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(ร่าง) 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

(ฉบบัที ่2635/2556) 
เรือ่ง ปฏทินิการศึกษาระดบัปรญิญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ประจ าปกีารศกึษา 2557 

………………………………………………… 
 

เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

           อาศัยอ านาจตามมาตรา 20 และ 23 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 
5/2556    เมื่อวันที่     18   ตุลาคม  2556    จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 
ที ่ รายการ ภาคการศกึษา 

ตน้ ปลาย พิเศษ 
1.  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57  ที่ผ่านการสอบโดยวิธีรับ

ตรงขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่าน Web ที่  
http:// reg.kku.ac.th และช าระเงินค่าธรรมการศึกษา 
ตามใบแจ้งยอดการช าระเงิน และช าระเงินที่ธนาคาร 
ไปรษณีย์ และช่องทางอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

พุธ 26 ก.พ. - 
จันทร์ 3 มี.ค. 57 

  

2.  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57  ที่ผ่านการสอบโดยวิธีรับ
ตรงตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่าน web 

พฤหัส 27 ก.พ. - 
ศุกร์ 3 ต.ค. 57 

  

3.  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 56 หรือน้อยกว่า แจ้งความ
ประสงค์ลงทะเบียนวิชาเรียน ผ่าน Web   

พฤหัส 10 ก.ค. -  
พฤหัส 17 ก.ค. 57 

จันทร์ 15 ธ.ค. - 
พฤหัส 25 ธ.ค. 57 

พุธ 20 พ.ค. - 
อังคาร 26 พ.ค. 58 

4.  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 56 หรือน้อยกว่า  ดูผลการ
แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนวิชาเรียนผ่าน Web 

จันทร์ 21 ก.ค. 57 
เป็นต้นไป 

จันทร์ 29 ธ.ค. 57 
เป็นต้นไป 

ศุกร์  29 พ.ค. 58 
เป็นต้นไป 

5.  นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ร หั ส ขึ้ น ต้ น ด้ ว ย  56 ห รื อ น้ อ ย ก ว่ า 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายวิชาที่ได้แจ้งความประสงค์ฯ แล้ว 
ผ่าน Web/บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนวิชาเรียน (กรณีที่
ไม่ได้แจ้งความประสงค์ฯ) ผ่าน Web/ต่อทะเบียนเป็น
นักศึกษา/ลงทะเบียนวิชาเรียน/พิมพ์ใบแจ้งยอด การ
ช าระเงิน/ช าระเงินที่ธนาคาร ไปรษณีย์ และช่องทางอื่นๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

จันทร์ 21 ก.ค. 57 - 
พุธ 30 ก.ค. 57 

จันทร์ 29 ธ.ค. 57 - 
พฤหัส 8 ม.ค. 58 

ศุกร์  29 พ.ค. 58 - 
พุธ 3 มิ.ย. 58 

6.  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 56 หรือน้อยกว่า  ตรวจสอบ
ข้อมูลการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา การต่อ
ทะเบียนเป็นนักศึกษา/การลงทะเบียนวิชาเรียน  ผ่าน 
web 
 

จันทร์ 22 ก.ค. 57 - 
ศุกร์ 3 ต.ค.57 

อังคาร 30 ธ.ค. 57- 
ศุกร์ 6 มี.ค. 58 

อังคาร 2 มิ.ย. 58 - 
ศุกร์  26 มิ.ย. 58 
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ที ่ รายการ ภาคการศกึษา 
ตน้ ปลาย พิเศษ 

7.  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 56 หรือน้อยกว่า เข้าหอพัก 
 

ศุกร์ 1  ส.ค. 57 ศุกร์ 9 ม.ค. 58 ศุกร์  5 มิ.ย. 58 

8.  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57  เข้าหอพัก เสาร์ 19 ก.ค. 57 – 
อาทิตย์ 20 ก.ค. 57 

เสาร์  10 ม.ค.58 
อาทิตย์ 11 ม.ค.58 

เสาร์  6 มิ.ย. 58 - 
อาทิตย์  7 มิ.ย. 58 

9.  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57  ที่ผ่านการสอบโดย สอท. 
และโดยวิธีอื่น ๆ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาผ่าน Web และช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามใบแจ้งยอดการช าระเงิน โดยช าระเงินที่
ธนาคาร ไปรษณีย์ และ ช่องทางอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ 

ศุกร์ 18 ก.ค. 57- 
อังคาร 22 ก.ค. 57 

  

10.  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57  ที่ผ่านการสอบโดย สอท. 
และโดยวิธีอื่น ๆ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งภาคปกติ  
แล ะ ภ า ค พิ เ ศ ษ  ต ร ว จ สอบ ข้ อ มู ล ก า ร ช า ร ะ เ งิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ผ่าน web 

อังคาร 22 ก.ค. 57- 
ศุกร์ 3 ต.ค. 57 

  

11.  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57 เตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2557 

จันทร์ 21 ก.ค. 57- 
ศุกร ์8 ส.ค. 57 

  

