ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561
สาหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาหนดการ
•นิสิตรหัส 61ชำระเงินผ่ำนธนำคำร
•นิสิตรหัส 61 ชำระเงินผ่ำนธนำคำร
(สำหรับผู้มสี ิทธิ์เข้ำศึกษำรอบ 2 เท่ำนั้น)
•นิสิตรหัส 61 (ภำคพิเศษ) คณะวิทยำกำรจัดกำร

ชำระเงินผ่ำนธนำคำร

•วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีกำรศึกษำ 2561
•วันลงทะเบียนเรียนวิชำฝึกปฏิบตั ิงำนภำคสนำม

สำหรับนิสิตคณะวนศำสตร์
•วันชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำผ่ำนธนำคำร
นิสิตต้องชาระเงินก่อน 1 วันทาการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
ได้ตามวันและเวลาที่กาหนด
•นิสิตที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาได้ ให้ทาคาร้องขอผ่อนผัน โดยดำเนินกำรผ่ำน
อำจำรย์ที่ปรึกษำ หัวหน้ำภำควิชำ คณบดี และนำส่งหน่วย
ทะเบียนกลำงแต่ละวิทยำเขตยกเว้นนิสิตใหม่
•นิสิตที่มีหนีส้ ินค้ำงชำระ หรือขอผ่อนผันไว้ ต้องชาระเงิน
ให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน
•วันชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำผ่ำนธนำคำร สาหรับ
นิสิตระบบ 3 เทอม
นิสิตต้องชาระเงินก่อน 1 วันทาการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
ได้ตามวันและเวลาที่กาหนด
•วันลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบสำรสนเทศ สำหรับนิสิตที่
ชำระเงินผ่ำนธนำคำรแล้วก่อน 1 วันทำกำร
หมำยเหตุ : นิสิตสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่เวลำ
09.00 น. เป็นต้นไป
•วันลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบสำรสนเทศ สำหรับนิสิต
ระบบ 3 เทอม ที่ชำระเงินผ่ำนธนำคำรแล้วก่อน 1 วันทำ
กำร
หมำยเหตุ : นิสิตสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่เวลำ
09.00 น. เป็นต้นไป
•วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มกำรสอน)
•วันเริ่มลงทะเบียนเรียนไม่ระบุสำขำวิชำ (สำหรับวิชำเรียน
ระดับปริญญำตรี)
•วันเริ่มคิดค่าปรับกำรลงทะเบียนเรียนล่ำช้ำและชำระเงิน
ล่ำช้ำ ที่หน่วยทะเบียนกลำงแต่ละวิทยำเขต
•วันชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำล่าช้า สำหรับนิสติ ที่
ชำระเงินไม่ทันตำมวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ โดยติดต่อขอรับใบ
แจ้งหนี้ที่งำนทะเบียนและประมวลผล อำคำร 1 บริกำร
วิทยำกำร ชั้น 3
•วันชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำล่าช้า สำหรับนิสติ
ระบบ 3 เทอม โดยติดต่อขอรับใบแจ้งหนี้ที่งำนทะเบียน
และประมวลผล อำคำร 1 บริกำรวิทยำกำร ชั้น 3

ภาคต้น
ศ. 1 – อำ. 10 มิ.ย.61
อำ. 1 – อ. 10 ก.ค.61

ภาคปลาย
จ. 17 – ศ. 21 ธ.ค.61

ภาคฤดูร้อนปีพ.ศ.2562

แจ้งให้ทรำบภำยหลังที่
www.grad.ku.ac.th

-

จ. 19 – ศ. 30 พ.ย.61

จ. 18– อำ. 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 – อำ 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

รอบแรก
อ. 3 – พฤ. 12 เม.ย. 61
รอบสอง
พฤ. 17 – ศ. 25 พ.ค. 61
ส. 11 ส.ค.61

จ. 16 ก.ค. – อำ. 5 ส.ค.61

อ. 17 ก.ค. – จ. 6 ส.ค.61
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-

-

-

ติดต่องำนบริกำรกำรศึกษำ
คณะวนศำสตร์
จ. 24 ธ.ค.61 – อำ. 13 ม.ค.62
ศ. 7 – อำ. 9 มิ.ย.62

