ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2562
สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กำหนดการ
นิสิตรหัส 62 ชำระเงิน
ผานธนาคาร
นิสิตรหัส 62 ชำระเงิน
ผานธนาคาร (สำหรับผูมีสิทธิ์
เขาศึกษารอบ 2 เทานั้น)
วันปฐมนิเทศนิสิตใหม
ปการศึกษา 2562
วันลงทะเบียนเรียนวิชา
ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม
สำหรับนิสิตคณะวนศาสตร
วันชำระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาผานธนาคาร
นิสิตตองชำระเงินกอน
2 วันทำการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผานระบบ
สารสนเทศนิสิต ไดตามวัน
และเวลาที่กำหนด
นิสิตที่มีเหตุจำเปน
ไมสามารถชำระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาได
ใหทำคำรองขอผอนผัน
โดยดำเนินการผานอาจารย
ที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชา
คณบดี และนำสงหนวย
ทะเบียนกลางแตละวิทยาเขต
ยกเว้นนิสิตใหม่
นิสิตที่มีหนี้สินคางชำระ
หรือขอผอนผันไว ตองชำระเงิน
ใหเสร็จสิ้นกอนการลงทะเบียนเรียน
วันลงทะเบียนเรียนผาน
ระบบสารสนเทศนิสิต
สำหรับนิสิตที่ชำระเงินผาน
ธนาคารแลวกอน 2 วันทำการ
•นิสิตรหัส 59 และนอยกวา

หลักสูตรภาษาไทย*

ภาคตน

ภาคปลาย

ภาคฤดูรอน ป พ.ศ.2563

หลักสูตรนานาชาติ* * หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ* * หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ* *

พ. 1 – ศ. 10 พ.ค.62

พ. 20 – อ. 26 พ.ย.62

-

พฤ. 13 – พฤ. 20 มิ.ย.62
ส. 13 ก.ค.62

แจงใหทราบภายหลังที่
www.grad.ku.ac.th

-

-

-

-

-

จ. 24 มิ.ย. –
อา. 7 ก.ค.62

จ. 22 ก.ค. –
อา. 4 ส.ค.62

จ. 18 พ.ย. –
อา. 1 ธ.ค.62

จ. 23 ธ.ค.62 –
อา. 5 ม.ค.63

ศ. 17 – อา. 19
เม.ย.63
ศ. 24 - อา. 26
เม.ย.63

ศ. 29 – อา. 31
พ.ค.63
ศ. 5 - อา. 7
มิ.ย.63

อ. 9 ก.ค.62

อ. 6 ส.ค.62

อ. 3 ธ.ค.62

อ. 7 ม.ค.63

•นิสิตรหัส 60

พ. 10 ก.ค.62

พ. 7 ส.ค.62

พฤ. 5 ธ.ค.62

พฤ. 9 ม.ค.63

•นิสิตรหัส 61

พฤ. 11 ก.ค.62

พฤ. 8 ส.ค.62

ศ. 6 ธ.ค.62

ศ. 10 ม.ค.63

•นิสิตรหัส 62

ศ. 12 ก.ค.62

ศ. 9 ส.ค.62

พ. 4 ธ.ค.62

พ. 8 ม.ค.63

อ. 21 เม.ย.63
อ. 28 เม.ย.63
พ. 22 เม.ย.63
พ. 29 เม.ย.63
พฤ. 23 เม.ย.63
พฤ. 30 เม.ย.63
ศ. 24 เม.ย.63
ศ. 1 พ.ค.63

อ. 2 มิ.ย.63
อ. 9 มิ.ย.63
พ. 3 มิ.ย.63
พ. 10 มิ.ย.63
พฤ. 4 มิ.ย.63
พฤ. 11 มิ.ย.63
ศ. 5 มิ.ย.63
ศ. 12 มิ.ย.63

หมายเหตุ:
1) นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนไดตั้งแตเวลา 08:30-18:00 น.
ตามวันและเวลาที่กำหนดให
2) กรณีที่นิสิตไมสามารถลงทะเบียนเรียนไดทันตามเวลาที่กำหนดให
ในวันนั้นๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนไดอีกครั้ง ตั้งแตเวลา 18:00 น.
จนถึง 07:00 น. (ของวันรุงขึ้น)

หมายเหตุ:

*
**

รวมหลักสูตรนานาชาติที่ใชปฏิทนิ การศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย
รวมหลักสูตรภาษาไทยที่ใชปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ
หนา 1/5

