
 

      ปฏทิินการศึกษา ปีการศึกษา 2565  
ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

ฉบับปรับปรุง 
ก าหนดการ  ภาคต้น  ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2565 

 หลักสูตรภาษาไทย  นานาชาต ิ หลักสูตรภาษาไทย  นานาชาต ิ  
วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
ปีการศึกษา 2565              

อ. 21 ก.ค.65   แจ้งให้ทราบภายหลังท่ี 
www.grad.ku.ac.th 

              - 

วันช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาผ่านธนาคาร 
นิสิตต้องช าระเงินก่อน  
2 วันท าการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต ได้ตามวัน 
และเวลาที่ก าหนด 

จ. 6 มิ.ย. –  
อา. 3 ก.ค.65 

 จ. 7 พ.ย. –  
อา. 4 ธ.ค.65 

 จ. 5 เ.ม.ย.- ส. 29 เม.ย. 66 

นิสิตท่ีมีเหตุจ าเป็น 
ไม่สามารถช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้  
ให้ท าค าร้องขอผ่อนผัน  
โดยด าเนินการผ่านอาจารย์ 
ท่ีปรึกษา  หัวหน้าภาควิชา 
คณบดี และน าส่งหน่วย
ทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต   
ยกเวน้นิสิตใหม่ 

     

นิสิตท่ีมีหน้ีสินค้างช าระ 
หรือขอผ่อนผันไว้ ต้องช าระเงิน 
ให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน 

     

วันลงทะเบียนเรียนผ่าน
ระบบสารสนเทศนิสิต 
ส าหรับนิสิตท่ีช าระเงินผ่าน
ธนาคารแล้วก่อน 1 วันท าการ 

     

   •นิสิตรหัส 62 และน้อยกว่า จ.20 - อ.21 มิ.ย. 65  ศ.18 - ส.19 พ.ย. 65  อ. 18 เม.ย. 66 
   •นิสิตรหัส 63 พ.22 - พฤ.23 มิ.ย. 65  อา.20 – จ.21 พ.ย. 65  พ. 19 เม.ย. 66 
    •นิสิตรหัส 64 ศ.24 - ส.25 มิ.ย. 65  อ.22 - พ. 23 พ.ย. 65  พฤ. 20 เม.ย. 66 
    •นิสิตรหัส 65 งานทะเบียนลงทะเบียน

ให้ 
 พฤ.24 – ศ. 25 พ.ย. 65  ศ. 21 เม.ย. 66 

หมายเหตุ:  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่เวลา 08:30-23.59 น.  ตามวันและเวลาที่ก าหนดให้  
วันเปิดภาคการศึกษา***  
(วันเริ่มการสอน) 

จ. 27 มิ.ย. 65  จ. 28 พ.ย. 65  จ. 24 เม.ย. 66 
 

วันคัดชื่อออกและ จ. 27 มิ.ย. 65  จ. 28 พ.ย. 65   
หมดสถานภาพนิสิต เนื่องจาก 
ไม่สามารถส่งโครงการ
วิทยานิพนธ์ ภายในก าหนด 

•ส าหรับนิสิตปริญญาโท ท่ีเข้าศึกษา 
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
•ส าหรับนิสิตปริญญาเอก ท่ีเข้าศึกษา 
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 

 •ส าหรับนิสิตปริญญาโท ท่ีเข้าศึกษา 
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
•ส าหรับนิสิตปริญญาเอก ท่ีเข้าศึกษา 
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

 - 

วันเริ่มลงทะเบียนเรียนล่าช้า
และเพิ่มรายวิชา 
วันเริ่มคิดค่าปรับการ
ลงทะเบียนเรียนล่าช้าและช าระ
เงินล่าช้า ท่ีหน่วยทะเบียนกลาง
แต่ละวิทยาเขต 

จ.27 มิ.ย. – อา.3 ก.ค. 
65 

ผ่านระบบสารสนเทศ
นิสิต 

                                                                                                                                                             

