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1.1  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ในกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยขอนแก่น จะมีคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นสภำสูงสุด            

มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำย ควบคุม ก ำกับและติดตำม กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำม
นโยบำยและวัตถุประสงค์ คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 
1.  ดร.ณรงค์ชัย   อัครเศรณี   นำยกสภำมหำวิทยำลัย 
2.  ดร.เตช   บุนนำค   อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
3.  นำยเฉลิมชัย  วงษ์นำคเพ็ชร์  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  นำยสุนทร    อรุณำนนท์ชัย  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  นำยคุรุจิต  นำครทรรพ  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  หม่อมรำชวงศ์ปรีดิยำธร  เทวกุล   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  นำยปรำโมทย์    วิทยำสุข   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.  นำยพงศ์จรัส   รวยร่ ำ   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.  รศ.ธนชำติ  นุ่มนนท์   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ดร.วิชัย   ธัญญพำณิชย์  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย  บุญแสง   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ศ.เกียรติคุณ นพ.ศำสตรี  เสำวคนธ์   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ศ.ดร.สมชำติ   โสภณรณฤทธิ ์  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นำยสุรพล    เพชรวรำ   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. ดร.สมศักดิ์   จังตระกุล   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น  
17. รศ.นพ.ชำญชัย  พำนทองวิริยะกลุ  อธิกำรบดี 
18. นำยอ ำนำจ  พรหมสูตร  ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร มข. 
19. ผศ.ดร.สุรพล   เนสุสินธุ์   ประธำนสภำพนักงำนมหำวิทยำลัย 
20. นำยสมศักดิ์    แต้เจริญวิริยะกลุ  นำยกสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

21. ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจำรนัย   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทผู้แทนคณบดี 
22. รศ.ดร.พัชรี   เจียรนัยกรู  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทผู้แทนคณบดี 
23. รศ.ดร.วนิดำ   แก่นอำกำศ  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทผู้แทนผู้อ ำนวยกำร 
24. รศ.ดร ปณิธำน  พีรพัฒนำ   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ 
25. รศ.ดร.ไชยณรงค์  นำวำนุเครำะห์  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ 
26. รศ.ดร.เจนจิรำ  เรืองชยจตุพร  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ 
27. นำยบุญญฤทธิ์   สมบัติหลำย  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกกำรเลือกตั้งจำก 
      ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยที่ไม่ใช่คณำจำรย์ประจ ำ  
28.  ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 
29. นำงสุภำรัตน์  มูลศรี   ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำมหำวทิยำลัย 
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1.2  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ในระดับมหำวิทยำลัย จะมีอธิกำรบดีเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุด โดยมีรองอธิกำรบดีหรือผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำงๆ 
ช่วยปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่อธิกำรบดีมอบหมำย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้  
  

รักษาการแทนอธิการบด ี
รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล 

 

รักษาการแทนรองอธิการบดี 
  ผศ.นพ.ธรำ  ธรรมโรจน์  ฝ่ำยบริหำร 
  ศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน  ฝ่ำยกำรศึกษำ 

ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนำกุล   ฝ่ำยนวัตกรรมและวิสำหกิจ  
  ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี     ฝ่ำยพัฒนำมหำวิทยำลัยดิจิทัล  
  ศ.ดร.มนต์ชัย  ดวงจินดำ   ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร   
  รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี   ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำและวิทยำเขตหนองคำย  
  ผศ.อำวุธ   ยิ้มแต ้    ฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
  รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์ค ำ  ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ ์ 
   
 

 

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบด ี
  อ.ศิรประภำ  บ ำรุงกิจ   ฝ่ำยกำรบริหำรทรัพย์สิน 

รศ.พญ. รสวันต์  อำรีมิตร   ฝ่ำยกำรต่ำงประเทศ 
รศ.ปำริฉัตร  ประจะเนย ์  ฝ่ำยกำรศึกษำ 
ศ.ดร.ธิดำรัตน์  บุญมำศ   ฝ่ำยนวัตกรรมและวิสำหกจิ 
ผศ.ดร.พิพัธน์  เรืองแสง   ฝ่ำยพัฒนำมหำวิทยำลัยดิจิทัล 
ผศ.นรินทร์  จันทร์ศรี   ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำและวิทยำเขตหนองคำย 
ผศ.ดร.ปิยะวัชร   ฝอยทอง   ฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
ผศ.ดร.ศิริพงษ์  เพียศิริ    ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ 
ผศ.ดร.คมกฤช   ปิติฤกษ์   ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม  ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย 
นำงณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 

