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1.1  คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
ในการบริหารงานของมหาวิทยกกาลยัขอนแก่น   จะมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั   ซ่ึงเป็นสภา

สูงสุด มีอาํนาจหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบาย  ควบคุม  กาํกบัและติดตาม การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัให้เป็นไป
ตามนโยบายและวตัถุประสงค ์คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น ประกอบดว้ย 
1.  ดร.ณรงคช์ยั   อคัรเศรณี  นายกสภามหาวทิยาลยั 
2.  ดร.เตช   บุนนาค   อุปนายกสภามหาวทิยาลยั 
3.  นายเฉลิมชยั  วงษน์าคเพช็ร์  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
4.  นายชูเกียรติ   รัตนชยัชาญ  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
5.  นายฐาปน   สิริวฒันภกัดี  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
6.  นายกาํธร   ถาวรสถิตย ์  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
7.  หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร  เทวกลุ   กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
8.  นายยนิชยั   อานนัทนสกลุ  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
9.  นายวนสั   แตไ้พสิฐพงษ ์  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
10. ดร.วชิยั   ธญัญพาณิชย ์  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
11. ศ.เกียรติคุณ ดร.วชิยั  บุญแสง   กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
12. รศ.ดร.วรีะพงษ ์ แพสุวรรณ  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
13. ศ.เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี  เสาวคนธ ์  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
14. ศ.ดร.สมชาติ   โสภณรณฤทธ์ิ  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
15. นายสุรพงษ ์  ชยันาม   กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
16. รศ.ดร.กิตติชยั   ไตรรัตนศิริชยั  อธิการบดี 
17. รศ.ดร.เจนจิรา   เรืองชยจตุพร   ประธานสภาคณาจารย ์ 
18. นายประวทิย ์  อนนัตวราศิลป์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มข. 
19. รศ.ดร.สมหมาย  ปรีเปรม   กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทผูแ้ทนรองอธิการบดี 
20. รศ.ดร.มนตช์ยั   ดวงจินดา  กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทผูแ้ทนคณบดี 
21. รศ.นพ.ชาญชยั  พานทองวริิยะกลุ   กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทผูแ้ทนคณบดี 
22. รศ.ดร.กลุธิดา  ทว้มสุข   กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทผูแ้ทนคณบดี 
23. รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ   กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทผูแ้ทนคณบดี 
24. รศ.ดร.วนิดา   แก่นอากาศ  กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทผูแ้ทนผูอ้าํนวยการ 
25. รศ.ดร.รัชพล   สนัติวรากร  กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารยป์ระจาํ 
26. ศ.นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ช่ืน   กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารยป์ระจาํ 
27. ศ. ดร.สุพรรณี   พรหมเทศ   กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารยป์ระจาํ 
28. รศ.ดร.สุทธิพงศ ์ อุริยะพงศส์รรค ์  กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารยป์ระจาํ 
29. รศ.ดร. สุมาลี   ชยัเจริญ   กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารยป์ระจาํ 
30. นายเรืองชยั   จรุงศิรวฒัน์  กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากขา้ราชการพลเรือนฯ 
31.  ผศ.ดร.เด่นพงษ ์ สุดภกัดี กรรมการและเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
32. นางสุภารัตน์  มูลศรี   ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
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1.2  ผู้บริหารมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ในระดบัมหาวิทยาลยั   จะมีอธิการบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด   โดยมีรองอธิการบดีหรือผูช่้วย
อธิการบดีฝ่ายต่างๆ  ช่วยปฏิบติังานตามภารกิจท่ีอธิการบดีมอบหมาย   ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  
  อธิการบด ี

รศ.ดร.กติตชัิย ไตรรัตนศิริชัย 
รองอธิการบด ี

  รศ.ดร. สมหมาย  ปรีเปรม   ฝ่ายการคลงัและทรัพยสิ์น 
  รศ.ทพญ.ดร. นวรัตน์  วราอศัวปติ  เจริญ ฝ่ายการต่างประเทศ 
  ผศ.ดร.เด่นพงษ ์ สุดภกัดี   ฝ่ายวชิาการและส่ือสารองคก์ร  

