
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
สำหรับนิสิตบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

  

กำหนดการ  ภาคต้น  ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2566 
 หลักสูตรภาษาไทย หลักสตูรนานาชาต ิ หลักสูตรภาษาไทย  หลักสตูรนานาชาต ิ หลักสูตรภาษาไทย  หลักสูตรนานาชาต ิ

 นิสิตรหสั 65 ชำระเงิน
ผ่านธนาคาร     

 อ. 15 มี.ค. – ศ. 8 เม.ย.65 
  

   อ. 8 – จ. 21 พ.ย.65 
  

   -  - 

นิสิตรหสั 65 ชำระเงิน
ผ่านธนาคาร (สำหรับผู้มสีิทธ์ิ
เข้าศึกษารอบ 2 เท่าน้ัน) 

  
 อ. 7 – จ. 20 มิ.ย.65 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

วันปฐมนิเทศนิสติใหม่    
ปีการศึกษา 2565            

ผ่านระบบ Online 
แจ้งให้ทราบภายหลังที่ 
 www.grad.ku.ac.th 

 ผ่านระบบ Online 
แจ้งให้ทราบภายหลังที ่
www.grad.ku.ac.th 

  
- 

 
- 

วันลงทะเบียนเรียนวิชา 
ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
สำหรับนสิิตคณะวนศาสตร์   

  
- 

  
- 

 ติดต่องานบริการการศึกษา 
คณะวนศาสตร ์

 

วันชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาผ่านธนาคาร 
นิสิตต้องชำระเงินก่อน       
2 วันทำการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศนิสติ ได้ตามวัน 
และเวลาที่กำหนด 

จ.6 - อา. 19 
มิ.ย.65  

จ. 18 - อา. 31 
ก.ค.65 

จ. 7 – อา. 20 
พ.ย.65 

จ.19 ธ.ค.65 –  
อา. 1 ม.ค.66 

จ. 10 - อา.16 
เม.ย.66 

พ.24 - ศ. 26 
พ.ค.66 

นิสิตที่มเีหตุจำเป็นไม่สามารถชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ให้ทำคำร้องขอ
ผ่อนผัน  โดยดำเนินการผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าภาควิชา คณบดี และนำสง่หน่วย
ทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต  ยกเวน้นิสิตใหม่ 

      

นิสิตที่มหีนี้สินค้างชำระ หรือขอผ่อนผันไว้  
ต้องชำระเงินให้เสร็จสิน้กอ่นการลงทะเบียนเรียน 

      

วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศ
นิสิต สำหรับนสิิตที่ชำระเงินผ่านธนาคารแล้ว
ก่อน 2 วันทำการ 

      

•นิสิตรหัส 62 และน้อยกว่า อ. 21 มิ.ย.65 อ. 2 ส.ค.65 อ. 22 พ.ย.65 อ. 3 ม.ค.66 อ. 18 เม.ย.66 อ. 30 พ.ค.66 
•นิสิตรหัส 63 พ. 22 มิ.ย.65 พ. 3 ส.ค.65 พฤ. 24 พ.ย.65 พฤ. 5 ม.ค.66  พ. 19 เม.ย.66 พ. 31 พ.ค.66 
•นิสิตรหัส 64 พฤ. 23 มิ.ย.65 พฤ. 4 ส.ค.65 ศ. 25 พ.ย.65 ศ. 6 ม.ค.66 พฤ. 20 เม.ย.66 พฤ. 1 มิ.ย.66 
•นิสิตรหัส 65 ศ. 24 มิ.ย.65 ศ. 5 ส.ค.65 พ. 23 พ.ย.65 พ. 4 ม.ค.66 ศ. 21 เม.ย.66 ศ. 2 มิ.ย.66 
หมายเหตุ:  
1) นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่เวลา 08:30-18:00 น.   
ตามวันและเวลาที่กำหนดให ้
2) กรณีที่นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันตามเวลาที่กำหนดให ้     
ในวันนั้นๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้อีกครั้ง  ตั้งแต่เวลา  
18:00 น. จนถึง 07:00 น. (ของวันรุ่งขึ้น)       

