
ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2562  
สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

กำหนดการ  ภาคตน  ภาคปลาย  ภาคฤดูรอน ป พ.ศ.2563 
 หลักสูตรภาษาไทย* หลักสตูรนานาชาติ** หลักสูตรภาษาไทย*  หลักสตูรนานาชาติ** หลักสูตรภาษาไทย*  หลักสูตรนานาชาต*ิ* 

นิสิตรหัส 62 ชำระเงิน 
ผานธนาคาร   

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

นิสิตรหัส 62 ชำระเงิน 
ผานธนาคาร (สำหรับผูมีสิทธ์ิ 
เขาศึกษารอบ 2 เทาน้ัน) 

 พฤ. 13 – พฤ. 20 มิ.ย.62  - - - - 

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม 
ปการศึกษา 2562              

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

            - 

วันลงทะเบียนเรียนวิชา 
ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 
สำหรับนิสิตคณะวนศาสตร   

- - - -  ติดตองานบริการการศึกษา 
คณะวนศาสตร 

วันชำระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาผานธนาคาร 
นิสิตตองชำระเงินกอน  
2 วันทำการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผานระบบ
สารสนเทศนิสิต ไดตามวัน 
และเวลาท่ีกำหนด 

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 

นิสิตท่ีมีเหตุจำเปน 
ไมสามารถชำระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาได  
ใหทำคำรองขอผอนผัน  
โดยดำเนินการผานอาจารย 
ท่ีปรึกษา  หัวหนาภาควิชา 
คณบดี และนำสงหนวย
ทะเบียนกลางแตละวิทยาเขต   
ยกเวน้นิสิตใหม่ 

      

นิสิตท่ีมีหน้ีสินคางชำระ 
หรือขอผอนผันไว ตองชำระเงิน 
ใหเสร็จส้ินกอนการลงทะเบียนเรียน 

      

วันลงทะเบียนเรียนผาน
ระบบสารสนเทศนิสิต 
สำหรับนิสิตท่ีชำระเงินผาน
ธนาคารแลวกอน 2 วันทำการ 

      

   •นิสิตรหัส 59 และนอยกวา 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. 28 เม.ย.63 

อ. 2 มิ.ย.63 
อ. 9 มิ.ย.63 

   •นิสิตรหัส 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. 29 เม.ย.63 

พ. 3 มิ.ย.63 
พ. 10 มิ.ย.63 

    •นิสิตรหัส 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. 30 เม.ย.63 

พฤ. 4 มิ.ย.63 
พฤ. 11 มิ.ย.63 

    •นิสิตรหัส 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. 1 พ.ค.63 

ศ. 5 มิ.ย.63 
ศ. 12 มิ.ย.63 

หมายเหตุ:  
1) นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนไดต้ังแตเวลา 08:30-18:00 น.   
ตามวันและเวลาท่ีกำหนดให 
2) กรณีท่ีนิสิตไมสามารถลงทะเบียนเรียนไดทันตามเวลาท่ีกำหนดให 
ในวันน้ันๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนไดอีกครั้ง  ต้ังแตเวลา 18:00 น.  
จนถึง 07:00 น. (ของวันรุงขึ้น)       

      

  

   หมายเหตุ:  *    รวมหลักสูตรนานาชาติท่ีใชปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย 

                 **  รวมหลักสูตรภาษาไทยท่ีใชปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ 
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http://www.grad.ku.ac.th/


 

กำหนดการ  ภาคตน  ภาคปลาย  ภาคฤดูรอน ป พ.ศ.2563 
  หลักสูตรภาษาไทย* หลักสตูรนานาชาติ**  หลักสูตรภาษาไทย*  หลักสตูรนานาชาติ**   หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ** 

วันเปดภาคการศึกษา***  
(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 
อ. 5 พ.ค.63 

จ. 8 มิ.ย.63 
จ. 15 มิ.ย.63 

วันเริ่มลงทะเบียนเรียนไม
ระบุสาขาวิชา (สำหรับวิชาเรียน
ระดับปริญญาตรี) 

      

วันเริ่มคิดคาปรับการ
ลงทะเบียนเรียนลาชาและชำระ
เงินลาชา ท่ีหนวยทะเบียนกลาง
แตละวิทยาเขต 

          
 

  

