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1.1  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสภาสูงสุด มี

อ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย ควบคุม ก ากับและติดตาม การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 
1.  ดร.ณรงค์ชัย   อัครเศรณ ี  นายกสภามหาวิทยาลัย 
2.  นายสุรพล   เพชรวรา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3.  ดร.กิริฎา   เภาพิจิตร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
4.  นายเฉลิมชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
5.  นายสุนทร    อรุณานนท์ชัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
6.  นางเกศรา   มัญชุศร ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
7.  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
8.  นายปราโมทย์    วิทยาสุข   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
9.  ดร.ทวารัฐ   สูตะบตุร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
10.  รศ.ดร.ธนชาต ิ นุ่มนนท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
11. ดร.วิชัย   ธัญญพาณิชย ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
12. นายบวรนันท์   ทองกัลยา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
13. ศ.เกียรติคณุ นพ.ศาสตรี  เสาวคนธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
14. ศ.ดร.สมชาติ   โสภณรณฤทธิ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
15. ดร.สุทธาภา   อมรวิวัฒน ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
16. นายอรรถพล   ใหญ่สว่าง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
17. ดร.สมศักดิ์   จังตระกลุ   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  
18. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกลุ  อธิการบด ี
19. นายสุกิจ   ศิรินรกลุ   ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการ มข. 
20. ผศ.ดร.สุรพล   เนสุสินธุ ์   ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลยั 
21. นายมรกต   พิธรัตน ์   นายกสมาคมศิษย์เกา่มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

22. ผศ.นพ.ธรา   ธรรมโรจน ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร 
23. รศ.ดร.ไพบูลย์   ดาวสดใส   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร 
24. รศ.ทพญ.ดร.วรานุช  ปิติพัฒน ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร 
25. รศ.นพ.สุพัชญ์   สีนะวัฒน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร 
25. รศ.ดร ปณิธาน  พีรพัฒนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
26. ผศ.นพ.เสรมิศักดิ์  สุมานนท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
27. ผศ.ดร.สุทิน   เวียนวิวัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
28. นายบุญญฤทธิ์   สมบัตหิลาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งฯ 
29.  ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักด ี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
30. นางสุภารัตน์  มูลศรี   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 
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1.2  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ในระดับมหาวิทยาลัย จะมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ 
ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีอธิการบดีมอบหมาย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้  
  

อธิการบดี 
รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล 

 

รองอธิการบดี 
  ผศ.นพ.ธรา  ธรรมโรจน ์  ฝ่ายบรหิาร 
  รศ.ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธ์ิ  ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 
  ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี     ฝา่ยดิจิทลั  
  ศ.ดร.มนต์ชัย  ดวงจินดา   ฝ่ายวิจัยและบณัฑิตศึกษา 
  รศ.เพียรศักดิ์  ภักด ี   ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและและศิษย์เก่าสัมพันธ ์
  รศ. ดร.นวรัตน์  วราอัศวปติ เจริญ  ฝ่ายการต่างประเทศ 
  ผศ.อาวุธ   ยิ้มแต้     ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
  รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์ค า  ฝ่ายศลิปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

รศ.ดร.เกรยีงไกร  กิจเจรญิ   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ศ.ดร.ธิดารัตน์  บุญมาศ   ฝ่ายนวัตกรรมและวสิาหกิจ 

 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
  อ.ศิรประภา  บ ารุงกจิ   ฝ่ายการบริหารทรัพยส์ิน 

ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม  ฝ่ายการต่างประเทศ 
ผศ.ณัฐพัชญ์  อนันต์ธีระกุล  ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 
ศ.พญ.ผิวพรรณ  มาลีวงษ ์   ฝ่ายวิจัยและบณัฑิตศึกษา 
ผศ.ดร.พิพัธน์  เรืองแสง   ฝ่ายดิจิทลั 
ผศ.ดร.นรินทร์  จันทร์ศร ี   ฝา่ยพัฒนานกัศึกษาและศิษย์เกา่สมัพันธ์ 
ผศ.ดร.ปิยะวัชร   ฝอยทอง   ฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งแวดล้อม 
อ.ดร. กิตตสิันต์  ศรีรักษา   ฝ่ายศลิปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ผศ. นพ.ศักดา  วราอัศวปต ิ  ฝ่ายวางแผนและพฒันาคณุภาพ 
ผศ.ดร.ภัทรวิทย์  พลพินจิ   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม  ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
นางณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ ์  ฝ่ายกิจการพิเศษ 

 

 ในระดับคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ และวิทยาลัย จะมีคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ และ
วิทยาลัย เป็นผู้บังคับบญัชาและรับผิดชอบงาน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
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คณบดี 
รศ.ดร.เกียรติไชย   ฟักศรี   บัณฑิตวิทยาลัย 

  รศ.ดร.ดรณุี  โชติษฐยางกรู  คณะเกษตรศาสตร ์
    รศ.ดร.รัชพล    สันติวรากร     คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด   คณะวิทยาศาสตร ์
  รศ.ดร.สุมาล ี ชัยเจริญ   คณะศึกษาศาสตร ์
  ผศ.ดร.พักตร์วไิล  ศรีแสง   คณะพยาบาลศาสตร ์
  รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  คณะแพทยศาสตร ์
  รศ.ดร.อรทัย  เพียยุระ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  รศ.ดร.จุรรีัตน ์ ดาดวง   คณะเทคนิคการแพทย ์
  ศ.ดร.วงศา  เล้าหศริิวงศ ์  คณะสาธารณสขุศาสตร ์
  รศ.ทพญ.ดร.วรานุช   ปิติพัฒน์  คณะทันตแพทยศาสตร ์
  รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส   คณะเภสัชศาสตร ์
  ผศ.ดร.อารยา  เชาว์เรืองฤทธิ ์  คณะเทคโนโลย ี
  ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจรญิสกลุ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์
  รศ.ดร.ชูพงษ์  ทองค าสมุทร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
  รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานชิ  คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี 
  ศ.ดร. กัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม  คณะเศรษฐศาสตร ์
  ผศ.ดร.บุรินทร์  เปล่งดสีกลุ  คณะศลิปกรรมศาสตร ์
  ผศ.กติติบด ี ใยพูล   คณะนติิศาสตร์  

รศ.ดร.ล าปาง แม่นมาตย ์            วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ  
  รศ.ดร. พีรสิทธ์ิ  ค านวณศลิป์  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
  ผศ. สริิมนพร        ทิพสิงห ์   วิทยาลัยนานาชาต ิ

ผศ.ดร.เกียรติ  แสงอรุณ   คณะสหวิทยาการ 
รศ.ดร.สริภัทร  เชี่ยวชาญวัฒนา  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์

 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก สถาบัน 
 

อ.ดร.กิตติ์  เธียรธโนปจยั  ส านักเทคโนโลยดีิจิทลั 
  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ   ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 

รศ.นพ.สุพัชญ์  สีนะวัฒน ์  ส านกัหอสมุด 

  รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช   ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
  นางสาวสุนิภา ไสวเงิน   ส านักงานอธิการบด ี
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1.3 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย   
 บัณฑิตวิทยาลัย   มีการบริหารและรับผิดชอบด าเนินการโดยคณบดี  ภายใต้การก าหนดนโยบายและแผน 
การก ากับควบคุมดูแล และการให้ค าปรึกษาและช้ีแนะของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย   คณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี ้

1. คณบดีบณัฑติวิทยาลัย ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริหาร กรรมการ 

3. รองคณบดฝี่ายวิชาการ กรรมการ 

4. รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์ดิจิทลั  กรรมการ 

5. ศ.ดร.อลิศรา  เรืองแสง กรรมการ 

6. 
7. 

