ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ)
กำหนดการ
นิสิตรหัส 63 ชำระเงินผ่านธนาคาร

ภาคต้น
จ. 2 – พ. 11 มี.ค.63

ภาคปลาย
พฤ. 1 – ส. 10 ธ.ค.63

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2564
–

นิสิตรหัส 63 ชำระเงินผ่านธนาคาร
(สำหรับผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษารอบ 2 เท่านั้น)
นิสิตรหัส 63 ชำระเงินผ่านธนาคาร
(สำหรับผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษารอบ 3 เท่านั้น)
วันปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ ปีการศึกษา 2563

ศ. 1 – อา. 10 พ.ค.63

–

–

อ. 21 – อ. 28 ก.ค.63

–

–

ผ่านระบบ On-Line
แจ้งให้ทราบภายหลังที่
www.grad.ku.ac.th
–

แจ้งให้ทราบภายหลังที่
www.grad.ku.ac.th

–

จ. 10 ส.ค.63

จ. 11 ม.ค.64

จ. 7 มิ.ย.64

จ. 10 ส.ค.63
•สำหรับนิสิตปริญญาโท
ที่เข้าศึกษาในภาคต้น
ปีการศึกษา 2561
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก
ที่เข้าศึกษาในภาคต้น
ปีการศึกษา 2560

จ. 11 ม.ค.64
•สำหรับนิสิตปริญญาโท
ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย
ปีการศึกษา 2561
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก
ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย
ปีการศึกษา 2560

–

–
ติดต่องานบริการการศึกษา
วันลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
คณะวนศาสตร์
สำหรับนิสิตคณะวนศาสตร์
จ. 20 ก.ค. – อา. 2 ส.ค.63 จ. 21 ธ.ค.63 – อา. 3 ม.ค.64 ศ. 28 – อา. 30 พ.ค.64
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
นิสิตต้องชำระเงินก่อน 2 วันทำการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด
นิสิตที่มเี หตุจำเป็นไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาได้ ให้ทำคำร้องขอผ่อนผัน โดยดำเนินการผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา คณบดี และนำส่ง
หน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต ยกเว้นนิสิตใหม่
นิสิตที่มหี นี้สินค้างชำระ หรือขอผ่อนผันไว้
ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน
วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสติ สำหรับ
นิสิตที่ชำระเงินผ่านธนาคารแล้วก่อน 2 วันทำการ
อ. 4 ส.ค.63
อ. 5 ม.ค.64
อ. 1 มิ.ย.64
•นิสิตรหัส 60 และน้อยกว่า
พ. 5 ส.ค.63
พฤ. 7 ม.ค.64
พ. 2 มิ.ย.64
•นิสิตรหัส 61
พฤ. 6 ส.ค.63
ศ. 8 ม.ค.64
พฤ. 3 มิ.ย.64
•นิสิตรหัส 62
ศ. 7 ส.ค.63
พ. 6 ม.ค.64
ศ. 4 มิ.ย.64
•นิสิตรหัส 63
หมายเหตุ:
1) นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่เวลา 08:30-18:00 น.
ตามวันและเวลาที่กำหนดให้
2) กรณีที่นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันตามเวลาที่กำหนดให้
ในวันนั้นๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้อีกครั้ง ตั้งแต่เวลา
18:00 น. จนถึง 07:00 น. (ของวันรุ่งขึ้น)

วันเปิดภาคการศึกษา*** (วันเริ่มการสอน)
วันเริ่มลงทะเบียนเรียนไม่ระบุสาขาวิชา
(สำหรับวิชาเรียนระดับปริญญาตรี)
วันเริ่มคิดค่าปรับ การลงทะเบียนเรียนล่าช้า และ
ชำระเงินล่าช้า ที่หน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต
วันคัดชื่อออกและหมดสถานภาพนิสิต
เนื่องจากไม่สามารถส่งโครงการวิทยานิพนธ์
ภายในกำหนด
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กำหนดการ
วันลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสติ ที่ชำระเงินผ่านธนาคาร
ล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลาที่
กำหนดให้

ภาคต้น
จ. 10 – ศ. 14 ส.ค.63
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต

ภาคปลาย
ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2564
จ. 11 – ศ. 15 ม.ค.64
จ. 7 – ศ. 11 มิ.ย.64
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต

วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop)
หมายเหตุ:
1) ให้ดูประกาศของหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต อีกครั้ง
2) กรณีหมู่เรียนเต็มและนิสติ ไม่สามารถ Add/Drop ได้ นิสิตต้องติดต่อ
อ.ผู้สอน เพื่อขออนุญาตเข้าเรียนก่อน จากนั้นจึงบันทึก Add/Drop
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิตด้วย KU3 Online ในช่วงวันที่กำหนดไว้ใน
ปฏิทินการศึกษา
3) กรณีไม่พบรายวิชาหรือไม่พบหมู่เรียนทีส่ ามารถลงทะเบียนเรียนได้
นิสิตต้องติดต่อ อ.ผูส้ อน เพื่อขอเปิดรายวิชาหรือหมู่เรียน
วันลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสติ ที่ชำระเงินผ่านธนาคาร
จ. 17 – ศ. 21 ส.ค.63
จ. 18 – ศ. 22 ม.ค.64
จ. 14 – ศ. 18 มิ.ย.64
ล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลา
ยื่นเอกสาร KU1
ยื่นเอกสาร KU1
ยื่นเอกสาร KU1
ที่กำหนดให้ (โดยนิสิตไม่ต้องยื่นคำร้อง
ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย)
วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา(Add/Drop)
ยื่นเอกสาร
ยื่นเอกสาร
ยื่นเอกสาร
หมายเหตุ: ให้ดูประกาศของหน่วยทะเบียนกลางแต่ละ
KU3 Online
KU3 Online
KU3 Online
วิทยาเขตอีกครั้ง
พ. 19 ส.ค.63
พ. 20 ม.ค.64
พ. 16 มิ.ย.64
วันเริ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
จ. 24 ส.ค.63
จ. 25 ม.ค.64
–
วันคัดชื่อออกและหมดสถานภาพนิสิต ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559
ส. 22 ส.ค. – พฤ. 8 ต.ค.63 ส. 23 ม.ค. – พฤ. 11 มี.ค.64 ส. 19 มิ.ย. – อ.6 ก.ค.64
วันขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
หมายเหตุ: หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องพิมพ์
รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
พฤ. 20 ส.ค.63
วันไหว้ครู (ดูประกาศแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง)
(บางเขน)
จ. 21 – ศ. 25 ก.ย.63
จ. 22 – ศ. 26 ก.พ.64
นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บครั้งที่ 1
ส. 26 ก.ย. – อา. 4 ต.ค.63 ส. 27 ก.พ. – อา. 7 มี.ค.64
วันสอบกลางภาค
งานวันเกษตรแห่งชาติ (ดูประกาศแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง)
•บางเขน (ไม่งดการเรียนการสอน)
ศ. 29 ม.ค. – ส. 7 ก.พ.64
•ศรีราชา
ศ. 21 – อา. 30 ส.ค.63
•สกลนคร
เดือนพฤศจิกายน 2563
•กำแพงแสน
อา. 1 – พฤ. 10 ธ.ค.63
จ. 5 ต.ค.63
จ. 8 มี.ค.64
อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บ
ครั้งที่ 1
ส. 10 ต.ค.63
วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย
ส. 3 – จ. 5 ต.ค.63
วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศ
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง และไม่งดการเรียนการสอน)
จ. 12 – ศ. 16 ต.ค.63
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
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กำหนดการ
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเพิ่ม-ถอน รายวิชา
ล่าช้า ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอเพิ่ม-ถอน รายวิชา
ล่าช้า ถึงหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต
นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ ครั้งที่ 2
อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่านเว็บ
วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

ภาคต้น
จ. 16 พ.ย.63

ภาคปลาย
จ. 12 เม.ย.64

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2564
อ. 15 มิ.ย.64

อ. 17 พ.ย.63

อ. 9 เม.ย.64

พ. 22 มิ.ย.64

ศ. 27 พ.ย.63

ศ. 23 เม.ย.64

ศ. 2 ก.ค.64

จ. 30 พ.ย. – อา. 6 ธ.ค.63 จ. 26 เม.ย. – อา. 2 พ.ค.64
อ. 1 ธ.ค.63

วันสุดท้ายของการสอน
•นิสิตภาคปกติ
ศ. 4 ธ.ค.63
•นิสิตภาคพิเศษ
อา. 6 ธ.ค.63
อ. 24 พ.ย.63
วันสุดท้ายของการเสนอคำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาประจำตัวนิสติ
สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาใน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
จ. 7 – ศ. 18 ธ.ค.63
วันสอบไล่
อ. 8 ธ.ค.63
วันสุดท้ายของการส่งโครงการวิทยานิพนธ์
(มิฉะนัน้ จะหมดสถานภาพนิสิต)
•สำหรับนิสิตปริญญาโท
ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย
ปีการศึกษา 2561
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก
ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย
ปีการศึกษา 2560
พ. 9 ธ.ค.63 – ศ. 8 ม.ค.64
วันยื่นคำร้องขอคืนสถานภาพนิสิต
•สำหรับนิสิตปริญญาโท
เนื่องจากไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์ตามกำหนด
ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย
(มิฉะนั้น จะถูกคัดชื่อออก)
ปีการศึกษา 2561
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก
ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย
ปีการศึกษา 2560

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้
(สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)
ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559)
วันสุดท้ายของการส่งรูปเล่มเพื่อตรวจรูปแบบ
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ (วพ.01)