วันคัดชื่อออกและ จ. 15 ก.ค.62 อ. 13 ส.ค.62 จ. 9 ธ.ค.62 จ. 13 ม.ค.63 - - 

หมดสถานภาพนิสิต เนื่องจาก 
ไมสามารถสงโครงการ
วิทยานิพนธ ภายในกำหนด 

•สำหรับนิสิตปริญญาโท ท่ีเขาศึกษา 
ในภาคตน ปการศึกษา 2560 
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก ท่ีเขาศึกษา 
ในภาคตน ปการศึกษา 2559 

 •สำหรับนิสิตปริญญาโท ท่ีเขาศึกษา 
ในภาคปลาย ปการศึกษา 2560 
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก ท่ีเขาศึกษา 
ในภาคปลาย ปการศึกษา 2559 

   

วันลงทะเบียนเรียนสำหรับ
นิสิตท่ีชำระเงินผานธนาคาร
ลาชา และลงทะเบียนเรียนไมทัน
ตามวันและเวลาท่ีกำหนดให  

จ. 15 – ศ. 19 ก.ค.62 
ผานระบบ

สารสนเทศนิสิต 
                                                                                                                                                             

อ. 13 – ศ. 16 ส.ค.62 
ผานระบบ

สารสนเทศนิสิต 

จ. 9 – ศ. 13 ธ.ค.62 
ผานระบบ

สารสนเทศนิสิต 
 

จ. 13 – ศ. 17 ม.ค.63 
ผานระบบ

สารสนเทศนิสิต 
 

จ. 27 เม.ย. – ศ. 1 พ.ค.63 

อ. 5 - ศ. 8 พ.ค.63 
ผานระบบ

สารสนเทศนิสิต 

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

ผานระบบ
สารสนเทศนิสิต 

วันเปล่ียนแปลงรายวิชา 
(Add/Drop) 

      

หมายเหตุ:  
1) ใหดูประกาศของหนวยทะเบียนกลางแตละวิทยาเขต อีกครั้ง 
2) กรณีหมูเรยีนเต็มและนิสิตไมสามารถ Add/Drop ได นิสิตตองติดตอ อ.ผูสอน 
เพ่ือขออนุญาตเขาเรียนกอน จากน้ันจึงบันทึก Add/Drop ผานระบบ
สารสนเทศนิสิตดวย KU3 Online ในชวงวันท่ีกำหนดไวในปฏิทินการศึกษา 
3) กรณีไมพบรายวิชาหรือไมพบหมูเรียนท่ีสามารถลงทะเบียนเรียนได  
นิสิตตองติดตอ อ.ผูสอน เพ่ือขอเปดรายวิชาหรือหมูเรียน 

      

วันลงทะเบียนเรียนสำหรับ จ. 22 – ศ. 26 ก.ค.62 จ. 19 – ศ. 23 ส.ค.62 จ. 16 – ศ. 20 ธ.ค.62 จ. 20 – ศ. 24 ม.ค.63 จ. 4 – ศ. 8 พ.ค.63 จ. 15 – ศ. 19 มิ.ย.63 
นิสิตท่ีชำระเงินผานธนาคาร ยื่นเอกสาร KU1 ยื่นเอกสาร KU1    ยื่นเอกสาร KU1 ยื่นเอกสาร KU1    อ. 5 - ศ. 8 พ.ค.63   
ลาชา และลงทะเบียนเรียนไม
ทันตามวันและเวลาท่ีกำหนดให  
(โดยนิสิตไมตองยื่นคำรอง 
ผานบัณฑิตวิทยาลัย) 

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

  

วันเปล่ียนแปลงรายวิชา
(Add/Drop)   

ยื่นเอกสาร 
KU3 Online 

 ยื่นเอกสาร 
KU3 Online 

 ยื่นเอกสาร 
KU3 Online 

 ยื่นเอกสาร 
KU3 Online 

ยื่นเอกสาร 
KU3 Online  

 ยื่นเอกสาร 
KU3 Online 

หมายเหตุ: ใหดูประกาศของหนวยทะเบียนกลางแตละวิทยาเขตอีกครั้ง       

วันเริ่มพิมพใบเสร็จรับเงิน 
(KU2) ออนไลนผานระบบ
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. 13 พ.ค.63 

พ. 17 มิ.ย.63 
พ. 24 มิ.ย.63 

วันสุดทายของการทำ 
บัตรประจำตัวนิสิตใหม 

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

 

