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1.1  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน จะมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสภาสูงสุด มี

อํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย ควบคุม กํากับและติดตาม การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

นโยบายและวัตถุประสงค คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย 

1.  ดร.ณรงคชัย   อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัย 

2.  ดร.เตช   บุนนาค   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

3.  นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4.  นายชูเกียรติ   รัตนชัยชาญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5.  นายฐาปน   สิริวัฒนภักดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

6.  หมอมราชวงศปรีดิยาธร  เทวกุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

7.  นายยินชัย   อานันทนสกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

8.  นายวนัส   แตไพสิฐพงษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

9. ดร.วิชัย   ธัญญพาณิชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

10. ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย  บุญแสง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

11. รศ.ดร.วีระพงษ  แพสุวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

12. ศ.เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี  เสาวคนธ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

13. ศ.ดร.สมชาติ   โสภณรณฤทธ์ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

14.นายสุรพงษ   ชัยนาม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

15. นายกําธร   ถาวรสถิตย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

16. รศ.ดร.กิตติชัย   ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดี 

17. นายอํานาจ  พรหมสูตร  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ มข. 

18. ผศ.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย 

19. รศ.ดร.สมหมาย  ปรีเปรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนรองอธิการบดี 

20. รศ.ดร.มนตชัย   ดวงจินดา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณบดี 

21. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณบดี 

22. รศ.ดร.กุลธิดา  ทวมสุข   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณบดี 

23. รศ.ดร.วนิดา   แกนอากาศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูอํานวยการ 

24. รศ.ดร.รัชพล   สันติวรากร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

25. ศ.นพ.บวรศิลป  เชาวนช่ืน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

26. ศ.ดร.สุพรรณี   พรหมเทศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

27. รศ.ดร.สุทธิพงศ อุริยะพงศสรรค  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

28. รศ.ดร.สุมาลี   ชัยเจริญ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

29. นางกาญจนศร ี  สิงหภู   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากขาราชการพลเรือนฯ 

30.  ผศ.ดร.เดนพงษ  สุดภักดี กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

31. นางสุภารัตน  มูลศร ี  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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1.2  ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ในระดับมหาวิทยาลัย จะมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด โดยมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีฝายตางๆ 

ชวยปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีอธิการบดีมอบหมาย ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี   

  อธิการบดี 

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 

รองอธิการบดี 

  รศ.ดร.สมหมาย  ปรีเปรม   ฝายการคลังและทรัพยสิน 

  รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน  วราอัศวปติ  เจริญ ฝายการตางประเทศ 

  ผศ.ดร.เดนพงษ  สุดภักดี   ฝายวิชาการและสื่อสารองคกร  

รศ.ดร.ลําปาง  แมนมาตย  ฝายวางแผนยุทธศาสตร 

  ผศ.ลิขิต  อมาตยคง  ฝายทรัพยากรบุคคล 

  ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 

  รศ.ดร.เกรียงไกร   กิจเจริญ   ฝายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ 

  อาจารยธันฐกรณ  พงศพิมล   ฝายโครงสรางพ้ืนฐาน 

  รศ.เพียรศักดิ์  ภักด ี   ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

  ผศ.วิชัย   ณีรัตนพันธุ  ท่ีปรึกษาฝายรักษาความปลอดภัย 

  ผศ.ดร.เกียรติ  แสงอรุณ   ฝายวิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูชวยอธิการบดี 

