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ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

 

ก าหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2562 
•นิสิตรหัส 61 ช ำระเงินผ่ำนธนำคำร   จ. 1 – อำ. 10 มิ.ย.61 จ. 17 – ศ. 21 ธ.ค.61 - 
•นิสิตรหัส 61 ช ำระเงินผ่ำนธนำคำร  
(ส ำหรับผู้มสีิทธ์ิเข้ำศึกษำรอบ 2 เท่ำน้ัน) 

อำ. 1 – อ. 10 ก.ค.61 - - 

•นิสิตใหม่ต้องเข้ำระบบเพื่อขอ Account nontri ที่ 
https://accounts.ku.ac.th/public/ActivateUser เพื่อ
ใช้เข้ำระบบเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
ลงทะเบียนเรียน 

อ. 17 ก.ค. – อำ. 5 ส.ค. 61 ตั้งแตว่ันกรอกประวตัินิสติ
ใหม ่– ศ 11 ม.ค. 62 

 

•วันปฐมนิเทศนสิิตใหม่ ปีกำรศึกษำ 2561              ส. 11 ส.ค.61 
อำคำร 9 

แจ้งให้ทรำบภำยหลังที่ 
www.grad.ku.ac.th 

- 

•วันช าระเงินค่าธรรมเนียมการศกึษาผ่านธนาคาร 
นิสิตต้องช ำระเงินก่อน 2 วันท ำกำร จึงจะสำมำรถ
ลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบสำรสนเทศนิสิต 
ได้ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 

 จ. 16 ก.ค. – อำ. 5 ส.ค.61 จ. 24 ธ.ค.61 – อำ. 13 ม.ค.62 ศ. 7 พ.ค.– อำ. 9 มิ.ย.62  

•นิสิตที่มีหนีส้ินค้ำงช ำระหรือขอผอ่นผันไว้ต้องช ำระเงิน 
ให้เสร็จสิ้นก่อนกำรลงทะเบียนเรียน 

   

    
•วันลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบสำรสนเทศนสิิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/student/ 
ส ำหรับนสิิตที่ช ำระเงินผ่ำนธนำคำรแล้วก่อน 2 วันท ำกำร 
 นิสิตรหัส 58 และน้อยกว่ำ 

อ. 31 – พ. 1 ส.ค. 61 
(เวลำ 08.30 - 23.59 น.  

เฉพำะนิสิตที่ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

ระหว่ำงวันที่ 16-31 ก.ค. 61) 

อำ 6 ม.ค.– จ. 7 ม.ค.. 62 
(เวลำ 08.30 - 23.59 น.  

เฉพำะนิสิตที่ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

ระหว่ำงวันที่ 24 ธ.ค. – 8 ม.ค. 
62) 

อังคำรที่ 4 มิ.ย. 62 
(เวลำ 08.30 - 23.59 น.  

เฉพำะนิสิตที่ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ระหว่ำงวันที่ 13-31 พ.ค.

62) 
 นิสิตรหัส 59 พฤ 2 – ศ. 3 ส.ค. 61 

(เวลำ 08.30 - 23.59 น.  
เฉพำะนิสิตที่ช ำระ

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ระหว่ำงวันที่ 16-1 ส.ค. 61) 

อำ.8 ม.ค. – พ. 9 ม.ค. 62 
(เวลำ 08.30 - 23.59 น.  

เฉพำะนิสิตที่ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

ระหว่ำงวันที่ 24 ธ.ค. – 9 ม.ค. 
62) 

พ. 4 มิ.ย. 62 
(เวลำ 08.30 - 23.59 น.  

เฉพำะนิสิตที่ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ระหว่ำงวันที่ 13 พ.ค.-3 

มิ.ย.62) 
 นิสิตรหัส 60 ส 4 – อำ. 5 ส.ค. 61 

 (เวลำ 08.30 - 23.59 น.  
เฉพำะนิสิตที่ช ำระ

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ระหว่ำงวันที่ 16 ก.ค.-2 ส.ค. 

61) 

พฤ.10 – ศ. 11 ม.ค. 62 
 (เวลำ 08.30 - 23.59 น.  

เฉพำะนิสิตที่ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

ระหว่ำงวันที่ 24 ธ.ค. – 10 
ม.ค. 62) 

พฤ. 6 มิ.ย. 62 
(เวลำ 08.30 - 23.59 น.  

