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ปฏิทินการศกึษา  ปีการศึกษา  2559   
สําหรบันสิิตปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

 หมายเหต ุ  ✪  กําหนดการที่ปรับเปลี่ยน   ✪✪  ปรับเปลี่ยนข้อความ  ✪✪✪ เพ่ิมเติม      ข้อมูล  ณ  วันที่  26/1/2560, งานทะเบียนและประมวลผล 
กําหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 

 วันสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจากสมาคม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย  (สอท.)  ประจําปีการศึกษา 2559 

อังคารที่ 14 มิ.ย.59 - - 

 ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคาร   

 ชําระเงินค่าหอพัก ผ่านธนาคาร  

จันทร์ที่ 25 ก.ค. –  
ศุกร์ที่ 19 ส.ค.59 
 

อังคารที่ 3 ม.ค.60– 
ศุกร์ที่  27 ม.ค.60 

จันทร์ที่ 29 พ.ค.  –   
ศุกร์ที่ 16 มิ.ย.60 

 ยื่นคําร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าหอพักนิสิต 
สําหรับภาคปกติ 

จันทร์ที่ 25 ก.ค. –  
ศุกร์ที่ 19 ส.ค.59 

อังคารที่ 3 ม.ค.60– 
ศุกร์ที่  27 ม.ค.60 
 

              - 

 ยื่นคําร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าหอพักนิสิต 
สําหรับภาคพิเศษ 

จันทร์ที่ 25 ก.ค.–  
อาทิตย์ที่ 21 ส.ค.59 

อังคารที่ 3 ม.ค.60– 
อาทิตย์ที่  29 ม.ค.60 
 

             - 

 ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคาร  กรณีมีค่าปรับ
การลงทะเบียนเรียนล่าช้า  ✪✪ 

 ชําระเงินค่าหอพัก  ผ่านธนาคาร  กรณีมีค่าปรับ 

จันทร์ที ่22 ส.ค. –  
ศุกร์ที่ 2 ธ.ค.59 

จันทร์ที ่ 30 ม.ค. –  
ศุกร์ที่ 5 พ.ค.60 

จันทร์ที่  19 มิ.ย.  –   
อังคารที่ 11 ก.ค.60  

 มอบตัวและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ รหัส 59 อาทิตย์ที่ 31 ก.ค.59 - - 

 ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสําหรับนิสิต  
https://misreg.csc.ku.ac.th/student   
สําหรับนิสิตรหัส 56 และน้อยกว่า (ชั้นปีที่ 4ขึ้นไป) นิสิตต้องชําระ
เงินผ่านธนาคารก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันทําการ   
จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสําหรับนิสิตได้   

อังคารที่ 2 ส.ค. – พุธที่ 3 ส.ค.59 
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.) 
เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา   
ระหว่างวันที่ 25 ก.ค.– 31 ก.ค.59  

อาทิตย์ที ่8 ม.ค. – จันทร์ที่ 9 
ม.ค.60 
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.) 
เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ระหว่างวันที่ 3 ม.ค.–
6 ม.ค.60 
 

พฤหัสบดีที่ 8 มิ.ย.60 
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.) 
เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา   
ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.–6 มิ.ย.60 

 ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสําหรับนิสิต  
https://misreg.csc.ku.ac.th/student  สําหรับนิสิตรหัส 57 
 (ปี 3)  นิสิตต้องชําระเงินผ่านธนาคารก่อน 
 กําหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันทําการ  จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสําหรับนิสิตได้)  

พฤหัสบดีที่ 4 ส.ค. – ศุกร์ที่ 5 ส.ค.59 
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.) 
เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา  
ระหว่างวันที่ 25 ก.ค. – 2 ส.ค.59 

 

อังคารที่ 10 ม.ค. – พุธที่ 11 
ม.ค.60  
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.) 
เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา   
ระหว่างวันที่ 3 ม.ค.–8 ม.ค.60 
 

ศุกร์ที่  9  มิ.ย.60   
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.) 
เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา   
ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.–7 มิ.ย.60 

 ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสําหรับนิสิต  
https://misreg.csc.ku.ac.th/student สําหรับนิสิตรหัส 58  
(ปี 2)   (นิสิตต้องชําระเงินผ่านธนาคารก่อนกําหนดการลงทะเบียน
เรียน 1 วันทําการ  จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศสําหรับนิสิตได้)  

