
หน้า 1 จาก 4 
 

ปฏิทินการศกึษา ปีการศึกษา 2560        
สําหรับนิสติบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
กําหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2561

• นิสิตใหม่รหัส 60 ชําระเงินผ่านธนาคาร พฤ. 1 – ส. 10 มิ.ย.60 
 

จ. 18 – ศ. 22 ธ.ค.60 
 

- 
• นิสิตใหม่รหัส 60 ชําระเงินผ่านธนาคาร 
(สําหรับผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษารอบ 2 เท่านั้น) 

ส. 1 – อา. 9 ก.ค.60 
 

-  - 
• วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร 
• นิสิตท่ีมีหนี้สินค้างชาํระหรือขอผ่อนผันไว้ 
ต้องชําระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน 

จ. 3 ก.ค. – ศ. 11 ส.ค.60  จ. 11 ธ.ค. 60 – ศ. 19 ม.ค.61 จ. 21 พ.ค. 61– ศ. 15 มิ.ย.61

• ย่ืนคําร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตภาค
ปกติ นิสิตท่ีมีเหตุจําเป็นไม่สามารถชําระเงินค่าธรรมเนียม 
การศึกษาได้ ให้ทําคําร้องขอผ่อนผันผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา 
หัวหน้าภาควิชา คณบดี ตามขั้นตอนของทางคณะ 
 ยกเว้นนิสิตใหม่ 

จ. 10 ก.ค. 60 – ศ. 11 ส.ค.60 จ. 18 ธ.ค. 60 – ศ. 15 ม.ค.61  

• วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  
 

ส. 29 ก.ค.60 
ณ อาคาร 9 วิทยาเขต 

เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
(ถ่ายทอดสด ผ่านเว็บไซต์ 

www.grad.ku.ac.th 
จากอาคารจักรพันธ์ุเพ็ญศิริ 

วิทยาเขตบางเขน) 

 แจ้งให้ทราบภายหลังท่ี 
www.grad.ku.ac.th 

- 

• ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสําหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student  สําหรับนิสิต   
รหัส 54-57 (นิสิตต้องชําระเงินผ่านธนาคารก่อน
กําหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันทําการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสําหรับนิสิตได้)  

จ. 24 – อ. 25 ก.ค.60 
(เวลา 08.30 - 23.59 น.) 

เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระหว่างวันที่ 

3 – 22 ก.ค. 60 

อา. 26 .ค. – พ. 27 ธ.ค. 60 
(เวลา 08.30 - 23.59 น.) 

เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระหว่างวันที่ 

11 – 24 ธ.ค.60 

จ. 28 พ.ค. 61 
(เวลา 08.30 – 23.59 น.) 
เฉพาะนิสิตที่ชําระคา่ธรรมเนียม

การศึกษา ระหว่างวันที่ 
21 – 26 พ.ค. 61 

• ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสําหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student  สําหรับนิสิต   
รหัส 58 (นิสิตต้องชําระเงินผ่านธนาคารก่อนกําหนดการ
ลงทะเบียนเรียน 1 วันทําการ จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนผ่านระบบสารสนเทศสําหรับนิสิตได้) 

พ. 26 – พฤ. 27 ก.ค.60 
(เวลา 08.30 - 23.59 น.) 

เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระหว่างวันที่ 

3 – 24 ก.ค. 60 

พฤ. 28 – ศ. 29 ธ.ค.60 
(เวลา 08.30 - 23.59 น.) 

เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระหว่างวันที่ 
11 – 26 ธ.ค. 60 

อ. 29 พ.ค.61 
(เวลา 08.30 - 23.59 น.) 
เฉพาะนิสิตที่ชําระคา่ธรรมเนียม

การศึกษา ระหว่างวันที่ 
21 – 27 พ.ค. 61 

• ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสําหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student  สําหรับนิสิต   
รหัส 59 (นิสิตต้องชําระเงินผ่านธนาคารก่อนกําหนดการ
ลงทะเบียนเรียน 1 วันทําการ  จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนผ่านระบบสารสนเทศสําหรับนิสิตได้) 

ศ. 28 – ส. 29 ก.ค.60 
(เวลา 08.30 - 23.59 น.) 

เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระหว่างวันที่ 

3 – 27 ก.ค. 60 

พฤ. 4 – ศ. 5 ม.ค.61 
(เวลา 08.30 – 23.59 น.) 
เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม

การศึกษา ระหว่างวันที่ 
11 ธ.ค. 60 – 12 ม.ค. 61 

พ. 30 พ.ค.61 
(เวลา 08.30 – 23.59 น.) 

