ปฏิทนิ การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กาหนดการ

ภาคต้น
หลักสูตรภาษาไทย

ภาคปลาย
หลักสูตรนานาชาติ

 นิสติ ใหม่ : บันทึกประวัตผิ ่านระบบ
https://student.ku.ac.th/newregis และ
ลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชีผใู้ ช้
เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ
https://accounts.ku.ac.th

รอบที่ 1 (TCAS 1 - 4)
ศ.14 - พ.19 มิ.ย.62

 นิสติ ใหม่ : ใช้บญ
ั ชีผใู้ ช้เครือข่ายนนทรี (Nontri
Account) ที่ได้รับ Login เข้าระบบสารสนเทศ
นิสิต www.regis.ku.ac.th เพื่อพิมพ์ใบชาระเงิน
(KU9) ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผ่านธนาคาร

พฤ.20 - อ.25 มิ.ย.62

 วันส่งเอกสารมอบตัวเป็นนิสิตใหม่
 บางเขน/ศรีราชา
Ÿ  กาแพงแสน
 สกลนคร
 วันเริ่มกิจกรรมนิสิตใหม่ บางเขน
 วันลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกปฏิบตั งิ านภาคสนาม
สาหรับนิสิตคณะวนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี บางเขน
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2563

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

-

-

-

-

-

-

-

-

รอบที่ 2 (TCAS 5)
พฤ.20 - อ.25 มิ.ย.62

พ.26 - ศ.28 มิ.ย.62
พ.26 - พฤ.27 มิ.ย.62
ศ.28 มิ.ย.62
ส.29 มิ.ย.62
-

-

-
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-

ศ.17 - อา.19 เม.ย.63

-

กาหนดการ
 วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
นิสติ ต้องชาระเงินก่อน 2 วันทาการ จึงจะ
สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศ
นิสติ ได้ตามวันและเวลาทีก่ าหนด

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2563

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

จ.24 มิ.ย. - อา.7 ก.ค.62

จ.22 ก.ค. - อา.4 ส.ค.62

จ.18 พ.ย. - อา.1 ธ.ค.62

จ.23 ธ.ค.62 - อา.5 ม.ค.63

ศ.17 - อา.19 เม.ย.63

ศ.29 - อา.31 พ.ค.63

จ.24 มิ.ย. - ศ.19 ก.ค.62 จ.22 ก.ค. - ศ.16 ส.ค.62

จ.18 พ.ย. - ศ.13 ธ.ค.62

จ.23 ธ.ค.62 - ศ.17 ม.ค.63

-

-

 นิสิตที่มเี หตุจาเป็น ไม่สามารถชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ให้ทาคาร้อง
ขอผ่อนผัน โดยดาเนินการผ่าน อ.ที่ปรึกษา
หัวหน้าภาควิชา คณบดี และนาส่งหน่วยทะเบียน
กลางแต่ละวิทยาเขต
 นิสิตที่มหี นี้สนิ ค้างชาระ เนือ่ งจากกูย้ ืมเงิน
จากกองทุน กรอ. และ กยศ. ไม่เพียงพอหรือ
ขอผ่อนผันไว้ ต้องชาระเงินให้เสร็จสิน้ ก่อน
การลงทะเบียนเรียน
 บางเขน/กาแพงแสน : นิสิตที่มคี ะแนนเฉลีย่
สะสมต่ากว่า 2.00 ต้องเข้าพบ อ.ที่ปรึกษา
ก่อนการลงทะเบียนเรียน เพื่อให้ อ.ที่ปรึกษา
เห็นชอบและปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน
ผ่านระบบ
 ศรีราชา : นิสิตที่มคี ะแนนเฉลีย่ รวมต่ากว่า 2.00
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
หากมีความจาเป็นต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิต
รวมแตกต่างไปจากนี้ ให้พบ อ.ที่ปรึกษา
เพื่อปลดล็อกระบบการลงทะเบียนเรียน
 สกลนคร

จ.8 - ศ.19 ก.ค. 62

-

พฤ.28 พ.ย. - ศ.13 ธ.ค.62

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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กาหนดการ

ภาคต้น
หลักสูตรภาษาไทย

 โครงการก้าวแรกสูศ่ าสตร์แห่งแผ่นดิน
สาหรับนิสิตใหม่ (ดูประกาศอีกครั้ง)
 วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
สาหรับนิสิตที่ชาระเงินผ่านธนาคารแล้ว
ก่อน 2 วันทาการ
 นิสิตรหัส 59 และน้อยกว่า
 นิสิตรหัส 60
 นิสิตรหัส 61
 นิสิตรหัส 62

