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1.1  คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
ในกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลยัขอนแก่น   จะมีคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยั   ซ่ึงเป็นสภำสูงสุด 

มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำย  ควบคุม  ก ำกบัและติดตำม กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลยัให้เป็นไปตำม
นโยบำยและวตัถุประสงค ์คณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัขอนแก่น ประกอบดว้ย 
1.  ดร.ณรงคช์ยั   อคัรเศรณี  นำยกสภำมหำวทิยำลยั 
2.  ดร.เตช   บุนนำค   อุปนำยกสภำมหำวทิยำลยั 
3.  นำยเฉลิมชยั  วงษน์ำคเพช็ร์  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
4.  นำยชูเกียรติ   รัตนชยัชำญ  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
5.  นำยฐำปน   สิริวฒันภกัดี  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
6.  นำยสมศกัด์ิ   สุวรรณสุจริต  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
7.  หม่อมรำชวงศป์รีดิยำธร  เทวกลุ   กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
8. นำยยนิชยั   อำนนัทนสกลุ  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
9. นำยวนสั   แตไ้พสิฐพงษ ์  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
10. ดร.วชิยั   ธญัญพำณิชย ์  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
11. ศ.เกียรติคุณ ดร.วชิยั  บุญแสง   กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
12. รศ.ดร.วรีะพงษ ์ แพสุวรรณ  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
13. ศ.เกียรติคุณ นพ.ศำสตรี  เสำวคนธ ์  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
14. ศ.ดร.สมชำติ   โสภณรณฤทธ์ิ  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
15. นำยสุรพงษ ์  ชยันำม   กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
16. รศ.ดร.กิตติชยั   ไตรรัตนศิริชยั  อธิกำรบดี 
17. รศ.ดร.เจนจิรำ    เรืองชยจตุพร  ประธำนสภำคณำจำรย ์ 
18. นำยประวทิย ์  อนนัตวรำศิลป์  ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร มข. 
19. รศ.ดร. สมหมำย  ปรีเปรม   กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัประเภทผูแ้ทนรองอธิกำรบดี 
20. รศ.ดร.มนตช์ยั   ดวงจินดำ  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัประเภทผูแ้ทนคณบดี 
21. รศ.นพ.ชำญชยั   พำนทองวริิยะกลุ  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัประเภทผูแ้ทนคณบดี 
22. รศ.ดร.กลุธิดำ  ทว้มสุข   กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัประเภทผูแ้ทนคณบดี 
23. รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ   กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัประเภทผูแ้ทนคณบดี 
24. รศ.ดร.อ ำนวย   ค ำต้ือ    กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัประเภทผูแ้ทนผูอ้  ำนวยกำร 
25. รศ.ดร.รัชพล   สนัติวรำกร  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัจำกคณำจำรยป์ระจ ำ 
26. ศ.นพ.บวรศิลป์  เชำวน์ช่ืน   กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัจำกคณำจำรยป์ระจ ำ 
27. รศ.น.สพ.ชูชำติ  กมลเลิศ   กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัจำกคณำจำรยป์ระจ ำ 
28. รศ.ดร.สุทธิพงศ ์ อุริยะพงศส์รรค ์  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัจำกคณำจำรยป์ระจ ำ 
29. รศ.ดร.ไพบูลย ์  ดำวสดใส  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัจำกคณำจำรยป์ระจ ำ 
30. นำงกำญจนศรี   สิงห์ภู่   กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัจำกขำ้รำชกำรพลเรือนฯ 
31. รศ.รังสรรค ์ เนียมสนิท กรรมกำรและเลขำนุกำรสภำมหำวทิยำลยั 
32. นำงสุพตัรำ  ครองยทุธ ผูช่้วยเลขำนุกำรสภำมหำวทิยำลยั 
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1.2  ผู้บริหารมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ในระดบัมหำวิทยำลยั   จะมีอธิกำรบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชำสูงสุด   โดยมีรองอธิกำรบดีหรือผูช่้วย
อธิกำรบดีฝ่ำยตำ่งๆ  ช่วยปฏิบติังำนตำมภำรกิจท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย   ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  
  อธิการบด ี

รศ.ดร.กติตชัิย ไตรรัตนศิริชัย 
รองอธิการบด ี

  รศ.ดร. สมหมำย  ปรีเปรม   รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรคลงัและทรัพยสิ์น 
  รศ.นพ.ถวลัยว์งค ์  รัตนสิริ   ฝ่ำยวเิทศสมัพนัธ์และยทุธศำสตร์ระหวำ่งประเทศ 

