ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ ๒๕๔๕ /๒๕๖๔)
เรื่อง กาหนดระบบจราจรในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
--------------------------------------------------------------------------------

เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยและการจราจร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๗(๑) แห่ งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงออกประกาศกาหนดระบบจราจรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่
๙ - ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ บัณฑิตรายงานตัว และฝึกซ้อม ตามคณะต่าง ๆ มีการกาหนด
ระบบการจราจรตามปกติ โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อานวยความสะดวกด้านการจราจร
๒. วันที่ ๑๐ - ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ บัณฑิตฝึกซ้อมใหญ่ และถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
๒.๑ บั ณ ฑิ ต ฝึก ซ้ อมใหญ่ ณ ศู น ย์ป ระชุ ม อเนกประสงค์ กาญจนาภิ เษก กาหนดระบบ
การจราจร ดังนี้
๒.๑.๑ ปิ ด เส้ น ทางการจราจร ถนนสี ฐ าน (สาย ๑) จากซอย ๑ สี ฐ าน ถึ งสี่ แยก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระหว่างเวลา ๐๔.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.)
๒.๑.๒ กาหนดสถานที่จอดรถ ดังนี้
- บริเวณ สีฐาน ซอย ๓ - ๕ จานวนที่จอดรถ ๓๐๐ คัน
- ลานจอดรถศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ จานวนที่จอดรถ ๑๐๐ คัน
- บริเวณหมู่บ้านสีฐาน จานวนที่จอดรถ ๕๐ คัน
- ลานจอดรถศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จานวนที่จอดรถ ๓๖๐ คัน
๒.๒ บั ณ ฑิ ต ถ่า ยภาพหมู่ร่วมกับ คณาจารย์ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลั ยขอนแก่ น
กาหนดระบบการจราจร ดังนี้
๒.๒.๑ ปิดเส้นทางการจราจร ถนนวิทยวัฒนา จากสามแยกสัญญาณไฟจราจรหน้า
กองป้ อ งกั น และรั ก ษาความปลอดภั ย ถึ งแยกคณะเทคโนโลยี กั บ สถานี วิ ท ยุ เอฟเอ็ ม ๑๐๓ ในวั น ที่ ๑๐
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และในวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา
๐๖.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
๒.๒.๒ กาหนดการจราจร ถนนมอดินแดง (สาย ๑) จากวงเวียนหอพักนักศึกษาชาย
ที่ ๑๖ (วงเวียนหอพัก ๑๖) ถึงวงเวียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กาหนดให้เดินรถแบบคู่ขนานและให้

-๒-

กลั บ รถบริ เวณหน้ ากองป้ อ งกั น และรั ก ษาความปลอดภั ย และบริเวณวงเวีย นหอพั ก นั ก ศึ ก ษาชายที่ ๑๖
(วงเวียนหอพัก ๑๖)
๒.๒.๓ ก าหนดการจราจร ถนนสหศาสตร์ จากวงเวี ย นคณะมนุ ษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ถึงวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ ให้เดินรถแบบคู่ขนาน ห้ามเลี้ยวขวาทุกทิศทาง บริเวณ
สี่ แ ยกสั ญ ญาณไฟจราจรคณะศึ ก ษาศาสตร์ และสามแยกคณะเภสั ช ศาสตร์ ให้ ก ลั บ รถบริ เวณวงเวี ย น
คณะเทคนิคการแพทย์
๒.๒.๔ กาหนดสถานที่จอดรถ ดังนี้
- ลานจอดศูนย์อาหารและบริการ ๑ จานวนที่จอดรถ ๓๐๐ คัน
- ลานจอดสนามยิงปืน จานวนที่จอดรถ จานวนที่จอดรถ ๑๐๐ คัน
- ด้านหลังอัฒจันทร์ของกีฬาสนามกีฬา ๕๐ ปี มข. จานวนที่จอดรถ ๗๐๐ คัน
- ลานจอดรถสถานีวิทยุเอฟเอ็ม ๑๐๓ จานวนที่จอดรถ ๒๐ คัน
- ลานจอดรถศูนย์อาหารและบริการ ๒ (โรงอาหารชาย) จานวนที่จอดรถ ๒๐ คัน
- ลานจอดรถหอพักนักศึกษาชายที่ ๕ จานวนที่จอดรถ ๕๐ คัน
๓. วั น ที่ ๑๒ - ๑๓ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ งานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ตร ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. มีการจัดระบบจราจร ดังนี้
๓.๑ ปิ ดเส้น ทางการจราจร ถนนสีฐาน (สาย ๑) จากประตู ๕ สีฐาน ถึงสามแยกอุทยาน
เทคโนโลยีการเกษตร
๓.๒ ปิดเส้นทางการจราจร ถนนสาย ๔ จากศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ถึง
สามแยกหมวดกระต่าย คณะเกษตรศาสตร์
๓.๓ ปิ ด เส้ น ทางการจราจร ประตู ๑๑ หลั ง โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
(ศึกษาศาสตร์)
๓.๔ ห้ามจอดรถทุกชนิดบนเส้นทางพระราชดาเนิน ถนนกัลปพฤกษ์ จากประตู ร้านยา
คณะเภสัชศาสตร์ ถึงแยกทางเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) และถนนมะลิวัลย์ ตั้งแต่
เขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประตู ๕ สีฐาน ถึงประตูร้านยาคณะเภสัชศาสตร์
๓.๕ กาหนดสถานที่จอดรถ ดังนี้
- อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร จานวนที่จอดรถ ๗๐๐ คัน มีรถโดยสารสาธารณะ
บริการรับ – ส่ง บัณฑิต ไปยัง ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
- ลานจอดรถอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Science Park) จานวนที่
จอดรถ ๓๐๐ คัน
- ลานจอดศูนย์อาหารและบริการ ๑ จานวนที่จอดรถ ๓๐๐ คัน
- สนามยิงปืน จานวนที่จอดรถ จานวนที่จอดรถ ๑๐๐ คัน
- ด้านหลังอัฒจันทร์ของกีฬาสนามกีฬา ๕๐ ปี มข. จานวนที่จอดรถ ๗๐๐ คัน