 

 ในระดับคณะ สถำบัน ส ำนัก ศูนย์ และวิทยำลัย จะมีคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ส ำนัก ศูนย์ และ
วิทยำลัย เป็นผู้บังคับบัญชำและรับผิดชอบงำน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 



 

 

 บทน ำ 

5 

 ค
ู่มือ

นัก
ศึก

ษา
 2

56
2 

คณบด ี
ศ.ดร.สุรศักดิ์   วงศ์รัตนชีวิน  บัณฑิตวิทยำลัย 

  ศ.ดร.มนต์ชัย  ดวงจินดำ   คณะเกษตรศำสตร์ 
  รศ.ดร.รัชพล สันติวรำกร  คณะวิศวกรรมศำสตร์  
  ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจำรนัย   คณะวิทยำศำสตร์ 
  รศ.ดร.สุมำลี ชัยเจริญ   คณะศึกษำศำสตร์ 
  ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง     คณะพยำบำลศำสตร์ 
  รศ.นพ.ชำญชัย  พำนทองวิริยะกุล  คณะแพทยศำสตร์ 
  รศ.ดร.กุลธิดำ  ท้วมสุข   คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  รศ.ดร.พัชรี  เจียรนัยกรู   คณะเทคนิคกำรแพทย ์
  รศ.ดร.วงศำ    เล้ำหศิริวงศ์  คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
  รศ.ทพญ.ดร.วรำนุช   ปิติพัฒน์  คณะทันตแพทยศำสตร์ 
  รศ.ดร.ไพบูลย์  ดำวสดใส   คณะเภสัชศำสตร์ 
  รศ.ดร.พรเทพ  ถนนแก้ว   คณะเทคโนโลย ี
  รศ.น.สพ.ชูชำติ  กมลเลิศ   คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
  รศ.ดร.ชูพงษ์  ทองค ำสมุทร  คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
  รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวำนิช  คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี 
  รศ. กัลปพฤกษ์  ผิวทองงำม  คณะเศรษฐศำสตร์ 
  รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์ค ำ  คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
  ผศ.กิตติบดี ใยพูล   คณะนิติศำสตร์  

รศ.ดร.ล ำปำง แม่นมำตย ์            วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร  
  รศ.ดร.ศุภวัฒนำกร  วงศ์ธนวสุ  วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น 
  ศ.ดร.ละออศรี  เสนำะเมือง  วิทยำลัยนำนำชำติ 

ผศ.ดร.นงรำม เหมือนฤทธิ ์  คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์และ 
     วิศวกรรมศำสตร์  วิทยำเขตหนองคำย 
รศ.ดร.อภิรัตน์  เพ็ชรศิริ   คณบดีคณะสังคมศำสตร์บูรณำกำร  

วิทยำเขตหนองคำย  
ผศ.ดร.กริช   แรงสูงเนิน  คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ วิทยำเขตหนองคำย 
ผศ.ดร.รักชนก   แสงภักดีจิต  คณบดีคณะศิลปศำสตร์ วิทยำเขตหนองคำย 
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ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก สถาบัน 
 

อ.ดร.กิตติ์  เธียรธโนปจัย  ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ   ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
  รศ.ดร.วนิดำ แก่นอำกำศ  ส ำนักหอสมุด 
  รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีรำช   ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
  นำงเพียงเพ็ญ  ภำคอุทัย   ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  ผศ.ดร.ภำวดี  ภักดี   สถำบันกำรสอนวิชำกำรศึกษำทั่วไป 
                     

