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♦นิสิตใหม :ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใหมออนไลนผานระบบ 

https://isea.ku.ac.th/STDWeb และลงทะเบียนยืนยันตัว

บุคคลเพื่อใชงานบัญชีผูใชเครือขายนนทรี (Nontri Account) 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผานระบบ

https://accounts.ku.ac.th

- - -

♦นิสิตใหม :  ใชบัญชีผูใชเครือขายนนทรี (Nontri Account)

 ที่ไดรับดําเนินการ Login เขาระบบลงทะเบียนเรียนนิสิต 

my.ku.th เพื่อชําระคาธรรมเนียมการศึกษาผาน Mobile 

Banking และ เขาระบบสารสนเทศนิสิต 

www.reg.src.ku.ac.th สําหรับการตรวจสอบขอมูลทาง

การศึกษาของนิสิตของภาคถัดไป

 ♦ วันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคาร  นิสิตตอง

ชําระเงินกอน 1 วันทําการ จึงสามารถลงทะเบียนเรียนผาน

ระบบ my.ku.th ไดตามวันและเวลาที่กําหนด

จ.13 - ศ.24 ม.ิย. 65 จ.25 ก.ค. - ศ.5 ส.ค. 65 จ.14 - ศ.25 พ.ย. 65 จ.26 ธ.ค.65 - ศ. 6 ม.ค.66 จ.10 - พฤ.20 เม.ย. 66 จ.22 พ.ค. - ศ.2 ม.ิย.66

♦ นิสิตที่มีหนี้สิ้นคางชําระเนื่องจากกองทุนกูยืมไมพอ/

ขอผอนผันไว/ถูกคัดชื่อพนสภาพการเปนนิสิต 

 ทําเรื่องขอคืนสภาพพรอมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

โดยใหดําเนินการชําระเงินใหเสร็จสิ้นกอนการลงทะเบียนเรียน

 ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ

 (มิฉะนั้นจะไมสามารถลงทะเบียนเรียนภาคถัดไปได)

- -

♦ นิสิตที่มีความจําเปนไมสามารถชําระเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาได ใหทําคํารองขอผอนผัน โดยดําเนินการผาน อ.ที่

ปรึกษา อนุมัติจากคณบดี และคณะนําสงงานบริการการศึกษา

 อาคาร 1 บริการวิทยาการ (กอนกําหนดการลงทะเบียนเรียน)

จ.13 - ศ.24 ม.ิย. 65 จ.25 ก.ค. - ศ.5 ส.ค. 65 จ.14 - ศ.25 พ.ย. 65 จ.26 ธ.ค.65 - ศ. 6 ม.ค.66 - -

Tcas 1-4

พ.1 -พ.15 ม.ิย.65

Tcas 1-4

พ.1 -พ.15 ม.ิย.65

ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2565 สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา       

กําหนดการ
ภาคตน ภาคปลาย ภาคฤดูรอน ป พ.ศ. 2566



หนา 2 / 7

หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ

 

  

กําหนดการ
ภาคตน ภาคปลาย ภาคฤดูรอน ป พ.ศ. 2566

♦ นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ํากวา 2.00  สามารถลงทะเบียน

เรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต  หากมีความจําเปนตอง

ลงทะเบียนเรียนหนวยกิตรวมแตกตาง

ไปจากนี้  ใหพบอาจารยที่ปรึกษากอนการลงทะเบียนเรียนเพื่อ

เห็นชอบและปลดล็อกระบบการลงทะเบียนเรียนผานระบบ

จ.20 ม.ิย. - ศ.1 ก.ค.65 อ.2 - ศ.12 ส.ค. 65 จ.21 พ.ย. - ศ.2 ธ.ค. 65 อ.3 - ศ.13 ม.ค.66 - -

♦ วันเริ่มกิจกรรมนิสิตใหม

(รอดูประกาศอีกครั้ง)

- -

♦ โครงการกาวแรกสูศาสตรแหงแผนดิน สําหรับนิสิตใหม 

(ชั้นปที่ 1) ปการศึกษา 2565

(รอดูประกาศอีกครั้ง)