-

-

ติดตองานบริการการศึกษา
คณะวนศาสตร

กำหนดการ

ภาคตน

หลักสูตรภาษาไทย*

ภาคปลาย

หลักสูตรนานาชาติ* * หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ* * หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ* *

วันเปดภาคการศึกษา***
จ. 15 ก.ค.62
อ. 13 ส.ค.62
(วันเริ่มการสอน)
วันเริ่มลงทะเบียนเรียนไม
ระบุสาขาวิชา (สำหรับวิชาเรียน
ระดับปริญญาตรี)
วันเริ่มคิดคาปรับการ
ลงทะเบียนเรียนลาชาและชำระ
เงินลาชา ที่หนวยทะเบียนกลาง
แตละวิทยาเขต
วันคัดชื่อออกและ
จ. 15 ก.ค.62
อ. 13 ส.ค.62
หมดสถานภาพนิสิต เนื่องจาก •สำหรับนิสิตปริญญาโท ที่เขาศึกษา
ในภาคตน ปการศึกษา 2560
ไมสามารถสงโครงการ
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เขาศึกษา
วิทยานิพนธ ภายในกำหนด
ในภาคตน ปการศึกษา 2559
วันลงทะเบียนเรียนสำหรับ
จ. 15 – ศ. 19 ก.ค.62 อ. 13 – ศ. 16 ส.ค.62
นิสิตที่ชำระเงินผานธนาคาร
ผานระบบ
ผานระบบ
ลาชา และลงทะเบียนเรียนไมทัน สารสนเทศนิสิต
สารสนเทศนิสิต
ตามวันและเวลาที่กำหนดให
วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา
(Add/Drop)
หมายเหตุ:
1) ใหดูประกาศของหนวยทะเบียนกลางแตละวิทยาเขต อีกครั้ง
2) กรณีหมูเรียนเต็มและนิสิตไมสามารถ Add/Drop ได นิสิตตองติดตอ อ.ผูสอน
เพื่อขออนุญาตเขาเรียนกอน จากนั้นจึงบันทึก Add/Drop ผานระบบ
สารสนเทศนิสิตดวย KU3 Online ในชวงวันที่กำหนดไวในปฏิทินการศึกษา
3) กรณีไมพบรายวิชาหรือไมพบหมูเรียนที่สามารถลงทะเบียนเรียนได
นิสิตตองติดตอ อ.ผูสอน เพื่อขอเปดรายวิชาหรือหมูเรียน
วันลงทะเบียนเรียนสำหรับ จ. 22 – ศ. 26 ก.ค.62 จ. 19 – ศ. 23 ส.ค.62
นิสิตที่ชำระเงินผานธนาคาร
ยื่นเอกสาร KU1
ยื่นเอกสาร KU1
ลาชา และลงทะเบียนเรียนไม
ทันตามวันและเวลาที่กำหนดให
(โดยนิสิตไมตองยื่นคำรอง
ผานบัณฑิตวิทยาลัย)

วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา
ยื่นเอกสาร
ยื่นเอกสาร
(Add/Drop)
KU3 Online
KU3 Online
หมายเหตุ: ใหดูประกาศของหนวยทะเบียนกลางแตละวิทยาเขตอีกครั้ง
พ. 24 ก.ค.63
พ. 21 ส.ค.62
วันเริ่มพิมพใบเสร็จรับเงิน
(KU2) ออนไลนผานระบบ
สารสนเทศนิสิต
วันสุดทายของการทำ
จ. 29 ก.ค.62
ศ. 23 ส.ค.62
บัตรประจำตัวนิสิตใหม

หมายเหตุ:

*
**

ภาคฤดูรอน ป พ.ศ.2563

จ. 9 ธ.ค.62

จ. 13 ม.ค.63

จ. 9 ธ.ค.62
จ. 13 ม.ค.63
•สำหรับนิสิตปริญญาโท ที่เขาศึกษา
ในภาคปลาย ปการศึกษา 2560
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เขาศึกษา
ในภาคปลาย ปการศึกษา 2559
จ. 9 – ศ. 13 ธ.ค.62