รศ.ดร. ลาํปาง  แม่นมาตย ์  ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์ 
  ผศ.ลิขิต  อมาตยคง  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  ศ.ดร. ศุภชยั  ปทุมนากลุ  ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
  รศ. ดร. นิยม  วงศพ์งษค์าํ  ฝ่ายศิลปวฒันธรรมและชุมชนสมัพนัธ์ 
  ผศ.ดร.ชาํนาญ  บุญญาพทุธิพงศ ์  ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  รศ. เพียรศกัด์ิ  ภกัดี   ฝ่ายพฒันานกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ 
  ผศ. วชิยั   ณีรัตนพนัธ์ุ  ท่ีปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภยั 
  ผศ. ดร. เกียรติ  แสงอรุณ   ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย 

 
ผู้ช่วยอธิการบด ี

  ผศ.ดร.ภาวดี  ภกัดี   ฝ่ายทรัพยสิ์น 
  อาจารยป์าริชาต  บุตรวงค ์   ฝ่ายการคลงั 

ผศ. ทพ. ดร. ฑีฆาย ุพลางกรู จอร์นส  ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ 
อ.ดร. ภญ. อจัฉราวรรณ โตภาคงาม  ฝ่ายความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
ผศ.ประพนัธ์พงศ ์ จงปติยตัต ์  ฝ่ายวชิาการ 
อ.ดร. ศิริพงษ ์  เพียศิริ   ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
รศ. นพ. พจน์ชวทิย ์อภินิเวศ   ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์ 
รศ. ดร. เดชพล  ปรีชากลุ   ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
รศ. ดร. สพญ. ธิดารัตน์ บุญมาศ  ฝ่ายวจิยั  
นายบญัชา พระพล   ฝ่ายศิลปวฒันธรรมและชุมชนสมัพนัธ์ 
อาจารย ์ธนัฐกรณ์  พงศพ์ิมล   ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อ.ดร. นรินทร์  จนัทร์ศรี   ฝ่ายพฒันานกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ 
ผศ. ดร. สมพงษ ์ สิทธิพรหม  ฝ่ายรักษาความปลอดภยั  
อาจารย ์ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน  ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย 
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 ในระดบัคณะ สถาบนั สาํนกั ศูนย ์และวิทยาลยั  จะมีคณบดี  ผูอ้าํนวยการสถาบนั  สาํนกั ศูนย ์และ
วทิยาลยั เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบงาน  ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 

คณบด ี
รศ.ดร. สุรศกัด์ิ   วงศรั์ตนชีวนิ  บณัฑิตวทิยาลยั 

  รศ.ดร.มนตช์ยั  ดวงจินดา  คณะเกษตรศาสตร์ 
  ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวตัร  คณะวศิวกรรมศาสตร์  
  ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนยั   คณะวทิยาศาสตร์ 
  ผศ.ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธ์ิ  คณะศึกษาศาสตร์ 
  รศ.ดร.ขนิษฐา  นนัทบุตร  คณะพยาบาลศาสตร์ 
  รศ.นพ.ชาญชยั  พานทองวริิยะกลุ  คณะแพทยศาสตร์ 
  รศ.ดร.กลุธิดา  ทว้มสุข   คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
  รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ   คณะเทคนิคการแพทย ์
  ผศ.ดร.สมศกัด์ิ  พิทกัษานุรัตน์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  รศ.ทพญ.ดร.วรานุช   ปิติพฒัน์  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
  รศ.ดร.ไพบูลย ์ ดาวสดใส  คณะเภสชัศาสตร์ 
  รศ.ดร.พรเทพ  ถนนแกว้   คณะเทคโนโลย ี
  รศ.น.สพ.ชูชาติ  กมลเลิศ   คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
  ผศ.ดร.มนสิชา  เพชรานนท ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  รศ.ดร.กลัปพฤกษ ์ ผิวทองงาม  คณะวทิยาการจดัการ 
  รศ.ดร.เฉลิมศกัด์ิ พิกลุศรี   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  ผศ.กิตติบดี ใยพลู   คณะนิติศาสตร์  

รศ.ดร.วนิิต ชินสุวรรณ            วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ  
  รศ.ดร.ศุภวฒันากร  วงศธ์นวสุ  วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน 
  ศ.ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง  วทิยาลยันานาชาติ 

รศ.ดร วรัิช  จ๋ิวแหยม   คณะวทิยาศาสตร์ประยกุตแ์ละ 
     วศิวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตหนองคาย 
ผศ.ดร.สุขมุวทิย ์  ไสยโสภณ  คณบดีคณะสงัคมศาสตร์บูรณาการ  

วทิยาเขตหนองคาย (รักษาการ) 
ผศ.ดร.กริช  แรงสูงเนิน  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

