
  
 
 
 
 

   
   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบับท่ี  281/2561) 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2561 

………………………… 

เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 256 1  
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความ ในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ. 2558 
ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 9/2558   เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 
เรื่อง มอบอ านาจให้อธิการบดี และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้ง ที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561  จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ  1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่   281 /2561) เรื่อง ปฏิทิน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2561” 

 ข้อ  ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ  3 ให้ก าหนดปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี ้

ล าดับ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ 
1 นักศึกษารหัสข้ึนต้นด้วย 61รายงานตัวข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษา  ผ่านเว็บไซต์  
http://reg.kku.ac.th และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามใบแจ้งยอดการ
ช าระเงิน และช าระเงินที่ธนาคาร หรือที่ท า
การไปรษณีย์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

- ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใน 
ภาคการศึกษาต้น 
- ในรอบการรับเข้าศึกษาโดยระบบ

โควต้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

- รอบที่  1  
 
 
- รอบที่  2  

 
 
 
 
 
 
 
 
วันพุธที่ 23 พ.ค. - วัน
ศุกร์ที่ 25 พ . ค . 
2561 
วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย.-
วันศุกร์ที่ 22 มิ .ย . 
2561 
วันจันทร์ที่ 23 ก.ค.-
วันพุธที่ 25 ก . ค . 
2561 

 
 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 

- 
 
 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 

- 
 
 
- 
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ล าดับ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ 
 - ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใน 

ภาคการศึกษาปลาย 
- 

  

วันพุธที่ 28 พ.ย. -  
วัน ศุกร์ ที่ 30  พ .ย . 
2561 

- 

  

2 นักศึกษาที่มีรหัสข้ึนต้นด้วย 61 ตรวจสอบ   
ข้อมูลการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่าน
เว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th 

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 
พ.ค. – วันศุกร์ ที่ 31 
ส.ค. 2561 

วัน พฤหัสบดี ที่ 29 
พ .ย . 25 61  – วัน
พฤหัสบดีที่  31 ม.ค. 
2562 

- 

3 นักศึกษาที่มีรหัสข้ึนต้นด้วย  60  หรือ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 
บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่าน  
เว็บไชต์ http://reg.kku.ac.th หรือพิมพ์ใบ
แจ้งยอดการช าระเงิน หรือช าระเงินที่ธนาคาร 
หรือ ที่ท าการ  ไปรษณีย์ หรือเคาน์เตอร์
เซอร์วิส 

วัน จันทร์ ที่ 23 ก .ค . 
25 61 - วัน พุธ ที่ 1 
ส.ค. 2561 

วันอังคาร ที่ 25 ธ .ค . 
2561 -  วันพฤหัสบดี
ที่ 3 ม.ค. 2562 

วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. - 
วัน พุธ ที่ 5  มิ . ย . 
2562 

4 นักศึก ษาที่มีรหัสข้ึนต้นด้วย 60  หรือ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 
รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือลาพัก
การศึกษาที่ส านักบริหารแล ะพัฒนาวิชาการ 
หรือพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงิน ช าระเงินที่
ธนาคาร หรือ ที่ท าการไปรษณีย์ หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

วัน จันทร์ ที่ 23 ก .ค . 
25 61  - วัน พุธ ที่ 1 
ส.ค. 2561 

วันอังคาร ที่ 25 ธ .ค . 
2561 -  วันพฤหัสบดี
ที่ 3 ม.ค. 2562 

วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. - 
วัน พุธ ที่ 5 มิ . ย . 
2562 

5 นักศึกษาที่มีรหัสข้ึนต้นด้วย 60  หรือ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 
ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา การรักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษา หรือลาพักการศึกษา หรือการ
ลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเว็บไซต์  
http://reg.kku.ac.th 

วันอังคารที่ 24 ก.ค. - 
วัน ศุกร์ ที่ 31 ส .ค . 
2561 

วัน พุธ ที่ 2 6  ธ . ค .
2561 - วันพฤหัสบดี
ที่ 31 ม.ค. 2562 

วันจันทร์ ที่ 3 มิ.ย. - 
วันศุกร์ที่ 28 มิ .ย . 
2562 

6 นักศึกษาที่มีรหัสข้ึนต้นด้วย 61  รับการ
ปฐมนิเทศ หรือพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

วันอังคารที่ 31  ก.ค. 
2561 

วันศุกร์ที่ 4 ม.ค. 
2562 

- 

7 นักศึกษาที่มีรหัสข้ึนต้นด้วย 61 ลงทะเบียน
วิชาเรียนผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th 
 