  ผศ.ดร.ภาวดี  ภักด ี   ฝายทรัพยสิน 

  อาจารยปาริชาต  บุตรวงค   ฝายการคลัง 

ผศ. ทพ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอรนส  ฝายวิเทศสัมพันธ 

อ.ดร.ภญ.อัจฉราวรรณ  โตภาคงาม  ฝายความรวมมือระหวางประเทศ 

รศ.ดร.นันทรัตน  โฆมานะสิน  ฝายวิชาการ 

อ.ดร.ศิริพงษ  เพียศิริ   ฝายสื่อสารองคกร 

รศ.นพ.พจนชวิทย  อภินิเวศ   ฝายวางแผนยุทธศาสตร 

ผศ.ดร.จงรักษ  หงษงาม   ฝายทรัพยากรบุคคล 

รศ.ดร.สพญ.ธิดารัตน บุญมาศ  ฝายวิจัย  

ผศ.ดร.รัชฎา  ตั้งวงคไชย  ฝายการถายทอดเทคโนโลยี  

นายบัญชา พระพล   ฝายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ 

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร  ฝายโครงสรางพ้ืนฐาน 

อ.ดร.นรินทร  จันทรศรี   ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

ผศ.จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ  ฝายกีฬา 

ผศ.ดร.สมพงษ  สิทธิพรหม  ฝายรักษาความปลอดภัย  

อาจารยชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน  ฝายวิทยาเขตหนองคาย 
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 ในระดับคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย และวิทยาลัย จะมีคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย และ

วิทยาลัย เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 

คณบดี 

รศ.ดร.สุรศักดิ์   วงศรัตนชีวิน  บัณฑิตวิทยาลัย 

  รศ.ดร.มนตชัย  ดวงจินดา   คณะเกษตรศาสตร 

  ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  

  ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย   คณะวิทยาศาสตร 

  ผศ.ดร.ไมตรี  อินทรประสิทธ์ิ  คณะศึกษาศาสตร 

  ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณลาน เถ่ือนนาดี   คณะพยาบาลศาสตร 

  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณะแพทยศาสตร 

  รศ.ดร.กุลธิดา  ทวมสุข   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  รศ.ดร.พัชรี  เจียรนัยกูร   คณะเทคนิคการแพทย 

  ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน  คณะสาธารณสุขศาสตร 

  รศ.ทพญ.ดร.วรานุช   ปติพัฒน  คณะทันตแพทยศาสตร 

  รศ.ดร.ไพบูลย  ดาวสดใส   คณะเภสัชศาสตร 

  รศ.ดร.พรเทพ  ถนนแกว   คณะเทคโนโลยี 

  รศ.น.สพ.ชูชาติ  กมลเลิศ   คณะสัตวแพทยศาสตร 

  รศ.ดร.ชูพงษ  ทองคําสมุทร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

  รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี    คณะเศรษฐศาสตร(รักษาการ) 

  รศ.ดร.นิยม  วงศพงษคํา  คณะศิลปกรรมศาสตร 

  ผศ.กิตติบดี ใยพูล   คณะนิติศาสตร  

รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ            วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  

  รศ.ดร.ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ  วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 

  ศ.ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง  วิทยาลัยนานาชาติ 

รศ.ดร.วิรัช   จิ๋วแหยม   คณะวิทยาศาสตรประยุกตและ 

     วิศวกรรมศาสตร  วิทยาเขตหนองคาย 

รศ.ดร.อภิรัตน  เพ็ชรศิริ   คณบดีคณะสังคมศาสตรบูรณาการ  

วิทยาเขตหนองคาย  

ผศ.ดร.กริช   แรงสูงเนิน  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 

ผศ.ดร.รักชนก   แสงภักดีจิต  คณบดีคณะศิลปศาสตร วิทยาเขตหนองคาย 
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ผูอํานวยการศูนย สํานัก สถาบัน 

อ.ดร.กิตติ์  เธียรธโนปจัย  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผศ.ดร.รักพงษ  เพชรคํา   สํานักบริการวิชาการ 

  รศ.พญ.วราภรณ  เช้ืออินทร   ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 

  รศ.ดร.วนิดา แกนอากาศ  สํานักหอสมุด 

  รศ.ดร.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช   สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

  รศ.ดร.บัณฑิตย  เต็งเจริญกุล  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ผศ.ดร.ภาวดี  ภักด ี   สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

                    นายบัญชา   พระพล   สํานักวัฒนธรรม (รักษาการ) 

นางดารารัตน  อุนคํา   ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตหนองคาย 

(รักษาการ) 

