ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2559
สําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
กําหนดการ


วันสอบสัมภาษณผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จาก สอท.



นิสิตที่มีเหตุจําเปน ขอผอนผันชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ปการศึกษา 2559

ภาคตน

ภาคปลาย

ภาคฤดูรอน

ปการศึกษา 2559

ปการศึกษา 2559

พ.ศ. 2560

อ. 14 - พ. 15 มิ.ย. 59

-

-

พ. 11 ก.ค. - ศ. 5 ส.ค. 58

จ. 19 - ศ. 30 ธ.ค. 59

จ. 22 พ.ค. 60- ศ. 2 มิ.ย. 60

พฤ. 21- ศ. 29 ก.ค. 59

จ. 19 - ศ. 30 ธ.ค. 59

-

ใหทําคํารองผานอาจารยที่ปรึกษา คณบดี และนําสงกองบริหารวิชาการและนิสิต


นิสิตที่มีหนี้สิ้นคางชําระ เนื่องจากกูกองทุนกูยืมไมพอ หรือขอผอนผันไว
ใหดําเนินการชําระเงินใหเสร็จสิ้นกอนการลงทะเบียนเรียน



วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคารของนิสิตระบบเหมาจาย
(นิสิตชําระเงินผานธนาคาร ชวงนี้ สามารถลงทะเบียนเรียนผาน
ระบบสารสนเทศนิสิตที่ www.regis.ku.ac.th ตาม วัน เวลาที่กําหนดให



นิสิตพบอาจารยที่ปรึกษากอนลงทะเบียนเรียน กรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ํากวา 2.00 ใหอาจารยที่ปรึกษาปลดล็อคตามประกาศหนาระบบติดตาม
การลงทะเบียนนิสิตที่ https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/



โครงการผูบริหารพบผูปกครอง

พฤ. 21 ก.ค. 59

-

-



นิสิตชั้นปที่ 1 เขาหอพัก

พฤ. 21 ก.ค. 59

-

-



นิสิตชั้นปที่ 1 ตรวจสุขภาพ

พฤ. 21 ก.ค. 59

-

-



วันรายงานตัว (สงเอกสารมอบตัวนิสิต และทําบัตรประจําตัวนิสิต) รหัส 59 (ป 1)

ศ. 22 ก.ค. 59

-

-



โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม (ป 1)

จ. 25 - พ.27 ก.ค. 59

-

-



วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคารลาชา
(นิสิตจะตองชําระเงินผานธนาคาร กอน 2 วันทําการ
จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศนิสิตได)

ส. 30 ก.ค.59 - ศ.12 ส.ค. 59 ส. 31 ธ.ค. 59 - ศ. 20 ม.ค. 59
กรณีนิสิตชําระเงินหลังวันที่

กรณีนิสิตชําระเงินหลังวันที่

ส. 3 - ศ. 16 มิ.ย. 59
กรณีนิสิตชําระเงินหลังวันที่

19 ส.ค. 59 จะสามารถชําระเงิน 20 ม.ค. 60 จะสามารถชําระเงิน 16 มิ.ย. 60 จะสามารถชําระเงิน
อีกครั้งตอไปไดทุกวันที่ 1-10

อีกครั้งตอไปไดทุกวันที่ 1-10

อีกครั้งตอไปไดทุกวันที่ 1-10

ของทุกเดือน และไมเกินวันสุดทายของทุกเดือน และไมเกินวันสุดทายของทุกเดือน และไมเกินวันสุดทาย
ของการสอนในภาคเรียนนั้น ของทุกเดือน และไมเกินวันสุดทาย ของการสอนในภาคเรียนนั้น


วันลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศสําหรับนิสิตรหัส 56 และนอยกวา (ชั้นปที่ 4 ขึ้นไป)

