
  
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น   (ฉบับท่ี 972/2554) 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

--------------------------------- 
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา

การของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษาด้วยนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้จัดท าแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  20  และมาตรา  23  (4)    แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบ
บูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554  
จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า   “ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 972/ 2554)  เรื่อง  
แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1717/2552) และให้ใช้ประกาศฉบับ
นี้แทน 

ข้อ3 ให้คณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอ านาจในการพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย องค์กรกิจกรรมของนักศึกษา หน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

ข้อ 4  การก าหนดแผนและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
  4.1 ให้คณะ องค์กรกิจกรรม ส่งแผนการจัดโครงการ กิจกรรมลงใน แบบกรบ.1 และ

แยกประเภทของกลุ่มกิจกรรมเป็น 5 ด้าน  เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณา
การของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นอนุมัติหน่วยกิจกรรม โดยให้ส่งแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม ตาม
ช่วงเวลาดังนี้ 

ช่วงที่ 1 โครงการที่จัดระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน  ให้ส่งภายใน 15 
พฤษภาคมของทุกปี 

ช่วงที่  2 โครงการที่จัดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  ให้ส่งภายใน 15 
พฤศจิกายนของทุกปี  

4.2 ในกรณีเป็นโครงการ กิจกรรมเฉพาะกิจหรือเร่งด่วนที่ก าหนดขึ้นภายหลัง ต้อง
ส่งรายละเอียดให้คณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอนุมัติหน่วยกิจกรรมภายในวันสุดท้ายของวันท าการในแต่ละเดือน 
   4.3 ให้คณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวบรวมแผนการจัดโครงการ กิจกรรมจากข้อ 4.1 และ 4.2 และแจ้งให้นักศึกษาทราบ
โดยทั่วกัน 
  ข้อ 5  การก าหนดรหัสกิจกรรม 

        ระบบทะเบียนกิจกรรมจะก าหนดรหัสกิจกรรม โดยรหัสกิจกรรมมีโครงสร้างดังนี้            
YYFFTTRUN  ความหมาย  YY= ปีพ.ศ.  FF=รหัสคณะ  TT=ด้าน   RUN=เลขรัน  ตามตัวอย่าง  529901001   
  ข้อ 6  การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมและการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม 
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         6.1 ในการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมทุกครั้งที่จัดโดยองค์กรภายใน องค์กรกิจกรรม
หรือองค์กรภายนอก นักศึกษาจะต้องลงชื่อตามแบบฟอร์มที่ผู้จัดโครงการ กิจกรรมก าหนด 

         6.2 ให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนา กิจการนักศึกษา ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
หัวหน้าหน่วยงานที่จัดโครงการ กิจกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้รับรองผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม  

ข้อ 7  การบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนกิจกรรม 
        7.1 โครงการ กิจกรรมที่จัดโดยคณะหรือองค์กรภายในให้ผู้รับผิดชอบในคณะหรือ

หน่วยงานเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 
        7.2 โครงการ กิจกรรมที่จัดโดยกองกิจการนักศึกษาให้ผู้รับผิดชอบในกองกิจการ

นักศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 
        7.3 โครงการ กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภายใน ภายนอกที่ด าเนินการผ่านคณะให้

ผู้รับผิดชอบในคณะเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 
        7.4 โครงการ กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภายใน ภายนอกที่ด าเนินการผ่านกองกิจการ

นักศึกษาให้ผู้รับผิดชอบในกองกิจการนักศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 
        7.5 โครงการ กิจกรรมที่จัดรวมกันหลายคณะ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละคณะเป็นผู้บันทึก

ข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 
        7.6 โครงการ กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภายนอก โดยไม่ผ่านคณะ ให้นักศึกษายื่นค าร้อง

พร้อมหลักฐานการเข้าร่วมต่อคณะที่สังกัด เพ่ือบันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 
        7.7 โครงการ กิจกรรมนอกเหนือจากข้อ 7.1 ถึง 7.6 ให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อม

หลักฐานการเข้าร่วมต่อกองกิจการนักศึกษา เพ่ือบันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 
        การเทียบโอนประสบการณ์ด้านพัฒนาศักยภาพตนเองที่ได้รับการแต่งตั้งจาก               

คณะ/มหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานที่แต่งตั้ง บันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียน ยกเว้นกรณีประสบการณ์อ่ืนๆ ให้
นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมหลักฐานต่อกองกิจการนักศึกษา เพ่ือบันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม  

        ให้คณะ กองกิจการนักศึกษา องค์กรภายใน บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม แบบกรบ.2  ภายในเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมนั้นๆ   

ข้อ 8  การก ากับติดตามและประเมินผล   
        8.1  ให้คณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของคณะ 

รวบรวมและสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภายหลังสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

