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1.1 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในการบริ หารงานของมหาวิทยกกาลัยขอนแก่น จะมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่ ง เป็ นสภา
สู งสุ ด มีอาํ นาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย ควบคุม กํากับและติดตาม การดําเนิ นงานของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไป
ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย
1. ดร.ณรงค์ชยั
อัครเศรณี
นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ดร.เตช
บุนนาค
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. นายเฉลิมชัย
วงษ์นาคเพ็ชร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
4. นายชูเกียรติ
รัตนชัยชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
5. นายฐาปน
สิ ริวฒั นภักดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
6. นายกําธร
ถาวรสถิตย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
7. หม่อมราชวงศ์ปรี ดิยาธร เทวกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
8. นายยินชัย
อานันทนสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
9. นายวนัส
แต้ไพสิ ฐพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
10. ดร.วิชยั
ธัญญพาณิ ชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
11. ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชยั
บุญแสง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
12. รศ.ดร.วีระพงษ์
แพสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
13. ศ.เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
14. ศ.ดร.สมชาติ
โสภณรณฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
15. นายสุรพงษ์
ชัยนาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
16. รศ.ดร.กิตติชยั
ไตรรัตนศิริชยั
อธิการบดี
17. รศ.ดร.เจนจิรา เรื องชยจตุพร
ประธานสภาคณาจารย์
18. นายประวิทย์
อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริ มกิจการ มข.
19. รศ.ดร.สมหมาย
ปรี เปรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนรองอธิการบดี
20. รศ.ดร.มนต์ชยั
ดวงจินดา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนคณบดี
21. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนคณบดี
22. รศ.ดร.กุลธิดา
ท้วมสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนคณบดี
23. รศ.ดร.เกรี ยงไกร
กิจเจริ ญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนคณบดี
24. รศ.ดร.วนิดา
แก่นอากาศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการ
25. รศ.ดร.รัชพล
สันติวรากร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
26. ศ.นพ.บวรศิลป์
เชาวน์ชื่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
27. ศ. ดร.สุพรรณี
พรหมเทศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
28. รศ.ดร.สุทธิพงศ์
อุริยะพงศ์สรรค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
29. รศ.ดร. สุมาลี
ชัยเจริ ญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
30. นายเรื องชัย
จรุ งศิรวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการพลเรื อนฯ
31. ผศ.ดร.เด่นพงษ์
สุดภักดี
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
32. นางสุภารัตน์
มูลศรี
ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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1.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ในระดับมหาวิทยาลัย จะมีอธิ การบดี เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ด โดยมีรองอธิ การบดี หรื อผูช้ ่วย
อธิการบดีฝ่ายต่างๆ ช่วยปฏิบตั ิงานตามภารกิจที่อธิการบดีมอบหมาย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
อธิการบดี
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
รองอธิการบดี
รศ.ดร. สมหมาย ปรี เปรม
ฝ่ ายการคลังและทรัพย์สิน
รศ.ทพญ.ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริ ญ
ฝ่ ายการต่างประเทศ
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
ฝ่ ายวิชาการและสื่ อสารองค์กร
รศ.ดร. ลําปาง แม่นมาตย์
ฝ่ ายวางแผนยุทธศาสตร์
ผศ.ลิขิต
อมาตยคง
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ศ.ดร. ศุภชัย
ปทุมนากุล
ฝ่ ายวิจยั และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รศ. ดร. นิยม
วงศ์พงษ์คาํ
ฝ่ ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์
ฝ่ ายโครงสร้างพื้นฐาน
รศ. เพียรศักดิ์
ภักดี
ฝ่ ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ. วิชยั
ณี รัตนพันธุ์
ที่ปรึ กษาฝ่ ายรักษาความปลอดภัย
ผศ. ดร. เกียรติ
แสงอรุ ณ
ฝ่ ายวิทยาเขตหนองคาย
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.ดร.ภาวดี
ภักดี
อาจารย์ปาริ ชาต บุตรวงค์
ผศ. ทพ. ดร. ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
อ.ดร. ภญ. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
ผศ.ประพันธ์พงศ์ จงปติยตั ต์
อ.ดร. ศิริพงษ์
เพียศิริ
รศ. นพ. พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ
รศ. ดร. เดชพล ปรี ชากุล
รศ. ดร. สพญ. ธิดารัตน์ บุญมาศ
นายบัญชา
พระพล
อาจารย์ ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล
อ.ดร. นริ นทร์ จันทร์ศรี
ผศ. ดร. สมพงษ์ สิ ทธิพรหม
อาจารย์ ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน

ฝ่ ายทรัพย์สิน
ฝ่ ายการคลัง
ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
ฝ่ ายความร่ วมมือระหว่างประเทศ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายสื่ อสารองค์กร
ฝ่ ายวางแผนยุทธศาสตร์
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
ฝ่ ายวิจยั
ฝ่ ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
ฝ่ ายโครงสร้างพื้นฐาน
ฝ่ ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฝ่ ายรักษาความปลอดภัย
ฝ่ ายวิทยาเขตหนองคาย

บทนํา
ในระดับคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย์ และวิทยาลัย จะมีคณบดี ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ และ
วิทยาลัย เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบงาน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
คณบดี
รศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวนิ
บัณฑิตวิทยาลัย
รศ.ดร.มนต์ชยั
ดวงจินดา
คณะเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.อภิรัฐ
ศิริธราธิวตั ร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรี จารนัย
คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ไมตรี
อินทร์ประสิ ทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
คณะแพทยศาสตร์
รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รศ.ดร.เกรี ยงไกร กิจเจริ ญ
คณะเทคนิคการแพทย์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทกั ษานุรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิ ติพฒั น์
คณะทันตแพทยศาสตร์
รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส
คณะเภสัชศาสตร์
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว
คณะเทคโนโลยี
รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผศ.ดร.มนสิ ชา เพชรานนท์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
คณะวิทยาการจัดการ
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกลุ ศรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผศ.กิตติบดี
ใยพูล
คณะนิติศาสตร์
รศ.ดร.วินิต
ชินสุวรรณ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ศ.ดร.ละออศรี
เสนาะเมือง
วิทยาลัยนานาชาติ
รศ.ดร วิรัช
จิ๋วแหยม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
ผศ.ดร.สุขมุ วิทย์ ไสยโสภณ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
วิทยาเขตหนองคาย (รักษาการ)
ผศ.ดร.กริ ช
แรงสูงเนิน
คณบดีคณะบริ หารธุรกิจ
วิทยาเขตหนองคาย
ผศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต
คณบดีคณะศิลปะศาสตร์
วิทยาเขตหนองคาย (รักษาการ)
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ผู้อานวยการศู นย์ สานัก สถาบัน
อ.ดร.กิตติ์
เธียรธโนปจัย
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคํา
สํานักบริ การวิชาการ
รศ.พญ.วราภรณ์ เชื้ออินทร์
ศูนย์หวั ใจสิ ริกิต์ ิฯ
รศ.ดร. วนิดา
แก่นอากาศ
สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรี ยนรู ้
ผศ.ดร.ประพันธ์ศกั ดิ์ ฉวีราช
สํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
ผศ. ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์
สํานักวัฒนธรรม
รศ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริ ญกุล
สถาบันวิจยั และพัฒนา
รศ.สุภาพ
ณ นคร
สํานักวิชาการศึกษาทัว่ ไป
นางดารารัตน์
อุ่นคํา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานวิทยาเขตหนองคาย
(รักษาการ)

