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ปฏิทินกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
สำหรับนิสิตปริญญำตรี ภำคปกติและภำคพิเศษ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
หมำยเหตุ ✪ กำหนดกำรที่ปรับเปลี่ยน ✪✪ ปรับเปลี่ยนข้อควำม ✪✪✪ เพิ่มเติม
กำหนดกำร
ภำคต้น
Ø วันสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจากสมาคม
ศุกร์ที่ 23 มิ.ย. 60
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประจาปีการศึกษา 2560
Ø นิสิตใหม่ บันทึกประวัติผ่านระบบที่
https://student.ku.ac.th/newregis และลงทะเบียน
ยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชีผั้ใช้งานเครือข่ายนนทรี
(Nontri Account) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่าน
ระบบที่ https://accounts.ku.ac.th

จันทร์ที่ 10 ก.ค. 60- อาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 60

Ø ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคาร
Ø ชาระเงินค่าหอพัก ผ่านธนาคาร

จันทร์ที่ 3 ก.ค. 60– ศุกร์ที่ 11 ส.ค.60

ข้อมูล ณ วันที่ 2/10/2560, งานทะเบียนและประมวลผล
ภำคปลำย
ภำคฤดูรอ้ น ปี พ.ศ. 2561
-

-

-

-

จันทร์ที่ 11 ธ.ค.60–ศุกร์ที่ 19 ม.ค.61

จันทร์ที่ 21 พ.ค. 61– ศุกร์ที่ 15 มิ.ย.61

Ø ยื่นคาร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าหอพัก
นิสิต สาหรับภำคปกติ
จันทร์ที่ 10 ก.ค. 60 –ศุกร์ที่ 11 ส.ค.60

จันทร์ที่ 18 ธ.ค.60–ศุกร์ที่ 15 ม.ค.61 ✪

-

Ø ยื่นคาร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าหอพัก
จันทร์ที่ 10 ก.ค.60–อาทิตย์ที่ 13 ส.ค.60
นิสิต สาหรับภำคพิเศษ

จันทร์ที่ 18 ธ.ค.60–อาทิตย์ที่ 21 ม.ค.61
✪

-

Ø มอบตัวและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ รหัส 60

อาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 60

Ø ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสาหรับนิสิต
https://misreg.csc.ku.ac.th/student สาหรับนิสิตรหัส
57 และน้อยกว่า (ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป) นิสิตต้องชาระเงินผ่าน
ธนาคารก่อนกาหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันทาการ จึง
จะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสาหรับนิสิต
ได้

จันทร์ที่ 24 ก.ค. – อังคารที่ 25 ก.ค.60
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระหว่างวันที่ 3– 22 ก.ค.60

อังคารที่ 26 ธ.ค. – พุธที่ 27 ธ.ค.60
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระหว่างวันที่ 11-24 ธ.ค. 60

Ø ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสาหรับนิสิต
https://misreg.csc.ku.ac.th/student สาหรับนิสิตรหัส
58 (ชั้นปีที่ 3 ) นิสิตต้องชาระเงินผ่านธนาคารก่อน
กาหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันทาการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสาหรับนิสิตได้

พุธที่ 26 ก.ค. 60– พฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระหว่างวันที่ 3- 24 ก.ค.60

อังคารที่ 29 พ.ค. 61
พฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค. 60– ศุกร์ที่ 29 ธ.ค.60
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียม
เฉพาะนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
การศึกษา
ระหว่างวันที่ 11-26 ธ.ค. 60
ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ค.61

Ø ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสาหรับนิสิต
https://misreg.csc.ku.ac.th/student สาหรับนิสิตรหัส
59 (ชั้นปีที่ 2) นิสิตต้องชาระเงินผ่านธนาคารก่อน
กาหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันทาการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสาหรับนิสิตได้

ศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 – เสาร์ที่ 29 ก.ค.60
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระหว่างวันที่ 3–27 ก.ค.60

พฤหัสบดีที่ 4 ม.ค. 61– ศุกร์ที่ 5 ม.ค.61
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระหว่างวันที่ 11 ธ.ค.60- 2 ม.ค.61

พุธที่ 30 พ.ค. 61
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระหว่างวันที่ 21-28 พ.ค.61

เสาร์ที่ 6 ม.ค.61 – อาทิตย์ที่ 7 ม.ค.61
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระหว่างวันที่ 11 ธ.ค.60- 4 ม.ค.61

พฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระหว่างวันที่ 21-30 พ.ค. 61

