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ก ำหนดกำร ภำคต้น ภำคปลำย ภำคฤดูรอ้น ปี พ.ศ. 2561

Ø วันสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจากสมาคม
อธิการบดีแหง่ประเทศไทย  (สอท.)  ประจ าปกีารศึกษา 2560

ศุกร์ที่ 23 มิ.ย. 60 - -

Ø นิสิตใหม ่บนัทกึประวัติผ่านระบบที่ 
https://student.ku.ac.th/newregis และลงทะเบยีนยืนยัน
ตัวบคุคลเพื่อใช้งานบญัชีผ้ัใช้งานเครือข่ายนนทรี (Nontri 
Account) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบที่ 
https://accounts.ku.ac.th

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

Ø  ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคาร  
Ø ช าระเงินค่าหอพัก ผ่านธนาคาร

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

Ø ย่ืนค าร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าหอพัก
นิสิต ส าหรับภำคปกติ จันทร์ที่ 10 ก.ค. 60 –ศุกร์ที่ 11 ส.ค.60 จันทร์ที่ 18 ธ.ค.60–ศุกร์ที่ 15 ม.ค.61 ✪  - 

Ø ย่ืนค าร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าหอพัก
นิสิต ส าหรับภำคพิเศษ

จันทร์ที่ 10 ก.ค.60–อาทติย์ที่ 13 ส.ค.60
จันทร์ที่ 18 ธ.ค.60–อาทติย์ที่ 21 ม.ค.61
 ✪

 - 

Ø มอบตัวและลงทะเบยีนเรียนนิสิตใหม่ รหสั 60 อาทติย์ที่ 23 ก.ค. 60  -  - 

Ø ลงทะเบยีนเรียนผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student  ส าหรับนิสิตรหสั 57
 และน้อยกว่า (ชั้นปทีี่ 4 ขึ้นไป) นิสิตต้องช าระเงินผ่าน
ธนาคารก่อนก าหนดการลงทะเบยีนเรียน 1 วันท าการ  จึงจะ
สามารถลงทะเบยีนเรียนผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิตได้

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

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

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

Ø ลงทะเบยีนเรียนผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student  ส าหรับนิสิตรหสั 58
 (ชั้นปทีี่ 3 ) นิสิตต้องช าระเงินผ่านธนาคารก่อนก าหนดการ
ลงทะเบยีนเรียน 1 วันท าการ  จึงจะสามารถลงทะเบยีนเรียน
ผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิตได้

พุธที่ 26 ก.ค. 60– พฤหสับดีที่ 27 ก.ค.60
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระหว่างวันที่ 3- 24 ก.ค.60

พฤหสับดีที่ 28 ธ.ค. 60– ศุกร์ที่ 29 ธ.ค.60
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระหว่างวันที่ 11-26 ธ.ค. 60

อังคารที่ 29 พ.ค. 61
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา  
ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ค.61

Ø ลงทะเบยีนเรียนผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student  ส าหรับนิสิตรหสั 59
 (ชั้นปทีี่ 2) นิสิตต้องช าระเงินผ่านธนาคารก่อนก าหนดการ
ลงทะเบยีนเรียน 1 วันท าการ จึงจะสามารถลงทะเบยีนเรียน
ผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิตได้

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

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

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

Ø ลงทะเบยีนเรียนผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student  ส าหรับนิสิตรหสั 60
 นิสิตต้องช าระเงินผ่านธนาคารก่อนก าหนดการลงทะเบยีน
เรียน 1 วันท าการ  จึงจะสามารถลงทะเบยีนเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศส าหรับนิสิตได้

 - 

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

พฤหสับดีที่ 31 พ.ค. 61
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา  
ระหว่างวันที่ 21-30 พ.ค. 61

Ø วันสุดทา้ยของการรายงาน มคอ.3 และ 4 ออนไลน์ อาทติย์ที่ 30 ก.ค. 60 อาทติย์ที่ 7 ม.ค.61 -

 หมำยเหตุ   ✪  ก ำหนดกำรที่ปรบัเปลี่ยน   ✪✪  ปรบัเปลี่ยนข้อควำม  ✪✪✪  เพ่ิมเติม

ปฏิทินกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2560
ส ำหรับนิสิตปริญญำตรี ภำคปกติและภำคพิเศษ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

ข้อมลู  ณ  วันที่  22/03/2561, งานทะเบยีนและประมวลผล

 1.ผ่านความเหน็ชอบคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯคร้ังที่ 1/2560 2. ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการศึกษาและวิชาการ มก.ฉกส. คร้ังที่ 2/25603.ผ่านความเหน็ชอบคณะกรรมการประจ าวิทยาฯ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
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ก ำหนดกำร ภำคต้น ภำคปลำย ภำคฤดูรอ้น ปี พ.ศ. 2561