รศ.รังสรรค ์ เนียมสนิท  ฝ่ำยวำงแผนยทุธศำสตร์ 
  รศ.พิษณุ   อุตตมะเวทิน  ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์
  ศ.นพ.วรีะชยั โควสุวรรณ  ฝ่ำยวจิยัและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี
  ผศ.ลิขิต  อมำตยคง  ฝ่ำยพฒันำนกัศึกษำและศิษยเ์ก่ำสมัพนัธ์ 

ผศ.ดร.เด่นพงษ ์ สุดภกัดี   ฝ่ำยวชิำกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
  ผศ.วชิยั  ณีรัตนพนัธ์ุ  ท่ีปรึกษำฝ่ำยศิลปวฒันธรรม 
  รศ.ดร.นิยม  วงศพ์งษค์  ำ  รองอธิกำรบดี ฝ่ำยชุมชนสมัพนัธ์ 

และส่ือสำรองคก์ร 
  ผศ.ดร.ช ำนำญ  บุญญำพทุธิพงศ ์  รองอธิกำรบดีฝ่ำยพฒันำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  ผศ.ดร.อนุชำ  นิลประพนัธ ์  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวทิยำเขตหนองคำย 

 
ผู้ช่วยอธิการบด ี

  ผศ.ดร.ภำวดี  ภกัดี   ฝ่ำยทรัพยสิ์น 
  อำจำรยป์ำริชำต  บุตรวงค ์   ฝ่ำยกำรคลงั 

ผศ.ดลชยั  ศรีส ำรำญ  ฝ่ำยพฒันำกีฬำ 
รศ.ดร.ธนำกร  วงศว์ฒันำเสถียร  ฝ่ำยแผน 
รศ.ดร.กฤตพล  สมมำตย ์   ฝ่ำยกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี
รศ.ดร.ศจี  สตัยตุม ์   ฝ่ำยวจิยั 
ผศ.ดร.ประพนัธ์ศกัด์ิ ฉวรีำช   ฝ่ำยวชิำกำร 
ผศ.ดร.ศีขรินทร์  สุขโต   ฝ่ำยกำรประกนัคุณภำพ 
อำจำรยธ์นัฐกรณ์  พงศพ์ิมล   ฝ่ำยจดักำรก่อสร้ำงและดูแลรักษำ 
นำยบญัชำ พระพล   ฝ่ำยฝ่ำยชุมชนสมัพนัธ์ 

และส่ือสำรองคก์ร 
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ผู้ช่วยอธิการบด(ีต่อ) 
ดร.กิตต์ิ   เธียรธโนปจยั  ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
ผศ.ดร.ยศ  บริสุทธ์ิ   ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์

  ผศ.ดร.ขนิษฐำ วรธงชยั   ฝ่ำยวเิทศสมัพนัธ์และยทุธศำสตร์ระหวำ่งประเทศ 
ผศ.ดร.รักพงษ ์  เพชรค ำ          ฝ่ำยศิลปวฒันธรรม 
อ.ดร.ธนญัชยั ดำศรี   ฝ่ำยวทิยำเขตหนองคำย 

  อ.ดร. ศิริพงษ ์ เพียศิริ   ฝ่ำยพฒันำนกัศึกษำและศิษยเ์ก่ำสมัพนัธ์ 
 
 ในระดบัคณะ สถำบนั ส ำนกั ศูนย ์และวิทยำลยั  จะมีคณบดี  ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั  ส ำนกั ศูนย ์และ
วทิยำลยั เป็นผูบ้งัคบับญัชำและรับผิดชอบงำน  ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 

คณบด ี
รศ.ดร. สุรศกัด์ิ   วงศรั์ตนชีวนิ  บณัฑิตวทิยำลยั 

  รศ.ดร.มนตช์ยั  ดวงจินดำ  คณะเกษตรศำสตร์ 
  รศ.ดร.สมนึก ธีระกลุพิศุทธ์ิ  คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
  ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจำรนยั   คณะวทิยำศำสตร์ 
  ผศ.ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธ์ิ  คณะศึกษำศำสตร์ 
  รศ.ดร.ขนิษฐำ  นนัทบุตร  คณะพยำบำลศำสตร์ 
  รศ.นพ.ชำญชยั  พำนทองวริิยะกลุ  คณะแพทยศำสตร์ 
  รศ.ดร.กลุธิดำ  ทว้มสุข   คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
  รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ   คณะเทคนิคกำรแพทย ์
  ผศ.ดร.สมศกัด์ิ  พิทกัษำนุรัตน์  คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
  รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์  วรำอศัวปติ เจริญ คณะทนัตแพทยศำสตร์ 
  รศ.ดร.วงศว์วิฒัน์  ทศันียกลุ  คณะเภสชัศำสตร์ 
  รศ.ดร.พรเทพ  ถนนแกว้   คณะเทคโนโลย ี
  รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอ่ียมละมยั  คณะสตัวแพทยศำสตร์ 
  ผศ.ดร.มนสิชำ  เพชรำนนท ์  คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
  รศ.ดร.กลัปพฤกษ ์ ผิวทองงำม  คณะวทิยำกำรจดักำร 
  รศ.ดร.เฉลิมศกัด์ิ พิกลุศรี   คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
  อ.กิติบดี   ใยพลู   คณะนิติศำสตร์  

