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ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ภาคต้น /2559 
1 - 7 ก.ค.2559 จัดส่งเอกสารการลงทะเบยีนเรยีนให้นักศึกษา 
1-31 ก.ค.2559 ลงทะเบียนเรียน (ระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาเอก) 
15 ส.ค.2559 วันสุดท้ายของการขอเพ่ิมชุดวิชา (เฉพาะนักศึกษาเก่า) 
 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า) 
 วันสุดท้ายของการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนเรียน(เฉพาะนักศึกษาเก่า) 
31 ส.ค.2559 วันสุดท้ายของการขอเพ่ิมชุดวิชา (นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทและ ประกาศนียบัตรบณัฑติ) 
 วันสุดท้ายของการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนเรียน(เฉพาะนักศึกษาใหม่) 
ส.-อา. ตลอดเดือน ส.ค. 2559 จัดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการส าหรบันักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 ทุกหลักสตูร  
15 ก.ย.2559 วันเปิดภาคการศึกษา 
30 ก.ย.2559 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ ภาคต้น/2559 (และภาคพิเศษ/2558) (เฉพาะกลุม่ที่ต้องรอ

ผลเกรดเฉลี่ย) 
15 ต.ค.2559 วันสุดท้ายของการขอถอนชุดวิชา (ปริญญาโทและประกาศนียบัตรบณัฑิต รวมนักศึกษาเก่าและใหม)่ 
ส.5 – อา.6 พ.ย.2559 สอบประมวลความรู้ ภาคต้น/2559 (และภาคพิเศษ/2558) 
15 ธ.ค.2559 ประกาศผลสอบสอบประมวลความรู้ ภาคต้น/2559 (และภาคพิเศษ/2558) 
30 ธ.ค.2559 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ ภาคปลาย/2559 (เฉพาะกลุ่มที่ไม่ต้องรอผลเกรดเฉลี่ย) 
20 ม.ค.2560 วันสุดท้ายของการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 
ส. 28 – อา.29 ม.ค. 2560 สอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
28 ก.พ. 2560 วันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 วันสุดท้ายของการสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
 วันสุดท้ายของการสอบโครงการดษุฎีนิพนธ์ และสอบติดตามความกา้วหน้าดุษฎีนิพนธ ์
 วันสุดท้ายของการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์  
 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัตริะดับปรญิญาเอก (จัดสอบเฉพาะที่ มสธ.นนทบุรี เท่านั้น) 
15 ม.ีค. 2560 แจ้งผลการสอบไล่ประจ าภาค 
ส.18 – อา 19 มี.ค.2560 สอบวัดคณุสมบตัิระดับปริญญาเอก (จัดสอบเฉพาะที่ มสธ.นนทบุรี เท่านั้น) 
31 มี.ค.2560 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสอบซ่อมภาคต้น/2559 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลกัสูตรและ

การสอน 
30 เม.ย.2560 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสอบรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา 1 และ 2 

(จัดสอบเฉพาะที่ มสธ.นนทบุรี เทา่นั้น) 
4 พ.ค.2560 ประกาศผลสอบการสอบวัดคณุสมบัติระดับปรญิญาเอก ภาคต้น/2559 
ส.6 - อา.7 พ.ค.2560 สอบซ่อมหลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑติ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคต้น/2559  
อา 28 พ.ค.2560 สอบรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 1 และ 2 (จัดสอบทีเ่ฉพาะ มสธ.นนทบุรี เท่านั้น) 
15 มิ.ย.2560 ประกาศผลสอบซ่อมหลักสตูรประกาศนียบัตรบณัฑติ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคต้น/2559 
6 ก.ค.2560 ประกาศผลสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ 1-2 ภาคต้น/2559 
  