      

วันเปิดภาคการศึกษา***  
(วันเริ่มการสอน) 

จ. 27 มิ.ย.65 จ. 8 ส.ค.65 จ. 28 พ.ย.65 จ. 9 ม.ค.66 จ. 24 เม.ย.66 อ. 6 ม.ิย.66 

วันเริ่มลงทะเบียนเรียนไม่ระบุสาขาวิชา  
(สำหรับวิชาเรียนระดับปริญญาตร)ี 

      

วันเร่ิมคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียน
ล่าช้า และชำระเงินล่าช้า ที่หน่วยทะเบียน
กลางแต่ละวิทยาเขต 
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กำหนดการ  ภาคต้น  ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2566 

 หลักสูตรภาษาไทย หลักสตูรนานาชาต ิ หลักสูตรภาษาไทย  หลักสตูรนานาชาต ิ หลักสูตรภาษาไทย  หลักสูตรนานาชาต ิ

วันคัดชื่อออกและ จ. 27 มิ.ย.65 จ. 8 ส.ค.65 จ. 28 พ.ย.65 จ. 9 ม.ค.66   
หมดสถานภาพนิสิต
เนื่องจากไม่สามารถ 
ส่งโครงการวิทยานิพนธ์ 
ภายในกำหนด               

•สำหรบันิสิตปริญญาโท  
ที่เข้าศึกษาในภาคต้น   
ปีการศึกษา 2563   
•สำหรบันิสิตปริญญาเอก  
ที่เข้าศึกษาในภาคต้น  
ปีการศึกษา 2562   

  •สำหรบันิสิตปริญญาโท  
ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย   
ปีการศึกษา 2563   
•สำหรบันิสิตปริญญาเอก  
ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2562   

   

วันลงทะเบียนเรียน
สำหรับนสิิตที่ชำระเงิน    
ผ่านธนาคารล่าช้า  และ
ลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวัน
และเวลาที่กำหนดให ้

จ. 27 มิ.ย. – 
ศ. 1 ก.ค.65 
ผ่านระบบ

สารสนเทศนิสิต                                                                                                                                                     

จ. 8 – 
ศ. 12 ส.ค.65 
ผ่านระบบ

สารสนเทศนิสิต                                                                                                                                                     

จ. 28 พ.ย. – 
ศ. 2 ธ.ค.65 
ผ่านระบบ

สารสนเทศนิสิต                                                                                                                                                     

จ. 9 – ศ. 13  
ม.ค.66 

ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต                                                                                                                                                     

จ. 24 – ศ. 28 
เม.ย.66 

ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต                                                                                                                                                     

อ. 6 – ศ. 9  
มิ.ย.66 

ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต                                                                                                                                                     

วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
(Add/Drop) 

            

หมายเหตุ:  
1) ให้ดูประกาศของหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต อีกครั้ง 
2) กรณีหมู่เรียนเต็มและนิสิตไม่สามารถ Add/Drop ได้ นิสิตต้องติดต่อ  
อ.ผู้สอน เพื่อขออนุญาตเข้าเรียนก่อน จากนั้นจึงบันทึก Add/Drop  

      

ผ่านระบบสารสนเทศนิสิตด้วย KU3 Online ในช่วงวันท่ีกำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา       
3) กรณีไม่พบรายวิชาหรือไม่พบหมู่เรียนท่ีสามารถลงทะเบียนเรียนได้  
นิสิตต้องติดต่อ อ.ผู้สอน เพื่อขอเปิดรายวิชาหรือหมู่เรียน 

      

 วันลงทะเบียนเรียน
สำหรับนสิิตที่ชำระเงิน    
ผ่านธนาคารล่าช้า และ
ลงทะเบียนเรียนไม่ทันตาม
วันและเวลาที่กำหนดให้  
(โดยนิสิตไม่ต้องยื่นคำร้อง 
ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย) 

