ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2561
สําหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําหนดการ
•นิสิตรหัส 61ชําระเงินผานธนาคาร
•นิสิตรหัส 61 ชําระเงินผานธนาคาร
(สําหรับผูมสี ิทธิ์เขาศึกษารอบ 2 เทานั้น)
•วันปฐมนิเทศนิสิตใหม ปการศึกษา 2561

•วันลงทะเบียนเรียนวิชาฝกปฏิบตั ิงานภาคสนาม
สําหรับนิสิตคณะวนศาสตร
•วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคาร
นิสิตตองชําระเงินกอน 1 วันทําการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศนิสิต
ไดตามวันและเวลาที่กําหนด
•นิสิตที่มีเหตุจําเปนไมสามารถชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาได ใหทําคํารองขอผอนผัน โดยดําเนินการผาน
อาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชา คณบดี และนําสงหนวย
ทะเบียนกลางแตละวิทยาเขตยกเวนนิสิตใหม
•นิสิตที่มีหนีส้ ินคางชําระ หรือขอผอนผันไว ตองชําระเงิน
ใหเสร็จสิ้นกอนการลงทะเบียนเรียน
•วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคาร สําหรับ
นิสิตระบบ 3 เทอม
นิสิตตองชําระเงินกอน 1 วันทําการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศนิสิต
ไดตามวันและเวลาที่กําหนด
•วันลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศ สําหรับนิสิตที่
ชําระเงินผานธนาคารแลวกอน 1 วันทําการ
หมายเหตุ : นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนไดตั้งแตเวลา
09.00 น. เปนตนไป
•วันลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศ สําหรับนิสิต
ระบบ 3 เทอม ที่ชําระเงินผานธนาคารแลวกอน 1 วันทํา
การ
หมายเหตุ : นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนไดตั้งแตเวลา
09.00 น. เปนตนไป
•วันเปดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน)
•วันเริ่มลงทะเบียนเรียนไมระบุสาขาวิชา (สําหรับวิชาเรียน
ระดับปริญญาตรี)
•วันเริ่มคิดคาปรับการลงทะเบียนเรียนลาชาและชําระเงิน
ลาชา ที่หนวยทะเบียนกลางแตละวิทยาเขต
•วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา สําหรับนิสติ ที่
ชําระเงินไมทันตามวัน เวลา ที่กําหนดไว โดยติดตอขอรับใบ
แจงหนี้ที่งานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 บริการ
วิทยาการ ชั้น 3
•วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา สําหรับนิสติ
ระบบ 3 เทอม โดยติดตอขอรับใบแจงหนี้ที่งานทะเบียน
และประมวลผล อาคาร 1 บริการวิทยาการ ชั้น 3

ภาคตน
ศ. 1 – อา. 10 มิ.ย.61
อา. 1 – อ. 10 ก.ค.61

ภาคปลาย
จ. 17 – ศ. 21 ธ.ค.61

ส. 11 ส.ค.61

แจงใหทราบภายหลังที่
www.grad.ku.ac.th

จ. 16 ก.ค. – อา. 5 ส.ค.61

-

ภาคฤดูรอนปพ.ศ.2562

-

-

ติดตองานบริการการศึกษา
คณะวนศาสตร
จ. 24 ธ.ค.61 – อา. 13 ม.ค.62
ศ. 7 – อา. 9 มิ.ย.62

