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นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็น
เกี่ยวกับการศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาใน
ปกครองของท่าน 
 คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วย ประวัติคณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน การลงทะเบียนวิชาเรียน การแจ้งผล
การศึกษา การตกออก การส าเร็จการศึกษา  วินัยนักศึกษา ทุนการศึกษา สวัสดิการนักศึกษา  บุคคลและหมายเลขโทรศัพท์ที่
จ าเป็นส าหรับการติดต่อประสานงานของผู้ปกครอง 
 คณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ทุกท่าน 
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คณะเกษตรศำสตร์  มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

1. ประวัติการจัดต้ังคณะเกษตรศาสตร์ 
เมื่อปี พ.ศ. 2505 คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีมติ ให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาช้ันสูงในด้าน

การเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น   เพื่อสนองความต้องการอันเร่งด่วนในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัด
ขอนแก่น หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2507 คณะเกษตรศาสตร์จึงเริ่มรับนักศึกษาจ านวน 49 คน การเรียนการ
สอนในสองปีแรกใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นแรกมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 ปีต่อมา เมื่อต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2509 ซึ่งเป็นการศึกษาปีที่ 3 ของนักศึกษารุ่นแรก นักศึกษาและอาจารย์
ทั้งหมดของคณะเกษตรศาสตร์ จึงย้ายมาจัดการเรียน การสอนที่จังหวัดขอนแก่น ณ บริเวณที่ตั้งของอาคารคณะวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นท้ังห้องเรียนและห้องท างานของอาจารย์ ส่วนอาจารย์บางท่านรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเกษตรจากประเทศนิวซีแลนด์และ
แคนาดาใช้ห้องท างานที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  ต่อมารัฐบาลนิวซีแลนด์ ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดตั้งคณะ
เกษตรศาสตร์มาตั้งแต่ต้น ได้อนุมัติเงินเป็นค่าก่อสร้างอาคารคณะเกษตรศาสตร์ และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2509 โดย Sir Stepthen Weir เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ การสร้างอาคารคณะเกษตรศาสตร์ได้แล้วเสร็จ ใน ปี 
พ.ศ. 2510 และได้ใช้เป็นสถานที่ท าพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510  

ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกโดยได้ผลิตบัณฑิต
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 จนถึงภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 14,023 คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 
11,638 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 29 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 2,085 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 
271 คน 

ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ มีนักศึกษาทั้งสิ้น 1,957 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,684 คน ระดับปริญญาโท 
จ านวน 145 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 103 คน ส าหรับปีการศึกษา 2563 จะรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รุ่นท่ี 57) 
จ านวน 549 คน 

ส าหรับบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ มีทั้งสิ้น 254 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 สำยผู้สอน จ านวนอาจารย์ 96 
คน  (ปริญญาโท 6 คน , ปริญญาเอก 90 คน) โดยแยกเป็นข้าราชการ จ านวน 9  คน  พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน  69 คน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จ านวน 19 คน กลุ่มที่ 2 สำยสนับสนุน จ านวน 158 คน โดยแยกเป็น
ข้าราชการ จ านวน 4 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน  87 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน  31 คน  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 36 คน และลูกจ้างเหมา จ านวน 20 คน 
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2.วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังคณะเกษตรศาสตร์ 
 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเกษตร ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในฐานะที่เป็น
สถาบันอุดมศึกษาทางเกษตรศาสตร์หลักของภูมิภาค และให้การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสานความเป็นไทยให้ยั่งยืน
สืบไป 
 
3. วิสัยทัศน ์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะวิชาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตร เป็นผู้น าทางการเกษตรใน
ภูมิภาคอาเซียน และเป็นขุมปัญญาของอีสานและสังคม 
 
4. พันธกิจ 
 เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแก่น   คณะ
เกษตรศาสตร์ จึงได้ก าหนดพันธกจิ 5 ด้านของคณะ ฯ เพื่อใช้เป็นกรอบของการด าเนินงาน ดังนี ้
 1.การผลติบณัฑิตเพื่อใหไ้ด้บณัฑิตเกษตรศาสตร์ที่กอปรด้วยวิทยา จริยา และปัญญา มีคณุภาพตามคณุลักษณะของบัณฑติที่
พึงประสงค ์
 2.การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการผลิตทางการเกษตร และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการเกษตร 
 3.การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้สังคมได้รับความรู้และข้อมลูทางวิชาการเกษตร 
 4.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพือ่ให้สังคมตระหนักถึงภูมิปญัญาเกษตรพื้นบ้าน รวมถึงศลิปวัฒนธรรมของสังคมเกษตรและ
สังคมไทยโดยรวม 
 5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

5. ค าขวัญคณะเกษตรศาสตร์ 
“ เกษตรศาสตร์ขอนแก่น แกนปญัญาอีสาน วิทยาการเพ่ือประชา  มุ่งพัฒนาสู่สากล ” 

 
6. ค่านิยมองค์กร 

“U R I AM เรำเป็นอย่ำงไร คณะเกษตรศำสตร์เป็นอย่ำงนั้น” 
 Unity    มีความสามัคค ี
 Responsibility   มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
 Integrity    มีคุณธรรมและความซื่อสตัย ์
 Activeness and creativity  ท างานอย่างกระตือรือร้นและสร้างสรรค ์

Management by fact  บริหารงานบนฐานความจริง 
 

7. อัตลักษณ์บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ 
“เป็นบัณฑิตพร้อมท างาน มัน่ใจวิชาการ บูรณาการความคิด มีจิตอาสา สู้งานซ่ือสัตย์ และยอมรบัความเห็นต่าง” 
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8. หลักสูตรการศึกษา 
8.1 ระดับปริญญาตรี 

8.1.1 หลักสูตรระดับปริญญำตรี หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  4 ปี   
  เปิดสอนในภาคปกติ จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่  

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ ประกอบด้วย 7 วิชาเอก คือ 

1.1 วิชาเอกกีฏวิทยา 

1.2 วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

1.3 วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

1.4 วิชาเอกพืชไร่ 
1.5 วิชาเอกพืชสวน 

1.6 วิชาเอกโรคพืชวิทยา 

1.7 วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตร  
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรประมง 

           ในแต่ละหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต  แผนการศึกษา ประกอบด้วย 2 
แผน คือ 
 แผนที่ 1   เป็นแผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาต่างๆ การฝึกงานพ้ืนฐานทางการเกษตรและฝึกงานเฉพาะวิชาเอก  

แผนที่ 2 หรือ สหกิจศึกษา เป็นแผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า  135 หน่วยกิตและสหกิจ
ศึกษา 6  หน่วยกิต ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการแบบเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

8.1.2 หลักสูตรระดับปริญญำตรี หลักสูตรเกษตรศำสตรบัณฑิต  4 ปี   
(หลักสูตรใหม่เปิดในปีการศึกษา 2561)  เปิดสอนในภาคปกติ จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่  

 หลักสูตรเกษตรศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำเกษตรนวัตกรรม  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต  
ในปีที่ 1 – 2 มีการเรียนรายวิชาต่าง ๆ การฝึกงานพื้นฐานทางการเกษตรและในช้ันปีที่ 3-4 เป็นการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา 

8.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
8.2.1 หลักสูตรระดับปริญญำโท 

คณะเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาโท ซึ่งเป็นหลกัสูตรการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา คือ
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี ้

1. หลักสูตรภำคปกติ จ านวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา พืชไร่ พืชสวน การประมง ปฐพี
ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  และธุรกิจการเกษตร  

2. หลักสูตรนำนำชำติ ภำคปกติ จ านวน 1 สาขาวิชา ได้แก ่เกษตรศาสตร์ 
3. หลักสูตรโครงกำรพิเศษ จ านวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
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  8.2.2 หลักสูตรระดับปริญญำเอก 
คณะเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกเป็นหลักสูตร 3 ปี ส าหรับผู้จบการศึกษาปริญญาโท

และหลักสูตร 4-8 ปี ส าหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี ้
1. หลักสูตรภำคปกติ จ านวน 7 สาขาวิชา คือ กีฏวิทยา  โรคพืชวิทยา สัตวศาสตร์ พืชสวน พืชไร่  ปฐพีศาสตร์และ

สิ่งแวดล้อม และการประมง 
2. หลักสูตรนำนำชำติ ภำคปกติ ภาคปกติ จ านวน 1 สาขาวิชา คือ เกษตรศาสตร์  

 
9. ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งๆจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาค
การศึกษาต้น (ก.ค. – พ.ย.) และภาคการศึกษาปลาย (ธ.ค. – เม.ย.)  และภาคการศึกษาพิเศษ (ต้น มิ.ย. – ปลาย ก.ค.)  
 

10. การลงทะเบียนวิชาเรียน 
ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 

หน่วยกิต ซึ่งจะต้องลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลำท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด หากนักศึกษาไม่
ลงทะเบียนเรียน จะต้องขอลาพักการศึกษา มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที  
   

11. การวัดและประเมินผล 
มหาวิทยาลยัจัดใหส้อบวัดผลและประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา โดยให้ใช้ระดบัคะแนนตัวอักษร

ดังนี้                     
 11.1 ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย และค่าคะแนน 

ระดับคะแนนตัวอักษร  ควำมหมำย  ค่ำคะแนนต่อหน่วยกิต 
 A  ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)  4.0  
 B+  ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)  3.5 
 B  ผลการประเมินขั้นดี (Good)   3.0 

C+  ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good) 2.5 
 C  ผลการประเมินพอใช้ (Fair)   2.0 
 D+  ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)  1.5 
 D  ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
 F  ผลการประเมินขั้นตก (Fail)   0 
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 11.2  ตัวอักษรอื่นๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษามดีังนี ้
       ตัวอักษร   ควำมหมำย 

  I   ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
  P   ก าลังด าเนินการอยู่ (In Progress) 
  R   ซ้ าช้ัน (Repeat) 
  S   พอใจ (Satisfactory) 
  T   รับโอน (Transferred) 
  U   ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
  W   ขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 
 
 
12. การแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาและการตรวจสอบผลการเรียน 

12.1 กำรแจ้งผลกำรเรียน เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ จะแจ้งผลการเรียนของ
นักศึกษาให้แก่ผู้ปกครองตามที่อยู่ที่แจ้งไว้    ดังนั้น หำกท่ำนย้ำยที่อยู่ กรุณำแจ้งส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร หรือ
คณะฯ เพ่ือท่ำนจะได้รับแจ้งผลกำรเรียนของบุตรหลำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

12.2 กำรติดตำมผลกำรเรียน สามารถติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาโดยตรงทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่  
http://reg.kku.ac.th 

12.3 กำรสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวการเรียนและผลการเรียน สามารถติดต่อได้ ในวัน เวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ 
เวลา 08.30–16.30 น.)   ที่คุณชัชชนี  ดารายนต์ และคุณปวีณา  จันทนพิมพ์ งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์  โทร. 
043-202360 ต่อ 45329, 45330, 45353 หรือ       088-5497087, 089-5694476 

 
 13. การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสมบูรณ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   ตลอดจน
สภาวะสังคมในปัจจุบันซึ่งต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถท างานร่วมกับคนอื่นได้อย่าง
มีความสุข และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education) หรือ TQF ที่ใช้เป็นกรอบมาตรฐานคุณภาพให้กับสถาบันอุดมศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งได้ก าหนดคุณภาพ
บัณฑิตให้ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตของมหำวิทยำลัยขอนแก่น คือ “พร้อมท ำงำน 
(Ready to Work)” โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี ้
 1. มีประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
 2. พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
 3. เรียนรู้ตลอดเวลา 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดคุณลักษณะทั่วไปของบัณฑิต ดังนี ้

http://reg.kku.ac.th/
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1) ด้ำนวิชำกำร (Khowledge) คือ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาการ ประสบการณ์การเรียนรู้ และการปฏิบัติงานที่
สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการศึกษาเรียนรู้ การใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อการพัฒนาวิชาการ   

2) ด้ำนวิชำงำน (Skills) คือ มีทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในสภาวะแวดล้อมการท างาน 
สมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ 

3) ด้ำนวิชำคน (Attitude) คือ มีจิตส านึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ องค์กร และ
สังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการด ารงตนในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   

เพื่อให้ได้บัณฑิตที่คุณลักษณะดังกล่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา 5 ด
าน ดังต่อไปนี ้

