
 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบับที่  ๒๑๗๐/๒๕๖๓) 
เรื่อง  ก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
เพือ่ให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และ

สมพระเกียรติ จึงก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ได้รบัทราบก าหนดการเกี่ยวกบัการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวทิยาลยัขอนแกน่   ดังนี้    พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด าเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒  ซึ่งทรงก าหนดเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์   ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเช้า และรอบบ่าย และ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเช้า  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๘ จึงออกประกาศเพื่อให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  ๒๑๗๐/๒๕๖๓)  เร่ือง ก าหนดการรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 ๒.    ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ๓.    การขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

    ๓.๑ ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและสั่งจองชดุครุยออนไลน ์ ทางเว็บ http://reg.kku.ac.th ทั้งนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษา
สามารถดาวน์โหลด แบบพมิพ์การข้ึนทะเบียนบัณฑิตไดจ้ากเว็บ https://registrar.kku.ac.th/registerGraduate/   
ช าระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    ๓.๒   ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไมด่ าเนินการตามที่ก าหนดไว้ จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี  
พ.ศ. 256๓ 

    ๓.๓   ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของทา่นจาก เว็บ
http://reg.kku.ac.th เมนทูีห่น้าต่างชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

๔. ก าหนดการรับพระราชทานปรญิญาบัตร 
วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม 

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม ๒๕63 
    (วันรายงานตัว และฝึกซ้อม) 

 
08.30 - 16.30 น. 

- บัณฑิตระดับปริญญาตรี รายงานตัวและฝึกซ้อมที่คณะ 
- บัณฑิตระดับบณัฑิตศึกษา รายงานตัวและฝึกซ้อมที่ศูนยป์ระชุม 
  อเนกประสงค์กาญจนาภเิษก ยกเว้นวิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจดัการ และ 
  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ช่วงเช้ารายงานตัวท่ีคณะ และบา่ยฝกึซ้อม 
  ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


-๒- 

วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม 

วันศุกร์ที ่11 ธันวาคม ๒๕63 
(วันฝึกซ้อมใหญ่วันที่ 1) 

 

๐8.30 - 11.30 น. 
 

11.๓0 - 12.๓0 น. 
13.๓0 - 14.๓0 น. 
14.๓0 – 1๗.๐0 น. 

 
 
 

- บัณฑิตที่เข้าพิธี ฯ ในวันที่๑๓ ธ.ค. 63 ภาคเช้า เข้าฝึกซ้อมที่ศูนยป์ระชุม  
  อเนกประสงค์กาญจนาภเิษก 
- บัณฑิตภาคเช้า เข้าร่วมงาน “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” 
- บัณฑิตภาคบ่าย เข้าร่วมงาน “สบืทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” 
- บัณฑิตที่เข้าพิธี ฯ ในวันที ่๑๓ ธ.ค. 63 ภาคบ่าย เข้าฝึกซ้อมที่ศนูย์ประชุม 
  อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
     * บัณฑิตที่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ณ สถานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

วันเสาร์ที ่12 ธันวาคม ๒๕๖๓ 
(วันฝึกซ้อมใหญ่วันที่ 2) 

 

๐8.30 - 11.30 น. 
 

11.00 - 12.00 น. 
 
 

- บัณฑิตที่เข้าพิธี ฯ ในวันที ่๑๔ ธ.ค. 63 ภาคเช้า เข้าฝึกซ้อมที่ศนูย์ประชุม 
  อเนกประสงค์กาญจนาภเิษก 
- บัณฑิตภาคเช้า เข้าร่วมงาน “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” 
    * บัณฑิตที่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ถ่ายภาพหมู่บณัฑิต ณ สถานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖๓ 
รับพระราชทานปริญญาบัตร 

ช่วงเช้า – บ่าย 
ตั้งแถวเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ 
กาญจนาภิเษก  

วันจันทร์ที ่14 ธันวาคม ๒๕๖๓ 
รับพระราชทานปริญญาบัตร 

ช่วงเช้า ตั้งแถวเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ 
กาญจนาภิเษก  

๕.   ผู้ส าเร็จการศกึษารายใดที่ไม่มารายงานตัว และฝึกซ้อมในวัน เวลาที่ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้ารบั 
พระราชทานปริญญาบัตร 

๖.  การแต่งกายในวันฝึกซ้อมบัณฑิต 
 บัณฑิตชาย   แต่งกายสุภาพ ไมส่วมเสื้อยืด ไม่สวมกางเกงยีนส์ สวมรองเท้าที่ใช้ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 บัณฑิตหญิง  แต่งกายสุภาพ ไม่สวมเสื้อยืดรัดรูป สวมกระโปรงทรงสุภาพ (ห้ามสวมกระโปรงสั้น) สวมรองเท้า ที่ใช้ในวันพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร 
การสวมหน้ากากอนามัย บัณฑิตต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาในขณะฝึกซ้อมโดยวันฝึกซ้อมให้บัณฑิตน าหน้ากาก

อนามัยมาด้วยตนเอง ส่วนในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้กับบัณฑิต 
๗.  การแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
     ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรต้องแต่งกายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 

๑๙๑๘/๒๕๕๕) เรื่อง การแต่งกายของผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ ณ วันที่ ๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕  และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี ๖๓๙/๒๕๖๐)  เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า
ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
           ๘.  การประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

   บัณฑิตจะทราบข่าวประชาสัมพนัธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก http//www.kku.ac.th 
และระบบทะเบยีนนักศึกษา ส านกับริหารและพัฒนาวิชาการ http//reg.kku.ac.th 

  ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๖   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
               (รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล) 
            อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

 