 หมำยเหตุ   ✪  ก ำหนดกำรที่ปรบัเปลี่ยน   ✪✪  ปรบัเปลี่ยนข้อควำม  ✪✪✪  เพ่ิมเติม

ปฏิทินกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2560
ส ำหรับนิสิตปริญญำตรี ภำคปกติและภำคพิเศษ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

ข้อมลู  ณ  วันที่  22/03/2561, งานทะเบยีนและประมวลผล

Ø วันเปดิภาคเรียน ( วันเร่ิมการสอน ) จันทร์ที่ 31 ก.ค.60 จันทร์ที่ 8 ม.ค.61 จันทร์ที่ 4 มิ.ย.61

Ø วันเร่ิมการลงทะเบยีนเรียนล่าช้าผ่านระบบสารสนเทศ
ส าหรับนิสิต https://misreg.csc.ku.ac.th/student ส าหรับ
นิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วยังไม่ได้ลงทะเบยีน
เรียน และส าหรับนิสิตที่ไม่ประเมินการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเครือข่าย  (นิสิตต้องช าระเงินผ่านธนาคารก่อน
ก าหนดการลงทะเบยีนเรียน  1 วันท าการ  จึงจะสามารถ
ลงทะเบยีนเรียนผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิตได้)

Ø วันเร่ิมการเพิ่มรายวิชาลงทะเบยีนเรียนผ่านระบบ 
สารสนเทศส าหรับนิสิต

Ø วันเร่ิมย่ืนใบขอจบการศึกษาที่คณะต้นสังกัด ส าหรับนิสิตที่
คาดว่าจะจบการศึกษา

Ø วันสุดทา้ยของการเพิ่มรายวิชาลงทะเบยีนเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศส าหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student 
Ø วันสุดทา้ยของการลงทะเบยีนเรียนส าหรับผู้ที่ลงทะเบยีน
เรียนล่าช้ากว่าก าหนด  ผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student

อาทติย์ที่ 13 ส.ค.60 ✪ อาทติย์ที่  14  ม.ค.61 พุธที่  6  มิ.ย.61

Ø ลงทะเบยีนเรียนล่าช้าหรือเพิ่มวิชาเรียนหรืองดเรียนบาง
รายวิชา ด้วย KU 3 ด้วยตนเอง  (นิสิตต้องช าระเงินผ่าน
ธนาคารก่อนก าหนดการลงทะเบยีนเรียน  1 วันท าการ  จึงจะ
สามารถลงทะเบยีนเรียนได้)
Ø อาจารย์ที่ปรึกษาอนุญาตการลงทะเบยีนเรียนของนิสิตผ่าน
ระบบเครือข่าย

จันทร์ที่ 14 ส.ค.60 –อาทติย์ที่ 20 ส.ค.60 
 ✪(เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ระหว่างจันทร์ที่ 10 ก.ค. - ศุกร์
ที่ 18 ส.ค. 60)

จันทร์ที่ 15 ม.ค.61–อาทติย์ที่  21 ม.ค.61 
(เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระหว่างจันทร์ที่ 11 ธ.ค.60–อาทติย์ที่  14 
ม.ค.61)

พฤหสับดีที่ 14 มิ.ย.61 –อาทติย์ที่  17 
มิ.ย.61
(เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.– 13 
มิ.ย.61)

Ø วันเร่ิมคิดค่าปรับการลงทะเบยีนเรียนล่าช้า 
(กรณียังไม่เคยลงทะเบยีนเรียนเลยในระบบลงทะเบยีน)✪✪
Ø วันเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมบริการการเปล่ียนแปลงรายวิชาล่าช้า

จันทร์ที่ 21 ส.ค.60  ✪ จันทร์ที่ 22 ม.ค.61 จันทร์ที่ 18 มิ.ย.61

Ø วันคัดชื่อออก/พ้นสภาพการเปน็นิสิต ตามข้อบงัคับว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พุทธศักราช 2559

 อังคารที่ 22 ส.ค.60  ✪ จันทร์ที่ 22 ม.ค.61  - 

Ø วันสุดทา้ยของการย่ืน KU 3  เพื่องดเรียนบางรายวิชา โดย
ไม่บนัทกึค าว่างดเรียนหรือ  W  ในใบรายงานผลการศึกษา

อังคารที่ 29 ส.ค.60 อังคารที่ 6 ก.พ.61 จันทร์ที่ 18 มิ.ย.61

Ø วันเร่ิมย่ืน KU 3  เพื่องดเรียนบางรายวิชาโดยบนัทกึค าว่า  
งดเรียนหรือ  W  
Ø วันเร่ิมพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต

พุธที่ 30 ส.ค.60 พุธที่ 7 ก.พ. 61  - 

 1.ผ่านความเหน็ชอบคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯคร้ังที่ 1/2560 2. ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการศึกษาและวิชาการ มก.ฉกส. คร้ังที่ 2/25603.ผ่านความเหน็ชอบคณะกรรมการประจ าวิทยาฯ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
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ก ำหนดกำร ภำคต้น ภำคปลำย ภำคฤดูรอ้น ปี พ.ศ. 2561

 หมำยเหตุ   ✪  ก ำหนดกำรที่ปรบัเปลี่ยน   ✪✪  ปรบัเปลี่ยนข้อควำม  ✪✪✪  เพ่ิมเติม

ปฏิทินกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2560
ส ำหรับนิสิตปริญญำตรี ภำคปกติและภำคพิเศษ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

ข้อมลู  ณ  วันที่  22/03/2561, งานทะเบยีนและประมวลผล

Ø วันสุดทา้ยของการย่ืนค าร้องขอสอบต่อเนื่อง 
สอบกลางภาค

ศุกร์ที่ 18 ส.ค. 60 ศุกร์ที่ 26 ม.ค.61  - 

Ø วันสุดทา้ยของการย่ืนใบขอจบการศึกษาที่คณะต้นสังกัด 
ส าหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา

อังคารที่ 29 ส.ค.60 อังคารที่ 27 ก.พ.61 อังคารที่ 3 ก.ค.61

Ø วันเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมการส่งใบขอจบล่าช้า
ถึงกองบริหารวิชาการและนิสิต

พุธที่ 30 ส.ค.60 พุธที่ 28 ก.พ.61 พุธที่ 4 ก.ค.61

Ø ประกาศรายชื่อพร้อมเลขที่นั่งสอบและกรรมการควบคุม
หอ้งสอบ  ของการสอบกลางภาค

จันทร์ที่ 18 ก.ย.60✪ จันทร์ที่ 5 ก.พ.61  - 

Ø ประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย 
https://eassess.ku.ac.th  คร้ังที่  1 นิสิตต้องกรอกแบบ
ประเมนิกำรเรยีนกำรสอนมฉิะน้ันจะไมส่ำมำรถลงทะเบียน
เรยีนในภำคกำรศึกษำถัดไปได้

จันทร์ที่ 11 ก.ย.–ศุกร์ที่ 15 ก.ย.60 จันทร์ที่ 19 ก.พ.-ศุกร์ 23 ก.พ. 61  - 

Ø วันสอบกลางภาค เสาร์ที่ 30 ก.ย.–อาทติย์ที่ 8 ต.ค. 60  ✪ เสาร์ที่ 24 ก.พ.–อาทติย์ที่ 4 มี.ค.61  - 

Ø อาจารย์ตรวจสอบผลการประเมินผ่านระบบเครือข่าย คร้ังที่
 1

จันทร์ที่ 25 ก.ย. 60 จันทร์ที่ 5 มี.ค.61  - 

Ø วันสุดทา้ยของการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พฤหสับดีที่ 28 ก.ย.60 พฤหสับดีที่ 29 มี.ค. 61  - 

Ø วันพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกคร้ัง)

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

Ø วันสุดทา้ยของการย่ืน KU 3  เพื่องดเรียนบางรายวิชาโดย
บนัทกึค าว่า งดเรียน หรือ W  ในใบรายงานผลการศึกษา 
การศึกษา

ศุกร์ที่ 10 พ.ย. 60 ✪ ศุกร์ที่ 30 มี.ค. 61  - 

 Ø  วันย่ืน KU 3  เพื่องดเรียนบางรายวิชา โดยบนัทกึค าว่า งด
เรียน หรือ W  ในใบรายงานผลการศึกษา โดยต้องได้รับความ
เหน็ชอบจากอาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาและอนุมัติ
จากคณบดีเจ้าสังกัด 
และช าระค่าปรับการเปล่ียนแปลงรายวิชาล่าช้า

เสาร์ที่ 11 พ.ย. –ศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 เสาร์ที่ 31 มี.ค. 61 -ศุกร์ที่ 20 เม.ย. 61  - 

