
                      
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก�น 
เรื่อง   ปฏิทินการศึกษา  ประจําป$การศึกษา 2564   
สําหรับการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี  

 
 

เพ่ือให	การจัดการเรียนสอน ระดับปริญญาตรี ประจําป�การศึกษา 2564  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก-น  มีกรอบเวลาในการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความเหมาะสม
ดําเนินการไปด	วยความเรียบร	อย  และมีประสิทธิภาพ   

 

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห-งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล   พ.ศ.  2548    ประกอบกับข	อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ว-าด	วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  พ.ศ. 2559  ข	อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ว-าด	วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. 2559  ข	อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ว-าด	วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2559  และ
ข	อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ว-าด	วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2562  จึงออกประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เรื่อง ปฏิทินการศึกษา  ประจําป�การศึกษา 2564 สําหรับการจัดการเรียนการสอน   
ดังรายละเอียดแนบท	ายประกาศนี้   
 

กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาฤดูร0อน 
เป1ดภาคการศึกษา นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร3-อาทิตย3)    19 มิถุนายน 2564 6 พฤศจิกายน 2564 26 มีนาคม 2565 
วันเป1ดภาคการศึกษา 21 มิถุนายน 2564 8  พฤศจิกายน 2564 28 มีนาคม 2565 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชําระเงินผ�านธนาคาร 
7 - 20  มิถุนายน 2564 

 
27 ตุลาคม  2564 

ถึง 7 พฤศจิกายน 2564 

21  มีนาคม 
ถึง  27 มีนาคม 2565 

นักศึกษาขอลงเพ่ิม/ถอนรายวิชาจะไม�บันทึกลงในใบ
แสดงผลการศึกษา/เปลี่ยนกลุ�ม/ลงทะเบียนพร0อมชําระ
ค�าปรับ 

21 มิถุนายน 
ถึง 2 กรกฎาคม 2564 

8 - 19 พฤศจิกายน 
2564 

28 มีนาคม 
ถึง 1 เมษายน 2565 

นักศึกษาย่ืนคําร0องขอรักษาสภาพการเปCนนักศึกษา 
21 มิถุนายน  ถึง 

4  สิงหาคม  2564 
8 พฤศจิกายน 

ถึง 22 ธันวาคม 2564 
28 มีนาคม 

ถึง 11 พฤษภาคม 2565 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ย่ืนคําร0องขอสําเร็จการศึกษา 
21  มิถุนายน  ถึง 

19  สิงหาคม  2564 
8  พฤศจิกายน 2564 
ถึง 6  มกราคม 2565 

28  มีนาคม 
ถึง 26 เมษายน 2565 

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึก
ระดับคะแนน ถ(W) ลงในใบแสดงผลการศึกษา 

3  กรกฏาคม   ถึง 
10  กันยายน  2564 

20 พฤศจิกายน 2564 
ถึง 28 มกราคม 2565 

29  มีนาคม 
ถึง 29 เมษายน 2565 

 

วันสอบกลางภาคการศึกษา 15 – 22  สิงหาคม 2564 4-11 มกราคม 2565 
กําหนดการสอบโดย

อาจารย3ผู0สอน 

หยุดทบทวน 11 – 15  ตุลาคม  2564 
28 กุมภาพันธ3 ถึง 
4 มีนาคม 2565 

- 
 

วันสอบปลายภาคการศึกษา 
17– 22  ตุลาคม  และ 

24 - 25  ตุลาคม  2564 

 
6 – 13  มีนาคม 2565 

 
23 – 24  พฤษภาคม  2565 
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– 2 – 
กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาฤดูร0อน 

วันสิ้นภาคการศึกษา 26 ตุลาคม 2564 14  มีนาคม 2565 25 พฤษภาคม 2565 
อาจารยJ ส-งผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาให	คณะ  คณะส-งผล
การศึกษาประจําภาคการศึกษาให	แผนกส-งเสริมวิชาการฯ 