 จ. 28 พ.ย. – อา. 4 ธ.ค.
65 

ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต 
 

 จ.24 – พ. 26 เม.ย. 66 
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต 

หมายเหตุ:  
1) ให้ดูประกาศของหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต อีกครั้ง 
2) กรณีหมู่เรยีนเต็มและนิสิตไม่สามารถ Add/Drop ได ้นิสิตต้องติดต่อ อ.ผู้สอน เพื่อขออนุญาตเข้าเรียนก่อน จากนั้นจึงบันทึก Add/Drop ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
ด้วย KU3 Online ในช่วงวันท่ีก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา 
3) กรณีไม่พบรายวิชาหรือไม่พบหมู่เรียนท่ีสามารถลงทะเบียนเรียนได้ นิสิตต้องติดต่อ อ.ผู้สอน เพื่อขอเปิดรายวิชาหรือหมู่เรียน 

http://www.grad.ku.ac.th/


 
ก าหนดการ  ภาคต้น  ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2565 

 หลักสูตรภาษาไทย  นานาชาต ิ หลักสูตรภาษาไทย  นานาชาต ิ  
วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า
หรือเพิ่มวิชาเรียนหรืองดเรียน
ด้วยKU3 online(นิสิตต้อง
ช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา 1 วันท าการ จึง
สามารถลงทะเบียนเรียนได้) 
 (โดยนิสิตไม่ต้องยื่นค าร้อง 
ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย) 

จ. 4 – อา. 10 ก.ค. 65 
 

  จ.54 – อา. 11 ธ.ค.. 65 
    

 พฤ. 27 – อา. 30 เม.ย. 66 
 

 อ.ที่ปรึกษาอนุญาตการ
ลงทะเบียนของนิสิตผ่านระบบ
เครือข่าย 

จ. 11 – พฤ. 14 ก.ค. 65 
 

 จ. 12 – พฤ. 15 ธ.ค. 65 
 

 จ.1 – อ. 2 พ.ค. 66 

 วันเริ่มคิดค่าปรับ
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า(กรณียัง
ไม่เคยลงทะเบียนเรียนเลยใน
ระบบลงทะเบียน) 
 วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียม
บริการการเปลี่ยนแปลง
รายวิชาล่าช้า 

จ. 11  ก.ค. 65 
 

 อ. 13 ธ.ค. 65 
 

 จ. 1 พ.ค. 66 

วันคัดชื่อออกและหมด
สถานภาพนิสิต  ตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.2559 

จ. 11  ก.ค. 65 
 

 อ. 13 ธ.ค. 65 
 

 - 

วันเริ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
(KU2) ออนไลน์  
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต 

จ. 11  ก.ค. 65 
 

 อ. 13 ธ.ค. 65 
 

 จ. 1 พ.ค. 66 

วันสุดท้ายของการยื่นKU3 
onlineเพื่องดเรียนบางรายวิชา          

อ. 26  ก.ค. 65 
 

 อ. 27 ธ.ค. 65 
 

 อ. 23 พ.ค. 66 

หมายเหตุ: หากด าเนินการเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องพิมพ์ 
รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

     

วันไหว้ครู  พฤ. 14 ก.ค. 65  - - - 
      
นิสิตกรอกแบบประเมินการ
สอนผ่านเว็บครั้งท่ี 1 หากไม่
ด าเนินการจะลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาถัดไปได้ 

จ.8 – ศ.12 ส.ค. 65 
 

 จ. 9 – ศ. 13 ม.ค. 66 
 

 - 

วันสอบกลางภาค ส.13 – อา.21 ส.ค. 65 
 

 ส.14 – อา. 22 ม.ค. 66 
 

 - 

อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการ
สอนของนิสิตผ่านเว็บ ครั้งท่ี 1 

จ. 22 ส.ค. 65 
 

 จ. 23 ม.ค. 66 
 

 - 

วันสุดท้ายของการถอนวิชา
เรียน บางรายวิชา ผ่านระบบ 
สารสนเทศนิสิต 
หมายเหตุ: หากด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องพิมพ์
รายงานการลงทะเบียนเรียน 
เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

พ. 31 ส.ค. 65  พ. 1 ก.พ. 66  - 



 
ก าหนดการ  ภาคต้น  ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2565 

 หลักสูตรภาษาไทย  นานาชาต ิ หลักสูตรภาษาไทย  นานาชาต ิ  

วันซ้อมย่อยพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร  

ส. 1 – อา. 2 ต.ค. 65 
(ดูประกาศวิทยาเขตอีกครั้ง) 

    

วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร  

พฤ. 6 – ส. 8 ต.ค. 65 
(ดูประกาศวิทยาเขตอีกครั้ง) 

    

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง) 

จ. 10 – ศ. 14 ต.ค. 65     

วันสุดท้ายของการยื่นค าร้อง
Online ขอสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย 

อ. 11 ต.ค.65 
 

  
 

