
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1469/2565) 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาส าหรับครู (โครงการพิเศษ) 

ระบบชดุวิชา ประจ าปกีารศึกษา 2565 

--------------------------- 

เพื่อให้การด าเนินการด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาส าหรับครู 
(โครงการพิเศษ) ระบบชุดวิชา ประจ าปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 5 ของ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ  1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่       /2565) เรื่อง ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรวิทยา 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาส าหรับครู (โครงการพิเศษ) ระบบชุดวิชา ประจ าปีการศึกษา  2565” 

ข้อ  2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ  3 ให้ก าหนดปฏิทินการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาส าหรับครู (โครงการ 

พิเศษ) ระบบชุดวิชา ประจ าปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการ วันที่ 

1 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 65 รายงานตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา และอัพโหลดเอกสารประกอบการขึ้น
ทะเบียนเปน็นักศึกษาใหม่ ผ่านเว็บไซด์ 
http://reg.kku.ac.th พิมพ์ใบแจ้งยอดและช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ธนาคาร 

หลังประกาศรายชื่อรับเข้า 
รอบแรก  
วันอังคารที่ 13 ธ.ค. – วันศุกรท์ี่ 16 ธ.ค. 2565 
รอบสอง  
วันจันทร์ที ่27 ก.พ. – วันศุกรท์ี่  3 มี.ค. 2566  

2 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 65 ตรวจสอบข้อมูลการ
ช าระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา การรายงานตัวขึน้
ทะเบียนเปน็นักศึกษา ผ่านเว็บไซด์ 
http://reg.kku.ac.th 

รอบแรก  
วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. – วันพฤหัสบดีที่ 29 ธ.ค. 
2565 
รอบสอง  
วันอังคารที ่7 มี.ค. – วันศุกร์ที่  10 มี.ค. 2566  

3 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 65 รับการปฐมนิเทศ และ
นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 64 หรือน้อยกว่าพบอาจารย์
ที่ปรึกษา 

วันอาทิตย์ที ่12 มี.ค. 2566 
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ล าดับที ่ รายการ วันที่ 
4 นักศึกษาทุกรหัส บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนวชิาเรียน

ด้วยตนเองผ่านเว็บไซด์ http://reg.kku.ac.th web 
พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษา และช าระเงนิที่
ธนาคาร 

วันจันทร์ที่ 13 มี.ค. – วันพุธที่ 15 มี.ค. 2566 

5 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 64 หรือนักศึกษาที่เข้าก่อนปี
การศึกษา 2564 รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือ
ลาพักการศึกษา ทีส่ านักบริหารและพัฒนาวชิาการ หรือ
พิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินและช าระเงินทีธ่นาคาร 

วันจันทร์ที่ 13 มี.ค. – วันพุธที่  15 มี.ค. 2566 

6 นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือ
การลาพักการศึกษา ผา่นเวบ็ไซด์ http://reg.kku.ac.th 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค. – วันศุกร์ที่  23 มี.ค. 
2566 

7 วันเปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที ่13 มี.ค. 2566 
8 วันต่อทะเบียนชา้ หรือวันรักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษาชา้ หรือวันลาพักการศึกษาช้า หรือวัน
ลงทะเบียนวชิาเรียนลา่ชา้ด้วยตนเอง หรือวันเพิ่มวิชา
เรียนด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซด์ http://reg.kku.ac.th 
หรือพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงนิ และช าระเงนิที่
ธนาคาร 

วันจันทร์ที่ 20 มี.ค. – วันพุธที่ 22 มี.ค. 2566 

9 นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา การต่อทะเบียนช้า หรือการรักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาช้า หรือการลาพักการศึกษาช้า หรือ
การลงทะเบียนวชิาเรียนช้า หรือการเพิ่มวิชาเรียน ผ่าน
เว็บไซด์ http://reg.kku.ac.th 

วันจันทร์ที่ 27 มี.ค. – วันศุกร์ที่ 31 มี.ค. 2566 

10 วันถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านเวบ็ไซด์โดยรายวชิา
นั้นไมป่รากฏในทรานสครปิต์ 

วันจันทร์ที่ 27 มี.ค. – วันศุกร์ที่ 31 มี.ค. 2566 

11 วันสุดทา้ยของการขอเปิดรายวชิาและวันสุดท้ายที่คณะ
ส่งการขอเปลี่ยนแปลง มข. 30 

วันพุธที ่22 มี.ค. 2566 

12 วันสุดทา้ยที่คณะส่งการขอปิดรายวิชา ให้ส านักบริหาร
และพัฒนาวชิาการ 

วันศุกร์ที่ 31 มี.ค. 2566 

13 วันถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเอง โดยรายวชิานั้นได้
สัญลักษณ์  W   
ที่ส านักบริหารและพฒันาวิชาการ 

วันจันทร์ที่ 3 เม.ย. – วันศุกร์ที่ 7 เม.ย. 2566 

14 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พน้สภาพการเป็นนักศึกษา 
เนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

วันจันทร์ที่ 3 เม.ย. 2566 
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ล าดับที ่ รายการ วันที่ 
15 วันสุดทา้ยของการลาพักการศึกษา วันศุกร์ที่ 21 เม.ย. 2566 

16 วันสุดทา้ยของการเรียน วันศุกร์ที่ 5 พ.ค. 2566 
17 วันสอบปลายภาค วันจันทร์ที่ 8 พ.ค. - วันเสารท์ี่ 13 พ.ค. 2566 

18 วันปิดภาคการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 
19 วันสุดทา้ยที่คณะส่งผลการเรียนที่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าคณะ ให้ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันศุกรท์ี่  19 พ.ค. 2566 

20 วันสุดทา้ยของการสอบรายงานการศึกษาอิสระหรือ
วิทยานพินธส์ าหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตร 

วันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 2567 

21 วันสุดทา้ยของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับ
สมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อยให้กับคณะที่สังกัด หรือ
วิทยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อยให้กับบัณฑิต
วิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร 

วันศุกรท์ี่ 29 มี.ค. 2567 

22 วันสุดทา้ยของการส่งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับ
สมบูรณ์ที่เข้าปกเรียบร้อยให้กับคณะที่สังกัด หรือ
วิทยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกเรียบร้อยให้กับบัณฑิต
วิทยาลัย ส าหรับผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา
นั้น โดยไม่ต้องรักษาสภาพในภาคการศึกษาถัดไป 

วันสุดทา้ยของการลงทะเบียนชา้ ภาคการศึกษา
พิเศษ ปีการศึกษา 2566 ตามปฏิทินการศึกษา
ของหลักสูตร 

ประกาศ ณ วันที่   7  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
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