รศ.ดร.วนิิต ชินสุวรรณ            วทิยำลยับณัฑิตศึกษำกำรจดักำร  
  รศ.ดร.ศุภวฒันำกร  วงศธ์นวสุ  วทิยำลยักำรปกครองทอ้งถ่ิน 
  ศ.ดร.ละออศรี  เสนำะเมือง  วทิยำลยันำนำชำติ 
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ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก สถาบัน 
ผศ.อนตัต ์ เจ่ำสกลุ   ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

  รศ.ดร.อ ำนวย   ค ำต้ือ   ศูนยบ์ริกำรวชิำกำร 
  รศ.นพ.ทรงศกัด์ิ เกียรติชูสกลุ  ศูนยห์วัใจสิริกิต์ิฯ 
  รศ.ดร.วนิดำ แก่นอำกำศ  ส ำนกัวทิยบริกำร 
  รศ.ดร.ชนะพล   ศรีฤำชำ   ส ำนกับริหำรและพฒันำวชิำกำร 
                    ผศ.ดร.รักพงษ ์  เพชรค ำ          ส ำนกัวฒันธรรม(รักษำกำร) 
  รศ.รว ี  หำญเผชิญ  สถำบนัวจิยัและพฒันำ 
  รศ.สุภำพ  ณ  นคร   ส ำนกัวชิำกำรศึกษำทัว่ไป 

ดร.กิตต์ิ   เธียรธโนปจยั  ส ำนกันวตักรรมกำรเรียนกำรสอน 
นำงปทุมพร  ภูมิพระบุ   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนวทิยำเขตหนองคำย 

(รักษำกำร) 
 

1.3 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลยั   
 บณัฑิตวิทยำลยั   มีกำรบริหำรและรับผิดชอบด ำเนินกำรโดยคณบดี  ภำยใตก้ำรก ำหนดนโยบำยและแผน 
กำรก ำกบัควบคุมดูแล และกำรใหค้  ำปรึกษำและช้ีแนะของคณะกรรมกำรประจ ำบณัฑิตวิทยำลยั   คณะกรรมกำร
ประจ ำบณัฑิตวทิยำลยั ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 
1 อธิกำรบดี ประธำนกรรมกำร 

2 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวจิยัและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี  รองประธำนกรรมกำร 

3 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวชิำกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ กรรมกำร 

4 รศ.ดร.กมล  เลิศรัตน์  กรรมกำร 

5 ผศ.ดร.ไฉนพร  ด่ำนวรุิทยั กรรมกำร 

6 ผศ.ดร.วรำนุช  ปิติพฒัน์ กรรมกำร 

7 รศ.สุเมธ  แก่นมณี กรรมกำร 

8 รศ.ดร.สมำน  ลอยฟ้ำ กรรมกำร 

9 คณบดีบณัฑิตวทิยำลยั กรรมกำรและเลขำนุกำร 

10 รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร บณัฑิตวทิยำลยั ผูช่้วยเลขำนุกำร 

