
กําหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562

วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารของนิสิต จ. 10 – ศ. 21 ก.ค. 60 จ. 24 ธ.ค. 61 - อา. 6 ม.ค. 62 ศ. 31 พ.ค. - อา. 2 มิ.ย. 62

ระบบเหมาจ่าย (นิสิตเหมาจ่ายท่ีชําระเงินผ่านธนาคาร

ช่วงนี้สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิตท่ี

www.regis.ku.ac.th ตามวันเวลาท่ีกําหนดให้)
 นิสิตรหัส 61 (รอบท่ี 1) ชําระเงินผ่านธนาคาร ศ. 1 - อา. 10 มิ.ย. 61

 นิสิตรหัส 61 (รอบท่ี 2) ชําระเงินผ่านธนาคาร อา. 1 - อ. 10 ก.ย. 61

 นิสิตรหัส 57,58,59 ชําระเงินผ่านธนาคาร จ. 16 ก.ค. - พฤ. 9 ส.ค. 61

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ส. 14 ก.ค. 61 - -

ภาคพิเศษ

วันเปิดภาคเรียนของโครงการฯ ส. 4 ส.ค. 61 ส. 12 ม.ค. 62 ส. 8 มิ.ย. 62

วันลงทะเบียนล่าช้า เพิ่ม-ถอน จ  6 - ศ  10 ส ค  61 - -

ปฏิทินการศึกษา  ปีการศึกษา 2561

สําหรับโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ

วนลงทะเบยนลาชา เพม-ถอน จ. 6 - ศ. 10 ส.ค. 61 - -

https://sp-regis.ku.ac.th/

วันปฐมนิเทศ บว. ส. 11 ส.ค. 61 - -

วันพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ พ. 15 ส.ค. 61 พ. 23 ม.ค. 62 พ. 19 มิ.ย. 62

https://std.regis.ku.ac.th/

https://sp-regis.ku.ac.th/

วันลงทะเบียนเรียนสําหรับนิสิตท่ีชําระเงินผ่านธนาคาร จ. 13 - ศ. 17 ส.ค. 61 จ. 21 -ศ. 25 ม.ค. 62 จ. 17 - ศ. 21 มิ.ย. 62

ล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลาที่กําหนด ยื่นเอกสาร บว.01 + KU1 ยื่นเอกสาร บว.01 + KU1 ยื่นเอกสาร บว.01 + KU1

(โดยนิสิตไม่ต้องย่ืนคําร้องผ่านบันฑิตวิทยาลัย)

วันสุดท้ายของการทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่ ศ. 17 ส.ค. 61 - -

วันคัดช่ือออกและหมดสถานภาพนิสิต ตามข้อบังคับ จ. 20 ส.ค. 61 จ. 28 ม.ค. 62 -

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

สัมมนานิสิตนอกสถานท่ี ส. 25 - อา. 26 ส.ค. 61 - -

วันสุดท้ายของการยื่นคําร้องขอสอบประมวลความรู้ - อา. 17 ก.พ. 62 -

สําหรับหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)



กําหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562

ปฏิทินการศึกษา  ปีการศึกษา 2561

สําหรับโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ

นิสิตต้องกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ ครั้งท่ี 1 จ. 17 – ศ. 21 ก.ย. 61 จ. 4 – ศ. 8 มี.ค. 62 -

ได้ท่ี https://eassess.ku.ac.th มิฉะน้ันจะไม่สามารถ

ดําเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา

ถัดไปได้

สอบกลางภาค ส. 29 ก.ย.  - อา. 7 ต.ค. 61 ส. 2 - อา. 10 มี.ค. 62 -

วันสอบประมวลความรู้ (แบบข้อเขียน) - ส. 9 - อา. 10 มี.ค. 62 -

สําหรับหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ - อา. 31 มี.ค. 62 -

วันสุดท้ายของการ ย่ืนคําร้อง ขอสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย อา. 28 ต.ค. 61 พ. 27 มี.ค. 62 จ. 27 พ.ค. 62

สําหรับหลักสูตรวิทยานิพนธ์ (THESIS) (ส่งคําร้องล่วงหน้า 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ) (ส่งคําร้องล่วงหน้า 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ) (ส่งคําร้องล่วงหน้า 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ)

สําหรับหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) หากน้อยกว่า 3 สัปดาห์นิสิตต้องดําเนินการด้วยตนเอง หากน้อยกว่า 3 สัปดาห์นิสิตต้องดําเนินการด้วยตนเอง หากน้อยกว่า 3 สัปดาห์นิสิตต้องดําเนินการด้วยตนเอง

วันสอบแก้ตัว - ส. 6  เม.ย. 62 -

กรณีสอบประมวลความรู้ไม่ผ่านในครั้งแรก

หยุดวันสงกรานต์ - ส. 13 - อา 14 เม.ย. 62 -

วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย อา. 18 พ.ย. 61 พ. 17 เม.ย. 62 จ. 17 มิ.ย. 62

สําหรับหลักสูตรวิทยานิพนธ์ (THESIS)

สําหรับหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)

