ปฏิทินกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 สำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำหนดกำร
 วันลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
สาหรับนิสิตคณะวนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี บางเขน
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
 วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
นิสิตต้องชำระเงินก่อน 2 วันทำกำร จึงจะ
สำมำรถลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบสำรสนเทศ
นิสิตได้ตำมวันและเวลำทีก่ ำหนด

ภำคต้น
-

ภำคปลำย
-

ภำคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562
อ.15 - พฤ.17 พ.ค.62

จ.16 ก.ค. - อา.5 ส.ค.61 จ.24 ธ.ค.61 - อา.13 ม.ค.62

ศ.7 - อา.9 มิ.ย.62

 บำงเขน/กำแพงแสน : นิสิตทีม่ ีคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ากว่า 2.00 ต้องเข้าพบ อ.ทีป่ รึกษา
ก่อนการลงทะเบียนเรียน เพือ่ ให้ อ.ทีป่ รึกษา
เห็นชอบและปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน
ผ่านระบบ

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

-

 ศรีรำชำ : นิสิตทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ากว่า 2.00
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
หากมีความจาเป็นต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิต
รวมแตกต่างไปจากนี้ ให้พบ อ.ทีป่ รึกษา
เพือ่ ปลดล็อกระบบการลงทะเบียนเรียน

พฤ.26 ก.ค.- อา.5 ส.ค.61

พ.2 - อา.13 ม.ค.62

-

อ.17 - จ.23 ก.ค.61

-

-

 นิสิตทีม่ ีเหตุจาเป็นไม่สำมำรถชำระเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำได้ ให้ทำคำร้อง
ขอผ่อนผัน โดยดาเนินการผ่าน อ.ทีป่ รึกษา
หัวหน้าภาควิชา คณบดี และนาส่งหน่วยทะเบียน
กลางแต่ละวิทยาเขต
 นิสิตที่มีหนีส้ ินค้ำงชำระ เนื่องจากกู้ยมื เงิน
จากกองทุน กรอ. และ กยศ. ไม่เพียงพอหรือ
ขอผ่อนผันไว้ ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อน
กำรลงทะเบียนเรียน

 สกลนคร
 นิสิตใหม่ : บันทึกประวัติผ่านระบบ
https://student.ku.ac.th/newregis และ
ลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพือ่ ใช้งานบัญชีผู้ใช้
เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ
https://accounts.ku.ac.th
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กำหนดกำร
 นิสิตใหม่ : ใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri
Account) ทีไ่ ด้รับ Login เข้าระบบสารสนเทศ
นิสิต www.regis.ku.ac.th เพือ่ พิมพ์ใบชาระเงิน
(KU9) ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผ่านธนาคาร

ภำคต้น
อ.17 - จ.23 ก.ค.61

ภำคปลำย
-

ภำคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562
-

 วันส่งเอกสารมอบตัวเป็นนิสิตใหม่
 บางเขน/กาแพงแสน/ศรีราชา
 สกลนคร
 วันเริม่ กิจกรรมนิสิตใหม่
 โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
สาหรับนิสิตใหม่ (ดูประกาศอีกครัง้ )
 วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
สาหรับนิสิตทีช่ าระเงินผ่านธนาคารแล้ว
ก่อน 2 วันทาการ

1
อ.24 - พฤ.26 ก.ค.61
พฤ.26 ก.ค.61
ศ.27 ก.ค.61
อ.31 ก.ค. - ศ.3 ส.ค.61

-

-

พ.1 - ส.4 ส.ค.61

พ.9 - ส.12 ม.ค.62

พ.5 - ส.8 มิ.ย.62

ศ.3 ส.ค.61

จ. 14 ม.ค.62

จ. 10 มิ.ย.62

 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.3 และ 4
ออนไลน์

อา.5 ส.ค.61

อา.13 ม.ค.62

-

 วันเปิดภำคกำรศึกษำ (วันเริม่ การสอน) ***
 วันเริม่ ลงทะเบียนเรียนไม่ระบุสาขาวิชา
 วันเริม่ คิดค่ำปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
และชาระเงินล่าช้า ทีห่ น่วยทะเบียนกลางแต่ละ
วิทยาเขต

