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ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ส าหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                   

(หลักสตูรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ) 
 

ก าหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2565 
นิสิตรหัส 64 ช าระเงินผ่านธนาคาร   อ. 9 ก.พ. - พ. 10 มี.ค.64  

ติดตามก าหนดการที่  
https://misreg.csc.ku.ac.th/
misreg/admissions/master/ 

 

 – 
นิสิตรหัส 64 ช าระเงินผ่านธนาคาร  
(ส าหรับผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษารอบ 2 เท่าน้ัน) 

ศ. 7 พ.ค. - พ. 2 มิ.ย.64 
  

– 

นิสิตรหัส 64 ช าระเงินผ่านธนาคาร  
(ส าหรับผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษารอบ 3 เท่าน้ัน) 

อ. 20 - พฤ. 5 ส.ค. 64 
 

–  

วันปฐมนิเทศนิสติใหม่ ปีการศกึษา 2563              พฤ. 5 ส.ค. 64  
เวลา 09.30 - 11.40 น. 
ผ่านFacebook live 

https://www.facebook. 
com/grad.ku 

ผ่านระบบ Online 
แจ้งให้ทราบภายหลังที ่
www.grad.ku.ac.th 

– 

วันช าระเงินค่าธรรมเนียมการศกึษาผ่านธนาคาร 
นิสิตต้องช าระเงินก่อน 2 วันท าการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต  
ได้ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

จ. 19 ก.ค. – อา. 1 ส.ค.64 จ. 20 ธ.ค.64 – อา. 2 ม.ค.65 ศ. 27 – อา. 29 พ.ค.65 

นิสิตที่มเีหตุจ าเป็นไม่สามารถช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาได้ ให้ท าค าร้องขอผ่อนผัน โดยด าเนินการผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา  หัวหน้าภาควิชา คณบดี และน าส่ง
หน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต  ยกเวน้นิสิตใหม่ 

   

นิสิตที่มหีนี้สินค้างช าระ หรือขอผ่อนผันไว้  
ต้องช าระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน 

   

วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสติ ส าหรับ
นิสิตที่ช าระเงินผ่านธนาคารแล้วก่อน 2 วันท าการ 

   

   •นิสิตรหสั 61 และน้อยกว่า อ. 3 ส.ค.64 
(เวลา 08.30น. – 23.59 น.) 
เฉพาะนิสติที่ช าระค่าธรรม 
เนียมการศึกษาระหว่าง 

วันท่ี 19 ก.ค. – 2 ส.ค. 64 

อ. 4 ม.ค.65 
(เวลา 08.30น.–23.59 น.) 
เฉพาะนิสติที่ช าระค่าธรรม 
เนียมการศึกษาระหว่าง 

วันท่ี 20 ธ.ค. – 3 ม.ค. 65 

อ. 31 พ.ค.65 

   •นิสิตรหสั 62 พ. 4 ส.ค.65 
(เวลา 08.30น. – 23.59 น.) 
เฉพาะนิสติที่ช าระค่าธรรม 
เนียมการศึกษาระหว่าง 

วันท่ี 19 ก.ค. – 3 ส.ค. 64 

พฤ. 6 ม.ค.65 
(เวลา 08.30น.–23.59 น.) 
เฉพาะนิสติที่ช าระค่าธรรม 
เนียมการศึกษาระหว่าง 

วันท่ี 20 ธ.ค. – 5 ม.ค. 65 

พ. 1 มิ.ย.65 

   •นิสิตรหสั 63 พฤ. 5 ส.ค.65 
(เวลา 08.30น. – 23.59 น.) 
เฉพาะนิสติที่ช าระค่าธรรม 
เนียมการศึกษาระหว่าง 

วันท่ี 19 ก.ค. – 4 ส.ค. 64 

ศ. 7 ม.ค.65 
(เวลา 08.30น.–23.59 น.) 
เฉพาะนิสติที่ช าระค่าธรรม 
เนียมการศึกษาระหว่าง 

วันท่ี 20 ธ.ค. – 6 ม.ค. 65 

พฤ. 2 มิ.ย.65 

   •นิสิตรหสั 64 ศ. 6 ส.ค.64 
(เวลา 08.30น. – 23.59 น.) 
เฉพาะนิสติที่ช าระค่าธรรม 
เนียมการศึกษาระหว่าง 

วันท่ี 19 ก.ค. – 5 ส.ค. 64 

พ. 5 ม.ค.65 
(เวลา 08.30น.–23.59 น.) 
เฉพาะนิสติที่ช าระค่าธรรม 
เนียมการศึกษาระหว่าง 

วันท่ี 20 ธ.ค. – 4 ม.ค. 65 
 
 