11 รองคณบดีฝ่ำยวจิยั  บณัฑิตวทิยำลยั ผูช่้วยเลขำนุกำร 
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1.4  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 มหำวทิยำลยัขอนแก่น เป็นมหำวทิยำลยัแห่งแรกในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีก่อตั้งเพ่ือเป็นศูนยก์ลำง
ในกำรพฒันำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนวิชำกำรของภูมิภำคน้ี  โดยไดมี้พระบรม
รำชโองกำรโปรดเกลำ้ฯ ให้ตรำพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัขอนแก่น และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เม่ือวนัท่ี      
25 มกรำคม พ.ศ. 2509 กำรด ำเนินกำรรับนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี เร่ิมรับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นตน้มำ โดยเป็น
กำรผลิตบณัฑิตในเฉพำะสำขำวิชำชีพท่ีเป็นควำมตอ้งกำรของประเทศ  ต่อมำเม่ือมหำวิทยำลยัพิจำรณำถึงควำม
พร้อมและศกัยภำพของบุคลำกรในสำขำวิชำต่ำง ๆ  และเพ่ือน ำแหล่งทรัพยำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีอยู่มำใชใ้ห้เป็น
ประโยชน์ มหำวิทยำลยั ขอนแก่น จึงไดข้ยำยกำรศึกษำขั้นสูงกวำ่ปริญญำตรีข้ึน โดยเร่ิมรับนกัศึกษำในระดบั
บณัฑิตศึกษำ สำขำวชิำต่ำง ๆ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2523 มำจนถึงปัจจุบนั 
 ปัจจุบนัมหำวิทยำลยัขอนแก่นมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษำท่ีเปิดสอนจ ำนวนทั้งส้ิน 243 หลกัสูตร 
แบ่งเป็นหลกัสูตร ระดบัประกำศนียบตัรบณัฑิต จ ำนวน 5  หลกัสูตร ระดบัปริญญำมหำบณัฑิต จ ำนวน 138
หลกัสูตร ระดบัประกำศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง จ ำนวน 16 หลกัสูตร  ระดบัปริญญำดุษฎีบณัฑิต จ ำนวน  84 หลกัสูตร 
ในจ ำนวนหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษำ มีหลกัสูตรท่ีเป็นหลกัสูตรนำนำชำติ/หลกัสูตรท่ีศึกษำเป็นภำษำองักฤษ            
34 หลกัสูตร ในกำรศึกษำหลกัสูตรเหล่ำน้ี นกัศึกษำจะศึกษำในคณะต่ำงๆ ของมหำวิทยำลยั โดยมีบณัฑิตวิทยำลยั
ท ำหนำ้ท่ีในกำรประสำนงำนและสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรจดักำรศึกษำ 
 จ ำนวนนักศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำท่ีก ำลงัศึกษำในหลกัสูตรต่ำงๆ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2556 
มีจ ำนวนทั้งส้ินประมำณ 8,093 คน แบ่งออกเป็นนกัศึกษำในกลุ่มต่ำงๆ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ จ ำนวน  4,010  คน    กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ จ ำนวน 2,113  คน  กลุ่มวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี จ ำนวน 
1,970   คน และในจ ำนวนนกัศึกษำเหล่ำน้ีเป็นนกัศึกษำระดบัประกำศนียบตัรบณัฑิต จ ำนวน 4  คน ระดบัปริญญำโท 
6,437 คน  และ ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ ำนวน 219 คน และระดบัปริญญำเอก  1,433 คน                          
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 พ.ย. 2556) 
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1.5  คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 เพื่อใหก้ำรปฏิรูปกำรเรียนรู้โดยเนน้นกัศึกษำเป็นศูนยก์ลำงของกระบวนกำรเรียนกำรสอน  โดยเป็นไป
ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2542 โดยมุ่งพฒันำใหน้กัศึกษำสำมำรถศึกษำคน้ควำ้
และเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัคิดวิเครำะห์ และประยกุตใ์ชค้วำมรู้ รู้จกัท ำงำนเป็นทีมและมีโอกำสฝึกทกัษะจำกกำร
ปฏิบติัจริง รวมทั้งมีจิตส ำนึกในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจำกกำรประชุม
สภำมหำวทิยำลยัคร้ังท่ี 3/2545 เม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2545 สภำมหำวทิยำลยัจึงไดเ้ห็นชอบให้ก ำหนดนโยบำยดำ้น
กำรเรียนกำรสอน และคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีมีคุณภำพและพึงประสงค ์ดงัน้ี 

นโยบายด้านการเรียนการสอน 
  “ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภำพ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลำง” 

บัณฑิตทีม่คุีณภาพ 
  หมำยถึง  “บณัฑิตท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีทกัษะในวชิำชีพ รวมทั้งทกัษะในกำรเรียนรู้
และเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ”   

คุณลกัษณะของบัณฑิตทีม่คุีณภาพ 
1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทกัษะในกำรสร้ำงองคค์วำมรู้โดยกำรวจิยั (Research Skills) 
2. มีควำมสำมำรถและทกัษะในกำรส่ือสำร โดยครอบคลุมทกัษะดำ้นกำรพดู  

กำรฟัง  กำรอ่ำน และกำรเขียน 
3. มีควำมสำมำรถและทกัษะในกำรท ำงำนเป็นทีม เช่น กระบวนกำรคิด  กำรเรียนรู้และ