         8.2  ให้กองกิจการนักศึกษา รวบรวมและสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
ภายหลังสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือพิจารณาติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ข้อ 9  การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนกิจกรรม 
         9.1 ให้กองกิจการนักศึกษา จัดท าระบบฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
         9.2กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยในข้อมูลทะเบียนกิจกรรม ให้ยื่นค าร้องที่คณะ               

กองกิจการนักศึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ภายใน 30 วัน ภายหลังสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา  
ข้อ 10  การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

                                 ให้คณะ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ไปยังกองกิจการนักศึกษา  
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ข้อ 11  การออกใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
        ให้กองกิจการนักศึกษาและหรือส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นผู้ออกใบระเบียน

กิจกรรมนักศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอใบระเบียนกิจกรรม  โดยมีขั้นตอนและหลักฐานประกอบดังนี้ 
         11.1 นักศึกษากรอกแบบฟอร์มและยื่นแบบค าร้องได้ที่กองกิจการนักศึกษาและหรือ

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
         11.2 นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมตามมหาวิทยาลัยก าหนดที่หน่วยการเงินและบัญชี 

กองกิจการนักศึกษาและหรือส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
                        11.3 กองกิจการนักศึกษาและหรือส านักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดท าใบระเบียน
กิจกรรมนักศึกษาเพ่ือเสนออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม 

         11.4 ให้นักศึกษารับใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ณ สถานที่ที่ยื่นแบบค าร้อง 
ข้อ 12 การเทียบค่า เทียบโอน และเทียบค่าประสบการณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ 
         12.1 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ก าหนดใน

โครงการ จึงจะสามารถนับหน่วยกิจกรรมได้ โดยการเทียบค่าหน่วยกิจกรรมให้เป็นไปตามตารางดังนี้ 
 

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม  หน่วยกิจกรรม 

น้อยกว่า 3 ชั่วโมง คิดตามสัดส่วนของเวลา 

3 ชั่วโมง  1 หน่วยกิจกรรม 

6 ชั่วโมง  2 หน่วยกิจกรรม 

9 ชั่วโมงข้ึนไป ใน 1 วัน 3 หน่วยกิจกรรม 
 

กรณีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่มีกิจกรรมย่อยหลายด้าน ให้นับหน่วยกิจกรรมย่อยนั้นได้ 
โดยเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมย่อยนั้นจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกัน ทั้งนี้ ให้คณะ  หน่วยงานก าหนดรายละเอียดของ
กิจกรรมย่อยนั้น ๆ พร้อมระบุด้านกิจกรรมและก าหนดการท่ีชัดเจน  

      12.2   ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ให้เทียบค่าประสบการณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   12.2.1 นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรคณะและ
ประธานกรรมการหอพักนักศึกษา ได้รับการเทียบค่าประสบการณ์ด้านพัฒนาศักยภาพตนเอง จ านวน 15 
หน่วยกิจกรรม   
   12.2.2 คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษาและประธาน
ชมรม ได้รับการเทียบค่าประสบการณ์ด้านพัฒนาศักยภาพตนเอง จ านวน 10 หน่วยกิจกรรม   

12.2.3  ประธานกลุ่มนักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ สมาชิกสภานักศึกษา 
ประธานชุมนุมและกรรมการหอพักนักศึกษา ได้รับการเทียบค่าประสบการณ์ด้านพัฒนาศักยภาพตนเอง 
จ านวน 5 หน่วยกิจกรรม   

ทั้งนี้ หากด ารงต าแหน่งไม่ครบตามวาระให้คิดจ านวนหน่วยกิจกรรมตามสัดส่วนเวลา
ที่ปฏิบัติงานจริง หลักฐานที่ใช้ในการเทียบค่าประสบการณ ์ตามข้อ 12.2.1 ถึง 12.2.3 ประกอบด้วย 

1. แบบฟอร์มขอเทียบค่าประสบการณ์ 
2. ค าสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย คณะ องค์กรกิจกรรม  หรือ  

หลักฐานอ่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
ต าแหน่งอ่ืน ๆ หรือกิจกรรมที่ไม่ได้ก าหนดไว้ข้างต้นให้คณะกรรมการบริหารจัดการ

การเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้พิจารณาเทียบค่าประสบการณ์ 
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      12.3  ในกรณีนักศึกษาย้ายคณะหรือสาขาวิชารวมทั้งนักศึกษาใหม่ที่ เคยเรียนใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถเทียบโอนได้  ทั้งนี้  นักศึกษาต้องยื่นแบบค าร้องขอเทียบโอนภายใน 1          
ภาคการศึกษานับจากเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยยื่นที่กองกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการ
บริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้พิจารณา 
   ทั้งนี้ การเทียบหน่วยกิจกรรม กรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่ระบุไว้ หากเป็นการสมควรให้มีการ
เทียบโอนหน่วยกิจกรรมให้คณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

ข้อ 13 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ โดยมีอ านาจวินิจฉัยปัญหาตามประกาศนี้  
การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด  
 

ประกาศ  ณ วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2554 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต  อมาตยคง)   

                                                  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   
   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 