รศ.ดร.ปาริฉตัร  ประจะเนย ์
รศ.ดร.สมศักดิ์  ศรสีันตสิุข 

กรรมการ 
กรรมการ 

8. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑติวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 
1.4  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการของภูมิภาคนี้  โดยได้มีพระบรม                
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่                     
25 มกราคม พ.ศ. 2509 การด าเนินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เริ่มรับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา โดยเป็น
การผลิตบัณฑิตในเฉพาะสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของประเทศ ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาถึงความ
พร้อมและศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ  และเพื่อน าแหล่งทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยู่มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ขยายการศึกษาขั้นสูงกว่าปริญญาตรีขึ้น โดยเริ่มรับนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 มาจนถึงปัจจุบัน 
 ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 197 หลักสูตร แยกเป็นระดับ
ปริญญาโท จ านวน 112 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ านวน 17 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 
จ านวน 68 หลักสูตร ในการศึกษาหลักสูตรเหล่านี้  นักศึกษาจะศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมี                    
บัณฑิตวิทยาลัยท าหน้าที่ในการรักษามาตรฐานและบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 มี
จ านวนทั้งสิ้นประมาณ 5,032 คน แบ่งออกเป็นนักศึกษาในกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 2,093 คน กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1,519 คน  กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จ านวน 
1,420 คน และในจ านวนนักศึกษาเหล่านี้เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท 3,252 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง จ านวน 293 คน และระดับปริญญาเอก 1,487 คน  (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มกราคม 2565) 
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1.5  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีกรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิต เพื่อที่จะให้บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน ผู้ใช้บัณฑิต 
และสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังนั้นจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2551  สภามหาวิทยาลัยจึงได้เห็นชอบให้ก าหนดกรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักด้านการผลิต
บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี ้
 
 

กรอบคุณลักษณะบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 
กรอบคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี ้
1. คุณลักษณะเด่น หมายถึง คณุลักษณะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณข์องบัณฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

สะท้อนคา่นิยมหลักท่ีต้องการสรา้งสรรค์และสื่อสารทั้งภายในองค์กร และต่อสังคมและผู้ใช้บัณฑิต 
      คุณลักษณะเด่นของบัณฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น คือ “พร้อมท างาน (Ready to work)”  
      โดยมีองค์ประกอบคุณลกัษณะย่อย 3 ด้าน ดังนี ้

- มีประสบการณ์พร้อมปฏบิัติงานในวิชาชีพ 
- พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
- เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. คุณลักษณะทัว่ไป หมายถึง คุณลกัษณะของบัณฑติในแต่ละระดับการศึกษา ท่ีเป็นภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั ซึ่งต้องด าเนินการให้เกิดการพัฒนาอย่างท่ัวถึงในทุกหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน และกิจกรรมการส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลยั 

3. คุณลักษณะเฉพาะ หมายถึง คุณลกัษณะของบัณฑติที่เป็นจุดเน้นของสาขาวิชาการหรือสาขาวิชาชีพ
นั้นๆ ซึ่งต้องด าเนินการใหเ้กิดการพฒันาในแต่ละหลักสตูรและกระบวนการเรียนการสอนของ
หลักสตูรนั้น 

 
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของบัณฑิตระดบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
            นอกเหนือจากคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวทิยาลยัขอนแก่นแล้ว  ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับบณัฑติ
ควรมีคณุลักษณะดังนี ้

1. มีความสามารถในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง  สามารถแสวงหาความรู้ใหม่อย่างอิสระและมีความสนใจใฝรู่้
อย่างต่อเนื่อง 

2. มีความสามารถในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการไดอ้ย่างตอ่เนือ่ง 
3. มีความสามารถในการสื่อความหมาย  ได้แก ่