เฉพำะนิสิตที่ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ระหว่ำงวันที่ 13 พ.ค.-4 

มิ.ย. 62) 
 นิสิตรหัส 61 - ส. 12 – อำ. 13 ม.ค. 62 

 (เวลำ 08.30 - 23.59 น.  
เฉพำะนิสิตที่ช ำระ

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ระหว่ำงวันที่ 24 ธ.ค. – 11 

ม.ค. 62) 

ศุกร์ที่ 7 มิ.ย. 62 
(เวลำ 08.30 - 23.59 น.  

เฉพำะนิสิตที่ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

ระหว่ำงวันที่ 13 พ.ค. – 5 
มิ.ย. 62) 

•วันสุดท้ำยของกำรำยงำน มคอ.3 และ มคอ.4 ออนไลน ์ อำ. 5 ส.ค. 61 อำ. 13 ม.ค. 62 - 
•วันคัดชื่อออกและหมดสถานภาพนิสิต  
เนื่องจากไม่สามารถส่งโครงการวิทยานิพนธ์
ภายในก าหนด 

จ. 6 ส.ค.61 
ส ำหรับนิสติปริญญาโท 
ที่เข้ำศึกษำในภาคต้น  
ปีการศึกษา 2559 
ส ำหรับนิสติปริญญาเอก 

จ. 14 ม.ค.62 
ส ำหรับนิสติปริญญาโท 
ที่เข้ำศึกษำในภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2559 
ส ำหรับนิสติปริญญาเอก 

 

https://accounts.ku.ac.th/public/ActivateUser
http://www.grad.ku.ac.th/
https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/student/
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ก าหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2562 
ที่เข้ำศึกษำในภาคต้น  
ปีการศึกษา 2558 

ที่เข้ำศึกษำในภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2558 

•วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มกำรสอน) จ. 6 ส.ค.61 จ. 14 ม.ค.62 จ. 10 มิ.ย.62 
•วันเริ่มกำรลงทะเบียนเรียนล่ำช้ำผ่ำนระบบสำรสนเทศ
ส ำหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/student/ ส ำหรับ
นิสิตที่ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียน
เรียน และส ำหรับนิสิตที่ยังไม่ประเมินกำรเรียนกำรสอนผ่ำน
ระบบเครือข่ำย(นิสิตต้องช ำระเงินผ่ำนธนำคำรก่อน
ก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียน 1 วันท ำกำร จึงจะสำมำรถ
ลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบสำรสนเทศส ำหรับนิสิตได้) 

   

•วันเริ่มกำรเพิ่มรำยวิชำลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบ
สำรสนเทศส ำหรับนสิิต  

   

•วันยื่นค าร้องรักษาสภาพนสิิตบัณฑิตศึกษา ดำวโหลด
แบบฟอร์มได้จำก www.csc.ku.ac.th  / นิสิต/ดำวโหลด
แบบฟอร์ม เสนออ.ท่ีปรึกษำ/หัวหน้ำภำควิชำ/คณบดตี้น
สังกัดลงนำม และน ำส่งกองบริหำรวิชำกำรและนิสติ อำคำร 
9  

31 ก.ค. – 12 ส.ค. 61 อำ. 6 ส.ค. – จ.20 ม.ค. 62  

• วันสุดท้ำยของกำรเพิม่รำยวิชำลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบ
สำรสนเทศส ำหรับนสิิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/student/ 
• วันสุดท้ำยของกำรลงทะเบียนเรยีนส ำหรับผู้ทีล่งทะเบียน
เรียนล่ำช้ำกว่ำก ำหนดผ่ำนระบบสำรสนเทศส ำหรับนิสติ 
https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/student/ 

อำ. 12 ส.ค.61 อำ. 20 ม.ค. 62 พ. 12 มิ.ย.62 

•ลงทะเบียนเรียนล่ำช้ำหรือเพิม่วิชำเรียนหรืองดเรยีนบำง
รำยวิชำด้วยKU3ด้วยตนเอง(นิสิตต้องช ำระเงินผ่ำนธนำคำร
ก่อนกำรลงทะเบียนเรียน 1 วันท ำกำร จึงสำมำรถ
ลงทะเบียนเรียนได ้
•อ.ท่ีปรึกษำอนุญำตกำรลงทะเบียนเรียนของนิสิตผ่ำนระบบ
เครือข่ำย 
หมายเหตุ กรณีไม่พบรำยวิชำหรือไม่พบหมู่เรียนท่ีสำมำรถ
ลงทะเบียนเรียนได้ นิสิตต้องติดต่อ อ.ผู้สอน เพื่อขอเปิดรำยวิชำ
หรือหมู่เรียน 