1.3 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย   

 บัณฑิตวิทยาลัย   มีการบริหารและรับผิดชอบดําเนินการโดยคณบดี  ภายใตการกําหนดนโยบายและแผน 

การกํากับควบคุมดูแล และการใหคําปรึกษาและช้ีแนะของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย   คณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 

1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการ 

3. รองคณบดีฝายแผนและการประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการ 

4. รองคณบดีฝายวิจัย  บัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการ 

5. รศ.ดร.ชาญวิทย  ลีลายุวัฒน กรรมการ 

6. ศ.ดร.สุจินต  บุรีรัตน กรรมการ 

7. รศ.ดร.สุวรี  ฤกษจารี กรรมการ 

8. หัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
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1.4  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีกอตั้งเพ่ือเปนศูนยกลางใน

การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนศูนยกลางทางดานวิชาการของภูมิภาคน้ี  โดยไดมีพระบรม                

ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี                     

25 มกราคม พ.ศ. 2509 การดําเนินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เริ่มรับตั้งแตป พ.ศ. 2507 เปนตนมา โดยเปน

การผลิตบัณฑิตในเฉพาะสาขาวิชาชีพท่ีเปนความตองการของประเทศ ตอมาเมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาถึงความ

พรอมและศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาตาง ๆ  และเพ่ือนําแหลงทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีอยูมาใชใหเปน

ประโยชน มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดขยายการศึกษาข้ันสูงกวาปริญญาตรีข้ึน โดยเริ่มรับนักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาตาง ๆ ตั้งแตปการศึกษา 2523 มาจนถึงปจจุบัน 

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกนมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอนจํานวนท้ังสิ้น 244 หลักสูตร 

แบงเปนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 2  หลักสูตร ระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน                    

138 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จํานวน 16 หลักสูตร  ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน           

88 หลักสูตร ในจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรท่ีศึกษาเปน

ภาษาอังกฤษ  35 หลักสูตร ในการศึกษาหลักสูตรเหลาน้ี นักศึกษาจะศึกษาในคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมี

บัณฑิตวิทยาลัยทําหนาท่ีในการประสานงานและสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษา 

 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรตางๆ ในภาคปลาย ปการศึกษา 2558 มี

จํานวนท้ังสิ้นประมาณ 7,140 คน แบงออกเปนนักศึกษาในกลุมตางๆ 3 กลุม คือ กลุมมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จํานวน 3,173 คน กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 2,021 คน  กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี จํานวน 

1,946  คน และในจํานวนนักศึกษาเหลาน้ีเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 คน ระดับปริญญา

โท 5,258 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จํานวน 269 คน และระดับปริญญาเอก 1,612 คน                          

(ขอมูล ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559) 
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1.5  คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 เพ่ือใหการปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนนักศึกษาเปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนการสอน โดยเปนไปตาม

เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 โดยมุงพัฒนาใหนักศึกษาสามารถศึกษาคนควาและ

เรียนรูดวยตนเอง รูจักคิดวิเคราะห และประยุกตใชความรู รูจักทํางานเปนทีมและมีโอกาสฝกทักษะจากการปฏิบัติจริง 

รวมท้ังมีจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ดังน้ันจากการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยครั้งท่ี 3/2545 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2545 สภามหาวิทยาลัยจึงไดเห็นชอบใหกําหนดนโยบายดานการ

เรียนการสอน และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและพึงประสงค ดังน้ี 

นโยบายดานการเรียนการสอน 

  “ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง” 

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

  หมายถึง  “บัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถและมีทักษะในวิชาชีพ รวมท้ังทักษะในการเรียนรู

และเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต”   

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

1. มีความรูความสามารถและทักษะในการสรางองคความรูโดยการวิจัย (Research Skills) 

2. มีความสามารถและทักษะในการสื่อสาร โดยครอบคลุมทักษะดานการพูด  

การฟง  การอาน และการเขียน 

3. มีความสามารถและทักษะในการทํางานเปนทีม เชน กระบวนการคิด  การเรียนรูและ

ทักษะการแกปญหารวมกัน (Teamwork Skills) 

