
ปฏิทินการศกึษา ปีการศึกษา 2560 
สําหรับนิสติบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 

กําหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2561
• นิสิตรหัส 60 ชําระเงินผ่านธนาคาร   พฤ. 1 – ส. 10 มิ.ย.60 จ. 18 – ศ. 22 ธ.ค.60  - 
• นิสิตรหัส 60 ชําระเงินผ่านธนาคาร  
(สําหรับผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษารอบ 2 เท่านั้น) 

ส. 1 – อา. 9 ก.ค.60 - - 
• วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560              ส. 29 ก.ค.60 แจ้งให้ทราบภายหลังท่ี 

www.grad.ku.ac.th 
- 

• วันลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกปฏิบัติงาน ภาคสนาม 
สําหรับนิสิตคณะวนศาสตร์   

- - 
 

ติดต่องานบริการการศึกษา 
คณะวนศาสตร์ 

• นิสิตท่ีมีเหตุจําเป็นไม่สามารถชําระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาได้ ให้ทําคําร้องขอผ่อนผันผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา  
หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา คณบดี และนําส่ง 
สํานักทะเบียนและประมวลผล  ยกเว้นนิสิตใหม่ 
•  นิสิตท่ีมีหนี้สินค้างชาํระหรือขอผ่อนผันไว้  
ต้องชําระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน  
• วันชําระเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษาผา่นธนาคารรอบแรก  
นิสิตต้องชําระเงินก่อน 2 วันทําการ จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ท่ี www.regis.ku.ac.th   
ตามวันและเวลาท่ีกําหนดให้ 

จ. 10 – ศ. 21 ก.ค.60 จ. 11 – ศ. 22 ธ.ค.60 จ. 14 – ศ. 25 พ.ค.61 

• วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารรอบสอง
(ล่าช้า)   
หมายเหตุ: นิสิตท่ีชําระเงินผ่านธนาคารรอบสอง  
หากพ้นช่วงวันและเวลาท่ีมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนแล้ว  
สามารถลงทะเบียนเรียนอีกคร้ังในช่วงวันลงทะเบียนเรียน 
ไม่ระบุสาขาวิชา (วันปลดล็อคเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน)  

ส. 22 ก.ค. – พฤ. 3 ส.ค.60  
 
กรณีนิสิตชําระเงนิหลังวันท่ี 
3 ส.ค.60  จะสามารถ 
ชําระเงินคร้ังต่อไป ได้ทุกวันท่ี 
1-10 ของทุกเดือน และไม่เกิน
วันสุดท้ายของการสอน 
ในภาคการศึกษานั้น 

ส. 23 ธ.ค.60 – พฤ. 11 ม.ค.61 
 
กรณีนิสิตชําระเงนิหลังวันท่ี      
11 ม.ค.61 จะสามารถ   
ชําระเงินคร้ังต่อไปได้ทุกวันท่ี  
1-10 ของทุกเดือนและไม่เกิน
วันสุดท้ายของการสอน      
ในภาคการศึกษาน้ัน 

ส. 26 พ.ค. – พฤ. 7 มิ.ย.61 
 

กรณีนิสิตชําระเงนิหลังวันท่ี   
7 มิ.ย.61  จะสามารถ   
ชําระเงินคร้ังต่อไปได้ทุกวันท่ี  
1-10 ของทุกเดือนและไม่เกิน
วันสุดท้ายของการสอน      
ในภาคการศึกษาน้ัน 

• วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต  
สําหรับนิสิตท่ีชําระเงินผ่านธนาคารแล้วก่อน 2 วันทําการ 

   

  นิสิตรหัส 57 และน้อยกว่า  ส. 22 ก.ค.60 พ. 27 ธ.ค.60 จ. 28 พ.ค.61 
  นิสิตรหัส 58 อา. 23 – จ. 24 ก.ค.60 อ. 2 – พ. 3 ม.ค.61 อ. 29 พ.ค.61 
  นิสิตรหัส 59 อ. 25 – พ. 26 ก.ค.60 พฤ. 4 – ศ. 5 ม.ค.61 พ. 30 พ.ค.61 
   นิสิตรหัส 60  พฤ. 27 – ศ. 28 ก.ค.60 พฤ. 28 – ศ. 29 ธ.ค.60 พฤ. 31 พ.ค. – ศ. 1 มิ.ย.61 
หมายเหตุ:  
 1) นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 17:00 น.  ตามวันและเวลาท่ีกําหนดให้ 
 2) กรณีท่ีนิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันตาม
เวลาท่ีกําหนดให้ในวันนั้นๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน    
ได้อีกคร้ัง ต้ังแต่เวลา 17:00 จนถึง 07:00 น. (ของวันรุ่งข้ึน) 