- - - -

♦ วันลงทะเบียนเรียนผานระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th  

สําหรับนิสิตที่ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคาร

เรียบรอยแลว กอน 1 วันทําการ  “ลงทะเบียนเรียนเฉพาะ

วิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ใหลงกอน” (รอบแรก)

•        นิสิตรหัส 58-62  (ชั้นปที่ 4-8) อ.21 ม.ิย.65 อ.2 ส.ค.65 จ.21 พ.ย.65 อ.3 ม.ค.66 อ.18 เม.ย.66 อ.30 พ.ค.66

•        นิสิตรหัส 63  (ชั้นปที่ 3) พ.22 ม.ิย.65 พ.3 ส.ค.65 พ.23 พ.ย.65 พฤ.5 ม.ค.66 อ.18 เม.ย.66 อ.30 พ.ค.66

•        นิสิตรหัส 64 (ชั้นปที่ 2) พฤ. 23 ม.ิย.65 พฤ.4 ส.ค.65 พฤ.24 พ.ย.65 พฤ.5 ม.ค.66 พ.19 เม.ย.66 พ.31 พ.ค..66

       •     นิสิตรหัส 65  (ชั้นปที่ 1) อ.22 พ.ย.65 พ.4 ม.ค.66 พ.19 เม.ย.66 พ.31 พ.ค..66

♦  วันลงทะเบียนเรียนผานระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th 

 สําหรับนิสิตที่ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคาร

เรียบรอยแลว  “ลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุมภาษาเลือก และ

เลือกเสรี”  สําหรับนิสิตทุกคณะ  (รอบแรก)

ศ.24 ม.ิย.65 ศ.5 ส.ค.65 ศ.25 พ.ย.65 ศ.6 ม.ค.66 พฤ.20 เม.ย.66 พฤ.1 ม.ิย.66

อา.12 ม.ิย.65

จ.20-ศ.24ม.ิย.65 




(ยกเวนนิสิตรหัส 58 ไมสามารถลงทะเบียนเรียนได

เนื่องจากครบ2 เทาของจํานวนปการศึกษาที่กําหนด

ในหลักสูตร ตามขอบังคับ 26.4.8) 

จ.20 ม.ิย.65 ***มหาวิทยาลัยลงทะเบียนเรียนรายวิชาให

โดยนิสิตตองเขายืนยันการลงทะเบียนเรียนในระบบ

my.ku.th***
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♦ วันลงทะเบียนเรียนผานระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th  

สําหรับนิสิตที่ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคาร

เรียบรอยแลว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกแผนการเรียน

หรือรายวิชาที่เปดใหลงเพิ่ม”

 สําหรับนิสิตทุกคณะ   (รอบสอง)

ส.25 ม.ิย.65 ส.6 ส.ค.65 ส.26 พ.ย.65 ส.7 ม.ค.66 - -

♦ วันสุดทายของการรายงาน มคอ.3 และ 4 ออนไลน อา.26 ม.ิย.65 อา.7 ส.ค.65 อา.27 พ.ย.65 อา.8 ม.ค.66 - -

♦วันเปดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน) *** จ.27 ม.ิย.65 จ.8 ส.ค.65 จ.28 พ.ย.65 จ.9 ม.ค.66 จ.24 เม.ย.66 อ. 6 ม.ิย.66

♦ วันเริ่มคิดคาปรับการลงทะเบียนเรียนลาชา

♦ วันลงทะเบียนเรียนลาชาผานระบบลงทะเบียนเรียน 

my.ku.th  สําหรับนิสิตที่ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาผาน

ธนาคารเรียบรอยแลว  ยังไมไดลงทะเบียนเรียนหรือ

ลงทะเบียนเรียนไมทันตามวันและเวลาที่กําหนดให 

♦วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop) Ku3 online  ผาน

ระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th

จ.27 ม.ิย.- ศ.1 ก.ค.65

โดยผานความเห็นชอบ   

จาก อ.ผูสอน

จ.8 - ศ.12 ส.ค.65

โดยผานความเห็นชอบ   

จาก อ.ผูสอน

จ.28 พ.ย. - ศ.2 ธ.ค.65

        โดยผานความเห็นชอบ   

         จาก อ.ผูสอน

จ.9 - ศ.13 ม.ค.66

โดยผานความเห็นชอบ 

 จาก อ.ผูสอน

จ.24 - ศ.28 เม.ย.66

โดยผานความเห็นชอบ   

จาก อ.ผูสอน

อ. 6 - ศ.9 ม.ิย.66

โดยผานความเห็นชอบ 

  จาก อ.ผูสอน

♦ วันลงทะเบียนเรียนลาชาผานระบบลงทะเบียนเรียน 

my.ku.th  สําหรับนิสิตที่ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาผาน

ธนาคารเรียบรอยแลว  ยังไมไดลงทะเบียนเรียนหรือ

ลงทะเบียนเรียนไมทันตามวันและเวลาที่กําหนดให

♦วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop)
หมายเหตุ : กรณีหมูเรียนเต็มหรือลงทะเบียนเรียนไมเปนไปตาม

ขอบังคับฯวาดวยการศึกษาระดับป.ตรี มก. พ.ศ.2559 ใหติดตอ

คณะตนสังกัดรายวิชาเพื่อขออนุญาตการลงทะเบียนเรียนใน

ชวงเวลาที่กําหนด(ดวยคํารอง)

จ.4 - ศ. 8 ก.ค.65

ยื่นคํารอง

จ.15- ศ. 19 ส.ค.65

ยื่นคํารอง

จ.5 -ศ.9 ธ.ค.65

ยื่นคํารอง

จ.16 - ศ.20 ม.ค.66

ยื่นคํารอง

จ.1 - ศ.5 พ.ค.66

ยื่นคํารอง

จ.12.- ศ.16 ม.ิย.66

ยื่นคํารอง
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♦วันขอเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต และ เปลี่ยนแปลง

การลงทะเบียนเรียน Add – Drop   สําหรับนิสิตใหม (นิสิต

ชั้นปที่ 1)  เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่

สิ้นสุดสถานภาพในระยะเวลาไมเกิน 2 ป คัดเลือกเขามา

ใหม  ใหนิสิตติดตอคณะตนสังกัดเขียนคํารอง ผานอาจารยที่

ปรึกษา  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอนุมัติจากคณบดี 

และคณะนําสงงานบริการการศึกษา อาคาร 1  บริการ

วิทยาการ  ภายในวันที่กําหนด

จ.27 ม.ิย.- ศ.8 ก.ค.65 จ.8 -ศ.19 ส.ค.65 - - - -

♦วันพิมพใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน ผานระบบ

สารสนเทศนิสิต

♦ วันคัดชื่อออกและพนสภาพการเปนนิสิตตาม          

ขอบังคับฯวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี

ิ ั  ั  

จ.11 ก.ค.65 จ.22 ส.ค.65 อ.13 ธ.ค.65 จ.23 ม.ค.66 - -

♦วันงดเรียนบางรายวิชา ผานระบบสารสนเทศนิสิต  โดยไม

บันทึกคําวา  “งดเรียน /W ” ในใบรายงานผลการศึกษา 

พรอมพิมพรายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน 

(วันสุดทายระบบงดเรียนจะปดเวลา 24.00 น.)

จ.11 -อ.26 ก.ค.65 จ.22 ส.ค. -อ.6 ก.ย.65 อ.13 -อ.27 ธ.ค.65 จ.23 ม.ค -อ.7 ก.พ.66 จ.8 - อ.23 พ.ค.66 จ.19 ม.ิย -พ. 5 ก.ค.66

♦วันบันทึกจบการศึกษา ผานระบบสารสนเทศนิสิต สําหรับ

นิสิตที่คาดวาจะจบการศึกษา และหลังการบันทึกเสร็จใหพิมพ

เอกสารใบขอจบการศึกษาสงคณะตนสังกัดนิสิต

จ.11 -อ.26 ก.ค.65 จ.22 ส.ค. -อ.6 ก.ย.65 อ.13 - อ.27 ธ.ค.65 จ.23 ม.ค - อ. 7 ก.พ.66 จ.8 - อ.23 พ.ค.66 จ.19 ม.ิย.- พ.5 ก.ค.66

