ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561
สาหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน










กาหนดการ
วžนั ชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำผ่ำนธนำคำร
นิสิตต้องชาระเงินก่อน 2 วันทาการ จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิตทีไ่ ด้ตามวัน เวลาทีก่ าหนดให้
นิสิตทีม่ ีเหตุจำเป็นไม่สามารถชาระเงินค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำได้ ให้ทาคาร้องขอผ่อนผัน โดยดำเนินกำร
ผ่ำนอำจำรย์ปรึกษำ หัวหน้ำภำควิชำ คณบดี
และนำส่งกองบริหำรวิชำกำรและนิสิต
นž ิสิตทีม่ ีหนีส้ ินค้างชาระ เนือ่ งจำกกูย้ มื เงินจำกกองทุน
กรอ. และ กยศ. ไม่เพียงพอหรือขอผ่อนผันไว้
ต้องชาระเงินให้เสร็จสิน้ ก่อนการลงทะเบียนเรียน
นิสิตทีม่ ีคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ำกว่ำ 2.00
ต้องเข้ำพบอำจำรย์ทปี่ รึกษำก่อนกำรลงทะเบียนเรียน
เพือ่ ให้อำจำรย์ทปี่ รึกษำเห็นชอบและปลดล็อค
กำรลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบ
นิสิตใหม่ บันทึกประวัติผ่ำนระบบที่

ภาคต้น
ภาคปลาย
ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2562
จ. 16 ก.ค. - อำ. 5 ส.ค. 61 จ. 24 ธ.ค. 61 - อำ. 13 ม.ค. 62 ศ. 7 - อำ. 9 มิ.ย. 62

จ. 16 ก.ค. - ศ. 10 ส.ค. 61 จ. 24 ธ.ค. 61 - ศ. 18 ม.ค. 62

-

อ. 17 - พ. 18 ก.ค. 61

https://student.ku.ac.th/newregis

และลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพือ่ ใช้งำนบัญชี
ผูใ้ ช้เครือข่ำยนนทรี (Nontri Account)
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ผ่ำนระบบ
https://acounts.ku.ac.th

 นิสิตใหม่ ใช้บัญชีผใู้ ช้เครือข่ำยนนทรี
(Nontri Account) ทีไ่ ด้รับ Login เข้ำระบบ
สำรสนเทศนิสิตที่ www.regis.ku.ac.th เพือ่ พิมพ์
ใบชำระเงิน (KU9) ชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ผ่ำนธนำคำร
 นิสิตชั ้นปี ที่ 1 จองหอพักออนไลน์ และเข้ าหอพัก







โครงกำรผูบ้ ริหำรพบผูป้ กครอง
กิจกรรมรับน้อง
วันมอบตัวนิสิตปี 1 (รหัส 61)
วันทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่
โครงกำรก้ำวแรกสูศ่ ำสตร์แห่งแผ่นดิน ปีกำรศึกษำ 2561
วันลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบสำรสนเทศนิสิต
สำหรับนิสิตทีช่ ำระเงินผ่ำนธนำคำรแล้วก่อน 2 วันทำกำร
 นิสิตรหัส 58 และน้อยกว่ำ
 นิสิตรหัส 59
 นิสิตรหัส 60
 นิสิตรหัส 61
หมายเหตุ :
1) นิสิตสำมำรถลงทะเบียนได้ตงั้ แต่เวลำ 08.30-18.00 น.
ตำมวันและเวลำทีก่ ำหนดให้
2) กรณีนิสิตไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ทันตำมเวลำทีก่ ำหนดให้ในวันนัน้ ๆ
นิสิตสำมำรถลงทะเบียนได้อกี ครั้งตัง้ แต่เวลำ 18.00 จนถึง 07.00 น.
(ของวันรุ่งขึน้ )

