ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
สําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
กําหนดการ
 วันสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากสมาคมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (สอท.) ประจําปีการศึกษา 2560
 นิสิตใหม่บันทึกข้อมูลประวัตินิสิตผ่านระบบที่

ภาคต้น
ศ. 23 มิ.ย. 60

ภาคปลาย
-

ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561
-

ส. 1 - จ. 10 ก.ค. 60

-

-

-

-

-

จ. 10 - ศ. 21 ก.ค. 60

จ. 11 - ศ. 22 ธ.ค. 60

จ. 14 - ศ. 25 พ.ค. 61

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

และลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชี
ผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ
https://acounts.ku.ac.th

 นิสิตใหม่ใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
(Nontri Account) ที่ได้รับ Login เข้าระบบ
สารสนเทศนิสิตที่ www.regis.ku.ac.th เพื่อพิมพ์
ใบชําระเงิน (KU9) ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผ่านธนาคาร
 นิสิตที่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถชําระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาได้ ให้ทําคําร้องขอผ่อนผัน โดยดําเนินการ
ผ่านอาจารย์ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา คณบดี
และนําส่งกองบริหารวิชาการและนิสิต
 นิสิตที่มีหนี้สินค้างชําระ เนื่องจากกู้ยืมเงินจากกองทุน
กรอ. และ กยศ. ไม่เพียงพอหรือขอผ่อนผันไว้
ต้องชําระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน
 วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารรอบแรก
นิสิตต้องชําระเงินก่อน 2 วันทําการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิตที่
www.regis.ku.ac.th ตาม วัน เวลาที่กําหนดให้
 นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.00 (รอพินิจ)
ต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน
เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบและปลดล็อค
การลงทะเบียนนิสิตที่
https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/
้ ที่ 1 จองหอพักออนไลน์
 นิสิตชันปี
 นิสิตปี 1 เข้ าหอพัก
 กิจกรรมสอนน้ องร้ องเพลง
 โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง
 วันรายงานตัว (ส่งเอกสารมอบตัวนิสิต
และทําบัตรประจําตัวนิสิต) รหัส 60 (ปี 1)
 นิสิตชั้นปีที่ 1 ตรวจสุขภาพ

จ. 10 ก.ค. - ศ. 4 ส.ค. 60 จ. 11 ธ.ค. 60 - ศ.12 ม.ค. 61

-

อ. 11- พฤ.13 ก.ค. 60
อ. 11- ศ. 14 ก.ค. 60
จ. 17 - อา. 30 ก.ค. 60
ศ. 14 ก.ค. 60
พฤ. 20 - ศ. 21 ก.ค. 60

-

-

จ. 24 - พ. 26 ก.ค. 60

-

-

2

กําหนดการ
 โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2560
 วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
รอบสอง (ล่าช้า)
หมายเหตุ : นิสิตที่ชําระเงินผ่านธนาคารรอบสอง หากพ้นช่วงวัน
และเวลาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนแล้ว สามารถลงทะเบียนเรียน
อีกครั้งในช่วงวันลงทะเบียนเรียนที่ไม่ระบุสาขาวิชา
(วันปลดล็อคเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน)

 วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
สําหรับนิสิตที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้วก่อน 2 วันทําการ
นิสิตรหัส 57 หรือน้อยกว่า
นิสิตรหัส 58
นิสิตรหัส 59
นิสิตรหัส 60

ภาคต้น
ภาคปลาย
ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561
จ. 24 - พ. 26 ก.ค. 60
ส. 22 ก.ค. - พฤ. 3 ส.ค. 60 ส. 23 ธ.ค.60 - พฤ. 11 ม.ค.61 ส. 26 พ.ค. - พฤ. 7 มิ.ย. 61
กรณีนิสิตชําระเงินหลังวันที่

กรณีนิสิตชําระเงินหลังวันที่

กรณีนิสิตชําระเงินหลังวันที่

3 ส.ค. 60 จะสามารถชําระเงิน 11 ม.ค. 61 จะสามารถชําระเงิน 7 มิ.ย. 61 จะสามารถชําระเงิน
ครั้งต่อไปได้ทุกวันที่ 1-10
อีกครั้งต่อไปได้ทุกวันที่ 1-10
อีกครั้งต่อไปได้ทุกวันที่ 1-10
ของทุกเดือน และไม่เกินวันสุดท้าย ของทุกเดือน และไม่เกินวันสุดท้าย ของทุกเดือน และไม่เกินวันสุดท้าย
ของการสอนในภาคศึกษานั้น
ของการสอนในภาคศึกษานั้น
ของการสอนในภาคศึกษานั้น

ส. 22 ก.ค. 60
อา. 23 - จ. 24 ก.ค. 60
อ. 25 - พ. 26 ก.ค. 60
พฤ. 27 - ศ. 28 ก.ค. 60

