ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 17/2559)
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2559
…………………………
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเรียนการสอนของระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
2559 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความ ในมาตรา 37 (1) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ประกอบกับ มติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558
เรื่อง มอบอานาจให้
อธิการบดี และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2558 จึงกาหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2559 ดังนี้
ภาคการศึกษา
ลาดับ
รายการ
ภาคต้น
ภาคปลาย
ภาคพิเศษ
1 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59 ที่ผ่านการสอบ
โดยวิธีรับตรงขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่าน
เว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามใบแจ้งยอดการชาระ
เงินและชาระเงินที่ธนาคาร ที่ทาการ ไปรษณีย์
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
รอบที่ 1
วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. วันศุกร์ที่ 26 ก.พ. 2559
รอบที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 17 มี.ค. วันอังคารที่ 22 มี.ค.2559
2 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59 ที่ผ่านการสอบ
โดยวิธีรับตรงตรวจสอบข้อมูลการชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา การขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา ผ่านเว็บไซต์
รอบที่ 1
วันอังคารที่ 23 ก.พ. วันพุธที่ 31 ส.ค. 2559
รอบที่ 2
วันศุกร์ที่ 18 มี.ค. วันพุธที่ 31 ส.ค. 2559
3 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 58 หรือนักศึกษาที่ วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. วันอังคารที่ 13 ธ.ค. - วัน วันอังคารที่ 16
เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 255 8 แจ้ งความ วันพุธที่ 13 ก.ค. 2559
พุธที่ 21 ธ.ค. 2559
พ.ค. – วันพฤหัสบดี
ประสงค์ลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเว็บไซต์
ที่ 18 พ.ค. 2560
4

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 58 หรือ นักศึกษาที่ วันจันทร์ที่ 18 ก.ค. 2559
เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 255 8 ดูผลการแจ้ง เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.2559
เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 22 พ.ค.
2560 เป็นต้นไป

2

ลาดับ
5

6

รายการ

ภาคต้น

ความประสงค์ลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเว็บไซต์
นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 58 หรือ นักศึกษาที่ วันจันทร์ที่ 18 ก.ค. 2559 เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 เปลี่ยนแปลง วันพุธที่ 27 ก.ค. 2559
แก้ไข รายวิชาที่ได้แจ้งความประสงค์
การ
ลงทะเบียนวิชาเรียน แล้วผ่านเว็บไซต์ หรือ บันทึก
ข้อมูลการ ลงทะเบียนวิชาเรียน (กรณีที่ไม่ได้แจ้ง
ความประสงค์ฯ ) ผ่านเว็บไซต์ หรือ ต่อทะเบียน
เป็นนักศึกษา หรือลงทะเบียนวิชาเรียน หรือพิมพ์
ใบแจ้งยอดการชาระเงิน หรือ ชาระเงินที่ธนาคาร
ที่ทาการไปรษณีย์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 58 หรือ นักศึกษาที่ วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค.2559
เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 เข้าหอพัก

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย

ภาคพิเศษ

วันจันทร์ที่ 26 ธ.ค. 2559 วันจันทร์ที่ 22 พ.ค.
- วันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค.
- วันพฤหัสบดีที่ 25
2560
พ.ค. 2560

วันเสาร์ที่ 7 ม.ค. วันเสาร์ที่ 27 พ.ค. วันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค. 2560 วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค.
2560
วันเสาร์ที่ 7 ม.ค. วันเสาร์ที่ 27 พ.ค. วันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค. 2560 วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค.
2560
-

7

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59 เข้าหอพัก

วันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 2559

8

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59 ที่ผ่านการสอบ
โดย สอท . และโดยวิ ธีอื่น ๆ โดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามใบแจ้งยอดการชาระเงิน โดยชาระเงินที่
ธนาคาร ที่ทาการ ไปรษณีย์ หรือ เคาน์เตอร์
เซอร์วิส ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ
นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59 ที่ผ่ านการสอบ
โดย สอท . และโดยวิธีอื่น
ๆ โดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งภาคปกติ และ ภาค
พิเศษ ตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึ กษา การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่าน
เว็บไซต์

วันพุธที่ 6 ก.ค. 2559 วันจันทร์ที่ 11 ก.ค. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 2559 วันพุธที่ 31 ส.ค. 2559

-

-

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59 เตรียมความ
พร้อม นักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจาปี
การศึกษา 2559
นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59 ลงทะเบียนวิชา
เรียนผ่านเว็บไซต์
นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59 แจ้งความประสงค์
ลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเว็บไซต์

วันจันทร์ที่ 1 ส.ค. 2559 –
วันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 2559