ด้ำนที่ 1 พัฒนำศักยภำพตนเอง หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาความสามารถของนักศึกษา ด้านภาวะผู้น า 
บุคลิกภาพ ส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและนันทนาการ 

ด้ำนที่ 2 กำรธ ำรงไว้ซ่ึงสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมภำคภูมิใจใน
มหำวิทยำลัย และคณะ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและประชาคมโลก และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย สร้างความ
รักความสามัคคีและความผูกพันกับมหาวิทยาลัยและคณะ 

ด้ำนที่ 3 กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำและจิตสำธำรณะ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น โอบอ้อมอารี บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  รับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะสมบัติ  

ด้ำนที่ 4 กำรสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 

ด้ำนที่ 5 กำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและ
ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้ง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เป็นดังนี้ 

13.1 นักศึกษำหลักสูตร 4  ปี ที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ 
จะตองเขารวมกิจกรรมใหครบทุกดานและรวมกันไมนอยกวา 60 หนวยกิจกรรมส าหรับนักศึกษาท่ีพิการหรือทุ

พลภาพต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกด้านรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดย
มหาวิทยาลัยจะออกระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript) ใหแกนักศึกษาด้วย เมื่อส าเร็จการศึกษา โดยกรอกและยื่นแบบ
ค าร้องได้ที่กองกิจการนักศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

13.2 กำรเทียบค่ำหน่วยกิจกรรม  
การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ การเทียบหน่วยกิจกรรม ให้คิด 0.33 หน่วยกิจกรรม ใน 1 วัน คิดไม่

เกิน 9 ช่ัวโมง หรือ 1 วัน จะได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิจกรรม 
13.3 กำรติดตำมผลกำรร่วมกิจกรรม 

สามารถติดตามและตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาโดยตรงทางอินเทอร์เน็ต ได้
ที ่http://ilp.kku.ac.th 
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14. การตกออก 
การตกออกของนักศึกษา จะพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาพิเศษในแต่ละปี

การศึกษา และให้คดิเฉพาะในรายวิชาที่มีค่าคะแนนซึ่งมี 2 กรณี ดังนี ้
14.1  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  1.50 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 30 - 59 หน่วยกิต  

(ช้ันปีท่ี 1) 
14.2  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  1.75 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิต ขึ้นไป 

(ช้ันปีท่ี 2 ขึ้นไป) 
                *** คะแนนเฉลี่ยสะสมค ำนวณจำก ค่ำคะแนนรวมที่ได้ทุกภำคกำรศึกษำหำรด้วยหน่วยกิตที่ลงทะเบียนรวม
ทุกภำคกำรศึกษำ *** 
 
15.การเปลี่ยนวิชาเอก/เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา และการย้ายคณะเรียน 

15.1 กำรเปลี่ยนวิชำเอก/กำรเปลี่ยนหลักสูตรกำรศึกษำ 
การเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา เป็นการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา ที่เลือกเข้าศึกษาตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 ได้แก่ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาการประมง 
ทั้งนี้นักศึกษาต้องศึกษาในสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา หรือมีจ านวนหน่วยกิตสะสมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต และนักศึกษามีสิทธ์ิเปลี่ยนวิชำเอก/กำรเปลี่ยนหลักสูตรกำรศึกษำ ได้เพียง 1 คร้ังเท่ำนั้น 

นักศึกษาท่ีมีความประสงค์เปลี่ยนวิชาเอก/เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา จะกระท าได้ต่อเมื่อวิชาเอก/สาขาวิชานั้น
มีที่ว่างจะรับ โดยทางคณะฯ ก าหนดให้ยื่นค าร้องที่งานบริการการศึกษา     ในวันท่ี 1-15 พฤษภาคม ของทุกป ี 

15.2 กำรย้ำยคณะเรียน 
นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะ จะต้องศึกษาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาและมีหน่วยกิต

สะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยยื่นค าร้องก่อนเริ่มภาคการศึกษาที่ขอย้ายอย่างน้อย 4สัปดาห์ ที่งานบริการการศึกษา โดย
จะต้องติดต่อคณะที่จะขอเข้าศึกษา ว่ามีที่ว่างและมีคุณสมบัติที่เข้าศึกษาได้  
 
16.การลา  

การลา มี 3 ประเภท คือ การลาป่วย หรือ ลากิจ, การลาพักการศึกษา และการลาออก ซึง่มีขั้นตอนการขอลา ดังนี้ 
16.1 กำรลำป่วย หรือ ลำกิจ 

นักศึกษาจะลาได้ต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80   ของเวลาเรียนทั้งหมด การลาป่วยต้องมีใบรับรอง
แพทย์แนบมาด้วย ในกรณีที่ลาป่วยหรือ ลากิจ เกิน 15 วัน ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองโดยนักศึกษาต้องยื่นใบลาผ่าน
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาต่องานบริการการศึกษา   

ในกรณีที่มีการสอบกลางภาค หรือสอบประจ าภาค นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเลื่อนสอบ โดยแนบหลักฐาน
ใบรับรองแพทย์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หรือ หลักฐานที่แสดงถึงเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ 

   16.2 กำรลำพักกำรศึกษำ 
     นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ ได้แก่ เจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตที่มีใบรับรองแพทย์ ถูกเกณฑ์หรือ

ระดมเข้ารับราชการทหาร ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร หรือเหตุผลอื่น ๆ 
ที่คณะเห็นสมควร 
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นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษแต่
ไม่เกิน 1 ปีการศึกษาและการลาพักการศึกษาต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง  

การยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้ 
  16.2.1  ขอลาพักการศึกษาโดยไม่ลงทะเบยีนเรยีน นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา ต่องานบริการการศึกษา  ก่อนวันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้าในแต่ภาคการศึกษาปกติ โดยจะต้องช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา  ภาคการศึกษาละ 1,100 บาท 
  16.2.2  ขอลาพักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนวิชาเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าภาค
การศึกษาแล้ว นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ยื่นต่องานบริการการศึกษาอย่างน้อย 2  
สัปดาห์ก่อนวันแรกของการสอบประจ าภาค 

16.3  กำรลำออก 
  การลาออกจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาต้องยื่นใบลาออกท่ีได้รับความยินยอมจาก

ผู้ปกครองที่น ามามอบตัว  พร้อมใบแจ้งผลการตรวจสอบหนี้สิน และผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ต่องานบริการ
การศึกษา เพื่อเสนอคณบดีอนุมัติ 
 
17. การโอนมหาวิทยาลัย 

17.1 กำรโอนไปสถำบันอื่น 
     นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประสงค์จะโอนย้ายไปเรียนที่สถาบันอื่น นักศึกษาจะต้องไปติดต่อกับสถาบันที่ต้องการ
จะรับโอนก่อน  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันนั้น ๆ 
 17.2 กำรรับโอนจำกสถำบันอื่นเข้ำมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นมาศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาที่จะโอนมาจะต้องมีสถานภ าพเป็น
นักศึกษาและศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ (ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก) และได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป โดยจะต้องส่งใบสมัครถึงส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษา พร้อมท้ังแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
 
18. การส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
(1) ต้องสอบผ่านครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรที่ก าหนด  
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาบังคับวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า  2.00  หรือ

ได้ระดับคะแนน  C  ในทุกรายวิชาที่ก าหนด 
(3) ต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน 
(4) นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบท้ัง 5 ด้าน และรวมกันไมนอยกว่า 60 หนวยกิจกรรม 
(5) นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบหรือประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา ในรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(6) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
(7) ไม่มีหนี้สินค้างช าระกับคณะและมหาวิทยาลัย 
(8) ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 



9 
 

19.การดูแลนักศึกษา 
คณะเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกคนและมีคณะกรรมการฝ่าย

กิจการนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านการเรียน    การใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยและเรื่องอื่น ๆ 
 
20.การเข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหอพัก (หอพักส่วนกลาง) ส าหรับนักศึกษาจ านวน 26  หอพัก  (ไม่รวมหอพักนพรัตน์ 
(หอพัก 9 หลัง), หอพักสวัสดิการนักศึกษา (หอพัก 8 หลัง เคเคยู-วรเรสซิเดนซ์)) แบ่งเป็นหอพักนักศึกษำชำย จ ำนวน  11 
หอพัก ได้แก่ หอ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 22 และ27 รับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น 1,608 คน หอพักนักศึกษำหญิง 
จ ำนวน 15 หอพัก ได้แก่ หอ 1, 2, 3, 4, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 และ 26 รับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น 2,426 
คน รวมทั้งสิ้นรับนักศึกษาได้ 4,034 คน โดยมีกองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและ
อ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ มีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและมีกรรมการหอพักจ านวน 3 คนซึ่งเป็นนักศึกษา
รุ่นพี่ท่ีผ่านการคัดเลือกคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นท่ีหอพัก 
             หากมีปัญหาเกี่ยวกับหอพักในช่วงเวลากลางคืนให้แจ้งกรรมการหอพักประจ าหอพัก (เป็นนักศึกษารุ่นพี่ที่ได้รับการ
คัดเลือก) หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหอพักที่ประจ าอยู่ในหอพักนั้นๆได้ตลอดเวลา หากนักศึกษาเจ็บป่วยในเวลากลางคืนต้องการ
รถพยาบาลมารับตัวไปรักษาในกรณีฉุกเฉิน ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 043-202841 , 043-009700 ต่อ 42799, 44820-22 เบอร์
โทรศัพทภ์ายใน 42799  หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน ท่ี 1669  

 20.1 สิทธิกำรเข้ำอยู่หอพักนักศึกษำ 
     (1) นักศึกษาใหม่ทุกคนมีสิทธิ์เข้าอยู่หอพักตามความสมัครใจโดยทางมหาวิทยาลัย      (กองบริการหอพัก

นักศึกษา) จะจัดที่พักให้ตามที่นักศึกษาแจ้งความจ านงไว้ทางเว็บไซต์ https://dorm.kku.ac.th ซึ่งนักศึกษา สามารถจอง
ห้องพักได้ตามที่ต้องการ  และให้ติดต่อท่ีหน่วยหอพักเพื่อกรอกเอกสารและรับกุญแจ 

     (2) นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ขึ้นไปจะมีสิทธิอยู่หอพักได้ต่อไปเมื่อผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก หาก
นักศึกษามีปัญหาในการเข้าที่พักหรืออุปกรณ์ในห้องพักช ารุดเสียหายให้ติดต่อกับหน่วยหอพักที่นักศึกษาได้รับกุญแจเข้าอยู่
หอพัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://dorm.kku.ac.th/index
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20.2  ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำพัก (หอพักส่วนกลำง)  
ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2562 จนถึง ภำคกำรศึกษำพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2563 (ปรับลดร้อยละ 20) 

ท่ี กลุ่มหอพัก รำยละเอียดหอพัก/ห้องพัก อัตรำคำธรรมเนียม  
(คน/ภำค) 

ค่ำ
น้ ำประปำ 

ค่ำไฟ ค่ำประกันของ
เสียหำย 

ภำคปกติ ภำคพิเศษ 
1 หอพักส่วนกลำง 

**ต้ังแต่ภาคการศึกษาพิเศษ  
ปีการศึกษา 2562 จนถึง  
ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 
(ปรับลดร้อยละ 20) 

 

- หอพักที่ 5, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 20 1,760 880 เหมาจ่ายรวมกับค่าหอพัก ไม่มี 

- หอพักที่ 24,25 1,280 640 
- หอพักที่ 1, 3, 4, 9, 12, 13, 15,  
             16, 19, 21, 22, 23, 27 

2,640 1,320 

- หอพักที่ 2 (หอพักนานาชาติ) 
- ห้องพักธรรมดา 5,400 2,160 เหมาจ่ายรวมกับค่าหอพัก ไม่มี 
- ห้องพักปรับอากาศ 8,000 3,200 เหมาจ่าย

รวมกับค่า
หอพัก 

หน่วยละ 
3.28บาท 

(เฉพาะส่วนเกิน
จากการใช้ไฟฟ้า

พื้นฐาน) 

 

2 หอพักนพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง) 
**ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
   ปรับลดร้อยละ 10 

- ห้องพักธรรมดา 3,929 1,958 เหมาจ่าย
รวมกับค่า
หอพัก 

หน่วยละ 
4.1007บาท 

500 บาท/คน 

- ห้องปรับอากาศ 5,252 2,619 

- ห้องปรับอากาศพิเศษ (โทรทัศน์และตู้เย็น) 5,909 2,943 
3 หอพักสวัสดิการนักศึกษา ( 8 หลัง) 