12.  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57 ลงทะเบียนวิชาเรียน ผ่าน 
Web 

จันทร์ 4 ส.ค. 57 - 
พฤหัส 7 ส.ค. 57 

  

13.  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57  แจ้งความประสงค์ลง   
 ทะเบียนวิชาเรียน ผ่าน Web 

   - จันทร ์15 ธ.ค. - 
พฤหัส 25 ธ.ค. 57 

พุธ 20 พ.ค. - 
อังคาร 26 พ.ค. 58 

14.  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57  ดูผลการแจ้ง 
ความประสงค์ลงทะเบียนวิชาเรียน จาก Web 

   - จันทร ์29 ธ.ค. 57 
เป็นต้นไป 

ศุกร์  29 พ.ค. 58 
เป็นต้นไป 

15.  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57 เปลี่ยนแปลงแก้ไข
รายวิชาที่ได้แจ้งความประสงค์ฯ แล้ว ผ่าน Web/บันทึก
ข้อมูลการลงทะเบียน วิชาเรียน (กรณีที่ไม่ได้แจ้งความ
ประสงค์ฯ)  ผ่าน Web/ลงทะเบียนวิชาเรียน/พิมพ์ใบแจ้ง
ยอดการช าระเงิน 

   - จันทร ์29 ธ.ค. 57 - 
พฤหัส 8 ม.ค. 58 

ศุกร์  29 พ.ค. 58 - 
พุธ 3 มิ.ย. 58 

16.  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57 ช าระเงินค่าขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา/ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนตามใบแจ้งยอดการ
ช าระเงินที่ธนาคาร ไปรษณีย์และช่องทางอื่นๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

   - จันทร ์29 ธ.ค. 57 - 
พฤหัส 8 ม.ค. 58 

ศุกร์  29 พ.ค. 58 - 
พุธ 3 มิ.ย. 58 

17.  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57 ตรวจสอบข้อมูลการช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน ผ่าน 
Web 

   - อังคาร 30 ธ.ค. 57- 
ศุกร์ 6 มี.ค. 58 

อังคาร 2 มิ.ย. 58 - 
ศุกร์ 26 มิ.ย. 58 

18.  วันเปิดภาคการศึกษา 
 

จันทร ์11 ส.ค. 57 จันทร ์12 ม.ค. 58 จันทร ์8 มิ.ย. 58 
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ที ่ รายการ ภาคการศกึษา 
ตน้ ปลาย พิเศษ 

19.  วันต่อทะเบียนเป็นนักศึกษาช้า/ลงทะเบียนวิชาเรียนช้า 
ผ่าน Web/ เพิ่มวิชาเรียน ผ่าน Web/พิมพ์ใบแจ้งยอด
การช าระเงิน/ช าระเงินที่ธนาคารและไปรษณีย์และ
ช่องทางอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

จันทร ์11 ส.ค.- 
พุธ 20 ส.ค. 57 

จันทร ์12 ม.ค. - 
พุธ 21 ม.ค. 58 

จันทร ์8  มิ.ย. - 
พฤหัส 11 มิ.ย. 58 

20.  นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาการต่อทะเบียนเป็นนักศึกษาช้า/ลงทะเบียนวชิา
เรียนช้า/เพิ่มวิชาเรียนช้า ผ่าน web 

พุธ 13 ส.ค.57 - 
ศุกร์ 3 ต.ค. 57 

อังคาร 13 ม.ค.58 -
ศุกร์ 6 มี.ค. 58 

อังคาร 9 มิ.ย.58 - 
ศุกร์ 26 มิ.ย. 58 

21.  วันถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน Web  โดยที่รายวิชา 
นั้นไม่ปรากฏในทรานสคริปต์ 

จันทร ์11 ส.ค.- 
ศุกร์ 5 ก.ย. 57 

จันทร ์12  ม.ค. - 
ศุกร์  6 ก.พ. 58 

จันทร ์8  มิ.ย. - 
อังคาร 16 มิ.ย. 58 

22.  วันที่นักศึกษายื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชา จันทร ์11 ส.ค.- 
จันทร ์ 25 ส.ค.57 

จันทร ์12 ม.ค. - 
จันทร ์26 ม.ค.58 

- 

23.  วันสุดท้ายที่คณะขอเปิดรายวิชา อังคาร 19 ส.ค.57 อังคาร  20 ม.ค.58 พุธ 10 มิ.ย.58 
24.  วันสุดท้ายที่คณะส่งการขอเปลี่ยนแปลง มข.30 พุธ 20 ส.ค.57 พุธ 21 ม.ค. 58 พฤหัส 11 มิ.ย.58 
25.  วันสุดท้ายที่คณะส่งรายวิชาที่ปิดให้ส านัก 

ทะเบียนฯ ขออนุมัติมหาวิทยาลัยประกาศปิด 
พฤหัส 27 ส.ค.57 พฤหัส 5 ก.พ. 58 พฤหัส 18 มิ.ย. 58 

