
  
 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน่ (ฉบบัที ่  2634/2556) 

เรือ่ง  ปฏทินิการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  ประจ าปกีารศกึษา 2557 
----------------------- 

เพื่อให้การด าเนินงานดา้นการเรียนการสอนของระดับบัณฑติศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

อาศัยอ านาจตามมาตรา 20 และ 23 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และโดยมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2556     เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556      จึงก าหนดปฏิทิน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ต้น ปลาย พิเศษ 
1 นักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย  57 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษา ผ่าน Web  ที่ http://reg.kku.ac.th  และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามใบแจ้งยอดการช าระเงิน และ
ช าระเงินท่ีธนาคาร ไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 
   -  ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น 
 
   -  ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 

 
 

 
 

จันทร์ 19 พ.ค. - 
ศุกร์ 23 พ.ค. 57 

 
 

 
 
- 
 

พุธ 17 ธ.ค. - 
 ศุกร์ 19 ธ.ค. 57 

 
 

 
 
- 
 
- 

2 นักศึกษาท่ีมีรหัสขึ้นต้นด้วย 57   ตรวจสอบข้อมลูการช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาผ่าน Web 

อังคาร 20  พ.ค. -
ศุกร์ 3 ต.ค. 57 

พฤหัส 18 ธ.ค. - 
ศุกร์  6 ม.ีค. 58 

- 

3 นักศึกษาท่ีมีรหัสขึ้นต้นด้วย 56 หรือน้อยกว่า บันทึกข้อมูลการ
ลงทะเบียนวิชาเรียนผ่าน Web  / พิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระ
เงิน/ช าระเงินท่ีธนาคาร ไปรษณียแ์ละเคาน์เตอรเ์ซอร์วสิ 

จันทร์ 21 ก.ค. - 
พุธ 30 ก.ค.57 

จันทร์ 29 ธ.ค.57 -
พฤหัส 8 ม.ค. 58 

ศุกร์ 29 พ.ค. - 
พุธ 3 มิ.ย. 58 

4 นักศึกษาท่ีมีรหัสขึ้นต้นด้วย 56 หรือน้อยกว่า  รักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา/ลาพกัการศึกษา  ที่ส านักทะเบยีน
ฯ /พิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงิน/ช าระเงินท่ีธนาคาร ไปรษณีย์ 
และเคาน์เตอรเ์ซอร์วสิ 

จันทร์ 21 ก.ค. - 
พุธ 30 ก.ค.57 

จันทร์ 29 ธ.ค.57 -
พฤหัส 8 ม.ค. 58 

ศุกร์ 29 พ.ค. - 
พุธ 3 มิ.ย. 58 

5 นักศึกษาท่ีมีรหัสขึ้นต้นด้วย 56 หรือน้อยกว่า   ตรวจสอบ
ข้อมูลการช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา การรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา/ลาพกัการศึกษา/การลงทะเบยีน
วิชาเรียน ผ่าน Web 

อังคาร 22 ก.ค. -
ศุกร์ 3 ต.ค. 57 

อังคาร 30 ธ.ค.57 -
ศุกร์  6 ม.ีค.58 

อังคาร 2 มิ.ย.- 
ศุกร์ 26 มิ.ย. 58 

6 นักศึกษาท่ีมีรหัสขึ้นต้นด้วย 57   รับการปฐมนเิทศ/พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

จันทร์ 4  ส.ค. 57 จันทร์ 5 ม.ค. 58 - 

7 นักศึกษาท่ีมีรหัสขึ้นต้นด้วย 57 ลงทะเบียนวิชาเรียน 
ผ่าน Web   
 

จันทร์ 4 ส.ค.-  
พฤหัส 7 ส.ค. 57 

จันทร์ 5  ม.ค. - 
พฤหัส 8 ม.ค. 58 

ศุกร์ 29 พ.ค. - 
พุธ 3 มิ.ย. 58 



  
 

ที ่ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ต้น ปลาย พิเศษ 
8 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

เนื่องจากมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
 

พฤหัส 19 ม.ิย. 57 พฤหัส 8 ม.ค. 58 - 

9 นักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 57   ลงทะเบียนวิชาเรยีนและช าระ
เงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามใบแจ้งยอดการช าระเงินท่ี
ธนาคาร ไปรษณีย์และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
   -  ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น 
 
   -  ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
จันทร์ 5  ม.ค. - 
พฤหัส 8 ม.ค. 58 

- 

 
 
 
ศุกร์ 29 พ.ค. - 
พุธ 3 มิ.ย. 58 
ศุกร์ 29 พ.ค. - 
พุธ 3 มิ.ย. 58 

10 วันเปิดภาคการศึกษา     จันทร์ 11 ส.ค. 57 จันทร์ 12 ม.ค. 58 จันทร์ 8 มิ.ย. 58 
11 วันรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาช้า/ลาพักการศึกษาช้า/

ลงทะเบียนวิชาเรียนช้าด้วยตนเองผ่าน Web/เพิ่มวิชาเรียน
ด้วยตนเองผ่าน Web/พิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินและช าระ
เงินท่ีธนาคาร ไปรษณีย์และเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 

จันทร์ 11 ส.ค.- 
พุธ 20 ส.ค. 57 

จันทร์ 12 ม.ค.- 
พุธ 21 ม.ค. 58 

จันทร์ 8  มิ.ย. - 
พฤหัส 11 มิ.ย. 58 

12 นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
การรักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษาช้า/ลาพักการศึกษาช้า/ 
ลงทะเบียนวิชาเรียนช้า/เพิม่วิชาเรียน  ผ่าน Web 