(หอพักเคเคยู-วรเรสซิเดนซ์) 
**ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
   ปรับลดร้อยละ 10 

- ห้องพัดลม 29,160* 
*อัตรา/
ห้อง/ปี 

หน่วยละ  
9 บาท 

หน่วยละ  
3 บาท 

2,800 บาท/
ห้อง - ห้องปรับอากาศธรรมดา 43,200* 

- ห้องปรับอากาศพิเศษ 48,600* 

4 หอพักเคเคยู-วรอินเตอร์ ( 4 หลัง) 
**ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
   ปรับลดร้อยละ 10 

- ห้องพัดลม 32,400* 
*อัตรา/
ห้อง/ปี 

หน่วยละ 
16.20 บาท 

หน่วยละ 
3.28 บาท 

3,000 บาท/
ห้อง - ห้องปรับอากาศธรรมดา 47,520* 

- ห้องปรับอากาศพิเศษ 59,400* 

 
เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก ได้แก่ ตู้ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ และที่นอน ส่วนการบริการและสวัสดิการในหอพัก มีโทรศัพท์

ติดต่อภายใน โทรศัพท์สาธารณะ ห้องดูโทรทัศน์ ห้องคอมพิวเตอร์ และจุดบริการ Wireless Lan ห้องอ่านหนังสือ ห้องน้ ารวม 
จุดบริการเครื่องซัก-อบ-รีด/มินิมาร์ท  และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริการ ตลอด  24  ช่ัวโมง (หอพักหญิง) และ ลาน
จอดรถจักรยานยนต์ 

 
20.3 กำรให้บริกำรของหน่วยหอพัก 

  บริการให้ค าปรึกษา บริการให้ยืมกุญแจส ารอง บริการรับ – จ่ายไปรษณียภัณฑ์และบริการเรื่องแจ้งซ่อม 
 

20.4 ก ำหนดกำรปิด-เปิด หอพักหญิง  
 วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี ปิดประตูรั้ว และประตูอาคารหอพัก เวลา 23.00 น. เปิดเวลา 05.30 น 
 วันศุกร์-วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดประตูรั้วและประตูอาคารหอพัก เวลา 24.00 น. 
            เปิดเวลา 05.30น  
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สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
กองบริกำรหอพักนักศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแกน่ (หอพักส่วนกลำง) 

ที่อยู่ 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทร. 043-202841  หรือ 043-009700  ต่อ  42799 
อีเมล์: cpenna@kku.ac.th 
เว็บไซต์ : https://dorm.kku.ac.th 

ส ำนักงำนหอพักนพรัตน์   (หอพัก  9  หลัง) 
โทร.  081-5469337  หรือ  043-203145 

ส ำนักงำนหอพักสวัสดิกำรนักศกึษำ  (หอพัก 8 หลัง เคเคยู-วรเรสซิเดนซ์) 
โทร. 086-4599211 

ส ำนักงำนหอพักเคเคย-ูวรอินเตอร์ 
โทร. 086-4600173 

 
20.5 กำรย้ำยทะเบียนบ้ำนเข้ำ-ออก มหำวิทยำลัย 

20.5.1 กำรย้ำยทะเบียนบ้ำนเข้ำมหำวิทยำลัย 
          กรณีกำรย้ำยจำกต้นทำง 
            1. ให้นักศึกษาติดต่อที่ส านักทะเบียนท้องถิ่นที่นักศึกษามีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน (ภูมิล าเนาเดิม) เพื่อ

ด าเนินการขอย้ายทะเบียนบ้านออกจากบ้านเดิม และย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บ้านเลขที่ 123/2011 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง         จังหวัดขอนแก่น ยกเว้นนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

            2. เมื่อได้รับใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ทร.6) จากส านักทะเบียนท้องถิ่นแล้ว ให้น าใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ทร.6) ของ
นักศึกษา ส่งในวันท่ีนักศึกษารายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ หากนักศึกษาไม่ย้ายที่อยู่
ดังกล่าวจะไม่สามารถขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ 

 กรณีกำรย้ำยปลำยทำง 
 1.ให้นักศึกษาติดต่อยื่นความจ านงเพื่อขอย้ายปลายทางได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษา โดยต้องน าเอกสาร

หลักฐาน ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เพื่อประกอบการย้ายปลายทาง พร้อมค่าธรรมเนียมการขอย้าย
ปลายทาง จ านวน 20 บาท  
          20.5.2 กำรย้ำยทะเบียนบ้ำนออกมหำวิทยำลัย 
  นักศึกษำต้องแจ้งย้ำยออกจำกทะเบียนบ้ำนของมหำวิทยำลัย เมื่อ 
  (1) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  (2) มีเหตุจ าเป็นต้องย้ายออกกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ (1) 
            กำรด ำเนินกำรแจ้งย้ำยทะเบียนบ้ำนออกจำกทะเบียนบ้ำนของมหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรดังนี้ 
  1. ให้นักศึกษาด าเนินการขอย้ายทะเบียนบ้านด้วยตนเอง โดยติดต่อกรอกแบบแจ้งย้ายออก (มข 9) ที่กอง
บริการหอพักนักศึกษา และน าส่ง ณ ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น ถนนประชาส าราญ ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 
  2. นักศึกษาสามารถแจ้งย้ายปลายทาง ณ ส านักทะเบียนท้องถิ่นที่นักศึกษามีความประสงค์จะแจ้งย้ายเข้า 
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  3. หากนักศึกษาไม่ด าเนินการแจ้งย้ายออกเนื่องจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเกิน 180 วัน ให้กองบริการ
หอพักนักศึกษา ด าเนินการย้ายชื่อนักศึกษาเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านกลางเทศบาลนครขอนแก่น 
  นักศึกษาที่มีข้อสงสัย ติดต่อ สอบถามได้ที่กองบริการหอพักนักศึกษา ช้ันล่างหอพักท่ี 26 (08.30 – 16.30 
น. วันจันทร์ – วันศุกร์) หรือได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 043-202841 
 
21. ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

21.1 ค่ำหอพักของมหำวิทยำลัยขอนแก่น มีอัตราค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 1,400 -30,000 บาท ต่อภาคการศึกษาปกติ 
21.2 ค่ำประกันของหอพักนักศึกษำ 

       (1) ค่าประกันของเสียหาย 
       (2) ค่าประกันของเสียหายเฉพาะหอพักใหม่ 9 หลัง  และหอพักสวัสดิการ 

เงินค่าประกันนี้จะจ่ายครั้งเดียวเมื่อนักศึกษาเข้าอยู่หอพักและจ่ายคืนเมื่อนักศึกษาย้ายออกจากหอพักและปลอดหนี้สินกับ
หอพักท่ีอาศัย 

21.3 ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
21.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำภำคกำรศึกษำปกต ิ
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 12,000 บาท เป็น

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายประกอบด้วย ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าหน่วยกิต และค่าบริการต่าง ๆ   ได้แก่ 
(1)  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  

 (2)  ค่าบ ารุงสโมสรนักศึกษา 
(3)  ค่าบ ารุงกีฬา 

  (4)  ค่าบ ารุงห้องสมดุ 
  (5)  ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาเมือ่แรกเข้าคนละ 1 บัตร 
 

21.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำภำคกำรศึกษำพิเศษ 
  ให้ช าระครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ 6,000 บาท 

21.3.3 ค่ำธรรมเนียมกำรลำพักกำรศึกษำ 
ภาคการศึกษาละ  1,100  บาท (ในกรณีขอลาพักการศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน หรือขอไม่

ลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ) 
 21.4 ค่าหนังสือเรียนและเอกสารต่าง ๆ ประมาณ 2,000 บาท  ต่อภาคการศึกษา 

21.5 ค่าอาหาร ประมาณ  3,000 บาทต่อเดือน 
21.6 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ ประมาณ 1,500 – 2,000 บาทต่อเดือน 

  ดังนั้น เมื่อแรกเข้านักศึกษาใหม่จะต้องใช้เงินประมาณ 20,000 - 30,000 บาท  (รวมค่าหอพักค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ) ส่วนในเดือนต่อไปนักศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ  
3,000 - 5,000  บาท   
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22. วินัยนักศึกษา 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ.2559 หากนักศึกษาผู้ใดกระท าผิดหรือฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ว่ากล่าวตักเตือน ตัด
คะแนนความประพฤติ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตัดสิทธิ์การเข้าสอบ หรืองด
ยับยั้ง หรือชะลอการประกาศผลสอบ หรือออกหนังสือรับรองใด ๆ หรือเอกสารแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรืองด
ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร การถูกพักการเรียน และการพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา 

22.1  คะแนนควำมประพฤติในเร่ืองวินัยนักศึกษำ 
เมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว นักศึกษาทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ .ศ. 2559  โดยก าหนดให้นักศึกษาต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้โดย
เคร่งครัด นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นผู้กระท าผิดทางวินัยต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับท่ี 470/ 2560  เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะมี
ระดับคะแนนตามความผิดที่นักศึกษาได้ท าและจะบันทึกอยู่ในสมุดประจ าตัวนักศึกษา นอกจากนี้ยังจะแจ้งให้ทางผู้ปกครอง
ของนักศึกษารับทราบ หากถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 41 คะแนนขึ้นไปไม่ว่าจะถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
รวมกันก็ตาม ซึ่งเกณฑ์ในการตัดคะแนนความประพฤติและการลงโทษมีดังน้ี 

- การตัดคะแนนแต่ละครั้งหรือแต่ละฐานของการกระท าผิดวินัยให้ตัดได้ไม่ต่ ากว่าครั้งละ 5 คะแนน แต่จะเป็น
จ านวนเท่าใดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนหรืออธิการบดี 

- ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 40 คะแนน แต่ไม่เกิน 60 คะแนน  ได้รับโทษพักการเรียน 1 
ภาคการศึกษาปกติ 

-  ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกิน 60 คะแนน แต่ไม่เกิน 80 คะแนนได้รับโทษพักการเรียน 2 ภาค
การศึกษาปกติ 

- ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกิน 80 คะแนน แต่ไม่เกิน 99 คะแนนได้รับโทษพักการเรียน  4 ภาค
การศึกษาปกติ 

- ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้ 100 คะแนน ได้รับโทษพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
- กรณีเมื่อน าคะแนนท่ีถูกตัดไปใช้ในการลงโทษพักการเรียนแล้ว จะไม่น ามาใช้เพื่อการลงโทษพักการเรียนครั้งต่อไป

อีก 
22.2  การท าผิดวินัยนักศึกษา  

                          การท าผิดวินัยนักศึกษาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งได้แก่ การดื่มสุราในเขตมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในหอพัก
นักศึกษาชาย การก่อเหตุทะเลาะวิวาทเนื่องจากเมาสุรา การฝ่าฝืนกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย  การลักทรัพย์ในหอพัก
นักศึกษา การแต่งกายไม่เรียบร้อยเมื่อเข้าช้ันเรียน และการทุจริตในการสอบ เป็นต้น 
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23.  สวัสดิการด้านการเงิน 
 23.1   ทุนกำรศึกษำ 
      23.1.1 ทุนกำรศึกษำที่จัดสรรโดยมหำวิทยำลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้มีทุนการศึกษาทั้งทุน
ของรัฐบาลและทุนของเอกชน ส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 3,000 - 30,000 บาทต่อป ีเป็นทุนการศึกษาท่ีให้
เปล่าและไม่มีข้อผูกพันใด ๆ  
             23.1.1.1 ทุนกำรศึกษำประเภท ก. เป็นกองทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความยากจนอย่างแท้จริง สร้างโอกาสให้ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างมีความสุข ทุน
ละ 30,000 บาท/ปีการศึกษา 
            23.1.1.2 ทุนกำรศึกษำประเภท ข.  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

1.) ทุนเอกชนส่วนกลำง เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า
และไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ซึ่งบางทุนเป็นทุนต่อเนื่องจัดสรรให้แก่นักศึกษาทุกคณะ 

2.) กองทุนพระรำชทำนสยำมบรมรำชกุมำรี ในวำระครบรอบ 40 ปี มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นทุนการศึกษาให้
เปล่าจัดสรรให้แก่นักศึกษาทุกคณะ 
     23.1.2 ทุนกำรศึกษำท่ีจัดสรรโดยคณะเกษตรศำสตร์ คณะฯ มีทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาของคณะฯ จ านวน
ประมาณ 150 - 250 ทุนต่อปี ซึ่งมีทั้งทุนที่ให้ต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา และทุนที่ไม่ต่อเนื่อง (ได้รับทุนปีการศึกษาเดียว) 
คัดเลือกโดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะฯ พิจารณาการให้ทุนตามความจ าเป็นของ
นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 1.) ทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ 
 2.) ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาทุกประเภท ให้ติดต่อรับและยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่หน่วย
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ช้ัน 1 อาคาร AG 08 หรือ กองพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตรงข้ามอาคาร AG 07            คณะเกษตรศาสตร์ ตามก าหนดเวลาที่จะประกาศให้ทราบต่อไป  
 
 23.2   เงินช่วยเหลือค่ำอำหำรกลำงวันของมหำวิทยำลัย 
 มหาวิทยาลัยฯ มีเงินช่วยเหลืออาหารกลางวันส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และไม่ได้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยนักศึกษาจะได้รับเงินทุนเดือนละ 4,000 บาท โดยการแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท 
ภาคการศึกษาละ 4 เดือน ให้ติดต่อรับและยื่นใบสมัครขอรับเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันของมหาวิทยาลัยได้ที่หน่วย
ทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 
23.3  กำรกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.)  

    และกำรขอกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรำยได้ในอนำคต (กรอ.) 
ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรเงินให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตามนโยบายรัฐบาลดังนี ้  (http://studentloan.kku.ac.th)               
  ลักษณะท่ี 1 ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำแก่นักเรียนและนักศึกษำท่ีขำดแคลนทุนทรัพย์ 
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         (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.))  
1. มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีพุทธศักราช 2560 
2. เป็นผู้ทีม่ีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อป ี
3. นักศึกษาต้องท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ (กิจกรรมจิตอาสา) และต้องมีใบรับรองการท า

กิจกรรมจิตอาสาในปีการศึกษา 2562 ไม่ก าหนดช่ัวโมง (ผู้กู้รายใหม่ และต่อเนื่องจากสถานบันเดิม) 
 

 ลักษณะท่ี 2 ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำแก่นักเรียนหรือนักศึกษำท่ีศึกษำในสำขำวิชำ 
     ที่เป็นควำมต้องกำรหลัก ซ่ึงมีควำมชัดเจนของกำรผลิตก ำลังคนและมีควำมจ ำเป็น 
     ต่อกำรพัฒนำประเทศ 
     (กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรำยได้ในอนำคต (กรอ.)) 

1. ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาพ.ศ. 2549 และแก้ไข
เพิ่มเติม 

2. นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ต้องศึกษาในสาขาวิชาที่เป็น
ความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท
วิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

3. ผู้ทีม่ีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี มีสิทธิขอกู้ยืมค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท 
4. นักศึกษาต้องท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ (กิจกรรมจิตอาสา) และ  ต้องมีใบรับรองการท า

กิจกรรมจิตอาสาในปีการศึกษา 2562 ไม่ก าหนดช่ัวโมง (ผู้กู้รายใหม่ และต่อเนื่องจากสถานบันเดิม) 
 

23.3.1 ก ำหนดกำรและขัน้ตอนกำรขอกูย้ืมเงิน ดังนี้ 
                     นักศึกษาใหม่ที่มีความประสงค์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) สามารถติดตามก าหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน ได้ที ่
เว็บไซต์กองทุนส่วนกลาง  http://www.studentloan.or.th และ  
เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://studentloan.kku.ac.th หรือ 

Facebook : KKU-studentloan 
 

ล ำดับ รำยกำร วัน-เวลำ สถำนที่ด ำเนินกำร 
1. บันทึกแบบค าขอกู้ยืมการกู้ยืมเงินผ่าน

ระบบ e-Studentloan 
1 เม.ย. – 10 พ.ค. 2563 เว็บไซต์กองทุนส่วนกลาง 

http://www.studentloan.or.th 
2. บันทึกข้อมูลขอกู้ยืมเงินพร้อมส่งไฟล์

เอกสารประกอบ (รูปแบบไฟล์ PDF) 
18 – 31 พ.ค. 2563 เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เกา่สัมพันธ์ 

http://sac.kku.ac.th/studentloan 
3. แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารพร้อมส่ง

ไฟล์เอกสารประกอบส่วนที่ขาดหรือ
ส่วนที่ไม่สมบูรณ์เพิ่มเติม 

มิ.ย. 2563 เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เกา่สัมพันธ ์
http://sac.kku.ac.th/studentloan 
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ล ำดับ รำยกำร วัน-เวลำ สถำนที่ด ำเนินกำร 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเพื่อจัดท า

สัญญากู้ยืมต่อไป 
ก.ค. 2563 เว็บไซต์กองทุนส่วนกลาง 

http://www.studentloan.or.th 
เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เกา่สัมพันธ์ 

http://sac.kku.ac.th/studentloan 
 

23.3.2 เอกสำรประกอบกำรขอกู้ยืมเงิน รำยละเอียดดังนี้ 
ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) 

1.แบบค าขอกูย้ืมการกู้ยืมเงิน ที่พิมพ์จากระบบกองทุนส่วนกลาง (ระบบ e-Studentloan) กยศ./กรอ. 
2.แบบค าขอกูย้ืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเงิน กยศ.101 พร้อมแนบเอกสารตามรายละเอียดส่วนท้ายของหนา้ 4 
3.เอกสารประกอบการรับรองอาชพีและรายได้ผู้ปกครอง (ห้ำมใช้น้ ำยำลบค ำผิดโดยเดด็ขำดหำกมีกำรแก้ไขให้ขดีและลงชื่อก ำกับกำรแก้ไข
โดยผู้รับรองรำยได้เทำ่น้ัน) รายละเอยีดดังนี้ 
3.1 กรณีบิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้ใช้หนังสือ
รับรองรายไดค้รอบครัว กยศ.102 พร้อมแนบส าเนาบัตรข้าราชการ
ของผู้รับรองรายได้และส าเนาทะเบียนเกษตรกร 

3.1 กรณีบิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้ใช้หนังสือ
รับรองอาชีพรายได้ครอบครัวของผู้ขอรบัทุนการศึกษาแบบต้องใช้
คืน (กรอ.) พร้อมแนบส าเนาบัตรขา้ราชการของผู้รับรองรายได้และ
ส าเนาทะเบียนเกษตรกร 

3.2 กรณีบิดาหรือมารดาอาชีพรับจา้งทั่วไป ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้
ครอบครัว กยศ.102 พร้อมแนบส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง
รายได้และส าเนาทะเบยีนเกษตรกร 

3.2 กรณีบิดหรือมารดาอาชพีรับจ้างทั่วไป ให้ใช้หนังสือรบัรอง
รายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) 
พร้อมแนบส าเนาบัตรขา้ราชการของผู้รับรองรายได้ 

3.3 กรณีบิดาหรือมารดาประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจสว่นตัว ให้ใช้
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว กยศ.102 พร้อมแนบส าเนาบัตร
ข้าราชการของผู้รับรองรายได้และรูปถ่ายร้านค้า, สถานประกอบการ
หรือใบเสร็จแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.94, 90 (ถ้ามี) 

3.3 กรณีบิดาหรือมารดาประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจสว่นตัว ให้ใช้
หนังสือรบัรองอาชีพรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบ
ต้องใช้คืน (กรอ.)  พร้อมแนบส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง
รายได้และรูปถ่ายร้านค้า, สถานประกอบการหรือใบเสร็จแสดงการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.94, 90 (ถ้ามี) 

3.4 กรณีบิดาหรือมารดาประกอบอาชีพรับราชการ ลูกจ้าง หนว่ยงาน
ราชการและบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกจิ โรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้
หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนที่ต้นสังกัดออกให้ (อายขุอง
เอกสารไม่เกิน 6 เดือนและต้องเป็นฉบบัจริง) 

3.4 กรณีบิดาหรือมารดาประกอบอาชีพรับราชการ ลูกจ้าง 
หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกจิ โรงงาน
อุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนที่ต้น
สังกัดออกให้ (อายขุองเอกสารไม่เกิน 6 เดือนและต้องเป็นฉบับจริง) 

3.5 กรณีบิดาหรือมารดาไม่ประกอบอาชีพ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้
ครอบครัว กยศ.102 รับรองว่าไม่ประกอบอาชีพ และระบุเหตุผลด้วย 
พร้อมแนบส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้  เช่น กรณี
ดังต่อไปนี ้
   3.5.1 กรณีมีโรคประจ าตัวจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ให้แนบใบ
รังรองแพทย์หรือบัตรนัดติดตามอาการ 
   3.5.2 กรณีเป็นผู้พิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ให้แนบส าเนา
บัตรประจ าตัวคนพิการ 
   3.5.3 กรณีเป็นผู้ประกันตนและอยู่ระหว่างว่างงาน ให้แนบหลักฐาน
การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณี ว่างงานด้วย 
(ผู้ประกันตนต้องเข้ าไปที่ เว็บ ไซต์ ของกรมการจัดหางาน เพื่ อ
ลงทะเบียนและมีรหัสผ่านก่อนถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนและรายงาน
ตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานได้) 

3.5 กรณีบิดาหรือมารดาไม่ประกอบอาชีพ ให้ใช้หนังสือรับรอง
อาชีพรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน 
(กรอ.) รับรองว่าไม่ประกอบอาชีพ และระบุเหตุผลพร้อมแนบส าเนา
บัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ เช่น กรณีดังต่อไปนี้ 
   3.5.1 กรณีมีโรคประจ าตัวจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ให้แนบ
ใบรังรองแพทย์หรือบัตรนัดติดตามอาการ 
   3.5.2 กรณีเป็นผู้พิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ให้แนบส าเนา
บัตรประจ าตัวคนพิการ 
   3.5.3 กรณีเป็นผู้ประกันตนและอยู่ระหว่างว่างงาน ให้แนบ
หลักฐานการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
ด้วย (ผู้ประกันตนต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เพื่อ
ลงทะเบียนและมีรหัสผ่านก่อนถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนและ
รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานได้) 

http://www.studentloan.or.th/
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ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) 
4.เอกสารแสดงสถานภาพการสมรสของบิดา มารดา 
4.1 กรณีบิดา - มารดา หย่ารา้ง ให้แนบส าเนาทะเบียนหย่า 
4.2 กรณีบิดา มารดา เลิกรา้ง โดยไม่มีการจดทะเบียนสมรสให้ใช้ใบรับรองการเลิกร้างพร้อมแนบส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง 
4.3 กรณีไม่ทราบข้อมูลบิดา-มารดา ใหใ้ช้ใบรับรองการเลิกร้างพร้อมแนบส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง 
4.4 กรณีบิดา หรือ มารดา เสียชวีิต ใหแ้นบส าเนาใบมรณบัตร 
5. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของนักศึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
6. ส าเนาทะเบียนบา้นของนักศึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
7. ใบแสดงผลการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปพ.1) 
8. ใบแสดงกิจกรรมจิตอาสา แนบรูปถ่ายขณะท ากจิกรรม หรอื ใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี) 
9. รูปถ่ายบา้นนักศึกษาพร้อมแผนทีบ่้าน (วาดจากทีว่่าการอ าเภอและก าหนดระยะทางพอสังเขป) 
10. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (ให้นักศึกษาเขียนเฉพาะในส่วนเหตุผลความจ าเป็นในการขอกู้ยืม) 

 
อนึ่ง แบบฟอร์มต่ำงๆ ที่ต้องใช้นักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำ

สัมพันธ์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น https://sac.kku.ac.th/ หำกผู้กู้ยืมเงินไม่ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดจะถือว่ำไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ติดต่อสอบถำม สำยด่วน 084-4285994  หรือ 043-202380  เบอร์ภำยใน 42323 
ที่ตั้ง : กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
เวบ็ไซต์ : กยศ. ส่วนกลาง     http://www.studentloan.or.th 
           : กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
           https://sac.kku.ac.th/ 

     Facebook : KKU-studentloan 
 

               23.3.5 กำรช ำระเงินกู ้
                        (1) เมื่อผู้กู้ส าเร็จการศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องช าระเงินกู้ยืมคืน
แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามระยะเวลาและวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 
                        (2) ผู้กู้ยืมที่ก าลังศึกษาอยู่และไม่ได้ยืมเงินติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และไม่แจ้งสถานภาพการเป็นนักศึกษา
หรือเป็นนักเรียนให้ธนาคารทราบถือว่าเป็นผู้ครบก าหนดช าระหนี้ 
 