   

• วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต         
สําหรับนิสิตท่ีชําระเงินผ่านธนาคารล่าช้า และ 
ลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลาท่ีกําหนดให้  
• วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop)  
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต    
หมายเหตุ:  
 1) กรณีหมู่เรียนเต็มและนิสิตไม่สามารถ Add/Drop ได้   
นิสิตต้องติดต่อ อ.ผู้สอน เพ่ือขออนุญาตเข้าเรียนก่อน จากนั้น
จึงบันทึก Add/Drop ผ่านระบบสารสนเทศนิสิตด้วย  
KU3 Online ในช่วงวันท่ีกําหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา 
 2) กรณีไม่พบรายวิชาหรือไม่พบหมู่เรียนท่ีสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ นิสิตต้องติดต่อ อ.ผู้สอน เพ่ือขอเปิด
รายวิชาหรือหมู่เรียนก่อนเข้าระบบ KU3 Online 

ส. 29 ก.ค. – ศ. 4 ส.ค.60 ส. 6 – ศ. 12 ม.ค.61 ส. 2 – ศ. 8 มิ.ย.61  
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กําหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2561
• วันเร่ิมลงทะเบียนเรียนไม่ระบุสาขาวิชา                          
(สําหรับวิชาเรียนระดับปริญญาตรี) 

อา. 30 ก.ค.60  อา. 7 ม.ค.61 อา. 3 มิ.ย.61 

• วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)  จ. 31 ก.ค.60 จ. 8 ม.ค.61 จ. 4 มิ.ย.61 
• วันคัดชื่อออกและหมดสถานภาพนิสิต เนื่องจากไม่สามารถ
ส่งโครงการวิทยานิพนธ์ภายในกําหนด 

- อ. 9 ม.ค.61 
 

 สําหรับนิสิตปริญญาโท     
ท่ีเข้าศึกษาในภาคปลาย        
ปีการศึกษา 2558 

 สําหรับนิสิตปริญญาเอก 
ท่ีเข้าศึกษาในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2557 

- 

• กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 45  
(ดูประกาศอีกคร้ังและไม่หยุดเรียน) 

- เดือนมกราคม 2561  - 
• วันลงทะเบียนเรียนด้วยเอกสาร KU1 โดยนิสิตต้องชําระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
• วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ท่ีศูนย์บริการ
นิสิตแบบเบ็ดเสร็จ สํานักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1  
(โดยนิสิตไม่ต้องย่ืนคําร้องผ่านบณัฑิตวิทยาลัย) 

จ. 7 – ศ. 11 ส.ค.60  จ. 15 – ศ. 19 ม.ค.61 จ. 11 – ศ. 15 มิ.ย.61 

• วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop) ผ่านระบบ
สารสนเทศนิสิต ด้วย KU3 Online จากนั้นพิมพ์ใบ KU3  
ย่ืนผ่าน อ.ท่ีปรึกษา  อ.ประจําวิชา และนําส่งท่ีศูนย์บริการ
นิสิตแบบเบ็ดเสร็จ สํานักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 

    
 

  

• อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ             
การลงทะเบียนเรียนนิสิตผ่านระบบติดตามผลการลงทะเบียนนิสิต 
ท่ี https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/ 

      

• วันเริ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์  
ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต  

พ. 9 ส.ค.60 พ. 17 ม.ค.61 พ. 13 มิ.ย.61 

• วันเร่ิมคิดค่าปรับการขอเปล่ียนแปลงรายวิชาล่าช้า  
ท่ีศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ชั้น 1 

จ. 14 ส.ค.60  จ. 22 ม.ค.61 จ. 18 มิ.ย.61 

• วันสุดท้ายของการทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่                    จ. 14 ส.ค.60 ศ. 19 ม.ค.61 - 
• วันคัดชื่อออกและหมดสถานภาพนิสิต  ตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2559  

อ. 15 ส.ค.60 จ. 22 ม.ค.61 - 

• วันไหว้ครู ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ พฤ. 17 ส.ค.60 - - 
• งานวันเกษตรแห่งชาติ (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกคร้ัง  
และงดการเรียนการสอนทุกชั้นปี) 

- ศ. 2 – ส. 10 ก.พ.61 - 
• นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ คร้ังท่ี 1           
ท่ี https://eassess.ku.ac.th/  มิฉะนั้น จะไม่สามารถ
ดําเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ถัดไปได้  

จ. 11 – ศ. 15 ก.ย.60 จ. 19 – ศ. 23 ก.พ.61 - 

• วันสอบกลางภาคของนิสิตวิทยาเขตบางเขน ส. 16 ก.ย. – อา. 24 ก.ย.60 ส. 24 ก.พ. – อา. 4 มี.ค.61 - 
• อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บ  
คร้ังท่ี 1 

จ. 25 ก.ย.60 จ. 5 มี.ค.61 - 
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กําหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2561
• วันบันทึกงดเรียนบางรายวิชาผา่นระบบสารสนเทศนิสิต
พร้อมพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

จ. 25 ก.ย. – ศ. 13 ต.ค.60 จ. 5 – ศ. 30 มี.ค.61 
 

- 
• วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย  อ. 10 ต.ค.60 - - 
• วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศ
มหาวิทยาลัยอีกคร้ังและงดการเรียนการสอนทุกชั้นปี) 

จ. 16 – ศ. 20 ต.ค.60 - - 
• วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัย 
อีกคร้ังและงดการเรียนการสอนทุกชั้นปี) 

จ. 23 – ศ. 27 ต.ค.60 - - 
• วันสุดท้ายของการย่ืนคําร้องขอสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย 
(สําหรับนิสิตหลักสูตรมีวิทยานิพนธ์/หลักสูตรการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) ท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2559) 

ศ. 17 พ.ย.60 พ. 18 เม.ย.61 จ. 18 มิ.ย.61   

• วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอถอนรายวิชาล่าช้า 
ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล 

ศ. 24 พ.ย.60 ศ. 27 เม.ย.61 ศ. 6 ก.ค.61 

• นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ คร้ังท่ี 2       
ท่ี https://eassess.ku.ac.th/ มิฉะนั้น จะไม่สามารถ
ดําเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้ 

จ. 27 พ.ย. – อา. 3 ธ.ค.60 จ. 30 เม.ย. – อา. 6 พ.ค.61 - 

• อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่านเว็บ    
• วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย 
(สําหรับนิสิตหลักสูตรมีวิทยานิพนธ์/หลักสูตรการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) ท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2559) 

ศ. 1 ธ.ค.60 อ. 1 พ.ค.61 จ. 2 ก.ค.61 

• วันสุดท้ายของการสอนของนิสิตวิทยาเขตบางเขน ศ. 1 ธ.ค.60 ศ. 4 พ.ค.61 พฤ. 12 ก.ค.61 
• วันสุดท้ายของการส่งโครงการวิทยานิพนธ์  
(มิฉะนั้น จะหมดสถานภาพนิสิต) 
 

 
 

ศ. 1 ธ.ค.60 
 

 สําหรับนิสิตปริญญาโท    
ท่ีเข้าศึกษาในภาคปลาย    
ปีการศึกษา 2558 

 สําหรับนิสิตปริญญาเอก 
ท่ีเข้าศึกษาในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2557 

ศ. 4 พ.ค.61 
 

 สําหรับนิสิตปริญญาโท      
ท่ีเข้าศึกษาในภาคต้น         
ปีการศึกษา 2559 

 สําหรับนิสิตปริญญาเอก 
ท่ีเข้าศึกษาในภาคต้น 
ปีการศึกษา 2558 

- 

• วันสุดท้ายของการเสนอคําร้องขอแต่งต้ังคณะกรรมการ    
ท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิต  

ศ. 1 ธ.ค.60 
สําหรับนสิิตท่ีเข้าศึกษาใน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 

ศ. 4 พ.ค.61 
สําหรับนสิิตท่ีเข้าศึกษาใน 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 

- 

• วันสอบไล่ของนิสิตวิทยาเขตบางเขน จ. 4 – ศ. 15 ธ.ค.60 จ. 7 – ศ. 18 พ.ค.61 ศ. 13 – อา. 15 ก.ค.61 
• วันสุดท้ายของการย่ืนคําร้องขอสอบประมวลความรู้ 
(สําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)  
ท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559) 

ศ. 15 ธ.ค.60 พ. 16 พ.ค.61 จ. 16 ก.ค.61 

• วันสุดท้ายของการส่งรูปเล่มเพ่ือตรวจรูปแบบ                  
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ (วพ.01)  