ผานระบบ
สารสนเทศนิสิต

จ. 13 – ศ. 17 ม.ค.63

ผานระบบ
สารสนเทศนิสิต

จ. 16 – ศ. 20 ธ.ค.62
ยื่นเอกสาร KU1

จ. 20 – ศ. 24 ม.ค.63
ยื่นเอกสาร KU1

ยื่นเอกสาร

ยื่นเอกสาร

จ. 27 เม.ย.63
อ. 5 พ.ค.63

จ. 8 มิ.ย.63
จ. 15 มิ.ย.63

-

-

จ. 27 เม.ย. – ศ. 1 พ.ค.63

จ. 8 – ศ. 12 มิ.ย.63
จ. 15 - ศ. 19 มิ.ย.63

อ. 5 - ศ. 8 พ.ค.63
ผานระบบ
สารสนเทศนิสิต

จ. 4 – ศ. 8 พ.ค.63

อ. 5 - ศ. 8 พ.ค.63

ผานระบบ
สารสนเทศนิสิต

จ. 15 – ศ. 19 มิ.ย.63

นิสิตสง KU1 ที่นิสติ อาจารยผูสอน
และอาจารยที่ปรึกษา ลงนามแลว
(กรณีรักษาสถานภาพนิสิต ลงนามโดย
อาจารยทปี่ รึกษา)
โดยอัพโหลดไฟล และสงมาที่
E-mail : registrar@ku.ac.th
ขอใหใชอีเมล ku.th ของนิสิต
ในการสงเทานั้น
ยื่นเอกสาร

ยื่นเอกสาร

KU3 Online

KU3 Online

KU3 Online

KU3 Online

พ. 18 ธ.ค.62

พ. 22 ม.ค.63

พ. 6 พ.ค.63
พ. 13 พ.ค.63

พ. 17 มิ.ย.63
พ. 24 มิ.ย.63

ศ. 20 ธ.ค.62

ศ. 24 ม.ค.63

-

-

รวมหลักสูตรนานาชาติที่ใชปฏิทนิ การศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย
รวมหลักสูตรภาษาไทยที่ใชปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ
หนา 2/5

กำหนดการ
วันคัดชื่อออกและหมด
สถานภาพนิสิต ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ.2559
วันขอถอนวิชาเรียน
บางรายวิชา

หลักสูตรภาษาไทย*

ภาคตน

ภาคปลาย

ภาคฤดูรอน ป พ.ศ.2563

หลักสูตรนานาชาติ* * หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ* * หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ* *

อ. 30 ก.ค.62

จ. 26 ส.ค.62

จ. 23 ธ.ค.62

จ. 27 ม.ค.63

ส. 27 ก.ค. –
ส. 24 ส.ค. –
ส. 21 ธ.ค. –
ส. 25 ม.ค. –
อา. 29 ก.ย.62
อา. 27 ต.ค.62
อา. 16 ก.พ.63
อา. 22 มี.ค.63
ผานระบบ
ผานระบบ
ผานระบบ
ผานระบบ
สารสนเทศนิสิต
สารสนเทศนิสิต
สารสนเทศนิสิต
สารสนเทศนิสิต
หมายเหตุ: หากดำเนินการเรียบรอยแลว นิสิตตองพิมพรายงาน
การลงทะเบียนเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน
พฤ. 22 ส.ค.62
วันไหวครู
(ดูประกาศแตละวิทยาเขต
(บางเขน)
อีกครั้ง)
นิสิตกรอกแบบประเมินการ จ. 26 – ศ. 30 ส.ค.62 จ. 23 – ศ. 27 ก.ย.62 จ. 20 – ศ. 24 ม.ค.63 จ. 24 – ศ. 28 ก.พ.63
สอนผานเว็บครั้งที่ 1
วันสอบกลางภาค
ส. 31 ส.ค. – อา. 8 ก.ย.62 ส. 28 ก.ย. – อา. 6 ต.ค.62 ส. 25 – ศ. 31 ม.ค.63 ส. 29 ก.พ. – อา. 8 มี.ค.63
งานวันเกษตรแหงชาติ

-

(ดูประกาศแตละวิทยาเขตอีกครั้ง)
•บางเขน (ไมงดการเรียนการสอน)

•ศรีราชา
•สกลนคร
•กำแพงแสน
อาจารยดสู รุปผลประเมินการ
สอนของนิสิตผานเว็บ ครั้งที่ 1
วันคลายวันสถาปนา
บัณฑิตวิทยาลัย
วันซอมใหญพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร (ดูประกาศ
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง และ
ดูประกาศแตละวิทยาเขต)
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดูประกาศมหาวิทยาลัย
อีกครั้ง)
วันสุดทายของการยื่นคำรอง
ขอสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
วันสุดทายของการยื่น
คำรองขอเพิ่ม-ถอน รายวิชา
ลาชา ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
วันสุดทายของการสง
เอกสารขอเพิ่ม-ถอน รายวิชา
ลาชา ถึงหนวยทะเบียนกลาง
แตละวิทยาเขต