 
 23.4 เงินยืมฉุกเฉิน 
  23.4.1  เงินยืมฉุกเฉินคณะเกษตรศำสตร์ 
 คณะฯได้จัดตั้งให้มีกองทุนเงินยืมฉุกเฉินคณะฯเพื่อให้นักศึกษาที่เดือดร้อนทางด้านการเงินช่ัวคราวได้ยืมครั้งละ 500 
บาทต่อคน โดยมีระยะเวลาในการยืมเงิน 1 เดือนและช าระเงินคืนเมื่อครบตามก าหนดเวลาแลว้ ส าหรับนักศึกษาที่จะขอยืมเงิน
ให้ติดต่อขอรับแบบค าขอยืมเงิน ได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา อาคาร AG 08 ช้ัน 1 
 
 

https://sac.kku.ac.th/
http://www.studentloan.or.th/
https://sac.kku.ac.th/
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23.4.2 เงินยืมฉุกเฉินของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งกองทุนเงินฉุกเฉินให้นักศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาความจ าเป็นและความ
เดือดร้อนทางการเงิน โดยนักศึกษาติดต่อยืมได้ที่กองกิจการนักศึกษา ช้ัน 1 

ซึ่งมหีลักเกณฑ์ ดังนี ้
 

(1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยืมเงิน 
(1.1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา หรือถูก

ลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
(1.2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่ต่ ากว่า 2.00 ยกเว้น นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น 
(1.3) ต้องไม่อยู่ในระหว่างค้างช าระเงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(2) กำรยืมเงินฉุกเฉินนักศึกษำ 

(2.1) ในกรณีที่มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นจากเรื่องใดๆ ให้ยืมได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

โดยนักศึกษาผู้ยืมยื่นแบบค าร้องพร้อมหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจ าตัวนักศึกษา และหลักฐานการลงทะเบียน และต้องช าระคืน

ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

(2.2) ในกรณีที่มีความเดือดร้อนทางด้านการลงทะเบียนเรียนให้ยืมเงินได้ในวงเงิน คนละไม่เกินจ านวนเงินที่

ลงทะเบียนเรียน โดยนักศึกษาผู้ยืมต้องท าสัญญายืมเงิน พร้อมหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจ าตัวนักศึกษา และหลักฐานการ

ลงทะเบียนเรียน และให้บิดา/มารดา/ผู้ปกครองหรือข้าราชการหรือพนักงานของรัฐตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป เป็นผู้ค้ าประกันสัญญา 

พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และต้องช าระเงินภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ยืม หากผู้ยืมไม่ช าระเงินคืนผู้ค้ าประกัน

ต้องชดใช้แทน 

(2.3) ในกรณีที่มีความเดือดร้อนท่ีเกิดขึ้นจากภัยพิบัตติ่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย     วาตภัย ฯลฯ ให้เงินยืมได้
ในวงเงิน 20,000 บาท การยืมเงินใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับข้อ 2 

การยืมเงินไม่ว่ากรณีใดที่เป็นการยืมในภาคการเรียนสุดท้ายของปีการศึกษานั้น จะต้องคืนเงินก่อนการ
ประกาศผลสอบ 

ในกรณีที่ผู้ยืมผิดสัญญาไม่มาช าระเงินคืนภายในก าหนดจะถูกตัดการยืมเงินนักศึกษาดังกล่าว 1 ปีการศึกษา 
และต้องรับผิดทางวินัยนักศึกษาอีกด้วย 

 
 

24. สวัสดิการด้านสุขภาพ 
 ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายมอบหมายให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ ด าเนินการขึ้นทะเบียน/เปลีย่นสถานบริการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ในกลุ่มนักศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกคณะ ทุกช้ันปีโดยอัตโนมัติ โดยนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จะต้องกรอกค าร้องย้ายทะเบียนบ้าน
และค าร้องเปลี่ยนสถานบริการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากมีข้อสงสัยสอบถามได้โดยตรงที่ หัวหน้างานเวชระเบียน โรงพยาบาลศรีนครินทร์   

โทร. 043-363551   และมหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพของนักศึกษา ดังนี้ 
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นักศึกษาสามารถขอรับบริการที่หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ใดก็ได้ ตามความสะดวก  ดังนี้ 

ในวันราชการ  จันทร์ – ศุกร์  เปิดบริการเวลา 08.00 – 20.00 น. 

(เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มข. ( ศูนย์สุขภาพนักศึกษา )(หลังศูนย์

อาหาร Complex) โทร. 043-203454 

2. หน่วยบริการปฐมภูม ิ123 มข.(หลงัหอ 8 หลัง)    

โทร. 043-203455 

3. หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลีย่ม (หลัง รพ.กรุงเทพ)  

โทร. 043 - 242101 

วันเสาร์ - อาทิตย์/วันหยุดนักขตัฤกษ์  

เจ็บป่วยฉุกเฉิน/เจบ็ป่วยหลังเวลา 20.00 น. 

ให้รับบริการที่ ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (OPD-AE) 

 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

บริการดา้นทันตกรรม  :  

ให้รับบริการที่โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร ์ เวลา 08.00 – 

16.00 น. 

 

 

การบริการ 

 บริการตรวจรักษาโรคท่ัวไป 

 บริการหัตถการ /ท าแผล /เจาะเลือด 

 ใบรับรองแพทย์สุขภาพดี 

 ให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ /วัยรุ่น /สุขภาพจิต 

 ขึ้นทะเบียนสิทธิประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
    (บัตรทอง รพ.ศรีนครินทร์ )ส าหรับนักศึกษา มข. 
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ค าถาม – ค าตอบ เกี่ยวกับสิทธิการรักษาของนกัศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ค าถาม ค าตอบ 

1. นักศึกษา มข. เจ็บป่วยไม่สบาย สามารถเข้ารับ
บริการรักษาพยาบาลได้ที่ไหนบ้าง 

เจ็บป่วยทั่วไป / ขอใบรับรองแพทย์  ให้นักศึกษาขอย้ายสิทธิเป็นสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และเข้ารับ
บริการทีหน่วยบริการปฐมภูมิ ท่ีเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตาม
วัน - เวลาเปิดให้บริการซ่ึงมีอยู่  3 หน่วย ดังน้ี 
 1. หน่วยบริการปฐมภูมิ นักศึกษา มข. ตั้งอยู่หลังศูนย์อาหาร  (Complex 
มข.) เปิดวันราชการเวลา 08.00-20.00 น. (มีแพทย์ตรวจ)  
 2. หน่วยบริการปฐมภูมิ123 มข. ตั้งอยู่หลังโรงอาหารหอพัก 8 หลัง เปิดวัน
ราชการเวลา 08.00-20.00 น. (มีแพทย์ตรวจ) 
 3. หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลียม  ตั้งอยู่ชุมชนสามเหล่ียม1 ถนนหลัง
โรงพยาบาลกรุงเทพ-ขอนแก่น เปิดทุกวันราชการ เวลา 08.00-20.00 น. (มี
แพทย์ตรวจเวลา 08.00 – 12.00 และ 16.00-20.00 น.)  
เจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน/ หลังเวลา 20.00 น./ วันหยุดราชการ  ให้รับบริการท่ีห้อง
ตรวจอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (OPD AE) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
มีปัญหาด้านช่องปากและฟัน – นักศึกษาสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์
รับบริการได้ท่ี โรงพยาบาลทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์  

2. สิทธิการรักษาพยาบาลมีสิทธิอะไรบ้าง 
 

สิทธิการรักษา มี 3 สิทธิหลักคือ 
   1. สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ถ้าเป็นบัตรทองโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ เมือเข้ารับบริการทีศูนย์สุขภาพตามข้อ 1  
นักศึกษาไม่ต้องจ่ายค่ารักษา ดังน้ันเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา ให้นักศึกษาท่ี
เป็นบัตรทองท่ีอื่น ย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลมาเป็นบัตรทองโรงพยาบาลศรี
นครินทร์  
   2. สิทธิประกันสังคม  หากเป็นประกันสังคมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อเข้า
รับบริการทีศูนย์สุขภาพตามข้อ  1 นักศึกษาไม่ต้องจ่ายค่ารักษา  
   3.  สิทธิเบิกได้(กรมบัญชีกลาง/ อปท./รัฐวิสาหกิจ ใช้สิทธิตามบิดา/มารดา) 
ซ่ึงนักศึกษาจะใช้สิทธิเบิกตามบิดา/มารดา ไม่ได้เม่ืออายุเกิน 20 ปี ดังน้ัน เมื่อ
อายุครบ 20 ปี นักศึกษาต้องท า เรื่องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มขอใช้สิทธิบัตร
ทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ท่ี หน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นเครือข่ายของ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตามวัน เวลาเปิดให้บริการ 

3. รู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีสิทธิการรักษาอะไร ถ้านักศึกษาอยากรู้วามีสิทธิการรักษาอะไร สามารถตรวจสอบสิทธิได้ 2 ช่องทาง 
คือ 
 1. ขอตรวจสอบสิทธิท่ี หน่วยบริการปฐมภูมิ นักศึกษา มข. (หลัง Complex) 
หรือหน่วยบริการปฐมภูมิ123 มข. (หลังหอ 8 หลัง) หรือ 
 2. ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองผ่านระบบบริการออนไลน์ทาง 
http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml 
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4. การย้ายสิทธิบัตรทองจากโรงพยาบาลอื่นมา เป็น
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ท าอย่างไร 

การย้ายสิทธิบัตรทองมาเป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ให้ติดต่อกรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มขอย้ายสิทธิท่ี หน่วยบริการปฐมภูมิ นักศึกษา มข. (หลัง Complex) 
หรือ หน่วยบริการปฐมภูมิ123 มข. (หลังหอ 8 หลัง)  ในวันเวลาเปิดท าการ 
 หมายเหตุ : การกรอกข้อมูลย้ายสิทธิรักษาพยาบาลไม่เกี่ยวข้องกับการย้าย
ทะเบียนบ้านของนักศึกษา 

5. ถ้าไม่ยินยอมย้ายสิทธิบัตรทองมาเป็น โรงพยาบาล
ศรีนครนิทร์จะมีผลอย่างไร 

นักศึกษาทีเป็นสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลอื่นและไม่ประสงค์ย้ายสิทธิเมื่อรับ
บริการท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร์และ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ท้ัง 3 
แห่ง (หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มข. หน่วยบริการปฐมภูมิ123 มข. และ
หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลียม) นักศึกษาต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองท้ังหมด 
แต่ถ้านักศึกษายินยอมย้ายสิทธิโดยกรอกแบบฟอร์มขอย้ายสิทธิ์บัตรทองมาท่ี
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นักศึกษาไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ตามสิทธิ
ประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 

6.นักศึกษาทีใช้สิทธิ เบิกค่ารักษา กับบิดา/มารดา 
อายุยัง ไม่ครบ 20 ปี ท าอย่างไรจึงจะไม่ต้องจ่ายค่า
รักษา เมื่อขอรับบริการ 

การใช้สิทธิรักษาพยาบาลส าหรับนักศึกษา อายุยังไม่ครบ 20 ปี และบิดา/
มารดาเบิกได้  
-  กรณีเบิกค่ารักษาจากกรมบัญชีกลาง ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วย
ทุกครั้งท่ีมารับบริการ เพื่อใช้ในการรูดบัตรช าระค่าบริการ  
-  กรณีเบิกจากหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/กรุงเทพมหานคร เข้ามา
รับบริการได้ตามสิทธิ์จนครบ 20 ปี (รัฐวิสาหกิจช าระเงินและน าใบเสร็จไปเบิก
คืน) 

7. ถ้าบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร จะใช้สิทธิ อย่างไร ถ้าเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร นักศึกษาทุกคนต้องใช้สิทธิตาม พรบ.   
ถ้าค่าใช้จ่ายครบตาม พรบ.แล้ว จึงจะใช้ตามสิทธิการรักษาพยาบาลของ
นักศึกษาได้  
(ข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
https://www.rvp.co.th/) 

8. นักศึกษาไปฝึกงานต่างจังหวัด เมื่อเจ็บป่วย 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีแนวทางดูแลอย่างไร 