พุธ 13 ส.ค. - 
ศุกร์ 3 ต.ค. 57 

อังคาร 13 ม.ค. - 
ศุกร์  6 ม.ีค. 58 

อังคาร 9 มิ.ย. -  
ศุกร์ 26 มิ.ย. 58 

13 วันถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเองผา่น Web  โดยรายวิชานั้นไม่
ปรากฏในทรานสคริปต ์

จันทร์ 11 ส.ค.- 
ศุกร์ 5 ก.ย. 57 

จันทร์ 12 ม.ค.- 
ศุกร์ 6 ก.พ. 58 

จันทร์ 8 มิ.ย. - 
อังคาร 16 มิ.ย. 58 

14 วันท่ีนักศึกษายื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชา จันทร์ 11 ส.ค.- 
จันทร์ 25 ส.ค. 57 

จันทร์ 12 ม.ค. - 
จันทร์ 26 ม.ค. 58 

- 

15 วันสุดท้ายของการขอเปดิรายวิชา อังคาร 19 ส.ค. 57 อังคาร 20 ม.ค. 58 พุธ 10 มิ.ย. 58 
16 วันสุดท้ายที่คณะส่งการขอเปลีย่นแปลง มข.30 พุธ 20 ส.ค. 57 พุธ 21 ม.ค. 58 พฤหัส 11 มิ.ย. 58 
17 วันสุดท้ายที่คณะส่งการขอปิดรายวิชาให้ส านักทะเบียนฯ พฤหัส 27 ส.ค. 57 พฤหัส 5 ก.พ. 58 พฤหัส 18 มิ.ย. 58 
18 วันไหว้คร ู พฤหัส 4 ก.ย. 57 - - 
19 วันลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2557 พฤหัส 6 พ.ย. 57 - - 
20 วันถอนวิชาเรียนโดยทีร่ายวิชานั้นได้สญัลักษณ์ W  โดย

รายวิชานั้นปรากฎในทรานสคริปต์ที่ส านักทะเบยีนฯ 
จันทร์ 8 ก.ย. -  
ศุกร์ 3 ต.ค. 57 

จันทร์ 9 ก.พ. - 
ศุกร์ 6 ม.ีค. 58 

พุธ 17 มิ.ย. - 
ศุกร์ 26  มิ.ย. 58 

21 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย - อาทิตย์ 25 ม.ค. 58 - 
22 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

เนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

จันทร์ 15 ก.ย. 57 จันทร์ 23 ก.พ. 58 - 

23 วันสุดท้ายของการเรียน อาทิตย์ 30 พ.ย. 57 อาทิตย์ 3 พ.ค. 58 อาทิตย์ 19 ก.ค. 58 
24 วันสอบปลายภาค จันทร์ 1 ธ.ค. - 

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

จันทร์ 20 ก.ค.- 
พฤหัส 23 ก.ค. 58 

25 วันปิดภาคการศึกษา    อังคาร 23 ธ.ค. 57 เสาร์ 23 พ.ค. 58 ศุกร์ 24 ก.ค. 58 
26 วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรียน  (ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะ กรรมการประจ าคณะ) ให้ส านักทะเบียนฯ 
 

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



  
 

ที ่ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ต้น ปลาย พิเศษ 
27 วันสุดท้ายของการสอบรายงานการศึกษาอิสระหรือ

วิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสตูร 

พฤหัส 11 ธ.ค. 57 พุธ 1 ก.ค. 58 - 

28 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบรูณ์
เข้าปกเรียบร้อยให้กับคณะที่สังกดั หรือ วิทยานิพนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์ เข้าปกเรียบร้อย ให้บัณฑติวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษา
ที่ครบระยะวลาการศึกษาตามหลกัสูตร 

ศุกร์ 3 ม.ค. 58 พุธ 29 ก.ค. 58 - 

29 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบรูณ์ที่
เข้า ปกเรียบร้อยให้กับคณะที่สังกดั หรือ วิทยานิพนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์ที่เข้าปกเรียบร้อยให้บัณฑติวิทยาลัย ส าหรับผู้ที่จะ
ส าเรจ็การศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยไม่ต้องรักษา
สถานภาพในภาคการศึกษาถัดไป 

พุธ  21 ม.ค. 58 วันสุดท้ายของการ
ลงทะเบียนช้าของ
ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2558 

วันสุดท้ายของการ
ลงทะเบียนช้าของ
ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2558 

30 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบรูณ์ทีย่ัง
ไม่เข้าปก ให้คณะทีส่ังกัด หรือวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ที่ยัง
ไม่เข้าปก ให้บณัฑิตวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาที่จะส าเรจ็
การศึกษาและประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร 
ประจ าปี พ.ศ. 2557 

ศุกร์ 3 ต.ค. 57 - - 

31 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบรูณ์ที่
เข้าปกเรียบร้อยแล้ว ให้กับคณะทีส่ังกัด  หรือวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ที่เข้าปกเรียบร้อยแล้ว ใหบ้ัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับ
นักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาและมสีิทธ์ิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2557 

ศุกร์ 3 ต.ค. 57 - - 

32 วันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาและมีสทิธ์ิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2557 

พฤหัส 30 ต.ค. 57 - - 

33 วันพระราชทานปรญิญาบตัร  ประจ าปี พ.ศ. 2557 ประมาณเดือน   ธันวาคม 2557 
ก าหนดใหง้ดการเรยีนการสอน  ดงันี้ 
พฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557    วันไหว้ครู        
พฤหัสที่ 6 พฤศจิกายน 2557    วันลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2557 
ประมาณเดือนธนัวาคม 2557    วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2557 
อาทิตย์ที่ 25  มกราคม  2558    วันคล้ายวันสถาปนามหาวทิยาลัย 
 ประกาศ  ณ วันที ่     13     พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
 

                      ลงชื่อ  เด่นพงษ์  สุดภักด ี
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 