จ. 19 – ศ. 30 พ.ย.61

จ. 18– อา. 31มี.ค.62

อ. 25 ธ.ค.61 – จ. 14 ม.ค.62

ส. 8– จ. 10 มิ.ย.62

อ. 20 พ.ย. – ส. 1 ธ.ค.61

อ.19 มี.ค. – จ. 1 เม.ย.62

จ. 6 ส.ค.61

จ. 14 ม.ค.62

จ. 10 มิ.ย.62

จ. 6 – อา 19 ส.ค.61

จ. 14 – ศ. 25 ม.ค.62

จ. 10 – พฤ. 20 มิ.ย.62

ส. 1 – ศ. 14 ธ.ค.61

จ. 1 – จ. 15 เม.ย.62

อ. 17 ก.ค. – จ. 6 ส.ค.61
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กําหนดการ
•วันลงทะเบียนเรียนดวยเอกสาร KU1 สําหรับนิสติ ทีช่ ําระ
เงินผานธนาคารลาชา และลงทะเบียนเรียนไมทันตามวัน
เวลา ที่กําหนดใหโดยใหนําสงที่หนวยทะเบียนกลางแตละ
วิทยาเขต(โดยนิสิตไมตองยื่นคํารองผาน
บัณฑิตวิทยาลัย)
•วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop) ผานระบบ
สารสนเทศนิสติ ดวย KU3 Online จากนั้นพิมพใบ KU3
ยื่นผาน อ.ที่ปรึกษา อ.ประจําวิชา และนําสงที่
หนวยทะเบียนกลางแตละวิทยาเขต

ภาคตน
อ. 7– จ. 20 ส.ค.61

ภาคปลาย
อ. 15 – ส. 26 ม.ค.62

ภาคฤดูรอน ป พ.ศ.2562
อ. 11– ศ. 21 มิ.ย.62

หมายเหตุ:1) ใหดูประกาศของแตละวิทยาเขตอีกครั้ง
2) กรณีหมูเรียนเต็มและนิสิตไมสามารถ Add/Drop
ได นิสิตตองติดตอ อ.ผูสอน เพื่อขออนุญาตเขาเรียนกอน
จากนั้นจึงบันทึก Add/Drop ผานระบบสารสนเทศนิสิตดวย
KU3 Online ในชวงวันที่กําหนดไวในปฏิทินการศึกษา
3) กรณีไมพบรายวิชาหรือไมพบหมูเรียนที่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนได นิสิตตองติดตอ อ.ผูสอน เพื่อขอเปดรายวิชา
หรือหมูเรียน

อ. 7 – จ. 20 ส.ค.61
อา. 2 – ส. 15 ธ.ค.61
•วันลงทะเบียนเรียนลาชา สําหรับนิสิตระบบ 3 เทอม ที่
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมทนั ตามวันเวลาที่กําหนดให
นิสิตตองชําระเงินกอน 1 วันทําการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศนิสิต
ไดตามวันและเวลาที่กําหนดได
•วันคัดชื่อออกและหมดสถานภาพนิสิต
จ. 6 ส.ค.61
จ. 14 ม.ค.62
เนื่องจากไมสามารถสงโครงการวิทยานิพนธภายใน
กําหนด
สําหรับนิสติ ปริญญาโท สําหรับนิสติ ปริญญาโท
ที่เขาศึกษาในภาคตน
ที่เขาศึกษาในภาคปลาย

•วันเริ่มพิมพใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน
ผานระบบสารสนเทศนิสิต
•วันไหวครู (ดูประกาศแตละวิทยาเขตอีกครั้ง)
 ศรีราชา
บางเขน/กําแพงแสน/สกลนคร
•วันสุดทายของการทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม
•วันคัดชื่อออกและหมดสถานภาพนิสิตตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพ.ศ. 2559
•งานวันเกษตรแหงชาติ (ดูประกาศแตละวิทยาเขตอีกครั้ง)
บางเขน
ศรีราชา
สกลนคร
กําแพงแสน
•นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผานเว็บ ครั้งที่ 1
มิฉะนั้นจะไมสามารถดําเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาถัดไปได
•วันสอบกลางภาค

ปการศึกษา 2559
สําหรับนิสติ ปริญญาเอก
ที่เขาศึกษาในภาคตน
ปการศึกษา 2558
พ. 15 ส.ค.61

อ. 2 – อ. 16 เม.ย.62

ปการศึกษา 2559

สําหรับนิสติ ปริญญาเอก
ที่เขาศึกษาในภาคปลาย

ปการศึกษา 2558

พ. 23 ม.ค.61

พ. 19 มิ.ย.62

-

-

พฤ. 16 ส.ค.61
พฤ. 23 ส.ค.61
ศ. 17 ส.ค.61

ศ. 25 ม.ค.62

จ. 20 ส.ค.61

จ. 28 ม.ค.62

-

ศ. 1 – ส. 9 ก.พ.62

ส. 25 ส.ค. – อา. 2 ก.ย.61
ประมาณปลายเดือน พ.ย.
ศ. 1 – อา. 10 ธ.ค.61
จ. 17 – ศ. 21 ก.ย.61