♦วันไหวครู  ณ อาคาร 13 พลศึกษา 

(ใหดูประกาศอีกครั้ง)

♦ วันเริ่มคิดคาธรรมเนียม  การขอจบการศึกษา 

สําหรับนิสิตที่คาดวาจะจบการศึกษาลาชา โดยยื่นผานระบบ

ิ ิ  ั ั ึ ็ ใ  ิ  ใ

พ.27 ก.ค.65 พ.7 ก.ย.65 พ.28 ธ.ค.65 พ.8 ก.พ.66 พ.24 พ.ค.66 พฤ. 6 ก.ค.66

นิสิตสามารถพิมพไดในวันถัดไปหลังจากชําระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาเรียบรอยแลว

นิสิตสามารถพิมพไดในวันถัดไปหลังจากชําระเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาเรียบรอยแลว

นิสิตสามารถพิมพไดในวันถัดไปหลังจากชําระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาเรียบรอยแลว

พฤ. 21 ก.ค.65 - -
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♦ นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผานเว็บ 

ครั้งที่ 1 มิฉะนั้นจะไมสามารถดําเนินการ Drop 

และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได

จ.8 - ศ.12 ส.ค.65 จ.19 - ศ.23 ก.ย.65 จ.9 - ศ.13 ม.ค.66 จ.20 - ศ.24 ก.พ.66 - -

♦ วันสอบกลางภาค *** ส.13 - อา.21 ส.ค.65 ส.24 ก.ย.- อา.2 ต.ค.65 ส.14- อา.22 ม.ค.66 ส.25 ก.พ. - อา.5 ม.ีค.66 - -

♦ อาจารยดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิต

ผานเว็บ ครั้งที่ 1

จ.22 ส.ค.65 จ.3 ต.ค.65 จ.23 ม.ค.66 อ.7 ม.ีค.66 - -

♦ วันเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม สําหรับนิสิต

ที่จบการศึกษา ปการศึกษา 2564 ***

- - - -

♦ วันของการขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา โดยบันทึก

อักษร W ในใบรายงานผลการศึกษา
หมายเหตุ : หากดําเนินการเรียบรอยแลว นิสิตตองพิมพรายงาน

การลงทะเบียนเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน (วันสุดทายระบบจะปด

เวลา 24.00น.)

จ.22 ส.ค -ศ.16 ก.ย..65 จ.3 - ศ.28 ต.ค.65 จ.23 ม.ค -ศ.17 ก.พ.66 อ.7 - ศ. 31 ม.ีค.66 - -

♦ วันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - - - -

♦วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)

- - - -

♦ วันสุดทายของคณะสงการขอเทียบรายวิชา

สําหรับนิสิตเขาใหม (ชั้นปที่ 1)

ศ.7 ต.ค.65 ศ.18 พ.ย.65 - - - -

♦ วันสุดทายของคณะสงเอกสารถอนรายวิชาลาชา ถึงงาน

บริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ

ศ.7 ต.ค.65 ศ.18 พ.ย.65 ศ.3 ม.ีค.66 ศ.7 เม.ย.66 ศ.26 พ.ค.66 ศ.7 ก.ค.66

♦ นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผานเว็บ 

ครั้งที่ 2 มิฉะนั้นจะไมสามารถดําเนินการ

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได

จ.17 - อา.23 ต.ค.65 จ.28 พ.ย.- อา.4 ธ.ค.65 จ.13 - อา.19 ม.ีค.66 จ.24  อา.30 เม.ย.66 - -

♦ อาจารยกรอกแบบประเมินตนเองผานเว็บ

♦ วันสุดทายของคณะสงใบขอจบการศึกษาลาชา 

ถึงงานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ
ศ.21 ต.ค.65 ศ.2 ธ.ค.65 ศ.17 ม.ีค.66 ศ.28 เม.ย.66 ศ.2 ม.ิย.66 ศ.14 ก.ค.66

จ.10-ศ.14 ต.ค.65

รอประกาศและสถานการณอีกครั้ง

รอประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
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♦ วันสุดทายของการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี  