หมายเหตุ:

*
**

-

ศ. 13 – อา. 22 ก.ย.62
อ. 26 พ.ย. – จ. 2 ธ.ค.62
อา. 1 – อ. 10 ธ.ค.62
จ. 9 ก.ย.62
จ. 7 ต.ค.62

-

ศ. 31 ม.ค. – ส. 8 ก.พ.63

พ. 12 ก.พ.63

-

จ. 9 มี.ค.63

-

-

ส. 9 พ.ค. –
อ. 2 มิ.ย.63
ส. 9 - ศ. 29
พ.ค.63
ผานระบบ
สารสนเทศนิสิต

ส. 20 มิ.ย. –
อ. 14 ก.ค. 63
ส. 20 มิ.ย. –
ศ. 10 ก.ค.63
ผานระบบ
สารสนเทศนิสิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พฤ. 10 ต.ค.62
ดูประกาศมหาวิทยาลัย
(บางเขน - ไมงดการเรียนการสอน)
พฤ. 10 – จ. 14 ต.ค.62
พฤ. 16 เม.ย.63

ศ. 18 ต.ค.62

พ. 17 มิ.ย.63

อ. 22 ต.ค.62

พ. 20 พ.ย.62

พ. 11 มี.ค.63

พ. 15 เม.ย.63

พ. 13 พ.ค.63
พ. 20 พ.ค.63

พ. 24 มิ.ย.63
พ. 1 ก.ค.63

ศ. 1 พ.ย.62

ศ. 29 พ.ย.62

ศ. 20 มี.ค.63

ศ. 24 เม.ย.63

ศ. 22 พ.ค.63
ศ. 29 พ.ค.63

ศ. 3 ก.ค.63
ศ. 10 ก.ค.63

รวมหลักสูตรนานาชาติที่ใชปฏิทนิ การศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย
รวมหลักสูตรภาษาไทยที่ใชปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ
หนา 3/5

กำหนดการ
นิสิตกรอกแบบประเมิน
การสอนผานเว็บ ครั้งที่ 2
อาจารยกรอกแบบประเมิน
ตนเองผานเว็บ
วันสุดทายของการสอบ
ปากเปลาขั้นสุดทาย
วันสุดทายของการสอน
•นิสิตภาคปกติ
•นิสิตภาคพิเศษ

หลักสูตรภาษาไทย*
จ. 4 – อา. 10 พ.ย.62

ภาคตน

ภาคปลาย

หลักสูตรนานาชาติ* * หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ* * หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ* *
จ. 2 – อา. 8 ธ.ค.62 จ. 23 – อา. 29 มี.ค.63 จ. 27 เม.ย. – ศ. 1 พ.ค.63

-

ศ. 1 พ.ค.63

ศ. 1 พ.ย.62
ศ. 8 พ.ย.62

ศ. 6 ธ.ค.62

ศ. 27 มี.ค.63

ศ. 1 พ.ค.63

อา. 10 พ.ย.62

อา. 8 ธ.ค.62

อา. 29 มี.ค.63

อา. 3 พ.ค.63

วันสุดทายของการเสนอ
ศ. 8 พ.ย.62
ศ. 6 ธ.ค.62
คำรองขอแตงตั้งคณะกรรมการ สำหรับนิสิตที่เขาศึกษา ในภาคปลาย
ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
ปการศึกษา 2560
จ. 11 – ศ. 22 พ.ย.62
จ. 9 – ศ. 20 ธ.ค.62
วันสอบไล

ศ. 1 พ.ค.63
สำหรับนิสิตที่เขาศึกษา ในภาคตน
ปการศึกษา 2561

วันสุดทายของการสง
จ. 11 พ.ย.62
จ. 9 ธ.ค.62
โครงการวิทยานิพนธ (มิฉะนั้น •สำหรับนิสิตปริญญาโทที่เขาศึกษา
ในภาคปลาย ปการศึกษา 2560
จะหมดสถานภาพนิสิต)
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เขาศึกษา
ในภาคปลาย ปการศึกษา 2559
อ. 12 พ.ย. – ศ.6ธ.ค.62 อ. 10 ธ.ค.62 – ศ. 10 ม.ค.63
วันยื่นคำรองขอคืน
•สำหรับนิสิตปริญญาโทที่เขาศึกษา
สถานภาพนิสิต เนื่องจาก
ในภาคปลาย ปการศึกษา 2560
ไมสงโครงการวิทยานิพนธ
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เขาศึกษา
ตามกำหนด
ในภาคปลาย ปการศึกษา 2559
(มิฉะนั้น จะถูกคัดชื่อออก)