ก่อนไปฝึกงาน/ฝึกสหกิจ นักศึกษาควรตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลของ
นักศึกษาก่อน ว่าปัจจุบันใช้สิทธิบัตรทองหรือประกันสังคมโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ หรือไม่ 
นักศึกษาทีไปฝึกงานต่างจังหวัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์จะดูแลค่าใช้จ่ายเฉพาะ
นักศึกษาทีเป็นสิทธิบัตรทอง/ประกันสังคมของโรงพยาบาลศรีนครินทร์เท่าน้ัน 
โดยจะมีหนังสือทีใช้แทนใบส่งตัว ออกโดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้นักศึกษาที
ใช้สิทธบิัตรทองถือไปด้วย (เอกสารให้ทางคณะติดต่อประสานได้ท่ีหน่วยบริการ
ปฐมภูมินักศึกษา.มข./หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. ) 
ช่องทางการรับบริการเมื่อนักศึกษาไป ฝึกงานต่างจังหวัด  
- เจ็บป่วยภาวะฉุกเฉิน นักศึกษาเข้ารับบริการทีสถานพยาบาลท่ีอยู่ใกล้ทีสุด 
ค่าใช้จ่ายสถานพยาบาลเรียกเก็บจาก สปสช. 
- บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรนักศึกษาเข้ารับบริการท่ีสถานพยาบาลท่ีอยู่ใกล้ที
สุดได้ทุกแห่ง จ่ายค่ารักษาเองแล้วไปเบิกคืนกับ  พรบ. หรือสถานพยาบาลน้ัน
เรียกเก็บจาก พรบ. 
- เจ็บป่วยทั่วไป นักศึกษาเข้ารับบริการท่ีสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนท่ีเข้า

https://www.rvp.co.th/
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ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) และแสดงหนังสือส่งตัวที
น าไปด้วย (โรงพยาบาลเอกชนโปรดสอบถามรายละเอียดก่อนเข้ารับบริการ) 

9. นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท/เอก เมือ
เจ็บป่วยจะใช้บริการอย่างไร 

นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ให้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลเดิมท่ีมีอยู่ (โปรด
ตรวจสอบสิทธิตามวิธีข้อ 3 ) หากใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง
โรงพยาบาลอื่น) กรณีนักศึกษาอาศัยในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น (มีเอกสาร
ประกอบเช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือสัญญาเช่าหอพัก)  ต้องการใช้สิทธิบัตรทอง 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้นักศึกษาติดต่องานเวชระเบียนและสถิติ อาคาร สว. 2 
ชั้น 2 ตรงข้ามอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวันและเวลา
ราชการ 

10. นักศึกษาต่างชาติเจ็บป่วยต้องท าอย่างไร นักศึกษาต่างชาติสามารถใช้บริการได้ท่ี รพ.ศรีนครินทร์ หรือ หน่วยบริการปฐม
ภูมิ ท้ัง 3 แห่ง  โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง แล้วน าใบเสร็จไปเบิกคืนจาก
บริษัทประกัน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 1470 / 2557  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันสุขภาพของนักศึกษาต่างชาติ) นักศึกษา
สามารถใช้บริการด้านสุขภาพได้และช าระค่าบริการเอง (สิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่
กับความคุ้มครองบริษัทประกันชีวิตท่ีเลือก) 

11. กรณีนักศึกษาจัดท า กิจกรรมต่าง ๆ ที ต้องการ
สนับสนุน ยา-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์/ชุดปฐม
พยาบาล/ ทีมปฐมพยาบาลหรือบุคลากรทาง

การแพทย์ ต้องท าอย่างไร 

1. กรณีต้องการเฉพาะยา/เวชภัณฑ์ ให้ท าหนังสือราชการ ให้อาจารย์ทีปรึกษา
ลงนามรับรอง  น าส่งท่ีส านักงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล      ศรีนครินทร์ (ชั้น 
6 ส านักงานผู้อ านวยการ ) หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มข.หรือหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 123 มข. เอกสาร ล่วงหน้า      อย่างน้อย  1 สัปดาห์   
2. กรณีต้องการขอบุคลากรเป็นหน่วยปฐมพยาบาล (แพทย์/พยาบาล/นัก
กายภาพบ าบัด ฯลฯ) ให้ท าหนังสือให้อาจารย์ท่ีปรึกษาลงนามรับรอง น าส่งท่ี
ส านักงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ชั้น 6 ส านักงานผู้อ านวยการ ) 
และให้เตรียมงบประมาณส าหรับค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และค่าตอบแทน
บุคลากรล่วงเวลา ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ฉบับท่ี 5/2558 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินแก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ 
มข. เป็นกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม) ข้อ 5.5.3 ให้พร้อม (รายละเอียดสอบถาม
เพิ่มเติมท่ีแผนกการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว โทร 043-363135-6  โทร
ภายใน 63135-6 ) หรือ หน่วยบริการปฐมภูมิ ท้ัง 2 แห่ง  

 
 
25.  การประกันภัยส าหรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบเหตุหรือประสบภัยต่างๆ ด้วยความ
ห่วงใย การดูแลเอาใจใส่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือกรณีนักศึกษาประสบเหตุหรือประสบภัยต่างๆ มีรายละเอียด ดังน้ี 

1.หลักเกณฑ์และสิทธิในกำรได้รับควำมช่วยเหลือ 
1.1 สิทธิการได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นผลจากการประสบเหตุ ประสบภัยต่างๆ หรือความเจ็บป่วย แต่ไม่รวมถึง

กรณีที่นักศึกษามีส่วนจ้างวานให้ก่อเหตุขึ้นหรือเป็นการกระท าผิดกฎหมาย 
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1.2 การติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือต้องด าเนินการภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบเหตุ ประสบภัย หรือ
เสียชีวิต โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หรือบันทึกขอความช่วยเหลือ ที่กองกิจการนักศึกษา หากพ้นก าหนด
ดังกล่าว ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับเงินช่วยเหลือ 

1.3 มหาวิทยาลัยมีสิทธิเพิกถอน ระงับ หรือเรียกคืนเงินช่วยเหลือหากพบว่านักศึกษาหรือผู้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ 
แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จหรือการกระท านั้นเป็นการกระท าผิดกฎหมายอาญา และให้ถือเป็นการกระท าผิดวินัยนักศึกษา
ร้ายแรง 

2. แนวปฏิบัติในกำรยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ 
ผู้มีสิทธิ์ในการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ ได้แก่ นักศึกษาหรือทายาท หรือคณบดี หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย 

หรือผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา โดยยื่นเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
 

2.1 กรณีสูญเสียอวัยวะ 
        2.1.1 ใบรับรองแพทย์แสดงรับรองว่าได้รับบาดเจ็บถึงสูญเสียอวัยวะหรือระบุอาการบาดเจ็บที่แสดงว่า 

.                           ถึงขั้นทุพพลภาพถาวร 
      2.1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
      2.1.3 ภาพถ่ายการสูญเสียอวัยวะ (ถ้ามี) 

2.2 กรณีเสียชีวิต 
      2.2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชนของทายาท 
      2.2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา 
      2.2.3 ส าเนาบัตรใบมรณะบัตร 
     2.2.4 ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
      2.2.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
      2.2.6 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
      2.2.7 ส าเนาใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) 
      2.2.8 ส าเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) 

 ***ส าเนาเอกสารประกอบหลักฐานการยื่นของรับเงินช่วยเหลือ ต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องทุก  .       
..                                ฉบับ*** 

 
 3. อัตรำเงินช่วยเหลือนักศึกษำท่ีประสบเหตุหรือประสบภัยต่ำงๆ 

รำยกำรควำมช่วยเหลือ จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1.สูญเสียชีวิต 130,000 
2.สูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้างหรือ
สูญเสียการได้ยินท้ัง 2 ข้าง หรือมือหน่ึงข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหน่ึงข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือ
มือหน่ึงข้างตั้งแต่ข้อมือและสายตาหน่ึงข้าง หรือเท้าหน่ึงข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสายตาหน่ึง
ข้าง หรือมือหน่ึงข้างตั้งแต่ข้อมือและสูญเสียการได้ยินหน่ึงข้างหรือเท้าหน่ึงข้างตั้งแต่ข้อ
เท้าและสูญเสียการได้ยิน หรือสายตาหน่ึงข้างและสูญเสียการได้ยินหน่ึงข้าง 

100,000 
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3.สูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิงถาวร หมายถึง การถูกตัดแกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า 
และให้หมายความรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น 
โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานอีกตลอดไป 

100,000 

4.สูญเสียอวัยวะเพศ หรือทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่
สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป 

100,000 

5.สูญเสียมือหน่ึงข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าหน่ึงข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาหน่ึงข้างหรือ
สูญเสียการได้ยิน 1 ข้าง อย่างใดอย่างหนึ่งเพียง 1 ส่วน 

80,000 

รำยกำรควำมช่วยเหลือ จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

6.สูญเสียน้ิวหัวแม้มือและน้ิวชี้ของมือข้างเดียวกันพร้อมกัน 40,000 
7.ในกรณีอื่นๆท่ีไม่ได้ระบุไว้ แต่มีความจ าเป็นและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
นักศึกษา ให้อธิการบดีพิจารณาเงินช่วยเหลือเป็นรายกรณีๆไป 

ไม่เกินครั้งละ 
20,000 

  
สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  โทร. 

043-202356 
 

ค าถาม – ค าตอบ เกี่ยวกับสิทธิการรักษาของนกัศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ค าถาม ค าตอบ 

1. นักศึกษาอายุยังไม่ถึง 20 ปี ผู้ปกครองรับราชการเมื่อ
เจ็บป่วยนักศึกษาจะต้องใช้สิทธิอะไร และนักศึกษาต้อง
ด าเนินการอย่างไร 
 

กำรใช้สิทธิรักษำพยำบำลส ำหรับนักศึกษำอำยุยังไม่ถึง 20 ปี และมี
ผู้ปกครองเป็นข้ำรำชกำร/องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสำหกิจ 
1.1 เมื่อเจ็บป่วยนักศึกษาต้องใช้สิทธิตามผู้ปกครอง 
1.2 การจ่ายค่ารักษาพยาบาล มีให้เลือก 2 ช่องทาง คือ 
     1) ถ้ามีบัตรจ่ายตรงกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้ใช้สิทธิจ่ายตรงไม่ต้อง
ส ารองจ่าย 
     2) ถ้ายังไม่ท าบัตรจ่ายตรงกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นักศึกษาต้องส ารอง
จ่ายก่อน แล้วน าใบเสร็จรับเงินไปให้ผู้ปกครองเบิกค่ารักษาพยาบาล 
กำรท ำบัตรจ่ำยตรงกับโรงพยำบำลศรีนครนิทร ์

1. ท าบัตรจ่ายตรงได้เฉพาะนักศึกษาท่ีมีผู้ปกครองเป็นข้าราชการหรือสังกัด
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับสวัสดิการรัฐวิสาหกิจให้ส ารองจ่าย
แล้วน าใบเสร็จไปเบิกคืน 

2. การติดต่อท าบัตรจ่ายตรง ให้ยื่นบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มท่ี งาน
เวชระเบียนและสถิติ ชั้น 2 ตรงข้ามอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวัน เวลาราชการ นักศึกษาจะใช้สิทธิจ่ายตรงได้
หลังยื่นเรื่อง 3-4 สัปดาห์ 
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2. นักศึกษา อายุเกิน 20 ปี ถ้าต้องการมีบัตรทอง 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ต้องท าอย่างไร 

2. นักศึกษาท่ีใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการกับผู้ปกครองเมื่ออายุเกิน 20 ปี และ
ต้องการใช้สิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้ติดต่อขอท าบัตรทองท่ี
หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit : PCU) ซ่ึงมี 2 หน่วย ได้แก่ PCU 
นักศึกษา มข. ท่ีท าการอยู่หลัง Complex และ PCU 123 มข. ท่ีท าการอยู่หลัง
หอ 8 หลังในวันราชการ เวลา 08.00 – 20.00 น. หรือ งานเวชระเบียน ชั้น 2 
ตรงข้ามอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวัน เวลาราชการ 
 
 
 
 
 

ค าถาม ค าตอบ 
4.ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางจราจร ท าอย่างไร ต้องใช้ พ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถก่อนหรือไม่ 

4. ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางจราจร ตามกฎหมาย ทุกคน ต้องเบิกจาก พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถก่อน ซ่ึงจะคุ้มครองในวงเงิน 30,000 บาทแรก 
- กรณีมี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โรงพยาบาลรับเป็นผู้ป่วยไว้รักษาใน
โรงพยาบาล จะมีระบบเรียกเก็บค่ารักษาจากบริษัทประกัน โดยนักศึกษาต้องน า
หลักฐาน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้โรงพยาบาลเรียกเก็บจากบริษัท
ประกันในวงเงิน 30,000 บาท หลังจากนั้น สามารถใช้สิทธิการรักษาปัจจุบัน 
(จ่ายตรง บัตรทอง ประกันตน) 
- กรณีไม่มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โรงพยาบาลรับเป็นผู้ป่วยไว้รักษา
ในโรงพยาบาล นักศึกษาต้องจ่ายรักษาพยาบาลในวงเงิน 30,000 บาท หลังจาก
น้ันจึงสามารถใช้สิทธิปัจจุบัน (จ่ายตรง บัตรทอง ประกันตน) 
- กรณีเป็นผู้ป่วยนอก นักศึกษาต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้โรงพยาบาล ใน
วงเงิน 30,000 บาทแรก หลังจากนั้นจึงสามารถใช้สิทธิ์ตามสิทธิปัจจุบัน (จ่าย
ตรง บัตรทอง ประกันตน) 

5. ถ้าไม่มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ นักศึกษา
สิทธิบัตรทอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ต้องท าอย่างไร 

5. ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางจราจรและนักศึกษาไม่มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ นักศึกษาต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้โรงพยาบาล ในวงเงิน 30,000 บาท 
ก่อนใช้สิทธิตามสิทธิปัจจุบัน (จ่ายตรง บัตรทอง ประกันตน)  
*** ดังนั้น ขอให้นักศึกษำที่ขับขี่รถยนต์/ รถจักรยำนยนต์ ต้องท ำ พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ทุกคน *** 

6. นักศึกษาสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ไป
ฝึกงานต่างจังหวัดเกิดอุบัติเหตุ ท าอย่างไร 

6. นักศึกษาท่ีใช้สิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อต้องไปฝึกงาน
ต่างจังหวัด ถ้าได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการท่ี
โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าท่ีใกล้
ท่ีสุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้ 1 ครั้ง (ยกเว้นอุบัติเหตุตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ กรณีไม่มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ นักศึกษาต้อง
จ่ายในวงเงิน 30,000 บาท) และถ้ามีการติดตามการรักษา นักศึกษาต้องใช้สิทธิ
ปัจจุบัน (สิทธิจ่ายตรง ใช้สิทธิได้ต่อเน่ือง สิทธิบัตรทองและประกันสังคมให้
ติดต่อขอใบส่งตัวท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อรักษาต่อเนื่อง) 
แนวปฏิบัติ กรณีนักศึกษาสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ไปฝึกงาน
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ต่างจังหวัด ให้คณะท่ีส่งนักศึกษาท่ีจะไปฝึกงานด าเนินการ ดังน้ี  
6.1 ส่งรายชื่อนักศึกษาท่ีจะไปฝึกงานให้ PCU ท่ีรับผิดชอบดูแลนักศึกษา (PCU 
123 มข. รับผิดชอบนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 คณะ / PCU นศ.มข. 
รับผิดชอบนักศึกษา 15 คณะ ท่ีเหลือ) เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษาและ
ด าเนินการขึ้นสิทธิ/ย้ายสิทธิบัตรทองเป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้เสร็จสิ้น
ก่อนไปฝึกงาน 
6.2 ท าหนังสือถึงโรงพยาบาลท่ีอยู่ใกล้แหล่งฝึกงานของนักศึกษา เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ให้การดูและนักศึกษาเมื่อเจ็บป่วย โดยเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (เฉพาะกรณีท่ีนักศึกษาเป็นสิทธิบัตรทอง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์) 
 

ค าถาม ค าตอบ 
8. กรณีนักศึกษาต่างชาติต้องท าอย่างไร 8. นักศึกษาต่างชาติรหัสมากกว่า 56 ให้ท ำประกันสุขภำพทุกรำย 
9. กรณีนักศึกษาจัดท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีต้องการให้มี
บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและ/หรือเวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์ ต้องท าอย่างไร 

9. ให้นักศึกษาท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอความ
อนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและ/หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
(ยา วัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ) ล่วงหน้าก่อนถึงวันจัดกิจกรรมอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ เพื่อการเตรียมบุคลากรและเวชภัณฑ์ โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาลง
นามรับรอง และให้ผู้จัดเตรียมงบประมาณส าหรับค่าตอบแทนบุคลากร ตาม
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับท่ี 5/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรณีพิเศษ 
(เพิ่มเติม) ข้อ 5.5.3 และค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้พร้อมอุปกรณ์ 

 
26. บริการอื่นๆ ส าหรับนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

26.1 ศูนย์อำหำรและบริกำร (คอมเพลกซ์) 
อาคารศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) ตั้งอยู่ตรงข้ามส านักหอสมุด ให้บริการจ าหน่ายอาหารและ

เครื่องดื่มในราคาควบคุมพร้อมทั้งสินค้าเบ็ดเตล็ด นอกจากน้ียังมีร้านตัดผมชาย ร้านเสริมสวย ร้านขายของช า ร้านถ่ายเอกสาร 
ร้านล้างอัดรูป ร้านแว่นตา ร้านกิ๊ฟช๊อป ร้านจ าหน่ายตั๋วรถโดยสารปรับอากาศและตั๋วเครื่องบิน ศูนย์ หนังสือของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสินค้าอื่นๆ อีกมากมายจ าหน่ายที่บริเวณช้ัน 2 และช้ัน 3 นอกจากนี้ยังมีโรงอาหาร 2 ซึ่งตั้งอยู่
ด้านข้างกองกิจการนักศึกษาและโรงอาหาร 3 ตั้งอยู่ที่ด้านหลังหอพักหญิงท่ี 19  

26.2 ศูนย์หนังสือของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 ตั้งอยู่ ช้ัน 2 อาคารศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) จ าหน่ายอุปกรณ์ทางการศึกษาต าราเรียน 

รวมทั้งชุดนักศึกษา ชุดพละศึกษา ชุดครุย ชุดราชปะแตนและเครื่องแบบต่างๆ ที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนด
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.bookcenter.kku.ac.th 

26.3 ธนำคำร 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีธนาคารเปิดให้บริการด้านการเงินดังนี้ 

1. ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) ซึ่งม ี2 สาขา คือ 
(1) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์   

http://www.bookcenter.kku.ac.th/
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(2) สาขาย่อยศูนย์อาหารและบริการ (ศูนย์คอมเพล็กซ์) ตั้งอยู่ท่ีช้ัน 2  
2. ธนาคารกสิกรไทย ตั้งอยู่ทีศู่นย์อาหารและบริการ ช้ัน 2   
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทีศู่นย์อาหารและบริการ ช้ัน 2   
4. ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยู่ทีศู่นย์อาหารและบริการ ช้ัน 2   
5. ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ทีศู่นย์อาหารและบริการ ช้ัน 3   
6. ธนาคารกรุงเทพฯ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์  

26.4 ไปรษณีย์ 

 ที่ท าการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ช้ันล่างของศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) เปิดให้บริการในวัน
จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40002  
 

 26.5 รถโดยสำรประจ ำทำง 
 รถโดยสารประจ าทางที่มีไว้ให้บริการรับส่งนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการเดินทางเข้า  – ออก ภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเริ่มวิ่งรับผู้โดยสารตั้งแต่เวลา 06.00 - 19.00 น.  ซึ่งมีรถโดยสารที่ให้บริการดังนี้ 
26.5.1 รถสองแถวสีฟ้ำ สำย 8 (สำยใหม่) เริ่มต้นเส้นทางที่วิ่งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากประตูศรี

ฐาน-คณะนิติศาสตร์-ส านักงานอธิการบดี-คณะศิลปกรรมศาสตร์-หอพักนักศึกษาหญิง 23, 24, 25-หอพักนักศึกษาแพทย์-โรง
อาหารชาย-กองกิจการนักศึกษา-ศูนย์อาหารและบริการ (ศูนย์คอมเพล็กซ์)-สถาบันลุ่มน้ าโขง-โรงพยาบาลศรีนครินทร์-คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ-คณะวิทยาศาสตร์-คณะเกษตรศาสตร์-คณะเทคโนโลยี-คณะวิศวกรรมศาสตร์-คณะสาธารณสุขศาสตร์-หอพัก
พยาบาล-โรงเรียนสาธิต (ศึกษาศาสตร์)-บขส.1-สวนรัชดานุสรณ์-โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน-เซนโทซ่า 1-โรงเรียนกัลยาณวัตร-
แฟรี่พลาซ่า-เมืองเก่า-บึงแก่นนคร และสิ้นสุดทีบ่้านดอนบม 

26.5.2 รถสองแถวสีฟ้ำสำย 8 (สำยเก่ำ) เริ่มต้นเส้นทางที่ว่ิงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากประตูศรีฐาน-
คณะนิติศาสตร์-ส านักงานอธิการบดี-สะพานขาว-คณะวิศวกรรมศาสตร์-คณะสาธารณสุขศาสตร์-คณะเทคนิคการแพทย์-คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์-คณะมนุษยศาสตร์ฯ-คณะวิทยาศาสตร์-คณะเกษตรศาสตร์-อาคารพลศึกษา-หอพัก 9 หลัง-หอพัก 8 
หลัง-ปั้ม ปตท.-โรงอาหารชาย-ศูนย์อาหารและบริการ (ศูนย์คอมเพล็กซ์)-สถาบันลุ่มน้ าโขง-คณะเภสัชศาสตร์-หอพักนักศึกษา
หญิง 23, 24, 25-หอพักนักศึกษาแพทย์-คณะศิลปกรรมศาสตร์-โรงเรียนสาธิต (ศึกษาศาสตร์)-บขส.1-สวนรัชดานุสรณ์-
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน-เซนโทซ่า 1-โรงเรียนกัลยาณวัตร-แฟรี่พลาซ่า-เมืองเก่า-บึงแก่นนคร และสิ้นสุดทีบ่้านดอนบม 

26.5.3  รถสองแถวสีแดงสำย  16  (บ้ำนโนนทัน-มข.) เริ่มต้นเส้นทางที่วิ่งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จากประตูกังสดาล-คณะเทคนิคการแพทย์-คณะเภสัชศาสตร์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-คณะมนุษยศาสตร์ฯ-คณะ
วิทยาศาสตร์-คณะเกษตรศาสตร์-อาคารพลศึกษา-สนามกีฬา 50 ปี-หอพัก 9 หลัง-ปั้ม ปตท.-โรงอาหารชาย-ศูนย์อาหารและ
บริการ (ศูนย์คอมเพล็กซ์)-สถาบันลุ่มน้ าโขง-คณะเภสชัศาสตร์-คณะทันตแพทยศาสตร-์วัดป่าอดุลยาราม-บ้านสามเหลี่ยม-ศาล-
บขส.1-โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน-เซนโทซ่า 1-โรงเรียนกัลยาณวัตร-เรือนจ า ขอนแก่น-โรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น และสิ้นสุดที่
บ้านโนนทัน 
        อัตรำโดยสำร นักศึกษาขึ้นลงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นรถสองแถวสาย 8 หลังเวลา 18.00 น. คนละ 10 
บาทส่วนนักศึกษาขึ้นลงภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และเข้าออกมหาวิทยาลัยฯ รถสองแถว (สาย 8 และสาย 16)  คนละ 9-13 
บาท 
       ช่วงเวลำเดินรถ  06.00-19.00 น. 
       26.5.4 รถตู้โดยสำร ปอ.14 (มหำวิทยำลัยขอนแก่น-เซ็นทรัล-สถำนีขนส่งขอนแก่น3) 
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ช่วงที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กังสดาล) – เซ็นทรัล 
ช่วงที่ 2 เซ็นทรัล – สถานีขนส่งขอนแก่น 3 
ช่วงที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – สถานีขนส่งขอนแก่น 3 
 

26.6 ระบบขนส่งมวลชน มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ในปีการศึกษา  2553 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มเีป้าหมายลดค่าใช้จ่ายจากภาวะราคาน้ ามันและเพื่อสนอง