เฉพาะนิสิตที่ชําระคา่ธรรมเนียม
การศึกษา ระหว่างวันที่ 
21 – 28 พ.ค. 61 

• ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสําหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student  สําหรับนิสิต   
รหัส 60 (นิสิตต้องชําระเงินผ่านธนาคารก่อนกําหนดการ
ลงทะเบียนเรียน 1 วันทําการ จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนผ่านระบบสารสนเทศสําหรับนิสิตได้) 

 
- 

ส. 6 – อา. 7 ม.ค.61 
(เวลา 08.30 - 23.59 น.) 

เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระหว่างวันที่ 

11 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61 

พฤ. 31 พ.ค.61 
(เวลา 08.30 – 23.59 น.) 

เฉพาะนิสิตที่ชําระคา่ธรรมเนียม
การศึกษา ระหว่างวันที่ 
21 – 30 พ.ค. 61 

• วันเปิดภาคเรียน (เริ่มการสอน) 
• วันเร่ิมการลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่านระบบสารสนเทศ
สําหรับนิสิต https://misreg.csc.ku.ac.th/student  
สําหรับนิสิตท่ีชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วยังไม่ได้
ลงทะเบียนเรียน และสําหรับนิสิตท่ีไม่ประเมินการเรียน  
การสอนผ่านระบบเครือข่าย (นิสิตต้องชําระเงินผ่านธนาคาร

จ. 31 ก.ค.60 จ. 8 ม.ค.61 จ. 4 มิ.ย.61 



หน้า 2 จาก 4 
 

กําหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2561
ก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันทําการ    จึงจะ
สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่ายได้) 
• วันเร่ิมการเพ่ิมรายวิชาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศ
สําหรับนิสิต https://misreg.csc.ku.ac.th/student   
• วันคัดชื่อออกและหมดสถานภาพนิสิต  เนื่องจาก        
ไม่สามารถส่งโครงการวิทยานิพนธ์ภายในกําหนด 

- อ. 9 ม.ค.61 
 

 สําหรับนิสิตปริญญาโท     
ท่ีเข้าศึกษาในภาคปลาย        
ปีการศึกษา 2558 

 สําหรับนิสิตปริญญาเอก 
ท่ีเข้าศึกษาในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2557 

- 

• วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศสําหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student 
• วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้ท่ีลงทะเบียนเรียน
ล่าช้ากว่ากําหนด  ผ่านระบบสารสนเทศสําหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student 

อา. 6 ส.ค.60 
 

อา. 14 ม.ค.61 พ. 6 มิ.ย.61 

• วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา(Add/Drop) ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิตด้วย KU3 Online จากนั้นพิมพ์ใบKU3 ย่ืน
ผ่านอ.ท่ีปรึกษา อ.ประจําวิชา และนําส่งงานทะเบียนและ
ประมวลผล อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 9-204 
• อาจารย์ท่ีปรึกษาอนุญาตการลงทะเบียนเรียนและ       
เพ่ิมรายวิชาของนิสิตท่ีเพ่ิมรายวิชาผ่านระบบเครือข่าย 

จ. 7 – อา. 13 ส.ค.60 
เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม

การศึกษา ระหว่างวันที่ 
จ. 10 ก.ค. – 6 ส.ค. 60 

 
 

จ. 15 – อา. 21 ม.ค.61 
เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม

การศึกษา ระหว่างวันที่ 
จ. 11 ธ.ค. 60 – 14 ม.ค. 61 

พฤ. 14 – อา. 17 มิ.ย.61 
เฉพาะนิสิตที่ชําระคา่ธรรมเนียม

การศึกษา ระหว่างวันที่ 
29 พ.ค.-13 มิ.ย. 60 

• วันเร่ิมคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า จ. 14 ส.ค.60 จ. 22 ม.ค.61   จ. 18 มิ.ย.61 
• วันสุดท้ายของการทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่              
ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย (บางเขน)                     

จ. 14 ส.ค.60 
(นิสิตใหม่รหัส 60 วิทยาเขตฯ
สกลนคร ทําบตัรประจําตวันิสติ 
ภายในเดือน ก.ค. 60  
ณ อาคารบรหิาร มก.ฉกส.) 

ศ. 19 ม.ค.61 
 

- 

• วันคัดชื่อออก/หมดสถานภาพนิสิต ตามข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 

อ. 15 ส.ค.60 จ. 22 ม.ค.61 - 

• วันสุดท้ายของการย่ืนKU3 เพ่ืองดเรียนบางรายวิชาท่ีงาน
ทะเบียนและประมวลผล 

อ. 29 ส.ค.60 อ. 6 ก.พ.61 - 
• วันเร่ิมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ผ่านระบบ 
สารสนเทศนิสิต 

พ. 30 ส.ค. 60 พ. 7 ก.พ. 61  
• วันสุดท้ายของการย่ืนคําร้องขอสอบต่อเนื่อง ศ. 18 ส.ค.60 ศ. 26 ม.ค.61 - 
• ประกาศรายชื่อพร้อมเลขท่ีนั่งสอบและกรรมการคุม   
ห้องสอบ ของการสอบกลางภาค 