ส. 30 ก.ค. 59

ส. 7 ม.ค. 60

จ. 5 มิ.ย. 60

อา. 31 ก.ค. 59 - จ.1 ส.ค. 59

อ. 10 - พ. 11 ม.ค. 60

อ. 6 มิ.ย. 60

อ. 2 - พ. 3 ส.ค. 59

พฤ. 12- ศ. 13 ม.ค. 60

พ. 7 มิ.ย. 60

ที่ชําระเงินผานธนาคารแลว (กอน 2 วันทําการ)
 08.30 - 17.00 น. ลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศนิสิต ตามวัน เวลา ที่กําหนดให
 17.00 - 07.00 น. (วันรุงขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศนิสิต
สําหรับนิสิต รหัส 56 และนอยกวา ที่ยังไมไดไมไดลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลาในวันนั้น


วันลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศสําหรับนิสิตรหัส 57 (ชั้นปที่ 3)
ที่ชําระเงินผานธนาคารแลว (กอน 2 วันทําการ)
 08.30 - 17.00 น. ลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศนิสิต ตามวัน เวลา ที่กําหนดให
 17.00 - 07.00 น. (วันรุงขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศนิสิต
สําหรับนิสิต รหัส 57 ที่ยังไมไดไมไดลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลาในวันนั้น



วันลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศสําหรับนิสิตรหัส 58 (ชั้นปที่ 2)
ที่ชําระเงินผานธนาคารแลว (กอน 2 วันทําการ)

2

ภาคตน

ภาคปลาย

ภาคฤดูรอน

ปการศึกษา 2559

ปการศึกษา 2559

พ.ศ. 2560

วันลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศนิสิต สําหรับนิสิตรหัส 59 (ชั้นปที่ 1)

พฤ. 4 - ศ. 5 ส.ค. 59

อา. 8 - จ. 9 ม.ค. 60

พฤ. 8 - ศ. 9 - มิ.ย. 60

ที่ชําระเงินผานธนาคารแลว (กอน 1 วันทําการ)

นิสิตสามารถดูรายงานผล

ส. 6 - ศ. 12 ส.ค. 59

พ. 11 - ศ. 20 ม.ค. 60

พฤ. 8 - ศ.16 มิ.ย. 60

ส. 6 - ศ. 12 ส.ค. 59

พ. 11 - ศ. 20 ม.ค. 60

พฤ. 8 - ศ.16 มิ.ย. 60

กําหนดการ
 08.30 - 17.00 น. ลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศนิสิต ตามวัน เวลา ที่กําหนดให
 17.00 - 07.00 น. (วันรุงขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศนิสิต
สําหรับนิสิต รหัส 58 ที่ยังไมไดไมไดลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลาในวันนั้น




 08.30 - 17.00 น. ลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศนิสิต ตามวัน เวลา ที่กําหนดให

การลงทะเบียนไดตั้งแต

 17.00 - 07.00 น. (วันรุงขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศนิสิต

วันอาทิตยที่ 7 ส.ค. 59

สําหรับนิสิต รหัส 59 ที่ยังไมไดไมไดลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลาในวันนั้น

เปนตนไป

วันลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศนิสิต สําหรับนิสิตที่ชําระเงินผานธนาคารแลว
และยังไมไดลงทะเบียนเรียน



วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add-Drop) ผานระบบสารสนเทศนิสิต



วันลงทะเบียนเรียนไมระบุสาขาวิชา

อา. 7 ส.ค. 59

ส. 14 ม.ค. 60

ส. 10 มิ.ย. 60



วันสุดทายของการรายงาน มอค. 3 และ มคอ. 4 ออนไลน

อา. 7 ส.ค. 59

อา. 15 ม.ค. 60

-



วันเปดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน) 

จ. 8 ส.ค. 59

จ. 16 ม.ค. 60

จ. 12 มิ.ย. 60



วันลงทะเบียนเรียนดวยเอกสาร KU1 โดยนิสิตตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