พ. 27 ธ.ค. 60
อ. 2 - พ. 3 ม.ค. 61
พฤ. 4 - ศ. 5 ม.ค. 61
พฤ. 28 - ศ. 29 ธ.ค. 60

จ. 28 พ.ค.61
อ. 29 พ.ค. 61
พ. 30 พ.ค. 61
พฤ.31 พ.ค. - ศ. 1 มิ.ย.61

ส. 29 ก.ค. - ศ. 4 ส.ค. 60

ส. 6 - ศ. 12 ม.ค. 61

ส. 2 - ศ. 8 มิ.ย. 61

อา. 30 ก.ค. 60
อา. 30 ก.ค. 60
จ. 31 ก.ค. 60
จ. 7 - ศ. 11 ส.ค. 60

อา. 7 ม.ค. 61
อา. 7 ม.ค. 61
จ. 8 ม.ค. 61
จ. 15 - ศ. 19 ม.ค. 61

อา. 3 มิ.ย. 61
จ. 4 มิ.ย. 61
จ. 11 - ศ. 15 มิ.ย. 61

หมายเหตุ : 1) นิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) กองบริหารวิชาการและนิสิต
เป็นผู้ลงทะเบียนให้นิสิต
2) นิสิตปี 1 (รหัส 60) สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนและ
ตารางเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิตได้หลังวันที่ 27 ก.ค. 2560

 วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สําหรับนิสิต
ที่ชําระเงินผ่านธนาคารล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่ทัน
ตามวันและเวลาที่กําหนดให้
 วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add-Drop)
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
หมายเหตุ : 1) กรณีหมู่เรียนเต็มและนิสิตไม่สามารถ Add/Drop ได้ นิสิตต้อง
ติดต่อ อ.ผู้สอน เพื่อขออนุญาตเข้าเรียนก่อน จากนั้น
จึงบันทึก Add/Drop ผ่านระบบสารสนเทศนิสิตด้วย
KU3 Online ในช่วงวันที่กําหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา
2) กรณีไม่พบรายวิชาหรือไม่พบหมู่เรียนที่สามารถลงทะเบียนได้
นิสิตต้องติดต่อ อ.ผู้สอน เพื่อขอเปิดรายวิชาหรือหมู่เรียนก่อน
เข้าระบบ KU3 Online






วันเริ่มลงทะเบียนเรียนไม่ระบุสาขาวิชา
วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ. 3 และ มคอ. 4 ออนไลน์
วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน) 
วันลงทะเบียนเรียนด้วยเอกสาร KU1 โดยนิสิตต้องชําระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว
 วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
ที่กองบริหารวิชาการและนิสิต (ศร.3)
 วันเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า (Add - Drop) ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิตด้วย KU3 Online จากนั้นพิมพ์ใบ KU3
ยื่นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจําวิชา
และนําส่งที่กองบริหารวิชาการและนิสิต (ศร.3)
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กําหนดการ
 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ
การลงทะเบียนเรียนนิสิตผ่านระบบติดตาม
การลงทะเบียนนิสิตที่

ภาคต้น
จ. 7 - ศ. 11 ส.ค. 60

ภาคปลาย
จ. 15 - ศ. 19 ม.ค. 61

ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561
จ. 11 - ศ. 15 มิ.ย. 61

พ. 9 ส.ค. 60

พ. 17 ม.ค. 61

พ. 13 มิ.ย. 61

ส. 12 - อ. 29 ส.ค. 60

ส. 20 ม.ค. - อ. 6 ก.พ.61

ส. 16 - จ. 18 มิ.ย. 61

จ. 14 ส.ค. 60

จ. 22 ม.ค. 61

จ. 18 มิ.ย.61

จ. 14 - อ. 29 ส.ค. 60

จ. 22 ม.ค. - อ. 6 ก.พ. 61

จ. 18 มิ.ย. - อ. 3 ก.ค. 61

อ. 15 ส.ค. 60

จ. 22 ม.ค. 61

-

พฤ. 17 ส.ค. 60
พ. 30 ส.ค. 60
จ. 11 - ศ. 15 ก.ย. 60

พ. 7 ก.พ. 61
จ. 19 - ศ. 23 มี.ค. 61

พ. 4 ก.ค. 61
-

ส. 16 - อา. 24 ก.ย. 60
จ. 25 ก.ย. 60
จ. 25 ก.ย. - ศ. 13 ต.ค. 60

ส. 24 ก.พ. - อา. 4 มี.ค.61
จ. 5 มี.ค. 61
จ. 5 - ศ. 30 มี.ค. 61

-

พฤ. 28 ก.ย. 60
จ. 16 - ศ. 20 ต.ค. 60

พฤ. 8 มี.ค. 61
-

จ. 23 - ศ. 27 ต.ค. 60

-

-

อา. 12 พ.ย. 60
ศ. 3 - ศ. 10 พ.ย. 60

จ. 30 เม.ย. - อา. 6 พ.ค 61

-

https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/

 วันเริ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
 วันบันทึกงดเรียน (Drop) บางรายวิชาผ่านระบบสารสนเทศ
นิสิต โดยไม่บันทึกคําว่า W ในใบรายงานผลการศึกษา
พร้อมพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 วันเริ่มคิดค่าปรับการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า
ที่กองบริหารวิชาการและนิสิต (ศร.3)
 วันบันทึกขอจบการศึกษาผ่านระบบที่
https://regis.ku.ac.th/request/

















สําหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
และหลังบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบส่งคณะ
วันคัดชื่อออก/พ้นสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อบังคับฯ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559
วันไหว้ครู (งดการเรียนการสอนเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1)
วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการขอจบล่าช้า
นิสิตกรอกแบบประเมินอาจารย์ผ่านเว็บ ครั้งที่ 1
ที่ https://eassess.ku.ac.th/
มิฉะนั้น จะไม่สามารถดําเนินการ Drop
และลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได้
วันสอบกลางภาคของนิสิต วิทยาเขตกําแพงแสน
อาจารย์ดูสรุปผลการประเมินการสอนผ่านเว็บ ครั้งที่ 1
วันบันทึกงดเรียน (Drop) บางรายวิชาผ่านระบบสารสนเทศ
นิสิต โดยบันทึกคําว่า W ในใบรายงานผลการศึกษา
พร้อมพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
วันสุดท้ายของการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
วันจัดงานสถาปนาวิทยาเขต
นิสิตกรอกแบบประเมินอาจารย์ผ่านเว็บ ครั้งที่ 2
ที่ https://eassess.ku.ac.th/
มิฉะนั้น จะไม่สามารถดําเนินการ Drop
และลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได้
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กําหนดการ
อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเอง ผ่าน Web
วันสุดท้ายการส่งเอกสารขอถอนรายวิชาล่าช้า
ถึงกองบริหารวิชาการและนิสิต (ศร.3)
วันสุดท้ายของการขอเทียบรายวิชาสําหรับนิสิตเข้าใหม่
วันสุดท้ายของการสอนนิสิต ระดับปริญญาตรี
และวันสุดท้ายการส่งใบขอจบการศึกษาล่าช้า
ถึงกองบริหารวิชาการและนิสิต (ศร.3)
นิสิตภาคปกติ
นิสิตภาคพิเศษ
วันสอบไล่ของนิสิต วิทยาเขตกําแพงแสน
งานเกษตรกําแพงแสน (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
วันทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
สําหรับนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Exit-Exam)

 วันปิดภาคเรียน (วันจบการศึกษา) สําหรับนิสิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี) 
 วันปิดภาคเรียน (วันจบการศึกษา) 
 วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ ปีการศึกษา 2560
 อาจารย์ดูสรุปผลการประเมินการสอนผ่านเว็บ ครั้งที่ 2
 วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน สําหรับนิสิตที่
ขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ. 5 และ 6 ออนไลน์
 วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N
หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F)
โดยอัตโนมัติ 
 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ. 7 ออนไลน์

ภาคต้น
ศ. 3 - ศ. 10 พ.ย. 60
ศ. 10 พ.ย. 60

ภาคปลาย
จ. 30 เม.ย. - อา. 6 พ.ค 61
ศ. 27 เม.ย. 61

ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561
ศ. 6 ก.ค. 61

ศ. 17 พ.ย. 60
ส. 18 พ.ย. 60
จ. 20 - พ. 29 พ.ย. 60
ศ. 1 - อา. 10 ธ.ค. 60
-

พฤ 12 ก.ค. 61
พฤ. 12 ก.ค. 61
ศ. 13 - อา. 15 ก.ค. 61
-

จ. 18 ธ.ค. 60

ศ. 4 พ.ค. 61
ส. 5 พ.ค. 61
จ. 7 - ศ 18 พ.ค. 61
ส. 19 - อา. 20 พ.ค. 61
**เฉพาะนิสิตรหัส 58
(หลักสูตร 4 ปี) และ
นิสิตรหัส 57 (หลักสูตร 5 ปี)
จ. 26 ก.พ. 61

จ. 18 ธ.ค. 60
อ. 26 ธ.ค. 60
อ. 26 ธ.ค. 60
ศ. 12 ม.ค. 61

จ. 21 พ.ค. 61
อ. 29 พ.ค. 61
อ. 29 พ.ค. 61
ศ. 15 มิ.ย. 61

จ. 16 ก.ค. 61
อ. 24 ก.ค. 61
พ. 25 ก.ค. 61

อา. 16 ม.ค. 61
พ. 24 ม.ค. 61

อ. 19 มิ.ย. 61
พ. 27 มิ.ย. 61

ศ. 24 ส.ค. 61

-

พฤ. 19 ก.ค. 61

-

หมายเหตุ วันจันทร์ที่ 4 ก.ย. 2560 เป็นวันสุดท้ายการแก้ไขคะแนน I และ N ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2560 หากไม่ปฏิบัติตามนี้
ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ 
จัดทําโดย กองบริหารวิชาการและนิสิต
31 พ.ค. 60

จ. 16 ก.ค. 61