อ. 5 พ.ค.63
•สำหรับนิสิตปริญญาโท ที่เขาศึกษา
ในภาคตน ปการศึกษา 2561
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เขาศึกษา
ในภาคตน ปการศึกษา 2560
พฤ. 7 พ.ค. – กอนวัน
เปดภาคเรียน ภาคตน ปการศึกษา 2563
1 วันทำการ
**ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย อีกครั้ง**

ศ. 15 พ.ย.62
วันสุดทายของการยื่นคำ
รองขอสอบประมวลความรู
(สำหรับนิสิตหลักสูตร
การศึกษาคนควาอิสระ (IS)
ที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2559)
ศ. 15 พ.ย.62
วันสุดทายของการสง
รูปเลมเพื่อตรวจรูปแบบการ สำหรับนิสิตที่สอบปากเปลาขั้นสุดทาย
ในวันที่ 1 พ.ย.62
พิมพวิทยานิพนธ (วพ.01)
จ. 25 พ.ย.62
จ. 23 ธ.ค.62
วันปดภาคการศึกษา
วันสุดทายของการสง
คะแนนสอบไล
อาจารยดูสรุปผลประเมิน
การสอนของนิสิตผานเว็บ ครั้งที่ 2

หมายเหตุ:

*
**

ภาคฤดูรอน ป พ.ศ.2563

จ. 2 ธ.ค.62

พฤ. 2 ม.ค.63

ศ. 6 ธ.ค.62

ศ. 3 ม.ค.63

จ. 30 มี.ค. – ศ. 10 เม.ย.63

จ. 4 – ศ. 15 พ.ค.63

-

พ. 1 ก.ค.63
ศ. 29 พ.ค.63
ศ. 5 มิ.ย.63
ศ. 29 พ.ค.63
ศ. 5 มิ.ย.63

-

ศ. 10 ก.ค.63
ศ. 17 ก.ค.63
ศ. 10 ก.ค.63
ศ. 17 ก.ค.63

-

ส. 30 พ.ค. – จ. 1 มิ.ย.63 ส. 11 – จ. 13 ก.ค.63
ส. 6 - จ. 8 มิ.ย.63 ส. 18 - จ. 20 ก.ค.63

-

-

•สำหรับนิสิตปริญญาโท ที่เขาศึกษา
ในภาคตน ปการศึกษา 2561
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เขา
ศึกษาในภาคตน ปการศึกษา 2560
ศ. 15 พ.ค.63

ศ. 15 พ.ค.63
สำหรับนิสิตที่สอบปากเปลาขั้นสุดทาย
ในวันที่ 1 พ.ค.63
พฤ. 16 เม.ย.63

จ. 18 พ.ค.63

จ. 20 เม.ย.63
อ. 5 พ.ค.63
ศ. 24 เม.ย.63

จ. 25 พ.ค.63
จ. 8 มิ.ย.63
ศ. 29 พ.ค.63

รวมหลักสูตรนานาชาติที่ใชปฏิทนิ การศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย
รวมหลักสูตรภาษาไทยที่ใชปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ
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พ. 15 ก.ค.63

พ. 15 ก.ค.63

สำหรับนิสติ ที่สอบปากเปลาขั้นสุดทาย

ในวันที่ 1 ก.ค.63
อ. 2 มิ.ย.63
อ. 9 มิ.ย.63
จ. 8 มิ.ย.63
จ. 15 มิ.ย.63

-

อ. 14 ก.ค.63
อ. 21 ก.ค.63
จ. 20 ก.ค.63
จ. 27 ก.ค.63

-

กำหนดการ

ภาคตน

หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ* *

วันสุดทายของการสง
ตนฉบับวิทยานิพนธ พรอม
เอกสารการขอจบการศึกษา
(วพ.02) สำหรับหลักสูตรที่มี
วิทยานิพนธ/สงหลักฐานการขอ
จบการศึกษา และซีดี สำหรับ
หลักสูตรการศึกษาคนควา
อิสระ (IS)
วันสุดทายของการสอบ
ประมวลความรู (สำหรับ
นิสิตหลักสูตรการศึกษา
คนควาอิสระ (IS) ที่เขาศึกษา
กอนปการศึกษา 2559)
วันสุดทายของการชำระ
เงินเพื่อจัดทำรูปเลม
วิทยานิพนธ และซีดี

