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ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
สาหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กาหนดการ
 วันสอบสัมภาษณ์ผผู้ ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
ประจาปีการศึกษา 2560
 นิสิตใหม่บางเขน บันทึกประวัติผ่านระบบ
ที่ https://student.ku.ac.th/newregis และ
ลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชีผู้ใช้
เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบที่
https://accounts.ku.ac.th
 นิสิตใหม่บางเขน ใช้บัญชีผใู้ ช้เครือข่าย
นนทรี (Nontri Account) ที่ได้รับ Login เข้า
ระบบสารสนเทศนิสิต ที่ www.regis.ku.ac.th
เพื่อพิมพ์ใบชาระเงิน (KU9) ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
 วันส่งเอกสารมอบตัวเป็นนิสิตใหม่บางเขน
 วันลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนามผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สาหรับ
นิสิตคณะวนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี บางเขน
 นิสิตที่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ให้ทาร้องขอผ่อนผัน
โดยดาเนินการผ่าน อ.ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา
คณบดี และนาส่งสานักทะเบียนและประมวลผล
 นิสิตที่มีหนี้สินค้างชาระ เนือ่ งจากกู้ยืมเงิน
จากกองทุน กรอ. และ กยศ. ไม่เพียงพอ
หรือขอผ่อนผันไว้ ต้องชาระเงินให้เสร็จสิ้นก่อน
การลงทะเบียนเรียน
 วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน
ธนาคารรอบแรก นิสิตต้องชาระเงินก่อน 2 วัน
ทาการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่าน
ระบบสารสนเทศนิสิต ที่ www.regis.ku.ac.th
ตามวันและเวลาที่กาหนดให้
 นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00
(รอพินิจ) ต้องเข้าพบ อ.ทีป่ รึกษา ก่อน
การลงทะเบียนเรียนเพื่อให้ อ.ที่ปรึกษา
เห็นชอบและปลดล็อคการลงทะเบียนเรียนผ่าน
ระบบติดตามผลการลงทะเบียนนิสิต ที่
https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/
 วันเริ่มกิจกรรม
 กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง

ภาคต้น
ศ.23 มิ.ย.60

ภาคปลาย
-

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2561
-

ส.1 - จ.10 ก.ค.60

-

-

พ.12 - ศ.14 ก.ค.60
-

-

อ.15 - พฤ.17 พ.ค.61

จ.10 - ศ.21 ก.ค.60

จ.11 - ศ.22 ธ.ค.60

จ.14 - ศ.25 พ.ค.61

จ.10 ก.ค. - ศ.4 ส.ค.60

จ.11 ธ.ค.60 - ศ.12 ม.ค.61

-

จ.17 ก.ค.60
จ.17 - อา.30 ก.ค.60

-

-
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กาหนดการ
 โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
ปีการศึกษา 2560 สาหรับนิสติ ใหม่ ดูประกาศ
อีกครั้ง
 วิทยาเขตบางเขน
 วิทยาเขตกาแพงแสน
 วิทยาเขตศรีราชา
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
 วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน
ธนาคารรอบสอง (ล่าช้า)
หมายเหตุ : นิสิตที่ชาระเงินผ่านธนาคารรอบสอง หากพ้น
ช่วงวันและเวลาที่มสี ิทธิ์ลงทะเบียนเรียนแล้ว สามารถ
ลงทะเบียนเรียนอีกครั้งในช่วงวันลงทะเบียนเรียนไม่ระบุ
สาขาวิชา (วันปลดล็อคเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน)

 วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศ
นิสิต สาหรับนิสิตที่ชาระเงินผ่านธนาคารแล้ว
ก่อน 2 วันทาการ
 นิสิตรหัส 57 และน้อยกว่า
 นิสิตรหัส 58
 นิสิตรหัส 59
 นิสิตรหัส 60
 ภาคพิเศษ
 ภาคปกติ

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2561

จ.17 – ศ.21 ก.ค.60
จ.24 – พ.26 ก.ค.60
พฤ.27 – ศ.28 ก.ค.60
ส.29 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
3 ส.ค.60 จะสำมำรถชำระเงิน
ครั้งต่อไปได้ทุกวันที่
1 - 10 ของทุกเดือน และ
ไม่เกินวันสุดท้ำยของกำรสอน
ในภำคกำรศึกษำนั้น

กรณีนิสิตชำระเงินหลังวันที่
11 ม.ค.61 จะสำมำรถชำระเงิน
ครั้งต่อไปได้ทุกวันที่
1 - 10 ของทุกเดือน และ
ไม่เกินวันสุดท้ำยของกำรสอน
ในภำคกำรศึกษำนั้น

กรณีนิสิตชำระเงินหลังวันที่
7 มิ.ย.61 จะสำมำรถชำระเงิน
ครั้งต่อไปได้ทุกวันที่
1 - 10 ของทุกเดือน และ
ไม่เกินวันสุดท้ำยของกำรสอน
ในภำคกำรศึกษำนั้น