- การแสดงความคิดเห็น 
- การเขียนบทความ 
- การเสนอเรื่องทางวิชาการต่อท่ีประชุม 
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- การใช้โสตทัศนอุปกรณ ์
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. มีความสามารถเชิงวิจารณ์บนพืน้ฐานวิชาการและเหตผุล 
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได ้

 
เอกลักษณข์องบัณฑิตวิทยาลัย 
 
“การท างานแบบความร่วมมือและเช่ือมโยง (COLLABORATION AND CONNECTION)” 
 
อัตลักษณ์ของบณัฑิตวิทยาลัย 
 
 “บัณฑิตพร้อมท างานบนพ้ืนฐานการวิจัย (READY TO RESEARCH)” 
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1.6 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี  128/2565) 
           เร่ือง  ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ประจ าปีการศึกษา 2565 

----------------------- 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อ 5 

ของระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 จึงออกประกาศ ไว้ดังน้ี 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 128/2565) เรื่อง ปฏิทินการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2565” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ก าหนดปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  ดังนี ้
 
 

ล าดับ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคตน้ ภาคปลาย ภาคพิเศษ 

1 นักศึกษารหัสขึ้นต้นดว้ย  65 รายงานตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา และอัพโหลดเอกสารประกอบการขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านเว็บไซต์ 
http://reg.kku.ac.th  และช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ตามใบแจ้งยอดการช าระเงิน และช าระเงิน
ทีธ่นาคาร หรอืที่ท าการไปรษณีย์ หรือเคาน์เตอร์
เซอร์วิส 
  - ส าหรับนกัศึกษาที่เขา้ศึกษาในภาคการศึกษาต้น 
       - ในรอบการรับเขา้ศึกษาโดยระบบโควต้า 
          มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     
       - รอบที่ 1 
 
     
       - รอบที่ 2 
 
 
-  ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 

 
 
 
 
 

 
 
วันจันทร์ที่ 7 มี.ค.- 

วันพุธที ่9 มี.ค. 2565 
 
วันจันทร์ที่ 4 เม.ย.- 
วันศุกร์ที่ 8 เม.ย. 

2565 
วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. - 

วันพุธที ่15 มิ.ย.
2565 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

วันพุธที ่26 ต.ค.- 
วันศุกร์ที ่28 ต.ค.2565 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 

2 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นตน้ดว้ย 65  ตรวจสอบข้อมูลการ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา การรายงานตัวขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ 
http://reg.kku.ac.th 
 

วันอังคารที่               
8 มี.ค. -วันศุกรท์ี่ 24

มิ.ย.2565 
 

วันพฤหัสบดีที ่27 ต.ค. 
- วันศุกรท์ี ่25 พ.ย.

2565 

- 

http://reg.kku.ac.th/
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ล าดับ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคตน้ ภาคปลาย ภาคพิเศษ 

3 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นตน้ดว้ย 64 หรือนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564 บันทึกข้อมูลการ
ลงทะเบียนวิชาเรียนผ่าน เว็บไซต ์
http://reg.kku.ac.th  หรือพิมพ์ใบแจง้ยอดการช าระ
เงิน หรือช าระเงินที่ธนาคาร หรือที่ท าการไปรษณีย์ 
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  

วันพฤหัสบดีที ่16 
มิ.ย.  - วันพธุที่ 22

มิ.ย.2565 

วันพฤหัสบดีที ่17 พ.ย.- 
วันพุธที ่23 พ.ย. 2565 

วันพุธที ่12 เม.ย.  
- วันพุธที่ 19เม.ย.

2566 

4 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นดว้ย 64 หรือนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564  ตรวจสอบข้อมูลการ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเวบ็ไซต ์
http://reg.kku.ac.th 

วันศุกร์ที่  17 มิ.ย. 
- วันศุกร์ที ่ 24 ม.ย.

2565 

วันศุกร์ที ่ 18 พ.ย. 
- วันศุกร์ที ่ 25 พ.ย. 