-

จ. 4 – ศ. 8 มี.ค.62

-

ส. 22 – อา. 30 ก.ย.61

ส. 9 – อา. 17 มี.ค.62

-
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กําหนดการ
•อาจารยดสู รุปผลประเมินการสอนของนิสิตผานเว็บ ครั้งที่ 1
•วันคลายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย
•วันสุดทายของการขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา
หมายเหตุ: หากดําเนินการเรียบรอยแลว นิสิตตองพิมพ
รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน
•วันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
•วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
•วันสุดทายของการยื่นคํารองขอสอบปากเปลาขั้น
สุดทาย
•วันสุดทายของการยื่นคํารองขอเพิ่ม-ถอน รายวิชา
ลาชาถึงบัณฑิตวิทยาลัย
•วันสุดทายของการสงเอกสารขอเพิ่ม-ถอน รายวิชา
ลาชาถึงหนวยทะเบียนกลางแตละวิทยาเขต
•นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผานเว็บ ครั้งที่ 2
มิฉะนั้นจะไมสามารถดําเนินการลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาถัดไปได
•อาจารยกรอกแบบประเมินตนเองผานเว็บ
•วันสุดทายของการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย

ภาคตน
จ. 1 ต.ค.61
พ. 10 ต.ค.61
อา. 14 ต.ค.61

ภาคปลาย
จ. 18 มี.ค.62

ภาคฤดูรอน ป พ.ศ.2562

-

อา. 31 มี.ค.62

-

จ. 15 – ศ. 19 ต.ค.61

-

-

จ. 22 – ศ. 26 ต.ค.61

-

-

ศ. 16 พ.ย.61

ศ. 12 เม.ย.62

ศ. 14 มิ.ย.62

พ. 21 พ.ย.61

พ. 24 เม.ย.62

พ. 3 ก.ค.62

ศ. 30 พ.ย.61

ศ. 3 พ.ค.62

ศ. 12 ก.ค.62

จ. 3 – อา. 9 ธ.ค.61

จ. 6 – อา. 12 พ.ค.62

-

จ. 3 ธ.ค.61

พ. 1 พ.ค.62

จ. 1 ก.ค.62

ศ. 7 ธ.ค.61
อา. 9 ธ.ค.61
ศ. 7 ธ.ค.61

ศ. 10 พ.ค.62
อา. 12 พ.ค.62
ศ. 10 พ.ค.62

ศ. 19 ก.ค.62
ศ. 19 ก.ค.62

สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาใน
ภาคปลาย ปการศึกษา 2559
จ. 10 – ศ. 21 ธ.ค.61
อ. 11ธ.ค.61

สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาในภาค
ตน ปการศึกษา 2560
จ. 13 – ศ. 24 พ.ค.62
จ. 13 พ.ค.62

•วันสุดทายของการสอน
นิสิตภาคปกติ
นิสิตภาคพิเศษ

•วันสุดทายของการเสนอคํารองขอแตงตั้งคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาประจําตัวนิสติ

•วันสอบไล
•วันสุดทายของการสงโครงการวิทยานิพนธ

(มิฉะนัน้ จะหมดสถานภาพนิสิต)

โท

สําหรับนิสิตปริญญา

ปการศึกษา 2559

ปการศึกษา 2560

เอก
ที่เขาศึกษาในภาคปลาย
ปการศึกษา 2558
สําหรับนิสิตปริญญา

ส. 20 – จ. 22 ก.ค.62

-

โท

สําหรับนิสิตปริญญา

ที่เขาศึกษาในภาคปลาย

-

ที่เขาศึกษาในภาคตน

เอก

 สําหรับนิสิตปริญญา

ที่เขาศึกษาในภาคตน

ปการศึกษา 2559

ที่เขาศึกษาในภาคตน

ปการศึกษา 2559

•วันสุดทายของการยื่นคํารองขอสอบประมวลความรู
(สําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาคนควาอิสระ (IS)
ที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2559)
•วันสุดทายของการสงรูปเลมเพื่อตรวจรูปแบบ
การพิมพวิทยานิพนธ (วพ.01)

จ. 17 ธ.ค.61

พ. 15 พ.ค.62

จ. 15 ก.ค.62

จ. 17 ธ.ค.61

พ. 15 พ.ค.62

จ. 15 ก.ค.62

สําหรับนิสิตที่สอบปากเปลา
ขั้นสุดทายในวันที3่ ธ.ค.61
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สําหรับนิสิตที่สอบปากเปลา
ขั้นสุดทายในวันที1่ พ.ค.62