วันอังคารที่ 31 ก.ค. -  
วันศุกร์ ที่ 3 ส . ค . 
2561 

วันศุกร์ที่ 4 ม.ค. -  
วันอาทิตย์ที่ 6 ม .ค . 
2562 

วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. - 
วัน พุธ ที่ 5 มิ . ย . 
2562 

8 วันประกาศรายช่ือนักศึกษาพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาเนื่องจากมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

วันศุกร์ที่ 15 ม.ิย. 
2561 

วันศุกร์ที่ 11 ม.ค.
2562 

- 
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ล าดับ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ 
9 นักศึกษารหัสข้ึนต้นด้วย 61 ลงทะเบียนวิชา

เรียนและช าระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ตามใบแจ้งยอดการช าระเงินที่ธนาคาร หรือที่
ท าการไปรษณีย์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

- ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใน      
ภาคการศึกษาต้น 
 

- ส าหรับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาใน      
ภาคการศึกษาปลาย 

 
 
 
 

- 
 

 
- 

 
 
 
 
วันศุกร์ที่ 4 ม.ค. -  
วันอาทิตย์ที่ 6 ม.ค. 
2562 

- 

 
 
 
 
วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. - 
วันพุธที่ 5 มิ.ย. 
2562 
วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. - 
วันพุธที่ 5 มิ.ย. 
2562 

10 วันเปิดภาคการศึกษา     วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 
2561 

วันจันทร์ที ่7 ม.ค. 
2562 

วันจันทร์ที ่10 มิ.ย. 
2562 

11 วันรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาล่าช้า    
วันลาพักการศึกษาล่าช้า หรือวันลงทะเบียน
วิชาเรียนล่าช้าด้วยตนเอง  หรือวันเพิ่มวิชา
เรียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
http://reg.kku.ac.th หรือพิมพ์ใบแจ้งยอด
การช าระเงินและช าระเงินที่ธน าคาร หรือ  
ที่ท าการไปรษณีย์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

วันจันทร์ที ่6 ส.ค. –  
วันศุกร์ที ่17 ส.ค. 
2561 

วันจันทร์ที ่7 ม.ค. - 
วันศุกร์ที ่18 ม.ค. 
2562 

วันจันทร์ที ่10 มิ.ย. 
- วันพุธที่ 12 มิ.ย. 
2562 

12 นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  การรักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา หรือลาพักการศึกษา หรือ
ลงทะเบียนวิชาเรียน หรือเพิ่มวิชาเรียนผ่าน
เว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th 

วันอังคารที่ 7 ส.ค. –  
วันศุกร์ที ่31 ส.ค. 
2561 

วันอังคารที ่8 ม.ค. - 
วันพฤหัสบดทีี ่31 
ม.ค. 2562 

วันอังคารที ่11 มิ.ย. 
- วันศุกร์ที ่28 ม.ิย. 
2562 

13 วันถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์  
โดยรายวิชาน้ันไม่ปรากฏในทรานสคริปต์ 

วันจันทร์ที ่6 ส.ค. - 
วันศุกร์ที ่31 ส.ค. 
2561 

วันจันทร์ที ่7 ม.ค. -  
วันศุกร์ที ่1 ก.พ. 
2562 

วันจันทร์ที ่10 มิ.ย. 
- วันอังคารที่ 18 
มิ.ย. 2562 

14 วันที่นักศึกษาย่ืนค าร้องขอเทียบโอนรายวิชา วันจันทร์ที ่6 ส.ค. - 
วันจันทร์ที ่20 ส.ค. 
2561 

วันจันทร์ที ่7 ม.ค. - 
วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 
2562 

- 

15 วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาและวัน
สุดท้ายที่คณะส่งการขอเปลี่ยนแปลง มข.30 

วันศุกร์ที ่17 ส.ค. 
2561 

วันศุกร์ที ่18 ม.ค. 
2562 

วันพธุที่ 12 มิ.ย. 
2562 

16 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย - วันศุกร์ที่ 25 ม.ค. 
2562 

- 

17 วันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 
2561 

- - 
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ล าดับ 
รายการ ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ 
18 วันสุดท้ายที่คณะส่งรายวิชาที่ปิดให้       

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการขออ นุมัติ
มหาวิทยาลัยประกาศปิดรายวิชา 

วันศุกร์ที ่31 ส.ค. 
2561 

วันศุกร์ที ่1 ก.พ. 
2562 

วันพุธที่ 19  มิ.ย. 
2562 

19 วันประกาศรายช่ือนักศึกษาที่พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาเนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบการ
ลงทะเบียนและการช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