1.3 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มีการบริ หารและรับผิดชอบดําเนิ นการโดยคณบดี ภายใต้การกําหนดนโยบายและแผน
การกํากับควบคุมดูแล และการให้คาํ ปรึ กษาและชี้แนะของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1 อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2 รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รองประธานกรรมการ
3 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่ อสารองค์กร
กรรมการ
4 ศ.ดร.สนัน่ จอกลอย
กรรมการ
5 ศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์
กรรมการ
6 รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวฒั น์
กรรมการ
7 รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรี ยากูร
กรรมการ
8 รศ.อนงค์นุช เทียนทอง
กรรมการ
9 คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
10 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
ผูช้ ่วยเลขานุการ
11 รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
12 รองคณบดีฝ่ายวิจยั บัณฑิตวิทยาลัย
ผูช้ ่วยเลขานุการ

บทนํา
1.4 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ก่อตั้งเพื่อเป็ นศูนย์กลาง
ในการพัฒ นาภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และเป็ นศู น ย์ก ลางทางด้า นวิช าการของภูมิภาคนี้ โดยได้มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่
25 มกราคม พ.ศ. 2509 การดําเนินการรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เริ่ มรับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็ นต้นมา โดยเป็ น
การผลิตบัณฑิตในเฉพาะสาขาวิชาชีพที่เป็ นความต้องการของประเทศ ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาถึงความ
พร้อมและศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ และเพื่อนําแหล่งทรัพยากรทางการศึ กษาที่ มีอยู่มาใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จึงได้ขยายการศึกษาขั้นสู งกว่าปริ ญญาตรี ข้ ึน โดยเริ่ มรับนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 มาจนถึงปั จจุบนั
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาที่เปิ ดสอนจํานวนทั้งสิ้ น 243 หลักสู ตร
แบ่งเป็ นหลักสู ตร ระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิต จํานวน 5 หลักสู ตร ระดับปริ ญญามหาบัณฑิต จํานวน
138 หลักสู ตร ระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง จํานวน 16 หลักสู ตร ระดับปริ ญญาดุษฎี บณ
ั ฑิต จํานวน
84 หลักสู ตร ในจํานวนหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสู ตรที่เป็ นหลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรที่ศึกษาเป็ น
ภาษาอังกฤษ 34 หลักสูตร ในการศึกษาหลักสู ตรเหล่านี้ นักศึกษาจะศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมี
บัณฑิตวิทยาลัยทําหน้าที่ในการประสานงานและสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษา
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ กาํ ลังศึกษาในหลักสู ตรต่างๆ ในภาคปลาย ปี การศึ กษา 2557 มี
จํานวนทั้งสิ้ นประมาณ 7,608 คน แบ่งออกเป็ นนักศึ กษาในกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ จํานวน 3,685 คน กลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ จํานวน 2,031 คน กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
จํานวน 1,892 คน และในจํานวนนักศึกษาเหล่านี้เป็ นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 3 คน ระดับ
ปริ ญญาโท 5,862 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง จํานวน 247 คน และระดับปริ ญญาเอก 1,496 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2558)
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1.5 คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อให้การปฏิรูปการเรี ยนรู ้โดยเน้นนักศึกษาเป็ นศูนย์กลางของกระบวนการเรี ยนการสอน โดยเป็ นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมุ่งพัฒนาให้นกั ศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า
และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง รู ้จกั คิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู ้ รู ้จกั ทํางานเป็ นทีมและมีโอกาสฝึ กทักษะจากการ
ปฏิบตั ิจริ ง รวมทั้งมีจิตสํานึ กในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นจากการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2545 สภามหาวิทยาลัยจึงได้เห็นชอบให้กาํ หนดนโยบายด้าน
การเรี ยนการสอน และคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีคุณภาพและพึงประสงค์ ดังนี้
นโยบายด้ านการเรียนการสอน
“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง”
บัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ
หมายถึง “บัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถและมีทกั ษะในวิชาชีพ รวมทั้งทักษะในการเรี ยนรู ้
และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ ”
คุณลักษณะของบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ
1. มีความรู ้ความสามารถและทักษะในการสร้างองค์ความรู ้โดยการวิจยั (Research Skills)
2. มีความสามารถและทักษะในการสื่ อสาร โดยครอบคลุมทักษะด้านการพูด
การฟัง การอ่าน และการเขียน
3. มีความสามารถและทักษะในการทํางานเป็ นทีม เช่น กระบวนการคิด การเรี ยนรู ้และ
ทักษะการแก้ปัญหาร่ วมกัน (Teamwork Skills)
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
1. มีความรู ้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ทางวิชาการอย่างมีเหตุผล
2. มีจริ ยธรรม คุณธรรมและความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
3. มีความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
4. สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้อย่างน้อย 1 ภาษา
7. มีความรู ้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
8. สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
9. มีจิตสํานึกในการใฝ่ ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
10. มีวจิ ารณญาณและความสามารถในการแก้ปัญหา
11. มีวนิ ยั และค่านิยมที่ดี
12. เสี ยสละ อุทิศตนและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