วทิยาเขตหนองคาย 
ผศ.ดร.รักชนก  แสงภกัดีจิต  คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ 

วทิยาเขตหนองคาย (รักษาการ) 
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ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก สถาบัน 
อ.ดร.กิตต์ิ  เธียรธโนปจยั  สาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ผศ.ดร.รักพงษ ์ เพชรคาํ   สาํนกับริการวชิาการ 
  รศ.พญ.วราภรณ์  เช้ืออินทร์  ศูนยห์วัใจสิริกิต์ิฯ 
  รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ  สาํนกัหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ 
  ผศ.ดร.ประพนัธ์ศกัด์ิ ฉวรีาช   สาํนกับริหารและพฒันาวชิาการ 
                    ผศ. ทรงวทิย ์พิมพะกรรณ์   สาํนกัวฒันธรรม 
  รศ.ดร.บณัฑิตย ์ เตง็เจริญกลุ  สถาบนัวจิยัและพฒันา 
  รศ.สุภาพ  ณ  นคร   สาํนกัวชิาการศึกษาทัว่ไป 

นางดารารัตน์  อุ่นคาํ   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวทิยาเขตหนองคาย 
(รักษาการ) 

1.3 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลยั   
 บณัฑิตวิทยาลยั   มีการบริหารและรับผิดชอบดาํเนินการโดยคณบดี  ภายใตก้ารกาํหนดนโยบายและแผน 
การกาํกบัควบคุมดูแล และการใหค้าํปรึกษาและช้ีแนะของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั   คณะกรรมการ
ประจาํบณัฑิตวทิยาลยั ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 

1 อธิการบดี ประธานกรรมการ 

2 รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี  รองประธานกรรมการ 

3 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและส่ือสารองคก์ร กรรมการ 

4 ศ.ดร.สนัน่  จอกลอย  กรรมการ 

5 ศ.ดร.สุจินต ์ บุรีรัตน์ กรรมการ 

6 รศ.ดร.ชาญวทิย ์ ลีลายวุฒัน์ กรรมการ 

7 รศ.ดร.นาถธิดา  วรีะปรียากรู กรรมการ 

8 รศ.อนงคนุ์ช  เทียนทอง กรรมการ 

9 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั กรรมการและเลขานุการ 

10 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ บณัฑิตวทิยาลยั ผูช่้วยเลขานุการ 

11 รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกนัคุณภาพ ผูช่้วยเลขานุการ 

12 รองคณบดีฝ่ายวจิยั  บณัฑิตวทิยาลยั ผูช่้วยเลขานุการ 
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1.4  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีก่อตั้งเพื่อเป็นศูนยก์ลาง
ในการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการของภูมิภาคน้ี  โดยไดมี้พระบรม
ราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี                     
25 มกราคม พ.ศ. 2509 การดาํเนินการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เร่ิมรับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นตน้มา โดยเป็น
การผลิตบณัฑิตในเฉพาะสาขาวิชาชีพท่ีเป็นความตอ้งการของประเทศ  ต่อมาเม่ือมหาวิทยาลยัพิจารณาถึงความ
พร้อมและศกัยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ  และเพ่ือนาํแหล่งทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีอยู่มาใชใ้ห้เป็น
ประโยชน์ มหาวิทยาลยั ขอนแก่น จึงไดข้ยายการศึกษาขั้นสูงกวา่ปริญญาตรีข้ึน โดยเร่ิมรับนกัศึกษาในระดบั
บณัฑิตศึกษา สาขาวชิาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 มาจนถึงปัจจุบนั 
 ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัขอนแก่นมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนจาํนวนทั้งส้ิน 243 หลกัสูตร 
แบ่งเป็นหลกัสูตร ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต จาํนวน 5  หลกัสูตร ระดบัปริญญามหาบณัฑิต จาํนวน                    
138 หลกัสูตร ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง จาํนวน 16 หลกัสูตร  ระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต จาํนวน           
84 หลกัสูตร ในจาํนวนหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา มีหลกัสูตรท่ีเป็นหลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรท่ีศึกษาเป็น
ภาษาองักฤษ  34 หลกัสูตร ในการศึกษาหลกัสูตรเหล่าน้ี นกัศึกษาจะศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลยั โดยมี
บณัฑิตวทิยาลยัทาํหนา้ท่ีในการประสานงานและสนบัสนุนการดาํเนินการจดัการศึกษา 
 จาํนวนนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาในหลกัสูตรต่างๆ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 มี
จาํนวนทั้งส้ินประมาณ 7,608 คน แบ่งออกเป็นนักศึกษาในกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จาํนวน  3,685  คน    กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาํนวน 2,031  คน  กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
จาํนวน 1,892   คน และในจาํนวนนกัศึกษาเหล่าน้ีเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต จาํนวน 3 คน ระดบั
ปริญญาโท 5,862 คน  และระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง จาํนวน 247 คน และระดบัปริญญาเอก 1,496 คน                          
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2558) 
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1.5  คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 เพื่อใหก้ารปฏิรูปการเรียนรู้โดยเนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนการสอน  โดยเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 โดยมุ่งพฒันาใหน้กัศึกษาสามารถศึกษาคน้ควา้
และเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัคิดวิเคราะห์ และประยกุตใ์ชค้วามรู้ รู้จกัทาํงานเป็นทีมและมีโอกาสฝึกทกัษะจากการ
ปฏิบติัจริง รวมทั้งมีจิตสาํนึกในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจากการประชุม
สภามหาวทิยาลยัคร้ังท่ี 3/2545 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2545 สภามหาวทิยาลยัจึงไดเ้ห็นชอบให้กาํหนดนโยบายดา้น
การเรียนการสอน และคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและพึงประสงค ์ดงัน้ี 