   หมายเหตุ:  *    รวมหลักสูตรนานาชาติท่ีใชปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย 
                 **  รวมหลักสูตรภาษาไทยท่ีใชปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ 
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กำหนดการ  ภาคตน  ภาคปลาย  ภาคฤดูรอน ป พ.ศ.2563 
  หลักสูตรภาษาไทย*  หลักสตูรนานาชาต*ิ*  หลักสูตรภาษาไทย* หลักสตูรนานาชาติ**    หลักสูตรภาษาไทย*  หลักสูตรนานาชาติ** 

วันคัดชื่อออกและหมด
สถานภาพนิสิต  ตามขอบังคับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ.2559 

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

วันขอถอนวิชาเรียน 

บางรายวิชา   

ส. 27 ก.ค. –  
อา. 29 ก.ย.62 

ผานระบบ
สารสนเทศนิสิต 

ส. 24 ส.ค.  –   
อา. 27 ต.ค.62 

ผานระบบ
สารสนเทศนิสิต 

ส. 21 ธ.ค. –  
อา. 16 ก.พ.63 

ผานระบบ
สารสนเทศนิสิต 

ส. 25 ม.ค. –  
อา. 22 มี.ค.63 

ผานระบบ
สารสนเทศนิสิต 

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

พ.ค.63 

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

หมายเหตุ: หากดำเนินการเรียบรอยแลว นิสิตตองพิมพรายงาน

การลงทะเบียนเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน 

    ผานระบบ
สารสนเทศนิสิต 

ผานระบบ
สารสนเทศนิสิต 

วันไหวครู  พฤ. 22 ส.ค.62  - - - - 

(ดูประกาศแตละวิทยาเขต 
อีกครั้ง) 

(บางเขน)      

นิสิตกรอกแบบประเมินการ
สอนผานเว็บครั้งท่ี 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 - - 

งานวันเกษตรแหงชาติ  

(ดูประกาศแตละวิทยาเขตอีกคร้ัง) 

   

 

  
 

 
 

 •บางเขน (ไมงดการเรียนการสอน) -     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     -      -  

อาจารยดูสรุปผลประเมินการ
สอนของนิสิตผานเว็บ ครั้งท่ี 1 

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

วันคลายวันสถาปนา 
บัณฑิตวิทยาลัย 

พฤ. 10 ต.ค.62      

วันซอมใหญพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร (ดูประกาศ

มหาวิทยาลัยอีกครั้ง และ 

ดูประกาศแตละวิทยาเขต) 

ดูประกาศมหาวิทยาลัย 

(บางเขน - ไมงดการเรียนการสอน) 

     

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

(ดูประกาศมหาวิทยาลัย 

อีกครั้ง) 

พฤ. 10 – จ. 14 ต.ค.62      

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

ขอสอบปากเปลาขั้นสุดทาย        

วันสุดทายของการยื่น     

คำรองขอเพ่ิม-ถอน รายวิชา

ลาชา ถึงบัณฑิตวิทยาลัย                   

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 

วันสุดทายของการสง 

เอกสารขอเพ่ิม-ถอน รายวิชา

ลาชา ถึงหนวยทะเบียนกลาง 

แตละวิทยาเขต 

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 

   หมายเหตุ:  *    รวมหลักสูตรนานาชาติท่ีใชปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย 

                 **  รวมหลักสูตรภาษาไทยท่ีใชปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ 
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กำหนดการ  ภาคตน  ภาคปลาย  ภาคฤดูรอน ป พ.ศ.2563 
 หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาต*ิ* หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ** หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาติ** 

นิสิตกรอกแบบประเมิน   

การสอนผานเว็บ ครั้งท่ี 2  

อาจารยกรอกแบบประเมิน

ตนเองผานเว็บ 

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 - - 

วันสุดทายของการสอบ ศ. 1 พ.ย.62  ศ. 1 พ.ค.63 พ. 1 ก.ค.63 

ปากเปลาขั้นสุดทาย         

วันสุดทายของการสอน       

 •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. 5 มิ.ย.63 

ศ. 10 ก.ค.63 
ศ. 17 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. 5 มิ.ย.63 

ศ. 10 ก.ค.63 
ศ. 17 ก.ค.63 

วันสุดทายของการเสนอ ศ. 8 พ.ย.62 ศ. 6 ธ.ค.62 ศ. 1 พ.ค.63  - -  
คำรองขอแตงตั้งคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาประจำตัวนิสิต 