      นิสิตภาคปกติ




ศ.21 ต.ค.65




ศ.2 ธ.ค.65




ศ.17 ม.ีค.66




ศ.28 เม.ย.66

      นิสิตภาคพิเศษ อา.23 ต.ค.65 อา.4 ธ.ค.65 อา.19 ม.ีค.66 อา.30 เม.ย.66

♦ วันสอบไล *** จ.24 ต.ค.- ศ.4 พ.ย.65 จ.5 -ศ.16 ธ.ค.65 จ.20 - ศ.31 ม.ีค.66 จ.1 -ศ.12 พ.ค.66 ส.3 - จ.5 ม.ิย.66 ส.15 - จ.17 ก.ค.66

♦วันทดสอบวัดความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

สําหรับนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 

- - - -

♦วันปดภาคการศึกษา (วันจบการศึกษา) *** จ.7 พ.ย.65 จ.19 ธ.ค.65 จ.3 เม.ย.66 จ.15 พ.ค.66 อ.6 ม.ิย.66 อ.18 ก.ค.66

♦ วันสุดทายของการบันทึกขอมูลกิจกรรม

เสริมหลักสูตรของนิสิตที่จะจบการศึกษา

- - - -

♦ วันสุดทายของการยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับ

นิสิตที่ไมไดเขาทดสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

- - - -

♦ วันจัดงานโครงการ  "เลือกแนวทางวางอนาคต" 

ครั้งที่ 26  (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)

- - - - - -

♦วันสุดทายของการสงคะแนนสอบไลภายในเวลา 24.00 น. จ.14 พ.ย.65 จ.26 ธ.ค.65 จ.10 เม.ย.66 จ.22 พ.ค.66 พฤ.15 ม.ิย.66 พฤ.27 ก.ค.66

♦ อาจารยดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิต

ผานเว็บ ครั้งที่ 2

ศ.18 พ.ย.65 ศ.30 ธ.ค.65 ศ.14 เม.ย.66 ศ.26 พ.ค.66 - -

♦ วันสุดทายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน  สําหรับนิสิตที่ขอ

จบการศึกษา

จ.21 พ.ย.65 อ.3 ม.ค.66 ศ.17 เม.ย.66 จ.29 พ.ค.66 พฤ.22 ม.ิย.66 พฤ.3 ส.ค.66

♦ งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา

♦ วันสุดทายของการรายงาน มคอ.5 และ 6 ออนไลน พ.7 ธ.ค.65 พ.18 ม.ค.66 พฤ.4 พ.ค.66 พ.14 ม.ิย.66 - -

♦ วันสุดทายของการแกไขคะแนน I และ N 

หากไมปฏิบัติตามนี้ใหถือวานิสิตสอบตก

(คะแนน F) โดยอัตโนมัติ ***

พ.14 ธ.ค.65 พ.25 ม.ค.66 พ.10 พ.ค.66 พ.21 ม.ิย.66 จ.17 ก.ค.66 ศ.28 ส.ค.66

ศ.2 ม.ิย.66 ศ.14 ก.ค.66

รอประกาศอีกครั้ง

*เฉพาะนิสิตรหัส 63 หลักสูตร 4 ป

อ.6 ม.ิย.66

ศ.26 ส.ค.-อา. 4 ก.ย.65 - -

อ.18 ก.ค.66
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♦ วันสุดทายของการรายงาน มคอ.7 ออนไลน - - พฤ.1 ม.ิย.66 ศ.14 ก.ค.66 - -

หมายเหตุ : ปฏิทินการศึกษา ประจําป 2565 ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/65 ลว. 17 /1/65และคณะกรรมการประจําวิทยาเขต ครั้งที่ 1/65 ลว.27/1/65 เรียบรอยแลว

ปรับปรุงและตรวจสอบ ณ วันที่ 28 ม.ค. 2565

อางอิง : ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2559 

จัดทําโดย งานบริการการศึกษา กองบริหารวิชาการและนิสิต


	ปฏิทินปี
	 เปิด 27 มิ.ย. 64(ไทย)