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

1. มีความรูความสามารถในการคิด วิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 

2. มีจริยธรรม  คุณธรรมและความซื่อสัตยในวิชาชีพ 

3. มีความรับผิดชอบตอสังคม  และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

4. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

5. มีความสามารถในการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 

6. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในระดับท่ีสื่อสารไดอยางนอย  1  ภาษา 

7. มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

8. สามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของผูใช 

9. มีจิตสํานึกในการใฝศึกษาไดอยางตอเน่ือง 

10. มีวิจารณญาณและความสามารถในการแกปญหา 

11. มีวินัยและคานิยมท่ีดี 

12.  เสียสละ อุทิศตนและเห็นแกประโยชนสวนรวม 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 นอกเหนือจากคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยขอนแกนแลว  ผูสําเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตควรมีคุณลักษณะดังน้ี 

1. มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง  สามารถแสวงหาความรูใหมอยางอิสระและมีความสนใจใฝ

รูอยางตอเน่ือง 

2. มีความสามารถในการสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการไดอยางตอเน่ือง 

3. มีความสามารถในการสื่อความหมาย  ไดแก 

- การแสดงความคิดเห็น 

- การเขียนบทความ 

- การเสนอเรื่องทางวิชาการตอท่ีประชุม 

- การใชโสตทัศนอุปกรณ 

- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. มีความสามารถเชิงวิจารณบนพ้ืนฐานวิชาการและเหตุผล 

5. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในระดับท่ีสื่อสารได 

 

เอกลักษณของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 “การทํางานแบบความรวมมือและเช่ือมโยง (COLLABORATION AND CONNECTION)”     

 

อัตลักษณของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 “บัณฑิตพรอมทํางานบนพ้ืนฐานการวิจัย (READY TO WORK ON RESEARCH)” 
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1.6 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2558 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  16/2559) 

เร่ือง  ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา 2559 

----------------------- 

เพ่ือใหการดําเนินการดานการเรียนการสอน ของระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 เปนไปดวย

ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอํานาจตามมาตรา 37(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2558 ประกอบกับ              

มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2558 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2558 เรื่อง มอบอํานาจ

ใหอธิการบดีและมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการปะชุม ครั้งท่ี 12/2558 เมื่อวันท่ี            

9 ธันวาคม 2558  จึงกําหนดปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ดังน้ี 
 

ลําดับ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคตน ภาคปลาย ภาคพิเศษ 

1 นักศึกษารหัสขึ้นตนดวย  59  รายงานตัวขึ้นทะเบียน

เปนนักศึกษา ผานเว็บไซต http://reg.kku.ac.th  

และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ตามใบแจงยอด

การชําระเงิน และชําระเงินที่ธนาคาร ที่ทําการ

ไปรษณีย หรือเคานเตอรเซอรวิส 

-สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน 

 

 

-  สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 

 

 

 

 

 

วันจันทรที่ 23 พ.ค. - 

วันศุกรที่ 27 พ.ค. 

2559 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

วันจันทรที่ 19 ธ.ค.- 

วันพุธที่ 21 ธ.ค. 2559 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

2 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นตนดวย 59  ตรวจสอบขอมูลการ

ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา การรายงานตัวขึ้น

ทะเบียนเปนนักศึกษาผานเว็บไซต 

วันอังคารที่ 24 พ.ค. 

-วันพุธที่ 31 ส.ค.

2559 

 

วันอังคารที่ 20 ธ.ค.

2559 - 

วันศุกรที่ 29 ม.ค.2560 

- 

3 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นตนดวย 58 หรือนักศึกษาที่เขา

ศึกษากอนปการศึกษา 2558 บันทึกขอมูลการ

ลงทะเบียนวิชาเรียนผาน เว็บไซต หรือพิมพใบแจง

ยอดการชําระเงิน หรือชําระเงินที่ธนาคาร ที่ทําการ

ไปรษณีย หรือเคานเตอรเซอรวิส 

วันจันทรที่ 18 ก.ค.  