จ. 4 - ศ. 8 
ก.ค.65 

ส่ง KU1 ที ่
regppb@ku.ac.th 
(เฉพาะภาคปกติ 

บางเขน) 

จ. 15 - ศ. 19 
ส.ค.65 

ส่ง KU1 ที ่
regppb@ku.ac.th 
(เฉพาะภาคปกติ 

บางเขน) 

อ. 6 - ศ. 9 
ธ.ค.65 

ส่ง KU1 ที ่
regppb@ku.ac.th 
(เฉพาะภาคปกติ 

บางเขน) 

จ. 16 - ศ. 20 
ม.ค.66 

ส่ง KU1 ที ่
regppb@ku.ac.th 
(เฉพาะภาคปกติ 

บางเขน) 

จ. 1 – ศ. 5 
พ.ค.66 

ส่ง KU1 ที ่
regppb@ku.ac.th 
(เฉพาะภาคปกติ 

บางเขน) 

จ. 12 – ศ. 16 
มิ.ย.66 

ส่ง KU1 ที ่
regppb@ku.ac.th 
(เฉพาะภาคปกติ 

บางเขน) 

วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
(Add/Drop)   
(โดยนิสิตไม่ต้องยื่นคำร้อง
ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย) 

ส่ง KU3 Online ส่ง KU3 Online ส่ง KU3 Online ส่ง KU3 Online ส่ง KU3 Online ส่ง KU3 Online 

หมายเหตุ:  ให้ดูประกาศของหน่วยทะเบียนกลาง
แต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง 

      

วันคัดชื่อออก และหมด
สถานภาพนิสิต ตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

จ. 11 ก.ค.65 จ. 22 ส.ค.65 อ. 13 ธ.ค.65 จ. 23 ม.ค.66 - - 

บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559 

      

วันเริ่มพิมพ์ใบเสรจ็รับเงิน  
(KU2) Online 
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต 

พ. 13 ก.ค.65 พ. 24 ส.ค.65 พ. 14 ธ.ค.65 พ. 23 ม.ค.66 พ. 3 พ.ค.66 พ. 14 มิ.ย.66 

วันขอถอนวิชาเรียน     
บางรายวิชา  ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต     

ส. 9 ก.ค. –  
พ. 31 ส.ค.65 

ส. 20 ส.ค. – 
พ. 12 ต.ค.65 

ส. 10 ธ.ค. 65 – 
พ. 1 ก.พ.66 

ส. 21 ม.ค. –  
พ. 15 มี.ค.66 

ส. 6 – อ. 23 
พ.ค.66 

ส. 17 มิ.ย. –  
พ. 5 ก.ค.66  

หมายเหตุ: หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
นิสิตต้องพิมพร์ายงานการลงทะเบยีนเรียน
เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
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กำหนดการ  ภาคต้น  ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2566 

 หลักสูตรภาษาไทย หลักสตูรนานาชาต ิ หลักสูตรภาษาไทย  หลักสตูรนานาชาต ิ หลักสูตรภาษาไทย  หลักสูตรนานาชาต ิ

วันไหว้ครู (ดูประกาศ  
แต่ละวิทยาเขตอีกคร้ัง) 

พฤ. 14 ก.ค.65 
(บางเขน) 

 -  -  

นิสิตกรอกแบบประเมิน
การสอนผา่นเว็บครั้งท่ี 1 

จ. 8 - ศ. 12  
ส.ค.65 

จ. 19 - ศ. 23  
ก.ย.65 

จ. 9 - ศ. 13  
ม.ค.66 

จ. 20 - ศ. 24  
ก.พ.66 

- - 

วันสอบกลางภาค ส. 13 - อา. 21 
ส.ค.65 

ส. 24 ก.ย. –  
อา. 2 ต.ค.65 

ส. 14 - อา. 22 
ม.ค.66 

ส. 25 ก.พ. –  
อา. 5 มี.ค.66 

- - 

งานวันเกษตรแห่งชาติ (ดูประกาศแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง)       
  •บางเขน (ไม่งดการเรียนการสอน)         -  ศ. 27 ม.ค. - ส. 4 ก.พ.66  -  
  •ศรีราชา ศ. 26 ส.ค. - อา. 4 ก.ย.65  