ศ. 15 ธ.ค.60 
สําหรับนสิติท่ีสอบปากเปล่า 
ข้ันสดุท้าย ในวันท่ี 1 ธ.ค.60 

อ. 15 พ.ค.61 
สําหรับนสิิตท่ีสอบปากเปล่า
ข้ันสุดท้าย ในวันท่ี 1 พ.ค.61 

จ. 16 ก.ค.61 
สําหรับนสิิตท่ีสอบปากเปล่า
ข้ันสุดท้าย ในวันท่ี 2 ก.ค.61 

• วันปิดภาคเรียน จ. 18 ธ.ค.60 จ. 21 พ.ค.61 จ. 16 ก.ค.61 
• วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ ปีการศึกษา 2560 อ. 26 ธ.ค.60 อ. 29 พ.ค.61 อ. 24 ก.ค.61 
• อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บ คร้ังท่ี 2 อ. 26 ธ.ค.60 อ. 29 พ.ค.61 - 
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กําหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2561

• วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ พร้อมเอกสาร
การขอจบการศึกษา (วพ.02) สําหรับหลักสูตรท่ีมี
วิทยานิพนธ์/ส่งหลักฐานการขอจบการศึกษา และซีดี  
สําหรับหลักสูตรการศกึษาค้นคว้าอิสระ (IS) ท่ีเข้าศกึษา 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 

ศ. 29 ธ.ค.60 
สําหรับนสิิตท่ีสอบปากเปล่า
ข้ันสุดท้ายในวันท่ี 1 ธ.ค.60 

พ. 30 พ.ค.61 
สําหรับนสิิตท่ีสอบปากเปล่า 
ข้ันสุดท้ายในวันท่ี 1 พ.ค.61 

จ. 30 ก.ค.61 
สําหรับนสิิตท่ีสอบปากเปล่า
ข้ันสุดท้ายในวันท่ี 2 ก.ค.61 

• วันสุดท้ายของการสอบประมวลความรู้ (สําหรับนิสิต
หลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ท่ีเข้าศึกษา 
ก่อนปีการศึกษา 2559) 

ศ. 29 ธ.ค.60 พ. 30 พ.ค.61 จ. 30 ก.ค.61 

• วันสุดท้ายของการชําระเงินเพ่ือจัดทํารูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
และซีดี  
 

จ. 8 ม.ค.61 
สําหรับนสิิตท่ีสอบปากเปล่า
ข้ันสุดท้ายในวันท่ี 1 ธ.ค.60 

พ. 6 มิ.ย.61 
สําหรับนสิิตท่ีสอบปากเปล่า 
ข้ันสุดท้ายในวันท่ี 1 พ.ค.61 

จ. 6 ส.ค.61 
สําหรับนสิิตท่ีสอบปากเปล่า
ข้ันสุดท้ายในวันท่ี 2 ก.ค.61 

• วันสุดท้ายของการส่งใบแจ้งผลสอบประมวลความรู้ พร้อม
หลักฐานประกอบการจบการศึกษา สําหรับนิสิตหลักสูตร
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 

จ. 8 ม.ค.61 พ. 6 มิ.ย.61 จ. 6 ส.ค.61 

• วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ. 5 และ 6 ออนไลน์ อ. 16 ม.ค.61 อ. 19 มิ.ย.61 - 
• วันสุดท้ายการแก้ไขคะแนน I  และ N  
หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) 
โดยอัตโนมัติ 

พ. 24 ม.ค.61 พ. 27 มิ.ย.61 ศ. 24 ส.ค.61 

• วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ. 7 ออนไลน์ - พฤ. 19 ก.ค.61 - 
 
 หมายเหตุ:  วันจันทร์ที่ 4 ก.ย.60 เปน็วันสุดทา้ยการแก้ไขคะแนน I และ N ของภาคฤดูร้อน ป ีพ.ศ.2560 หากไม่ปฏิบัติตามน้ี 
                ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ 
 
 
 
 
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยท่ีชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน “รักษาสถานภาพนิสิต” ผ่านธนาคารแล้ว  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต 

ตามวันเวลาที่กําหนดให้  โดยลงทะเบียนเรียนรหัสวิชา “00000000”  แล้ว Submit และยืนยันการลงทะเบยีนเรียน 
(หากไม่ลงทะเบียนเรียนในระบบสารสนเทศนสิิตจะ “หมดสถานภาพนิสิต”  ในภาคการศึกษาปกติ  

เนื่องจากดําเนินการไม่ครบตามขั้นตอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


