
 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบับที ่๒๙๖๐/๒๕๖๕) 
เรื่อง  ก าหนดระบบจราจรในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การดูแลความปลอดภัยและการจราจร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘     
จึงออกประกาศก าหนดระบบจราจรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิธีเปิด
พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่  ๘ - ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 ๑. ปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราวเพื่อจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๕ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง โดยมีเส้นทางที่ปิดการจราจรชั่วคราว ดังนี้ 
  ๑.๑ ปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราว ถนนมอดินแดงขาเข้า จากวงเวียนคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ถึงหน้าอาคาร SC.๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ 
  ๑.๒ ผู้ใช้ถนนสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว โดยมีเส้นทางแนะน า ประกอบด้วย 
   ๒.๑ เส้นทางแยกคณะเภสัชศาสตร์ 
   ๒.๒ เส้นทางด้านข้างโรงแรมบายาสิตา 
 ๒. วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บัณฑิตรายงานตัว และฝึกซ้อม ตามคณะต่าง ๆ มีการก าหนด
ระบบการจราจรตามปกต ิโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อ านวยความสะดวกด้านการจราจร 
 ๓. วันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บัณฑิตฝึกซ้อมใหญ่ และถ่ายภาพหมู่บัณฑิต  
  ๓.๑ บัณฑิตฝึกซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ก าหนดระบบ
การจราจร ดังนี้ 
   ๓.๑.๑ ปิดเส้นทางการจราจร ถนนสีฐาน (สาย ๑) จากซอย ๑ สีฐาน ถึงสี่แยก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระหว่างเวลา ๐๔.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.)  

  ๓.๑.๒ ก าหนดสถานที่จอดรถ ดังนี้ 
     - บริเวณ สีฐาน ซอย ๓ - ๕ จ านวนที่จอดรถ ๓๐๐ คัน 
    - ลานจอดรถศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวติ จ านวนที่จอดรถ ๑๐๐ คัน 
    - บริเวณหมู่บ้านสีฐาน จ านวนที่จอดรถ ๕๐ คัน 
    - ลานจอดรถศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จ านวนที่จอดรถ ๓๖๐ คัน 
 
 

 

/๓.๒ บัณฑิต… 
 



-๒- 
 
 
  ๓.๒ บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณาจารย์ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ก าหนดระบบการจราจร ดังนี้ 
   ๓.๒.๑ ปิดเส้นทางการจราจร ถนนวิทยวัฒนา จากสามแยกสัญญาณไฟจราจรหน้า
กองป้ อ งกั น และรักษ าความปลอดภั ย  ถึ งแยกค ณ ะเทค โน โลยี  และสถานี วิ ท ยุ ก ระจาย เสี ย ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟเอ็ม ๑๐๓ ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. 
- ๑๗.๐๐ น.  
    ๓.๒.๒ ก าหนดการจราจร ถนนมอดินแดง (สาย ๑) จากวงเวียนหอพักนักศึกษาชาย
ที่ ๑๖ (วงเวียนหอพัก ๑๖) ถึงวงเวียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดให้เดินรถแบบคู่ขนานและให้
กลับรถบริเวณหน้ากองป้องกันและรักษาความปลอดภัย และบริเวณวงเวียนหอพักนักศึกษาชายที่ ๑๖         
(วงเวียนหอพัก ๑๖) 
    ๓.๒.๓ ก าหนดการจราจร ถนนสหศาสตร์ จากวงเวียนคณะมนุษยศาสตร์          
และสังคมศาสตร์ ถึงวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ ให้เดินรถแบบคู่ขนาน ห้ามเลี้ยวขวาทุกทิศทาง บริเวณ     
สี่แยกสัญญาณไฟจราจรคณะศึกษาศาสตร์ และสามแยกคณะเภสัชศาสตร์ ให้กลับรถบริเวณวงเวียน         
คณะเทคนิคการแพทย ์
    ๓.๒.๔ ก าหนดสถานที่จอดรถ ดังนี้ 
    - ลานจอดศูนย์อาหารและบริการ ๑ จ านวนที่จอดรถ ๓๐๐ คัน 
    - ลานจอดสนามยิงปืน จ านวนที่จอดรถ จ านวนที่จอดรถ ๑๐๐ คัน 
    - ด้านหลังอัฒจันทร์ของกีฬาสนามกีฬา ๕๐ ปี มข. จ านวนที่จอดรถ ๗๐๐ คัน 
    - ลานจอดรถสถานีวิทยุเอฟเอ็ม ๑๐๓ จ านวนทีจ่อดรถ ๒๐ คัน 
    - ลานจอดรถศูนย์อาหารและบริการ ๒ (โรงอาหารชาย) จ านวนที่จอดรถ ๒๐ คัน 
    - ลานจอดรถหอพักนักศึกษาชายที่ ๕ จ านวนที่จอดรถ ๕๐ คัน 
 ๔. วันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕    
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. มีการจัดระบบจราจร ดังนี้
  ๓.๑ ปิดเส้นทางการจราจร ถนนสีฐาน (สาย ๑) จากประตู ๕ สีฐาน ถึงสามแยกอุทยาน
เทคโนโลยีการเกษตร 
  ๓.๒ ปิดเส้นทางการจราจร ถนนสาย ๔ จากศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต       
ถึงสามแยกหมวดกระต่าย คณะเกษตรศาสตร์  
   ๓.๓ ปิดเส้นทางการจราจร ประตู  ๑๑ หลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ศึกษาศาสตร์)  
  ๓.๔ ห้ามจอดรถทุกชนิดบนเส้นทางพระราชด าเนิน ถนนกัลปพฤกษ์ จากประตู  ร้านยาคณะ
เภสัชศาสตร์ ถึงแยกทางเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) และถนนมะลิวัลย์ ตั้งแต่เขต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประตู ๕ สีฐาน ถึงประตูร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ 
 /๓.๕ ก าหนด… 