สำหรับนิสิตท่ีเขาศึกษา ในภาคปลาย 
ปการศึกษา 2560 

 สำหรับนิสิตท่ีเขาศึกษา ในภาคตน  
ปการศึกษา 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. 6 - จ. 8 มิ.ย.63 

ส. 11 – จ. 13 ก.ค.63 
ส. 18 - จ. 20 ก.ค.63 

วันสุดทายของการสง จ. 11 พ.ย.62 จ. 9 ธ.ค.62 อ. 5 พ.ค.63 - - 

โครงการวิทยานิพนธ (มิฉะนั้น 

จะหมดสถานภาพนิสิต) 

 

•สำหรับนิสิตปริญญาโทท่ีเขาศึกษา

ในภาคปลาย ปการศึกษา 2560 

•สำหรับนิสิตปริญญาเอก ท่ีเขาศึกษา

ในภาคปลาย ปการศึกษา 2559 

 •สำหรับนิสิตปริญญาโท ท่ีเขาศึกษา   

ในภาคตน ปการศึกษา 2561 

•สำหรับนิสิตปริญญาเอก ท่ีเขาศึกษา 

ในภาคตน ปการศึกษา 2560 

   

วันยื่นคำรองขอคืน อ. 12 พ.ย. – ศ.6ธ.ค.62  อ. 10 ธ.ค.62 – ศ. 10 ม.ค.63 พฤ. 7 พ.ค. – กอนวัน   

สถานภาพนิสิต เนื่องจาก 

ไมสงโครงการวิทยานิพนธ 

ตามกำหนด   

(มิฉะนั้น จะถูกคัดชื่อออก) 

•สำหรับนิสิตปริญญาโทท่ีเขาศึกษา
ในภาคปลาย ปการศึกษา 2560 
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก ท่ีเขาศึกษา
ในภาคปลาย ปการศึกษา 2559 

 เปดภาคเรยีน ภาคตน ปการศึกษา 2563  
1 วันทำการ 
**ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย อีกครั้ง** 

  

   •สำหรับนิสิตปริญญาโท ท่ีเขาศึกษา  
ในภาคตน ปการศึกษา 2561 
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก ท่ีเขา
ศึกษาในภาคตน ปการศึกษา 2560 

   

วันสุดทายของการยื่นคำ

รองขอสอบประมวลความรู 

(สำหรับนิสิตหลักสูตร

การศึกษาคนควาอิสระ (IS)  

ท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา 2559) 

ศ. 15 พ.ย.62 
 
 

  
 

 
ศ. 15 พ.ค.63  

 

 
พ. 15 ก.ค.63  

 

วันสุดทายของการสง

รูปเลมเพ่ือตรวจรูปแบบการ

พิมพวิทยานิพนธ (วพ.01)  

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

  ศ. 15 พ.ค.63 
สำหรับนิสิตท่ีสอบปากเปลาขั้นสุดทาย 
ในวันท่ี 1 พ.ค.63 

พ. 15 ก.ค.63 
สำหรับนิสติที่สอบปากเปลาขั้นสดุทาย 
ในวันท่ี 1 ก.ค.63 

วันปดภาคการศึกษา 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. 9 มิ.ย.63 

อ. 14 ก.ค.63 
อ. 21 ก.ค.63 

วันสุดทายของการสง

คะแนนสอบไล 

จ. 2 ธ.ค.62 พฤ. 2 ม.ค.63 จ. 20 เม.ย.63 
อ. 5 พ.ค.63 

จ. 25 พ.ค.63 
จ. 8 มิ.ย.63 

จ. 8 มิ.ย.63 
จ. 15 มิ.ย.63 

จ. 20 ก.ค.63 
จ. 27 ก.ค.63 

อาจารยดูสรุปผลประเมิน
การสอนของนิสิตผานเว็บ ครั้งท่ี 2 

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

 

   หมายเหตุ:  *    รวมหลักสูตรนานาชาติท่ีใชปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย 

                 **  รวมหลักสูตรภาษาไทยท่ีใชปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ 
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กำหนดการ  ภาคตน  ภาคปลาย  ภาคฤดูรอน ป พ.ศ.2563 
  หลักสูตรภาษาไทย* หลักสูตรนานาชาต*ิ* หลักสูตรภาษาไทย*   หลักสูตรนานาชาต*ิ*  หลักสูตรภาษาไทย*  หลักสูตรนานาชาติ** 