Ø ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสาหรับนิสิต
https://misreg.csc.ku.ac.th/student สาหรับนิสิตรหัส
60 นิสิตต้องชาระเงินผ่านธนาคารก่อนกาหนดการลงทะเบียน
เรียน 1 วันทาการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศสาหรับนิสิตได้
Ø วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.3 และ 4 ออนไลน์

-

-

อาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 60

อาทิตย์ที่ 7 ม.ค.61

จันทร์ที่ 28 พ.ค. 61
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ระหว่างวันที่ 21 - 26 พ.ค. 61

-

1.ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจาวิทยาเขตฯครั้งที่ 1/2560 2. ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการศึกษาและวิชาการ มก.ฉกส. ครั้งที่ 2/25603.ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจาวิทยาฯ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
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ปฏิทินกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
สำหรับนิสิตปริญญำตรี ภำคปกติและภำคพิเศษ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
หมำยเหตุ ✪ กำหนดกำรที่ปรับเปลี่ยน ✪✪ ปรับเปลี่ยนข้อควำม ✪✪✪ เพิ่มเติม
กำหนดกำร
ภำคต้น
Ø วันเปิดภาคเรียน ( วันเริ่มการสอน )
จันทร์ที่ 31 ก.ค.60

ข้อมูล ณ วันที่ 2/10/2560, งานทะเบียนและประมวลผล
ภำคปลำย
ภำคฤดูรอ้ น ปี พ.ศ. 2561
จันทร์ที่ 8 ม.ค.61
จันทร์ที่ 4 มิ.ย.61

Ø วันเริ่มการลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่านระบบสารสนเทศ
สาหรับนิสิต https://misreg.csc.ku.ac.th/student
สาหรับนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วยังไม่ได้
ลงทะเบียนเรียน และสาหรับนิสิตที่ไม่ประเมินการเรียนการ
สอนผ่านระบบเครือข่าย (นิสิตต้องชาระเงินผ่านธนาคาร
ก่อนกาหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันทาการ จึงจะ
สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสาหรับนิสิตได้)
Ø วันเริ่มการเพิ่มรายวิชาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศสาหรับนิสิต
Ø วันเริ่มยื่นใบขอจบการศึกษาที่คณะต้นสังกัด สาหรับนิสิตที่
คาดว่าจะจบการศึกษา
Ø วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศสาหรับนิสิต
https://misreg.csc.ku.ac.th/student
อาทิตย์ที่ 13 ส.ค.60 ✪
Ø วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนสาหรับผู้ที่ลงทะเบียน
เรียนล่าช้ากว่ากาหนด ผ่านระบบสารสนเทศสาหรับนิสิต
https://misreg.csc.ku.ac.th/student

อาทิตย์ที่ 14 ม.ค.61

พุธที่ 6 มิ.ย.61

Ø ลงทะเบียนเรียนล่าช้าหรือเพิ่มวิชาเรียนหรืองดเรียนบาง
รายวิชา ด้วย KU 3 ด้วยตนเอง (นิสิตต้องชาระเงินผ่าน
ธนาคารก่อนกาหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันทาการ จึง
จะสามารถลงทะเบียนเรียนได้)
Ø อาจารย์ที่ปรึกษาอนุญาตการลงทะเบียนเรียนของนิสิต
ผ่านระบบเครือข่าย

จันทร์ที่ 15 ม.ค.61–อาทิตย์ที่ 21 ม.ค.61
(เฉพาะนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระหว่างจันทร์ที่ 11 ธ.ค.60–อาทิตย์ที่ 14
ม.ค.61)

พฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย.61 –อาทิตย์ที่ 17
มิ.ย.61
(เฉพาะนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.– 13
มิ.ย.61)

จันทร์ที่ 22 ม.ค.61

จันทร์ที่ 18 มิ.ย.61

จันทร์ที่ 14 ส.ค.60 –อาทิตย์ที่ 20 ส.ค.60
✪(เฉพาะนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระหว่างจันทร์ที่ 10 ก.ค. - ศุกร์
ที่ 18 ส.ค. 60)

Ø วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
(กรณียังไม่เคยลงทะเบียนเรียนเลยในระบบลงทะเบียน)✪✪
จันทร์ที่ 21 ส.ค.60 ✪
Ø วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมบริการการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
ล่าช้า
Ø วันคัดชื่อออก/พ้นสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อบังคับว่าด้วย
อังคารที่ 22 ส.ค.60 ✪
การศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พุทธศักราช 2559
Ø วันสุดท้ายของการยื่น KU 3 เพื่องดเรียนบางรายวิชา โดย
อังคารที่ 29 ส.ค.60
ไม่บนั ทึกคาว่างดเรียนหรือ W ในใบรายงานผลการศึกษา
Ø วันเริ่มยื่น KU 3 เพื่องดเรียนบางรายวิชาโดยบันทึกคาว่า
งดเรียนหรือ W
พุธที่ 30 ส.ค.60
Ø วันเริ่มพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต

จันทร์ที่ 22 ม.ค.61
อังคารที่ 6 ก.พ.61

พุธที่ 7 ก.พ. 61

จันทร์ที่ 18 มิ.ย.61

-

1.ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจาวิทยาเขตฯครั้งที่ 1/2560 2. ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการศึกษาและวิชาการ มก.ฉกส. ครั้งที่ 2/25603.ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจาวิทยาฯ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
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ปฏิทินกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
สำหรับนิสิตปริญญำตรี ภำคปกติและภำคพิเศษ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
หมำยเหตุ ✪ กำหนดกำรที่ปรับเปลี่ยน ✪✪ ปรับเปลี่ยนข้อควำม ✪✪✪ เพิ่มเติม
กำหนดกำร
ภำคต้น
Ø วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอสอบต่อเนื่อง
ศุกร์ที่ 18 ส.ค. 60
สอบกลางภาค
Ø วันสุดท้ายของการยื่นใบขอจบการศึกษาที่คณะต้นสังกัด
อังคารที่ 29 ส.ค.60
สาหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
Ø วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการส่งใบขอจบล่าช้า
พุธที่ 30 ส.ค.60
ถึงกองบริหารวิชาการและนิสิต
Ø ประกาศรายชื่อพร้อมเลขที่นั่งสอบและกรรมการควบคุม
จันทร์ที่ 18 ก.ย.60✪
ห้องสอบ ของการสอบกลางภาค

ข้อมูล ณ วันที่ 2/10/2560, งานทะเบียนและประมวลผล
ภำคปลำย
ภำคฤดูรอ้ น ปี พ.ศ. 2561
ศุกร์ที่ 26 ม.ค.61

-

อังคารที่ 27 ก.พ.61

อังคารที่ 3 ก.ค.61

พุธที่ 28 ก.พ.61

พุธที่ 4 ก.ค.61

จันทร์ที่ 5 ก.พ.61

-

จันทร์ที่ 19 ก.พ.-ศุกร์ 23 ก.พ. 61

-

เสาร์ที่ 24 ก.พ.–อาทิตย์ที่ 4 มี.ค.61

-

Ø อาจารย์ตรวจสอบผลการประเมินผ่านระบบเครือข่าย ครั้ง
จันทร์ที่ 25 ก.ย. 60
ที่ 1

จันทร์ที่ 5 มี.ค.61

-

Ø วันสุดท้ายของการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

พฤหัสบดีที่ 28 ก.ย.60

พฤหัสบดีที่ 29 มี.ค. 61

-

Ø วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)

จันทร์ที่ 23 ต.ค. – ศุกร์ที่ 27 ต.ค.60

Ø ประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
https://eassess.ku.ac.th ครั้งที่ 1 นิสิตต้องกรอกแบบ
จันทร์ที่ 11 ก.ย.–ศุกร์ที่ 15 ก.ย.60
ประเมินกำรเรียนกำรสอนมิฉะนั้นจะไม่สำมำรถลงทะเบียน
เรียนในภำคกำรศึกษำถัดไปได้
Ø วันสอบกลางภาค

เสาร์ที่ 30 ก.ย.–อาทิตย์ที่ 8 ต.ค. 60 ✪

-

-

Ø วันสุดท้ายของการยื่น KU 3 เพื่องดเรียนบางรายวิชาโดย
บันทึกคาว่า งดเรียน หรือ W ในใบรายงานผลการศึกษา
ศุกร์ที่ 10 พ.ย. 60 ✪
การศึกษา

ศุกร์ที่ 30 มี.ค. 61

-

Ø วันยื่น KU 3 เพื่องดเรียนบางรายวิชา โดยบันทึกคาว่า
งดเรียน หรือ W ในใบรายงานผลการศึกษา โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ประจาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาและ เสาร์ที่ 11 พ.ย. –ศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60
อนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัด
และชาระค่าปรับการเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า