26 ตุลาคม 2564 14  มีนาคม  2565 30 พฤษภาคม 2565 

คณะ พิจารณาอนุมตัิผลการศึกษา     
วันสําเรจ็การศึกษา    (ให	ถือเอาวันท่ีคณะกรรมการประจําคณะ
ประชุมพิจารณาอนุมตัิผลการศึกษา) 

 
2 พฤศจิกายน  2564 22 มีนาคม 2565 6  มิถุนายน 2565 

ประกาศผลการศึกษา 3 พฤศจิกายน  2564 23 มีนาคม 2565 7  มิถุนายน 2565 
วิทยาเขตฯ  ส-งรายช่ือผู	สําเร็จการศึกษาให	สํานักส-งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน  นครราชสมีา  เพ่ือนําเสนอต-อสภามหาวิทยาลัย  
พิจารณาอนุมัติให	ปรญิญา  ครั้งท่ี 1 

16  ธันวาคม  2564 4  เมษายน 2565 17  มิถุนายน 2565 

สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย รับทราบการอนุมตัิสาํเร็จ
การศึกษาและอนุมัติให	ปริญญาแก-ผู	มีคณุสมบัติครบถ	วน  ครั้งท่ี 1 

ตามแผนการประชุม 
ของสภาวิชาการและ 

สภา  มทร.อีสาน 

ตามแผนการประชุม 
ของสภาวิชาการและ 

สภา  มทร.อีสาน 

ตามแผนการประชุม 
ของสภาวิชาการและ 

สภา  มทร.อีสาน 
การเปลี่ยนค�าระดับคะแนน  ม.ส. (I) 

นักศึกษายื่นคําร	องเพ่ือขอแก	ไขระดับคะแนน  ม.ส. (I) 
ภายใน 15 วัน นับจากวันอนุมัติผลการศึกษา 

2 – 16 พฤศจิกายน 2564 
22  มีนาคม  

ถึง  5 เมษายน 2565 
6  มิถุนายน 

ถึง 20 มิถุนายน 2565 
อาจารยJส-งผลการแก	ไขระดับคะแนนม.ส. (I)  16  ธันวาคม  2564 5  พฤษภาคม  2565 20  กรกฎาคม  2565 
คณะ พิจารณาอนุมตัิผลการศึกษา วันสําเร็จการศึกษา  (ให	ถือเอา
วันท่ีคณะกรรมการประจําคณะประชุมพิจารณาอนุมัตผิล
การศึกษา) 

21  ธันวาคม  2564 12  พฤษภาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565 

ประกาศผลการศึกษา 21  ธันวาคม  2564 12 พฤษภาคม  2565 27 กรกฎาคม 2565 
วิทยาเขตฯ  ส-งรายช่ือผู	สําเร็จการศึกษาให	สํานักส-งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน  นครราชสมีา  เพ่ือนําเสนอต-อสภมหาวิทยาลัย   
พิจารณาอนุมัติให	ปรญิญา  ครั้งท่ี 2 

5  มกราคม  2565 26  พฤษภาคม  2565 10  สิงหาคม  2565 

สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัตสิําเร็การ
ศึกษาและอนุมตัิให	ปริญญาแก-ผู	มคุีณสมบัติครบถ	วน  ครั้งท่ี 2 

ตามแผนการประชุม 
ของสภาวิชาการและ 

สภา  มทร.อีสาน 

ตามแผนการประชุม 
ของสภาวิชาการและ 

สภา  มทร.อีสาน 

ตามแผนการประชุม 
ของสภาวิชาการและ 

สภา  มทร.อีสาน 

หมายเหตุ  -   ภาคการศึกษาฤดูร	อน  มหาวิทยาลัยฯ  จัดการศึกษา  8  สัปดาหJ  ให	คณะจัดเวลาศึกษา  โดยเพ่ิมชั่วโมง 
       ในแต-ละรายวิชาให	เท-ากับภาคการศึกษาปกติเพ่ือให	ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว	 

 

จึงประกาศให	ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   2    มีนาคม  พ.ศ.  2564     
 

 
             
           (ผู	ช-วยศาสตราจารยJอาดา  รัยมธุรพงษJ) 

รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก-น  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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