(ดูประกาศอีกครั้ง) 
 -  -  

  •เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  (ดูประกาศอีกครั้ง)  -  -  
  •กำแพงแสน -  พฤ. 1 ธ.ค. - ส. 10 ธ.ค.65  -  
อาจารย์ดสูรุปผลประเมนิ
การสอนของนิสติผ่านเวบ็    
ครั้งที่ 1 

จ. 22 ส.ค.65 จ. 3 ต.ค.65 จ. 23 ม.ค.66 อ. 7 มี.ค.66 - - 

วันคล้ายวันสถาปนา
บัณฑิตวิทยาลัย 

จ. 10 ต.ค.65  - - - - 

วันซ้อมใหญ่พิธี
พระราชทานปรญิญาบตัร  
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
และไม่งดการเรียนการสอน) 

 
ดูประกาศอีกครั้ง 

  
- 

  
- 

 

วันพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร (ดูประกาศ
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง) 

จ. 10 - ศ. 14 ต.ค.65  -  -  

วันสุดท้ายของการยื่น  
คำร้อง Online  
ขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

อ. 11 ต.ค. 65 จ. 10 เม.ย. 66 จ. 12 มิ.ย. 66 

วันสุดท้ายของการยื่น  
คำร้อง Online ขอเพิ่ม-ถอน  
รายวิชาล่าช้าส่งถึง 
บัณฑิตวิทยาลัย                   

จ. 10 ต.ค.65 ศ. 18 พ.ย.65 ศ. 3 มี.ค.66 ศ. 14 เม.ย.66 ศ. 19 พ.ค.66 ศ. 30 มิ.ย.66 

วันสุดท้ายของการส่ง
เอกสารขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้า 
ที่ไดร้ับอนุมตัิ บณัฑติวิทยาลัย 
ส่งถึงหน่วยทะเบียนกลาง  
แต่ละวิทยาเขต 

จ. 17 ต.ค.65 ศ. 25 พ.ย.65 ศ. 10 มี.ค.66 ศ. 21 เม.ย.66 ศ. 26 พ.ค.66 ศ. 7 ก.ค.66 

วันสุดท้ายของการยื่น    จ.10 ต.ค.65 จ. 21 พ.ย.65 จ. 6 มี.ค.66 จ. 17 เม.ย.66 -  -  
คำร้อง Online ขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจำตัวนิสิต 

สำหรับนสิิตที่เข้าศึกษาใน 
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563 

 สำหรับนสิิตที่เข้าศึกษาใน 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

   

นิสิตกรอกแบบประเมิน
การสอนผา่นเว็บ ครั้งท่ี 2  
อาจารย์กรอกแบบ
ประเมินตนเองผ่านเว็บ 

จ. 17 - ศ. 21 
ต.ค.65 

จ. 28 พ.ย. - ศ. 2 
ธ.ค.65 

จ. 13 - ศ. 17  
มี.ค.66 

จ. 24 - ศ. 28 
เม.ย.66 

- - 

วันสุดท้ายของการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย อ. 1 พ.ย.65 จ. 1 พ.ค.66 จ. 3 ก.ค.66 
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กำหนดการ  ภาคต้น  ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2566 
 หลักสูตรภาษาไทย หลักสตูรนานาชาต ิ หลักสูตรภาษาไทย  หลักสตูรนานาชาต ิ หลักสูตรภาษาไทย  หลักสูตรนานาชาต ิ

วันสุดท้ายของการสอน       
  •นิสติภาคปกติ         ศ. 21 ต.ค.65 ศ. 2 ธ.ค.65 ศ. 17 มี.ค.66 ศ. 28 เม.ย.66 ศ. 2 มิ.ย.66 ศ. 14 ก.ค.66 
  •นิสติภาคพเิศษ        อา. 23 ต.ค.65 อา. 4 ธ.ค.65 อา. 19 มี.ค.66 อา. 30 เม.ย.66 ศ. 2 มิ.ย.66 ศ. 14 ก.ค.66 
วันสอบไล ่ จ. 24 ต.ค. - ศ. 4 

พ.ย.65 
จ. 5 - ศ. 16  

ธ.ค.65 
จ. 20 - ศ. 31 

มี.ค.66 
จ. 1 - ศ. 12  

พ.ค.66 
ส. 3 - จ. 5  

มิ.ย.66 
ส. 15 - จ. 17 

ก.ค.66 
วันสุดท้ายของการยื่น    จ. 24 ต.ค.65 จ. 5 ธ.ค.65 จ. 20 มี.ค.66 จ. 1 พ.ค.66   
คำร้อง Online ส่งโครงการ
วิทยานิพนธ์ (มิฉะนั้น 
จะหมดสถานภาพนิสิต) 
 

•สำหรับนสิิตปริญญาโท  
ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2563   
•สำหรบันิสิตปริญญาเอก  
ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2562   

 •สำหรับนสิิตปริญญาโท  
ที่เข้าศึกษาในภาคต้น  
ปีการศึกษา 2564   
•สำหรบันิสิตปริญญาเอก  
ที่เข้าศึกษาในภาคต้น  
ปีการศึกษา 2563   

  
- 

 

วันยื่นคำร้อง Online   
ขอคืนสถานภาพนิสติ  

อ. 25 ต.ค. – 
อา. 27 พ.ย.65 

อ. 6 ต.ค.65 – 
อา. 8 ม.ค.66 

อ. 21 มี.ค.66 – 
ก่อนวันเปิดภาคเรียน 

อ. 2 พ.ค.66 – 
ก่อนวันเปิดภาคเรียน 

  
- 

 

เนื่องจากไมส่่งโครงการ
วิทยานิพนธ์ตามกำหนด  

•สำหรับนสิิตปริญญาโท  
ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย  

 ภาคต้น 
ปีการศึกษา 2566 

ภาคต้น 
ปีการศึกษา 2566 

  

(มิฉะนัน้ จะถูกคัดชื่อออก)                ปีการศึกษา 2563 
•สำหรบันิสิตปริญญาเอก  
ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2562 

 •สำหรับนสิิตปริญญาโท  
ที่เข้าศึกษาในภาคต้น  
ปีการศึกษา 2564 
•สำหรบันิสิตปริญญาเอก  
ที่เข้าศึกษาในภาคต้น 
ปีการศึกษา 2563 

   

วันสุดท้ายของการยื่น   
คำร้อง Online ขอสอบ
ประมวลความรู้ (สำหรับนิสติ
หลักสตูรการศึกษาค้นคว้า
อิสระ (IS) ที่เข้าศึกษาก่อน 
ปีการศึกษา 2559) 

อ. 1 พ.ย.65 จ. 1 พ.ค.66 จ. 3 ก.ค.66 

วันสุดท้ายของการยื่น   
คำร้อง Online เพื่อตรวจ 

อ. 15 พ.ย.65 จ. 15 พ.ค.66 จ. 17 ก.ค.66 

รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ (วพ.01)       

วันปิดภาคการศึกษา จ. 7 พ.ย.65 จ. 19 ธ.ค.65 จ. 3 เม.ย.66 จ. 15 พ.ค.66 อ. 6 มิ.ย.66 อ. 18 ก.ค.66 

วันสุดท้ายของการ 
ส่งคะแนนสอบไล ่

จ. 14 พ.ย.65 จ. 26 ธ.ค.65 จ. 10 เม.ย.66 จ. 22 พ.ค.66 พฤ. 15 มิ.ย.66 พฤ. 27 ก.ค.66 