1.3 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย   
 บัณฑิตวิทยำลัย   มีกำรบริหำรและรับผิดชอบด ำเนินกำรโดยคณบดี  ภำยใต้กำรก ำหนดนโยบำยและแผน 
กำรก ำกับควบคุมดูแล และกำรให้ค ำปรึกษำและชี้แนะของคณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย   คณะกรรมกำร
ประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี ้

1. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย ประธำนกรรมกำร 

2. รองคณบดีฝ่ำยบริหำร วำงแผนและพัฒนำคุณภำพ  กรรมกำร 

3. รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ วิเทศสัมพันธ์ และวิจัย  กรรมกำร 

4. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  กรรมกำร 

5. รศ.ดร.ชำญวิทย์  ลีลำยุวัฒน์ กรรมกำร 

6. 
7. 

ศ.ดร.สุจินต์  บุรีรัตน์ 
รศ.ดร.สุวรี   ฤกษ์จำรี 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

8. ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบณัฑิตวิทยำลัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   
 

1.4  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นมหำวิทยำลัยแห่งแรกในภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่ก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลำงใน
กำรพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนวิชำกำรของภูมิภำคนี้  โดยได้มีพระบรม                
รำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่                     
25 มกรำคม พ.ศ. 2509 กำรด ำเนินกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี เร่ิมรับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมำ โดยเป็น
กำรผลิตบัณฑิตในเฉพำะสำขำวิชำชีพที่เป็นควำมต้องกำรของประเทศ  ต่อมำเมื่อมหำวิทยำลัยพิจำรณำถึงควำม
พร้อมและศักยภำพของบุคลำกรในสำขำวิชำต่ำง ๆ  และเพื่อน ำแหล่งทรัพยำกรทำงกำรศึกษำที่มีอยู่มำใช้ให้เป็น
ประโยชน์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น จึงได้ขยำยกำรศึกษำขั้นสูงกว่ำปริญญำตรีขึ้น โดยเริ่มรับนักศึกษำในระดับ
บัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำต่ำง ๆ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2523 มำจนถึงปัจจุบัน 
 ปัจจุบันมหำวิทยำลัยขอนแก่นมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เปิดสอนจ ำนวนทั้งสิ้น 241 หลักสูตร 
แบ่งเป็นหลักสูตร ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต จ ำนวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญำมหำบัณฑิต  จ ำนวน                    
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135 หลักสูตร ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ ำนวน 17 หลักสูตร ระดับปริญญำดุษฎีบัณฑิต จ ำนวน           
88 หลักสูตร ในกำรศึกษำหลักสูตรเหล่ำนี้ นักศึกษำจะศึกษำในคณะต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย โดยมีบัณฑิตวิทยำลัย
ท ำหน้ำที่ในกำรประสำนงำนและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 
 จ ำนวนนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่ก ำลังศึกษำในหลักสูตรต่ำงๆ  ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561 มี
จ ำนวนทั้งสิ้นประมำณ 5,188 คน แบ่งออกเป็นนักศึกษำในกลุ่มต่ำงๆ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ จ ำนวน 2,005 คน กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ จ ำนวน 1,659 คน  กลุ่มวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี จ ำนวน 
1,524  คน และในจ ำนวนนักศึกษำเหล่ำนี้เป็นนักศึกษำ ระดับปริญญำโท 3,297 คน ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง จ ำนวน 298 คน และระดับปริญญำเอก 1,593 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนำคม 2562) 
 

1.5  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 เพื่อให้มหำวิทยำลัยมีกรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบำยหลักด้ำนกำรผลิตบัณฑิต เพื่อที่จะให้บัณฑิต
ของมหำวิทยำลัยมีคุณลักษณะโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพำะและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน ผู้ใช้บัณฑิต 
และสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล ดังนั้นจำกกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 2 
เมษำยน 2551  สภำมหำวิทยำลัยจึงได้เห็นชอบให้ก ำหนดกรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบำยหลักด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ดังนี้ 
 

กรอบคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กรอบคุณลักษณะของบัณฑิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้ 
1. คุณลักษณะเด่น หมำยถึง คุณลักษณะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของบัณฑิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

