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ป.ตรี และ
บัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
สาหรับการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้การจัดการเรียนสอน ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีกรอบเวลาในการดาเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความเหมาะสมดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้นสูง พ.ศ.
2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565 สาหรับการจัดการเรียนการสอน ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
กิจกรรม
เปิดภาคการศึกษา นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
วันเปิดภาคการศึกษา
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาชาระเงินผ่านธนาคารโดยไม่เสียค่าปรับ
นักศึกษาขอลงเพิ่ม/ถอนรายวิชาจะไม่บันทึกลงใน
ใบแสดงผลการศึกษา/เปลี่ยนกลุม่
ยื่นคาร้องชาระเงินล่าช้า และชาระลงทะเบียนพร้อมชาระ
ค่าปรับเต็มจานวน
นักศึกษายืน่ คาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึก
ระดับคะแนน ถ(W) ลงในใบแสดงผลการศึกษา
วันสอบกลางภาคการศึกษา
หยุดทบทวน
วันสอบปลายภาคการศึกษา
ISSUE
วันที่บังคับใช้
1 ก.พ. 61

: 1
: 1 ก.พ. 65

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
18 มิถนุ ายน 2565
5 พฤศจิกายน 2565
25 มีนาคม 2566
20 มิถุนายน 2565
7 พฤศจิกายน 2565
27 มีนาคม 2566
6 มิถุนายน
25 ตุลาคม 2565
20 - 26 มีนาคม 2566
ถึง 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 6 พฤศจิกายน 2565
6 มิถุนายน
25 ตุลาคม 2565
20 - 26 มีนาคม 2566
ถึง 10 สิงหาคม 2565 ถึง 6 พฤศจิกายน 2565
20 มิถุนายน
7 - 18 พฤศจิกายน 27 มีนาคม 2566 ถึง
ถึง 1 กรกฎาคม 2565
2565
31 มีนาคม 2566
11 สิงหาคม ถึง
21 สิงหาคม 2565
20 มิถุนายน ถึง
7 พฤศจิกายน
27 มีนาคม 2566
3 สิงหาคม 2565
ถึง 21 ธันวาคม 2565 ถึง 10 พฤษภาคม 2566
20 มิถุนายน ถึง
7 พฤศจิกายน 2565
27 มีนาคม 2566
18 สิงหาคม 2565
ถึง 5 มกราคม 2566 ถึง 25 เมษายน 2566
20 มิถุนายน ถึง
7 พฤศจิกายน 2565
27 มีนาคม 2566
19 กันยายน 2565 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 24 เมษายน 2566
2 กรกฎาคม ถึง
19 พฤศจิกายน 2565
1 เมษายน 2566
9 กันยายน 2565
ถึง 27 มกราคม 2566 ถึง 28 เมษายน 2566
14-21 สิงหาคม 2565 4-11 มกราคม 2566 กาหนดการสอบโดยผู้สอน
8 - 15 ตุลาคม 2565
27 กุมภาพันธ์ ถึง
4 มีนาคม 2566
16–24 ตุลาคม 2565
5-12 มีนาคม 2566 14-21 พฤษภาคม 2566
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กิจกรรม
วันสิ้นภาคการศึกษา
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการศึกษา
อาจารย์ ส่งผลการศึกษาประจาภาคการศึกษาให้คณะ คณะส่งผล
การศึกษาประจาภาคการศึกษาให้แผนกส่งเสริมวิชาการฯ
คณะ พิจารณาอนุมตั ิผลการศึกษา
วันสาเร็จการศึกษา (ให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจาคณะ
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิผลการศึกษา)
ประกาศผลการศึกษา
วิทยาเขตฯ ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาให้สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน นครราชสีมา เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ครั้งที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
24 ตุลาคม 2565
27 ตุลาคม 2565

ภาคการศึกษาที่ 2
13 มีนาคม 2566
17 มีนาคม 2566

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
24 พฤษภาคม 2566
26 พฤษภาคม 2566

28 ตุลาคม 2565

18 มีนาคม 2566

29 พฤษภาคม 2566

1 พฤศจิกายน 2565

21 มีนาคม 2566

6 มิถุนายน 2566

2 พฤศจิกายน 2565

22 มีนาคม 2566

7 มิถุนายน 2566

15 พฤศจิกายน 2565

4 เมษายน 2566

20 มิถุนายน 2566

ตามแผนการประชุม
ตามแผนการประชุม
ของสภาวิชาการและ ของสภาวิชาการและ
สภา มทร.อีสาน
สภา มทร.อีสาน
การเปลี่ยนค่าระดับคะแนน ม.ส. (I) เฉพาะระดับปริญญาตรี
นักศึกษายื่นคาร้องเพื่อขอแก้ไขระดับคะแนน ม.ส. (I)
1 พฤศจิกายน ถึง
21 มีนาคม 2566
ภายใน 15 วัน นับจากวันอนุมัติผลการศึกษา
15 พฤศจิกายน 2565
ถึง 4 เมษายน 2566
อาจารย์ส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนม.ส. (I)
8 พฤษภาคม 2566
15 ธันวาคม 2565
คณะ พิจารณาอนุมตั ิผลการศึกษา วันสาเร็จการศึกษา (ให้ถือเอา
วันที่คณะกรรมการประจาคณะประชุมพิจารณาอนุมัตผิ ล
20 ธันวาคม 2565
15 พฤษภาคม 2566
การศึกษา)
ประกาศผลการศึกษา
20 ธันวาคม 2565
15 พฤษภาคม 2566
วิทยาเขตฯ ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาให้สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน นครราชสีมา เพื่อนาเสนอต่อสภมหาวิทยาลัย
5 มกราคม 2566
26 มิถุนายน 2566
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ครั้งที่ 2
ตามแผนการประชุม
ตามแผนการประชุม
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัตสิ าเร็การ
ของสภาวิชาการและ
ของสภาวิชาการและ
ศึกษาและอนุมตั ิให้ปริญญาแก่ผู้มคี ุณสมบัติครบถ้วน ครั้งที่ 2
สภา มทร.อีสาน
สภา มทร.อีสาน
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย รับทราบการอนุมตั ิสาเร็จ
การศึกษาและอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ครั้งที่ 1

ตามแผนการประชุม
ของสภาวิชาการและ
สภา มทร.อีสาน
6 มิถุนายน 2566
ถึง 20 มิถุนายน 2566
20 กรกฎาคม 2566
27 กรกฎาคม 2566
27 กรกฎาคม 2566
15 สิงหาคม 2566
ตามแผนการประชุม
ของสภาวิชาการและ
สภา มทร.อีสาน

หมายเหตุ - ภาคการศึกษาฤดูร้อน มหาวิทยาลัยฯ จัดการศึกษา 8 สัปดาห์ ให้คณะจัดเวลาศึกษา โดยเพิ่มชั่วโมง
ในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติเพื่อให้ครบตามที่หลักสูตรกาหนดไว้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. 2565

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อาดา รัยมธุรพงษ์)
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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