นโยบายด้านการเรียนการสอน 
  “ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง” 

บัณฑิตทีม่คุีณภาพ 
  หมายถึง  “บณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถและมีทกัษะในวชิาชีพ รวมทั้งทกัษะในการเรียนรู้
และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ”   

คุณลกัษณะของบัณฑิตทีม่คุีณภาพ 
1. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการสร้างองคค์วามรู้โดยการวจิยั (Research Skills) 
2. มีความสามารถและทกัษะในการส่ือสาร โดยครอบคลุมทกัษะดา้นการพดู  

การฟัง  การอ่าน และการเขียน 
3. มีความสามารถและทกัษะในการทาํงานเป็นทีม เช่น กระบวนการคิด  การเรียนรู้และ

ทกัษะการแกปั้ญหาร่วมกนั (Teamwork Skills) 
คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

1. มีความรู้ความสามารถในการคิด วเิคราะห์ทางวชิาการอยา่งมีเหตุผล 
2. มีจริยธรรม  คุณธรรมและความซ่ือสตัยใ์นวชิาชีพ 
3. มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
4. สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
5. มีความสามารถในการใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
6. มีความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศในระดบัท่ีส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย  1  ภาษา 
7. มีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
8. สามารถประกอบวชิาชีพไดอ้ยา่งมีคุณภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
9. มีจิตสาํนึกในการใฝ่ศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
10. มีวจิารณญาณและความสามารถในการแกปั้ญหา 
11. มีวนิยัและค่านิยมท่ีดี 
12.  เสียสละ อุทิศตนและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
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คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของบัณฑิตระดบับัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
 นอกเหนือจากคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยัขอนแก่นแลว้  ผูส้าํเร็จการศึกษา
ระดบับณัฑิตควรมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1. มีความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  สามารถแสวงหาความรู้ใหม่อยา่งอิสระและมีความสนใจ
ใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

2. มีความสามารถในการสร้างสรรคค์วามกา้วหนา้ทางวชิาการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
3. มีความสามารถในการส่ือความหมาย  ไดแ้ก่ 

- การแสดงความคิดเห็น 
- การเขียนบทความ 
- การเสนอเร่ืองทางวชิาการต่อท่ีประชุม 
- การใชโ้สตทศันอุปกรณ์ 
- การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. มีความสามารถเชิงวจิารณ์บนพ้ืนฐานวชิาการและเหตุผล 
5. มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในระดบัท่ีส่ือสารได ้

 
เอกลกัษณ์ของบัณฑิตวทิยาลยั 
 
 “การทาํงานแบบความร่วมมือและเช่ือมโยง (COLLABORATION AND CONNECTION)”     
 
อตัลกัษณ์ของบัณฑิตวทิยาลยั 
 
 “บณัฑิตพร้อมวจิยั (READY TO RESEARCH)” 
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1.6 ปฏิทนิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่  231/2558) 
เร่ือง  ปฏิทนิการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2558 