เสาร์ที่ 6 ส.ค. – อาทิตย์ที่ 7 ส.ค.59 
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.) 
เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา   
ระหว่างวันที่ 25 ก.ค. – 4 ส.ค.58 

พฤหัสบดีที่ 12 ม.ค.– ศุกร์ที่ 13 
ม.ค.60 
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.) 
เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ระหว่างวันที่3ม.ค.–
10 ม.ค.60 
 

เสาร์ที ่ 10  มิ.ย. 60 
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)  
เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา   
ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.–8 มิ.ย.60 

 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.3 และ 4 ออนไลน✪์✪✪ อาทิตย์ที่ 7 ส.ค.59 อาทิตย์ที่ 15 ม.ค.59 - 

 ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสําหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student สําหรับนิสิตรหัส 59  
(ปี 1)   นิสิตต้องชําระเงินผ่านธนาคารก่อนกําหนดการลงทะเบียน
เรียน 1 วันทําการ  จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านผ่านระบบ
สารสนเทศสําหรับนิสิตได้)  

 
- 

เสาร์ที ่14 ม.ค. – อาทิตย์ที่ 15 
ม.ค.60 
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.) 
เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา   
ระหว่างวันที่ 3 ม.ค.–12 ม.ค.60 
 

อาทิตย์ที ่ 11  มิ.ย.60 
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.) 
เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา   
ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.–9 มิ.ย.60 
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ปฏิทินการศกึษา  ปีการศึกษา  2559   
สําหรบันสิิตปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

 หมายเหต ุ  ✪  กําหนดการที่ปรับเปลี่ยน   ✪✪  ปรับเปลี่ยนข้อความ  ✪✪✪ เพ่ิมเติม      ข้อมูล  ณ  วันที่  26/1/2560, งานทะเบียนและประมวลผล 
กําหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 

 วันเปิดภาคเรียน ( วันเริ่มการสอน )  

 วันเริ่มการลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่านระบบ 
สารสนเทศสําหรับนิสิต https://misreg.csc.ku.ac.th/student 
สําหรับนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียน
เรียน และสําหรับนิสิตที่ไม่ประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่าย  (นิสิตต้องชําระเงินผ่านธนาคารก่อนกําหนดการ
ลงทะเบียนเรียน  1 วันทําการ  จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่าน
ระบบสารสนเทศสําหรับนิสิตได้) 

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

 วันเริ่มยื่นใบขอจบการศึกษาที่คณะต้นสังกัด   
สําหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา   

จันทร์ที่ 8 ส.ค.59 จันทร์ที ่16 ม.ค.60 จันทร์ที่  12  มิ.ย.60 

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

 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียน 
ล่าช้ากว่ากําหนด  ผ่านระบบสารสนเทศสําหรับนิสิต  
https://misreg.csc.ku.ac.th/student  

อาทิตย์ที ่14 ส.ค.59 อาทิตย์ที่  22  ม.ค.60 พุธที่  14  มิ.ย.60
 

 ✪ ลงทะเบียนเรียนล่าช้าด้วย KU 1 หรือเพิ่มวิชาเรียนด้วย    
KU 3  ด้วยตนเอง  (นิสิตต้องชําระเงินผ่านธนาคารก่อน
กําหนดการลงทะเบียนเรียน  1 วันทําการ  จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้) 

 อาจารย์ที่ปรึกษาอนุญาตการลงทะเบียนเรียนและเพ่ิม 
รายวิชาของนิสิตที่เพิ่มรายวิชาผ่านระบบเครือข่าย   

จันทร์ที่15 ส.ค. – 
อาทิตย์ที่ 21 ส.ค.59 
(เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา   

ระหว่างวันที่ 25 ก.ค.– 20 ส.ค.59)✪ 

จันทร์ที่ 23 ม.ค.–  

อาทิตย์ที่  29 ม.ค.60 ✪ 
(เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ระหว่าง 

วันที่ 3 ม.ค.–29 ม.ค.60) ✪ 

พฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย. –  
อาทิตย์ที่  18 มิ.ย.60 
(เฉพาะนิสิตที่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ระหว่าง 

วันที่ 29 พ.ค.– 16 มิ.ย.60) ✪ 

 วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ✪✪ 

 วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมบริการการเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า 

จันทร์ที่ 22 ส.ค.59 จันทร์ที ่30 ม.ค.60  -  

 วันคัดชื่อออก/พ้นสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อบังคับว่าด้วย 
การศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 
2559  