 



-๓- 
 
 

   ๓.๕ ก าหนดสถานที่จอดรถ ดังนี้ 
   - อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร จ านวนที่จอดรถ ๗๐๐ คัน มีรถโดยสารสาธารณะ 
บริการรับ – ส่ง บัณฑิต ไปยัง ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
   - ลานจอดศูนย์อาหารและบริการ ๑ จ านวนที่จอดรถ ๓๐๐ คัน 
   - สนามยิงปืน จ านวนที่จอดรถ จ านวนที่จอดรถ ๑๐๐ คัน 
   - ด้านหลังอัฒจันทร์ของกีฬาสนามกีฬา ๕๐ ปี มข. จ านวนที่จอดรถ ๗๐๐ คัน  
  ๓.๖ เส้นทางระบายรถออกนอกพ้ืนที ่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
   - ประตู ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ออกไปถนนมิตรภาพ 
             - ประตู ๒ มอดินแดง ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ออกไปถนนมิตรภาพ 
   - ประตู ๓ อาคาร ๒๕ ปี ออกไปถนนมิตรภาพ 
         - ประตู ๖ หมู่บ้านสีฐาน ทางไปหมู่บ้านแกน่พยอม ออกไปถนนมะลิวัลย์ 
         - ประตู ๗ หอพักนกัศึกษาชาย 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 
  โดยขอความร่วมมือให้ยานพาหนะที่ร่วมงาน จอดรถบริเวณลานจอดรถที่ก าหนด ห้ ามมิให้
เข้าจอดในลักษณะกีดขวางทางเดินรถ และรุกล ้าเข้าไปในชายป่าหรือสวนสาธารณะ รายละเอียดตามแผนผัง
ก าหนดระบบการจราจรที่แนบท้ายนี้ 
   ทั้งนี้ ในการด าเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร กองป้องกันและรักษา         
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบการจราจร ตามประกาศนี้ สามารถ
สอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์โทร ๐ ๔๓๒๐ ๒๑๙๑ หรือสายด่วน ๐๘ ๑๗๐๘ ๕๘๙๑ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 



เอกสารแนบท้าย  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๒๙๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่  ๗  ธนัวาคม ๒๕๖๕  หน้าที่ ๑ 

 
 
 



เอกสารแนบท้าย  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๒๙๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่  ๗  ธนัวาคม ๒๕๖๕  หน้าที่ ๒

 



เอกสารแนบท้าย  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ฉบับที่ ๒๙๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่  ๗  ธันวาคม ๒๕๖๕  หน้าที่ ๓ 
 
 

 
  



เอกสารแนบท้าย  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๒๙๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่  ๗  ธนัวาคม ๒๕๖๕  หน้าที่ ๔ 
 
 

แผนผังปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราวเพื่อจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๕ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
 

 

 

 

 
 

 

บริเวณพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พืช 

ก าหนดปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราวเพ่ือจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง
วันที่ ๘ - ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๕ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง โดยมีเส้นทางที่ปิดการจราจรชั่วคราว ดังนี้ 

๑. ปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราวถนนมอดินแดงขาเข้าจากวงเวียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ถึง
หน้าอาคาร SC.๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ 

๒. ผู้ใช้ถนนสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว โดยมีเส้นทางแนะน า ประกอบด้วย 

  ๒.๑ เส้นทางแยกคณะเภสัชศาสตร์ 
  ๒.๒ เส้นทางด้านข้างโรงแรมบายาสิตา 

 

ปิดเส้นทางช่ัวคราว 

สัญลักษณ์เส้นทาง 

บริเวณพิธีเปิดพิพิธภณัฑ์พืช 

 เส้นทางเดินรถ 

SC.๐๓ 

โรงแรมบายาสิตา 

คณะเภสัชศาสตร์ 