----------------------- 
เพื่อให้การดาํเนินการดา้นการเรียนการสอน ของระดบับณัฑิตศึกษา  ประจาํปีการศึกษา 2558  เป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  อาศยัอาํนาจตามมาตรา 20 และ 23(1) แห่ง
พ ร ะ ร า ช บัญ ญัติ ม ห า วิ ท ย า ลัย ข อ น แ ก่ น  พ . ศ . 2 5 4 1  แ ล ะ โ ด ย ม ติ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลยัขอนแก่น คร้ังท่ี 1/2558  เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2558  จึงกาํหนดปฏิทินการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
ประจาํปีการศึกษา  2558 ดงัน้ี 

ที่ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพเิศษ 
1 นกัศึกษารหสัข้ึนตน้ดว้ย  58  รายงานตวัข้ึนทะเบียนเป็น

นกัศึกษา ผา่นเวบ็ไซต ์http://reg.kku.ac.th  และชาํระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามใบแจง้ยอดการชาํระเงิน และ
ชาํระเงินท่ีธนาคาร ท่ีทาํการไปรษณีย ์หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
-สาํหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในภาคการศึกษาตน้ 
 
 
-  สาํหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 

 
 
 
 

วนัจนัทร์ท่ี 20 ก.ค. – 
วนัศุกร์ท่ี 24 ก.ค. 

2558 

 
 
 
 
- 

 
 

วนัจนัทร์ท่ี 14 ธ.ค.- 
วนัพธุท่ี 16 ธ.ค. 

2558 

 
 
 
 
- 
 
- 

2 นกัศึกษาท่ีมีรหสัข้ึนตน้ดว้ย 58  ตรวจสอบขอ้มูลการชาํระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา การรายงานตวัข้ึนทะเบียนเป็น
นกัศึกษาผา่นเวบ็ไซต ์

วนัองัคารท่ี 21 ก.ค. -
วนัศุกร์ท่ี 2 ต.ค.2558 

 

วนัองัคารท่ี 15 ธ.ค.
2558 - 

วนัศุกร์ท่ี 11 มี.ค.
2559 

- 

3 นกัศึกษาท่ีมีรหสัข้ึนตน้ดว้ย 57 หรือนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษา
ก่อนปีการศึกษา 2557 บนัทึกขอ้มูลการลงทะเบียนวิชาเรียน
ผา่น เวบ็ไซต ์หรือพิมพใ์บแจง้ยอดการชาํระเงิน หรือชาํระ
เงินท่ีธนาคาร ท่ีทาํการไปรษณีย ์หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

วนัจนัทร์ท่ี 20 ก.ค. 
- วนัพธุท่ี 29 ก.ค. 
2558 

วนัจนัทร์ท่ี 21ธ.ค.–              
วนัจนัทร์ท่ี 28 ธ.ค.
2558 

วนัพธุท่ี 25  พ.ค. –                
วนัองัคารท่ี 31 พ.ค.

2559 

4 นกัศึกษาท่ีมีรหสัข้ึนตน้ดว้ย 57 หรือนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษา
ก่อนปีการศึกษา 2557  รักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา หรือลา
พกัการศึกษา  ท่ีสาํนกัทะเบียนและประมวลผล หรือพิมพใ์บแจง้
ยอดการชาํระเงิน ชาํระเงินท่ีธนาคาร ท่ีทาํการไปรษณีย ์หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

วนัจนัทร์ท่ี 20 ก.ค. 
- วนัพธุท่ี 29 ก.ค. 
2558 

วนัจนัทร์ท่ี 21ธ.ค. 
– วนัจนัทร์ท่ี 28 
ธ.ค.2558 

วนัพธุท่ี 25  พ.ค. –                
วนัองัคารท่ี 31 พ.ค.

2559 

5 นกัศึกษาท่ีมีรหสัข้ึนตน้ดว้ย 57 หรือนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษา
ก่อนปีการศึกษา 2557  ตรวจสอบขอ้มูลการชาํระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา การรักษาสถานภาพการเป็น

วนัองัคารท่ี 21 ก.ค. 
- วนัศุกร์ท่ี 2 ต.ค. 
2558 

วนัองัคารท่ี 22  
ธ.ค.2558– วนัศุกร์

ท่ี 11 มี.ค. 2559 

วนัศุกร์ท่ี 4  มิ.ย. –                
วนัศุกร์ท่ี 1 ก.ค.