จ. 13 ส.ค. – อำ. 19 ส.ค. 61 
(เฉพำะนิสิตที่ช ำระ

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ระหว่ำงวัน จ. 9 ก.ค. – อำ. 12 

ส.ค. 61) 

จ. 21 ม.ค. – อำ. 27 ม.ค. 62 
(เฉพำะนิสิตที่ช ำระ

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ระหว่ำงวัน จ. 11 ธ.ค. 61 – 

อำ. 14 ม.ค. 62) 

พฤ. 20 มิ.ย. – อำ. 23 มิ.ย. 
62 

(เฉพำะนิสิตที่ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

ระหว่ำงวัน จ. 13 พ.ค. – 11 
มิ.ย. 62) 

•วันเริ่มคดิค่ำปรบัลงทะเบยีนเรยีนล่ำช้ำ(กรณยีังไม่
ลงทะเบียนเรียนในระบบลงทะเบยีนเรียน) 
•วันเริ่มคดิค่ำธรรมเนยีมบริกำรกำรเปลีย่นแปลงรำยวิชำ
ล่ำช้ำ 

จ. 20 ส.ค. 61  จ. 28 ม.ค. 62 จ. 24 มิ.ย. 62 

•วันเริ่มพิมพ์ใบเสรจ็รับเงิน (KU2) ออนไลน์  
ผ่ำนระบบสำรสนเทศนิสิต 

   

    
•วันไหว้ครู  พฤ. 23 ส.ค.61 - - 
•วันสุดท้ำยของกำรท ำบตัรประจ ำตัวนิสิตใหม่ที่บัณฑิต
วิทยำลัย(บำงเขน) 

ศ. 17 ส.ค.61 ศ. 25 ม.ค.62 - 

•วันคัดชื่อออกและหมดสถานภาพนิสิต  ตำม
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำของบณัฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2559 

จ. 20 ส.ค.61 
  

จ. 28 ม.ค.62 
  

- 

•วันสุดท้ายของกำรยื่นKU3 เพื่องดเรียนบำงรำยวิชำ อ. 4 ก.ย. 61 จ. 12 ก.พ. 62 ศ. 12 ก.ค. 62 

https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/student/
https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/student/
https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/student/
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ก าหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2562 
•นิสิตประเมินกำรเรียนกำรสอนผำ่นเว็บ 
http://eassess.ku.ac.th ครั้งท่ี 1 นิสิตต้องกรอกแบบ
ประเมินผ่ำนเว็บ มิฉะนั้นจะไมส่ำมำรถลงทะเบียนเรียนใน
ภำคกำรศึกษำถดัไปได้  

จ. 17 – ศ. 21 ก.ย.61 จ. 4 – ศ. 8 มี.ค.62  

•วันสอบกลำงภำค ส. 22 – อำ. 30 ก.ย.61 ส. 9 – อำ. 17 ม.ีค.62 - 
•อำจำรย์ดสูรุปผลประเมนิกำรสอนของนิสิตผ่ำนเวบ็ ครั้งที่ 1 จ. 1 ต.ค.61 จ. 18 มี.ค.62 - 
•วันคล้ำยวันสถำปนำบณัฑิตวิทยำลัย พ. 10 ต.ค.61 - - 
•วันซ้อมย่อยพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ส. 13 ต.ค. – 14 ต.ค. 61 - - 
•วันซ้อมใหญ่พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร พฤ. 18 ต.ค. 61 - - 
•วันพิธีพระรำชทำนปรญิญำบตัร 
 

พ. 24 ต.ค. 61 
(21 – 25 ต.ค. 61) 

-  - 

•วันสุดท้ำยของกำรยื่นค ำร้องขอสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย  ศ. 16 พ.ย.61 ศ. 12 เม.ย.62 ศ. 14 มิ.ย.62 
•วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอเพ่ิม-ถอน รายวิชาล่าช้า 
ถึงบัณฑิตวิทยำลัย                   

