
ปฏิทินการศกึษา ปีการศึกษา 2562  
สําหรับนิสติบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
กําหนดการ  ภาคต้น ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563

 หลักสูตรภาษาไทย  หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ
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 เท่าน้ัน) 

 พฤ. 13 – พฤ. 20 มิ.ย.62  - - - - 

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
ปีการศึกษา 2562              

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

            -
วันลงทะเบียนเรียนวิชา 

ฝึกปฏิบตัิงานภาคสนาม 
สําหรับนิสติคณะวนศาสตร์   

- - - -  ติดต่องานบริการการศึกษา 
คณะวนศาสตร ์

วันชําระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาผา่นธนาคาร 
นิสิตต้องชําระเงนิก่อน  
2 วันทําการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต 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  
โดยดําเนินการผา่นอาจารย์ 
ท่ีปรึกษา  หัวหน้าภาควิชา 
คณบดี และนําสง่หน่วย
ทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต   
ยกเวนนิสิตใหม 

  

นิสิตท่ีมีหน้ีสินค้างชําระ 
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
   •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. 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.   
ตามวันและเวลาทีก่ําหนดให้ 
2) กรณีท่ีนิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันตามเวลาท่ีกาํหนดให ้
ในวันน้ันๆ นิสติสามารถลงทะเบียนเรียนได้อีกครั้ง  ตัง้แต่เวลา 18:00 น.  
จนถึง 07:00 น. (ของวันรุ่งข้ึน)       

  

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) 

      

วันเร่ิมคิดค่าปรับการ
ลงทะเบียนเรียนลา่ช้าและชําระ
เงินล่าช้า ท่ีหน่วยทะเบียนกลาง
แต่ละวิทยาเขต 
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กําหนดการ  ภาคต้น ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563

 หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ
วันคัดช่ือออกและ 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 

•สําหรับนิสิตปริญญาโท ท่ีเข้าศึกษา 
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
•สําหรับนิสิตปริญญาเอก ท่ีเข้าศึกษา 
ในภาคต้น ปกีารศึกษา 2559 

 •สําหรับนิสิตปริญญาโท ท่ีเข้าศึกษา 
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
•สําหรับนิสิตปริญญาเอก ท่ีเข้าศึกษา 
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

  

วันลงทะเบียนเรียนสําหรับ
นิสิตท่ีชําระเงินผา่นธนาคาร
ล่าช้า และลงทะเบยีนเรียนไม่ทัน
ตามวันและเวลาท่ีกําหนดให้  

จ. 15 – ศ. 19 ก.ค.62 
ผ่านระบบ

สารสนเทศนิสิต 
                    

จ. 12 – ศ. 16 ส.ค.62 
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 อีกคร้ัง 
2) กรณีหมู่เรียนเต็มและนิสิตไม่สามารถ Add/Drop ได้ นิสิตต้องติดตอ่ อ.ผู้สอน 
เพื่อขออนุญาตเข้าเรียนก่อน จากน้ันจึงบันทึก Add/Drop ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิตดว้ย KU3 Online ในช่วงวันท่ีกําหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา 
3) กรณีไม่พบรายวิชาหรือไม่พบหมู่เรียนท่ีสามารถลงทะเบียนเรียนได้  
นิสิตต้องติดตอ่ อ.ผู้สอน เพือ่ขอเปิดรายวิชาหรือหมู่เรยีน 

      

วันลงทะเบียนเรียนสําหรับ
นิสิตท่ีชําระเงินผา่นธนาคาร
ล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่
ทันตามวันและเวลาท่ีกาํหนดให้  
(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:ุ ให้ดูประกาศของหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขตอีกคร้ัง  
วันเริ่มพิมพ์ใบเสร็จรบัเงิน 

(KU2) ออนไลน์  
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต 

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 

วันสุดท้ายของการทําบัตร
ประจําตวันสิิตใหม่ 

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

วันคัดช่ือออกและหมด
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 - - 

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 นิสิตตอ้งพิมพ ์
รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลกัฐาน

      

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

(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 - - 
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กําหนดการ  ภาคต้น ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563
 หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ

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
สอนของนิสิตผา่นเวบ็ 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
ปริญญาบัตร (ดูประกาศ
มหาวิทยาลัยอกีครั้ง และ 
ดูประกาศแต่ละวทิยาเขต) 

จ. 14 – ศ. 18 ต.ค.62 
ดูประกาศมหาวิทยาลยั 

(บางเขน - ไม่งดการเรียนการสอน) 

     

วันพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง) 

จ. 21 – ศ. 25 ต.ค.62 
พฤ. 10 – จ. 14 ต.ค.62 

     

วันสุดท้ายของการย่ืนคําร้อง
ขอสอบปากเปลา่ข้ันสุดท้าย 

ศ. 18 ต.ค.62 
 

 
 

พ. 18 มี.ค.63 
 

  
 

พฤ. 16 เม.ย.63 
 

 
 

วันสุดท้ายของการยื่น     
คําร้องขอเพิ่ม-ถอน รายวิชา
ล่าช้า ถึงบัณฑิตวทิยาลัย          

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
ล่าช้า 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 
ปากเปล่าข้ันสุดท้าย 

ศ. 1 พ.ย.62 
 

 พ. 1 เม.ย.63 
 

  
 

ศ. 1 พ.ค.63 
 

 
 

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. 27 มี.ค.63 ศ. 1 พ.ค.63  - -  
คําร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาประจาํตวันิสิต 

สําหรับนิสติท่ีเข้าศึกษา ในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2560 

 สําหรับนิสติท่ีเข้าศึกษา 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. 30 มี.ค.63 จ. 4 พ.ค.63 - - 

โครงการวิทยานิพนธ์ (มิฉะนั้น 
จะหมดสถานภาพนิสติ) 
 

•สําหรับนิสิตปรญิญาโทท่ีเข้าศึกษา
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
•สําหรับนิสิตปรญิญาเอก ท่ีเข้าศึกษา
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

 •สําหรับนิสิตปรญิญาโท ท่ีเข้าศึกษา   
ในภาคต้น ปกีารศึกษา 2561 
•สําหรับนิสิตปรญิญาเอก ท่ีเข้าศึกษา
ในภาคต้น ปกีารศึกษา 2560
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กําหนดการ  ภาคต้น ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563
 หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ

วันย่ืนคําร้องขอคืน อ. 12 พ.ย. – ศ.6ธ.ค.62  อ. 10 ธ.ค.62 – ศ. 10 ม.ค.63 อ. 31 มี.ค. – ก่อนวัน อ. 5 พ.ค. – ก่อนวัน   
สถานภาพนิสิต เน่ืองจากไมส่่ง
โครงการวิทยานิพนธ์ตามกําหนด 
(มิฉะน้ัน จะถูกคัดช่ือออก) 

•สําหรับนิสิตปรญิญาโทท่ีเข้าศึกษา
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
•สําหรับนิสิตปรญิญาเอก ท่ีเข้าศึกษา
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 

 เปิดภาคเรียน ภาคต้น 
ปีการศึกษา 2563  
1 วันทําการ 
**ดูประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย อีกคร้ัง**

เปิดภาคเรียน ภาคต้น 
ปีการศึกษา 2563  
1 วันทําการ 
**ดูประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย อีกคร้ัง** 

  

   •สําหรับนิสิตปรญิญาโท ท่ีเข้าศึกษา  
ในภาคต้น ปกีารศึกษา 2561 
•สําหรับนิสิตปรญิญาเอก ท่ีเข้าศึกษา
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560

   

วันสุดท้ายของการย่ืนคําร้อง
ขอสอบประมวลความรู ้
(สําหรับนิสติหลักสูตรการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) ท่ีเข้าศึกษา
ก่อนปีการศึกษา 2559) 

ศ. 15 พ.ย.62 
 
 

 
 

พฤ. 16 เม.ย.63 
 
 

  
 

ศ. 15 พ.ค.63 
 
 