สําหรับนิสิตที่สอบปากเปลา
ขั้นสุดทายในวันที1่ ก.ค.62

กําหนดการ

•วันปดภาคเรียน
•วันสุดทายของการสงคะแนนสอบไล
•อาจารยดสู รุปผลประเมินการสอนของนิสิตผานเว็บ

ภาคตน

ภาคปลาย

ภาคฤดูรอน ป พ.ศ.2562

จ. 24 ธ.ค.61
ศ. 4 ม.ค.62
จ. 7 ม.ค.62

จ. 27 พ.ค.62
ศ. 7 มิ.ย.62
จ. 10 มิ.ย.62

อ. 23 ก.ค.62
จ. 29 ก.ค.62

พ. 29 พ.ค.62

อ. 30 ก.ค.62

สําหรับนิสิตที่สอบปากเปลา
ขั้นสุดทายในวันที1่ พ.ค.62

สําหรับนิสิตที่สอบปากเปลา
ขั้นสุดทายในวันที1่ ก.ค.62

พ. 29 พ.ค.62

อ. 30 ก.ค.62

พ. 5 มิ.ย.62

จ. 5 ส.ค.62

สําหรับนิสิตที่สอบปากเปลา
ขั้นสุดทายในวันที1่ พ.ค.62

สําหรับนิสิตที่สอบปากเปลา
ขั้นสุดทายในวันที1่ ก.ค.62

ครั้งที่ 2
•วันสุดทายของการสงตนฉบับวิทยานิพนธ พรอมเอกสารการ
พ. 2 ม.ค.62
ขอจบการศึกษา (วพ.02) สําหรับหลักสูตรที่มวี ทิ ยานิพนธ/สง
สําหรับนิสิตที่สอบปากเปลา
หลักฐานการขอจบการศึกษา และซีดี
สําหรับหลักสูตรการศึกษาคนควาอิสระ (IS)
ขัน้ สุดทายในวันที3่ ธ.ค.61
•วันสุดทายของการสอบประมวลความรู(สําหรับนิสิตหลักสูตร
พ. 2 ม.ค.62
การศึกษาคนควาอิสระ (IS) ที่เขาศึกษา
กอนปการศึกษา 2559)
อ. 8 ม.ค.62
•วันสุดทายของการชําระเงินเพื่อจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ
และซีดี

•วันสุดทายของการสงใบแจงผลสอบประมวลความรู

สําหรับนิสิตที่สอบปากเปลา
ขั้นสุดทายในวันที3่ ธ.ค.61

-

พรอมหลักฐานประกอบการจบการศึกษา สําหรับนิสติ
หลักสูตรการศึกษาคนควาอิสระ (IS)ที่เขาศึกษากอน
ปการศึกษา 2559
•วันสุดทายของการรายงาน มคอ.5 และ 6 ออนไลน

อ. 8 ม.ค.62

พ. 5 มิ.ย.62

จ. 5 ส.ค.62

อ. 22 ม.ค.62

อ. 25 มิ.ย.62

-

•วันสุดทายของการแกไขคะแนน Iและ Nหากไมปฏิบตั ิ

ศ. 1 ก.พ.62

ศ. 5 ก.ค.62

ศ. 23 ส.ค.62

-

พฤ. 25 ก.ค.62

ตามนี้ ใหถือวานิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ
•วันสุดทายของการรายงาน มคอ.7 ออนไลน

หมายเหตุ:ทั้งนี้ นิสิตตองดูประกาศและรายละเอียดตางๆ ของวิทยาเขตที่นิสิตสังกัดอีกครั้ง
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยที่ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน “รักษาสถานภาพนิสิต” ผานธนาคารแลว นิสิตตองลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศนิสิต
ตามวันเวลาที่กําหนดให โดยลงทะเบียนเรียนรหัสวิชา “00000000” แลว Submit และยืนยันการลงทะเบียนเรียน

(หากไมลงทะเบียนเรียนในระบบสารสนเทศนิสิตจะ“หมดสถานภาพนิสิต”ในภาคการศึกษาปกติ
เนื่องจากดําเนินการไมครบตามขั้นตอน)
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