พ. 21 พ.ย.61 
 

พ. 24 เม.ย.62 พ. 3 ก.ค.62 

•วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอเพ่ิม-ถอน รายวชิาล่าช้า 
ถึงงำนทะเบียนและประมวลผล โดยต้องไดร้ับควำม
เห็นชอบจำกอ.ประจ ำวิชำ อ.ท่ีปรกึษำ และคณบดีเจำ้สังกัด
ของนิสิตและคณบดีบัณฑติวิทยำลัย และช ำระค่ำ
เปลี่ยนแปลงรำยวิชำล่ำช้ำ 

ศ. 30 พ.ย.61 ศ. 3 พ.ค. 62  

•นิสิตกรอกแบบประเมินกำรสอนผ่ำนเว็บ ครั้งท่ี 2  
มิฉะนั้นจะไมส่ามารถด าเนินการลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษาถัดไปได้ 
•อำจำรย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่ำนเว็บ 

จ. 3 – อำ. 9 ธ.ค.61 จ. 6 – อำ. 12 พ.ค.62 - 

•วันสุดท้ำยของกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย จ. 3 ธ.ค.61 พ. 1 พ.ค.62 จ. 1 ก.ค.62 

•วันสุดท้ำยของกำรสอน    
 นิสิตภำคปกติ         ศ. 7 ธ.ค.61 ศ. 10 พ.ค.62 ศ. 19 ก.ค.62 
 นิสิตภำคพิเศษ        อำ. 9 ธ.ค.61 อำ. 12 พ.ค.62 ศ. 19 ก.ค.62 
•วันสุดท้ำยของกำรเสนอค ำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่
ปรึกษำประจ ำตัวนิสติ 

ศ. 7 ธ.ค.61 

ส ำหรับนสิิตที่เข้ำศึกษำใน 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 

ศ. 10 พ.ค.62 

ส ำหรับนสิิตที่เข้ำศึกษำใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 

 - 

•วันสอบไล ่ จ. 10 – ศ. 21 ธ.ค.61 จ. 13 – ศ. 24 พ.ค.62 ส. 20 – จ. 22 ก.ค.62 
•อ.ประจ ำวิชำบันทึกคะแนนผ่ำนระบบเครือข่ำย จ. 10 ธ.ค. 61  – ศ. 4 ม.ค. 

62 (เวลำ 23.59 น.) 
จ. 7 พ.ค.  – ศ. 7 มิ.ย. 62 

(เวลำ 23.59 น.) 
ส. 20 ก.ค.  – จ. 29 ก.ค. 

62 (เวลำ 23.59 น.) 
•วันสุดท้ำยของกำรส่งโครงกำรวิทยำนิพนธ์  
(มิฉะนัน้ จะหมดสถานภาพนิสิต) 
 

  
  

อ. 11 ธ.ค.61 

 ส ำหรับนิสิตปริญญำโท       
ท่ีเข้ำศึกษำในภาคปลาย         
ปีการศึกษา 2559 
 ส ำหรับนิสิตปริญญำเอก 
ท่ีเข้ำศกึษำในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2558  

จ. 13 พ.ค.62 

 ส ำหรับนิสิตปริญญำโท          
ท่ีเข้ำศึกษำในภาคต้น             
ปีการศึกษา 2560 
 ส ำหรับนิสิตปริญญำเอก 
ท่ีเข้ำศึกษำในภาคต้น 
ปีการศึกษา 2559  

- 

•วันยื่นค ำร้องขอคืนสถำนภำพนิสติ  
เนื่องจากไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์ตามก าหนด 
(มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออก) 

พ. 12 ธ.ค.61 – ศ. 11 ม.ค.62 
 ส ำหรับนิสิตปริญญำโท       
ท่ีเข้ำศึกษำในภาคปลาย         
ปีการศึกษา 2559 
 ส ำหรับนิสิตปริญญำเอก 

อ. 14 พ.ค.62 – ก่อนวันเปิด
เรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 

2562 
1 วันท าการ  

- 

http://eassess.ku.ac.th/
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ก าหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2562 
ท่ีเข้ำศึกษำในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2558 

**ดูประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย อีกคร้ัง** 
 ส ำหรับนิสิตปริญญำโท          
ท่ีเข้ำศึกษำในภาคต้น             
ปีการศึกษา 2560 
 ส ำหรับนิสิตปริญญำเอก 
ท่ีเข้ำศึกษำในภาคต้น 
ปีการศึกษา 2559 

