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ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ภาคต้น /2560 
1 มี.ค.256020-20 เม.ย.2560 จ ำหน่ำยระเบียบกำรและใบสมคัรเพื่อรับกำรคดัเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับปรญิญำโทและประกำศนยีบตัรบณัฑิต 
31 พ.ค.2560 แจ้งผลกำรคัดเลือก/จดัส่งเอกสำรลงทะเบียนเรียนพร้อมใบแจ้งก ำหนดปฐมนิเทศใหผู้้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
1 - 7 ก.ค.2560 จัดส่งเอกสำรกำรลงทะเบยีนเรยีนให้นักศึกษำ 
1-31 ก.ค.2560 ลงทะเบียนเรียน (ระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาเอก) 
15 ส.ค.2560 วันสุดท้ำยของกำรขอเพ่ิมชุดวิชำ (เฉพำะนักศึกษำเก่ำ) 
 วันสุดท้ำยของกำรลำพักกำรศึกษำ (เฉพำะนักศึกษำเก่ำ) 
 วันสุดท้ำยของกำรขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรลงทะเบียนเรียน(เฉพำะนักศึกษำเก่ำ) 
31 ส.ค.2560 วันสุดท้ำยของกำรขอเพ่ิมชุดวิชำ (นักศึกษำใหม่ ระดับระดับบัณฑิตศึกษทุกหลักสูตร) 
 วันสุดท้ำยของกำรขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรลงทะเบียนเรียน (เฉพำะนักศึกษำใหม่) 
ส.-อำ. ตลอดเดือน ส.ค. 2560 จัดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติกำรส ำหรบันักศึกษำใหม่ระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 ทุกหลักสตูร  
15 ก.ย.2560 วันเปิดภาคการศึกษา 
30 ก.ย.2560 วันสุดท้ำยของกำรลงทะเบียนสอบประมวลควำมรู้ ภำคต้น/2560 และภำคพิเศษ/2559  
15 ต.ค.2560 วันสุดท้ำยของกำรขอถอนชุดวิชำระดับบณัฑติศึกษำทุกหลักสูตร  
ส.4 – อำ.5 พ.ย.2560 สอบประมวลควำมรู้ ภำคต้น/2560 และภำคพิเศษ/2559 
20 ธ.ค.2560 ประกำศผลสอบสอบประมวลควำมรู้ ภำคต้น/2560 และภำคพิเศษ/2559 
20 ม.ค.2561 วันสุดท้ำยของกำรศึกษำประจ ำภำคกำรศึกษำ 
ส.27 – อำ.28 ม.ค. 2561 สอบไล่ประจ ำภำคกำรศึกษำ 
28 ก.พ. 2561 วันสุดท้ำยของกำรสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์  กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 
 วันสุดท้ำยของกำรสอบหัวข้อและโครงร่ำงดุษฎีนิพนธ์ 
 วันสุดท้ำยของกำรสอบโครงกำรดษุฎีนิพนธ์ และสอบติดตำมควำมกำ้วหน้ำดุษฎีนิพนธ ์
 วันสุดท้ำยของกำรสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์  
 วันสุดท้ำยของกำรลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัตริะดับปรญิญำเอก (จัดสอบเฉพำะที่ มสธ.นนทบุรี เท่ำนั้น) 
15 ม.ีค. 2561 แจ้งผลกำรสอบไล่ประจ ำภำค 
ส.17 – อำ 18 มี.ค.2561 สอบวัดคณุสมบตัิระดับปริญญำเอก (จัดสอบเฉพำะที่ มสธ.นนทบุรี เท่ำนั้น) 
31 มี.ค.2561 วันสุดท้ำยของกำรลงทะเบียนสอบซ่อมภำคต้น/25609 หลักสูตรประกำศนียบตัรบณัฑิต แขนงวิชำหลักสูตร

และกำรสอน 
30 เม.ย.2561 วันสุดท้ำยของกำรลงทะเบียนสอบรำยวิชำภำษำอังกฤษส ำหรับบณัฑิตศึกษำ 1 และ 2 

(จัดสอบเฉพำะที่ มสธ.นนทบุรี เทำ่นั้น) 
4 พ.ค.2561 ประกำศผลสอบกำรสอบวัดคณุสมบัติระดับปรญิญำเอก ภำคต้น/2560 
ส.5 - อำ.6 พ.ค.2561 สอบซ่อมหลักสูตรประกำศนียบตัรบัณฑติ แขนงวิชำหลักสูตรและกำรสอน ภำคต้น/2560 
อำ 27 พ.ค.2561 สอบรำยวิชำภำษำอังกฤษส ำหรับบัณฑิตศึกษำ 1 และ 2 (จัดสอบทีเ่ฉพำะ มสธ.นนทบุรี เท่ำนั้น) 
15 มิ.ย.2561 ประกำศผลสอบซ่อมหลักสตูรประกำศนียบัตรบณัฑติ แขนงวิชำหลักสูตรและกำรสอน ภำคต้น/2560 
12 ก.ค.2561 ประกำศผลสอบรำยวิชำภำษำอังกฤษ 1-2 ภำคต้น/2560 
  

