ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2561
สําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน










กําหนดการ
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคาร
นิสิตตองชําระเงินกอน 2 วันทําการ จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนผานระบบสารสนเทศนิสิตที่ไดตามวัน เวลาที่กําหนดให
นิสิตที่มีเหตุจําเปนไมสามารถชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาได ใหทําคํารองขอผอนผัน โดยดําเนินการ
ผานอาจารยปรึกษา หัวหนาภาควิชา คณบดี
และนําสงกองบริหารวิชาการและนิสิต
นิสิตที่มีหนี้สินคางชําระ เนื่องจากกูยืมเงินจากกองทุน
กรอ. และ กยศ. ไมเพียงพอหรือขอผอนผันไว
ตองชําระเงินใหเสร็จสิ้นกอนการลงทะเบียนเรียน
นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00
ตองเขาพบอาจารยที่ปรึกษากอนการลงทะเบียนเรียน
เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบและปลดล็อค
การลงทะเบียนเรียนผานระบบ
นิสิตใหม บันทึกประวัติผานระบบที่

ภาคตน
ภาคปลาย
ภาคฤดูรอน พ.ศ. 2562
จ. 16 ก.ค. - อา. 5 ส.ค. 61 จ. 24 ธ.ค. 61 - อา. 13 ม.ค. 62 ศ. 31พ.ค.- อา.2 มิ.ย.62
ศ. 24- ส. 26 พ.ค. 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

และลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพื่อใชงานบัญชี
ผูใชเครือขายนนทรี (Nontri Account)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผานระบบ
https://acounts.ku.ac.th

 นิสิตใหม ใชบัญชีผูใชเครือขายนนทรี
(Nontri Account) ที่ไดรับ Login เขาระบบ
สารสนเทศนิสิตที่ www.regis.ku.ac.th เพื่อพิมพ
ใบชําระเงิน (KU9) ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ผานธนาคาร
 นิสิตชันปี ที 1 จองหอพักออนไลน์ และเข้ าหอพัก







โครงการผูบริหารพบผูปกครอง
กิจกรรมรับนอง
วันมอบตัวนิสิตป 1 (รหัส 61)
วันทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม
โครงการกาวแรกสูศาสตรแหงแผนดิน ปการศึกษา 2561
วันลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศนิสิต
สําหรับนิสิตที่ชําระเงินผานธนาคารแลวกอน 2 วันทําการ
 นิสิตรหัส 58 และนอยกวา
 นิสิตรหัส 59
 นิสิตรหัส 60
 นิสิตรหัส 61
หมายเหตุ :
1) นิสิตสามารถลงทะเบียนไดตั้งแตเวลา 08.30-18.00 น.
ตามวันและเวลาที่กําหนดให
2) กรณีนิสิตไมสามารถลงทะเบียนเรียนไดทันตามเวลาที่กําหนดใหในวันนั้นๆ
นิสิตสามารถลงทะเบียนไดอีกครั้งตั้งแตเวลา 18.00 จนถึง 07.00 น.
(ของวันรุงขึ้น)

อ. 17 - จ. 23 ก.ค. 61

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

-

-

-

-

พ. 1 ส.ค. 61

-

-

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 อ. 28 พ.ค. 62
พฤ. 6 มิ.ย.62 พ. 29 พ.ค. 62
ศ. 7 มิ.ย. 62 พฤ. 30 พ.ค. 62
ส. 8 มิ.ย. 62 ศ. 31 พ.ค. 62

2

กําหนดการ
 วันสุดทายของการรายงาน มคอ. 3 และ มคอ. 4 ออนไลน
 วันเปดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน) 

ภาคตน
อา. 5 ส.ค. 61
จ. 6 ส.ค. 61

ภาคปลาย
อา. 13 ม.ค. 62
จ. 14 ม.ค. 62

 วันเริ่มลงทะเบียนเรียนไมระบุสาขาวิชา

ภาคฤดูรอน พ.ศ. 2562
จ. 10 มิ.ย. 62
จ. 3 มิ.ย. 62

 วันเริ่มคิดคาปรับการลงทะเบียนเรียนลาชา
และชําระเงินลาชาที่กองบริหารวิชาการและนิสิต (ศร.3)
 วันลงทะเบียนเรียนสําหรับนิสิตที่ชําระเงินผานธนาคารลาชา