จ. 28 ส.ค.60 จ. 5 ก.พ.61 - 

• ประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย 
https://eassess.ku.ac.th/ คร้ังท่ี 1 นิสิตต้องกรอก 
แบบประเมินการเรียนการสอน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้   

จ. 11 – ศ. 15 ก.ย.60 จ. 19 – ศ. 23 ก.พ.61 - 

• กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 45  
(ดูประกาศอีกคร้ังและไม่หยุดเรียน) 

- เดือนมกราคม 2561  
 

- 



หน้า 3 จาก 4 
 

กําหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2561
• วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย  อ. 10 ต.ค.60 - - 
• วันสอบกลางภาค ส. 16 – จ. 24 ก.ย.60 ส. 24 ก.พ. – อ. 4 มี.ค.61 - 
• อาจารย์ตรวจสอบผลประเมินผ่านระบบเครือข่าย      
คร้ังท่ี 1 

จ. 25 ก.ย.60 จ. 5 มี.ค.61  

• วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศ
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง) 

- - - 

• วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีก
คร้ัง) 

จ. 23 – ศ. 27 ต.ค.60 - - 

• วันย่ืน KU3 เพ่ือ Drop เรียนบางรายวิชา และพิมพ์
รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน และชําระ
ค่าเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า 

ส. 4 – 24 พ.ย. 60 ส. 31 มี.ค. – ศ. 20 เม.ย. 
61 
 

 - 

• วันสุดท้ายของการย่ืนคําร้องขอสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย 
(สําหรับนิสิตหลักสูตรมีวิทยานิพนธ์/หลักสูตรการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) ท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2559) 

ศ. 17 พ.ย.60 พ. 18 เม.ย.61 จ. 18 มิ.ย.61   

• วันประกาศรายชื่อพร้อมเลขท่ีนั่งสอบและกรรมการ
ควบคุมการสอบ ของการสอบไล่ 

จ. 20 พ.ย.60 จ. 23 เม.ย.61 - 

• ประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย 
https://eassess.ku.ac.th/ คร้ังท่ี 2  นิสิตต้องกรอก 
แบบประเมินการเรียนการสอน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้   

จ. 27 พ.ย. – อา. 3 ธ.ค.60  จ. 30 เม.ย. – อา. 6 พ.ค.61 -  

• วันสุดท้ายของการสอน  ศ. 1 ธ.ค.60 ศ. 4 พ.ค.61 พฤ. 12 ก.ค.61  
• วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย 
(สําหรับนิสิตหลักสูตรมีวิทยานิพนธ์/หลักสูตรการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) ท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2559) 

ศ. 1 ธ.ค.60 อ. 1 พ.ค.61 จ. 2 ก.ค.61 

• วันสุดท้ายของการส่งโครงการวิทยานิพนธ์  
(มิฉะนั้น จะหมดสถานภาพนิสิต) 
 

ศ. 1 ธ.ค.60 
 

 สําหรับนิสิตปริญญาโท      
ท่ีเข้าศึกษาในภาคปลาย      
ปีการศึกษา 2558 

 สําหรับนิสิตปริญญาเอก 
ท่ีเข้าศึกษาในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2557 

ศ. 4 พ.ค.61 
 

 สําหรับนิสิตปริญญาโท      
ท่ีเข้าศึกษาในภาคต้น         
ปีการศึกษา 2559 

 สําหรับนิสิตปริญญาเอก 
ท่ีเข้าศึกษาในภาคต้น 
ปีการศึกษา 2558 

- 

• วันสุดท้ายของการเสนอคําร้องขอแต่งต้ังคณะกรรมการ    
ท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิต 

ศ. 1 ธ.ค.60 
สําหรับนสิิตท่ีเข้าศึกษาใน 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 

ศ. 4 พ.ค.61 
สําหรับนสิิตท่ีเข้าศึกษาใน 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 

- 

• วันสอบไล่  จ. 14 – อ. 15 ธ.ค.60  จ. 7 – ศ. 18 พ.ค.61  ศ. 13 – อา. 15 ก.ค.61 
• อาจารย์ประจําวิชาบันทึกระดับคะแนนผ่านระบบ
เครือข่าย 

จ. 4 – จ. 25 ธ.ค.60 
(เวลา 23.59 น.) 

จ. 7 – จ. 28 พ.ค.61 
(เวลา 23.59 น.) 

ศ. 13 – จ. 16 ก.ค.61 
(เวลา 23.59 น.) 