ภาคปลาย /2560  

2-31 ม.ค.2561 ลงทะเบียนเรียน (ระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาเอก) 
15 ก.พ.2561 วันสุดท้ำยของกำรขอเพ่ิมชุดวิชำ 
 วันสุดท้ำยของกำรขอลำพักกำรศกึษำ 
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 วันสุดท้ำยของกำรขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรลงทะเบียนเรียน 
15 มี.ค.2561 วันเปิดภาคการศึกษา 
31 มี.ค.2561 วันสุดท้ำยของกำรเปลี่ยนสถำนภำพนักศึกษำทดลองเรียนเป็นนักศกึษำสำมัญ 
 วันสุดท้ำยของกำรลงทะเบียนเรียนส ำหรับนักศึกษำทดลองเรียนเปลี่ยนสถำนภำพเป็นนักศึกษำสำมญั  
 วันสุดท้ำยของกำรลงทะเบียนสอบประมวลควำมรู้ ภำคปลำย /2560 
15 เม.ย. 2561 วันสุดท้ำยของกำรขอถอนชุดวิชำ 
 วันสุดท้ำยของกำรยื่นค ำร้องขอโอนย้ำยชุดวิชำข้ำมภำคกำรศึกษำ 
ส.5 – อำ.6 พ.ค.2561 สอบประมวลควำมรู้ ภำคปลำย/2560 
15 มิ.ย.2561 ประกำศผลกำรสอบประมวลควำมรู้ ภำคปลำย/2560 
20 ก.ค.2561 วันสุดท้ำยของกำรศึกษำประจ ำภำคกำรศึกษำ 
ส.28 – อำ.29 ก.ค.2561 สอบไล่ประจ ำภำคกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเปลี่ยนแปลงวันสอบเป็น เสำร์ที่ 21 –อำทิตย์ที่ 22 กรกฏำคม 2561 
31 ส.ค.2561 วันสุดท้ำยของกำรสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์ และกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ  
 วันสุดท้ำยของกำรลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัตริะดับปรญิญำเอก (จัดสอบเฉพำะที่ มสธ.นนทบรุี เท่ำนั้น) 
14 ก.ย.2561 แจ้งผลสอบไล่ประจ ำภำคกำรศึกษำ 
ส.15 – อำ.16 ก.ย.2561 สอบวัดคณุสมบตัิระดับปริญญำเอก (จัดสอบเฉพำะที่ มสธ.นนทบุรี เท่ำนั้น) 
30 ก.ย.2561 วันสุดท้ำยของกำรลงทะเบียนสอบซ่อมภำคปลำย/2560 หลักสูตรประกำศนียบตัรบณัฑติ แขนงวิชำหลักสตูร

และกำรสอน 
31 ต.ค.2561 วันสุดท้ำยของกำรสอบหัวข้อและโครงร่ำงดุษฎีนิพนธ์   
 วันสุดท้ำยของกำรสอบโครงกำรดษุฎีนิพนธ์ และสอบติดตำมควำมกำ้วหน้ำดุษฎีนิพนธ์  
 วันสุดท้ำยของกำรสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์   
 วันสุดท้ำยของกำรลงทะเบียนสอบรำยวิชำภำษำอังกฤษส ำหรับบณัฑิตศึกษำ 1 และ 2 

(จัดสอบเฉพำะที่ มสธ.นนทบุรี เทำ่นั้น) 
1 พ.ย.2561 ประกำศผลสอบกำรสอบวัดคณุสมบัติระดับปรญิญำเอก 
ส.3- อำ.4 พ.ย.2561 สอบซ่อมภำคปลำย/2560 หลักสตูรประกำศนียบตัรบณัฑิต แขนงวชิำหลักสูตรและกำรสอน 
อำ.25 พ.ย.2561 สอบรำยวิชำภำษำอังกฤษส ำหรับบัณฑิตศึกษำ 1 และ 2 (จัดสอบเฉพำะที่ มสธ.นนทบุรี เท่ำนั้น) 
20 ธ.ค.2561 ประกำศผลสอบซ่อมภำคปลำย/2560 หลักสูตรประกำศนียบัตรบณัฑิต แขนงวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
10 ม.ค.2562 ประกำศผลสอบรำยวิชำภำษำอังกฤษส ำหรับบณัฑิตศึกษำ 1 และ 2 
  

ภาคพิเศษ /2560 
1 – 30 มิ.ย. 2561 ลงทะเบียนเรียน/เพิ่มชุดวิชำ (เฉพำะชุดวิชำที่เปิดกำรเรียนกำรสอนในภำคพิเศษเท่ำนั้น) 
15 ก.ค.2561 วันสุดท้ำยของกำรยื่นค ำร้องขอโอนย้ำยชุดวิชำข้ำมภำคกำรศึกษำ 
15 ส.ค.2561 วันเปิดภาคการศึกษา 
15 ก.ย.2561 วันสุดท้ำยของกำรยื่นเรื่องสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์ /กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 
30 ก.ย.2561 วันสุดท้ำยของกำรลงทะเบียนสอบประมวลควำมรู้ ภำคพิเศษ/2560 และภำคต้น/2561 
31 ต.ค.2561 วันสุดท้ำยของกำรสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์  และสอบกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 
 วันสุดท้ำยของกำรศึกษำประจ ำภำคกำรศึกษำ 
ส.3- อำ.4 พ.ย.2561 สอบประมวลควำมรู้ ภำคพิเศษ/2560 และภำคต้น/2561  
20 ธ.ค.2561 ประกำศผลสอบกำรสอบประมวลควำมรู้ ภำคพเิศษ/2560 และภำคต้น/2561 
  
Update 15/2/2560  

 