วันสุดทายของการสง

ตนฉบับวิทยานิพนธ พรอม

เอกสารการขอจบการศึกษา 

(วพ.02) สำหรับหลักสูตรท่ีมี

วิทยานิพนธ/สงหลักฐานการขอ

จบการศึกษา และซีดี สำหรับ

หลักสูตรการศึกษาคนควา

อสิระ (IS) 

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

 
 
 

  
 

ศ. 29 พ.ค.63  
สำหรับนิสิตท่ีสอบปากเปลาขั้นสุดทาย 
ในวันท่ี 1 พ.ค.63 

 
 

พ. 29 ก.ค.63  
สำหรับนิสิตท่ีสอบปากเปลาขั้นสุดทาย 
ในวันท่ี 1 ก.ค.63 

 
 

วันสุดทายของการสอบ
ประมวลความรู (สำหรับ  
นิสิตหลักสูตรการศึกษา
คนควาอิสระ (IS) ท่ีเขาศึกษา 
กอนปการศึกษา 2559) 

ศ. 29 พ.ย.62 
 

 ศ. 29 พ.ค.63  
 

พ. 29 ก.ค.63 

วันสุดทายของการชำระ

เงินเพ่ือจัดทำรูปเลม

วิทยานิพนธ และซีดี  

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

 

  
 

ศ. 5 มิ.ย.63 
สำหรับนิสิตท่ีสอบปากเปลาขั้นสุดทาย 
ในวันท่ี 1 พ.ค.63 

พ. 5 ส.ค.63 
สำหรับนิสติที่สอบปากเปลาขั้นสดุทาย 
ในวันท่ี 1 ก.ค.63  

วันสุดทายของการสงใบแจง
ผลสอบประมวลความรู พรอม
หลักฐานประกอบการจบการศึกษา 
สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษา
คนควาอิสระ (IS) ท่ีเขาศึกษากอน 
ปการศึกษา 2559   

ศ. 6 ธ.ค.62 
 

 ศ. 5 มิ.ย.63 
 

พ. 5 ส.ค.63  
 

วันสุดทายของการรายงาน 

มคอ.5 และ 6  ออนไลน 

พ. 25 ธ.ค.62 พ. 22 ม.ค.63 ส.16 พ.ค.63 
ศ. 1 พ.ค.63 

พฤ. 4 มิ.ย.63 

พ. 17 มิ.ย.63 
ศ. 15 พ.ค.63 
ส. 20 มิ.ย.63 

- - 

วันสุดทายของการแกไข

คะแนน I และ N  หากไม

ปฏิบัติตามน้ี ใหถือวานิสิตสอบ

ตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ 

ศ. 24 ม.ค.63 ศ. 24 ม.ค.63 ศ. 15 พ.ค.63 
ศ. 29 พ.ค.63 

ศ. 19 มิ.ย.63 
ศ. 3 ก.ค.63 

ศ. 3 ก.ค.63 
ศ. 10 ก.ค.63 

ศ. 14 ส.ค.63 
ศ. 21 ส.ค.63 

วันสุดทายของการรายงาน 

มคอ.7  ออนไลน 

- - 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 

- - 

 

   หมายเหตุ:  *   รวมหลักสูตรนานาชาติท่ีใชปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรภาษาไทย 

                 **  รวมหลักสูตรภาษาไทยท่ีใชปฏิทินการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ 

 
 
  ทัง้น้ี นิสิตตอ้งดปูระกาศและรายละเอียดต่างๆ ของหน่วยทะเบียนกลางของแต่ละวิทยาเขตท่ีนิสิตสงักดัอีกครัง้ 

 
 

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยท่ีชำระเงินคาลงทะเบียนเรียน “รักษาสถานภาพนิสิต” ผานธนาคารแลว  นิสิตตองลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศนิสิต 

ตามวันเวลาท่ีกำหนดให  โดยลงทะเบียนเรียนรหัสวิชา “00000000”  แลว Submit และยืนยันการลงทะเบียนเรียน 

(หากไมลงทะเบียนเรียนในระบบสารสนเทศนิสิตจะ “หมดสถานภาพนิสิต”  ในภาคการศึกษาปกติ 
เนื่องจากดำเนินการไมครบตามข้ันตอน) 

 
                                             7 เมษายน 2563 
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