กาหนดการ
•วันลงทะเบียนเรียนด้วยเอกสำร KU1 สำหรับนิสติ ที่ชาระ
เงินผ่านธนาคารล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่ทันตำมวัน
เวลำ ที่กำหนดให้โดยให้นำส่งที่หน่วยทะเบียนกลำงแต่ละ
วิทยำเขต(โดยนิสิตไม่ต้องยื่นคาร้องผ่าน
บัณฑิตวิทยาลัย)
•วันเปลี่ยนแปลงรำยวิชำ (Add/Drop) ผ่ำนระบบ
สำรสนเทศนิสติ ด้วย KU3 Online จำกนั้นพิมพ์ใบ KU3
ยื่นผ่ำน อ.ที่ปรึกษำ อ.ประจำวิชำ และนำส่งที่
หน่วยทะเบียนกลำงแต่ละวิทยำเขต

ภาคต้น
อ. 7– ส. 20 ส.ค.61

ภาคปลาย
อ. 15 – ส. 26 ม.ค.62

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2562
อ. 11– ศ. 21 มิ.ย.62

•วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า สำหรับนิสิตระบบ 3 เทอม ที่

อ. 7 – ส. 20 ส.ค.61

อำ. 2 – ส. 15 ธ.ค.61

อ. 2 – อ. 16 เม.ย.62

จ. 6 ส.ค.61

จ. 14 ม.ค.62

หมายเหตุ:1) ให้ดูประกาศของแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง
2) กรณีหมู่เรียนเต็มและนิสิตไม่สำมำรถ Add/Drop
ได้ นิสิตต้องติดต่อ อ.ผู้สอน เพื่อขออนุญำตเข้ำเรียนก่อน
จำกนั้นจึงบันทึก Add/Drop ผ่ำนระบบสำรสนเทศนิสิตด้วย
KU3 Online ในช่วงวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินกำรศึกษำ
3) กรณีไม่พบรำยวิชำหรือไม่พบหมู่เรียนที่สำมำรถ
ลงทะเบียนเรียนได้ นิสิตต้องติดต่อ อ.ผู้สอน เพื่อขอเปิดรำยวิชำ
หรือหมู่เรียน

ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำไม่ทนั ตำมวันเวลำที่กำหนดให้
นิสิตต้องชาระเงินก่อน 1 วันทาการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
ได้ตามวันและเวลาที่กาหนดได้
•วันคัดชื่อออกและหมดสถานภาพนิสิต
เนื่องจำกไม่สามารถส่งโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน
กาหนด

สำหรับนิสติ ปริญญาโท สำหรับนิสติ ปริญญาโท
ที่เข้ำศึกษำในภาคต้น
ที่เข้ำศึกษำในภาคปลาย

ปีการศึกษา 2559
สำหรับนิสติ ปริญญาเอก
ที่เข้ำศึกษำในภาคต้น
ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559
สำหรับนิสติ ปริญญาเอก
ที่เข้ำศึกษำในภาคปลาย
ปีการศึกษา 2558

ผ่ำนระบบสำรสนเทศนิสิต
•วันไหว้ครู (ดูประกำศแต่ละวิทยำเขตอีกครั้ง)
 ศรีรำชำ
บำงเขน/กำแพงแสน/สกลนคร
•วันสุดท้ำยของกำรทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่

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

•วันคัดชื่อออกและหมดสถานภาพนิสิตตำมข้อบังคับ

จ. 20 ส.ค.61

จ. 28 ม.ค.62

-

-

ศ. 1 – ส. 9 ก.พ.62

•วันเริ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำของบัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์พ.ศ. 2559
•งำนวันเกษตรแห่งชำติ (ดูประกำศแต่ละวิทยำเขตอีกครั้ง)
บำงเขน
ศรีรำชำ
สกลนคร
กำแพงแสน
•นิสิตกรอกแบบประเมินกำรสอนผ่ำนเว็บครั้งที่ 1
มิฉะนั้นจะไม่สามารถดาเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาถัดไปได้
•วันสอบกลำงภำค