2565 

วันจันทร์ที่ 17เม.ย. 
- วันศุกรท์ี ่ 21

เม.ย. 2566 

5 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นดว้ย 64 หรือนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564 รักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษา หรือลาพกัการศึกษา  และช าระเงิน ที่ส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ  

วันพฤหัสบดีที ่16 
มิ.ย. - วันพธุที่ 22 

มิ.ย. 2565 

วันพฤหัสบดีที ่17 พ.ย.- 
วันพุธที ่23 พ.ย. 2565 

วันพุธที ่12 เม.ย.  
- วันพุธที่ 19 เม.ย.

2566 

6 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นดว้ย  65 รับการปฐมนิเทศ 
หรือพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

วันศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 
2565 

วันจันทร์ที่ 14 พ.ย.
2565 

- 

7 นักศึกษาที่มรีหัสขึน้ต้นดว้ย 65 ลงทะเบยีนวิชาเรยีนผา่น
เว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th 

วันศุกรท์ี่ 17 มิ.ย. -
วันพุธที ่22 มิ.ย. 

2565 

วันพฤหัสบดีที ่17 พ.ย.- 
วันพุธที ่23 พ.ย. 2565 

วันพุธที ่12 เม.ย.  
- วันพุธที่ 19 เม.ย.

2566 

8 วันประกาศรายชื่อนกัศึกษาพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาเนื่องจาก มีผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์ 

วันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 
2565 

วันพุธที ่28 ธ.ค. 2565 - 
 

9 นักศึกษารหัสขึ้นต้นดว้ย 65 ลงทะเบยีนวิชาเรียนและ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามใบแจ้งยอดการ
ช าระเงินที่ธนาคาร หรือทีท่ าการไปรษณีย์ หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
-  ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น 
 
 
 
-  ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 

 
 

 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 

 
วันพฤหัสบดีที ่17 พ.ย.- 
วันพุธที ่23 พ.ย. 2565 

 
 

- 

 
 
 

 
วันพุธที ่12 เม.ย.  
– วันพธุที่ 19 เม.ย.

2566 
 

วันพุธที ่12 เม.ย.  
– วันพธุที่ 19 เม.ย.

2566 

10 วันเปิดภาคการศึกษา    วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย.
2565 

วันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 
 2565 

วันจันทร์ที ่24 เม.ย.
2566 

11 วันรักษาสถานภาพการเปน็นกัศึกษาลา่ชา้ วันลาพกั
การศึกษาลา่ชา้ หรอืวันลงทะเบียนวชิาเรยีนล่าชา้ด้วย
ตนเองผา่นเว็บไซต ์หรอืเพิ่มวิชาเรยีนดว้ยตนเองผา่น
เว็บไซต ์http://reg.kku.ac.th หรอืพิมพ์ใบแจ้งยอดการ
ช าระเงินและช าระเงินทีธ่นาคาร หรือที่ท าการไปรษณีย ์ 

วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย.-
วันพุธที ่6 ก.ค. 2565 

วันจันทร์ที่ 28 พ.ย.- 
วันพุธที ่7 ธ.ค. 2565 

วันจันทร์ที ่24 เม.ย.-
วันพุธที ่26 เม.ย.

2566 

http://reg.kku.ac.th/
http://reg.kku.ac.th/
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ภาคการศึกษา 

ภาคตน้ ภาคปลาย ภาคพิเศษ 

12 นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา  การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
หรือลาพักการศึกษา หรือลงทะเบียนวิชาเรียน หรือ
เพิ่มวิชาเรียนผ่านเวบ็ไซต์ http://reg.kku.ac.th 

วันอังคารที่ 28 มิ.ย..- 
วันศุกรท์ี่ 29 ก.ค.

2565 

วันอังคารที่ 29 พ.ย.–                  
วันพฤหัสบดีที ่ 29 ธ.ค.

2565 

วันอังคารที ่25 เม.ย.-
วันศุกรท์ี่ 5 พ.ค.