ทกัษะกำรแกปั้ญหำร่วมกนั (Teamwork Skills) 
คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรคิด วเิครำะห์ทำงวชิำกำรอยำ่งมีเหตุผล 
2. มีจริยธรรม  คุณธรรมและควำมซ่ือสตัยใ์นวชิำชีพ 
3. มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม  และปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 
4. สำมำรถท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
5. มีควำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำไทยไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
6. มีควำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำต่ำงประเทศในระดบัท่ีส่ือสำรไดอ้ยำ่งนอ้ย  1  ภำษำ 
7. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมำะสม 
8. สำมำรถประกอบวชิำชีพไดอ้ยำ่งมีคุณภำพและสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้
9. มีจิตส ำนึกในกำรใฝ่ศึกษำไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 
10. มีวจิำรณญำณและควำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำ 
11. มีวนิยัและค่ำนิยมท่ีดี 
12.  เสียสละ อุทิศตนและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
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คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของบัณฑิตระดบับัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
 นอกเหนือจำกคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหำวทิยำลยัขอนแก่นแลว้  ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ
ระดบับณัฑิตควรมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1. มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง  สำมำรถแสวงหำควำมรู้ใหม่อยำ่งอิสระและมีควำมสนใจ
ใฝ่รู้อยำ่งต่อเน่ือง 

2. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรคค์วำมกำ้วหนำ้ทำงวชิำกำรไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 
3. มีควำมสำมำรถในกำรส่ือควำมหมำย  ไดแ้ก่ 

- กำรแสดงควำมคิดเห็น 
- กำรเขียนบทควำม 
- กำรเสนอเร่ืองทำงวชิำกำรต่อท่ีประชุม 
- กำรใชโ้สตทศันอุปกรณ์ 
- กำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ 

4. มีควำมสำมำรถเชิงวจิำรณ์บนพ้ืนฐำนวชิำกำรและเหตุผล 
5. มีควำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำองักฤษในระดบัท่ีส่ือสำรได ้

 
เอกลกัษณ์ของบัณฑิตวทิยาลยั 
 
 “กำรท ำงำนแบบควำมร่วมมือและเช่ือมโยง (COLLABORATION AND CONNECTION)”     
 
อตัลกัษณ์ของบัณฑิตวทิยาลยั 
 
 “บณัฑิตพร้อมวจิยั (READY TO RESEARCH)” 
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1.6 ปฏิทนิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่  2634/2556) 
เร่ือง  ปฏิทนิการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2557 

----------------------- 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน ของระดบับณัฑิตศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557  เป็นไป

ดว้ยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  มหำวิทยำลยัขอนแก่น  อำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ 20 และ 23(1) แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 และโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น คร้ังท่ี 5/2556  เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 2556  จึงก ำหนดปฏิทินกำรศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ  ประจ ำปี
กำรศึกษำ  2557 ดงัน้ี 

ที่ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย พเิศษ 
1 นกัศึกษำรหสัข้ึนตน้ดว้ย  57  รำยงำนตวัข้ึนทะเบียนเป็น

นกัศึกษำ ผำ่น Web  ท่ี http://reg.kku.ac.th  และช ำระเงิน
กำรศึกษำ ตำมใบแจง้ยอดกำรช ำระเงิน และช ำระเงินท่ี
ธนำคำรไปรษณีย ์และเคำน์เตอร์เซอร์วิส 
-ส ำหรับนกัศึกษำท่ีเขำ้ศึกษำในภำคกำรศึกษำตน้ 
 
-  ส ำหรับนกัศึกษำท่ีเขำ้ศึกษำในภำคกำรศึกษำปลำย 

 
 
 
 

จนัทร์ 19 พ.ค. – 
ศุกร์ 23 พ.ค. 57 

 
 
 
 
- 
 

พธุ 17 ธ.ค.- 
ศุกร์ 19 ธ.ค. 57 

 
 
 
 
- 
 
- 

2 นกัศึกษำท่ีมีรหสัข้ึนตน้ดว้ย 57  ตรวจสอบขอ้มูลกำรช ำระ
เงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ กำรรำยงำนตวัข้ึนทะเบียนเป็น
นกัศึกษำผำ่น Web 

องัคำร 20 พ.ค. -
ศุกร์ 3 ต.ค.57 

 

พฤหสั 18 ธ.ค.57 - 
ศุกร์ 6 มี.ค. 58 

- 

3 นกัศึกษำท่ีมีรหสัข้ึนตน้ดว้ย 56 หรือนอ้ยกวำ่ บนัทึกขอ้มูล
กำรลงทะเบียนวิชำเรียนผำ่น Web /พิมพใ์บแจง้ยอดกำรช ำระ
เงิน/ช ำระเงินท่ีธนำคำร ไปรษณีย ์และเคำน์เตอร์เซอร์วิส 