- วันพุธที่ 27 ก.ค. 

2559 

วันจันทรที่ 26 ธ.ค.

2559 -วันพฤหัสบดี ที่ 

5 ม.ค.2560 

วันพุธที่ 22 พ.ค. –                

วันพฤหัสบดีที่ 25 

พ.ค.2560 

4 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นตนดวย 58 หรือนักศึกษาที่เขา

ศึกษากอนปการศึกษา 2558  รักษาสถานภาพการเปน

นักศึกษา หรือลาพักการศึกษา  ที่สํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการหรือพิมพใบแจงยอดการชําระเงิน ชําระเงินที่

ธนาคาร ที่ทําการไปรษณีย หรือเคานเตอรเซอรวิส 

 

วันจันทรที่ 18 ก.ค. 

- วันพุธที่ 27 ก.ค. 

2559 

วันจันทรที่ 26 ธ.ค.

2559 -วันพฤหัสบดี ที่ 

5 ม.ค.2560 

วันจันทรที่ 22  พ.ค. -  

วันพฤหัสบดีที่ 25 

พ.ค.2560 
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ลําดับ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคตน ภาคปลาย ภาคพิเศษ 

5 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นตนดวย 58 หรือนักศึกษาที่เขา

ศึกษากอนปการศึกษา 2558  ตรวจสอบขอมูลการ

ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา การรักษาสถานภาพ

การเปนนักศึกษา หรือลาพักการศึกษา หรือการ

ลงทะเบียนวิชาเรียน ผานเว็บไซต 

วันอังคารที่ 19 ก.ค. 

- วันพุธที่ 31 ส.ค. 

2559 

วันอังคารที่ 27  ธ.ค.

2559– วันศุกรที่ 29 

ม.ค. 2560 

วันอังคารที่ 23 พ.ค.-

วันศุกรที่16  มิ.ย.                

2560 

6 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นตนดวย  59 รับการปฐมนิเทศ 

หรือพบอาจารยที่ปรึกษา 

วันจันทรที่ 1 ส.ค. 

2559 

วันศุกรที่ 6 ม.ค. 2560 - 

7 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นตนดวย 59 ลงทะเบียนวิชาเรียนผาน

เว็บไซต  

วันจันทรที่ 1 ส.ค.–  

วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค.

2559 

วันศุกรที่ 6 ม.ค. –  

วันอาทิตยที่ 8 ม.ค.

2560 

วันจันทรที่ 22พ.ค. 

– วันพฤหัสบดีที่ 

25 พ.ค.2560 

8 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพนสภาพการเปน

นักศึกษาเนื่องจาก มีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ 

วันพฤหัสบดีที่ 16 

มิ.ย.2559 

วันศุกรที่ 6 ม.ค.2560 - 

 

9 นักศึกษารหัสขึ้นตนดวย  59 ลงทะเบียนวิชาเรียน

และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา   ตามใบแจง

ยอดการชําระเงินที่ธนาคาร ที่ทําการไปรษณีย หรือ

เคานเตอรเซอรวิส 

-  สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน 

 

 

-  สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

วันศุกรที่ 6 ม.ค. - 

วันอาทิตยที่ 8 ม.ค.

2560 

 

- 

 

 

 

วันจันทรที่ 22 พ.ค. 

   - วันพฤหัสบดีที่ 

25 พ.ค.2560 

วันจันทรที่ 22 พ.ค. 

   - วันพฤหัสบดีที่ 

25 พ.ค.2560 

10 วันเปดภาคการศึกษา    วันจันทรที่ 8 ส.ค.

2559 

วันจันทรที่ 9 ม.ค.2560 วันจันทรที่ 29 พ.ค.