2566 

13 วันถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านเวบ็ไซต์  โดย
รายวิชานั้นไม่ปรากฏในทรานสคริปต์ 
 

วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย.-
วันศุกรท์ี่ 22 ก.ค. 

2565 

วันจันทร์ที่ 28 พ.ย.- 
วันศุกรท์ี่ 23 ธ.ค. 2565 

วันจันทร์ที ่24 เม.ย.-
วันอังคารที่ 2 พ.ค.

2566 

14 วันที่นักศึกษายื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชา วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย.-
วันจันทร์ที่ 11 ก.ค.

2565 

วันจันทร์ที่ 28 พ.ย.-   
วันอังคารที่  13 ธ.ค.

2565 

- 
 
 

15 วันสุดทา้ยของการขอเปิดรายวิชาและวนัสุดท้ายที่
คณะส่งการขอเปลี่ยนแปลง มข.30 

วันพุธที ่6 ก.ค.2565 วันพธุที่  7 ธ.ค. 2565 วันพุธที ่26 เม.ย.
2566 

16 วันสุดท้ายที่คณะส่งรายวิชาที่ปิดให้ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ ขออนุมัติมหาวิทยาลัยประกาศปิดรายวิชา 

วันพุธที ่27 ก.ค.
2565 

วันพฤหัสบดีที ่29 ธ.ค.
2565 

วันศุกรท์ี่ 5 พ.ค.
2566 

17 วันไหว้คร ู วันพฤหัสบดีที ่21 ก.ค.
2565 

- - 

18 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย - วันพุธ 25 ม.ค.2566 - 

19 วันประกาศรายชื่อนกัศึกษาทีพ่้นสภาพการเป็น
นักศึกษาเนือ่งจากฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและ
การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

วันศุกรท์ี่ 2 ก.ย.
2565 

วันศุกร์ที ่27 ม.ค.2566 - 
 

20 วันถอนวิชาเรียนโดยที่รายวิชานั้นได้สัญลักษณ ์W โดย
รายวิชานั้นปรากฎในทรานสคริปต์ ที่ส านักบรหิารและพัฒนา
วิชาการ 

วันจันทร์ที ่25 ก.ค.– 
วันศุกร์ที ่19 ส.ค.

2565 

วันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.2565-
วันศุกร์ที ่20 ม.ค.2566 

วันพธุที่  3 พ.ค. – 
วันศุกร์ที่  12 พ.ค.

2566 

21 วันลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ.2565 วันอังคารที่ 8 พ.ย.
2565 

- - 

22 วันสุดท้ายของการเรียน 
 

วันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค.
2565 

วันอาทิตย์ที ่26 มี.ค.
2566 

วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย.
2566 

23 วันสอบปลายภาค วันอังคารที่ 25 ต.ค.-
วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย.

2565 

วันจันทร์ที่ 27 มี.ค.-  
วันจันทร์ที่ 10 เม.ย. 

2566 

วันอังคารที่ 6 มิ.ย. 
- วันพฤหัสบดีที่ 8 

มิ.ย.2566 

24 วันปิดภาคการศึกษา    วันจันทร์ที่ 14 พ.ย.
2565 

วันอังคารที่ 11 เม.ย.
2566 

วันศุกรท์ี่ 9 มิ.ย.
2566 

25 วันสดุท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่
สมบูรณ์ (ระดบัคะแนน I) ของภาคการศึกษาปลายและภาค
การศึกษาพิเศษ ปกีารศึกษา 2564 

วันจันทร์ที่ 14 พ.ย.
2565 

- - 

26 วันสุดทา้ยของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่
สมบูรณ์ (ระดับคะแนน I) ของภาคการศึกษาต้น              
ปีการศึกษา 2565 

- วันศุกร์ที่ 21 เม.ย.
2566 

- 

http://reg.kku.ac.th/
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ภาคการศึกษา 