จ. 6 - ศ. 10 ส.ค. 61

จ. 14 - ศ. 18 ม.ค.62

จ.10-ศ.14 มิ.ย. 62

และลงทะเบียนเรียนไมทันตามวันและเวลาที่กําหนดให
 วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add-Drop)
 กิจกรรมปลูกขาววันแม เก็บเกี่ยววันพอ
 วันลงทะเบียนเรียนสําหรับนิสิตที่ชําระเงินผานธนาคารลาชา
และลงทะเบียนเรียนไมทันตามวันและเวลาที่กําหนดให

ผานระบบสารสนเทศนิสิต

ผานระบบสารสนเทศนิสิต

ศ. 10 ส.ค. 61
จ. 13 - ศ. 17 ส.ค. 61
ยื่นเอกสาร KU1

จ. 21 - ศ. 25 ม.ค. 62
ยื่นเอกสาร KU1

 วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add-Drop)
 วันเริ่มพิมพใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน

ยื่นเอกสาร KU3 Online
พ. 15 ส.ค. 61

ยื่นเอกสาร KU3 Online
พ. 23 ม.ค. 62

จ.3-ศ.7 มิ.ย.62
ผานระบบสารสนเทศนิสิต
จ.17-ศ.21 มิ.ย.62
จ.10-ศ.14 มิ.ย. 62
ยื่นเอกสาร KU1
ยื่นเอกสาร KU3 Online
พ.19 มิ.ย.62

ผานระบบสารสนเทศนิสิต
 วันคัดชื่อออก/พนสภาพการเปนนิสิต

พ.12 มิ.ย.62
จ. 20 ส.ค. 61

จ. 28 ม.ค. 62

-

 วันไหวครู (งดการเรียนการสอนเฉพาะนิสิตชั้นปที่ 1)

พฤ. 6 ก.ย. 61

-

-

 วันสุดทายของการบันทึกขอจบการศึกษา

อ. 4 ก.ย. 61

อ. 12 ก.พ. 62

จ.24 มิ.ย.-อ. 9 ก.ค. 62

ตามขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2559

สําหรับนิสิตที่คาดวาจะจบการศึกษาผานระบบ

เริ่มเปดระบบวันที่ 20 ส.ค.-4 ก.ย.61 เริ่มเปดระบบวันที่ 28 ม.ค-12 ก.พ.62

จ. 17 มิ.ย.-อ.2 ก.ค.62

และหลังบันทึกเสร็จใหพิมพเอกสารใบขอจบสงคณะตนสังกัด
 วันสุดทายของการขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา
โดยไมบันทึกอักษร W ในใบรายงานผลการศึกษา

อ. 4 ก.ย. 61

อ. 12 ก.พ. 62

ส.22 มิ.ย.- ศ.12 ก.ค.62

เริ่มเปดระบบวันที่ 18 ส.ค.-4 ก.ย. 61

เริ่มเปดระบบวันที่ 26 ม.ค.-12 ก.พ. 62

ส.15 -อ. 2 ก.ค. 62
ส.15 -อา. 23 มิ.ย. 62

 วันเริ่มคิดคาธรรมเนียมขอจบการศึกษาลาชา

พ. 5 ก.ย.61

พ. 13 ก.พ. 62

พ. 10 ก.ค. 62
พ. 3 ก.ค. 62

 นิสิตกรอกแบบประเมินอาจารยผานเว็บ ครั้งที่ 1
มิฉะนั้น จะไมสามารถดําเนินการ Drop
และลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได
 วันสอบกลางภาคของนิสิต วิทยาเขตกําแพงแสน

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

จ. 4 - ศ. 8 มี.ค. 62

-

ส. 22 - อา. 30 ก.ย. 61

ส. 9 - อา. 17 มี.ค. 62

-

 อาจารยดูสรุปผลการประเมินการสอนผานเว็บ ครั้งที่ 1

จ. 1 ต.ค. 61

จ. 18 มี.ค. 62

-

 วันสุดทายของการขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

พฤ. 4 ต.ค. 61

พฤ. 14 มี.ค. 62

-

 วันสุดทายของการขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา
โดยบันทึกอักษร W ในใบรายงานผลการศึกษา

อา. 14 ต.ค. 61

อา. 31 มี.ค. 62

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

เริ่มเปดระบบวันที่ 13 - 29 มี.ค. 61

 วันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

จ. 15 - ศ. 19 ต.ค. 61

-

-

 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

จ. 22 - ศ. 26 ต.ค. 61

-

-

-

-

หมายเหตุ : หากดํานินการเรียบรอยแลว นิสิตตองพิมพรายงานการ
ลงทะเบียนเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน

(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
 วันสุดทายของการขอเทียบรายวิชาสําหรับนิสิตเขาใหม

อา. 21 - พฤ. 25 ต.ค. 61
ศ. 30 พ.ย. 61

3

กําหนดการ

ภาคตน
ศ. 30 พ.ย. 61

ภาคปลาย
ศ. 3 พ.ค. 62

จ. 12 พ.ย. 61

-

ภาคฤดูรอน พ.ศ. 2562
ศ. 12 ก.ค. 62
ศ.28 มิ.ย. 62
-

 งานเกษตรกําแพงแสน

ส. 1 - จ. 10 ธ.ค. 61

-

-

 นิสิตกรอกแบบประเมินอาจารยผานเว็บ ครั้งที่ 2
มิฉะนั้น จะไมสามารถดําเนินการ Drop
และลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได
 อาจารยกรอกแบบประเมินตนเอง ผาน Web

จ . 3 - อา. 9 ธ.ค. 61

จ. 6 - อา. 12 พ.ค. 62

-

ศ. 7 ธ.ค. 61

ศ. 10 พ.ค. 62

ศ. 19 ก.ค. 62

 วันสุดทายของการสงเอกสารขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาลาชา
ถึงกองบริหารวิชาการและนิสิต
 วันจัดงานสถาปนาวิทยาเขต

 วันสุดทายการสงใบขอจบการศึกษาลาชา
ถึงกองบริหารวิชาการและนิสิต
 วันสุดทายของการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี
* นิสิตภาคปกติ
* นิสิตภาคพิเศษ
 วันสอบไลของนิสิต วิทยาเขตกําแพงแสน

ศ. 5 ก.ค. 62
ศ. 30 พ.ย. 61
ศ. 30 พ.ย. 61
พ. 12 - ศ. 21 ธ.ค. 61

ศ. 10 พ.ค. 62
อา. 12 พ.ค. 62
จ. 13 - ศ. 24 พ.ค. 62

 วันทดสอบวัดความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ
สําหรับนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Exit-Exam)

-

 วันปดภาคการศึกษา (วันจบการศึกษา) สําหรับนิสิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ป) 
 วันปดภาคการศึกษา (วันจบการศึกษา) 

-

ส. 25 - อา. 26 พ.ค. 62
* เฉพาะนิสิตรหัส 59
(หลักสูตร 4 ป) และนิสิต
รหัส 58 (หลักสูตร 5 ป)
จ. 11 มี.ค. 62

จ. 24 ธ.ค. 61

จ. 27 พ.ค. 62

-

-

ศ. 4 ม.ค. 62

ศ.7 มิ.ย. 62

จ. 7 ม.ค. 62
จ. 14 ม.ค. 62

จ. 10 มิ.ย. 62
จ. 17 มิ.ย. 62

อ. 22 ม.ค. 62

อ. 25 มิ.ย. 62
ส. 23 ก.พ. 62
ศ. 5 ก.ค. 62

 วันสุดทายของการบันทึกขอมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของนิสิตที่จะจบการศึกษา
 วันสุดทายของการสงคะแนนสอบไล
 อาจารยดูสรุปผลการประเมินการสอนผานเว็บ ครั้งที่ 2
 วันสุดทายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน
สําหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษา
 วันสุดทายของการรายงาน มคอ. 5 และ 6 ออนไลน
 วันสุดทายของการแกไขคะแนน I และ N
หากไมปฏิบัติตามนี้ ใหถือวานิสิตสอบตก (คะแนน F)
โดยอัตโนมัติ 
 วันสุดทายของการรายงาน มคอ. 7 ออนไลน

ศ. 1 ก.พ. 62

-

พฤ. 25 ก.ค. 62
ศ. 14 มิ.ย.62
จัดทําโดย กองบริหารวิชาการและนิสิต
4 มิ.ย. 62

ศ. 19 ก.ค. 62
ศ. 5 ก.ค. 62
ส. 20 - จ. 22 ก.ค. 62
ส.6 - จ.8 ก.ค.62
-

อ. 23 ก.ค. 62
อ. 9 ก.ค. 62
อ.23 ก.ค.62
อ.9 ก.ค.62
จ. 29 ก.ค. 62
จ. 15 ก.ค. 62
ศ. 2 ส.ค. 62
ศ. 19 ก.ค. 62
ศ. 23 ส.ค. 62
ศ. 9 ส.ค. 62
-