 
 

วันสุดท้ายของการส่งรูปเล่ม
เพื่อตรวจรูปแบบการพิมพ์
วิทยานิพนธ์ (วพ.01) 

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

  พฤ. 16 เม.ย.63 
สําหรับนิสิตท่ีสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย
ในวันท่ี 1 เม.ย.63 

 ศ. 15 พ.ค.63 
สําหรับนิสติท่ีสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย 
ในวันท่ี 1 พ.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 จ. 30 ธ.ค.62 จ. 20 เม.ย.63 จ. 25 พ.ค.63 จ. 8 มิ.ย.63 จ. 20 ก.ค.63 

อาจารย์ดูสรุปผลประเมิน
การสอนของนิสิตผ่านเวบ็  
ครั้งท่ี 2 

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

วันสุดท้ายของการส่งตน้ฉบบั
วิทยานิพนธ์ พรอ้มเอกสาร     
การขอจบการศึกษา (วพ.02) 
สําหรบัหลกัสตูรท่ีมวีิทยานิพนธ/์
ส่งหลักฐานการขอจบการศึกษา 
และซีดี สาํหรบัหลักสตูร
การศึกษาค้นควา้อสิระ (IS) 

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

 
 

 
 

พ. 29 เม.ย.63 
สําหรับนิสติท่ีสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย
ในวันท่ี 1 เม.ย.63 

 
 

  
 

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

 
 

 
 

วันสุดท้ายของการสอบ
ประมวลความรู้ (สําหรับ  
นิสิตหลักสูตรการศึกษาค้นควา้
อิสระ (IS) ท่ีเข้าศึกษา 
ก่อนปีการศึกษา 2559) 

ศ. 29 พ.ย.62 
 
 

 
 

พ. 29 เม.ย.63 
 
 

  
 

ศ. 29 พ.ค.63 
 
 

 
 

วันสุดท้ายของการชําระเงิน
เพื่อจัดทํารูปเลม่วทิยานิพนธ์ 
และซีด ี

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

 

  
 

พฤ. 7 พ.ค.63 
สําหรับนิสติท่ีสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย
ในวันท่ี 1 เม.ย.63 

  
 

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

 
 

วันสุดท้ายของการส่งใบแจ้ง
ผลสอบประมวลความรู้ พร้อม 
หลกัฐานประกอบการจบการศึกษา 
สําหรับนิสติหลักสตูรการศึกษา
ค้นควา้อสิระ (IS) ท่ีเข้าศึกษาก่อน 
ปีการศึกษา 2559 

ศ. 6 ธ.ค.62 
 
 

 
 

พฤ. 7 พ.ค.63 
 
 

  
 

ศ. 5 มิ.ย.63 
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กําหนดการ  ภาคต้น ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563
 หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ

วันสุดท้ายของการรายงาน 
มคอ.5 และ 6  ออนไลน์ 

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
ปฏิบัตติามน้ี ให้ถือว่านิสิตสอบตก 
(คะแนน F) โดยอัตโนมัต ิ

ศ. 27 ธ.ค.62 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  ออนไลน์ 

- - จ. 15 มิ.ย.63 ศ. 17 ก.ค.63 - - 

 
หมายเหตุ:  ทั้งนี้ นิสิตตองดูประกาศและรายละเอียดตางๆ ของหนวยทะเบียนกลางของแตละวิทยาเขต 
                 ที่นิสิตสังกดัอีกครั้ง 
 
 
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยท่ีชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน “รักษาสถานภาพนิสิต” ผ่านธนาคารแล้ว  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต 

ตามวันเวลาที่กําหนดให้  โดยลงทะเบียนเรียนรหัสวิชา “00000000”  แล้ว Submit และยืนยันการลงทะเบยีนเรียน 
(หากไม่ลงทะเบียนเรียนในระบบสารสนเทศนสิิตจะ “หมดสถานภาพนิสิต”  ในภาคการศึกษาปกติ  

เนื่องจากดําเนินการไม่ครบตามขั้นตอน) 
 