ศ. 3 มิ.ย.65 

https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/admissions/master/?fbclid=IwAR2btyJibL9PG-A8C4A6ZyOKNQa9NFPpXPgiHzqBToVDvfkonvDudzTLfGs
https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/admissions/master/?fbclid=IwAR2btyJibL9PG-A8C4A6ZyOKNQa9NFPpXPgiHzqBToVDvfkonvDudzTLfGs
https://www.facebook/
http://www.grad.ku.ac.th/
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ก าหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2565 
วันเปิดภาคการศึกษา***  (วันเริ่มการสอน) จ. 9 ส.ค.64 จ. 10 ม.ค.65 จ. 6 มิ.ย.65 
วันเริ่มลงทะเบียนเรียนไม่ระบุสาขาวิชา  
(ส าหรับวิชาเรียนระดับปริญญาตร)ี 

   

วันเร่ิมคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และ 
ช าระเงินล่าช้า ที่หน่วยทะเบียนแต่ละวิทยาเขต  

 
 

  

วันคัดชื่อออกและหมดสถานภาพนิสิต จ. 9 ส.ค.64 จ. 10 ม.ค.65 – 
เนื่องจากไม่สามารถส่งโครงการวิทยานิพนธ์ 
ภายในก าหนด               
                                               

•ส าหรบันิสิตปริญญาโท  
ที่เข้าศึกษาในภาคต้น  
ปีการศึกษา 2562 
•ส าหรบันิสิตปริญญาเอก  
ที่เข้าศึกษาในภาคต้น  
ปีการศึกษา 2561 

•ส าหรบันิสิตปริญญาโท  
ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2562 
•ส าหรับนสิิตปริญญาเอก  
ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2561 

 

วันลงทะเบียนเรียนส าหรับนิสติที่ช าระเงินผ่านธนาคาร
ล่าช้า  และลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลาที่
ก าหนดให(้นิสิตต้องช าระเงินผา่นธนาคารก่อนก าหนดการ
ลงทะเบียนเรียน 1 วันท าการ จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนผ่านระบบสารสนเทศได้) 
วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop) 

จ. 9 – ศ. 13 ส.ค.64 
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต   
 
 

จ. 10 – ศ. 14 ม.ค.65 
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต  
 
 

จ. 6 – ศ. 10 มิ.ย.65 
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต 

 
 

หมายเหตุ:  
1) ให้ดูประกาศของหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต อีกคร้ัง 
2) กรณหีมู่เรียนเต็มและนิสติไม่สามารถ Add/Drop ได้ นิสิตต้องติดต่อ อ.ผู้สอน เพื่อขออนุญาตเข้าเรยีนก่อน จากนั้นจึงบันทึก Add/Drop  
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิตด้วย KU3 Online ในช่วงวันที่ก าหนดไวใ้นปฏิทินการศึกษา 
3) กรณีไม่พบรายวิชาหรือไม่พบหมู่เรียนท่ีสามารถลงทะเบยีนเรยีนได้ นิสิตต้องตดิต่อ อ.ผูส้อน เพื่อขอเปิดรายวิชาหรือหมู่เรียน 
วันลงทะเบียนเรียนส าหรับนิสติที่ช าระเงินผ่านธนาคาร
ล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลา 
ที่ก าหนดให้  (โดยนิสิตไม่ต้องยื่นค าร้อง 
ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย) 

จ. 16 – ศ. 20 ส.ค.64 
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต 

 
 

จ. 17 – ศ. 21 ม.ค.65 
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต 

 

จ. 13 – ศ. 17 มิ.ย.65 
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต 

 

วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop)   ยื่นเอกสาร  ยื่นเอกสาร  ยื่นเอกสาร 
 KU3 Online KU3 Online KU3 Online 
หมายเหตุ: ให้ดูประกาศของหน่วยทะเบียนกลาง 
แต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง 

   

วันคัดชื่อออกและหมดสถานภาพนิสิต  ตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559 

จ. 23 ส.ค.64 จ. 24 ม.ค.65 – 

วันเริ่มพิมพ์ใบเสรจ็รับเงิน (KU2) Online 
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต 

พ. 25 ส.ค.64 
 

พ. 26 ม.ค.65 พ. 22 มิ.ย.65 

วันขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา     
หมายเหตุ: หากด าเนินการเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องพิมพ์
รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ส. 11 ส.ค. – อ. 12 ต.ค.64 
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต 

KU3 Online 

ส. 22 ม.ค. – อ. 15 มี.ค.65 
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต 

KU3 Online 

ส. 18 มิ.ย. – อ. 5 ก.ค.65 
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต 

