
 

                                                  
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เรื่อง กําหนดการส่งคําร้องของนสิิตระดบับัณฑิตศึกษาที่ใชป้ฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย 

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และภาคฤดรู้อน พ.ศ. 2563  

------------------------------ 
 

 อนุสนธิประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ฉบับลงวันที่  12 มีนาคม  พ .ศ .2563  และประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 
จํานวน 8 ฉบับ นั้น   
 

 ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้รับมอบอํานาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพิจารณา
ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดดังกล่าว และ
เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขยายวงกว้างขึ้น  มีจํานวนผู้ติด
เชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อบรรเทา
ผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤตินี้  บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดการส่งคําร้องทุกประเภท สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ใช้ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย  โดยให้นิสิตใช้กําหนดการตามปฏิทินการศึกษา
ของหลักสูตรนานาชาติ เฉพาะภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563 แทน
กําหนดการเดิมที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 
 ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเพิ่มเติมประการใด จะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป 
  

                                  ประกาศ ณ วันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
                                                       
                                                    (ลงนาม)                สมหวัง  ขันตยานุวงศ์ 

   (รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์) 
                             คณบดบัีณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 



ปฏิทินการศกึษา ปีการศกึษา 2562  
สําหรับนิสติบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

กําหนดการ  ภาคต้น ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563
 หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ** หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ** หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาต*ิ*

นิสิตรหสั 62 ชําระเงิน 
ผ่านธนาคาร   

 พ. 1 – ศ. 10 พ.ค.62    พ. 20 – อ. 26 พ.ย.62    -  - 

นิสิตรหสั 62 ชําระเงิน 
ผ่านธนาคาร (สาํหรับผูม้ีสิทธิ ์
เข้าศึกษารอบ 2 เท่านั้น) 

 พฤ. 13 – พฤ. 20 มิ.ย.62  - - - - 

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม ่
ปีการศกึษา 2562              

ส. 13 ก.ค.62   แจ้งให้ทราบภายหลังท่ี 
www.grad.ku.ac.th

            -
วันลงทะเบียนเรียนวิชา 

ฝึกปฏิบตัิงานภาคสนาม 
สําหรับนิสติคณะวนศาสตร์   

- - - -  ติดต่องานบรกิารการศึกษา 
คณะวนศาสตร ์

วันชําระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาผา่นธนาคาร 
นิสิตต้องชําระเงนิก่อน  
2 วันทําการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศนสิิต ได้ตามวัน 
และเวลาที่กาํหนด 

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. 29 – อา. 31 
พ.ค.63 

นิสิตท่ีมีเหตุจาํเป็น 
ไม่สามารถชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้  
ให้ทําคําร้องขอผ่อนผัน  
โดยดําเนินการผา่นอาจารย ์
ท่ีปรึกษา  หัวหนา้ภาควิชา 
คณบดี และนําสง่หน่วย
ทะเบียนกลางแตล่ะวิทยาเขต   
ยกเวน้นิสิตใหม ่

  

นิสิตท่ีมีหนีส้ินค้างชําระ 
หรือขอผ่อนผันไว้ ต้องชําระเงิน 
ให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน 

      

วันลงทะเบียนเรียนผ่าน
ระบบสารสนเทศนิสิต 
สําหรับนิสติท่ีชําระเงินผ่าน
ธนาคารแลว้ก่อน 2 วันทําการ 

      