•วันสุดท้ำยของกำรยื่นค ำร้องขอสอบประมวลควำมรู ้
(ส ำหรับนสิิตหลักสตูรกำรศึกษำคน้คว้ำอิสระ (IS) 
ที่เข้ำศึกษำก่อนปีกำรศึกษำ 2559) 

จ. 17 ธ.ค.61 พ. 15 พ.ค.62 จ. 15 ก.ค.62 

•วันสุดท้ำยของกำรส่งรูปเล่มเพื่อตรวจรูปแบบ 
กำรพิมพ์วิทยำนิพนธ์ (วพ.01) 

จ. 17 ธ.ค.61 
ส าหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า 
ขั้นสุดท้ายในวันที่ 3 ธ.ค.61 

พ. 15 พ.ค.62 
ส าหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า 
ขั้นสุดท้ายในวันที่ 1 พ.ค.62 

จ. 15 ก.ค.62 
ส าหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายในวันที่ 1 ก.ค.62 

•วันปิดภำคเรียน 
•วันเริ่มตรวจผลกำรเรยีนผ่ำนระบบสำรสนเทศส ำหรับนสิิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/student/ 

จ. 24 ธ.ค.61 จ. 27 พ.ค.62 อ. 23 ก.ค.62 

•อำจำรยด์ูสรุปผลประเมินกำรสอนของนิสิตผ่ำนเว็บ  
ครั้งท่ี 2 

จ. 7 ม.ค.62 จ. 10 มิ.ย.62 - 

•วันสุดท้ำยของกำรส่งต้นฉบับวิทยำนิพนธ์ พร้อมเอกสำร
กำรขอจบกำรศึกษำ (วพ.02) ส ำหรับหลักสูตรที่มี
วิทยำนิพนธ/์ส่งหลักฐำนกำรขอจบกำรศึกษำ และซีดี  
ส ำหรับหลักสูตรกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ (IS)  

พ. 2 ม.ค.62 
 
ส าหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า 
ขั้นสุดท้ายในวันที่ 3 ธ.ค.61 

พ. 29 พ.ค.62 
  
ส าหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า 
ขั้นสุดท้ายในวันที่ 1 พ.ค.62 

อ. 30 ก.ค.62 
  
ส าหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายในวันที่ 1 ก.ค.62 

• วันสุดท้ำยของกำรสอบประมวลควำมรู ้(ส ำหรับนิสติ
หลักสตูรกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ (IS) ที่เข้ำศึกษำ 
ก่อนปีกำรศึกษำ 2559) 

พ. 2 ม.ค.62 
 

พ. 29 พ.ค.62 
 

อ. 30 ก.ค.62 
 

•วันสุดท้ำยของกำรช ำระเงินเพื่อจดัท ำรูปเล่มวิทยำนิพนธ์ 
และซีดี  
 

อ. 8 ม.ค.62 
 
ส าหรับนิสิตที่สอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายในวันที่ 3 ธ.ค.61 

พ. 5 มิ.ย.62 
 
ส าหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า  
ขั้นสุดท้ายในวันที่ 1 พ.ค.62 

จ. 5 ส.ค.62 
 
ส าหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายในวันที่ 1 ก.ค.62 

•วันสุดท้ำยของกำรส่งใบแจ้งผลสอบประมวลควำมรู้  
พร้อมหลักฐำนประกอบกำรจบกำรศึกษำ ส ำหรับนิสติ
หลักสตูรกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ (IS) ที่เข้ำศึกษำก่อน 
ปีกำรศึกษำ 2559 

อ. 8 ม.ค.62 
 

พ. 5 มิ.ย.62 
 

จ. 5 ส.ค.62 
 

•วันสุดท้ำยของกำรรำยงำน มคอ.5 และ 6  ออนไลน์ อ. 22 ม.ค.62 อ. 25 มิ.ย.62 - 
•วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N  หำกไม่ปฏบิัติ
ตำมนี้ ให้ถือว่ำนิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมตั ิ

ศ. 1 ก.พ.62 ศ. 5 ก.ค.62 ศ. 24 ส.ค.62 

•วันสุดท้ำยของกำรรำยงำน มคอ.7  ออนไลน์ - พฤ. 25 ก.ค.62  
 
 

 
 

 
 

https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/student/