วันสุดท้ายของการเสนอคําร้องขอแต่งตั้งท่ีปรึกษาต่อ บว. - ศ. 10 พ.ค. 62 -

นิสิตท่ีเข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2560

วันสุดท้ายของการส่งรูปเล่มเพื่อตรวจรูปแบบการพิมพ์ พ. 19 ธ.ค. 61 พ. 5 พ.ค. 62 อา. 16 ก.ค. 62

สําหรับหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)
หมายเหตุ : ที่ปรึกษาหลักลงนาม "ยินยอมให้โครงการฯ

ตรวจรูปแบบการพิมพ์"  ระยะเวลาการตรวจรูปแบบ 3-5 วันทําการ

นิสิตต้องกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ ครั้งท่ี 2 จ. 3 – อา. 9 ธ.ค. 61 จ. 6 – อา. 12 พ.ค. 62 -

ได้ท่ี https://eassess.ku.ac.th มิฉะน้ันจะไม่สามารถ

ดําเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา

ถัดไปได้

อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่านเว็บอาจารยกรอกแบบประเมนตนเองผานเวบ

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน อา. 2 ธ.ค. 61 อา. 12 พ.ค. 62 -



กําหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562

ปฏิทินการศึกษา  ปีการศึกษา 2561

สําหรับโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ

สอบไล่ปลายภาค ส. 8  - อา. 16 ธ.ค. 61 ส. 18 - อา. 26 พ.ค. 62 -

วันสุดท้ายของการส่งรูปเล่มเพื่อตรวจรูปแบบการพิมพ์ จ. 17 ธ.ค. 61 พ. 15 พ.ค. 62 จ. 15 ก.ค. 62

    วิทยานิพนธ์ (วพ.01) สําหรับนิสิตที่สอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย สําหรับนิสิตที่สอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย สําหรับนิสิตที่สอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย

ในวันที่ 3 ธ.ค. 61 ในวันที่ 1 พ.ค. 62 ในวันที่ 1 ก.ค. 62

วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์พร้อมเอกสาร  พ. 2 ม.ค. 62 พ. 29 พ.ค. 62 อ. 30 ก.ค. 62

การขอจบการศึกษา (วพ.02)  สําหรับนิสิตที่สอบปากเปล่าข้ัน

้
 สําหรับนิสิตที่สอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย  สําหรับนิสิตที่สอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย

       สําหรับหลักสูตรวิทยานิพนธ์ (Thesis)  ในวันที่ 3 ธ.ค. 61  ในวันที่ 1 พ.ค. 62  ในวันที่ 1 ก.ค. 62

วันสุดท้ายของการส่งหลักฐานการขอจบศึกษา พร้อม CD

     สําหรับหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)

        ยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยด้วยตนเอง

วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ ปีการศึกษา2561 ศ. 4 ม.ค. 62 ศ. 7 มิ.ย. 62 จ. 29 ก.ค. 62

วันสุดท้ายของการชําระเงินเพื่อจัดทํารูปเล่ม           อ. 8 ม.ค. 62           พ. 5 มิ.ย. 62            จ. 5 ส.ค. 62

    วิทยานิพนธ์ และ CD สําหรับนิสิตที่สอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย สําหรับนิสิตที่สอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย สําหรับนิสิตที่สอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย

 ในวันที่ 3 ธ.ค. 61  ในวันที่ 1 พ.ค. 62  ในวันที่ 1 ก.ค. 62

วันสุดท้ายของการส่งใบแจ้งผลสอบประมวลความรู้ อ. 8 ม.ค. 62 พ. 5 มิ.ย. 62 จ. 5 ส.ค. 62

พร้อมหลักฐานประกอบการจบศึกษา

หลักสูตรศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ที่เข้าศึกษาก่อน

        ปีการศึกษา 2559 ย่ืนต่อบัณฑิตวิทยาลัยด้วยตนเอง

วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N หากไม่ปฏิบัติ ศ. 1 ก.พ. 62 ศ. 5 ก.ค. 62 ศ. 23 ส.ค. 62

ตามนี้ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน U หรือ F) โดยอัตโนมัติ

วันสุดท้ายของการส่งโครงการวิทยานิพนธ์           จ. 13 พ.ค. 62

(มิฉะน้ัน จะหมดสถานสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถัดไป) - สําหรับนิสิตปริญญาโทที่เข้าศึกษาใน -

ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยท่ีชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน “รักษาสถานภาพนิสิต” ผ่านธนาคารแล้ว นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต

ตามวันเวลาท่ีกําหนดให้ โดยลงทะเบียนเรียนรหัสวิชา“00000000” แล้ว Submit และยืนยันการลงทะเบยนเรียน

(หากไม่ลงทะเบียนเรียนในระบบสารสนเทศนิสิตจะ “หมดสถานภาพนิสิต” ในภาคการศึกษาปกติ เน่ืองจากดําเนินการไม่ครบตามขั้นตอน) 

หมายเหตุ: ท้ังน้ีนิสิตต้องดูประกาศและรายละเอียดต่างๆ ของหน่วยทะเบียนกลางของแต่ละวิทยาเขตท่ีนิสิตสังกัดอีกครั้ง