  
26.  วันไหว้ครู พฤหัส  4 ก.ย. 57 - - 
27.  วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย - อาทิตย์ 25 ม.ค. 58 - 
28.  วันถอนรายวิชาเรียนโดยที่รายวิชานั้นได้สัญลักษณ์ W 

ที่ส านักทะเบียนฯ   
จันทร ์8 ก.ย. - 
ศุกร์ 3 ต.ค. 57 

จันทร ์9  ก.พ.  58 - 
ศุกร์ 6 มี.ค. 58 

พุธ 17 มิ.ย.- 
ศุกร์ 26 มิ.ย. 58 

29.  วันที่นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาผ่าน Web 
 ที่ http://reg.kku.ac.th 

จันทร ์1 ก.ย. - 
อังคาร 30 ก.ย.57 

จันทร ์2 มี.ค. - 
อังคาร 31 มี.ค. 58 

จันทร ์ 15 มิ.ย. - 
อังคาร 30 มิ.ย. 58 

30.  วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
เนื่องจากไม่ต่อทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนวิชาเรียน  โดย
มิได้ลาพักการศึกษา 

จันทร ์15 ก.ย. 57 จันทร ์23 ก.พ.58 - 

31.  วันขอรับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่มหาวิทยาลัย 
ประกาศปิด (เฉพาะนักศึกษารหัสประจ าตัว 48  
และน้อยกว่า) 

จันทร ์29 ก.ย. - 
ศุกร์ 3 ต.ค. 57 

จันทร ์2 มี.ค. - 
ศุกร์ 6 มี.ค. 58 

จันทร ์29 มิ.ย. - 
ศุกร์ 3 ก.ค. 58 

32.  วันสอบกลางภาค จันทร ์6 ต.ค. - 
ศุกร์ 10 ต.ค. 57 

จันทร ์9 มี.ค. - 
ศุกร์ 13 มี.ค. 58 

- 

33.  วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา -------------------------- ตามก าหนดของแต่ละคณะ ----------------- 
34.  วันลอยกระทง ประจ าปี  พ.ศ. 2557 พฤหัส 6 พ.ย.57 - - 
35.  วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา ศุกร์ 14 พ.ย. 57 ศุกร์ 17 เม.ย. 58 ศุกร์ 3 ก.ค.58 
36.  วันสุดท้ายของการเรียน อาทิตย ์30 พ.ย. 57 อาทิตย ์3 พ.ค. 58 อาทิตย ์19 ก.ค.58 
37.  วันสอบปลายภาค  จันทร ์1 ธ.ค. -  

จันทร ์22 ธ.ค. 57 
จันทร ์4 พ.ค. - 
ศุกร์ 22 พ.ค. 58 

จันทร ์ 20 ก.ค. - 
พฤหัส 23 ก.ค. 58 

38.  วันปิดภาคการศึกษา 
 

อังคาร 23 ธ.ค. 57 เสาร์ 23 พ.ค. 58 ศุกร์  24 ก.ค. 58 
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39.   วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรียน (ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะ) ให้ส านักทะเบียนฯ 

อังคาร 30 ธ.ค. 57 อังคาร 2 มิ.ย. 58 จันทร ์3 ส.ค. 58 

40.  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่
สมบูรณ์(ระดับคะแนน I)   ของภาคปลาย และภาคฤดู
ร้อน  ปีการศึกษา 2556 

อังคาร 30 ธ.ค. 57 - - 

41.  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่
สมบูรณ์(ระดับคะแนน I) ของภาคต้น ปีการศึกษา 2557 

- ศุกร์ 29 พ.ค. 58 - 

42.  วันประกาศรายชื่อนักศึกษาตกออก  ปีการศึกษา 2557 -  ศุกร์ 21 ส.ค.58 
43.  วันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบ 

ให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2557 

พฤหัส 30 ต.ค. 57   - 
  

- 
  

44.  วันพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปี พ.ศ. 2557 ประมาณเดือนธนัวาคม 2557 
 
ก าหนดใหง้ดการเรยีนการสอน ดงันี้ 
พฤหัสบดีที่ 4  กันยายน  2557     วันไหว้ครู 
จันทร์ที่ 6 ตุลาคม - ศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557              วันสอบกลางภาคการศึกษาต้น 

(เฉพาะรายวชิาที่เจา้ของรายวิชาก าหนด) 
พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน  2557     วันลอยกระทงประจ าป ีพ.ศ. 2557 
ประมาณเดือนธนัวาคม  2557     วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.2557 
อาทิตย์ที่ 25 มกราคม  2558     วันคล้ายวันสถาปนามหาวทิยาลัย 
จันทร์ที่  9  มีนาคม  -  ศุกร์ที่ 13  มีนาคม  2558   วันสอบกลางภาคการศึกษาปลาย 

(เฉพาะรายวชิาที่เจา้ของรายวิชาก าหนด) 
 

 ประกาศ  ณ วันที ่  13    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
 
 
 
      ลงชื่อ  เด่นพงษ์  สุดภักด ี
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 