2559 
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ที่ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพเิศษ 
นกัศึกษา หรือลาพกัการศึกษา หรือการลงทะเบียนวิชาเรียน 
ผา่นเวบ็ไซต ์

6 นกัศึกษาท่ีมีรหสัข้ึนตน้ดว้ย  58 รับการปฐมนิเทศ หรือพบ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

วนัจนัทร์ท่ี 3 ส.ค. 
2558 

วนัจนัทร์ท่ี 11 ม.ค. 
2559 

- 

7 นกัศึกษาท่ีมีรหสัข้ึนตน้ดว้ย 58 ลงทะเบียนวิชาเรียนผา่น
เวบ็ไซต ์ 

วนัจนัทร์ท่ี 3 ส.ค.–  
วนัพฤหสับดีท่ี 6 ส.ค.

2558 

วนัจนัทร์ท่ี 11 ม.ค. 
–  

วนัพฤหสับดีท่ี 14 
ม.ค.2559 

วนัศุกร์ท่ี 27 พ.ค. 
– วนัพฤหสับดีท่ี 

2 มิ.ย.59 

8 วนัประกาศรายช่ือนกัศึกษาพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา
เน่ืองจาก มีผลการเรียนตํ่ากวา่เกณฑ ์

วนัพฤหสับดีท่ี 18 
มิ.ย.2558 

วนัพฤหสับดีท่ี 14 
ม.ค.2559 

- 
 

9 นกัศึกษารหสัข้ึนตน้ดว้ย  58 ลงทะเบียนวิชาเรียนและชาํระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา   ตามใบแจง้ยอดการชาํระเงินท่ี
ธนาคาร ท่ีทาํการไปรษณีย ์หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
-  สาํหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในภาคการศึกษาตน้ 
 
 
 
 
-  สาํหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 

 
 
 
- 

 
 
 
 

- 

 
 
 

วนัจนัทร์ท่ี 11 ม.ค. 
- 

วนัพฤหสับดีท่ี 14 
ม.ค.2559 

 
- 

 
 
 

วนัพธุท่ี 25 พ.ค.–              
วนัองัคารท่ี 31 พ.ค.
2559 
 
วนัพธุท่ี 25 พ.ค. –              
วนัองัคารท่ี 31 พ.ค.
2559 

10 วนัเปิดภาคการศึกษา    วนัจนัทร์ท่ี 10 ส.ค.
2558 

วนัจนัทร์ท่ี 18 ม.ค.
2559 

วนัจนัทร์ท่ี 13 มิ.ย.
2559 

11 วนัรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาชา้ หรือวนัลาพกัการศึกษา
ชา้ หรือวนัลงทะเบียนวิชาเรียนชา้ดว้ยตนเองผา่นเวบ็ไซต ์หรือ
เพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นเวบ็ไซต ์หรือพิมพใ์บแจง้ยอดการ
ชาํระเงินและชาํระเงินท่ีธนาคาร หรือไปรษณีย ์หรือเคาน์เตอร์
เซอร์วิส 

วนัจนัทร์ท่ี 10 ส.ค. -
วนัพธุท่ี  19 ส.ค. 

2558 

วนัจนัทร์ท่ี 18 ม.ค. –              
วนัพธุท่ี  27 ม.ค.

2559 

วนัจนัทร์ท่ี 13 มิ.ย. 
-วนัพฤหสับดีท่ี 

16 มิ.ย. 2559 

12 นกัศึกษาตรวจสอบขอ้มูลการชาํระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาการรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาชา้ หรือลาพกั
การศึกษาชา้ หรือลงทะเบียนวิชาเรียนชา้ หรือเพ่ิมวิชาเรียน
ผา่นเวบ็ไซต ์

วนัองัคารท่ี 11ส.ค.- 
วนัศุกร์ท่ี  2 ต.ค.2558 

วนัองัคารท่ี 19 ม.ค. 
- วนัศุกร์ท่ี 11 มี.ค.
2559 

วนัองัคารท่ี 14
มิ.ย.- วนัศุกร์ท่ี  1 
ก.ค. 2559 

13 วนัถอนรายวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นเวบ็ไซต ์ โดยรายวิชานั้น
ไม่ปรากฏในทรานสคริปต ์

วนัจนัทร์ท่ี 10 ส.ค.-               
วนัศุกร์ท่ี 4 ก.ย.2558 

วนัจนัทร์ท่ี 18 ม.ค. –              
วนัศุกร์ท่ี  12 ก.พ.