ภาคตน้ ภาคปลาย ภาคพิเศษ 

27 วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรียน ทีผ่่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.
2565 

วันศุกร์ที่ 21 เม.ย.
2566 

วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย.
2566 

28 วันสุดท้ายของการสอบรายงานการศึกษาอิสระหรือ
วิทยานพินธ์ส าหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร 

วันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 
2565 

วันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 2566 - 
 

29 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์
เข้าปกเรียบรอ้ยให้กับคณะที่สังกัด หรือวิทยานิพนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อย ให้บัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษา
ที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

วันจันทร์ที่ 17 ต.ค.
2565 

วันศุกร์ที่ 10 มี.ค.2566 - 
 

30 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์ที่
เข้าปกเรียบร้อยให้กับคณะที่สังกัด หรอืวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณท์ี่เข้าปกเรียบร้อยใหบ้ัณฑิตวิทยาลยั ส าหรับผูท้ีจ่ะ
ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยไมต่้องรักษา
สถานภาพในภาคการศึกษาถัดไป 

วันพุธที ่7 ธ.ค.2565 วันสุดท้ายของการ
ลงทะเบียนล่าช้าของ
ภาคการศึกษาต้นปี
การศึกษา 2566 

วันสุดท้ายของการ
ลงทะเบียนล่าช้าของ
ภาคการศึกษาตน้ปี
การศึกษา 2566 

 

31 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์ที่
เข้าปกเรียบร้อยให้กับคณะที่สังกัด หรือวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ที่เข้าปกเรียบร้อยใหบ้ัณฑิตวิทยาลยั ส าหรับ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เขา้รับพระราชทาน
ปรญิญาบัตร ประจ าปีพ.ศ. 2565 

วันจันทร์ที่ 17 ต.ค.
2565 

- 
 

- 
 

32 วันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจ าคณะให้ความ
เห็นชอบให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันศุกร์ที่ 28 ต.ค.
2565 

- 
 

- 
 

33 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
 

ประมาณเดือนธันวาคม 2565 

34 วันสุดท้ายของการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ  
มคอ.6 โดยบันทึกผา่นเว็บไซต์ http://tqf.kku.ac.th 

วันพุธที ่14 ธ.ค.
2565 

วันพฤหัสบดีที ่11 พ.ค.
2566 

วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค.
2566 

35 วันสุดทา้ยของการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 โดยบันทกึผ่านเว็บไซต์ 
http://tqf.kku.ac.th 

 
วันพุธที ่9 ส.ค.2566 

 

ข้อ 4  ก าหนดให้งดการเรียนการสอน  ดงันี ้
(1) วันพฤหัสบดีที ่21 กรกฎาคม 2565   วันไหว้ครู    
(2) วันอังคารที ่8 พฤศจิกายน 2565   วันลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2565  
(3) วันเสาร์ที ่5 พฤศจิกายน –    วันงานสีฐานเฟสติวลั บญุสมมาบูชาน ้าและวันลอยกระทง  
วันพฤหัสบดทีี่ 10 พฤศจิกายน 2565   ประจ าปี พ.ศ. 2565 
(4) ประมาณเดือนธันวาคม  2565   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2565 
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(5) วันพุธที ่25 มกราคม 2566   วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลยั      
 
 
ข้อ 5  ให้อธิการบดีรักษาการตามปรากศนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการปฏิบัตติามประกาศนี้ ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและค าวินจิฉัยให้ถือเป็นท่ีสิ้นสดุ 

                                       
หมายเหต ุ * ช่วงวันสอบ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของมหาวทิยาลัย 
  ** ช่วงวนัสอบ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากตรงกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 13 มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

 

   (ลงช่ือ)  ไมตรี  อินทร์ประสิทธ์ิ 
           (รองศาสตราจารยไ์มตรี  อินทร์ประสทิธ์ิ) 

                   รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 
       ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 