2560 

11 วันรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาลาชา หรือวันลาพัก

การศึกษาลาชา หรือวันลงทะเบียนวิชาเรียนลาชาดวย

ตนเองผานเว็บไซต หรือเพิ่มวิชาเรียนดวยตนเองผาน

เว็บไซต หรือพิมพใบแจงยอดการชําระเงินและชําระเงินที่

ธนาคาร ที่ทําการไปรษณีย หรือเคานเตอรเซอรวิส 

วันจันทรที่ 8 ส.ค. -

วันศุกรที่  19 ส.ค. 

2559 

วันจันทรที่ 9 ม.ค. –              

วันศุกรที่  20 ม.ค. 

2560 

วันจันทรที่ 29 พ.ค.- 

วันพุธที่ 31 พ.ค.

2560 

12 นักศึกษาตรวจสอบขอมูลการชําระเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา หรือ

ลาพักการศึกษา หรือลงทะเบียนวิชาเรียน หรือเพิ่ม

วิชาเรียนผานเว็บไซต 

วันอังคารที่ 9 ส.ค.- 

วันพุธที่  31 ส.ค.

2559 

วันอังคารที่ 10 ม.ค. 

- วันศุกรที่ 29 ม.ค.

2560 

วันอังคารที่ 30

พ.ค.- วันศุกรที่  16  

มิ.ย. 2560 

13 วันถอนรายวิชาเรียนดวยตนเองผานเว็บไซต  โดย

รายวิชานั้นไมปรากฏในทรานสคริปต 

วันจันทรที ่8 ส.ค. -

วันศุกรที่  2 ก.ย. 

2559 

วันจันทรที ่9 ม.ค. –              

วันศุกรที่  3 ก.พ. 2560 

วันจันทรที่ 29 พ.ค.- 

วันอังคารที่ 6 มิ.ย. 

2560 

14 วันที่นักศึกษายื่นคํารองขอเทียบโอนรายวิชา วันจันทรที่ 8 ส.ค.-               

วันจันทรที่ 22 ส.ค.

2559 

วันจันทรที่ 9 ม.ค. –              

วันจันทรที่ 23 ม.ค.

2560 

- 
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ลําดับ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคตน ภาคปลาย ภาคพิเศษ 

15 วันสุดทายของการขอเปดรายวิชาและวันสุดทายที่

คณะสงการขอเปล่ียนแปลง มข.30 

วันศุกรที่ 19 ส.ค.

2559 

วันศุกรที่ 20 ม.ค. 

2560 

วันพุธที่ 31 พ.ค.

2560 

16 วันสุดทายที่คณะสงการขอปดรายวิชา ใหสํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

วันศุกรที่ 2 ก.ย.2559 วันศุกรที่ 3 ก.พ.2560 วันพุธที่ 7 มิ.ย.

2560 

17 วันไหวครู วันพฤหัสบดีที่  8 ก.ย.

2559 

- - 

18 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พนสภาพการเปน

นักศึกษาเนื่องจากฝาฝนระเบียบการลงทะเบียนและ

การชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

วันศุกรที่ 2 ก.ย.

2559 

วันศุกรท่ี 3 ก.พ.2560 - 

 

19 วันถอนวิชาเรียนโดยที่รายวิชานั้นไดสัญลักษณ W โดย

รายวิชานั้นปรากฎในทรานสคริปต ที่สํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ 

วันจันทรที่ 5 ก.ย. – 

วันศุกรที่ 30 ก.ย.

2559 

วันจันทรที่ 6 ก.พ.  -    

วันศุกรที่ 3 มี.ค. 2560 

วันพุธที่ 7 มิ.ย. – 

วันศุกรที่ 16 มิ.ย.

2560 

20 วันลอยกระทง ประจําป พ.ศ.2559 วันจันทรที่ 14 พ.ย.

2559 

- - 

21 วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย - วันพุธที่ 25 ม.ค.2560 - 

22 วันสุดทายของการเรียน วันอาทิตยที่ 27  

พ.ย.2559 

วันอาทิตยที่ 30 เม.ย.

2560 

วันศุกรที่ 7 ก.ค.2560 

23 วันสอบปลายภาค วันจันทรที่ 28 พ.ย.-

วันจันทรที่ 19 ธ.ค.