2559 

วนัจนัทร์ท่ี 13 
มิ.ย. –  วนัองัคาร
ท่ี 21 มิ.ย.2559 

14 วนัท่ีนกัศึกษายืน่คาํร้องขอเทียบโอนรายวิชา วนัจนัทร์ท่ี 10 ส.ค.-               
วนัจนัทร์ท่ี 24 ส.ค.

2558 

วนัจนัทร์ท่ี 18 ม.ค. –              
วนัจนัทร์ท่ี 1 ก.พ.

2559 

- 
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ที่ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพเิศษ 
15 วนัสุดทา้ยของการขอเปิดรายวิชา วนัองัคารท่ี 18  ส.ค.

2558 
วนัองัคารท่ี 26 ม.ค. 

2559 
วนัพธุท่ี 15 มิ.ย.

2559 
16 วนัสุดทา้ยท่ีคณะส่งการขอเปล่ียนแปลง มข.30 วนัพธุท่ี  19 ส.ค.2558 วนัพธุท่ี  27 ม.ค. 

2559 
วนัพฤหสับดีท่ี 16 

มิ.ย.2559 
17 วนัสุดทา้ยท่ีคณะส่งการขอปิดรายวิชา ให้สาํนกัทะเบียนและ

ประมวลผล 
วนัพฤหสับดีท่ี 27 ส.ค. 

2558 
วนัพฤหสับดีท่ี 11 

ก.พ.2559 
วนัพฤหสับดีท่ี 23 

มิ.ย.2559 
18 วนัไหวค้รู วนัพฤหสับดีท่ี  4 ก.ย.

2558 
- - 

19 วนัลอยกระทง ประจาํปี พ.ศ.2558 วนัพธุท่ี 25 พ.ย.2558 - - 
20 วนัถอนวิชาเรียนโดยท่ีรายวิชานั้นไดส้ญัลกัษณ์ W โดยรายวิชานั้น

ปรากฎในทรานสคริปต ์ท่ีสาํนกัทะเบียนและประมวลผล 
วนัจนัทร์ท่ี 7 ก.ย. – 

วนัศุกร์ท่ี 2 ต.ค.2558 
วนัจนัทร์ท่ี  18 ก.พ.  
-    วนัศุกร์ท่ี  11 มี.ค. 

2559 

วนัพธุท่ี 22 มิ.ย. – 
วนัศุกร์ท่ี 1 ก.ค.

2559 
21 วนัคลา้ยวนัสถาปนามหาวิทยาลยั - วนัจนัทร์ท่ี 25 ม.ค.

2559 
- 

22 วนัประกาศรายช่ือนกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา
เน่ืองจากฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการชาํระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

วนัศุกร์ท่ี 4 ก.ย.2558 วนัศุกร์ท่ี 12 ก.พ.
2559 

- 
 

23 วนัสุดทา้ยของการเรียน วนัอาทิตยท่ี์ 29  พ.ย.
2558 

วนัอาทิตยท่ี์ 8 พ.ค.
2559 

วนัอาทิตยท่ี์ 24 ก.ค.
2559 

24 วนัสอบปลายภาค วนัจนัทร์ท่ี 30 พ.ย.-
วนัจนัทร์ท่ี 21 ธ.ค.

2558 

วนัจนัทร์ท่ี 9 พ.ค. 
–วนัศุกร์ท่ี 27 พ.ค. 

2559 

วนัจนัทร์ท่ี 25
ก.ค. –  วนั
พฤหสับดีท่ี 28 
ก.ค.2559 

25 วนัปิดภาคการศึกษา    วนัองัคารท่ี 22 ธ.ค.
2558 

วนัเสาร์ท่ี 28 พ.ค. 
2559 

วนัศุกร์ท่ี 29 ก.ค. 
2559 

26 วนัสุดทา้ยท่ีคณะส่งผลการเรียน ท่ีผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาํคณะ ให้สาํนกัทะเบียนและประมวลผล 

วนัองัคารท่ี 29 ธ.ค.
2558 

วนัศุกร์ท่ี 3 มิ.ย. 
2559 

วนัศุกร์ท่ี 5 ส.ค.
2559 

27 วนัสุดทา้ยของการสอบรายงานการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์
สาํหรับนกัศึกษาท่ีครบระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตร 

วนัพฤหสับดีท่ี 17 
ก.ย.2558 

วนัจนัทร์ท่ี 25 เม.ย.
2559 

- 
 

28 วนัสุดทา้ยของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบบัสมบูรณ์เขา้ปก
เรียบร้อยให้กบัคณะท่ีสงักดั หรือ วิทยานิพนธ์ ฉบบัสมบูรณ์ เขา้ปก
เรียบร้อย ให้บณัฑิตวิทยาลยั สาํหรับนกัศึกษาท่ีครบระยะเวลา
การศึกษาตามหลกัสูตร 

วนัศุกร์ท่ี 9 ต.ค.2558 วนัพธุท่ี 11 พ.ค.2559 - 
 

29 วนัสุดทา้ยของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบบัสมบูรณ์ท่ีเขา้ปก
เรียบร้อยให้กบัคณะท่ีสงักดั หรือวิทยานิพนธ์ ฉบบัสมบูรณ์ท่ี
เขา้ปกเรียบร้อยให้บณัฑิตวิทยาลยั สาํหรับผูท่ี้จะสาํเร็จการศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น โดยไม่ตอ้งรักษาสถานภาพในภาคการศึกษาถดัไป 

วนัพธุท่ี 20 ม.ค.2559 วนัสุดทา้ยของการ
ลงทะเบียนชา้ของ
ภาคการศึกษาตน้ปี

การศึกษา 2559 

วนัสุดทา้ยของการ
ลงทะเบียนชา้ของ
ภาคการศึกษาตน้ปี

การศึกษา 2559 
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ที่ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพเิศษ 
30 วนัสุดทา้ยของการส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ท่ียงัไม่

เขา้ปกให้คณะท่ีสงักดั หรือวิทยานิพนธ์ ฉบบัสมบูรณ์ท่ียงัไม่
เขา้ปก ให้บณัฑิตวิทยาลยั สาํหรับนกัศึกษาท่ีจะสาํเร็จการศึกษา
และประสงคจ์ะเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร ประจาํปีพ.ศ. 2558 

วนัศุกร์ท่ี 2 ต.ค.2558 - 
 

- 
 

31 วนัสุดทา้ยของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบบัสมบูรณ์ท่ีเขา้ปก
เรียบร้อยแลว้ ให้กบัคณะท่ีสงักดั  หรือวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ี
เขา้ปกเรียบร้อยแลว้ ให้บณัฑิตวิทยาลยั สาํหรับนกัศึกษาท่ีสาํเร็จ
การศึกษาและมีสิทธ์ิเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร ประจาํปี     
พ.ศ. 2558 

วนัศุกร์ท่ี 2 ต.ค.2558 - 
 

- 
 

32 วนัสุดทา้ยท่ีคณะกรรมการประจาํคณะให้ความเห็นชอบให้
นกัศึกษาสาํเร็จการศึกษาและมีสิทธ์ิเขา้รับพระราชทาน
ปริญญาบตัร ประจาํปี พ.ศ. 2558 

วนัศุกร์ท่ี 30  ต.ค.
2558 

- 
 

- 
 

33 วนัพระราชทานปริญญาบตัร  ประจาํปี พ.ศ. 2558 ประมาณเดือนธนัวาคม 2558 
34 วนัสุดทา้ยของการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ

รายวิชาตามแบบ มคอ.5 และรายงานผลการดาํเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.6 โดยบนัทึกผา่น
เวบ็ไซต ์http://tqf.kku.ac.th 

วนัศุกร์ท่ี 22 ม.ค.
2559 

วนัองัคารท่ี 28 มิ.ย.
2559 

วนัอาทิตยท่ี์ 28 
ส.ค.2559 

35 วนัสุดทา้ยของการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
หลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 โดยบนัทึกผา่นเวบ็ไซต ์
http://tqf.kku.ac.th 

วนัองัคารท่ี 27 ก.ย.
2559 

วนัองัคารท่ี 27 ก.ย.
2559 

วนัองัคารท่ี 27 
ก.ย.2559 

 
กาํหนดใหง้ดการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
วนัพฤหสับดีท่ี 3 กนัยายน 2558 วนัไหวค้รู     
วนัพธุท่ี 25 พฤศจิกายน 2558  วนัลอยกระทง ประจาํปี พ.ศ. 2558 
ประมาณเดือนธนัวาคม 2558  พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจาํปี พ.ศ. 2558 
วนัจนัทร์ท่ี   25  มกราคม 2559 วนัคลา้ยวนัสถาปนามหาวทิยาลยั                                                  
 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  29 มกราคม   พ.ศ. 2558 
 

(ลงช่ือ)  เด่นพงษ ์  สุดภกัดี 
       (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ด่นพงษ ์  สุดภกัดี) 

            รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
            ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 