KU3 Online 
วันไหว้ครู (ดูประกาศแต่ละวิทยาเขตอีกคร้ัง)  (ดูประกาศอีกครั้ง) - - 
นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บครั้งท่ี 1  จ. 20 – ศ. 24 ก.ย.64 จ. 21 – ศ. 25 ก.พ.65 - 
วันสอบกลางภาค ส. 25 ก.ย. – อา. 3 ต.ค.64 ส. 26 ก.พ. – อา. 6 มี.ค.65 - 
อาจารยด์ูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บ 
ครั้งท่ี 1 

จ. 4 ต.ค.64 จ. 7 มี.ค.65 - 

วันคล้ายวันสถาปนาบณัฑิตวิทยาลัย อา. 10 ต.ค.64 - - 
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ก าหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2565 
วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร (ดูประกาศ
มหาวิทยาลยัอีกครั้ง และไม่งดการเรียนการสอน) 

พฤ. 7 – ส. 9 ต.ค.64 
 

- - 

วันพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร 
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง) 

จ. 11 – ศ. 15 ต.ค.64 - - 

วันสุดท้ายของการยื่นค าร้อง Online  
ขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

พ. 10 พ.ย.64 
  

จ. 11 เม.ย.65  
  

ศ. 10 มิ.ย.65 
   

วันสุดท้ายของการยื่นค าร้อง Online ขอเพิ่ม-ถอน  
รายวิชาล่าช้า ถึงบัณฑิตวิทยาลยั                   

ศ. 12 พ.ย.64 
 

พฤ. 8 เม.ย.65 
 

ศ. 10 มิ.ย.65 

วันสุดท้ายของการยื่นค าร้อง Online  
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต 

อ. 23 พ.ย.64 
ส าหรับนสิิตที่เข้าศึกษาใน

ภาคปลาย ปกีารศึกษา 2562      

จ. 18 เม.ย.65 
ส าหรับนสิิตที่เข้าศึกษาใน
ภาคต้น ปกีารศึกษา 2563         

- 

วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอเพิ่ม-ถอน  
รายวิชาล่าช้า (บัณฑิตวิทยาลัยส่งถึงหน่วยทะเบียนกลาง
แต่ละวิทยาเขต) 

ศ. 26 พ.ย.64 
  

ศ. 22 เม.ย.65 ศ. 24 มิ.ย.65 

นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ ครั้งท่ี 2  
อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่านเว็บ 

จ. 29 พ.ย. – ศ. 3 ธ.ค.64 จ. 25 – ศ. 29 เม.ย.65 - 

วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย พ. 1 ธ.ค.64   จ. 2 พ.ค.65  ศ. 1 ก.ค.65   
วันสุดท้ายของการสอน    
 •นิสิตภาคปกติ         ศ. 3 ธ.ค.64 ศ. 29 เม.ย.65 ศ. 8 ก.ค.65 
 •นิสิตภาคพิเศษ        อา. 5 ธ.ค.64 อา. 1 พ.ค.65 ศ. 8 ก.ค.65 
วันสอบไล ่ จ. 6 – ศ. 17 ธ.ค.64 จ. 2 – ศ. 13 พ.ค.65 ส. 9 – จ. 11 ก.ค.65 

วันสุดท้ายของการยื่นค าร้อง Online  อ. 7 ธ.ค.64 จ. 2 พ.ค.65 - 
ส่งโครงการวิทยานิพนธ ์(มิฉะนั้น จะหมดสถานภาพนิสิต) 
 
 
  

•ส าหรับนสิิตปริญญาโท 
ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2561 
•ส าหรบันิสิตปริญญาเอก 
ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2560 

•ส าหรับนสิิตปริญญาโท 
ที่เข้าศึกษาในภาคต้น 
ปีการศึกษา 2562 
•ส าหรบันิสิตปริญญาเอก 
ที่เข้าศึกษาในภาคต้น 
ปีการศึกษา 2561 

 

วันยื่นค าร้อง Online ขอคืนสถานภาพนิสิต  พ. 8 ธ.ค.64 – ศ. 7 ม.ค.65 อ. 3 พ.ค.65 – ก่อนวัน  
เนื่องจากไมส่่งโครงการวิทยานิพนธ์ตามก าหนด  
(มิฉะนัน้ จะถูกคัดชื่อออก)                

•ส าหรับนสิิตปริญญาโท 
ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2561 
•ส าหรับนสิิตปริญญาเอก 
ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย  

เปิดภาคเรียน ภาคต้น  
ปีการศึกษา 2565 
1 วันท าการ 
**ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
อีกครั้ง** 

 

  ปีการศึกษา 2560 •ส าหรับนสิิตปริญญาโท 
ที่เข้าศึกษาใน ภาคต้น    
ปีการศึกษา 2562 
•ส าหรับนสิิตปริญญาเอก 
ที่เข้าศึกษาในภาคต้น     
ปีการศึกษา 2561 