จ.6 ส.ค.61

จ.14 ม.ค.62

จ.10 มิ.ย.62

จ.6 - อา.19 ส.ค.61

จ.14 - อา.27 ม.ค.62

จ.10 - ศ.21 มิ.ย.62

พฤ.16 ส.ค.61
พฤ.23 ส.ค.61
จ.20 ส.ค.61

จ.28 ม.ค.62

-

 วันปฐมนิเทศสาหรับนิสิตต่างชาติ
หมำยเหตุ : เฉพาะบางเขนเท่านั้น

 วันลงทะเบียนเรียนสาหรับนิสิตทีช่ าระเงิน
ผ่านธนาคารล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่ทัน
ตามวันและเวลาทีก่ าหนดให้
 วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop)
หมำยเหตุ : ให้ดูประกาศของแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง

 วันไหว้ครู (ดูประกาศแต่ละวิทยาเขตอีกครัง้ )
 ศรีราชา
 บางเขน/กาแพงแสน/สกลนคร
 วันคัดชื่อออกและพ้นสภาพการเป็นนิสิต
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559
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กำหนดกำร
 งานวันเกษตรแห่งชาติ (ดูประกาศแต่ละ
วิทยาเขตอีกครัง้ )
 บางเขน
 ศรีราชา
 สกลนคร
 กาแพงแสน
 วันสุดท้ำยของการบันทึกขอจบการศึกษา
สาหรับนิสิตทีค่ าดว่าจะจบการศึกษา ผ่านระบบ
และหลังบันทึกเสร็จให้พมิ พ์เอกสารใบขอจบ
ส่งคณะต้นสังกัด

ภำคต้น

ภำคปลำย

ภำคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562

ส.25 ส.ค. - อา.2 ก.ย.61
ประมาณปลายเดือน พ.ย.
ศ.1 - อา.10 ธ.ค.61
อ.4 ก.ย.61

ศ.1 - ส.9 ก.พ.62
อ.12 ก.พ.62

อ.9 ก.ค.62

 วันสุดท้ำยของกำรขอถอนวิชำเรียน
บำงรำยวิชำ โดยไม่บนั ทึกอักษร W ในใบรายงาน
ผลการศึกษา

อ.4 ก.ย.61

อ.12 ก.พ.62

ศ.12 ก.ค.62

 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ
ครัง้ ที่ 1 มิฉะนัน้ จะไม่สำมำรถดำเนินกำร Drop
และลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำถัดไปได้

จ.17 - ศ.21 ก.ย.61

จ.4 - ศ.8 มี.ค.62

-

 วันสอบกลำงภำค ***
 วันเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม สาหรับนิสิต
ทีจ่ บการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ***
 อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิต
ผ่านเว็บ ครัง้ ที่ 1
 วันสุดท้ายของการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา

ส.22 - อา.30 ก.ย.61
ส.29 ก.ย.61

ส.9 - อา.17 มี.ค.62
-

-

จ.1 ต.ค.61

จ.18 มี.ค.62

-

พฤ.4 ต.ค.61

พฤ.14 มี.ค.62

-

อา.14 ต.ค.61

อา.31 มี.ค.62

-

จ.15 - ศ.19 ต.ค.61

-

-

จ.22 - ศ.26 ต.ค.61

-

-

พฤ.15 - ศ.16 พ.ย.61

-

-

ศ.30 พ.ย.61

-

-

หมำยเหตุ : ให้เป็นไปตามประกาศเงือ่ นไขของแต่ละ
วิทยาเขต

 วันสุดท้ำยของกำรขอถอนวิชำเรียน
บำงรำยวิชำ โดยบันทึกอักษร W ในใบรายงาน
ผลการศึกษา
หมำยเหตุ : หากดาเนินการเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องพิมพ์
รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 วันซ้อมใหญ่พธิ ีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครัง้ )
 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครัง้ )
 วันจัดงานโครงการ “เลือกแนวทางวางอนาคต”
ครัง้ ที่ 23 (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครัง้ )
 วันสุดท้ายของการขอเทียบรายวิชาสาหรับ
นิสิตเข้าใหม่
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กำหนดกำร
 วันสุดท้ำยของกำรส่งเอกสำรขอเพิ่ม - ถอน
รำยวิชำล่ำช้ำ ถึงหน่วยทะเบียนกลางแต่ละ
วิทยาเขต
 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ
ครัง้ ที่ 2 มิฉะนัน้ จะไม่สำมำรถดำเนินกำร
ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำถัดไปได้
 อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่านเว็บ
 วันสุดท้ำยการส่งใบขอจบการศึกษาล่ำช้ำ
ถึงหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต
 วันสุดท้ำยของกำรสอนนิสิตระดับปริญญาตรี
 นิสิตภาคปกติ
 นิสิตภาคพิเศษ
 วันสอบไล่ ***
 วันทดสอบวัดความรูค้ วามสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตทีจ่ ะสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Exit-Exam)
 วันปิดภำคกำรศึกษำ (วันจบการศึกษา) ***
 สาหรับนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(5 ปี)
 สาหรับนิสิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ
 วันสุดท้ายของการบันทึกข้อมูลกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของนิสิตทีจ่ ะจบการศึกษา
 วันสุดท้ำยของการส่งคะแนนสอบไล่
 อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิต
ผ่านเว็บ ครัง้ ที่ 2
 วันสุดท้ำยของการเปลี่ยนแปลงคะแนน
สำหรับนิสิตทีข่ อจบกำรศึกษำ
 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.5 และ 6
ออนไลน์
 วันสุดท้ำยของกำรแก้ไขคะแนน I และ N
หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ถอื ว่านิสิตสอบตก
(คะแนน F) โดยอัตโนมัติ ***
 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.7 ออนไลน์

ภำคต้น
ศ.30 พ.ย.61

ภำคปลำย
ศ.3 พ.ค.62

ภำคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562
ศ.12 ก.ค.62

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

1
ศ.7 ธ.ค.61
อา.9 ธ.ค.61
จ.10 - ศ.21 ธ.ค.61
-

1
ศ.10 พ.ค.62
อา.12 พ.ค.62
จ.13 - ศ.24 พ.ค.62
ส.25 - อา.26 พ.ค.62

1
ศ.19 ก.ค.62
ศ.19 ก.ค.62
ส.20 - จ.22 ก.ค.62
-

* เฉพาะนิสิตรหัส 59
(หลักสูตร 4 ปี) และนิสิต
รหัส 58 (หลักสูตร 5 ปี)

จ.24 ธ.ค.61

จ.27 พ.ค.62
จ.11 มี.ค.62

อ.23 ก.ค.62

ศ.31 พ.ค.62
-

-

อ.23 ก.ค.62

ศ.4 ม.ค.62
จ.7 ม.ค.62

ศ.7 มิ.ย.62
จ.10 มิ.ย.62

จ.29 ก.ค.62
-

จ.14 ม.ค.62

จ.17 มิ.ย.62

ศ.2 ส.ค.62

อ.22 ม.ค.62

อ.25 มิ.ย.62

-

ศ.1 ก.พ.62

ศ.5 ก.ค.62

ศ.23 ส.ค.62

-

พฤ.25 ก.ค.62

-

หมำยเหตุ : ทัง้ นี้ นิสิตต้องดูประกำศและรำยละเอียดต่ำง ๆ ของวิทยำเขตทีน่ ิสิตสังกัดอีกครัง้
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จัดทำโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล

