
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง  ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 

----------------------------------------------------- 
เพื่อให้การดําเนินการเรียนการการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกําหนดปฏิทิน

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 
 

ที่ กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี
ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน 

1. กิจกรรมนักศึกษาใหม่ 
1.1 ยืนยันสิทธิ์นักศึกษาใหม่ผ่านระบบ Reg. และชําระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ผ่าน

ธนาคาร  (ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่,  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย,  ค่าธรรมเนียม
ประจําภาค และค่าคู่มือนักศึกษาฯ) โดยไม่คืนเงิน 

คร้ังที่ 1 26 พ.ค.-27 มิ.ย.57 25 ธ.ค.57-11 ม.ค.58 ตามที่คณะ
กําหนด 

คร้ังที่ 2 29 ก.ค.-3 ส.ค.57 

1.2 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท-เอก 

3 ส.ค. 57 11 ม.ค. 58 ตามที่คณะ
กําหนด 

2. วันเปิดภาคการศึกษา 4 ส.ค. 57 12 ม.ค. 58 ตามที่คณะ
กําหนด 

3. การลงทะเบียน/เพิ่มรายวิชา/เปลีย่นกลุ่มการเรียน 
3.1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียนทาง www.reg.ubu.ac.th และชําระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารหรือที่ทําการไปรษณีย์   
4-ก.ค.-10 ส.ค.57  12 ธ.ค.57-18 ม.ค.58 4 พ.ค.-7 มิ.ย.58 

3.2 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียนผ่านการยื่นคําร้องต่อสํานักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษาและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร/ที่ทําการไปรษณีย์   

11-15 ส.ค. 57 19-23 ม.ค.58 8-12 มิ.ย.58 

3.3 วันสุดท้ายของการชําระหน่วยกิตรายวิชาผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ แบบไม่เสียค่าปรับ 24 ส.ค.57 1 ก.พ.58 14 มิ.ย.58 
3.4 เสียค่าปรับการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนช้า วันละ  50 บาท (เว้นวันหยุดราชการ) โดยชําระค่าปรับ

พร้อมค่าลงทะเบียนที่กองคลัง  
25 ส.ค.-12 ก.ย.57 2 -20 ก.พ.58 8-19 มิ.ย.58 

3.5 ยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนหรือรายวิชาที่เพิ่มแต่ไม่ชําระค่าหน่วยกิตรายวิชา 15 ก.ย. 57 23 ก.พ. 58 22 มิ.ย.58 
3.6 ยื่นคําร้องขอคืนรายวิชา (บศ.3.2) ผ่านคณะต้นสังกัด และสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา พร้อมเสีย

ค่าปรับชําระเงินค่าลงทะเบียนช้า วันละ 50 บาท (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมค่าลงทะเบียนที่กองคลัง 
15-26 ก.ย. 57 23 ก.พ.-6 มี.ค.58 22 -29 มิ.ย.58 

4. การขอคืนสถานภาพ/ขยายเวลาการศึกษา/ลาพกั/รักษาสถานภาพนักศึกษา 

4.1 นักศึกษาพ้นสถานภาพยื่นคําร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 2 มิ.ย -29 ส.ค.57 24 พ.ย.57-30 ม.ค.58 - 
4.2 วันสุดท้ายของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและใช้เวลาเรียนครบตามหลักสูตรแต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา 

ทําการขอขยายเวลาศึกษา (ก่อนเปิดภาคการศึกษา ถึงต้นภาคการศึกษา) 
2 มิ.ย -29 ส.ค.57 3 พ.ย.57-30 ม.ค.58 - 

4.3 นักศึกษาปัจจุบันที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนหรือถูกยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
ต้องขอลาพักการศึกษา  ผ่านคณะต้นสังกัด 

4 ส.ค. - 3 ต.ค..57 13 ม.ค.-6 มี.ค.58 - 

4.4 นักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษาจะต้องขอรักษา
สถานภาพนักศึกษา  ผ่านคณะต้นสังกัด 

4 ส.ค. - 3 ต.ค..57 13 ม.ค.-6 มี.ค.58 - 

4.5 วันที่คณะส่งคําร้องนักศึกษาที่รักษาสถานภาพ/ลาพักการศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะ  
ให้สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา (รอบแรก) 

6-8 ต.ค.57 9-11 มี.ค. 58 - 

4.6 นักศึกษาที่รักษาสถานภาพ/ลาพักการศึกษา (รอบแรก) พิมพ์ใบชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบ 
www.reg.ubu.ac.th (ข่าวประกาศ) ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคารตามที่กําหนด 

14 ต.ค.-2 พ.ย.57 17 มี.ค.-5 เม.ย.58 - 

4.7 นักศึกษายื่นขอรักษาสถานภาพ/ลาพักการศึกษา (รอบสอง) ผ่านคณะต้นสังกัด และคณะส่งคําร้องของ
นักศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะ ให้สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  

6-22 ต.ค.57 9-25 มี.ค.58 - 

4.8 นักศึกษาที่รักษาสถานภาพ/ลาพักการศึกษา (รอบสอง) พิมพ์ใบชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบ 
www.reg.ubu.ac.th (ข่าวประกาศ) ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคารตามที่กําหนด 

24 ต.ค.-2 พ.ย.57 27 มี.ค.-5 เม.ย.58 - 

4.9 วันสุดท้ายของการชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ/ลาพักการศึกษา 2 พ.ย.57 5 เม.ย58 - 
4.10 นักศึกษาพ้นสถานภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน และไม่มาทําการลาพัก/รักษาสถานภาพนักศึกษา  17 พ.ย. 57 9 พ.ค.58 - 
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ที่ กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี
ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน 

5. การถอนรายวิชา 
5.1 ถอนรายวิชาทาง   www.reg.ubu.ac.th ไม่ได้รับสัญลักษณ์ W ได้รับเงินคืนเฉพาะค่าหน่วยกิตรายวิชา 4 ก.ค.-22 ส.ค.57 12 ธ.ค.57-30 ม.ค.58 4 พ.ค.-12 มิ.ย.58 
5.2 ถอนรายวิชาโดยใช้คําร้องและต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ ประจําวิชา

โดยได้รับสัญลักษณ์ W  และไม่ได้รับเงินคืนทุกรายการ 
25 ส.ค.-24 ต.ค.57 2 ก.พ.-3 เม.ย.58 15-26 มิ.ย.58 

5.3 เมื่อพ้นกําหนดจากข้อ 5.2 จะไม่อนุญาตให้ถอน ยกเว้นจะได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจึงจะถอน
โดยได้รับสัญลักษณ์ W ทุกรายวิชา 

27 ต.ค.-28 พ.ย.57 6 เม.ย.-8 พ.ค.58 29 มิ.ย.- 
10 ก.ค.58 

6. วันสอบ  ปดิภาคการศึกษา  ประกาศผลการศึกษา/สถานภาพนักศึกษา 
6.1 สอบกลางภาค 22 ก.ย.-3 ต.ค.57 2-13 มี.ค.58 ตามที่คณะ

กําหนด 
6.2 วันสุดท้ายของการเรียน 28 พ.ย. 57 8 พ.ค.58 17 ก.ค.58 
6.3 สอบปลายภาค 1-16 ธ.ค.57 11-22 พ.ค.58 20-24 ก.ค.58 
6.4 วันปิดภาคการศึกษา 17 ธ.ค.57 25 พ.ค.58 27 ก.ค.58 
6.5 

 
วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรียน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ  
ให้สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 

9 ม.ค. 58 15 มิ.ย. 58 10 ส.ค. 58 

6.6 วันเริ่มประกาศผลการเรียนตรวจสอบได้ทางระบบ    www.reg.ubu.ac.th 12 ม.ค. 58 18 มิ.ย.58 13 ส.ค.58 
6.7 ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  เนื่องจากมีผลการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ สามารถ

ตรวจสอบได้ทาง  www.reg.ubu.ac.th 
16 ม.ค.58 22 มิ.ย.58 17 ส.ค.58 

7. สําเร็จการศึกษา 
7.1 ยื่นขอขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ที่สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา พร้อมกับยื่นขออนุมัติสําเร็จการศึกษากับคณะต้นสังกัด 
7.2 วันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจําคณะให้การรับรองการสําเร็จการศึกษาสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา

ในภาคการศึกษานั้น โดยไม่ต้องรักษาสถานภาพในภาคการศึกษาถัดไป  
9 ม.ค.58 ก่อนเปิดเรียนในภาคการศึกษา 1/2558 

8. พิธีพระราชทานปริญญาบตัร 
8.1 วันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจําคณะให้การรับรองการสําเร็จการศึกษา สําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา 

และมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2556  
29 ส.ค. 57 

 
- 

8.2 วันสุดท้ายที่คณะส่งรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการสําเร็จการศึกษา และมีสิทธิ์เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2556 ให้กับสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 

1 ก.ย. 57 
 

- 

8.3 ส่ังจองหรือสั่งตัดชุดครุยที่สํานักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตามมหาวิทยาลัยฯ กําหนด ทางเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th 
8.4 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปี 2556 ที่สําเร็จการศึกษา ก.ย.56- พ.ค.57 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปี 2556 ที่สําเร็จการศึกษา มิ.ย.-ส.ค.57 
สัปดาห์ที่  2 ของเดือนสิงหาคม 2557  
สัปดาห์ที่  2 ของเดือนพฤศจิกายน 2557 

8.5 ประกาศกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและลงทะเบียนยืนยันเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 ผ่านเว็บไซต์ www.ubu.ac.th 

สัปดาห์ที่  3 ของเดือนพฤศจิกายน  2557 

8.6 วันพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 (งดการเรียนการสอน) สัปดาห์ที่  3 ของเดือนธันวาคม  2557 
9. กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 
9.1 กิจกรรมวันไหว้ครู (งดการเรียนการสอน) 14 สิงหาคม 2557 
9.2 วันสถาปนามหาวิทยาลัย 30 กรกฎาคม 2557 

 

หมายเหตุ : มหาวทิยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาไดต้ามความเหมาะสม และจะแจ้งใหผู้้เกี่ยวข้องทราบในภายหลัง 
 
 

  ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ ณ  วันท่ี  13  กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

 
(ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยวิชาการ  
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

 