พ. 15 ส.ค.61

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

-

จ. 4 – ศ. 8 มี.ค.62

-

ส. 22 – อำ. 30 ก.ย.61

ส. 9 – อำ. 17 มี.ค.62

-
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กาหนดการ
•อำจำรย์ดสู รุปผลประเมินกำรสอนของนิสิตผ่ำนเว็บครั้งที่ 1
•วันคล้ำยวันสถำปนำบัณฑิตวิทยำลัย
•วันสุดท้ายของกำรขอถอนวิชำเรียนบำงรำยวิชำ
หมำยเหตุ: หำกดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องพิมพ์
รำยงำนกำรลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐำน
•วันซ้อมใหญ่พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
(ดูประกำศมหำวิทยำลัยอีกครั้ง)
•วันพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
(ดูประกำศมหำวิทยำลัยอีกครั้ง)
•วันสุดท้ำยของกำรยื่นคำร้องขอสอบปำกเปล่ำขั้น
สุดท้ำย
•วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอเพิ่ม-ถอน รายวิชา
ล่าช้าถึงบัณฑิตวิทยำลัย
•วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอเพิ่ม-ถอน รายวิชา
ล่าช้าถึงหน่วยทะเบียนกลำงแต่ละวิทยำเขต
•นิสิตกรอกแบบประเมินกำรสอนผ่ำนเว็บ ครั้งที่ 2
มิฉะนั้นจะไม่สามารถดาเนินการลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาถัดไปได้
•อำจำรย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่ำนเว็บ
•วันสุดท้ำยของกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย

ภาคต้น
จ. 1 ต.ค.61
พ. 10 ต.ค.61
อำ. 14 ต.ค.61

ภาคปลาย
จ. 18 มี.ค.62

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2562

-

อำ. 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 – อำ. 9 ธ.ค.61

จ. 6 – อำ. 12 พ.ค.62

-

จ. 3 ธ.ค.61

พ. 1 พ.ค.62

จ. 1 ก.ค.62

ศ. 7 ธ.ค.61
อำ. 9 ธ.ค.61
ศ. 7 ธ.ค.61

ศ. 10 พ.ค.62
อำ. 12 พ.ค.62
ศ. 10 พ.ค.62

ศ. 19 ก.ค.62
ศ. 19 ก.ค.62

สำหรับนิสิตที่เข้ำศึกษำใน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
จ. 10 – ศ. 21 ธ.ค.61
อ. 11ธ.ค.61

สำหรับนิสิตที่เข้ำศึกษำในภาค
ต้น ปีการศึกษา 2560
จ. 13 – ศ. 24 พ.ค.62
จ. 13 พ.ค.62

•วันสุดท้ำยของกำรสอน
นิสิตภำคปกติ
นิสิตภำคพิเศษ

•วันสุดท้ำยของกำรเสนอคำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ที่ปรึกษำประจำตัวนิสติ

•วันสอบไล่
•วันสุดท้ำยของกำรส่งโครงกำรวิทยำนิพนธ์
(มิฉะนัน้ จะหมดสถานภาพนิสิต)

โท

สำหรับนิสิตปริญญำ

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

เอก
ที่เข้ำศึกษำในภาคปลาย
ปีการศึกษา 2558
สำหรับนิสิตปริญญำ

ส. 20 – จ. 22 ก.ค.62

-

โท

สำหรับนิสิตปริญญำ

ที่เข้ำศึกษำในภาคปลาย

-

ที่เข้ำศึกษำในภาคต้น

 สำหรับนิสิตปริญญำ

ที่เข้ำศึกษำในภาคต้น

เอก

ปีการศึกษา 2559

ที่เข้ำศึกษำในภาคต้น

•วันสุดท้ำยของกำรยื่นคำร้องขอสอบประมวลควำมรู้
(สำหรับนิสิตหลักสูตรกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ (IS)
ที่เข้ำศึกษำก่อนปีกำรศึกษำ 2559)
•วันสุดท้ำยของกำรส่งรูปเล่มเพื่อตรวจรูปแบบ
กำรพิมพ์วิทยำนิพนธ์ (วพ.01)