ภาคปลาย
หลักสูตรนานาชาติ

พ.3 - พฤ.4 ก.ค.62

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2563

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

-

-

-

-

อ.21 เม.ย.63
พ.22 เม.ย.63
พฤ.23 เม.ย.63
ศ.24 เม.ย.63

อ.2 มิ.ย.63
พ.3 มิ.ย.63
พฤ.4 มิ.ย.63
ศ.5 มิ.ย.63

อ.9 ก.ค.62
พ.10 ก.ค.62
พฤ.11 ก.ค.62
ศ.12 ก.ค.62

อ.6 ส.ค.62
พ.7 ส.ค.62
พฤ.8 ส.ค.62
ศ.9 ส.ค.62

อ.3 ธ.ค.62
พฤ.5 ธ.ค.62
ศ.6 ธ.ค.62
พ.4 ธ.ค.62

อ.7 ม.ค.63
พฤ.9 ม.ค.63
ศ.10 ม.ค.63
พ.8 ม.ค.63

-

ศ.9 ส.ค.62

-

ศ.10 ม.ค.63

 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.3 และ 4
ออนไลน์

อา.14 ก.ค.62

อา.11 ส.ค.62

อา.8 ธ.ค.62

อา.12 ม.ค.63

-

-

 วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน) ***
 วันเริ่มลงทะเบียนเรียนไม่ระบุสาขาวิชา
 วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
และชาระเงินล่าช้า ที่หน่วยทะเบียนกลางแต่ละ
วิทยาเขต

จ.15 ก.ค.62

อ.13 ส.ค.62

จ.9 ธ.ค.62

จ.13 ม.ค.63

จ.27 เม.ย.63

จ.8 มิ.ย.63

หมายเหตุ :
1) นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตงั้ แต่เวลา 08.30 - 18.00 น.
ตามวันและเวลาทีก่ าหนดให้
2) กรณีทนี่ ิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันตามเวลา
ทีก่ าหนดให้ในวันนัน้ ๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้อีกครั้ง
ตัง้ แต่เวลา 18.00 น. จนถึง 07.00 น. (ของวันรุ่งขึน้ )

 วันปฐมนิเทศสาหรับนิสิตต่างชาติ

-

หมายเหตุ : เฉพาะบางเขนเท่านัน้
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กาหนดการ
 วันลงทะเบียนเรียนสาหรับนิสิตที่ชาระเงิน
ผ่านธนาคารล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่ทัน
ตามวันและเวลาที่กาหนดให้

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2563

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

จ.15 - ศ.19 ก.ค.62

จ.12 - ศ.16 ส.ค.62

จ.9 - ศ.13 ธ.ค.62

จ.13 - ศ.17 ม.ค.63

จ.27 เม.ย. - ศ.1 พ.ค.63

จ.8 - ศ.12 มิ.ย.63

ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต

ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต

ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต

ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต

จ.22 - ศ.26 ก.ค.62

จ.19 - ศ.23 ส.ค.62

จ.16 - ศ.20 ธ.ค.62

จ.20 - ศ.24 ม.ค.63

จ.4 - ศ.8 พ.ค.63

จ.15 - ศ.19 มิ.ย.63

ยืน่ เอกสาร KU1

ยืน่ เอกสาร KU1

ยืน่ เอกสาร KU1

ยืน่ เอกสาร KU1

ยืน่ เอกสาร KU1

ยืน่ เอกสาร KU1

ยืน่ เอกสาร KU3 Online

ยืน่ เอกสาร KU3 Online

ยืน่ เอกสาร KU3 Online

ยืน่ เอกสาร KU3 Online

ยืน่ เอกสาร KU3 Online

ยืน่ เอกสาร KU3 Online

พ.24 ก.ค.62

พ.21 ส.ค.62

พ.18 ธ.ค.62

พ.22 ม.ค.63

พ. 6 พ.ค.63

พ.17 มิ.ย.63

ส.21 ธ.ค. - อ.7 ม.ค.63

ส.25 ม.ค. - อ.11 ก.พ.63

จ.23 ธ.ค.62

จ.27 ม.ค.63

-

-

จ.23 ธ.ค.62 - อ.7 ม.ค.63

จ.27 ม.ค. - อ.11 ก.พ.63

จ.11 - อ.26 พ.ค.63

จ.22 มิ.ย. - อ.7 ก.ค.63

พ.8 ม.ค.63

พ.12 ก.พ.63

พ.27 พ.ค.63

พ.7 ก.ค.63

ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต

 วันเปลีย่ นแปลงรายวิชา (Add/Drop)
หมายเหตุ : ให้ดูประกาศของแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง

 วันลงทะเบียนเรียนสาหรับนิสิตที่ชาระเงิน
ผ่านธนาคารล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่ทัน
ตามวันและเวลาที่กาหนดให้
 วันเปลีย่ นแปลงรายวิชา (Add/Drop)
หมายเหตุ : ให้ดูประกาศของแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง

 วันเริ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชาเรียน
บางรายวิชา โดยไม่บนั ทึกอักษร W ในใบรายงาน
ผลการศึกษา
 วันคัดชือ่ ออกและพ้นสภาพการเป็นนิสิต
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559
 วันสุดท้ายของการบันทึกขอจบการศึกษา
สาหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา ผ่านระบบ
และหลังบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบ
ส่งคณะต้นสังกัด
 วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมขอจบล่าช้า

ส.27 ก.ค. - อ.13 ส.ค.62 ส.24 ส.ค. - พ.11 ก.ย.62

อ.30 ก.ค.62

จ.26 ส.ค.62

จ.29 ก.ค. - อ.13 ส.ค.62 จ.26 ส.ค. - พ.11 ก.ย.62

พ.14 ส.ค.62

พฤ.12 ก.ย.62
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ส.9 พ.ค. - อ.26 พ.ค.63 ส.20 มิ.ย. - อ.7 ก.ค.63

กาหนดการ
 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชาเรียน
บางรายวิชา โดยบันทึกอักษร W ในใบรายงาน
ผลการศึกษา

ภาคต้น
หลักสูตรภาษาไทย

ภาคปลาย
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

พ.14 ส.ค. - อา.29 ก.ย.62 พฤ.12 ก.ย. - อา.27 ต.ค.62 พ.8 ม.ค. - อา.16 ก.พ.63

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2563
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

พ.12 ก.พ. - อา.22 มี.ค.63

-

-

หมายเหตุ : หากดาเนินการเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องพิมพ์รายงาน
การลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 วันไหว้ครู (ดูประกาศแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง)
 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ
ครั้งที่ 1

พฤ.22 ส.ค.62
จ.26 - ศ.30 ส.ค.62
จ.23 - ศ.27 ก.ย.62

จ.20 - ศ.24 ม.ค.63

จ.24 - ศ.28 ก.พ.63

-

-

 วันสอบกลางภาค ***
 งานวันเกษตรแห่งชาติ (ดูประกาศแต่ละ
วิทยาเขตอีกครั้ง)
 บางเขน (ไม่งดการเรียนการสอน)
 ศรีราชา
 สกลนคร
 กาแพงแสน
 อาจารย์ดสู รุปผลประเมินการสอนของนิสิต
ผ่านเว็บ ครั้งที่ 1
 วันสุดท้ายของการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา

ส.31 ส.ค. - อา.8 ก.ย.62 ส.28 ก.ย. - อา 6 ต.ค.62

ส.25 - ศ.31 ม.ค.63

ส.29 ก.พ. - อา.8 มี.ค.63

-

-

-

ศ.13 - อา.22 ก.ย.62
อ.26 พ.ย. - จ.2 ธ.ค.62
อา.1 - อ.10 ธ.ค.62
จ.9 ก.ย.62
จ.7 ต.ค.62
พฤ.12 ก.ย.62

ศ.11 ต.ค.62

-

ศ.31 ม.ค. - ส.8 ก.พ.63
พ.12 ก.พ.63
จ.9 มี.ค.63

-

-

พฤ.6 ก.พ.63

-

-

พฤ.12 มี.ค.63

-

หมายเหตุ : ให้เป็นไปตามประกาศเงื่อนไขของแต่ละวิทยาเขต

 วันเชิดชูเกียรติบณ
ั ฑิตเกียรตินยิ ม สาหรับนิสิต
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ***

ส.21 ก.ย.62

-

-

 วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง และไม่งดการเรียน
การสอน)

จ.14 - ศ.18 ต.ค.62

-

-

 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)

จ.21 - ศ.25 ต.ค.62

-

-
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กาหนดการ

ภาคต้น

ภาคปลาย

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

 วันสุดท้ายของการขอเทียบรายวิชาสาหรับ
นิสิตเข้าใหม่
 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอเพิ่ม - ถอน
รายวิชาล่าช้า ถึงหน่วยทะเบียนกลางแต่ละ
วิทยาเขต