 

วันสุดท้ายของการยื่นค าร้อง Online ขอสอบประมวล
ความรู ้(ส าหรับนิสติหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) 
ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559) 

พ. 8 ธ.ค.64  
 
  

จ. 9 พ.ค.65 
 
   

ศ. 8 ก.ค.65 
 
   

วันสุดท้ายของการยื่นค าร้อง Online เพื่อตรวจรปูแบบ 
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ (วพ.01) 

พ. 15 ธ.ค.64 
ส าหรับนสิิตทีส่อบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย ในวันที่ 1 ธ.ค.64 

 

จ. 16 พ.ค.65 
ส าหรับนิสติที่สอบปากเปล่า 
ขั้นสุดท้าย ในวันที่ 2 พ.ค.65 

ศ. 15 ก.ค.65 
ส าหรับนิสิตที่สอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้าย ในวันที่  

1 ก.ค.65 



หน้า 4 จาก 4 
 

ก าหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2565 
วันปิดภาคการศึกษา จ. 20 ธ.ค.64 อ. 17 พ.ค.65 อ. 12 ก.ค.65 

วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล ่ จ. 27 ธ.ค.64 จ. 23 พ.ค.65 พ. 20 ก.ค.65 

วันสุดท้ายของการสอบประมวลความรู ้(ส าหรับ  
นิสิตหลักสตูรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ที่เข้าศึกษา 
ก่อนปีการศึกษา 2559) 

 พ. 22 ธ.ค.64 
  
  

 จ. 23 พ.ค.65 
  
  

ศ. 22 ก.ค.65  
  
   

วันสุดท้ายของการยื่นค าร้อง Online ส่งต้นฉบับ
วิทยานิพนธ์ พร้อมเอกสารการขอจบการศึกษา (วพ.02) 
ส าหรับหลักสูตรทีม่ีวิทยานิพนธ/์ส่งหลักฐานการขอจบ
การศึกษา และซีดี ส าหรับหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(IS) 

พ. 25 ธ.ค.64 
ส าหรับนสิิตทีส่อบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย ในวันที่  
1 ธ.ค.64 

 

จ. 30 พ.ค.65 
ส าหรับนิสิตที่สอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้าย ในวันที ่ 

2 พ.ค.65 
 

ศ. 25 ก.ค.65 
ส าหรับนิสติที่สอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย ในวันที ่ 
1 ก.ค.65 

 

วันสุดท้ายของการส่งใบแจ้งผลสอบประมวลความรู้ 
พร้อมหลักฐานประกอบการจบการศึกษา ส าหรับนิสติ
หลักสตูรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ที่เข้าศึกษาก่อน  
ปีการศึกษา 2559 

พ. 29 ธ.ค.64  
  
    

 จ. 30 พ.ค.65 
   
  

ศ. 29 ก.ค.65  
  
   

อาจารยด์ูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บ  
ครั้งท่ี 2 

ศ. 31 ธ.ค.64 ศ. 27 พ.ค.65 - 

วันสุดท้ายของการช าระเงินเพือ่จัดท ารูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ข้อมลู                     

พ. 5 ม.ค.65  
ส าหรับนสิิตทีส่อบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย ในวันที ่1 ธ.ค.64 

 จ. 6 มิ.ย.65 
ส าหรับนิสิตที่สอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้าย ในวันที ่

 2 พ.ค.65 

ศ. 5 ส.ค.65   
ส าหรับนิสิตที่สอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้าย ในวันที่ 

 1 ก.ค.65 
วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.5 และ 6  Online พ. 19 ม.ค.65 พ. 15 มิ.ย.65 - 
วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N   
หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F)  
โดยอัตโนมัต ิ

พ. 26 ม.ค.65 พ. 22 มิ.ย.65 พฤ. 11 ส.ค.65 

วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.7  Online - ศ. 15 ก.ค.65 - 
 

หมายเหต:ุ  ทัง้น้ี นิสติตอ้งดปูระกาศและรายละเอียดต่างๆ ของหนว่ยทะเบียนกลางของแต่ละวิทยาเขต 
                 ท่ีนิสติสงักดัอีกครัง้ 
 
 

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยที่ช าระเงินคา่ลงทะเบียนเรียน “รักษาสถานภาพนิสิต” ผ่านธนาคารแล้ว  นิสิตต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตในระบบ
สารสนเทศนิสิต (หากไม่ลงทะเบียนในระบบสารสนเทศนิสิตจะ “หมดสถานภาพนิสิต” ในภาคการศึกษาปกติ  

เนื่องจากด าเนินการไม่ครบตามขั้นตอน) 
 
 
           

บัณฑิตวิทยาลัย มก. 7 มิ.ย. 64 
          