สะท้อนค่ำนิยมหลักที่ต้องกำรสร้ำงสรรค์และสื่อสำรทั้งภำยในองค์กร และต่อสังคมและผู้ใช้บัณฑิต 
      คุณลักษณะเด่นของบัณฑิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น คือ “พร้อมท ำงำน (Ready to work)”  
      โดยมีองค์ประกอบคุณลักษณะย่อย 3 ด้ำน ดังนี้ 

- มีประสบกำรณ์พร้อมปฏิบัติงำนในวิชำชีพ 
- พร้อมต่อกำรเปลีย่นแปลง 
- เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. คุณลักษณะทัว่ไป หมำยถึง คุณลักษณะของบัณฑิตในแต่ละระดับกำรศึกษำ ที่เป็นภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย ซึ่งต้องด ำเนินกำรให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงในทุกหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำร
สอน และกิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

3. คุณลักษณะเฉพำะ หมำยถึง คุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจุดเน้นของสำขำวิชำกำรหรือสำขำวิชำชีพ
นั้นๆ ซึง่ต้องด ำเนินกำรให้เกิดกำรพัฒนำในแต่ละหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนของ
หลักสูตรนั้น 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
            นอกเหนือจำกคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัยขอนแก่นแล้ว  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิต
ควรมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  สำมำรถแสวงหำควำมรู้ใหม่อย่ำงอิสระและมีควำมสนใจใฝ่รู้
อย่ำงต่อเนื่อง 

2. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
3. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อควำมหมำย  ได้แก่ 

- กำรแสดงควำมคิดเห็น 
- กำรเขยีนบทควำม 
- กำรเสนอเรื่องทำงวิชำกำรต่อที่ประชุม 
- กำรใช้โสตทัศนอุปกรณ์ 
- กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4. มีควำมสำมำรถเชิงวิจำรณ์บนพื้นฐำนวิชำกำรและเหตุผล 
5. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษในระดับที่สื่อสำรได้ 

 
เอกลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
“กำรท ำงำนแบบควำมร่วมมือและเชื่อมโยง (COLLABORATION AND CONNECTION)” 
 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 “บัณฑิตพร้อมท ำงำนบนพื้นฐำนกำรวิจัย (READY TO RESEARCH)” 
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1.6 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  976/2562) 
           เรื่อง  ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2562 

----------------------- 
ตำมประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 590/2562) ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง ปฏิทิน

กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมที่ทรำบแล้วนั้น เนื่องจำก
มหำวิทยำลัยขอนแก่น มีนโยบำยปรับเปลี่ยนปฏิทินกำรศึกษำให้มีกำรเปิดภำคกำรศึกษำในเดือนมิถุนำยน             
ปีกำรศึกษำ 2563  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยขอนแก่น จึ งเห็นสมควรให้จัดท ำประกำศ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เรื่อง ปฏิทินกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 37(1) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ประกอบกับ              
มติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในกำรประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2558 เรื่อง มอบอ ำนำจ
ให้อธิกำรบดี และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 
25 มีนำคม 2562 จึ งออกประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น เรื่ อง ปฏิทินกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 976/2562) เรื่อง ปฏิทินกำรศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562” 

ข้อ 2 ประกำศนี้ ให้มีผลบั งคับใช้นับตั้งแต่วันที่ออกประกำศเป็นต้นไปและให้ยกเลิกประกำศ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 590/2562) และใช้ประกำศฉบับนี้แทน 

ข้อ 3 ปฏิทินกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562               
มีรำยละเอียด ดังนี้ 

 
 

ล าดับ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ 

1 นักศึกษำรหัสขึ้นต้นด้วย  62  รำยงำนตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษำ ผ่ำนเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th  
และช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ตำมใบแจ้งยอด
กำรช ำระเงิน และช ำระเงินที่ธนำคำร หรือที่ท ำกำร
ไปรษณีย์ หรือเคำน์เตอร์เซอร์วิส 
-ส ำหรบันักศึกษำทีเ่ข้ำศึกษำในภำคกำรศึกษำต้น 
    - ส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในภำคกำรศึกษำต้น 
       - ในรอบกำรรับเข้ำศึกษำโดยระบบโควต้ำ 
          มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
     
       - รอบที่ 1 
 

 
 
 
 
 

 
วันพุธที่ 20 มี.ค.- 
วันศุกร์ที่ 22 มี.ค.