บทนํา
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
นอกเหนือจากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ระดับบัณฑิตควรมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถแสวงหาความรู ้ใหม่อย่างอิสระและมีความสนใจ
ใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
2. มีความสามารถในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
3. มีความสามารถในการสื่ อความหมาย ได้แก่
- การแสดงความคิดเห็น
- การเขียนบทความ
- การเสนอเรื่ องทางวิชาการต่อที่ประชุม
- การใช้โสตทัศนอุปกรณ์
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. มีความสามารถเชิงวิจารณ์บนพื้นฐานวิชาการและเหตุผล
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้
เอกลักษณ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย
“การทํางานแบบความร่ วมมือและเชื่อมโยง (COLLABORATION AND CONNECTION)”
อัตลักษณ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย
“บัณฑิตพร้อมวิจยั (READY TO RESEARCH)”
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1.6 ปฏิทนิ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 231/2558)
เรื่อง ปฏิทนิ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี การศึกษา 2558
----------------------เพื่อให้การดําเนิ นการด้านการเรี ยนการสอน ของระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี การศึกษา 2558 เป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาศัยอํานาจตามมาตรา 20 และ 23(1) แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พ.ศ.2541 และโดยมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 จึงกําหนดปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปี การศึกษา 2558 ดังนี้
ที่
1

รายการ
นักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 58 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็ น
นักศึกษา ผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th และชําระเงิน
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ตามใบแจ้งยอดการชําระเงิน และ
ชําระเงินที่ธนาคาร ที่ทาํ การไปรษณี ย ์ หรื อเคาน์เตอร์เซอร์วิส
-สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น

ภาคต้ น

วันจันทร์ที่ 20 ก.ค. –
วันศุกร์ที่ 24 ก.ค.
2558

- สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย

-

ภาคพิเศษ

-

2

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 58 ตรวจสอบข้อมูลการชําระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็ น
นักศึกษาผ่านเว็บไซต์

วันอังคารที่ 21 ก.ค. วันศุกร์ที่ 2 ต.ค.2558

3

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57 หรื อนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ก่อนปี การศึกษา 2557 บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนวิชาเรี ยน
ผ่าน เว็บไซต์ หรื อพิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงิน หรื อชําระ
เงินที่ธนาคาร ที่ทาํ การไปรษณี ย ์ หรื อเคาน์เตอร์เซอร์วิส
นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57 หรื อนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ก่อนปี การศึกษา 2557 รักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา หรื อลา
พักการศึกษา ที่สาํ นักทะเบียนและประมวลผล หรื อพิมพ์ใบแจ้ง
ยอดการชําระเงิน ชําระเงินที่ธนาคาร ที่ทาํ การไปรษณี ย ์ หรื อ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57 หรื อนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ก่อนปี การศึกษา 2557 ตรวจสอบข้อมูลการชําระเงิน
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา การรักษาสถานภาพการเป็ น