   •นิสิตรหสั 59 และน้อยกวา่ อ. 9 ก.ค.62 อ. 6 ส.ค.62 อ. 3 ธ.ค.62 อ. 7 ม.ค.63 อ. 21 เม.ย.63 อ. 2 มิ.ย.63
   •นสิิตรหัส 60 พ. 10 ก.ค.62 พ. 7 ส.ค.62 พฤ. 5 ธ.ค.62 พฤ. 9 ม.ค.63 พ. 22 เม.ย.63 พ. 3 มิ.ย.63
    •นิสิตรหสั 61 พฤ. 11 ก.ค.62 พฤ. 8 ส.ค.62 ศ. 6 ธ.ค.62 ศ. 10 ม.ค.63 พฤ. 23 เม.ย.63 พฤ. 4 มิ.ย.63
    •นิสิตรหสั 62 ศ. 12 ก.ค.62 ศ. 9 ส.ค.62 พ. 4 ธ.ค.62 พ. 8 ม.ค.63 ศ. 24 เม.ย.63 ศ. 5 มิ.ย.63
หมายเหต:ุ  
1) นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตัง้แต่เวลา 08:30-18:00 น.   
ตามวันและเวลาทีก่ําหนดให ้
2) กรณีท่ีนิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันตามเวลาที่กาํหนดให ้
ในวันนั้นๆ นิสติสามารถลงทะเบียนเรียนได้อีกครั้ง  ตัง้แต่เวลา 18:00 น.  
จนถึง 07:00 น. (ของวันรุง่ขึ้น)       

   

วันเปิดภาคการศึกษา***  
(วันเริ่มการสอน) 

จ. 15 ก.ค.62 อ. 13 ส.ค.62 จ. 9 ธ.ค.62 จ. 13 ม.ค.63 จ. 27 เม.ย.63 จ. 8 มิ.ย.63 

วันเริม่ลงทะเบยีนเรียนไม่
ระบสุาขาวิชา (สาํหรบัวิชาเรียน
ระดับปรญิญาตรี) 

      

  

   หมายเหตุ:  *    รวมหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย 

                 **  รวมหลักสูตรภาษาไทยที่ใช้ปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ 
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กําหนดการ  ภาคต้น ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563
  หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ** หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ**  หลักสูตรภาษาไทย* หลักสตูรนานาชาต*ิ*

วันเร่ิมคิดค่าปรับการ
ลงทะเบียนเรียนลา่ช้าและชําระ
เงินล่าช้า ท่ีหน่วยทะเบียนกลาง
แต่ละวิทยาเขต 

จ. 15 ก.ค.62 อ. 13 ส.ค.62 จ. 9 ธ.ค.62 จ. 13 ม.ค.63 จ. 27 เม.ย.63 จ. 8 มิ.ย.63 

วันคัดชื่อออกและ จ. 15 ก.ค.62 อ. 13 ส.ค.62 จ. 9 ธ.ค.62 จ. 13 ม.ค.63 - -
หมดสถานภาพนสิิต เนื่องจาก 
ไม่สามารถส่งโครงการ
วิทยานิพนธ์ ภายในกําหนด 

•สําหรับนสิิตปริญญาโท ท่ีเข้าศึกษา 
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
•สําหรับนสิิตปริญญาเอก ท่ีเขา้ศึกษา 
ในภาคต้น ปกีารศึกษา 2559 

 •สําหรับนสิิตปริญญาโท ท่ีเข้าศึกษา 
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
•สําหรับนสิิตปริญญาเอก ท่ีเขา้ศึกษา 
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

  

วันลงทะเบียนเรียนสําหรับ
นิสิตท่ีชําระเงินผา่นธนาคาร
ล่าช้า และลงทะเบยีนเรียนไม่ทัน
ตามวันและเวลาทีก่ําหนดให้  

จ. 15 – ศ. 19 ก.ค.62 
ผ่านระบบ

สารสนเทศนิสิต 
                    

อ. 13 – ศ. 16 ส.ค.62 
ผ่านระบบ

สารสนเทศนิสิต 

จ. 9 – ศ. 13 ธ.ค.62 
ผ่านระบบ

สารสนเทศนิสิต 

จ. 13 – ศ. 17 ม.ค.63 
ผ่านระบบ

สารสนเทศนิสิต 

จ. 27 เม.ย. – ศ. 1 พ.ค.63 
ผ่านระบบ

สารสนเทศนิสิต 
 

จ. 8 – ศ. 12 มิ.ย.63 
ผ่านระบบ

สารสนเทศนิสิต 

วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
(Add/Drop) 

      