2562 
วันจันทร์ที่ 1 เม.ย. - 

วันศุกร์ที่ 5 เม.ย.
2562 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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ล าดับ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ 

     
       - รอบที่ 2 
 
 
-  ส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในภำคกำรศึกษำปลำย 

วันพุธที่ 26 มิ.ย. - 
วันศุกรท์ี่ 28 มิ.ย.

2562 
 

- 

 
- 

 
 

วันพุธที่ 20 พ.ย.- 
วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 

2562 
 

 
- 

 
 
- 

2 นักศึกษำที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62  ตรวจสอบข้อมูลกำร
ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ กำรรำยงำนตัวขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษำผ่ำนเว็บไซต์ 
http://reg.kku.ac.th 

วันพฤหัสบดีที่               
21 มี.ค. -วันศุกรท์ี่ 

10 ก.ค.2562 
 

วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 
- วันศุกรท์ี่ 29 พ.ย.

2562 

- 

3 นักศึกษำที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 61 หรือนักศึกษำที่เข้ำ
ศึกษำก่อนปีกำรศึกษำ 2561 บันทึกข้อมูลกำร
ลงทะเบียนวิชำเรียนผ่ำน เว็บไซต์ 
http://reg.kku.ac.th  หรือพิมพ์ใบแจ้งยอดกำรช ำระ
เงิน หรือช ำระเงินที่ธนำคำร หรือที่ท ำกำรไปรษณีย์ 
หรือเคำน์เตอร์เซอร์วิส 

วันศุกร์ที่  12 ก.ค.  - 
วันพฤหัสบดีที่ 18 

ก.ค. 2562 

วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 
-วันพุธที่ 27 พ.ย.2562 

วันพฤหัสบดีที่ 9 
เม.ย. -วันพฤหัสบดีที่

16 เม.ย.2563 

4 นักศึกษำที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 61 หรือนักศึกษำที่เข้ำ
ศึกษำก่อนปีกำรศึกษำ 2561  รักษำสถำนภำพกำรเป็น
นักศึกษำ หรือลำพักกำรศึกษำ  ที่ส ำนักบริหำรและพัฒนำ
วิชำกำร หรือพิมพ์ใบแจ้งยอดกำรช ำระเงิน ช ำระเงินที่
ธนำคำร หรือทีท่ ำกำรไปรษณีย์ หรือเคำน์เตอร์เซอร์วิส 
 

วันศุกรท์ี่ 12 ก.ค. - 
วันพฤหัสบดีที่ 18 

ก.ค. 2562 

วันพฤหัสบดีที ่21 พ.ย.-
วันพธุที่ 27 พ.ย.2562 

วันพฤหัสบดีที่ 9 
เม.ย.– วันพฤหัสบดี

ที่ 16 เม.ย.2563 

5 นักศึกษำที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 61 หรือนักศึกษำที่เข้ำ
ศึกษำก่อนปีกำรศึกษำ 2561  ตรวจสอบข้อมูลกำร
ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ กำรรักษำสถำนภำพ
กำรเป็นนักศึกษำ หรือลำพักกำรศึกษำ หรือกำร
ลงทะเบียนวิชำเรียน ผ่ำนเว็บไซต์ 
http://reg.kku.ac.th 

วันจันทรท์ี่ 15 ก.ค. 
- วันพุธที่ 31 ก.ค. 

2562 

วันศุกรท์ี่ 22 พ.ย.
2562– วันศุกร์ที ่3 

ม.ค. 2563 

วันศุกรท์ี่ 10 เม.ย.-
ศุกรท์ี ่24 มิ.ย.                

2563 

6 นักศึกษำที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย  62 รับกำรปฐมนิเทศ 
หรือพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

วันศุกรท์ี่ 12 ก.ค. 
2562 

วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 
2562 

- 

7 นักศึกษำที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62 ลงทะเบียนวิชำเรียนผ่ำน
เว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th 

วันศุกรท์ี่ 12 ก.ค. -
วันศุกร์ที่ 19 ก.ค.