Ø ประกาศรายชื่อพร้อมเลขที่นั่งสอบและกรรมการ
ควบคุมหอ้งสอบ ของการสอบไล่

จันทร์ที่ 20 พ.ย.60 จันทร์ที่ 23 เม.ย.61  - 

Ø วันสุดทา้ยของการเทยีบรายวิชาส าหรับนิสิตเข้าใหม่ถึงกอง
บริหารวิชาการและนิสิต

ศุกร์ที่ 24 พ.ย.60 ศุกร์ที่ 27 เม.ย.61 ศุกร์ที่ 6 ก.ค.61

Ø ประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย  
https://eassess.ku.ac.th  คร้ังที่  2  นิสิตต้องกรอกแบบ
ประเมนิกำรเรยีนกำรสอนมฉิะน้ันจะไมส่ำมำรถลงทะเบียน
เรยีนในภำคกำรศึกษำถัดไปได้

จันทร์ที่ 27 พ.ย.–อาทติย์ที่ 3 ธ.ค.60 จันทร์ที่ 30 เม.ย.–อาทติย์ที่ 6 พ.ค.61  - 

Ø วันสุดทา้ยของการเรียนการสอน
 - นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
 - นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
Ø วันสุดทา้ยของการส่งใบขอจบล่าช้าถึงกองบริหารวิชาการ
และนิสิต



ปกติ - ศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 60
พิเศษ - เสาร์ที่ 2 ธ.ค. 60



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



ปกติ - พฤหสับดีที่ 12 ก.ค. 61
พิเศษ - พฤหสับดีที่ 12 ก.ค. 61

 1.ผ่านความเหน็ชอบคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯคร้ังที่ 1/2560 2. ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการศึกษาและวิชาการ มก.ฉกส. คร้ังที่ 2/25603.ผ่านความเหน็ชอบคณะกรรมการประจ าวิทยาฯ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
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ก ำหนดกำร ภำคต้น ภำคปลำย ภำคฤดูรอ้น ปี พ.ศ. 2561

 หมำยเหตุ   ✪  ก ำหนดกำรที่ปรบัเปลี่ยน   ✪✪  ปรบัเปลี่ยนข้อควำม  ✪✪✪  เพ่ิมเติม

ปฏิทินกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2560
ส ำหรับนิสิตปริญญำตรี ภำคปกติและภำคพิเศษ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

ข้อมลู  ณ  วันที่  22/03/2561, งานทะเบยีนและประมวลผล

Ø วันสอบไล่ จันทร์ที่ 4 ธ.ค. – ศุกร์ที่ 15 ธ.ค.60 จันทร์ที่ 7 พ.ค. – ศุกร์ที่ 18 พ.ค.61 ศุกร์ที่ 13 ก.ค.– อาทติย์ที่ 15 ก.ค.61

Ø วันทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฟษ 
ส าหรับนิสิตที่จะส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Exit-Exam)

 - 
เสาร์ที่ 19 พ.ค. - อาทติย์ที่ 20 พ.ค. 61
*** เฉพาะนิสิตรหสัขึ้นต้น 58

 - 

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

จันทร์ที่ 7 พ.ค.– พุธที่ 30 พ.ค.61 ✪
(เวลา 23.59 น.)

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

Ø อาจารย์ตรวจสอบผลการประเมินผ่านระบบเครือข่าย คร้ังที่
 2

อังคารที่ 26 ธ.ค. 60 อังคารที่ 29 พ.ค. 61  - 

Ø วันปดิภาคเรียน (วันจบการศึกษา)
Ø วันเร่ิมตรวจสอบผลการเรียน ผ่านระบบสารสนเทศส าหรับ
นิสิต  https://misreg.csc.ku.ac.th/student/

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

Ø วันสุดทา้ยของการเปล่ียนแปลงคะแนนส ำหรบันิสิต ที่ขอ
จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560

ศุกร์ที่ 12 ม.ค.61 ศุกร์ที่  15 มิ.ย. 61 พฤหสับดีที่ 26 ก.ค.61

Ø วันสุดทา้ยของการรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 ออนไลน์ อังคารที่ 16 ม.ค. 61 อังคารที่ 19 มิ.ย. 61  - 

Ø วันสุดทา้ยของการแก้ไขระดับคะแนน I และ N หากไม่
ปฏิบติัตามนี้ใหถ้ือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F)  โดยอัตโนมัติ

พุธที่ 24 ม.ค. 61 พุธที่ 27 มิ.ย. 61 ศุกร์ที่ 24 ส.ค. 61

Ø วันสุดทา้ยของการรายงาน มคอ.7 ออนไลน์  - พฤหสับดีที่ 19 ก.ค. 61  - 

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

 1.ผ่านความเหน็ชอบคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯคร้ังที่ 1/2560 2. ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการศึกษาและวิชาการ มก.ฉกส. คร้ังที่ 2/25603.ผ่านความเหน็ชอบคณะกรรมการประจ าวิทยาฯ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560