นโยบายรัฐบาลเพื่อลดการใช้พลังงาน จึงได้จัดระบบขนส่งมวลชน ก าหนดออกแบบพิจารณาให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ และ
ภูมิอากาศ สามารถขึ้นลงได้สะดวก ปลอดภัย ซึ่งจุดเด่นของระบบขนส่งมวลชนที่ทางมหาวิทยาลัยฯ เลือกใช้เป็นรถ Shuttle 
Bus และในปี 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการลดใช้
พลังงาน และการจราจรที่หนาแน่นขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้น ารถ KKU Smart Transit มาใช้ในปัจจุบัน ซึ่งมี
ให้บริการ 5 เส้นทาง ดังนี้ 

• สำยสีน้ ำเงิน เริ่มต้นจากส านักงานอธิการบดี-แปลงฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์-โรงอาหารชาย- ศูนย์อาหาร
และบริการ (คอมเพล็กซ์)- คณะวิทยาศาสตร์-สถาบันลุ่มน้ าโขง-คณะมนุษยศาสตร์ฯ-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี-คณะ
เศรษฐศาสตร์-บัณฑิตวิทยาลัย-คณะศึกษาศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-คณะเภสัชศาสตร์-คณะเทคนิคการแพทย์-คณะ
ทันตแพทยศาสตร์-แฟลตศูนย์แพทย์-หอพักพยาบาล-คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

• สำยสีแดง เริ่มต้นจาก ส านักงานอธิการบดี-สะพานขาว-สระพลาสติก-คณะเทคโนโลยี-โรงยิม(เก่า)-โรงอาหารชาย-
ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์)-สถาบันขงจื่อ-วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น-คณะแพทยศาสตร์-ศูนย์หัวใจสิริกิติ์-คณะทันต
แพทยศาสตร์-คณะพยาบาลศาสตร์-คณะสาธารณสุขศาสตร์     -หอพักนักศึกษาแพทย์-คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

• สำยสีส้ม  เริ่มต้นจาก ส านักงานอธิการบดี -สะพานขาว -สระพลาสติก -คณะเทคโนโลยี -โรงเรียนสาธิตฯ 
(ศึกษาศาสตร์)-ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก-บึงสีฐาน-พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ-คณะนิติศาสตร์-แฟลตป่าดู่-อุทยาน
เกษตร-ส านักงานอธกิารบดี  

• สำยสีเขียว เริ่มต้นจาก หอพัก 8 หลัง-หอพักอินเตอร์-ปั้ม ปตท.-หอพักชายที่ 8-โรงอาหารชาย-ศูนย์อาหารและ
บริการ (คอมเพล็กซ์)-โรงแรมขวัญมอ-คณะสัตวแพทยศาสตร์-โรงเรียนสาธิตฯ (มอดินแดง)-ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง-คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ-คณะวิทยาศาสตร์-ส านักหอสมุด-คณะเกษตรศาสตร์-โรงยิม-สนามฟันดาบ 

• สำยสีเหลือง เริ่มต้นจาก หอพัก 9 หลัง-หอพัก 8 หลัง-หอพักอินเตอร์-ปั้ม ปตท.-หอพักชายที่ 8-คณะเกษตรศาสตร์-
คณะเทคโนโลยี-หอพักนักศึกษาแพทย์-คณะวิศวกรรมศาสตร์-คณะสาธารณสุขศาสตร์-คณะพยาบาลศาสตร์-ตลาดหนองแวง-
คณะทันตแพทยศาสตร์-คณะเภสัชศาสตร์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ศาลาเดิม-คณะมนุษยศาสตร์ฯ-คณะวิทยาศาสตร์-
ส านักหอสมุด-คณะเกษตรศาสตร์-โรงยิม-สนามฟันดาบ 

• สำยสีม่วง เริ่มต้นจากส านักงานอธิการบดี-คณะศิลปกรรมศาสตร์-หอพักพยาบาล-แฟลตศูนย์แพทย์-คณะพยาบาล
ศาสตร์-คณะสาธารณสุขศาสตร์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-คณะเภสัชศาสตร์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-คณะศึกษาศาสตร์-
บัณฑิตวิทยาลัย-คณะเศรษฐศาสตร์-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี-คณะมนุษยศาสตร์ฯ-ศาลาเดิม-คณะวิทยาศาสตร์-
ส านักหอสมุด-ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์)-คณะเกษตรศาสตร์-โรงอาหารชาย-โรงยิม-สนามกีฬากลาง-แปลงฝึกงาน
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
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ช่องทำงกำรติดต่อ KST 

 
เวลำกำรใหบ้ริกำร 
• ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนกัขัตฤกษ์ 
• เริ่มต้น ณ ต้นสาย ตั้งเวลา 06.00 น. และหยุดบริการ ณ ต้นสายในเวลาประมาณ 21.00 น 

27. อนาคตของผู้ส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้าน

วิทยาศาสตร์ และทักษะด้านตา่งๆ ทางสังคมเพียงพอที่จะประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาค รัฐและเอกชน หรือ
ประกอบอาชีพส่วนตัว รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับบณัฑติศึกษาในสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
แหล่งงานที่รองรับบัณฑิต ได้แก่ 
 (1) รับรำชกำรในหน่วยงำนของรัฐ ต่อไปนี ้
 (1.1) เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา 
 (1.2) เป็นนักวิชาการเกษตร นักวิจัย หรือนักส่งเสรมิการเกษตรในกระทรวงต่าง ๆ  
            - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน  กรมปศุสัตว์ 
ฯลฯ 
 - กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ กรมอาชีวศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมการฝึกหัดครู กรมสามัญศึกษา ฯลฯ 

-  กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมประชาสงเคราะห์ ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมพัฒนาชุมชน ฯลฯ 
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-  กระทรวงกลาโหม ได้แก่ กรมการสัตว์ทหารบก กองอ านวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 
 -  กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กรมอนามัย ฯลฯ 

-  กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
 (2) เป็นพนกังำนในรัฐวิสำหกจิ เช่น การยางแห่งประเทศไทย โรงงานยาสูบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธนาคารออมสิน บริษทั ท่าอากาศยานกรุงเทพ จ ากัด 
 (3) ท ำงำนในภำคธุรกิจเอกชน ซึง่ก าลังขยายตัวอย่างกว้างขวางและต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและความ
ช านาญอีกมาก ได้แก ่

- บริษัทผลิตและจ าหน่ายสารเคมปี้องกันก าจัดศัตรูพืชและเคมภีัณฑ์ด้านการเกษตร 
- ฟาร์มผลติพืชหรือสตัว์ 
- บริษัทผลิตเมลด็พันธ์ุ 
- บริษัทปุ๋ยและวสัดุบ ารุงดิน 
- บริษัทผลิตอาหารสัตว์และผลิตภณัฑ์สตัว ์

  - บริษัทจ าหน่ายเครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
- ฝ่ายไร่ของบริษัทท่ีมีกิจการดา้นอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น บริษทัน้ าตาล ผูผ้ลติผัก หรือผลไม้กระป๋อง 

บริษัทผลติเนื้อสตัว์ และผลิตภณัฑ์สัตว์     
- ธนาคาร สถาบันการเงินและธรุกจิต่าง ๆ  

(4) ประกอบอำชีพส่วนตัว ในด้านการผลิต การจัดการเกี่ยวกับพืชหรือสัตว์ หรืออุปกรณ์เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร หรือตามสาขาวิชา 
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28. หมำยเลขโทรศัพท์ของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่นที่ผู้ปกครองควรทรำบ 
 ชื่อ/หน่วยงาน                    หมายเลขโทรศัพท์ 
1.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                             เบอร์โทร 043-009700 
2.  ส านักงานรักษาความปลอดภยัและการจราจร                 เบอร์โทร 043-202191  
                                                                            สายด่วน 081-7085891 
3.  โรงพยาบาลศรีนครินทร์                     เบอร์โทร 043-348888 

                 043-348368, 043-348360-5 
4. แผนกการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวงานบริการพยาบาล   เบอร์โทร 043-363135-6 
5. ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ                   เบอร์โทร 043-347486 
6.  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์                  เบอร์โทร 043-202356 
7.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา                   เบอร์โทร 084-4285994 
8.  กองบริการหอพักนักศึกษา                               เบอร์โทร 043-202841  
9.  หอพักนักศึกษา 9 หลัง                    เบอร์โทร 043-203145, 
                                                                                        081-5469337 
10.  ศูนย์สุขภาพนักศึกษา                   เบอร์โทร043-203454 
11.  เงินยืมฉุกเฉิน/ตรวจสอบหนีส้ิน                  เบอร์โทร 043-202356 
12. หน่วยบริการให้ค าปรึกษา กองพัฒนา นศ.                 เบอร์โทร 089-2735334 
13. นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)                   เบอร์โทร 043-202356 
14. ส านักหอสมุด                    เบอร์โทร 043-202541 
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29. หมำยเลขโทรศัพท์ของคณะเกษตรศำสตร์ผู้บริหำรคณะเกษตรศำสตร์ 
         ชื่อ/หน่วยงาน    หมายเลขโทรศัพท์ 
1. คณะเกษตรศาสตร์    โทรศัพท ์043-202360   

                                                            โทรสาร  043-202361   
2.  รศ.ดร.ดรุณี โชตษิฐยางกูร   ทีท่ างาน 043-202360   
     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   มือถือ    089-8413741 
3.   ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน    ที่ท างาน 043-202360   
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร    มือถือ    081-5674364 
4.  รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง    ที่ท างาน 043-202360 
     รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ มือถือ    081-9671343     
5.  ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์   ที่ท างาน 043-202360   
    รองคณบดีฝ่ายการศึกษา    มือถือ    081-9750669 
6.  ผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถ่ินฐาน   ที่ท างาน 043-202360   
     รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ มือถือ    085-0059296 
7. ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี    ที่ท างาน 043-202360   
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ มือถือ    086-5513862 
8. ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์   ที่ท างาน 043-202360 
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มือถือ    081-8449214 
9. ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ    ที่ท างาน 043-202360   
     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ   มือถือ    095-1941697 
10. ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข    ที่ท างาน 043-362109   
     หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์   มือถือ    065-4235153 
11. ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์   ที่ท างาน 043-366438   
     หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  มือถือ    095-5636459 
12. ผศ.ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย   ที่ท างาน 043-362109 
     หัวหน้าสาขาวิชาประมง    มือถือ    094-9364553 
13. ผศ.ดร.ฝากจิต ปาลินทร    ที่ท างาน 043-202495 
     หัวหนา้สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 
     และเกษตรเชิงระบบ                                        มือถือ 089-5944655    
14. รศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา              ที่ท างาน 043-202055 
     หัวหน้าสาขาวิชาพืชสวน                        มือถือ 081-9439672    
15. รศ.ดร.พลัง สุริหาร    ที่ท างาน 043-342949 
     หัวหน้าสาขาวิชาพืชไร่                        มือถือ 085-0059296 

                          16. ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง    ที่ท างาน 013-362108 
     หัวหน้าสาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา             มือถือ 085-0087300  
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17. รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย   ที่ท างาน 043-364639 
     หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มือถือ    087-3743374    
18. ดร.สงัด  ปัญญาพฤกษ์    ที่ท างาน 043-202360   
     ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ มือถือ    088-5615670  
19. นางชัชชนี   ดารายนต์         ที่ท างาน 043-202360   
     หัวหน้างานบริการการศึกษา   มือถือ    08-4955-1725 
20. นายสมโชค  เพ็งลี    ที่ท างาน 043-202360   
     หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษา ฯ   มือถือ    090-5142915 
       086-8639494 
21. นางสาวปวีณา   จันทนพิมพ์   ที่ท างาน 043-202360   
     หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ  มือถือ    08-21232191 
22. นายลิขิต  ปานพรม    โทรศัพท ์043-202360  
     เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา    มือถือ    081-6007518 
23. งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์  โทรศัพท ์043-202360   

                                                            มือถือ    088-5497087,  
                                                                       089-5694476 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

 
 
 

 ที่ปรึกษา 
 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

คณะเกษตรศาสตร์ 
      
 รวบรวม / เรียบเรียง 
 
   นายสมโชค  เพ็งลี    
   
 พิมพ์ / จัดรูปเล่ม 
 
   นายสมโชค  เพ็งลี 
                                  นางสาวศศิธร สูงนารถ 
 
 ภาพประกอบ 
   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                                  AOIMACTH 
 

เจ้าของ 
หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อทำงกำรติดต่อสื่อสำร 
Facebook Page : คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
   หน่วยกิจกำรนักศกึษำคณะเกษตรศำสตร์ มข. 
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