ภาคปลาย /2559  

2-31 ม.ค.2560 ลงทะเบียนเรียน (ระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาเอก) 
15 ก.พ.2560 วันสุดท้ายของการขอเพ่ิมชุดวิชา 
 วันสุดท้ายของการขอลาพักการศกึษา 
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 วันสุดท้ายของการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนเรียน 
15 มี.ค.2560 วันเปิดภาคการศึกษา 
31 มี.ค.2560 วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาทดลองเรียนเป็นนักศกึษาสามัญ 
 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาทดลองเรียนเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามญั  
 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ ภาคปลาย /2559(เฉพาะกลุ่มที่ต้องรอผลเกรดเฉลี่ย) 
15 เม.ย. 2560 วันสุดท้ายของการขอถอนชุดวิชา 
 วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอโอนย้ายชุดวิชาข้ามภาคการศึกษา 
ส.6 – อา.7 พ.ค.2560 สอบประมวลความรู้ ภาคปลาย/2559 
15 มิ.ย.2560 ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคปลาย/2559 
20 ก.ค.2560 วันสุดท้ายของการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 
ส.29 – อา.30 ก.ค.2560 สอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
31 ส.ค.2560 วันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัตริะดับปรญิญาเอก (จัดสอบเฉพาะที่ มสธ.นนทบรุี เท่านั้น) 
15 ก.ย.2560 แจ้งผลสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
ส.16 – อา.17 ก.ย.2560 สอบวัดคณุสมบตัิระดับปริญญาเอก (จัดสอบเฉพาะที่ มสธ.นนทบุรี เท่านั้น) 
30 ก.ย.2560 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสอบซ่อมภาคปลาย/2559 หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติ แขนงวิชาหลักสตูร

และการสอน 
31 ต.ค.2560 วันสุดท้ายของการสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์   
 วันสุดท้ายของการสอบโครงการดษุฎีนิพนธ์ และสอบติดตามความกา้วหน้าดุษฎีนิพนธ ์ 
 วันสุดท้ายของการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์   
 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสอบรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา 1 และ 2 

(จัดสอบเฉพาะที่ มสธ.นนทบุรี เทา่นั้น) 
2 พ.ย.2560 ประกาศผลสอบวัดคณุสมบัติระดบัปริญญาเอก 
ส.4- อา.5 พ.ย.2560 สอบซ่อมภาคปลาย/2559 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต แขนงวชิาหลักสูตรและการสอน 
อา.26 พ.ย.2560 สอบรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 1 และ 2 (จัดสอบเฉพาะที่ มสธ.นนทบุรี เท่านั้น) 
21 ธ.ค.2560 ประกาศผลสอบซ่อมภาคปลาย/2559 หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 
4 ม.ค.2561 ประกาศผลสอบรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา 1 และ 2 
  

ภาคพิเศษ /2559 
1 – 30 มิ.ย. 2560 ลงทะเบียนเรียน/เพิ่มชุดวิชา (เฉพาะชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในภาคพิเศษเท่านั้น) 
30 มิ.ย.2560 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ ภาคพิเศษ/2559 และภาคต้น/2560 

 (เฉพาะกลุ่มที่ไม่ต้องรอผลเกรดเฉลี่ย) 
15 ก.ค.2560 วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอโอนย้ายชุดวิชาข้ามภาคการศึกษา 
15 ส.ค.2560 วันเปิดภาคการศึกษา 
15 ก.ย.2560 วันสุดท้ายของการยื่นเรื่องสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
30 ก.ย.2560 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ ภาคพิเศษ/2559 และภาคต้น/2560 

(เฉพาะกลุ่มทีต่้องรอผลเกรดเฉลีย่) 
31 ต.ค.2560 วันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์  และสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 วันสุดท้ายของการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 
ส.4- อา.5 พ.ย.2560 สอบประมวลความรู้ ภาคพิเศษ/2559 และภาคต้น/2560  
14 ธ.ค.2560 ประกาศผลสอบการสอบประมวลความรู้ ภาคพเิศษ/2559 และภาคต้น/2560 
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