จ. 15 - ศ. 26 ส.ค. 59

จ. 23 ม.ค. 60- ศ. 3 ก.พ. 60

จ. 19 - ศ. 30 มิ.ย. 60

ผานธนาคารเรียบรอยแลว


วันชําระคาปรับการลงทะเบียนเรียนลาชาที่กองบริหารวิชาการและนิสิต

จ. 15 - ศ. 26 ส.ค. 59

จ. 23 ม.ค. 60 - ศ. 3 ก.พ. 60

จ. 19 - ศ. 30 มิ.ย. 60



วันเปลี่ยนแปลงรายวิชาลาชา (Add - Drop) ผานระบบสารสนเทศนิสิต และใหนิสิต

จ. 15 - ศ. 19 ส.ค. 59

จ. 23 - ศ. 27 ม.ค. 60

จ. 19 - ศ. 23 มิ.ย. 60

จ. 15 - ศ. 19 ส.ค. 59

จ. 23 - ศ. 27 ม.ค. 60

จ. 19 - ศ. 23 มิ.ย. 60

พิมพใบ KU3 ยื่นเอกสารผานอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา และนําสงที่
กองบริหารวิชาการและนิสิต หากดําเนินการหลังจากวันที่กําหนดนิสิตตองชําระคาปรับ
การขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาลาชา


อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบ/ไมเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนนิสิตผานระบบติดตาม
การลงทะเบียนนิสิตที่ https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/



วันพิมพใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลนผานระบบสารสนเทศนิสิต

พ. 17 ส.ค. 59

พ. 25 ม.ค. 60

พ. 21 มิ.ย. 60



วันไหวครู (งดการเรียนการสอนเฉพาะนิสิตชั้นปที่ 1)

พฤ. 25 ส.ค. 58

-

-



วันบันทึกงดเรียน (Drop) บางรายวิชาผานระบบสารสนเทศนิสิต โดยไมบันทึกคําวา W

ส. 20 ส.ค. - อ. 6 ก.ย. 59

ส. 28 ม.ค. 60 - อ. 14 ก.พ. 60

ส. 24 - พ. 28 มิ.ย. 60

จ. 6 - ศ. 24 ก.พ. 60

จ. 19 มิ.ย. 60- ศ. 7 ก.ค. 60

จ. 29 ส.ค. 59

จ. 6 ก.พ. 60

-

พ. 7 ก.ย. 59 - ศ. 4 พ.ย. 59

พ. 15 ก.พ. 60 - ศ. 7 เม.ย.
60

-

จ. 19 ก.ย. 59

จ. 27 ก.พ. 60

จ. 3 ก.ค. 60

จ. 26 - ศ. 30 ก.ย. 59

จ. 13 - ศ. 17 มี.ค. 60

-

พฤ. 6 ต.ค. 59

พฤ. 16 มี.ค. 60

ในใบรายงานผลการศึกษา


วันบันทึกขอจบการศึกษาผานระบบที่ http://regis.ku.ac.th/request/ สําหรับนิสิตที่คาดวา จ. 29 ส.ค. 59 - ศ. 16 ก.ย. 59
จะจบการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และหลังบันทึกเสร็จใหพิมพเอกสารใบขอจบสงคณะ



วันคัดชื่อออก/พนสภาพการเปนนิสิต ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พุทธศักราช 2548



วันบันทึกงดเรียน (Drop) บางรายวิชาผานระบบสารสนเทศนิสิต โดยบันทึกคําวา W
ในใบรายงานผลการศึกษา พรอมพิมพรายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน



วันเริ่มคิดคาธรรมเนียมการขอจบลาชา



นิสิตกรอกแบบประเมินอาจารยผานเว็บ ครั้งที่ 1 ที่ https://eassess.ku.ac.th/
มิฉะนั้น จะไมสามารถดําเนินการ Drop และลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได



วันสุดทายของการขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

3

กําหนดการ

ภาคตน

ภาคปลาย

ภาคฤดูรอน

ปการศึกษา 2559

ปการศึกษา 2559

พ.ศ. 2560

ส. 1 - อา. 9 ต.ค. 59

ส. 18 - อา. 26 มี.ค. 60

-

ศ. 7 ต.ค. 58

ศ. 17 มี.ค. 60

-



วันสอบกลางภาค



อาจารยดูสรุปผลการประเมินการสอนของนิสิตผาน Web ครั้งที่ 1



วันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)

จ. 17 - ศ. 21 ต.ค. 59

-



วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)

จ. 24 - ศ. 28 ต.ค. 59

-

-



วันจัดงานสถาปนาวิทยาเขต

ส. 12 พ.ย. 59

-

-



นิสิตกรอกแบบประเมินอาจารยผานเว็บ ครั้งที่ 2 ที่ https://eassess.ku.ac.th/

จ. 28 พ.ย. - อา. 11 ธ.ค. 59

จ. 3 - อา. 16 เม.ย. 60

-

มิฉะนั้น จะไมสามารถดําเนินการ Drop และลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได


อาจารยกรอกแบบประเมินตนเอง ผาน Web



วันสุดทายของการสอน

ศ. 2 ธ.ค. 59

ศ. 12 พ.ค. 60

ศ. 21 ก.ค. 60



งานเกษตรกําแพงแสน

อา. 4 - ส. 10 ธ.ค. 59

-

-



วันสุดทายการสงใบขอจบลาชาถึงกองบริหารวิชาการและนิสิต

ศ. 9 ธ.ค. 59

ศ. 12 พ.ค. 60

ศ. 21 ก.ค. 60



วันสอบไล

จ. 12 - ศ. 23 ธ.ค. 59

จ. 15 - ศ. 26 พ.ค. 60

ศ. 21 - อา. 23 ก.ค. 60



วันปดภาคเรียน (วันจบการศึกษา) สําหรับนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ป) 

จ. 26 ธ.ค. 59

จ. 6 มี.ค. 60

-



วันปดภาคเรียน (วันจบการศึกษา) 

จ. 26 ธ.ค. 59

จ. 29 พ.ค. 60

อ. 25 ก.ค. 60



วันสุดทายของการแกไขคะแนน I และ N ของภาคปลาย ปการศึกษา 2558

จ. 26 ธ.ค. 59

-

-

-

จ. 29 พ.ค. 60

-

-

-

จ. 25 ธ.ค. 60

และภาคฤดูรอน ป พ.ศ. 2559 หากไมปฏิบัติตามนี้ใหถือวานิสิตสอบตก
(คะแนน F) โดยอัตโนมัติ 


วันสุดทายของการแกไขคะแนน I และ N ของภาคตน ปการศึกษา 2559
หากไมปฏิบัติตามนี้ใหถือวานิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ 



วันสุดทายของการแกไขคะแนน I และ N ของภาคปลาย ปการศึกษา 2559
และภาคฤดูรอน ป พ.ศ. 2560 หากไมปฏิบัติตามนี้ใหถือวานิสิตสอบตก
(คะแนน F) โดยอัตโนมัติ 



อาจารยดูสรุปผลการประเมินการสอนผานเว็บ ครั้งที่ 2

ศ. 23 ธ.ค. 59

ศ. 26 พ.ค. 60

-



วันสุดทายของการสงคะแนนสอบไล ปการศึกษา 2559 

พฤ. 5 ม.ค. 60

อ. 6 มิ.ย. 60

อ. 1 ส.ค. 60



วันสุดทายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน สําหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษา

ศ. 20 ม.ค. 60

ศ. 16 มิ.ย. 60

อ. 1 ส.ค. 60

อ. 24 ม.ค. 60

อ. 27 มิ.ย. 60

-

-

พฤ. 27 ก.ค. 60

-

ปการศึกษา 2559 


วันสุดทายของการรายงาน มคอ. 5 และ 6 ออนไลน



วันสุดทายของการรายงาน มคอ. 7 ออนไลน

กองบริหารวิชาการและนิสิต
28 เม.ย. 59