วันจันทร์ที่ 20 ก.ค.
- วันพุธที่ 29 ก.ค.
2558

วันจันทร์ที่ 14 ธ.ค.วันพุธที่ 16 ธ.ค.
2558
วันอังคารที่ 15 ธ.ค.
2558 วันศุกร์ที่ 11 มี.ค.
2559
วันจันทร์ ที่ 21ธ.ค.–
วันจันทร์ที่ 28 ธ.ค.
2558

วันจันทร์ที่ 20 ก.ค.
- วันพุธที่ 29 ก.ค.
2558

วันจันทร์ ที่ 21ธ.ค.
– วันจันทร์ที่ 28
ธ.ค.2558

วันพุธที่ 25 พ.ค. –
วันอังคารที่ 31 พ.ค.
2559

วันอังคารที่ 21 ก.ค.
- วันศุกร์ที่ 2 ต.ค.
2558

วันอังคารที่ 22
ธ.ค.2558– วันศุกร์
ที่ 11 มี.ค. 2559

วันศุกร์ ที่ 4 มิ.ย. –
วันศุกร์ ที่ 1 ก.ค.
2559

4

5

-

วันพุธที่ 25 พ.ค. –
วันอังคารที่ 31 พ.ค.
2559

บทนํา
ที่
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7

8
9

รายการ
นักศึกษา หรื อลาพักการศึกษา หรื อการลงทะเบียนวิชาเรี ยน
ผ่านเว็บไซต์
นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 58 รับการปฐมนิเทศ หรื อพบ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 58 ลงทะเบียนวิชาเรี ยนผ่าน
เว็บไซต์

วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
เนื่องจาก มีผลการเรี ยนตํ่ากว่าเกณฑ์
นักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 58 ลงทะเบียนวิชาเรี ยนและชําระ
เงินค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ตามใบแจ้งยอดการชําระเงินที่
ธนาคาร ที่ทาํ การไปรษณี ย ์ หรื อเคาน์เตอร์เซอร์วิส
- สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น

- สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย

ภาคต้ น

วันจันทร์ที่ 3 ส.ค.
2558
วันจันทร์ที่ 3 ส.ค.–
วันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค.
2558
วันพฤหัสบดีที่ 18
มิ.ย.2558

-

-

วันจันทร์ที่ 11 ม.ค.
2559
วันจันทร์ที่ 11 ม.ค.
–
วันพฤหัสบดีที่ 14
ม.ค.2559
วันพฤหัสบดีที่ 14
ม.ค.2559

วันจันทร์ที่ 11 ม.ค.
วันพฤหัสบดีที่ 14
ม.ค.2559

ภาคพิเศษ

วันศุกร์ที่ 27 พ.ค.
– วันพฤหัสบดีที่
2 มิ.ย.59
-

วันพุธที่ 25 พ.ค.–
วันอังคารที่ 31 พ.ค.
2559

วันพุธที่ 25 พ.ค. –
วันอังคารที่ 31 พ.ค.
2559
วันจันทร์ที่ 18 ม.ค. วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย.
2559
2559
วันจันทร์ที่ 18 ม.ค. – วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย.
วันพุธที่ 27 ม.ค.
-วันพฤหัสบดีที่
2559
16 มิ.ย. 2559