• วันสุดท้ายของการย่ืนคําร้องขอสอบประมวลความรู้ 
(สําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)  
ท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559) 

ศ. 15 ธ.ค.60 พ. 16 พ.ค.61 จ. 16 ก.ค.61 

• วันสุดท้ายของการส่งรูปเล่มเพ่ือตรวจรูปแบบ                 
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ (วพ.01)   

ศ. 15 ธ.ค.60 
สําหรับนสิติท่ีสอบปากเปล่า 
ข้ันสดุท้าย ในวันท่ี 1 ธ.ค.60 

อ. 15 พ.ค.61 
สําหรับนสิิตท่ีสอบปากเปล่า
ข้ันสุดท้าย ในวันท่ี 1 พ.ค.61 

จ. 16 ก.ค.61 
สําหรับนสิิตท่ีสอบปากเปล่า
ข้ันสุดท้าย ในวันท่ี 2 ก.ค.61 



หน้า 4 จาก 4 
 

กําหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2561
• วันปิดภาคเรียน 
• วันเร่ิมตรวจสอบผลการเรียน  ผ่านระบบสารสนเทศ   
สําหรับนิสิต https://misreg.csc.ku.ac.th/student/ 

จ. 18 ธ.ค.60 จ. 21 พ.ค.61 จ. 16 ก.ค.61 

• อาจารย์ตรวจสอบผลประเมินผ่านระบบเครือข่าย      
คร้ังท่ี 2 

อ. 26 ธ.ค.60 อ. 29 พ.ค.61 - 

• วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ พร้อมเอกสาร
การขอจบการศึกษา (วพ.02) สําหรับหลักสูตรท่ีมี
วิทยานิพนธ์/ส่งหลักฐานการขอจบการศึกษา และซีดี  
สําหรับหลักสูตรการศกึษาค้นคว้าอิสระ (IS) ท่ีเข้าศกึษา 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 

ศ. 29 ธ.ค.60 
สําหรับนสิิตท่ีสอบปากเปล่า
ข้ันสุดท้ายในวันท่ี 1 ธ.ค.60 

พ. 30 พ.ค.61 
สําหรับนสิิตท่ีสอบปากเปล่า 
ข้ันสุดท้ายในวันท่ี 1 พ.ค.61 

จ. 30 ก.ค.61 
สําหรับนสิิตท่ีสอบปากเปล่า
ข้ันสุดท้ายในวันท่ี 2 ก.ค.61

• วันสุดท้ายของการสอบประมวลความรู้ (สําหรับนิสิต
หลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ท่ีเข้าศึกษา 
ก่อนปีการศึกษา 2559) 

ศ. 29 ธ.ค.60 พ. 30 พ.ค.61 จ. 30 ก.ค.61 

• วันสุดท้ายของการชําระเงินเพ่ือจัดทํารูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
และซีดี  
 

จ. 8 ม.ค.61 
สําหรับนสิิตท่ีสอบปากเปล่า
ข้ันสุดท้ายในวันท่ี 1 ธ.ค.60 

พ. 6 มิ.ย.61 
สําหรับนสิิตท่ีสอบปากเปล่า 
ข้ันสุดท้ายในวันท่ี 1 พ.ค.61 

จ. 6 ส.ค.61 
สําหรับนสิิตท่ีสอบปากเปล่า
ข้ันสุดท้ายในวันท่ี 2 ก.ค.61 

• วันสุดท้ายของการส่งใบแจ้งผลสอบประมวลความรู้ 
พร้อมหลักฐานประกอบการจบการศึกษา สําหรับนิสิต
หลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ท่ีเข้าศึกษา 
ก่อนปีการศึกษา 2559 

จ. 8 ม.ค.61 พ. 6 มิ.ย.61 จ. 6 ส.ค.61 

• วันสุดท้ายการแก้ไขคะแนน I  และ N  
หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) 
โดยอัตโนมัติ 

พ. 24 ม.ค.61 พ. 27 มิ.ย.61 ศ. 24 ส.ค.61 

• วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ. 7 ออนไลน์ - พฤ. 19 ก.ค.61 - 
 
 หมายเหตุ: วันจันทร์ท่ี 4 กันยายน 2560  เป็นวันสุดท้ายการแก้ไขคะแนน I และ N ของภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2560 
               หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ  
 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ีชําระเงินค่า “รักษาสถานภาพนิสิต” ท่ีการเงิน CSC Service Link อาคารบริหาร 

แล้ว  จะต้องยื่นคําร้องขอรักษาสถานภาพนิสิตท่ีกองบริหารวิชาการและนิสิตเพ่ือให้ทําการลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตให้ภายในกําหนดการ 
ลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคการศึกษาปกติ มิเช่นนั้นนิสิตจะ “หมดสถานภาพนิสิต”  

โปรดตรวจสอบวันคัดชื่อออก/หมดสถานภาพนิสิต ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราชการ 2559 จากปฏิทินการศึกษา 

 