จ. 10 เม.ย. 66 
 

  
 

จ. 12 มี.ค.66 
 

วันสุดท้ายของการยื่น     
ค าร้องonlineขอเพิ่ม-ถอน 
รายวิชาล่าช้า ถึงบัณฑิต
วิทยาลัย                   

จ. 10 ต.ค.65 
 

  
 

ศ. 3 มี.ค.66 
 

  
 

ศ. 19 มี.ค.66 
 

วันสุดท้ายของการส่ง
เอกสารขอเพิ่ม-ถอน รายวิชา
ล่าช้า ถึงหน่วยทะเบียนกลาง
แต่ละวิทยาเขต 

จ. 17 ต.ค.65 
 

  
 

ศ. 10 มี.ค.66 
 

  
 

ศ. 26 พ.ค.66 
 

วันสุดท้ายของการเสนอค า
ร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาประจ าตัวนิสิต 

จ. 10 ต.ค.65 
ส าหรับนิสิตท่ีเข้าศึกษา 

ในภาคปลาย ปี
การศึกษา 2563 

  
 

จ. 6 มี.ค.66 
ส าหรับนิสิตท่ีเข้าศึกษา ใน

ภาคต้น ปีการศึกษา 
2564 

  
 

- 

นิสิตกรอกแบบประเมิน  
การสอนผ่านเว็บ ครั้งท่ี 2  
อาจารย์กรอกแบบประเมิน
ตนเองผ่านเว็บ 

จ. 17 – ศ. 21 ต.ค.65   
 

จ. 13 – ศ. 17 มี.ค.66   
 

- 

วันสุดท้ายของการสอบ 
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

อ. 1 พ.ย. 65   
 

จ. 1 พ.ค. 66   
 

จ.3 ก.ค.66 

วันสุดท้ายของการสอน      
 •นิสิตภาคปกติ         ศ. 21 ต.ค.65   

 
ศ. 17 มี.ค.66   

 
ศ.2 มิ.ย. 66 

 •นิสิตภาคพิเศษ        อา. 23 ต.ค.65   
 

อา. 19 มี.ค.66   
 

ศ.2 มิ.ย. 66 

วันสอบไล่ จ. 24 ต.ค. – ศ. 21 พ.ย.
65 

  
 

จ. 20 – ศ. 31 มี.ค.66   
 

ส.3 – จ. 5 มิ.ย.66 

วันสุดท้ายของการยื่นค าร้อง
online ส่งโครงการวิทยานิพนธ์ 

จ. 24 ต.ค.65  จ.20 มี.ค.66  - 

 (มิฉะนั้นจะหมดสถานภาพ
นิสิต) 
 

•ส าหรับนิสิตปริญญาโทท่ีเข้าศึกษา
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
•ส าหรับนิสิตปริญญาเอก ท่ีเข้าศึกษา
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

 •ส าหรับนิสิตปริญญาโท ท่ีเข้าศึกษา   
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2564 
•ส าหรับนิสิตปริญญาเอก ท่ีเข้าศึกษา
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

  

วันยื่นค าร้องonlineขอคืน
สถานภาพนิสิต เน่ืองจากไม่ส่ง
โครงการวิทยานิพนธ์ตามก าหนด 
(มิฉะน้ัน จะถูกคัดชื่อออก) 

อ. 25 ต.ค. –  
อา.27 พ.ย.65  
•ส าหรับนิสิต
ปริญญาโทท่ีเข้า
ศึกษาในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2563 
•ส าหรับนิสิต

ปริญญาเอก ท่ีเข้า

 อ.21 มี.ค.66 
 - ก่อนวันเปิดภาคเรยีน ภาค
ต้น ปกีารศึกษา 2566 
•ส าหรับนิสิตปริญญาโท 
ท่ีเข้าศึกษา  ในภาคต้น ปี
การศึกษา 2564 

  



 
ก าหนดการ  ภาคต้น  ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2565 

 หลักสูตรภาษาไทย  นานาชาต ิ หลักสูตรภาษาไทย  นานาชาต ิ  
ศึกษาในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2562 

•ส าหรับนิสิตปริญญาเอก 
ท่ีเข้าศึกษาในภาคต้น ปี

การศึกษา 2563 
วันสุดท้ายของการยื่นค าร้อง
onlineขอสอบประมวลความรู้
(ส าหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) ท่ีเข้าศึกษา
ก่อนปีการศึกษา 2559) 

อ. 1 พ.ย.65 
 
 

  
 