ส.22 ก.ค.60
อา.23 - จ.24 ก.ค.60
อ.25 - พ.26 ก.ค.60

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

จ.28 พ.ค.61
อ.29 พ.ค.61
พ.30 พ.ค.61

พฤ.27 ก.ค.60
พฤ.27 - ศ.28 ก.ค.60

พฤ.28 - ศ.29 ธ.ค.60
พฤ.28 - ศ.29 ธ.ค.60

พฤ.31 พ.ค. - ศ.1 มิ.ย.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.7 ม.ค.61

อา.3 มิ.ย.61

หมายเหตุ :
1) นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตงั้ แต่เวลา
08:30 - 18:00 น. ตามวันและเวลาที่กาหนดให้
2) กรณีที่นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันตามเวลา
ที่กาหนดให้ในวันนั้นๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้อีก
ครั้งตั้งแต่เวลา 18:00 น. จนถึง 07:00 น. (ของวันรุ่งขึ้น)

 วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศ
นิสิต สาหรับนิสิตที่ชาระเงินผ่านธนาคารล่าช้า
และลงทะเบียนเรียนไม่ทนั ตามวันและเวลาที่
กาหนดให้
 วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop)
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
หมายเหตุ :
1) กรณีหมู่เรียนเต็มและนิสิตไม่สามารถ Add/Drop ได้
นิสิตต้องติดต่อ อ.ผู้สอน เพื่อขออนุญาตเข้าเรียนก่อน
จากนั้นจึงบันทึก Add/Drop ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
ด้วย KU3 Online ในช่วงวันที่กาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา
2) กรณีไม่พบรายวิชาหรือไม่พบหมูเ่ รียนที่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ นิสิตต้องติดต่อ อ.ผู้สอน เพื่อขอเปิด
รายวิชาหรือหมู่เรียนก่อนเข้าระบบ KU3 Online

 วันเริ่มลงทะเบียนเรียนไม่ระบุสาขาวิชา
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กาหนดการ
 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.3 และ 4
ออนไลน์
 วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน)

ภาคต้น
อา.30 ก.ค.60

ภาคปลาย
อา.7 ม.ค.61

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2561
-

จ.31 ก.ค.60

จ.8 ม.ค.61

จ.4 มิ.ย.61

-

เดือนมกราคม 2561

-

จ.7 - ศ.11 ส.ค.60

จ.15 - ศ.19 ม.ค.61

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

-

-

-

ศ.26 ม.ค. - ส.3 ก.พ.61

-



 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45
(ดูประกาศอีกครั้งและไม่หยุดเรียน)

 วันลงทะเบียนเรียนด้วยเอกสาร KU 1
โดยนิสติ ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว
 วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
ที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ สานักทะเบียน
และประมวลผล ชั้น 1
 วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop)
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ด้วย KU3 Online
จากนั้นพิมพ์ใบ KU3 ยื่นผ่าน อ.ที่ปรึกษา
อ.ประจาวิชา และนาส่งที่ศูนย์บริการนิสิต
แบบเบ็ดเสร็จ สานักทะเบียนและประมวลผล
ชั้น 1
 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ/
ไม่เห็นชอบการลงทะเบียนเรียนนิสิต
ผ่านระบบติดตามผลการลงทะเบียนนิสิต ที่
https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/
 วันเริ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
 วันบันทึกงดเรียนบางรายวิชาผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิตโดยไม่บันทึกคาว่า W
ในใบรายงานผลการศึกษา
 วันเริ่มคิดค่าปรับการขอเปลี่ยนแปลง
รายวิชาล่าช้า ที่ศูนย์บริการนิสติ แบบเบ็ดเสร็จ
สานักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1
 วันบันทึกขอจบการศึกษาผ่านระบบ
ที่ https://www.regis.ku.ac.th/request/
สาหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และหลังบันทึกเสร็จ
ให้พิมพ์เอกสารใบขอจบส่งคณะ
 วันคัดชื่อออกและพ้นสภาพการเป็นนิสติ
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พุทธศักราช 2559
 วันไหว้ครู ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
(งดการเรียนการสอนเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1)

 งานวันเกษตรแห่งชาติ
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้งและงดการเรียนการสอน
ทุกชั้นปี)
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กาหนดการ
 วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมขอจบการศึกษาล่าช้า
 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ
ครั้งที่ 1 ที่ https://eassess.ku.ac.th/
มิฉะนั้นจะไม่สามารถดาเนินการ Drop
และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้
 วันสอบกลางภาคของนิสติ ระดับปริญญาตรี
บางเขน
 อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิต
ผ่านเว็บ ครั้งที่ 1
 วันบันทึกงดเรียนบางรายวิชาผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิตโดยบันทึกคาว่า W
ในใบรายงานผลการศึกษา พร้อมพิมพ์รายงาน
การลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 วันสุดท้ายของการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา
 วันเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม สาหรับ
นิสิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้งและงดการเรียน
การสอนทุกชั้นปี)
 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้งและงดการเรียน
การสอนทุกชั้นปี)
 วันจัดงานโครงการ “เลือกแนวทาง
วางอนาคต” ครั้งที่ 22 (ดูประกาศอีกครั้ง)
 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ
ครั้งที่ 2 ที่ https://eassess.ku.ac.th/
มิฉะนั้น จะไม่สามารถดาเนินการ Drop
และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้
 อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่านเว็บ
 วันปัจฉิมนิเทศนิสิต ระดับปริญญาตรี
บางเขน
 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอถอน
รายวิชาล่าช้า ถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
 วันสุดท้ายของการขอเทียบรายวิชาสาหรับ
นิสิตเข้าใหม่
 วันสุดท้ายของการสอนนิสิต ระดับ
ปริญญาตรี บางเขน และวันสุดท้ายการส่งใบ
ขอจบการศึกษาล่าช้า ถึงสานักทะเบียนและ
ประมวลผล
 นิสิตภาคปกติ
 นิสิตภาคพิเศษ