-๓-

๓.๖ เส้นทางระบายรถออกนอกพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
- ประตู ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ออกไปถนนมิตรภาพ
- ประตู ๒ มอดินแดง ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ออกไปถนนมิตรภาพ
- ประตู ๓ อาคาร ๒๕ ปี ออกไปถนนมิตรภาพ
- ประตู ๖ หมู่บ้านสีฐาน ทางไปหมู่บ้านแก่นพยอม ออกไปถนนมะลิวัลย์
- ประตู ๗ หอพักนักศึกษาชาย ที่ ๑๐ ทางไปบ้านโนนม่วง
- ประตู ๘ ทางไปกังสดาล ออกไปถนนมิตรภาพ
- ประตู ๙ หอพักนักศึกษา ๙ หลัง ทางไปค่ายสีหราชเดโชไชย (ร.๘)
- ประตู ๑๐ ทางไปวัดป่าอดุลยาราม กังสดาล ออกไปถนนมิตรภาพ
- ประตู ๑๒ หอพักนักศึกษานานาชาติ ทางไปบ้านโนนม่วง ออกไปถนนมิตรภาพ
- ประตู ๑๓ หอพักนักศึกษาชาย ที่ ๒๒ ทางไปบ้านโนนม่วง ออกไปถนนมิตรภาพ
- ประตู ๑๔ ทางไปบ้านโนนม่วง ออกไปถนนมิตรภาพ
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น ขอความร่วมมื อให้ จอดรถบริเวณลานจอดรถบริเวณลานจอดรถที่
ก าหนดเท่ านั้ น ห้ ามมิ ให้ เข้ าจอดในลั กษณะกี ดขวางทางการจราร และจอดรถรุ กล้ าเข้ าไปในชายป่ าหรื อ
สวนสาธารณะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ผู้ติดตาม ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา เพื่อควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระหว่างงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ในการดาเนินการด้านการรั กษาความปลอดภัยและการจราจร กองป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบการจราจรตามประกาศนี้ สามารถ
สอบถามข้อมูล ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๐๒-๑๙๑ หรือสายด่วน ๐๘๑-๗๐๘-๕๘๙-๑ และรายละเอียด
ตามแผนผังกาหนดระบบการจราจรที่แนบท้ายนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนผังระบบจราจรเส้นทาง
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1 สถานที่บัณฑิตถ่ายภาพหมู่
(อาคารพลศึกษา สานักงานกีฬา)
2 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
3 ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์)
4 คณะเกษตรศาสตร์
5 อาคารสารสนเทศ สานักหอสมุด
6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 คณะสัตวแพทยศาสตร์
8 คณะวิทยาศาสตร์
9 วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น
10 อาคารพจน์ สารสิน สานักวิชาศึกษาทั่วไป
11 คณะศึกษาศาสตร์
12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
13 คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 คณะเภสัชศาสตร์
15 คณะพยาบาลศาสตร์
16 คณะสาธารณสุขศาสตร์
17 คณะแพทยศาสตร์
18 คณะเทคนิคการแพทย์
19 คณะทันตแพทยศาสตร์
20 คณะศิลปกรรมศาสตร์
21 คณะเทคโนโลยี
22 อาคารสิริคุณากร สานักงานอธิการบดี
23 อาคาร 25 ปี

จัดทาโดย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย โทร. 0-4320-2191

แผนผังแสดงเส้นทางระบบจราจร
ในวันฝึ กซ้อมใหญ่พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจาปี พ.ศ. 2564
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ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กำจญจนำภิเษก
หอศิลปวัฒนธรรม
อำคำรพุทธศิลป์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (คุ้มสีฐำน)
ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
(พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำ อพ.สธ. มข.)
6 พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์
7 คณะนิติศำสตร์
8 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น
(ศึกษำศำสตร์)
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สัญลักษณ์แสดงการเดินรถ

2

ถนน กัลพฤกษ์

5

ถนนสีฐาน (สาย 1)
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ที่จอดรถ
ที่จอดรถ

ถนนสีฐาน (สาย 1)

จัดทำโดย กองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย โทร. 0-4320-2191

ไป จังหวัดเลย

ถนน มะลิวัลย์

ไปถนน มิตรภาพ เข้าเมืองขอนแก่น

ลานจอดรถ
ปิดเส้นทางจราจร
ปิดเส้นทางจราจร

แผนผังแสดงเส้นทางระบบจราจร
ในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ. 2564
ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ถนนมอดืนแดง (สาย 1)

ถนนมอดืนแดง (สาย 1)

สนามยิงปืน

ถนนมอดืนแดง (สาย 1)

สนามกีฬา 50 ปี มข.

สปอร์ตคอมเพล็ก

อุ ทยาน
เทคโนโลยีการเกษตร

ที่จอดรถ
สัญลักษณ์แสดงการเดินรถ
ลานจอดรถ
ปิดเส้นทางจราจร

ถนนสีฐาน (สาย 1)

อุ ทยานวิทยาศาสตร์ มข.
(Science Park)

ที่จอดรถ

เขตพระราชฐาน
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