-

-

-

-

วันอังคารที่ 13 ธ.ค. - วัน
พุธที่ 21 ธ.ค. 2559

วันอังคารที่ 16 พ.ค.
– วันพฤหัสบดีที่ 18
พ.ค. 2560

9

10
11
12

วันพุธที่ 3 ส.ค. 2559 วันเสาร์ที่ 6 ส.ค. 2559
-

3

ลาดับ
13
14

15

16
17
18

รายการ

ภาคต้น
-

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59 ดูผลการแจ้ ง
ความประสงค์ลงทะเบียนวิชาเรียนจากเว็บไซต์
นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59 เปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายวิชาที่ได้แจ้งความประสงค์การ
ลงทะเบียนวิชาเรียนแล้วผ่านเว็บไซต์
หรือ
บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนวิชาเรียน (กรณีที่
ไม่ได้แจ้งความประสงค์ฯ ) ผ่านเว็บไซต์ หรือ
ลงทะเบียนวิชาเรียน หรือพิมพ์ใบแจ้งยอดการ
ชาระเงิน
นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59 ชาระเงินค่าขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือค่าลงทะเบียนวิชา
เรียนตามใบแจ้งยอดการชาระเงินที่ธนาคาร ที่ทา
การไปรษณีย์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59 ตรวจสอบข้อมูล
การชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
การ
ลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเว็บไซต์
วันเปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 2559
วัน ต่อ ทะเบียน เป็นนักศึกษา ล่าช้า หรือวัน
ลงทะเบียนวิชาเรียน ล่าช้า ผ่านเว็บไซต์ หรือ วัน
เพิ่มวิชาเรียนผ่านเว็บไซต์ หรือพิมพ์ใบแจ้งยอด
การชาระเงิน หรือชาระเงินที่ธนาคาร ที่ทาการ
ไปรษณีย์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึก ษา การต่อทะเบียนเป็น
นักศึกษา หรือ ลงทะเบียนวิชาเรียน หรือเพิ่มวิชา
เรียนผ่านเว็บไซต์
วันถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ โดย
ที่รายวิชานั้นไม่ปรากฏในทรานสคริปต์

วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. –
วันศุกร์ที่ 19 ส.ค. 2559

21

วันที่นักศึกษายื่นคาร้องขอเทียบโอนรายวิชา

22

วันสุดท้ายที่คณะขอเปิดรายวิชาและวันสุดท้ายที่ วันศุกร์ที่ 19 ส.ค. 2559
คณะส่งการขอเปลี่ยนแปลง มข.30
วันสุดท้ายที่คณะส่งรายวิชาที่ปิดให้
สานัก วันศุกร์ที่ 2 ก.ย. 2559
บริหารและพัฒ นาวิชาการขออนุมัติมหาวิทยาลัย
ประกาศปิดรายวิชา
วันไหว้ครู
วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 2559

19

20

23
24

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
วันจันทร์ที่ 26 ธ.ค. 2559
เป็นต้นไป
วันจันทร์ที่ 26 ธ.ค. 2559
- วันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค.
2560

ภาคพิเศษ
วันจันทร์ที่ 22 พ.ค.
2560 เป็นต้นไป
วันจันทร์ที่ 22 พ.ค.
- วันพฤหัสบดีที่ 25
พ.ค. 2560

วันจันทร์ที่ 26 ธ.ค. 2559 วันจันทร์ที่ 22 พ.ค.
- วันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค.
- วันพฤหัสบดีที่ 25
2560
พ.ค. 2560
วันอังคารที่ 27 ธ.ค. 2559 วันอังคารที่ 23 พ.ค.
- วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 2560 - วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย.
2560
วันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 2560 วันจันทร์ที่ 29 พ.ค.
2560
วันจันทร์ที่ 9 ม.ค. วันจันทร์ที่ 29 พ.ค.
วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2560 - วันพุธที่ 31 พ.ค.
2560

วันอังคารที่ 9 ส.ค. –
วันพุธที่ 31 ส.ค. 2559

วันอังคารที่ 10 ม.ค. - วัน วันอังคารที่ 30 พ.ค.
ศุกร์ที่ 29 ม.ค. 2560
- วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย.
2560

วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. –
วันศุกร์ที่ 2 ก.ย. 2559

วันจันทร์ที่ 9 ม.ค. วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2560

วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. วันจันทร์ที่ 22 ส.ค. 2559

วันจันทร์ที่ 9 ม.ค. วันจันทร์ที่ 23 ม.ค. 2560
วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2560
วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2560
-

วันจันทร์ที่ 29 พ.ค.
- วันอังคารที่ 6 มิ.ย.
2560
วันพุธที่ 31 พ.ค.
2560
วันพุธที่ 7 มิ.ย.
2560
-