2562 

วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 
2562- วันอำทิตย์ที ่                 

1 ธ.ค.2562 

วันพฤหัสบดีที ่                 
9 เม.ย.. –                    

วันพฤหัสบดีที่ 16  
เม.ย.2563 

8 วันประกำศรำยชื่อนักศึกษำพ้นสภำพกำรเป็น
นักศึกษำเนื่องจำก มีผลกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ 

วันศุกรท์ี่ 14 มิ.ย.
2562 

วันศุกรท์ี่ 10 ม.ค.2563 - 
 

http://reg.kku.ac.th/
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9 นักศึกษำรหัสขึ้นต้นด้วย 62 ลงทะเบียนวิชำเรียนและ
ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมใบแจ้งยอดกำร
ช ำระเงินที่ธนำคำร หรือที่ท ำกำรไปรษณีย์ หรือ
เคำน์เตอร์เซอร์วิส 
-  ส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในภำคกำรศึกษำต้น 
 
 
 
-  ส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในภำคกำรศึกษำปลำย 

 
 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 

 
 
วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย.- 
วันพุธที่ 27 พ.ย.2562 

 
 
- 

 
 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 
เม.ย. - วันพฤหัสบดี

ที่ 16 เม.ย.2563 
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 
เม.ย. - วันพฤหัสบดี

ที่ 16 เม.ย.2563 

10 วันเปิดภำคกำรศึกษำ    วันจันทร์ที่ 22 ก.ค.
2562 

วันจันทร์ที่ 2 ธ.ค.2562 วันจันทร์ที่ 27 เม.ย.
2563 

11 วันรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำล่ำช้ำ วันลำพัก
กำรศึกษำล่ำช้ำ หรอืวันลงทะเบียนวิชำเรียนล่ำช้ำด้วย
ตนเองผ่ำนเว็บไซต์ หรือเพิ่มวิชำเรียนด้วยตนเองผ่ำน
เว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th หรือพมิพ์ใบแจ้งยอดกำร
ช ำระเงินและช ำระเงินที่ธนำคำร หรือที่ท ำกำรไปรษณีย์ 
หรือเคำน์เตอร์เซอร์วิส 

วันจันทร์ที่ 22 ก.ค.- 
วันพุธที ่ 31 ก.ค. 

2562  
 

วันจันทร์ที ่2 ธ.ค.-              
วันพุธที่  11 ธ.ค.2562 

วันจันทร์ที่ 27 เม.ย. 
- วันพุธที่ 29 เม.ย.

2563  

12 นักศึกษำตรวจสอบข้อมลูกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ  กำรรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
หรือลำพักกำรศึกษำ หรือลงทะเบียนวิชำเรียน หรือ
เพิ่มวิชำเรียนผ่ำนเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th 

วันอังคำรที่ 23 ก.ค. 
วันศุกร์ที่  30 ส.ค.

2562 

วันองัคำรที่ 3 ธ.ค. 
- วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 

2562 

วันอังคำรที ่28 
เม.ย.- วันศุกรท์ี่ 22

พ.ค.2563 

13 วันถอนรำยวชิำเรียนด้วยตนเองผ่ำนเว็บไซต์  โดย
รำยวิชำนั้นไม่ปรำกฏในทรำนสคริปต ์
 

วันจันทร์ที่ 22 ก.ค.-
วันศุกร์ที่ 16 ส.ค.

2562 

วันจันทร์ที ่2 ธ.ค. –              
วันศุกร์ท่ี  27 ธ.ค. 

2562 

วันจันทร์ที่ 27 เม.ย.- 
วันอังคำรที่ 5 พ.ค. 

2563 

14 วันที่นักศึกษำยื่นค ำร้องขอเทียบโอนรำยวิชำ วันจันทร์ที่ 22 ก.ค.-
วันจันทรท์ี ่5 ส.ค.

2562 

วันจันทร์ที ่2 ธ.ค. –              
วันจันทรท์ี่  16 ธ.ค. 