หมายเหต:ุ  
1) ให้ดูประกาศของหน่วยทะเบยีนกลางแต่ละวิทยาเขต อีกครั้ง 
2) กรณีหมู่เรียนเต็มและนิสิตไม่สามารถ Add/Drop ได้ นิสิตต้องติดตอ่ อ.ผู้สอน 
เพื่อขออนุญาตเขา้เรียนก่อน จากน้ันจึงบันทึก Add/Drop ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิตดว้ย KU3 Online ในช่วงวันท่ีกําหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา 
3) กรณีไม่พบรายวิชาหรอืไม่พบหมู่เรียนท่ีสามารถลงทะเบียนเรียนได้  
นิสิตต้องติดตอ่ อ.ผู้สอน เพือ่ขอเปิดรายวิชาหรือหมู่เรยีน 

      

วันลงทะเบียนเรียนสําหรับ
นิสิตท่ีชําระเงินผา่นธนาคาร
ล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่
ทันตามวันและเวลาที่กาํหนดให้  
(โดยนสิิตไม่ต้องยืน่คําร้อง 
ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย) 

จ. 22 – ศ. 26 ก.ค.62 
ยื่นเอกสาร KU1 

  

จ. 19 – ศ. 23 ส.ค.62 
ยื่นเอกสาร KU1 

    

จ. 16 – ศ. 20 ธ.ค.62 
ยื่นเอกสาร KU1 

    

จ. 20 – ศ. 24 ม.ค.63 
ยื่นเอกสาร KU1 

    

จ. 4 – ศ. 8 พ.ค.63 
ยื่นเอกสาร KU1 

    

จ. 15 – ศ. 19 มิ.ย.63 
ยื่นเอกสาร KU1 

    

วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา
(Add/Drop)   

ยื่นเอกสาร 
KU3 Online 

 ยื่นเอกสาร 
KU3 Online

 ยื่นเอกสาร 
KU3 Online

 ยื่นเอกสาร 
KU3 Online 

ยื่นเอกสาร 
KU3 Online

 ยื่นเอกสาร 
KU3 Online

หมายเหต:ุ ให้ดูประกาศของหน่วยทะเบียนกลางแตล่ะวิทยาเขตอีกครั้ง  
วันเริ่มพิมพ์ใบเสร็จรบัเงิน 

(KU2) ออนไลน์ผา่นระบบ
สารสนเทศนิสิต 

พ. 24 ก.ค.63   พ. 21 ส.ค.62 พ. 18 ธ.ค.62 พ. 22 ม.ค.63 พ. 6 พ.ค.63 พ. 17 มิ.ย.63 

วันสุดท้ายของการทาํ 
บัตรประจาํตวันิสติใหม่ 

จ. 29 ก.ค.62 ศ. 23 ส.ค.62 ศ. 20 ธ.ค.62 ศ. 24 ม.ค.63 - - 

วันคัดชื่อออกและหมด
สถานภาพนสิิต  ตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.2559 

อ. 30 ก.ค.62 จ. 26 ส.ค.62 จ. 23 ธ.ค.62 จ. 27 ม.ค.63 - - 

 

   หมายเหตุ:  *    รวมหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย 

                 **  รวมหลักสูตรภาษาไทยที่ใช้ปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ 
 
 

หน้า 2/5 



 
กําหนดการ  ภาคต้น ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563

  หลักสูตรภาษาไทย*  หลักสตูรนานาชาต*ิ* หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ**  หลักสูตรภาษาไทย* หลักสตูรนานาชาต*ิ*
วันขอถอนวิชาเรียน 

บางรายวิชา   
ส. 27 ก.ค. –  
อา. 29 ก.ย.62 

ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต 

ส. 24 ส.ค.  –   
อา. 27 ต.ค.62 

ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต

ส. 21 ธ.ค. –  
อา. 16 ก.พ.63 

ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต

ส. 25 ม.ค. –  
อา. 22 มี.ค.63 

ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต 

ส. 9 พ.ค. – 
อ. 26 พ.ค.63 
ผ่านระบบ

สารสนเทศนิสิต

ส. 20 มิ.ย. –  
อ. 7 ก.ค.63 
ผ่านระบบ

สารสนเทศนิสิต
หมายเหต:ุ หากดาํเนินการเรียบร้อยแล้ว นสิิตตอ้งพิมพ ์
รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลกัฐาน

      

วันไหว้คร ู พฤ. 22 ส.ค.62 - - - -
(ดูประกาศแต่ละวิทยาเขต 
อีกครั้ง) 

(บางเขน)      

นิสิตกรอกแบบประเมินการ
สอนผา่นเว็บครัง้ท่ี 1  

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 - - 

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  

(ดูประกาศแต่ละวิทยาเขตอีกคร้ัง) 
     

 
 

 
 •บางเขน (ไม่งดการเรียนการสอน) -   ศ. 31 ม.ค. – ส. 8 ก.พ.63  - -
 •ศรีราชา ศ. 13 – อา. 22 ก.ย.62   -     -
 •สกลนคร อ. 26 พ.ย. – จ. 2 ธ.ค.62   -     -
 •กําแพงแสน อา. 1 – อ. 10 ธ.ค.62   -     -

อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการ
สอนของนสิิตผา่นเวบ็ ครั้งท่ี 1 

จ. 9 ก.ย.62 จ. 7 ต.ค.62 พ. 12 ก.พ.63 จ. 9 มี.ค.63 - - 

วันคล้ายวันสถาปนา 
บัณฑิตวิทยาลัย 

พฤ. 10 ต.ค.62      

วันซ้อมใหญ่พธิพีระราชทาน
ปริญญาบตัร (ดูประกาศ
มหาวิทยาลัยอกีครั้ง และ 
ดูประกาศแต่ละวทิยาเขต) 

ดูประกาศมหาวิทยาลัย 
(บางเขน - ไม่งดการเรียนการสอน) 

     

วันพิธพีระราชทานปรญิญาบตัร 
(ดูประกาศมหาวิทยาลัย 
อีกครั้ง) 

พฤ. 10 – จ. 14 ต.ค.62      

วันสุดท้ายของการยื่นคําร้อง ศ. 18 ต.ค.62 พฤ. 16 เม.ย.63 พ. 17 มิ.ย.63 
ขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย    

วันสุดท้ายของการยื่น     
คําร้องขอเพิ่ม-ถอน รายวิชา
ล่าช้า ถึงบัณฑติวทิยาลัย          

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. 24 มิ.ย.63 

วันสุดท้ายของการส่ง 
เอกสารขอเพิ่ม-ถอน รายวิชา
ล่าชา้ ถึงหน่วยทะเบียนกลาง 
แต่ละวิทยาเขต 

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. 3 ก.ค.63 

นิสิตกรอกแบบประเมิน   
การสอนผา่นเว็บ ครั้งท่ี 2  

อาจารย์กรอกแบบประเมิน
ตนเองผา่นเว็บ 

จ. 4 – อา. 10 พ.ย.62 จ. 2 – อา. 8 ธ.ค.62 จ. 23 – อา. 29 มี.ค.63 จ. 27 เม.ย. – ศ. 1 พ.ค.63 - - 

วันสุดท้ายของการสอบ ศ. 1 พ.ย.62 ศ. 1 พ.ค.63 พ. 1 ก.ค.63
ปากเปล่าขัน้สุดทา้ย     

   หมายเหตุ:  *    รวมหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย 

                 **  รวมหลักสูตรภาษาไทยที่ใช้ปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ 
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กําหนดการ  ภาคต้น ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563

 หลักสูตรภาษาไทย* หลักสตูรนานาชาต*ิ* หลักสูตรภาษาไทย* หลักสตูรนานาชาต*ิ* หลักสูตรภาษาไทย* หลักสตูรนานาชาต*ิ*
วันสุดท้ายของการสอน   

 •นิสิตภาคปกติ         ศ. 8 พ.ย.62 ศ. 6 ธ.ค.62 ศ. 27 มี.ค.63 ศ. 1 พ.ค.63 ศ. 29 พ.ค.63 ศ. 10 ก.ค.63
 •นิสิตภาคพิเศษ        อา. 10 พ.ย.62 อา. 8 ธ.ค.62 อา. 29 มี.ค.63 อา. 3 พ.ค.63 ศ. 29 พ.ค.63 ศ. 10 ก.ค.63