อ. 8 ธ.ค.63

-

จ. 3 พ.ค.64

พฤ. 1 ก.ค.64

ศ. 30 เม.ย.64
อา. 2 พ.ค.64
จ. 19 เม.ย.64
สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
จ. 3 – ศ. 14 พ.ค.64
จ. 3 พ.ค.64
จ. 10 พ.ค.64
•สำหรับนิสิตปริญญาโท
ที่เข้าศึกษาในภาคต้น
ปีการศึกษา 2562
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก
ที่เข้าศึกษาในภาคต้น
ปีการศึกษา 2561
อ. 4 พ.ค.64 – ก่อนวัน
เปิดภาคเรียน ภาคต้น
ปีการศึกษา 2564
1 วันทำการ
**ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
อีกครั้ง**
อ. 11 พ.ค. – 6 ส.ค.64
•สำหรับนิสิตปริญญาโท
ที่เข้าศึกษาใน ภาคต้น
ปีการศึกษา 2562
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก
ที่เข้าศึกษาในภาคต้น
ปีการศึกษา 2561
จ. 10 พ.ค.64

ศ. 16 ก.ค.64
ศ. 16 ก.ค.64
ส. 17 – จ. 19 ก.ค.64
-

พฤ. 8 ก.ค.64

อ. 15 ธ.ค.63
จ. 17 พ.ค.64
พฤ. 15 ก.ค.64
สำหรับนิสิตทีส่ อบปากเปล่า สำหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า สำหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย ในวันที่ 1 ธ.ค.63 ขั้นสุดท้าย ในวันที่ 3 พ.ค.64 ขั้นสุดท้าย ในวันที่ 1 ก.ค.64
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กำหนดการ
วันปิดภาคการศึกษา

ภาคต้น
จ. 21 ธ.ค.63

ภาคปลาย
จ. 17 พ.ค.64

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2564
อ. 20 ก.ค.64

วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่

จ. 28 ธ.ค.63

จ. 24 พ.ค.64

พฤ. 29 ก.ค.64

อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บ
ครั้งที่ 2
วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ พร้อม
เอกสารการขอจบการศึกษา (วพ.02) สำหรับหลักสูตร
ที่มีวิทยานิพนธ์/ส่งหลักฐานการขอจบการศึกษา และซีดี
สำหรับหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)
วันสุดท้ายของการสอบประมวลความรู้ (สำหรับ
นิสิตหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ที่เข้าศึกษา
ก่อนปีการศึกษา 2559)
วันสุดท้ายของการชำระเงินเพือ่ จัดทำรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ และซีดี

ศ. 1 ม.ค.64

ศ. 28 พ.ค.64

-

วันสุดท้ายของการส่งใบแจ้งผลสอบประมวลความรู้
พร้อมหลักฐานประกอบการจบการศึกษา สำหรับนิสติ
หลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ที่เข้าศึกษาก่อน
ปีการศึกษา 2559
วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.5 และ 6 ออนไลน์
วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N
หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F)
โดยอัตโนมัติ
วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.7 ออนไลน์

อ. 29 ธ.ค.63
จ. 31 พ.ค.64
พฤ. 29 ก.ค.64
สำหรับนิสิตทีส่ อบปากเปล่า สำหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า สำหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย ในวันที่ 1 ธ.ค.63 ขั้นสุดท้าย ในวันที่ 3 พ.ค.64 ขั้นสุดท้าย ในวันที่ 1 ก.ค.64
อ. 22 ธ.ค.63

จ. 24 พ.ค.64

พฤ. 22 ก.ค.64

พ. 6 ม.ค.64
จ. 7 มิ.ย.64
พฤ. 5 ส.ค.64
สำหรับนิสิตทีส่ อบปากเปล่า สำหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า สำหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย ในวันที่ 1 ธ.ค.63 ขั้นสุดท้าย ในวันที่ 3 พ.ค.64 ขั้นสุดท้าย ในวันที่ 1 ก.ค.64
อ. 29 ธ.ค.63
จ. 31 พ.ค.64
พฤ. 29 ก.ค.64

พ. 20 ม.ค.64

พ. 16 มิ.ย.64

-

ศ. 22 ม.ค.64

ศ. 18 มิ.ย.64

ศ. 13 ส.ค.64

-

ศ. 16 ก.ค.64

-

หมายเหต ุ: ทัง้ นี้ นิสติ ต้องด ูประกาศและรายละเอียดต่างๆ ของหน่วยทะเบียนกลางของแต่ละวิทยาเขต
ที่นิสติ สังกัดอีกครัง้
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน “รักษาสถานภาพนิสิต” ผ่านธนาคารแล้ว นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศบริหารการศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดให้ โดยลงทะเบียนเรียนรหัสวิชา “00000000” แล้ว Submit และยืนยันการลงทะเบียนเรียน

(หากไม่ลงทะเบียนเรียนในระบบสารสนเทศบริหารการศึกษาจะ “หมดสถานภาพนิสิต” ในภาคการศึกษาปกติ
เนื่องจากดำเนินการไม่ครบตามขั้นตอน)

อัพเดต ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
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