10

วันเปิ ดภาคการศึกษา

11

วันรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาช้า หรื อวันลาพักการศึกษา
ช้า หรื อวันลงทะเบียนวิชาเรี ยนช้าด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ หรื อ
เพิ่มวิชาเรี ยนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ หรื อพิมพ์ใบแจ้งยอดการ
ชําระเงินและชําระเงินที่ธนาคาร หรื อไปรษณี ย ์ หรื อเคาน์เตอร์
เซอร์วิส
นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการชําระเงินค่าธรรมเนียม
วันอังคารที่ 11ส.ค.วันอังคารที่ 19 ม.ค. วันอังคารที่ 14
การศึกษาการรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาช้า หรื อลาพัก วันศุกร์ที่ 2 ต.ค.2558 - วันศุกร์ที่ 11 มี.ค. มิ.ย.- วันศุกร์ ที่ 1
การศึกษาช้า หรื อลงทะเบียนวิชาเรี ยนช้า หรื อเพิ่มวิชาเรี ยน
2559
ก.ค. 2559
ผ่านเว็บไซต์
วันถอนรายวิชาเรี ยนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ โดยรายวิชานั้น วันจันทร์ ที่ 10 ส.ค.- วันจันทร์ที่ 18 ม.ค. –
วันจันทร์ที่ 13
ไม่ปรากฏในทรานสคริ ปต์
วันศุกร์ที่ 4 ก.ย.2558 วันศุกร์ท่ี 12 ก.พ. มิ.ย. – วันอังคาร
2559
ที่ 21 มิ.ย.2559
วันที่นกั ศึกษายืน่ คําร้องขอเทียบโอนรายวิชา
วันจันทร์ ที่ 10 ส.ค.- วันจันทร์ที่ 18 ม.ค. –
วันจันทร์ ที่ 24 ส.ค.
วันจันทร์ ที่ 1 ก.พ.
2558
2559

12

13

14

วันจันทร์ที่ 10 ส.ค.
2558
วันจันทร์ที่ 10 ส.ค. วันพุธที่ 19 ส.ค.
2558

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย

คู่มือนักศึกษา 2558

11

คู่มือนักศึกษา 2558

12
บทนํา
ที่

รายการ

15

วันสุดท้ายของการขอเปิ ดรายวิชา

16

วันสุดท้ายที่คณะส่งการขอเปลี่ยนแปลง มข.30

17

วันสุดท้ายที่คณะส่งการขอปิ ดรายวิชา ให้สาํ นักทะเบียนและ
ประมวลผล
วันไหว้ครู

18
19
20

วันลอยกระทง ประจําปี พ.ศ.2558
วันถอนวิชาเรี ยนโดยที่รายวิชานั้นได้สญ
ั ลักษณ์ W โดยรายวิชานั้น
ปรากฎในทรานสคริ ปต์ ที่สาํ นักทะเบียนและประมวลผล

21

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

22

23

วันประกาศรายชื่ อนักศึกษาที่พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
เนื่องจากฝ่ าฝื นระเบียบการลงทะเบียนและการชําระ
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
วันสุดท้ายของการเรี ยน

24

วันสอบปลายภาค

25

วันปิ ดภาคการศึกษา

26

วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรี ยน ที่ผา่ นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ให้สาํ นักทะเบียนและประมวลผล
วันสุดท้ายของการสอบรายงานการศึกษาอิสระหรื อวิทยานิพนธ์
สําหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
วันสุดท้ายของการส่ งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์เข้าปก
เรี ยบร้อยให้กบั คณะที่สงั กัด หรื อวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ เข้าปก
เรี ยบร้อยให้บณั ฑิตวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตร
วันสุ ดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปก
เรี ยบร้อยให้กบั คณะที่สงั กัด หรื อวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ที่
เข้าปกเรี ยบร้อยให้บณั ฑิตวิทยาลัย สําหรับผูท้ ี่จะสําเร็ จการศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น โดยไม่ตอ้ งรักษาสถานภาพในภาคการศึกษาถัดไป

