ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กําหนดการส่งคําร้องของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563
-----------------------------อนุสนธิประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ฉบั บ ลงวั น ที่ 12 มี น าคม พ.ศ.2563 และประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ อันเนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19
จํานวน 8 ฉบับ นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้รับมอบอํานาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพิจารณา
ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดดังกล่าว และ
เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขยายวงกว้างขึ้น มีจํานวนผู้ติด
เชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อบรรเทา
ผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤตินี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดการส่งคําร้องทุกประเภท สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ใช้ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย โดยให้นิสิตใช้กําหนดการตามปฏิทินการศึกษา
ของหลั ก สู ต รนานาชาติ เฉพาะภาคปลาย ปี ก ารศึ ก ษา 2562 และภาคฤดู ร้อ น พ.ศ. 2563 แทน
กําหนดการเดิมที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเพิ่มเติมประการใด จะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563
(ลงนาม)

สมหวัง ขันตยานุวงศ์
(รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562
สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำหนดการ
นิสิตรหัส 62 ชำระเงิน
ผ่านธนาคาร
นิสิตรหัส 62 ชำระเงิน
ผ่านธนาคาร (สำหรับผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษารอบ 2 เท่านั้น)
วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ปีการศึกษา 2562
วันลงทะเบียนเรียนวิชา
ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
สำหรับนิสิตคณะวนศาสตร์
วันชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาผ่านธนาคาร
นิสิตต้องชำระเงินก่อน
2 วันทำการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต ได้ตามวัน
และเวลาที่กำหนด
นิสิตที่มีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
ให้ทำคำร้องขอผ่อนผัน
โดยดำเนินการผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา
คณบดี และนำส่งหน่วย
ทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต
ยกเว้นนิสิตใหม่
นิสิตที่มีหนี้สินค้างชำระ
หรือขอผ่อนผันไว้ ต้องชำระเงิน
ให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน
วันลงทะเบียนเรียนผ่าน
ระบบสารสนเทศนิสิต
สำหรับนิสิตที่ชำระเงินผ่าน
ธนาคารแล้วก่อน 2 วันทำการ
•นิสิตรหัส 59 และน้อยกว่า

หลักสูตรภาษาไทย*

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน ปี 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

-

-

-

แจ้งให้ทราบภายหลังที่
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) นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่เวลา 08:30-18:00 น.
ตามวันและเวลาที่กำหนดให้
2) กรณีที่นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันตามเวลาที่กำหนดให้
ในวันนั้นๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้อีกครั้ง ตั้งแต่เวลา 18:00 น.
จนถึง 07:00 น. (ของวันรุ่งขึ้น)

หมายเหตุ:

*
**

รวมหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ปฏิทนิ การศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย
รวมหลักสูตรภาษาไทยที่ใช้ปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ
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-

-

ติดต่องานบริการการศึกษา
คณะวนศาสตร์

กำหนดการ

ภาคต้น

หลักสูตรภาษาไทย*

ภาคปลาย

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

วันเปิดภาคการศึกษา***
จ. 15 ก.ค.62
อ. 13 ส.ค.62
(วันเริ่มการสอน)
วันเริ่มลงทะเบียนเรียนไม่
ระบุสาขาวิชา (สำหรับวิชาเรียน
ระดับปริญญาตรี)
วันเริ่มคิดค่าปรับการ
ลงทะเบียนเรียนล่าช้าและชำระ
เงินล่าช้า ที่หน่วยทะเบียนกลาง
แต่ละวิทยาเขต
วันคัดชื่อออกและ
จ. 15 ก.ค.62
อ. 13 ส.ค.62
หมดสถานภาพนิสิต เนื่องจาก •สำหรับนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษา
ไม่สามารถส่งโครงการ
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560
วิทยานิพนธ์ ภายในกำหนด
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้าศึกษา
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2559
วันลงทะเบียนเรียนสำหรับ
จ. 15 – ศ. 19 ก.ค.62 อ. 13 – ศ. 16 ส.ค.62
นิสิตที่ชำระเงินผ่านธนาคาร
ผ่านระบบ
ผ่านระบบ
ล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่ทัน สารสนเทศนิสิต
สารสนเทศนิสิต
ตามวันและเวลาที่กำหนดให้
วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา
(Add/Drop)
หมายเหตุ:
1) ให้ดูประกาศของหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต อีกครั้ง
2) กรณีหมู่เรียนเต็มและนิสิตไม่สามารถ Add/Drop ได้ นิสิตต้องติดต่อ อ.ผู้สอน
เพื่อขออนุญาตเข้าเรียนก่อน จากนั้นจึงบันทึก Add/Drop ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิตด้วย KU3 Online ในช่วงวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา
3) กรณีไม่พบรายวิชาหรือไม่พบหมู่เรียนที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
นิสิตต้องติดต่อ อ.ผู้สอน เพื่อขอเปิดรายวิชาหรือหมู่เรียน
วันลงทะเบียนเรียนสำหรับ จ. 22 – ศ. 26 ก.ค.62 จ. 19 – ศ. 23 ส.ค.62
นิสิตที่ชำระเงินผ่านธนาคาร
ยื่นเอกสาร KU1
ยื่นเอกสาร KU1
ล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่
ทันตามวันและเวลาที่กำหนดให้
(โดยนิสิตไม่ต้องยื่นคำร้อง
ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย)

วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา
ยื่นเอกสาร
ยื่นเอกสาร
(Add/Drop)
KU3 Online
KU3 Online
หมายเหตุ: ให้ดูประกาศของหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง
พ. 24 ก.ค.63
พ. 21 ส.ค.62
วันเริ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
(KU2) ออนไลน์ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต
วันสุดท้ายของการทำ
จ. 29 ก.ค.62
ศ. 23 ส.ค.62
บัตรประจำตัวนิสิตใหม่

หมายเหตุ:

*
**

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563

จ. 9 ธ.ค.62

จ. 13 ม.ค.63

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

ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต

จ. 16 – ศ. 20 ธ.ค.62
ยื่นเอกสาร KU1

จ. 13 – ศ. 17 ม.ค.63

ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต

จ. 20 – ศ. 24 ม.ค.63
ยื่นเอกสาร KU1

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
ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต

จ. 4 – ศ. 8 พ.ค.63

ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต

จ. 15 – ศ. 19 มิ.ย.63

อ. 5 - ศ. 8 พ.ค.63
นิสิตส่ง KU1 ที่นิสติ อาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ที่ปรึกษา ลงนามแล้ว
(กรณีรักษาสถานภาพนิสิต ลงนามโดย
อาจารย์ทปี่ รึกษา)
โดยอัพโหลดไฟล์ และส่งมาที่
E-mail : registrar@ku.ac.th
ขอให้ใช้อีเมล์ ku.th ของนิสิต
ในการส่งเท่านั้น

ยื่นเอกสาร

ยื่นเอกสาร

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

-

-

รวมหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ปฏิทนิ การศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย
รวมหลักสูตรภาษาไทยที่ใช้ปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ
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กำหนดการ
วันคัดชื่อออกและหมด
สถานภาพนิสิต ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ.2559
วันขอถอนวิชาเรียน
บางรายวิชา

หลักสูตรภาษาไทย*

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน ปี 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
ผ่านระบบ
ผ่านระบบ
ผ่านระบบ
ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต
สารสนเทศนิสิต
สารสนเทศนิสิต
สารสนเทศนิสิต
หมายเหตุ: หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องพิมพ์รายงาน
การลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
พฤ. 22 ส.ค.62
วันไหว้ครู
(ดูประกาศแต่ละวิทยาเขต
(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
สอนผ่านเว็บครั้งที่ 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
งานวันเกษตรแห่งชาติ

-

(ดูประกาศแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง)
•บางเขน (ไม่งดการเรียนการสอน)

•ศรีราชา
•สกลนคร
•กำแพงแสน
อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการ
สอนของนิสิตผ่านเว็บ ครั้งที่ 1
วันคล้ายวันสถาปนา
บัณฑิตวิทยาลัย
วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร (ดูประกาศ
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง และ
ดูประกาศแต่ละวิทยาเขต)
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง
ขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
วันสุดท้ายของการยื่น
คำร้องขอเพิ่ม-ถอน รายวิชา
ล่าช้า ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
วันสุดท้ายของการส่ง
เอกสารขอเพิ่ม-ถอน รายวิชา
ล่าช้า ถึงหน่วยทะเบียนกลาง
แต่ละวิทยาเขต

หมายเหตุ:

*
**

-

-

ศ. 31 ม.ค. – ส. 8 ก.พ.63

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

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
ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พฤ. 10 ต.ค.62
ดูประกาศมหาวิทยาลัย
(บางเขน - ไม่งดการเรียนการสอน)

พฤ. 10 – จ. 14 ต.ค.62
ศ. 18 ต.ค.62

พฤ. 16 เม.ย.63

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

รวมหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ปฏิทนิ การศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย
รวมหลักสูตรภาษาไทยที่ใช้ปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ
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กำหนดการ
นิสิตกรอกแบบประเมิน
การสอนผ่านเว็บ ครั้งที่ 2
อาจารย์กรอกแบบประเมิน
ตนเองผ่านเว็บ
วันสุดท้ายของการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย
วันสุดท้ายของการสอน
•นิสิตภาคปกติ
•นิสิตภาคพิเศษ

หลักสูตรภาษาไทย*
จ. 4 – อา. 10 พ.ย.62

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563

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.ย.62

ศ. 1 พ.ค.63

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

วันสุดท้ายของการเสนอ
ศ. 8 พ.ย.62
ศ. 6 ธ.ค.62
คำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ในภาคปลาย
ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
ปีการศึกษา 2560
จ. 11 – ศ. 22 พ.ย.62
จ. 9 – ศ. 20 ธ.ค.62
วันสอบไล่

ศ. 1 พ.ค.63
สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ในภาคต้น
ปีการศึกษา 2561