2562 

- 
 
 

15 วันสุดท้ำยของกำรขอเปิดรำยวชิำและวันสุดท้ำยที่
คณะส่งกำรขอเปลี่ยนแปลง มข.30 

วันพุธที่ 31 ก.ค.
2562 

วันพุธที่ 11 ธ.ค.2562 วันพุธที ่27 เม.ย.
2563 

16 วันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัย - วันเสำร์ที ่25 ม.ค.2563 - 

17 วันไหว้คร ู วันพฤหัสบดีที่  15 ส.ค.
2562 

- - 

18 วันสุดท้ำยที่คณะสง่รำยวิชำทีป่ิดให้ส ำนักบริหำรและพัฒนำ
วิชำกำร ขออนุมัติมหำวิทยำลัยประกำศปิดรำยวิชำ 

วันพุธที่ 7 ส.ค.2562 วันพุธที่ 25 ธ.ค.2562 วันศุกร์ที่ 8 พ.ค.
2563 

19 วันประกำศรำยชื่อนักศึกษำที่พ้นสภำพกำรเป็น
นักศึกษำเนื่องจำกฝ่ำฝืนระเบียบกำรลงทะเบียนและ
กำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

วันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 
2562 

วันศุกร์ที ่31 ม.ค.2563 - 
 

http://reg.kku.ac.th/
http://reg.kku.ac.th/
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20 วันถอนวิชำเรียนโดยที่รำยวิชำนั้นได้สัญลักษณ์ W โดย
รำยวิชำนั้นปรำกฎในทรำนสคริปต์ ที่ส ำนักบริหำรและพัฒนำ
วิชำกำร 

วันจันทร์ที ่19 ส.ค.– 
วันศุกร์ที่ 13 ก.ย.

2562 

วันจันทร์ที ่30 ธ.ค.2562-
วันศุกร์ที ่24 ม.ค.2563 

วันพุธที ่7 พ.ค. – 
วันศุกร์ที่ 15 พ.ค.

2563 

21 วันสุดท้ำยของกำรเรียน วันอำทิตย์ที่ 10  พ.ย.
2562 

วันอำทิตย์ที่ 22 มี.ค.
2563 

วันอำทิตย์ที่ 7 มิ.ย.
2563 

22 วันลอยกระทง ประจ ำปี พ.ศ.2562 วันจันทร์ที่ 11 พ.ย.
2562 

- - 

23 วันสอบปลำยภำค วันจันทร์ที่ 12 พ.ย.-
วันจันทร์ที่ 25 พ.ย.

2562 

วันจันทร์ที่ 23 มี.ค.-  
วันศุกร์ที ่5 เม.ย.2563 

วันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 
- วันพุธที่ 10 มิ.ย.

2563 

24 วันปิดภำคกำรศึกษำ    วันอังคำรที่ 26 พ.ย.
2562 

วันจันทร์ที่ 6 เม.ย. 
2563 

วันพฤหัสบดีที่ 11
มิ.ย.2563 

25 วันสุดท้ำยของกำรสง่ผลกำรแกไ้ขระดบัคะแนนที่ยังไม่
สมบูรณ์ (ระดับคะแนน I) ของภำคกำรศึกษำปลำยและภำค
กำรศึกษำพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2561 

วันพฤหัสบดีที่ 21 
พ.ย. 2562 

- - 

26 วันสุดท้ำยของกำรส่งผลกำรแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่
สมบูรณ์ (ระดับคะแนน I) ของภำคกำรศึกษำต้น ปี
กำรศึกษำ 2562 

- วันศุกร์ที่ 10 เม.ย.2563 - 

27 วันสุดท้ำยที่คณะส่งผลกำรเรียน ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ ให้ส ำนักบริหำรและพัฒนำวชิำกำร 

วันศุกร์ที่ 29 พ.ย.
2562 

วันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ย. 
2563 

วันพุธที่ 18 มิ.ย. 
2563 

28 วันสุดท้ำยของกำรสอบรำยงำนกำรศึกษำอิสระหรือ
วิทยำนิพนธ์ส ำหรบันักศึกษำที่ครบระยะเวลำกำรศึกษำตำม
หลักสูตร 