จนัทร์ 21 ก.ค.-              
พธุ 30 ก.ค. 57 

จนัทร์ 29 ธ.ค. 57–              
พฤหสั 8 ม.ค.58 

ศุกร์ 29  พ.ค. -                
พธุ  3 มิ.ย. 58 

4 นกัศึกษำท่ีมีรหสัข้ึนตน้ดว้ย  56 หรือนอ้ยกวำ่  รักษำสถำนภำพกำร
เป็นนกัศึกษำ/ลำพกักำรศึกษำ  ท่ีส ำนกัทะเบียนฯ / พิมพใ์บแจง้ยอด
กำรช ำระเงิน/ช ำระเงินท่ีธนำคำร ไปรษณีย ์และเคำน์เตอร์เซอร์วิส 

จนัทร์ 21 ก.ค. -             
พธุ 30 ก.ค.57 

จนัทร์ 29 ธ.ค. 57–              
พฤหสั 8 ม.ค.58 

ศุกร์ 29  พ.ค. -                
พธุ  3 มิ.ย. 58 

5 นกัศึกษำท่ีมีรหสัข้ึนตน้ดว้ย 56 หรือนอ้ยกวำ่   ตรวจสอบ
ขอ้มูลกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ กำรรักษำ
สถำนภำพกำรเป็นนกัศึกษำ/ลำพกักำรศึกษำ/กำรลงทะเบียน
วิชำเรียน ผำ่น Web 

องัคำร 22 ก.ค. -         
ศุกร์ 3 ต.ค.57 

 

องัคำร 30 ธ.ค.57 -              
ศุกร์ 6 มี.ค.58 

จนัทร์ 2 มิ.ย. –                
ศุกร์ 26 มิ.ย. 58 

6 นกัศึกษำท่ีมีรหสัข้ึนตน้ดว้ย  57 รับกำรปฐมนิเทศ/พบ
อำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

จนัทร์ 4 ส.ค. 57 จนัทร์ 5 ม.ค.58 - 

7 นกัศึกษำท่ีมีรหสัข้ึนตน้ดว้ย 57 ลงทะเบียนวิชำเรียนผำ่น Web  จนัทร์ 4 ส.ค.-              
พฤหสั 7 ส.ค.57 

จนัทร์ 5 ม.ค. -             
พฤหสั  8 ม.ค.58 

ศุกร์ 29 พ.ค. -           
พธุ 3 มิ.ย.58 

8 วนัประกำศรำยช่ือนกัศึกษำพน้สภำพกำรเป็นนกัศึกษำ พฤหสั  19 มิ.ย.57 พฤหสั  8 ม.ค.58 - 
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ที่ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย พเิศษ 
เน่ืองจำกมีผลกำรเรียนต ่ำกวำ่เกณฑ ์  

9 นกัศึกษำรหสัข้ึนตน้ดว้ย  57 ช ำระเงินค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ   ตำมใบแจง้ยอดกำรช ำระเงินท่ีธนำคำร ไปรษณีย ์
และเคำน์เตอร์เซอร์วิส 
-  ส ำหรับนกัศึกษำท่ีเขำ้ศึกษำในภำคกำรศึกษำตน้ 
 
-  ส ำหรับนกัศึกษำท่ีเขำ้ศึกษำในภำคกำรศึกษำตน้/ปลำย 

 
 
 
- 

 
- 

 
 
 

จนัทร์ 5 ม.ค. – 
พฤหสั 8 ม.ค.58 

- 

 
 
 

ศุกร์ 29 พ.ค. –              
พธุ 3 มิ.ย.58  
ศุกร์ 29  พ.ค. –              
พธุ 3 มิ.ย.58 

10 วนัเปิดภำคกำรศึกษำ    จนัทร์ 11 ส.ค.57 จนัทร์ 12 ม.ค.58 จนัทร์  8  มิ.ย. 58 
11 วนัรักษำสถำนภำพกำรเป็นนกัศึกษำชำ้/ลำพกักำรศึกษำชำ้/

ลงทะเบียนวิชำเรียนชำ้ดว้ยตนเองผำ่น Web/เพ่ิมวิชำเรียนดว้ย
ตนเองผำ่น Web/พิมพใ์บแจง้ยอดกำรช ำระเงินและช ำระเงินท่ี
ธนำคำร ไปรษณีย ์และเคำน์เตอร์เซอร์วิส 