27
28

29

ภาคการศึกษา
ภาคต้ น
ภาคปลาย
ภาคพิเศษ
วันอังคารที่ 18 ส.ค. วันอังคารที่ 26 ม.ค. วันพุธที่ 15 มิ.ย.
2558
2559
2559
วันพุธที่ 19 ส.ค.2558 วันพุธที่ 27 ม.ค. วันพฤหัสบดีที่ 16
2559
มิ.ย.2559
วันพฤหัสบดีที่ 27 ส.ค. วันพฤหัสบดีที่ 11 วันพฤหัสบดีที่ 23
2558
ก.พ.2559
มิ.ย.2559
วันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ย.
2558
วันพุธที่ 25 พ.ย.2558
วันจันทร์ที่ 7 ก.ย. – วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. วันพุธที่ 22 มิ.ย. –
วันศุกร์ที่ 2 ต.ค.2558 - วันศุกร์ที่ 11 มี.ค. วันศุกร์ที่ 1 ก.ค.
2559
2559
วันจันทร์ที่ 25 ม.ค.
2559
วันศุกร์ที่ 4 ก.ย.2558 วันศุกร์ที่ 12 ก.พ.
2559
วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย.
2558
วันจันทร์ที่ 30 พ.ย.วันจันทร์ที่ 21 ธ.ค.
2558

วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค.
2559
วันจันทร์ที่ 9 พ.ค.
–วันศุกร์ที่ 27 พ.ค.
2559

วันอังคารที่ 22 ธ.ค.
2558
วันอังคารที่ 29 ธ.ค.
2558
วันพฤหัสบดีที่ 17
ก.ย.2558
วันศุกร์ที่ 9 ต.ค.2558

วันเสาร์ที่ 28 พ.ค.
2559
วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย.
2559
วันจันทร์ที่ 25 เม.ย.
2559
วันพุธที่ 11 พ.ค.2559

วันพุธที่ 20 ม.ค.2559

วันสุดท้ายของการ
ลงทะเบียนช้าของ
ภาคการศึกษาต้นปี
การศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค.
2559
วันจันทร์ที่ 25
ก.ค. – วัน
พฤหัสบดีที่ 28
ก.ค.2559
วันศุกร์ที่ 29 ก.ค.
2559
วันศุกร์ที่ 5 ส.ค.
2559
-

วันสุดท้ายของการ
ลงทะเบียนช้าของ
ภาคการศึกษาต้นปี
การศึกษา 2559

บทนํา
ที่
30

31

32

33
34

35

รายการ
วันสุ ดท้ายของการส่ งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ที่ยงั ไม่
เข้าปกให้คณะที่สงั กัด หรื อวิทยานิ พนธ์ ฉบับสมบูรณ์ที่ยงั ไม่
เข้าปก ให้บณั ฑิตวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาที่จะสําเร็ จการศึกษา
และประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2558
วันสุ ดท้ายของการส่ งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปก
เรี ยบร้อยแล้ว ให้กบั คณะที่สงั กัด หรื อวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่
เข้าปกเรี ยบร้อยแล้ว ให้บณั ฑิตวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาที่สาํ เร็ จ
การศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจําปี
พ.ศ. 2558
วันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบให้
นักศึกษาสําเร็ จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทาน
ปริ ญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2558
วันพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2558
วันสุดท้ายของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.5 และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.6 โดยบันทึกผ่าน
เว็บไซต์ http://tqf.kku.ac.th
วันสุดท้ายของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 โดยบันทึกผ่านเว็บไซต์
http://tqf.kku.ac.th

กําหนดให้งดการเรี ยนการสอน ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ประมาณเดือนธันวาคม 2558
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559

ภาคต้ น
วันศุกร์ที่ 2 ต.ค.2558

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
-

ภาคพิเศษ
-

วันศุกร์ที่ 2 ต.ค.2558

-

-

วันศุกร์ที่ 30 ต.ค.
2558

-

-

ประมาณเดือนธันวาคม 2558
วันศุกร์ที่ 22 ม.ค.
วันอังคารที่ 28 มิ.ย. วันอาทิตย์ที่ 28
2559
2559
ส.ค.2559

วันอังคารที่ 27 ก.ย.
2559

วันอังคารที่ 27 ก.ย.
2559

วันไหว้ครู
วันลอยกระทง ประจําปี พ.ศ. 2558
พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2558
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ) เด่นพงษ์ สุดภักดี
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอังคารที่ 27
ก.ย.2559

คู่มือนักศึกษา 2558

13