ปีการศึกษา 2559

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

สาหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายในวันที่3 ธ.ค.61

กาหนดการ

หน้ภาคต้
า 3/4น

สาหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายในวันที่1 พ.ค.62

ภาคปลาย

สาหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายในวันที1่ ก.ค.62

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2562

•วันปิดภำคเรียน
•วันสุดท้ายของกำรส่งคะแนนสอบไล่
•อำจำรย์ดสู รุปผลประเมินกำรสอนของนิสิตผ่ำนเว็บ

จ. 24 ธ.ค.61
ศ. 4 ม.ค.62
จ. 7 ม.ค.62

ครั้งที่ 2
•วันสุดท้ำยของกำรส่งต้นฉบับวิทยำนิพนธ์ พร้อมเอกสำรกำร
พ. 2 ม.ค.62
ขอจบกำรศึกษำ (วพ.02) สำหรับหลักสูตรที่มีวิทยำนิพนธ์/ส่ง
หลักฐำนกำรขอจบกำรศึกษำ และซีดี
สาหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า
สำหรับหลักสูตรกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ (IS)
ขัน้ สุดท้ายในวันที่3 ธ.ค.61
•วันสุดท้ำยของกำรสอบประมวลควำมรู้(สำหรับนิสิตหลักสูตร
พ. 2 ม.ค.62
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ (IS) ที่เข้ำศึกษำ
ก่อนปีกำรศึกษำ 2559)
•วันสุดท้ำยของกำรชำระเงินเพื่อจัดทำรูปเล่มวิทยำนิพนธ์
อ. 8 ม.ค.62
และซีดี

•วันสุดท้ำยของกำรส่งใบแจ้งผลสอบประมวลควำมรู้

สาหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายในวันที่3 ธ.ค.61

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

สาหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายในวันที1่ พ.ค.62

สาหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายในวันที1่ ก.ค.62

พ. 29 พ.ค.62

อ. 30 ก.ค.62

พ. 5 มิ.ย.62

จ. 5 ส.ค.62

สาหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายในวันที1่ พ.ค.62

สาหรับนิสิตที่สอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายในวันที1่ ก.ค.62

-

พร้อมหลักฐำนประกอบกำรจบกำรศึกษำ สำหรับนิสติ
หลักสูตรกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ (IS)ที่เข้ำศึกษำก่อน
ปีกำรศึกษำ 2559
•วันสุดท้ำยของกำรรำยงำน มคอ.5 และ 6 ออนไลน์

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

-

•วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน Iและ Nหำกไม่ปฏิบตั ิ

ศ. 1 ก.พ.62

ศ. 5 ก.ค.62

ศ. 23 ส.ค.62

-

พฤ. 25 ก.ค.62

ตำมนี้ ให้ถือว่ำนิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ
•วันสุดท้ำยของกำรรำยงำน มคอ.7 ออนไลน์

หมายเหต ุ:ทัง้ นี้ นิสิตต้องด ูประกาศและรายละเอียดต่างๆ ของวิทยาเขตที่นิสิตสังกัดอีกครัง้
นิสิตบัณฑิตวิทยำลัยที่ชำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียน “รักษำสถำนภำพนิสิต” ผ่ำนธนำคำรแล้ว นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบสำรสนเทศนิสิต
ตามวันเวลาที่กาหนดให้ โดยลงทะเบียนเรียนรหัสวิชา “00000000” แล้ว Submit และยืนยันการลงทะเบียนเรียน

(หากไม่ลงทะเบียนเรียนในระบบสารสนเทศนิสิตจะ“หมดสถานภาพนิสิต”ในภาคการศึกษาปกติ
เนื่องจากดาเนินการไม่ครบตามขั้นตอน)
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