 จันทร์ที่ 22 ส.ค.59   จันทร์ที่ 30 ม.ค.60    - 

 วันสุดท้ายของการยื่น KU 3  เพ่ืองดเรียนบางรายวิชา โดยไม่ 
บันทึกคําว่างดเรียนหรือ  W  ในใบรายงานผลการศึกษา  

อังคารที่ 6 ก.ย.59 อังคารที่ 14 ก.พ.60 พุธที่ 28 มิ.ย.60 
 

 วันเริ่มยื่น KU 3  เพื่องดเรียนบางรายวิชาโดยบันทึกคําว่า   
งดเรียนหรือ  W   

พุธท่ี 7 ก.ย.59 พุธที่ 15 ก.พ.60 ✪ - 

 วันสุดท้ายของการยื่นคําร้องขอสอบต่อเนื่อง  
สอบกลางภาค 

ศุกร์ที่ 9 ก.ย.59 ศุกร์ที่ 17 ก.พ.60 - 

 วันเริ่มพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต ✪✪✪ 

- พฤหัสบดีที่ 23 ก.พ.60 พฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย.60 

 วันสุดท้ายของการยื่นใบขอจบการศึกษาที่คณะต้นสังกัด  
สําหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา   

ศุกร์ที่ 16 ก.ย.59 ศุกร์ที่  24 ก.พ.60 ศุกร์ที่ 7 ก.ค.60 

 วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการส่งใบขอจบล่าช้าถึงกองบริหาร 
วิชาการและนิสิต  

จันทร์ที่ 19 ก.ย.59 จันทร์ที่ 27 ก.พ.60 จันทร์ที่ 10 ก.ค.60 

 ประกาศรายชื่อพร้อมเลขที่นั่งสอบและกรรมการควบคุม 
ห้องสอบ  ของการสอบกลางภาค 
 

จันทร์ที่ 19 ก.ย.59 จันทร์ที่ 27 ก.พ.60              - 
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ปฏิทินการศกึษา  ปีการศึกษา  2559   
สําหรบันสิิตปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

 หมายเหต ุ  ✪  กําหนดการที่ปรับเปลี่ยน   ✪✪  ปรับเปลี่ยนข้อความ  ✪✪✪ เพ่ิมเติม      ข้อมูล  ณ  วันที่  26/1/2560, งานทะเบียนและประมวลผล 
กําหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 

 ประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย  
https://eassess.ku.ac.th  คร้ังที่  1 นิสิตต้องกรอกแบบประเมิน
การเรียนการสอนมิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาถัดไปได้   

จันทร์ที่ 19 ก.ย.–ศุกร์ที่ 23 ก.ย.59 จันทร์ที่13 มี.ค.-ศุกร์17มี.ค.60        - 

 ✪ วันสอบกลางภาค  เสาร์ที่ 24 ก.ย.–  
จันทร์ที่ 3 ต.ค.59 

เสาร์ที่ 18 มี.ค.–  

อาทิตย์ที่ 26 มี.ค.60 ✪ 

- 

 อาจารย์ตรวจสอบผลการประเมินผ่านระบบเครือข่าย คร้ังที่ 1 
 

ศุกร์ที่ 7 ต.ค.59 ศุกร์ที่ 24 มี.ค.60 ✪ - 

 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัย 
อีกคร้ัง) 

จันทร์ที่ 24 ต.ค. – ศุกร์ที่ 28 ต.ค.59                    - - 

 ✪ วันสุดท้ายของการยื่น KU 3  เพื่องดเรียนบางรายวิชา 
โดยบันทึกคําว่า งดเรียน หรือ W  ในใบรายงานผลการศึกษา 
การศึกษา  

ศุกร์ที่ 4 พ.ย. 59 ✪ ศุกร์ที่ 7 เม.ย. 60 ✪ - 

       ✪ วันยื่น KU 3  เพื่องดเรียนบางรายวิชา โดยบันทึกคําว่า 
งดเรียน หรือ W  ในใบรายงานผลการศึกษา การศึกษา  
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจําวิชา  
อาจารย์ที่ปรึกษาและอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัด  
และชําระค่าปรับการเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า  

เสาร์ที่ 5 พ.ย. 59 –  

ศุกร์ที่ 2 ธ.ค. 59 ✪ 

เสาร์ที่ 8 เม.ย. 60- 

ศุกร์ที่ 5 พ.ค. 60 ✪ 

- 

 ประกาศรายชื่อพร้อมเลขที่นั่งสอบและกรรมการควบคุม 
การสอบ ของการสอบไล่ 

จันทร์ที่ 28 พ.ย.59 พุธที่ 3 พ.ค.60 - 

 ประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย   
https://eassess.ku.ac.th  คร้ังที่  2  นิสิตต้องกรอกแบบ
ประเมินการเรียนการสอนมิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาถัดไปได้   