วันพฤหัสบดีที่ 12
ก.ย.2562 

วันจันทร์ที่ 27 เม.ย.2563 - 
 

29 วันสุดท้ำยของกำรส่งรำยงำนกำรศึกษำอิสระ ฉบับสมบูรณ์
เข้ำปกเรียบร้อยให้กับคณะที่สังกัด หรือวิทยำนิพนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์เข้ำปกเรียบร้อย ให้บัณฑิตวิทยำลัย ส ำหรับนักศึกษำ
ที่ครบระยะเวลำกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

วันศุกร์ที่ 4 ต.ค.
2562 

วันพธุที่ 13 พ.ค.2563 - 
 

30 วันสุดท้ำยของกำรส่งรำยงำนกำรศึกษำอิสระ ฉบับสมบูรณ์ที่
เข้ำปกเรียบร้อยให้กับคณะที่สังกัด หรือวิทยำนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ที่เข้ำปกเรียบร้อยให้บัณฑิตวิทยำลัย ส ำหรับผู้ที่จะ
ส ำเร็จกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้น โดยไม่ต้องรักษำ
สถำนภำพในภำคกำรศึกษำถัดไป 

วันพุธที่ 11 ธ.ค.
2562 

วันสุดท้ำยของกำร
ลงทะเบียนล่ำช้ำของ
ภำคกำรศึกษำต้นปี
กำรศึกษำ 2563 

วันสุดท้ำยของกำร
ลงทะเบียนล่ำช้ำของ
ภำคกำรศึกษำต้นปี
กำรศึกษำ 2563 

 

31 วันสุดท้ำยของกำรส่งรำยงำนกำรศกึษำอิสระ ฉบับสมบูรณ์ที่
เข้ำปกเรียบร้อยให้กับคณะที่สังกัด หรือวิทยำนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ที่เข้ำปกเรียบร้อยให้บัณฑิตวิทยำลัย ส ำหรับ
นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำและมีสิทธิ์เข้ำรับพระรำชทำน
ปริญญำบัตร ประจ ำปีพ.ศ. 2562 
 

วันศุกร์ที่ 27 ก.ย.
2562 

- 
 

- 
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32 วันสุดท้ำยที่คณะกรรมกำรประจ ำคณะให้ควำม
เห็นชอบให้นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำและมีสิทธิ์เข้ำรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

วันพฤหัสบดีที่ 31  
ต.ค.2562 

- 
 

- 
 

33 พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร  ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ประมำณเดือนธันวำคม 2562 

34 วันสุดท้ำยของกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำร
ของรำยวิชำตำมแบบ มคอ.5 และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำมตำมแบบ มคอ.
6 โดยบันทึกผ่ำนเว็บไซต์ http://tqf.kku.ac.th 

วันพฤหัสบดีที่ 26
ธ.ค.2562 

วันอังคำรที่ 7 พ.ค.
2563 

วันเสำรท์ี่ 11 ก.ค.
2563 

35 วันสุดท้ำยของกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ของหลักสูตรตำมแบบ มคอ.7 โดยบันทึกผ่ำนเว็บไซต์ 
http://tqf.kku.ac.th 

วันอังคำรที ่11 ส.ค.2563 

 

ข้อ 4  ก ำหนดให้งดกำรเรียนกำรสอน  ดังนี้ 
(1) วันพฤหัสบดีที ่15 สิงหำคม 2562   วันไหว้ครู     
(2) วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกำยน 2562   วันลอยกระทง ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
(3) ประมำณเดือนธันวำคม  2562   พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร ประจ ำป ีพ.ศ. 2562 
(4) วันเสำร์ที ่25 มกรำคม 2563   วันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัย         
                                          

หมำยเหต ุ * ช่วงวันสอบ อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมของมหำวิทยำลัย 
  ** ช่วงวันสอบ อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลง เนื่องจำกตรงกับพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 

ประกำศ  ณ  วันที ่ 5 เมษำยน  พ.ศ. 2562 
 

   (ลงชื่อ)  สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน 
             (ศำสตรำจำรย์สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

                        รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีกำรศึกษำ 
      ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 