วันสุดท้ายของการเสนอ ศ. 8 พ.ย.62 ศ. 6 ธ.ค.62 ศ. 1 พ.ค.63  - -
คําร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาประจําตวันิสิต 

สําหรบันิสติท่ีเขา้ศึกษา ในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2560 

 สําหรับนสิิตที่เขา้ศึกษา ในภาคต้น  
ปีการศึกษา 2561

  

วันสอบไล ่ จ. 11 – ศ. 22 พ.ย.62 จ. 9 – ศ. 20 ธ.ค.62 จ. 30 มี.ค. –ศ. 10 เม.ย.63 จ. 4 – ศ. 15 พ.ค.63 ส. 30 พ.ค. – จ. 1 มิ.ย.63 ส. 11 –จ. 13 ก.ค.63
วันสุดท้ายของการส่ง จ. 11 พ.ย.62 จ. 9 ธ.ค.62 จ. 4 พ.ค.63 - -

โครงการวิทยานพินธ์ (มิฉะนั้น 
จะหมดสถานภาพนิสติ) 
 

•สําหรับนสิิตปรญิญาโทท่ีเขา้ศึกษา
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
•สําหรับนสิิตปรญิญาเอก ท่ีเข้าศึกษา
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

 •สําหรับนสิิตปรญิญาโท ที่เข้าศึกษา   
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 
•สําหรับนสิิตปรญิญาเอก ที่เขา้ศึกษา 
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560

   

วันยื่นคําร้องขอคืน อ. 12 พ.ย. – ศ.6ธ.ค.62  อ. 10 ธ.ค.62 –ศ. 10 ม.ค.63 อ. 5 พ.ค. – ก่อนวัน  
สถานภาพนสิิต เนื่องจาก 
ไม่ส่งโครงการวทิยานพินธ ์
ตามกาํหนด   
(มิฉะนั้น จะถูกคัดชื่อออก) 

•สําหรับนสิิตปรญิญาโทท่ีเขา้ศึกษา
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
•สําหรับนสิิตปรญิญาเอก ท่ีเข้าศึกษา
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 

 เปิดภาคเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  
1 วันทําการ 
**ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย อีกครั้ง** 

  

   •สําหรับนสิิตปรญิญาโท ที่เข้าศึกษา  
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 
•สําหรับนสิิตปรญิญาเอก ที่เขา้
ศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2560

   

วันสุดท้ายของการยื่นคํา
ร้องขอสอบประมวลความรู้ 
(สําหรับนิสิตหลักสูตร
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)  
ที่เข้าศึกษาก่อนปกีารศึกษา 
2559) 

ศ. 15 พ.ย.62 
 
 

 
 

 
ศ. 15 พ.ค.63  

 

 
พ. 15 ก.ค.63  

 

วันสุดท้ายของการส่ง
รูปเล่มเพื่อตรวจรปูแบบการ
พิมพ์วิทยานิพนธ ์(วพ.01)  

ศ. 15 พ.ย.62 
สําหรับนิสติท่ีสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ในวันท่ี 1 พ.ย.62 

 ศ. 15 พ.ค.63 
สําหรับนสิิตทีส่อบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
ในวันที่ 1 พ.ค.63 

พ. 15 ก.ค.63 
สําหรับนิสิตที่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
ในวันที่ 1 ก.ค.63 

วันปิดภาคการศึกษา จ. 25 พ.ย.62 จ. 23 ธ.ค.62 พฤ. 16 เม.ย.63 จ. 18 พ.ค.63 อ. 2 มิ.ย.63 อ. 14 ก.ค.63
วันสุดท้ายของการส่ง

คะแนนสอบไล ่
จ. 2 ธ.ค.62 พฤ. 2 ม.ค.63 จ. 20 เม.ย.63 จ. 25 พ.ค.63 จ. 8 มิ.ย.63 จ. 20 ก.ค.63 