อ. 17 - จ. 23 ก.ค. 61

พฤ. 19 - อำ. 22 ก.ค. 61
พฤ. 19 ก.ค. 61
จ. 23 ก.ค. - อำ. 5 ส.ค. 61
พ. 25 - พฤ. 26 ก.ค. 61

-

-

-

-

พ. 1 ส.ค. 61
พ. 1 - ส. 4 ส.ค. 61

พ. 9 - ส. 12 ม.ค. 62

พ. 5 - ส. 8 มิ.ย. 62

พ. 1 ส.ค. 61
พฤ. 2 ส.ค. 61
ศ. 3 ส.ค. 61
ส. 4 ส.ค. 61

พ. 9 ม.ค. 62
ศ. 11 ม.ค. 62
ส. 12 ม.ค. 62
พฤ. 10 ม.ค. 62

พ. 5 มิ.ย. 62
พฤ. 6 มิ.ย.62
ศ. 7 มิ.ย. 62
ส. 8 มิ.ย. 62

2

กาหนดการ
 วันสุดท้ำยของกำรรำยงำน มคอ. 3 และ มคอ. 4 ออนไลน์
 วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริม่ กำรสอน) 

ภาคต้น
อำ. 5 ส.ค. 61
จ. 6 ส.ค. 61

ภาคปลาย
อำ. 13 ม.ค. 62
จ. 14 ม.ค. 62

ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2562
จ. 10 มิ.ย. 62

จ. 6 - ศ. 10 ส.ค. 61

จ. 14 - ศ. 18 ม.ค.62

จ. 10 - ศ. 14 มิ.ย. 62

ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต

ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต

ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต

ศ. 10 ส.ค. 61
จ. 13 - ศ. 17 ส.ค. 61
ยืน่ เอกสาร KU1
จ. 13 - ศ. 17 ส.ค. 61
ยืน่ เอกสาร KU3 Online
พ. 15 ส.ค. 61

จ. 21 - ศ. 25 ม.ค. 62
ยืน่ เอกสาร KU1
จ. 21 - ศ. 25 ม.ค. 62
ยืน่ เอกสาร KU3 Online
พ. 23 ม.ค. 62

จ. 17 - ศ. 21 มิ.ย. 62
ยืน่ เอกสาร KU1
จ. 17 - ศ. 21 มิ.ย. 62
ยืน่ เอกสาร KU3 Online
พ. 19 มิ.ย.62

จ. 20 ส.ค. 61

จ. 28 ม.ค. 62

-

 วันไหว้ครู (งดกำรเรียนกำรสอนเฉพำะนิสิตชัน้ ปีที่ 1)

พฤ. 6 ก.ย. 61

-

-

 วันสุดท้ายของกำรบันทึกขอจบกำรศึกษำ

อ. 4 ก.ย. 61

อ. 12 ก.พ. 62

อ. 9 ก.ค. 62

 วันเริม่ ลงทะเบียนเรียนไม่ระบุสำขำวิชำ
 วันเริม่ คิดค่าปรับกำรลงทะเบียนเรียนล่ำช้ำ
และชำระเงินล่ำช้ำทีก่ องบริหำรวิชำกำรและนิสิต (ศร.3)
 วันลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตทีช่ ำระเงินผ่ำนธนำคำรล่ำช้ำ





และลงทะเบียนเรียนไม่ทันตำมวันและเวลำทีก่ ำหนดให้
วันเปลีย่ นแปลงรำยวิชำ (Add-Drop)
กิจกรรมปลูกข้ำววันแม่ เก็บเกีย่ ววันพ่อ
วันลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตทีช่ ำระเงินผ่ำนธนำคำรล่ำช้ำ
และลงทะเบียนเรียนไม่ทันตำมวันและเวลำทีก่ ำหนดให้
วันเปลีย่ นแปลงรำยวิชำ (Add-Drop)

 วันเริม่ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์
ผ่ำนระบบสำรสนเทศนิสิต
 วันคัดชือ่ ออก/พ้นสภำพกำรเป็นนิสิต
ตำมข้อบังคับฯ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พุทธศักรำช 2559