วันสุดท้ายของการสอบ
ประมวลความรู้ (สำหรับนิสติ
หลักสตูรการศึกษาค้นคว้า
อิสระ (IS) ที่เข้าศึกษาก่อน 
ปีการศึกษา 2559) 

อ. 22 พ.ย.65 จ. 22 พ.ค.66 จ. 24 ก.ค.66 

วันสุดท้ายของการยื่น   
คำร้อง Online ส่งต้นฉบับ
วิทยานิพนธ์ พร้อมเอกสาร
การขอจบการศึกษา (วพ.02) 
สำหรับหลักสูตรทีม่ี
วิทยานิพนธ์/ส่งหลักฐาน 
การขอจบการศึกษา สำหรับ 

อ. 29 พ.ย.65 จ. 29 พ.ค.66 จ. 31 ก.ค.66 

หลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)       
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กำหนดการ  ภาคต้น  ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2566 
 หลักสูตรภาษาไทย หลักสตูรนานาชาต ิ หลักสูตรภาษาไทย  หลักสตูรนานาชาต ิ หลักสูตรภาษาไทย  หลักสูตรนานาชาต ิ

วันสุดท้ายของการส่งใบ
แจ้งผลสอบประมวลความรู้ 
พร้อมหลักฐานประกอบการ
จบการศึกษา สำหรับนสิิต
หลักสตูรการศึกษาค้นคว้า
อิสระ (IS) ที่เข้าศึกษาก่อน  
ปีการศึกษา 2559 

อ. 29 พ.ย.65 จ. 29 พ.ค.66 จ. 31 ก.ค.66 

อาจารยด์ูสรุปผลประเมิน ศ. 18 พ.ย.65 ศ. 30 ธ.ค.65 ศ. 14 เม.ย.66 ศ. 26 พ.ค.66 - - 
การสอนของนิสิตผ่านเว็บ ครั้งท่ี 2       
วันสุดท้ายของการชำระเงิน
เพื่อจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ข้อมลู 

อ. 6 ธ.ค.65 อ. 6 มิ.ย.66 จ. 7 ส.ค.66 

วันสุดท้ายของการ พ. 7 ธ.ค.65 พ. 18 ม.ค.66 พฤ. 4 พ.ค.66 พ. 14 ม.ิย.66 - - 
รายงาน มคอ.5 และ 6  Online       
วันสุดท้ายของการแก้ไข
คะแนน I และ N   
หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ให้ถือว่า 

พ. 14 ธ.ค.65 พ. 25 ม.ค.66 พ. 10 พ.ค.66 พ. 21 ม.ิย.66 จ. 17 ก.ค.66 จ. 28 ส.ค.66 

นิสิตสอบตก (คะแนน F) 
โดยอัตโนมัต ิ

      

วันสุดท้ายของการ
รายงานผลการดำเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) Online 

- - ศ. 2 มิ.ย.66 ศ. 14 ก.ค.66 - - 

 
 หมายเหต:ุ  ทัง้น้ี นิสิตตอ้งดปูระกาศและรายละเอียดต่างๆ ของหนว่ยทะเบียนกลางของแต่ละวิทยาเขต 
                 ท่ีนิสติสงักดัอีกครัง้ 

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยที่ชำระเงินคา่ลงทะเบียนเรียน “รักษาสถานภาพนิสิต” ผ่านธนาคารแล้ว  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ 
สารสนเทศนิสิตตามวันเวลาที่กำหนดให้  โดยลงทะเบียนเรียนรหัสวิชา “00000000”  แล้ว Submit และยืนยันการลงทะเบียนเรียน 

(หากไม่ลงทะเบียนเรียนในระบบสารสนเทศนิสิตจะ “หมดสถานภาพนิสิต”  ในภาคการศึกษาปกติ  
เนื่องจากดำเนินการไม่ครบตามขั้นตอน) 

 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย 
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