อาจารย์ดูสรุปผลประเมิน
การสอนของนสิิตผ่านเวบ็  
ครั้งท่ี 2 

ศ. 6 ธ.ค.62 ศ. 3 ม.ค.63 ศ. 24 เม.ย.63 ศ. 29 พ.ค.63 - - 

วันสุดท้ายของการส่ง
ต้นฉบับวิทยานิพนธ์ พร้อมเอกสาร 
การขอจบการศึกษา (วพ.02) 
สําหรับหลกัสตูรทีมี่วิทยานพินธ/์
ส่งหลกัฐานการขอจบการศึกษา 
และซีดี สําหรับหลักสตูร
การศกึษาค้นคว้าอิสระ (IS)  

ศ. 29 พ.ย.62 
สําหรับนิสติท่ีสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ในวันท่ี 1 พ.ย.62 

 
 

 
 

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

 
 

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

 

 

   หมายเหตุ:  *    รวมหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย 

                 **  รวมหลักสูตรภาษาไทยที่ใช้ปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ 
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กําหนดการ  ภาคต้น ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563

  หลักสูตรภาษาไทย* หลักสตูรนานาชาต*ิ* หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาต*ิ*  หลักสูตรภาษาไทย* หลักสตูรนานาชาต*ิ*
วันสุดท้ายของการสอบ

ประมวลความรู้ (สําหรับ  
นิสิตหลักสูตรการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) ที่เข้าศึกษา 
ก่อนปีการศึกษา 2559) 

ศ. 29 พ.ย.62 
 
 

 
 

ศ. 29 พ.ค.63  
 

พ. 29 ก.ค.63  
 

วันสุดท้ายของการชําระ
เงินเพื่อจัดทํารปูเล่ม
วิทยานิพนธ์ และซีดี  

ศ. 6 ธ.ค.62 
สําหรับนิสติท่ีสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ในวันท่ี 1 พ.ย.62 

 

 
 

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

พ. 5 ส.ค.63 
สําหรับนิสิตที่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
ในวันที่ 1 ก.ค.63  

วันสุดท้ายของการส่งใบแจ้ง
ผลสอบประมวลความรู้ พร้อม
หลกัฐานประกอบการจบการศึกษา 
สําหรับนสิิตหลักสูตรการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) ที่เข้าศึกษาก่อน 
ปีการศึกษา 2559   

ศ. 6 ธ.ค.62 
 

 ศ. 5 มิ.ย.63 
 

พ. 5 ส.ค.63  
 

วันสุดท้ายของการรายงาน 
มคอ.5 และ 6  ออนไลน ์

พ. 25 ธ.ค.62 พ. 22 ม.ค.63 ส.16 พ.ค.63 พ. 17 มิ.ย.63 - - 

วันสุดท้ายของการแก้ไข
คะแนน I และ N  หากไม่
ปฏิบัตติามนี ้ให้ถอืว่านสิิตสอบ
ตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ 

ศ. 24 ม.ค.63 ศ. 24 ม.ค.63 ศ. 15 พ.ค.63 ศ. 19 มิ.ย.63 ศ. 3 ก.ค.63 ศ. 14 ส.ค.63 

วันสุดท้ายของการรายงาน 
มคอ.7  ออนไลน ์

- - จ. 15 มิ.ย.63 ศ. 17 ก.ค.63 - - 

 

   หมายเหตุ:  *   รวมหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย 

                 **  รวมหลักสูตรภาษาไทยที่ใช้ปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ 
 
 
  ทงันี นิสิตตอ้งดปูระกาศและรายละเอียดต่างๆ ของหน่วยทะเบียนกลางของแต่ละวิทยาเขตทีนิสิตสงักดัอีกครงั 

 
 

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยที่ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน “รักษาสถานภาพนิสิต” ผ่านธนาคารแล้ว  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต 
ตามวันเวลาที่กําหนดให้  โดยลงทะเบียนเรียนรหสัวิชา “00000000”  แล้ว Submit และยืนยันการลงทะเบยีนเรียน 
(หากไม่ลงทะเบียนเรียนในระบบสารสนเทศนสิิตจะ “หมดสถานภาพนิสิต”  ในภาคการศึกษาปกต ิ

เนื่องจากดําเนินการไมค่รบตามขั้นตอน) 
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