จนัทร์ 11 ส.ค. -           
พธุ  20 ส.ค. 57 

จนัทร์ 12 ม.ค. –              
พธุ 21 ม.ค.58 

จนัทร์ 8 มิ.ย. -
พฤหสั 11 มิ.ย. 58 

12 นกัศึกษำตรวจสอบขอ้มูลกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำกำรรักษำสถำนภำพกำรเป็นนกัศึกษำชำ้/ลำพกั
กำรศึกษำชำ้/ลงทะเบียนวิชำเรียนชำ้/เพ่ิมวิชำเรียน  ผำ่น Web 

องัคำร 13 ส.ค.- 
ศุกร์ 3 ต.ค.57 

องัคำร 13 ม.ค.-                
ศุกร์ 6 มี.ค.58 

องัคำร 9 มิ.ย.- 
ศุกร์  26 มิ.ย. 58 

13 วนัถอนรำยวิชำเรียนดว้ยตนเองผำ่น Web  โดยรำยวิชำนั้นไม่
ปรำกฏในทรำนสคริปต ์

จนัทร์ 11 ส.ค.-               
ศุกร์ 5 ก.ย.57 

จนัทร์ 12 ม.ค. –              
ศุกร์  6 ก.พ.58 

จนัทร์  8 มิ.ย. –  
องัคำร 16 มิ.ย.58 

14 วนัท่ีนกัศึกษำยืน่ค  ำร้องขอเทียบโอนรำยวิชำ จนัทร์ 11 ส.ค.-               
จนัทร์ 25 ส.ค.57 

จนัทร์ 12 ม.ค. –              
จนัทร์ 26 ม.ค.58 

- 
 

15 วนัสุดทำ้ยของกำรขอเปิดรำยวิชำ องัคำร 19  ส.ค.57 องัคำร 20 ม.ค. 58 พธุ  10 มิ.ย.58 
16 วนัสุดทำ้ยท่ีคณะส่งกำรขอเปล่ียนแปลง มข.30 พธุ  20 ส.ค.57 พธุ 21 ม.ค. 58 พฤหสั 11 มิ.ย.58 
17 วนัสุดทำ้ยท่ีคณะส่งกำรขอปิดรำยวิชำ ให้ส ำนกัทะเบียนฯ พฤหสั 27 ส.ค. 57 พฤหสั 5 ก.พ.58 พฤหสั 18 มิ.ย.58 
18 วนัไหวค้รู พฤหสั  4 ก.ย.57 - - 
19 วนัลอยกระทง ประจ ำปี พ.ศ.2557 พฤหสั  6 พ.ย.57 - - 
20 วนัถอนวิชำเรียนโดยท่ีรำยวิชำนั้นไดส้ญัลกัษณ์ W โดยรำยวิชำนั้น

ปรำกฎในทรำนสคริปต ์ท่ีส ำนกัทะเบียนฯ 
จนัทร์ 8 ก.ย. – 
ศุกร์ 3 ต.ค.57 

จนัทร์  9 ก.พ.  -                 
ศุกร์  6 มี.ค. 58 

พธุ  17 มิ.ย. -              
ศุกร์ 26 มิ.ย.58 

21 วนัคลำ้ยวนัสถำปนำมหำวิทยำลยั - อำทิตย ์25 ม.ค.58 - 
22 วนัประกำศรำยช่ือนกัศึกษำท่ีพน้สภำพกำรเป็นนกัศึกษำ

เน่ืองจำกฝ่ำฝืนระเบียบกำรลงทะเบียนและกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

จนัทร์ 15  ก.ย.57 จนัทร์ 23 ก.พ.58 - 
 

23 วนัสุดทำ้ยของกำรเรียน อำทิตย ์30  พ.ย.57 อำทิตย ์3 พ.ค.58 อำทิตย ์19 ก.ค.58 
24 วนัสอบปลำยภำค จนัทร์ 1 ธ.ค.-

จนัทร์ 22 ธ.ค.57 
จนัทร์ 4 พ.ค. –              
ศุกร์ 22 พ.ค. 58 

จนัทร์ 20 ก.ค. –            
พฤหสั 23 ก.ค.58 

25 วนัปิดภำคกำรศึกษำ    องัคำร 23 ธ.ค.57 เสำร์ 23 พ.ค. 58 ศุกร์ 24 ก.ค. 58 
26 วนัสุดทำ้ยท่ีคณะส่งผลกำรเรียน  (ท่ีผำ่นควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ) ให้ส ำนกัทะเบียนฯ 
องัคำร 30 ธ.ค.57 องัคำร 2 มิ.ย. 58 จนัทร์ 3 ส.ค.58  

27 วนัสุดทำ้ยของกำรสอบรำยงำนกำรศึกษำอิสระหรือวิทยำนิพนธ์ พฤหสั 11 ธ.ค.57 พธุ 1 ก.ค. 58 - 
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ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย พเิศษ 
ส ำหรับนกัศึกษำท่ีครบระยะเวลำกำรศึกษำตำมหลกัสูตร  