ศ.1 พ.ย.62

ศ.29 พ.ย.62

-

ศ.1 พ.ย.62

ศ.29 พ.ย.62

ศ.20 มี.ค.63

 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ
ครั้งที่ 2
 อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่านเว็บ
 วันสุดท้ายการส่งใบขอจบการศึกษาล่าช้า
ถึงหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต
 วันสุดท้ายของการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี
 นิสิตภาคปกติ
 นิสิตภาคพิเศษ
 วันสอบไล่ ***
 วันทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตที่จะสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Exit-Exam)

จ.4 - อา.10 พ.ย.62

จ.2 -อา.8 ธ.ค.62

ศ.8 พ.ย.62

ศ.6 ธ.ค.62

1
ศ.8 พ.ย.62
อา.10 พ.ย.62
จ.11 - ศ.22 พ.ย.62
-

1
ศ.6 ธ.ค.62
อา.8 ธ.ค.62
จ.9 - ศ.20 ธ.ค.62
-

 วันปิดภาคการศึกษา (วันจบการศึกษา) ***
 สาหรับนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(5 ปี)
 สาหรับนิสิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ
 วันจัดงานโครงการ “เลือกแนวทางวางอนาคต”
ครั้งที่ 24 (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2563
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

-

-

ศ.24 เม.ย.63

ศ.22 พ.ค.63

ศ.3 ก.ค.63

จ.23 - อา.29 มี.ค.63

จ.27 เม.ย. - ศ.1 พ.ค.63

-

-

ศ.27 มี.ค.63

ศ.1 พ.ค.63

ศ.29 พ.ค.63

ศ.10 ก.ค.63

1
ศ.29 พ.ค.63
ศ.29 พ.ค.63
ส.30 พ.ค. - จ.1 มิ.ย.63
-

1
ศ.10 ก.ค.63
ศ.10 ก.ค.63
ส.11 - จ.13 ก.ค.63
-

อ.2 มิ.ย.63

อ.14 ก.ค.63

-

-

1
1
ศ.27 มี.ค.63
ศ.1 พ.ค.63
อา.29 มี.ค.63
อา.3 พ.ค.63
จ.30 มี.ค. - ศ.10 เม.ย.63
จ.4 - ศ.15 พ.ค.63
ส.11 - อา.12 เม.ย.63
* เฉพาะนิสิตรหัส 60
(หลักสูตร 4 ปี) และนิสิต
รหัส 59 (หลักสูตร 5 ปี)

จ.25 พ.ย.62

จ.23 ธ.ค.62

พฤ.28 - ศ.29 พ.ย.62
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พฤ.16 เม.ย.63
จ.9 มี.ค.63

จ.18 พ.ค.63
-

พฤ.30 เม.ย.63

-

-

-

กาหนดการ
 วันสุดท้ายของการบันทึกข้อมูลกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของนิสิตที่จะจบการศึกษา
 วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่
 อาจารย์ดสู รุปผลประเมินการสอนของนิสิต
ผ่านเว็บ ครั้งที่ 2
 วันสุดท้ายของการเปลีย่ นแปลงคะแนน
สาหรับนิสติ ทีข่ อจบการศึกษา
 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.5 และ 6
ออนไลน์
 วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N
หากไม่ปฏิบตั ติ ามนีใ้ ห้ถือว่านิสิตสอบตก
(คะแนน F) โดยอัตโนมัติ ***
 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.7 ออนไลน์

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2563

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

-

-

-

-

อ.2 มิ.ย.63

อ.14 ก.ค.63

จ.2 ธ.ค.62
ศ.6 ธ.ค.62

จ.30 ธ.ค.62
ศ.3 ม.ค.63

จ.20 เม.ย.63
ศ.24 เม.ย.63

จ.25 พ.ค.63
ศ.29 พ.ค.63

จ.8 มิ.ย.63
-

จ.20 ก.ค.63
-

จ.9 ธ.ค.62

จ.6 ม.ค.63

จ.27 เม.ย.63

จ.1 มิ.ย.63

ศ.12 มิ.ย.63

ศ.24 ก.ค.63

พ.25 ธ.ค.62

พ.22 ม.ค.63

ส.16 พ.ค.63

พ.17 มิ.ย.63

-

-

ศ.27 ธ.ค.62

ศ.24 ม.ค.63

ศ.15 พ.ค.63

ศ.19 มิ.ย.63

ศ.3 ก.ค.63

ศ.14 ส.ค.63

-

-

จ.15 มิ.ย.63

ศ.17 ก.ค.63

-

-

หมายเหตุ : ทัง้ นี้ นิสติ ต้องดูประกาศและรายละเอียดต่าง ๆ ของวิทยาเขตทีน่ ิสติ สังกัดอีกครั้ง
จัดทาโดย สานักทะเบียนและประมวลผล
11 มี.ค. 2562
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