สำหรับนิสิตทีค่ ำดว่ำจะจบกำรศึกษำผ่ำนระบบ

เริ่มเปิดระบบวันที่ 20 ส.ค.-4 ก.ย.61 เริ่มเปิดระบบวันที่ 28 ม.ค-12 ก.พ.62 เริ่มเปิดระบบวันที่ 24 มิ.ย.-9 ก.ค.62

และหลังบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสำรใบขอจบส่งคณะต้นสังกัด
 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา

อ. 4 ก.ย. 61

อ. 12 ก.พ. 62

ศ. 12 ก.ค. 62

เริ่มเปิดระบบวันที่ 18 ส.ค.-4 ก.ย. 61

เริ่มเปิดระบบวันที่ 26 ม.ค.-12 ก.พ. 62

เริ่มเปิดระบบวันที่ 22 มิ.ย.-12 ก.ค. 62

พ. 5 ก.ย.61

พ. 13 ก.ย. 62

พ. 10 ก.ค. 62

จ. 17 - ศ. 21 ก.ย. 61
จ. 17 - ศ. 28 ก.ย. 61

จ. 4 - ศ. 8 มี.ค. 62

-

ส. 22 - อำ. 30 ก.ย. 61

ส. 9 - อำ. 17 มี.ค. 62

-

 อำจำรย์ดูสรุปผลกำรประเมินกำรสอนผ่ำนเว็บ ครัง้ ที่ 1

จ. 1 ต.ค. 61

จ. 18 มี.ค. 62

-

 วันสุดท้ำยของกำรขอคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

พฤ. 4 ต.ค. 61

พฤ. 14 มี.ค. 62

-

 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา
โดยบันทึกอักษร W ในใบรำยงำนผลกำรศึกษำ

อำ. 14 ต.ค. 61

อำ. 31 มี.ค. 62

-

เริ่มเปิดระบบวันที่ 5 ก.ย. - 12 ต.ค. 61

เริ่มเปิดระบบวันที่ 13 - 29 มี.ค. 61

จ. 15 - ศ. 19 ต.ค. 61

-

-

จ. 22 - ศ. 26 ต.ค. 61

-

-

-

-

โดยไม่บันทึกอักษร W ในใบรำยงำนผลกำรศึกษำ
 วันเริม่ คิดค่ำธรรมเนียมขอจบกำรศึกษำล่ำช้ำ
 นิสิตกรอกแบบประเมินอำจำรย์ผ่ำนเว็บ ครัง้ ที่ 1
มิฉะนัน้ จะไม่สามารถดาเนินการ Drop
และลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได้
 วžนั สอบกลำงภำคของนิสิต วิทยำเขตกำแพงแสน

หมายเหตุ : หำกดำนินกำรเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องพิมพ์รำยงำนกำร
ลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐำน

 วันซ้อมใหญ่พิธพี ระรำชทำนปริญญำบัตร
(ดูประกำศมหำวิทยำลัยอีกครัง้ )
 วันพิธพี ระรำชทำนปริญญำบัตร
(ดูประกำศมหำวิทยำลัยอีกครัง้ )
 วันสุดท้ำยของกำรขอเทียบรำยวิชำสำหรับนิสิตเข้ำใหม่

อา. 21 - พฤ. 25 ต.ค. 61
ศ. 30 พ.ย. 61

3

กาหนดการ

ภาคต้น
ศ. 30 พ.ย. 61

ภาคปลาย
ศ. 3 พ.ค. 62

ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2562
ศ. 12 ก.ค. 62

จ. 12 พ.ย. 61

-

-

 งำนเกษตรกำแพงแสน

ส. 1 - จ. 10 ธ.ค. 61

-

-

 นิสิตกรอกแบบประเมินอำจำรย์ผ่ำนเว็บ ครัง้ ที่ 2
มิฉะนัน้ จะไม่สามารถดาเนินการ Drop
และลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได้
 อำจำรย์กรอกแบบประเมินตนเอง ผ่ำน Web