28 วนัสุดทำ้ยของกำรส่งรำยงำนกำรศึกษำอิสระ ฉบบัสมบูรณ์เขำ้ปก
เรียบร้อยให้กบัคณะท่ีสงักดั หรือ วิทยำนิพนธ์ ฉบบัสมบูรณ์ เขำ้ปก
เรียบร้อย ให้บณัฑิตวิทยำลยั ส ำหรับนกัศึกษำท่ีครบระยะเวลำ
กำรศึกษำตำมหลกัสูตร 

ศุกร์ 3 ม.ค.58 พธุ 29 ก.ค.58 - 
 

29 วนัสุดทำ้ยของกำรส่งรำยงำนกำรศึกษำอิสระ ฉบบัสมบูรณ์ท่ีเขำ้ปก
เรียบร้อยให้กบัคณะท่ีสงักดั หรือ วิทยำนิพนธ์ ฉบบัสมบูรณ์ท่ี
เขำ้ปกเรียบร้อยให้บณัฑิตวิทยำลยั ส ำหรับผูท่ี้จะส ำเร็จกำรศึกษำใน
ภำคกำรศึกษำนั้น โดยไม่ตอ้งรักษำสถำนภำพในภำคกำรศึกษำถดัไป 

พธุ 21 ม.ค.58 วนัสุดทำ้ยของกำร
ลงทะเบียนชำ้ของภำค

กำรศึกษำตน้ปี
กำรศึกษำ 2558 

วนัสุดทำ้ยของกำร
ลงทะเบียนชำ้ของ
ภำคกำรศึกษำตน้ปี
กำรศึกษำ 2558 

30 วนัสุดทำ้ยของกำรส่งรำยงำนกำรศึกษำอิสระฉบบัสมบูรณ์ท่ียงัไม่
เขำ้ปก ให้คณะท่ีสงักดั หรือวิทยำนิพนธ์ ฉบบัสมบูรณ์ท่ียงัไม่
เขำ้ปก ให้บณัฑิตวิทยำลยั ส ำหรับนกัศึกษำท่ีจะส ำเร็จกำรศึกษำ
และประสงคจ์ะเขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบตัร ประจ ำปีพ.ศ. 2557 

ศุกร์ 3 ต.ค.57 - 
 

- 
 

31 วนัสุดทำ้ยของกำรส่งรำยงำนกำรศึกษำอิสระ ฉบบัสมบูรณ์ท่ีเขำ้ปก
เรียบร้อยแลว้ ให้กบัคณะท่ีสงักดั  หรือวิทยำนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ี
เขำ้ปกเรียบร้อยแลว้ ให้บณัฑิตวิทยำลยั ส ำหรับนกัศึกษำท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำและมีสิทธ์ิเขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบตัร ประจ ำปี     
พ.ศ. 2557 

ศุกร์ 3 ต.ค.57 - 
 

- 
 

32 วนัสุดทำ้ยท่ีคณะกรรมกำรประจ ำคณะให้ควำมเห็นชอบให้
นกัศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำและมีสิทธ์ิเขำ้รับพระรำชทำน
ปริญญำบตัร ประจ ำปี พ.ศ. 2557 

พฤหสั 30  ต.ค.57 - 
 

- 
 

33 วนัพระรำชทำนปริญญำบตัร  ประจ ำปี พ.ศ. 2557 ประมำณเดือน   ธนัวำคม 2557 

 
ก ำหนดใหง้ดกำรเรียนกำรสอน  ดงัน้ี 
พฤหสับดีท่ี 4 กนัยำยน 25557 วนัไหวค้รู     
พฤหสับดีท่ี 6 พฤศจิกำยน 2557 วนัลอยกระทง ประจ ำปี พ.ศ. 2557 
ประมำณเดือนธนัวำคม 2557  วนัพระรำชทำนปริญญำบตัร ประจ ำปี พ.ศ. 2557 
อำทิตยท่ี์   25  มกรำคม 2558  วนัคลำ้ยวนัสถำปนำมหำวทิยำลยั                                                  
 
ประกำศ  ณ  วนัท่ี  13 พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2556 
 

(ลงช่ือ)  เด่นพงษ ์  สุดภกัดี 
       (ผูช่้วยศำสตรำจำรยเ์ด่นพงษ ์  สุดภกัดี) 

            รองอธิกำรบดีฝ่ำยวชิำกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
            ปฏิบติัรำชกำรแทนอธิกำรบดี มหำวทิยำลยัขอนแก่น 