วันศุกร์ที่ 7 ก.ย. 
2561 

วันศุกร์ที่ 1 ก.พ. 
2562 

- 

20 วันถอนวิชาเรียนโดยที่รายวิชาน้ันได้
สัญลักษณ์  W โดยรายวิชาน้ันปรากฏ
ในทรานสคริปต์ที่ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. -  
วันศุกร์ที่  28 ก.ย. 
2561 

วันจันทร์ที่ 4 ก.พ. -  
วันศุกร์ที่  1 มี .ค . 
2562 

วันพุธที่  19 มิ.ย.  - 
วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 
2562 

21 วันลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันพฤหัสบดทีี่ 22 
พ.ย. 2561 

- - 

22 วันสุดท้ายของการเรียน วันอาทิตย์ที่  25 พ.ย. 
2561 

วันอาทิตย์ที่  5 พ.ค. 
2562 

วันอาทิตย์ที่  21 
ก.ค. 2562 

23 วันสอบปลายภาค วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. -  
วันจันทร์ ที่ 17 ธ.ค. 
2561 

วันจันทร์ที่  6 พ.ค. -  
วันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 
2562 

วันจันทร์ที่   22 ก.ค. 
- วันพุธที่  24 ก.ค. 
2562 

24 วันปิดภาคการศึกษา    วันอังคารที่ 18 ธ.ค. 
2561 

วันอังคารที่ 28 พ.ค. 
2562 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 
ก.ค. 2562 

25 วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับ
คะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์ (ระดับคะแนน I) ของ
ภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษาพิเศษ        
ปีการศึกษา 2560 

วันพุธที่ 26 ธ.ค. 
2561 

- - 

 

26 วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับ
คะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์ (ระดับคะแนน I)  
ของภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 

- วันจันทร์ที ่3 มิ.ย. 
2562 

- 

27 วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรียนที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะให้
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

วันพุธที่ 26 ธ.ค. 
2561 

วันจันทร์ ที่ 3 มิ.ย. 
2562 

วันศุกร์ที่ 2  ส .ค . 
2562 

28 วันสุดท้ายของการสอบรายงานการศึกษา
อิสระหรือวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาที่ครบ
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 1 3 
ก.ย. 2561 

วันจันทร์ที่ 29 เม .ย. 
2562 

- 
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ล าดับ 
รายการ ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ 
29 

 
วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ 
ฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อยให้กับคณะที่
สังกัด หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้าป ก
เรียบร้อยให้บัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษา
ที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
 

 
วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 
2561 

 
วันพุ ธ ที่ 1 5  พ . ค . 
2562 

 
 

30 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ 
ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกเรียบร้อยให้กับคณะที่
สังกัด หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปก
เรียบร้อยให้บัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับผู้ที่จะ
ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน โดยไม่
ต้องรักษาสถานภาพในภาคการศึกษาถัดไป 

วันศุกร์ที่ 18 ม.ค. 
2562 

วันสุดท้ายของการ
ลงทะเบียนล่าช้าของ 
ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2562 

วันสุดท้ายของการ
ลงทะเบียนล่าช้าของ
ภาคการศึกษาต้น   
ปีการศึกษา 2562 

31 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ 
ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกเรียบร้อยแล้ว ให้กับ
คณะที่สังกัด หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่
เข้าปกเรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตวิทยาลัย 
ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและมีสิทธิ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 

วันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 
2561 

 
- 

 
- 

32 วันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจ าคณะให้
ความเห็นชอบให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
และมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันพุธที่ 31 ต.ค. 
2561 

 
- 

 
- 

33 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ประมาณเดือนธันวาคม 2561 

34 วันสุดท้ายของการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ .5 และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ .6 โดยบันทึกผ่าน
เว็บไซต์ http://tqf.kku.ac.th 

วันพฤหัสบดทีี ่17 
ม.ค. 2562 

วันพฤหัสบดทีี ่27 
มิ.ย. 2562 

วันเสาร์ที่ 24 ส.ค.
2562 

35 วันสุดท้ายของการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
โดยบันทึกผ่านเว็บไซต์ http://tqf.kku.ac.th 

วันจันทร์ที ่23 ก.ย. 2562 
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 ข้อ   4 ก าหนดให้งดการเรียนการสอน  ดังนี ้
  (1) วันพฤหัสบดีที่  6  กันยายน  2561  วันไหว้ครู        
  (2) วันพฤหัสบดทีี่ 22 พฤศจิกายน 2561  วันลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2561 
  (3) ประมาณเดือนธันวาคม 2561  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2561 
  (4) วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562    วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่    6  กุมภาพันธ์     พ.ศ. 2561   
 
 

ลงช่ือ   เด่นพงษ์  สุดภักดี 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักด)ี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   
 
 
 
        
 
 
 
 

   
    

      

 
 