เสาร์ที่ 31 มี.ค. 61 -ศุกร์ที่ 20 เม.ย. 61

-

จันทร์ที่ 20 พ.ย.60

จันทร์ที่ 23 เม.ย.61

-

ศุกร์ที่ 24 พ.ย.60

ศุกร์ที่ 27 เม.ย.61

Ø ประกาศรายชื่อพร้อมเลขที่นั่งสอบและกรรมการ
ควบคุมห้องสอบ ของการสอบไล่
Ø วันสุดท้ายของการเทียบรายวิชาสาหรับนิสิตเข้าใหม่ถึง
กองบริหารวิชาการและนิสิต

Ø ประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
https://eassess.ku.ac.th ครั้งที่ 2 นิสิตต้องกรอกแบบ
จันทร์ที่ 27 พ.ย.–อาทิตย์ที่ 3 ธ.ค.60
ประเมินกำรเรียนกำรสอนมิฉะนั้นจะไม่สำมำรถลงทะเบียน
เรียนในภำคกำรศึกษำถัดไปได้
Ø วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
ปกติ - ศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 60
- นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
พิเศษ - เสาร์ที่ 2 ธ.ค. 60
- นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
Ø วันสุดท้ายของการส่งใบขอจบล่าช้าถึงกองบริหารวิชาการ
และนิสิต

จันทร์ที่ 30 เม.ย.–อาทิตย์ที่ 6 พ.ค.61

ปกติ - ศุกร์ที่ 4 พ.ค. 61
พิเศษ - เสาร์ที่ 5 พ.ค. 61

ศุกร์ที่ 6 ก.ค.61

-

ปกติ - พฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61
พิเศษ - พฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61
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ปฏิทินกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
สำหรับนิสิตปริญญำตรี ภำคปกติและภำคพิเศษ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
หมำยเหตุ ✪ กำหนดกำรที่ปรับเปลี่ยน ✪✪ ปรับเปลี่ยนข้อควำม ✪✪✪ เพิ่มเติม
กำหนดกำร
ภำคต้น
Ø วันสอบไล่
จันทร์ที่ 4 ธ.ค. – ศุกร์ที่ 15 ธ.ค.60
Ø วันทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฟษ
สาหรับนิสิตที่จะสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Exit-Exam)
Ø อาจารย์ประจาวิชาบันทึกระดับคะแนนผ่านระบบเครือข่าย
Ø อาจารย์ตรวจสอบผลการประเมินผ่านระบบเครือข่าย ครั้ง
ที่ 2
Ø วันปิดภาคเรียน (วันจบการศึกษา)
Ø วันเริ่มตรวจสอบผลการเรียน ผ่านระบบสารสนเทศ
สาหรับนิสิต https://misreg.csc.ku.ac.th/student/
Ø วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนนสำหรับนิสิต ที่ขอ
จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
Ø วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 ออนไลน์
Ø วันสุดท้ายของการแก้ไขระดับคะแนน I และ N หากไม่
ปฏิบตั ิตามนี้ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ
Ø วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.7 ออนไลน์

ข้อมูล ณ วันที่ 2/10/2560, งานทะเบียนและประมวลผล
ภำคปลำย
ภำคฤดูรอ้ น ปี พ.ศ. 2561
จันทร์ที่ 7 พ.ค. – ศุกร์ที่ 18 พ.ค.61
ศุกร์ที่ 13 ก.ค.– อาทิตย์ที่ 15 ก.ค.61
เสาร์ที่ 19 พ.ค. - อาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 61
*** เฉพาะนิสิตรหัสขึ้นต้น 58)

-

จันทร์ที่ 4 ธ.ค.– จันทร์ที่ 25 ธ.ค.60
(เวลา 23.59 น.)

จันทร์ที่ 7 พ.ค.– จันทร์ที่ 28 พ.ค.61
(เวลา 23.59 น.)

อังคารที่ 26 ธ.ค. 60

อังคารที่ 29 พ.ค. 61

จันทร์ที่ 18 ธ.ค.60

จันทร์ที่ 21 พ.ค.61

จันทร์ที่ 16 ก.ค.61

ศุกร์ที่ 12 ม.ค.61

ศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61

พฤหัสบดีที่ 26 ก.ค.61

อังคารที่ 16 ม.ค. 61

อังคารที่ 19 มิ.ย. 61

พุธที่ 24 ม.ค. 61

พุธที่ 27 มิ.ย. 61
-

พฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61

ศุกร์ที่ 13 ก.ค.– จันทร์ที่ 16 ก.ค.61
(เวลา 23.59 น.)
-

ศุกร์ที่ 24 ส.ค. 61
-

หมำยเหตุ วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้ำยของกำรแก้ไขระดับคะแนน I และ N ของภำคฤดูร้อน พ.ศ. 2560 ✪
หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่า นิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ ***
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