จ. 1 พ.ค. 66 
 
 

  
 

จ. 3 ก.ค. 66 
 

วันสุดท้ายของยื่นค าร้อง
onlineเพื่อตรวจรูปแบบการ
พิมพ์วิทยานิพนธ์ (วพ.01) 

อ. 15 พ.ย.65 
 

  จ. 15 พ.ค. 66 
 

 จ. 17 ก.ค. 66 
 

 

วันปิดภาคการศึกษา จ. 7 พ.ย.65 
 

  จ. 3 เม.ย. 66 
 

 อ. 6 มิ.ย. 66 
 

อ.ประจ าวิชาบันทึกคะแนน
ผ่านระบบเครือข่าย 

จ. 24 ต.ค.- 
 จ. 14 พ.ย.65  
เวลา 23.59  

 จ. 20 มี.ค. –  
จ 10 เม.ย. 66 
 เวลา 23.59 น. 

 ส. 30 – พฤ.15 มิ.ย.66 
เวลา 23.59 น. 

วันสุดท้ายของการสอบ
ประมวลความรู้ (ส าหรับ  
นิสิตหลักสูตรการศึกษาค้นคว้า
อิสระ (IS) ท่ีเข้าศึกษา 
ก่อนปีการศึกษา 2559) 

อ. 22 พ.ย.65 
 

  จ. 22 พ.ค. 66 
 

 จ. 24 ก.ค. 66 
 

วันสุดท้ายของการยื่นค าร้อง
onlineส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ 
พร้อมเอกสารการขอจบ
การศึกษา (วพ.02) ส าหรับ
หลักสูตรท่ีมีวิทยานิพนธ์/ส่ง
หลักฐานการขอจบการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) 

อ. 29 พ.ย.65 
 
 

  
 

จ. 29 พ.ค. 66 
 

  
 

จ. 31 ก.ค. 66 
 

วันสุดท้ายของการส่งใบแจ้ง
ผลสอบประมวลความรู้ พร้อม 
หลักฐานประกอบการจบการศึกษา 
ส าหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) ท่ีเข้าศึกษาก่อน 
ปีการศึกษา 2559 

อ. 29 พ.ย.65 
 

  จ. 29 พ.ค. 66 
 

 จ. 31 ก.ค. 66 
 

อาจารย์ดูสรุปผลประเมิน
การสอนของนิสิตผ่านเว็บ  
ครั้งท่ี 2 

ศ. 18 พ.ย.65 
 

  ศ. 14 เม.ย. 66 
 

 - 
 

วันสุดท้ายของการช าระเงิน
เพื่อจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ข้อมูล 

อ. 6 ธ.ค.65 
 

  อ. 6 มิ.ย. 66 
 

 จ. 7 ส.ค. 66 
 

 

วันสุดท้ายของการรายงาน 
มคอ.5 และ 6  ออนไลน์ 

พ. 7 ธ.ค.65  พฤ.4 พ.ค.66  -   
 

วันสุดท้ายของการแก้ไข
คะแนน I และ N  หากไม่
ปฏิบัติตามน้ี ให้ถือว่านิสิตสอบตก 
(คะแนน F) โดยอัตโนมัติ 

พ. 14 ธ.ค.65  พ. 10 พ.ค.66  จ 17 ก.ค. 66 



 
ก าหนดการ  ภาคต้น  ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2565 

 หลักสูตรภาษาไทย  นานาชาต ิ หลักสูตรภาษาไทย  นานาชาต ิ  

วันสุดท้ายของการรายงาน 
มคอ.7 ออนไลน์ 

- - ศ. 2 มิ.ย.66  - 

หมายเหต:ุ  ทัง้น้ีนิสิตตอ้งติดตามประกาศและรายละเอียดต่างๆของบณัฑิตวิทยาลยั www.grad.ku.ac.th และวิทยาเขต www.csc.ku.ac.th อีกครัง้  

นิสิตท่ีช าระค่าลงทะเบียน “รกัษาสถานภาพนิสิต” ผา่นธนาคารแลว้ นิสิตตอ้งสง่ค ารอ้งขอรกัษาสถานภาพ
นิสิตถึงกองบรหิารวิชาการและนิสติตามวนัเวลาท่ีก าหนด หากไม่ด าเนินการ  

จะหมดสถานภาพนิสติในภาคการศึกษาปกติ เน่ืองจากด าเนินการไมค่รบตามขัน้ตอน  

http://www.csc.ku.ac.th/