วันสุดท้ายของการส่ง
จ. 11 พ.ย.62
จ. 9 ธ.ค.62
โครงการวิทยานิพนธ์ (มิฉะนั้น •สำหรับนิสิตปริญญาโทที่เข้าศึกษา
จะหมดสถานภาพนิสิต)
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้าศึกษา
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
อ. 12 พ.ย. – ศ.6ธ.ค.62 อ. 10 ธ.ค.62 – ศ. 10 ม.ค.63
วันยื่นคำร้องขอคืน
•สำหรับนิสิตปริญญาโทที่เข้าศึกษา
สถานภาพนิสิต เนื่องจาก
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้าศึกษา
ตามกำหนด
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
(มิฉะนั้น จะถูกคัดชื่อออก)

อ. 5 พ.ค.63
•สำหรับนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษา
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้าศึกษา
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560
พฤ. 7 พ.ค. – ก่อนวัน
เปิดภาคเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
1 วันทำการ
**ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย อีกครั้ง**

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 ที่เข้าศึกษา
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้า
ศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ศ. 15 พ.ย.62
วันสุดท้ายของการยื่นคำ
ร้องขอสอบประมวลความรู้
(สำหรับนิสิตหลักสูตร
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)
ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559)
ศ. 15 พ.ย.62
วันสุดท้ายของการส่ง
รูปเล่มเพื่อตรวจรูปแบบการ สำหรับนิสิตที่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ในวันที่ 1 พ.ย.62
พิมพ์วิทยานิพนธ์ (วพ.01)
จ. 25 พ.ย.62
จ. 23 ธ.ค.62
วันปิดภาคการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่ง
คะแนนสอบไล่
อาจารย์ดูสรุปผลประเมิน
การสอนของนิสิตผ่านเว็บ ครั้งที่ 2

หมายเหตุ:

*
**

จ. 2 ธ.ค.62

พฤ. 2 ม.ค.63

ศ. 6 ธ.ค.62

ศ. 3 ม.ค.63

ศ. 15 พ.ค.63

ศ. 15 พ.ค.63
สำหรับนิสิตที่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
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

รวมหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ปฏิทนิ การศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย
รวมหลักสูตรภาษาไทยที่ใช้ปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ
หน้า 4/5

พ. 15 ก.ค.63

พ. 15 ก.ค.63
สำหรับนิสติ ที่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

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

ภาคต้น

หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ* *

วันสุดท้ายของการส่ง
ต้นฉบับวิทยานิพนธ์ พร้อม
เอกสารการขอจบการศึกษา
(วพ.02) สำหรับหลักสูตรที่มี
วิทยานิพนธ์/ส่งหลักฐานการขอ
จบการศึกษา และซีดี สำหรับ
หลักสูตรการศึกษาค้นคว้า
อิสระ (IS)
วันสุดท้ายของการสอบ
ประมวลความรู้ (สำหรับ
นิสิตหลักสูตรการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) ที่เข้าศึกษา
ก่อนปีการศึกษา 2559)
วันสุดท้ายของการชำระ
เงินเพื่อจัดทำรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ และซีดี

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

วันสุดท้ายของการส่งใบแจ้ง
ผลสอบประมวลความรู้ พร้อม
หลักฐานประกอบการจบการศึกษา
สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) ที่เข้าศึกษาก่อน
ปีการศึกษา 2559
วันสุดท้ายของการรายงาน
มคอ.5 และ 6 ออนไลน์
วันสุดท้ายของการแก้ไข
คะแนน I และ N หากไม่
ปฏิบัติตามนี้ ให้ถือว่านิสิตสอบ
ตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ
วันสุดท้ายของการรายงาน
มคอ.7 ออนไลน์

ศ. 6 ธ.ค.62

หมายเหตุ:

ภาคปลาย

หลักสูตรภาษาไทย*

หลักสูตรนานาชาติ* * หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ* *

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

ศ. 29 พ.ย.62

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563

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

ศ. 29 พ.ค.63

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

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

พ. 29 ก.ค.63

พ. 5 ส.ค.63
สำหรับนิสติ ที่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

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
ศ. 15 พ.ค.63
ศ. 29 พ.ค.63

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

จ. 15 มิ.ย.63
พ. 20 พ.ค.63

ศ. 17 ก.ค.63
ส. 30 พ.ค.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

-

-

* รวมหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ปฏิทนิ การศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย
** รวมหลักสูตรภาษาไทยที่ใช้ปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ

ทัง้ นี้ นิสิตต้องด ูประกาศและรายละเอียดต่างๆ ของหน่วยทะเบียนกลางของแต่ละวิทยาเขตที่นิสิตสังกัดอีกครัง้

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน “รักษาสถานภาพนิสิต” ผ่านธนาคารแล้ว นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
ตามวันเวลาที่กำหนดให้ โดยลงทะเบียนเรียนรหัสวิชา “00000000” แล้ว Submit และยืนยันการลงทะเบียนเรียน

(หากไม่ลงทะเบียนเรียนในระบบสารสนเทศนิสิตจะ “หมดสถานภาพนิสิต” ในภาคการศึกษาปกติ
เนื่องจากดำเนินการไม่ครบตามขั้นตอน)
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7 เมษายน 2563