จันทร์ที่ 28 พ.ย.–อาทิตย์ที่11ธ.ค.59 จันทร์ที่1พ.ค.–อาทิตย์ที่ 14 พ.ค.
60 

              - 

 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคปกติ 

 วันสุดท้ายของการส่งใบขอจบล่าช้าถึงกองบริหารวิชาการและนิสิต 

ศุกร์ที ่9 ธ.ค.59 ศุกร์ที่ 12 พ.ค.60 ศุกร์ที่21ก.ค.60 

 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคพิเศษ 
 

อาทิตย์ที่ 11  ธ.ค. 59                         อาทิตย์ที่ 14 พ.ค.60                    - 

 วันสอบไล่  จันทร์ที่ 12 ธ.ค. –  
ศุกร์ที่ 23 ธ.ค.59 

จันทร์ที ่15 พ.ค. –  
ศุกร์ที่ 26 พ.ค.60 

เสาร์ที ่22 ก.ค. –   
จันทร์ที่  24 ก.ค.60 

 อาจารย์ประจําวิชาบันทึกระดับคะแนนผ่านระบบเครือข่าย จันทร์ที่12ธ.ค.–พฤหัสบดีที่ 5 ม.ค.60 จันทร์ที ่15 พ.ค.–   
พฤหัสบดีที่ 8 มิ.ย.60 

เสาร์ที ่22 ก.ค. –   
ศุกร์ที่ 4 ส.ค.60 

 อาจารย์ตรวจสอบผลการประเมินผ่านระบบเครือข่าย คร้ังที่  2 
 

 ศุกร์ที่ 16 ธ.ค.59  ศุกร์ที่ 19 พ.ค.60 - 

 วันปิดภาคเรียน (วันจบการศึกษา) 

 วันเริ่มตรวจสอบผลการเรียน ประจําภาคต้น  ผ่านระบบ 
สารสนเทศสําหรับนิสิต  https://misreg.csc.ku.ac.th/student/  

จันทร์ที่ 26 ธ.ค.59 

                                                        

จันทร์ที ่29 พ.ค.60 
 

อังคารที่ 25 ก.ค.60 

 วันสุดท้ายของการบันทึกระดับคะแนนผ่านระบบเครือข่าย  
ปีการศึกษา  2559 ✪✪  
 

พฤหัสบดีที่ 5 ม.ค.60 
เวลา 23.59 น. ✪✪ 

 พฤหัสบดีที่ 8 มิ.ย.60 
เวลา 23.59 น. ✪✪ 

 ศุกร์ที่ 4 ส.ค.60 
เวลา 23.59 น. ✪✪ 

 วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนนสําหรับนิสิต 
ที่ขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2559  
 

ศุกร์ที ่20 ม.ค.60                            ศุกร์ที่  16 มิ.ย. 60                       ศุกร์ที่ 4 ส.ค.60 



หน้า 4 จาก 4 
 

 

 

ปฏิทินการศกึษา  ปีการศึกษา  2559   
สําหรบันสิิตปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

 หมายเหต ุ  ✪  กําหนดการที่ปรับเปลี่ยน   ✪✪  ปรับเปลี่ยนข้อความ  ✪✪✪ เพ่ิมเติม      ข้อมูล  ณ  วันที่  26/1/2560, งานทะเบียนและประมวลผล 
กําหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 

 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 ออนไลน์ 
 

อังคารที่ 24 ม.ค. 60 อังคารที่ 27 มิ.ย. 60  

 ✪ วันสุดท้ายของการแก้ไขระดับคะแนน I และ N  
หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F)  โดยอัตโนมัติ 

จันทร์ที่ 6 ก.พ.60✪ จันทร์ที่ 10 ก.ค.60✪ จันทร์ที่ 4 ก.ย.60✪ 

 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.7 ออนไลน์ - พฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. 60 - 

หมายเหตุ : วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เป็นวนัสุดทา้ยของการแกไ้ขคะแนน I และ N ของภาคปลาย ปีการศึกษา 2558    
              และภาคฤดูร้อนปี พ.ศ. 2559  หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F)  โดยอัตโนมัติ 