4

ภาคต้น
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
วันถอนรายวิชาเรียนโดยที่รายวิชานั้น
ได้ วันจันทร์ที่ 5 ก.ย. –
สัญลักษณ์ W ที่สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ วันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 2559

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
วันพุธที่ 25 ม.ค.2560
วันจันทร์ที่ 6 ก.พ. –
วันศุกร์ที่ 3 มี.ค. 2560

27

วันที่นักศึกษายื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาผ่าน
เว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th

วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. วันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 2559

วันพุธที่ 1 มี.ค. วันศุกร์ที่ 31 มี.ค. 2560

28

วันศุกร์ที่ 2 ก.ย. 2559

วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2560

29

วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาเนื่องจากไม่ต่อทะเบียนหรือไม่
ลงทะเบียนวิชาเรียน โดยมิได้ลาพักการศึกษา
วันสอบกลางภาค

30
31
32

วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
วันลอยกระทง ประจาปี พ.ศ.2559
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา

วันจันทร์ที่ 3 ต.ค. - วันศุกร์ที่ วันจันทร์ที่ 6 มี.ค. 7 ต.ค. 2559
วันศุกร์ที่ 10 มี.ค. 2560
ตามกาหนดของแต่ละคณะ
วันจันทร์ที่ 14 พ.ย. 2559
วันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 2559
วันพุธที่ 12 เม.ย. 2560

33

วันสุดท้ายของการเรียน

วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559

34

วันสอบปลายภาค

วันจันทร์ที่ 28 พ.ย. วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 2559

35

วันปิดภาคการศึกษา

วันอังคารที่ 20 ธ.ค. 2559

36

วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรียนที่ผ่านค
วาม วันพฤหัสบดีที่ 29 ธ.ค. 2559 วันจันทร์ที่ 29 พ.ค. 2560
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ให้สานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค. 2559
ยังไม่สมบูรณ์ (ระดับคะแนน I) ของภาคการศึกษา
ปลาย และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา
2558
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่
วันจันทร์ที่ 29 พ.ค. 2560
ยังไม่สมบูรณ์ (ระดับคะแนน I) ของภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2559
วันประกาศรายชื่อนักศึกษาตกออก
ปีการศึกษา 2559
วันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจาคณะให้ความ
วันศุกร์ที่ 28 ต.ค. 2559
เห็นชอบ ให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาและมีสิทธิ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปี

ลาดับ
25
26

37

38
39
40

รายการ

ภาคพิเศษ
วันพุธที่ 7 มิ.ย. วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย.
2560
วันจันทร์ที่ 5 มิ.ย. วันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.
2560
-

วันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.
2560
วันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย.
วันศุกร์ที่ 7 ก.ค.
2560
2560
วันจันทร์ที่ 1 พ.ค. วันพุธที่ 12 ก.ค. วันจันทร์ที่ 22 พ.ค. 2560 วันศุกร์ที่ 14 ก.ค.
2560
วันอังคารที่ 23 พ.ค.
วันเสาร์ที่ 15 ก.ค.
2560
2560
วันศุกร์ที่ 21 ก.ค.
2560
-

วันอังคารที่ 7 ส.ค.
2560
-

5

ลาดับ
41
42

43

รายการ

ภาคต้น

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย

พ.ศ.2559
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประมาณเดือนธันวาคม 2559
ประจาปี พ.ศ.2559
วันสุดท้ายของการจัดทารายงานผลการ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ม.ค. 2560 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย.
ดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ .5 และ
2560
รายงานผลการดาเนินการขอ งประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ .6 โดยบันทึกผ่าน
เว็บไซต์ http://tqf.kku.ac.th
วันสุดท้ายของการจัดทารายงานผลการ
วันพุธที่ 13 ก.ย. 2560
วันพุธที่ 13 ก.ย. 2560
ดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
โดยบันทึกผ่านเว็บไซต์ http://tqf.kku.ac.th
กาหนดให้งดการเรียนการสอน ดังนี้
1. วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
วันไหว้ครู
2. วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 วันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น
(เฉพาะรายวิชาที่เจ้าของรายวิชากาหนด)
3. วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
วันลอยกระทงประจาปี พ.ศ.2559
4. ประมาณเดือนธันวาคม 2559
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.2559
5. วันพุธที่ 25 มกราคม 2559
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
6. วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 วันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย
(เฉพาะรายวิชาที่เจ้าของรายวิชากาหนด)
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

ลงชื่อ เด่นพงษ์ สุดภักดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์การ
ปฏบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคพิเศษ

วันอังคารที่ 15 ส.ค.
2560

วันพุธที่ 13 ก.ย.
2560