จ . 3 - อำ. 9 ธ.ค. 61

จ. 6 - อำ. 12 พ.ค. 62

-

ศ. 7 ธ.ค. 61

ศ. 10 พ.ค. 62

ศ. 19 ก.ค. 62

ศ. 30 พ.ย. 61
ศ. 30 พ.ย. 61
พ. 12 - ศ. 21 ธ.ค. 61
-

ศ. 19 ก.ค. 62
ศ. 19 ก.ค. 62
ส. 20 - จ. 22 ก.ค. 62
-

-

ศ. 10 พ.ค. 62
อำ. 12 พ.ค. 62
จ. 13 - ศ. 24 พ.ค. 62
ส. 25 - อำ. 26 พ.ค. 62
* เฉพำะนิสิตรหัส 59
(หลักสูตร 4 ปี) และนิสิต
รหัส 58 (หลักสูตร 5 ปี)
จ. 11 มี.ค. 62

จ. 24 ธ.ค. 61
-

จ. 27 พ.ค. 62
-

อ. 23 ก.ค. 62
อ. 23 ก.ค. 62

ศ. 4 ม.ค. 62
จ. 7 ม.ค. 62
จ. 14 ม.ค. 62

ศ.7 มิ.ย. 62
จ. 10 มิ.ย. 62
จ. 17 มิ.ย. 62

จ. 29 ก.ค. 62
ศ. 2 ส.ค. 62

อ. 22 ม.ค. 62
ศ. 1 ก.พ. 62

อ. 25 มิ.ย. 62
ศ. 5 ก.ค. 62

ศ. 23 ส.ค. 62

-

พฤ. 25 ก.ค. 62

-

 วันสุดท้ำยของกำรส่งเอกสำรขอเพิม่ - ถอนรำยวิชำล่ำช้ำ
ถึงกองบริหำรวิชำกำรและนิสิต
 วันจัดงำนสถำปนำวิทยำเขต

 วันสุดท้ายกำรส่งใบขอจบกำรศึกษำล่าช้า
ถึงกองบริหำรวิชำกำรและนิสิต
 วันสุดท้ำยของกำรสอนนิสิตระดับปริญญำตรี
* นิสิตภำคปกติ
* นิสิตภำคพิเศษ
 วันสอบไล่ของนิสิต วิทยำเขตกำแพงแสน
 วันทดสอบวัดควำมรูค้ วำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ
สำหรับนิสิตทีจ่ ะสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (Exit-Exam)
 วันปิดภาคการศึกษา (วันจบกำรศึกษำ) สำหรับนิสิต
หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต (5ปี) 
 วันปิดภาคการศึกษา (วันจบกำรศึกษำ) 
 วันสุดท้ำยของกำรบันทึกข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของนิสิตทีจ่ ะจบกำรศึกษำ
 วันสุดท้ายของกำรส่งคะแนนสอบไล่
 อำจำรย์ดูสรุปผลกำรประเมินกำรสอนผ่ำนเว็บ ครัง้ ที่ 2
 วันสุดท้ายของกำรเปลีย่ นแปลงคะแนน
สาหรับนิสิตทีข่ อจบการศึกษา
 วันสุดท้ำยของกำรรำยงำน มคอ. 5 และ 6 ออนไลน์
 วันสุดท้ำยของกำรแก้ไขคะแนน I และ N
หำกไม่ปฏิบัติตำมนี้ ให้ถือว่ำนิสิตสอบตก (คะแนน F)
โดยอัตโนมัติ 
 วันสุดท้ำยของกำรรำยงำน มคอ. 7 ออนไลน์

จัดทำโดย กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต
22 ต.ค. 61

-