ศ. 29 พ.ย.62
สำหรับนิสิตที่สอบปากเปลาขั้นสุดทาย
ในวันที่ 1 พ.ย.62

วันสุดทายของการสงใบแจง
ผลสอบประมวลความรู พรอม
หลักฐานประกอบการจบการศึกษา
สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษา
คนควาอิสระ (IS) ที่เขาศึกษากอน
ปการศึกษา 2559
วันสุดทายของการรายงาน
มคอ.5 และ 6 ออนไลน

ศ. 6 ธ.ค.62

วันสุดทายของการแกไข
คะแนน I และ N หากไม
ปฏิบัติตามนี้ ใหถือวานิสิตสอบ
ตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ
วันสุดทายของการรายงาน
มคอ.7 ออนไลน

หมายเหตุ:

ภาคปลาย

หลักสูตรภาษาไทย*

ภาคฤดูรอน ป พ.ศ.2563

หลักสูตรนานาชาติ* * หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ* *

ศ. 29 พ.ค.63
สำหรับนิสิตที่สอบปากเปลาขั้นสุดทาย
ในวันที่ 1 พ.ค.63

พ. 29 ก.ค.63
สำหรับนิสิตที่สอบปากเปลาขั้นสุดทาย
ในวันที่ 1 ก.ค.63

ศ. 29 พ.ค.63

ศ. 29 พ.ย.62

ศ. 6 ธ.ค.62
สำหรับนิสิตที่สอบปากเปลาขั้นสุดทาย
ในวันที่ 1 พ.ย.62

ศ. 5 มิ.ย.63
สำหรับนิสิตที่สอบปากเปลาขั้นสุดทาย
ในวันที่ 1 พ.ค.63

พ. 29 ก.ค.63

พ. 5 ส.ค.63

สำหรับนิสติ ที่สอบปากเปลาขั้นสุดทาย

ในวันที่ 1 ก.ค.63

ศ. 5 มิ.ย.63

พ. 25 ธ.ค.62

พ. 22 ม.ค.63

ศ. 24 ม.ค.63

ศ. 24 ม.ค.63

-

-

ส.16 พ.ค.63
ศ. 1 พ.ค.63
พฤ. 4 มิ.ย.63
ศ. 15 พ.ค.63
ศ. 29 พ.ค.63

พ. 17 มิ.ย.63
ศ. 15 พ.ค.63
ส. 20 มิ.ย.63
ศ. 19 มิ.ย.63
ศ. 3 ก.ค.63

จ. 15 มิ.ย.63
พ. 20 พ.ค.63
พฤ. 4 มิ.ย.63

ศ. 17 ก.ค.63
ส. 30 พ.ค.63
ส. 20 มิ.ย.63

พ. 5 ส.ค.63

-

-

ศ. 3 ก.ค.63
ศ. 10 ก.ค.63

ศ. 14 ส.ค.63
ศ. 21 ส.ค.63

-

-

* รวมหลักสูตรนานาชาติที่ใชปฏิทนิ การศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย
** รวมหลักสูตรภาษาไทยที่ใชปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ

ทัง้ นี้ นิสิตต้องด ูประกาศและรายละเอียดต่างๆ ของหน่วยทะเบียนกลางของแต่ละวิทยาเขตที่นิสิตสังกัดอีกครัง้
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยที่ชำระเงินคาลงทะเบียนเรียน “รักษาสถานภาพนิสิต” ผานธนาคารแลว นิสิตตองลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศนิสิต
ตามวันเวลาที่กำหนดให โดยลงทะเบียนเรียนรหัสวิชา “00000000” แลว Submit และยืนยันการลงทะเบียนเรียน

(หากไมลงทะเบียนเรียนในระบบสารสนเทศนิสิตจะ “หมดสถานภาพนิสิต” ในภาคการศึกษาปกติ
เนื่องจากดำเนินการไมครบตามขั้นตอน)
หนา 5/5

7 เมษายน 2563