ภาคต้น
พ.30 ส.ค.60
จ.11 - ศ.15 ก.ย.60

ภาคปลาย
พ.7 ก.พ.61
จ.19 - ศ.23 ก.พ.61

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2561
พ.4 ก.ค.61
-

ส.16 - อา.24 ก.ย.60

ส.24 ก.พ. - อา.4 มี.ค.61

-

จ.25 ก.ย.60

จ.5 มี.ค.61

-

จ.25 ก.ย. - ศ.13 ต.ค.60

จ.5 - ศ.30 มี.ค.61

-

พฤ.28 ก.ย.60

พฤ.8 มี.ค.61

-

ส.30 ก.ย.60

-

-

เดิม จ.16 - ศ.20 ต.ค.60
ใหม่ จ.13 - ศ.17 พ.ย.60

-

-

เดิม จ.23 - ศ.27 ต.ค.60
ใหม่ จ.20 - ศ.24 พ.ย.60

-

-

พฤ.16 - ศ.17 พ.ย.60

-

-

จ.27 พ.ย. - อา.3 ธ.ค.60

จ.30 เม.ย. - อา.6 พ.ค.61

-

-

ศ.20 เม.ย.61

-

ศ.24 พ.ย.60

ศ.27 เม.ย.61

ศ.6 ก.ค.61

ศ.1 ธ.ค.60
ส.2 ธ.ค.60

ศ.4 พ.ค.61
ส.5 พ.ค.61

พฤ.12 ก.ค.61
พฤ.12 ก.ค.61
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อ้างอิงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559

กาหนดการ
 วันสอบไล่ของนิสิต ระดับปริญญาตรี
บางเขน
 วันทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตที่จะสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Exit-Exam)
 วันปิดภาคการศึกษา (วันจบการศึกษา)
สาหรับนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

ภาคต้น
จ.4 - ศ.15 ธ.ค.60

ภาคปลาย
จ.7 - ศ.18 พ.ค.61

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2561
ศ.13 – อา.15 ก.ค.61

-

ส.19 – อา.20 พ.ค.61
*** เฉพาะนิสิตรหัส 58
(หลักสูตร 4 ปี) และนิสติ
รหัส 57 (หลักสูตร 5 ปี)
จ.26 ก.พ.61

-

จ.18 ธ.ค.60

จ.16 ก.ค.61



 วันปิดภาคการศึกษา (วันจบการศึกษา)
สาหรับนิสิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ 
 วันปิดภาคการศึกษา (วันจบการศึกษา)

จ.18 ธ.ค.60

เดิม จ.14 พ.ค.61
ใหม่ พ.30 พ.ค.61

จ.16 ก.ค.61

จ.18 ธ.ค.60

จ.21 พ.ค.61

จ.16 ก.ค.61

อ.26 ธ.ค.60

อ.24 ก.ค.61

อ.26 ธ.ค.60

เดิม อ.29 พ.ค.61
ใหม่ พ.30 พ.ค.61
อ.29 พ.ค.61

ศ.12 ม.ค.61

ศ.15 มิ.ย.61

พ.25 ก.ค.61

อ.16 ม.ค.61

เดิม อ.19 มิ.ย.61
ใหม่ ศ.1 - ศ.15 มิ.ย.61
พ.27 มิ.ย.61

-



 วันสุดท้ายของการบันทึกข้อมูลกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของนิสิตที่จะจบการศึกษา
 วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่
ปีการศึกษา 2560
 อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิต
ผ่านเว็บ ครั้งที่ 2
 วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน
สาหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษา ปีการศึกษา
2560 
 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ. 5 และ 6
ออนไลน์
 วันสุดท้ายการแก้ไขคะแนน I และ N
หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่านิสติ สอบตก
(คะแนน F) โดยอัตโนมัติ 
 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ. 7 ออนไลน์

พ.24 ม.ค.61
-

เดิม พฤ.19 ก.ค.61
ใหม่ ส.16 - ศ.22 มิ.ย.61

-

ศ.24 ส.ค.61
-

หมายเหตุ : วันจันทร์ที่ 4 ก.ย. 2560 เป็นวันสุดท้ายการแก้ไขคะแนน I และ N ของภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 หากไม่ปฏิบัติตามนี้
ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ 
จัดทาโดย สานักทะเบียนและประมวลผล
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