2559 

วันจันทรที่ 1 พ.ค. –วัน

จันทรท่ี 22 พ.ค. 2560 

วันพุธที่ 12 ก.ค. –  

วันศุกรที่ 14 ก.ค.

2560 

24 วันปดภาคการศึกษา    วันอังคารที่ 20 ธ.ค.

2559 

วันอังคารที่ 23 พ.ค. 

2560 

วันเสารที่ 15 ก.ค. 

2560 

25 วันสุดทายที่คณะสงผลการเรียน ที่ผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะ ใหสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ 

วันพฤหัสบดีที่ 29 

ธ.ค.2559 

วันจันทรที่ 29 พ.ค. 

2560 

วันจันทรที่ 21 ก.ค.

2560 

26 วันสุดทายของการสอบรายงานการศึกษาอิสระหรือ

วิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตาม

หลักสูตร 

วันพฤหัสบดีที่ 15 

ก.ย.2559 

วันจันทรที่ 24 เม.ย.

2560 

- 

 

27 วันสุดทายของการสงรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ

เขาปกเรียบรอยใหกับคณะที่สังกัด หรือวิทยานิพนธ ฉบับ

สมบูรณเขาปกเรียบรอย ใหบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับนักศึกษา

ท่ีครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

วันศุกรที่ 7 ต.ค.

2559 

วันพุธที่ 11 พ.ค.2560 - 

 

28 วันสุดทายของการสงรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณที่

เขาปกเรียบรอยใหกับคณะที่สังกัด หรือวิทยานิพนธฉบับ

สมบูรณที่เขาปกเรียบรอยใหบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับผูที่จะ

สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยไมตองรักษา

สถานภาพในภาคการศึกษาถัดไป 

 

วันพุธที่ 18 ม.ค.

2560 

วันสุดทายของการ

ลงทะเบียนชาของภาค

การศึกษาตนป

การศึกษา 2560 

วันสุดทายของการ

ลงทะเบียนชาของ

ภาคการศึกษาตนป

การศึกษา 2560 
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ลําดับ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคตน ภาคปลาย ภาคพิเศษ 

29 วันสุดทายของการสงรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณที่

เขาปกเรียบรอยใหกับคณะที่สังกัด หรือวิทยานิพนธฉบับ

สมบูรณที่เขาปกเรียบรอยใหบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับ

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปพ.ศ. 2559 

วันศุกรที่ 30 ก.ย.

2559 

- 

 

- 

 

30 วันสุดทายที่คณะกรรมการประจําคณะใหความ

เห็นชอบใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เขารับ

พระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2559 

วันศุกรที่ 28  ต.ค.

2559 

- 

 

- 

 

31 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําป พ.ศ. 2559 ประมาณเดือนธันวาคม 2559 

32 วันสุดทายของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนามตามแบบ 

มคอ.6 โดยบันทึกผานเว็บไซต http://tqf.kku.ac.th 

วันพฤหัสบดีที่ 19 

ม.ค.2560 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย.

2560 

วันอังคารที่ 15ส.ค.

2560 

33 วันสุดทายของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 โดยบันทึกผานเว็บไซต 

http://tqf.kku.ac.th 

วันพุธที่ 13 ก.ย.

2560 

วันพุธท่ี 13 ก.ย.2560 วันพุธที่ 13 ก.ย.

2560 

 

กําหนดใหงดการเรียนการสอน  ดังน้ี 

1. วันพฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน 2559 วันไหวครู     

2. วันจันทรท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 วันลอยกระทง ประจําป พ.ศ. 2559 

3. ประมาณเดือนธันวาคม 2559 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2559 

4. วันพุธท่ี   25  มกราคม 2560 วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย                                                  

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  7 มกราคม   พ.ศ. 2559 

 

  (ลงช่ือ)  เดนพงษ   สุดภักด ี

       (ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ   สุดภักดี) 

                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและสื่อสารองคกร 

               ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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