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Ø นิสิตใหม่ บันทึกประวัติผ่านระบบที่ 
https://student.ku.ac.th/newregis และลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคล
เพื่อใช้งานบัญชีผ้ัใช้งานเครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบที่ https://accounts.ku.ac.th

จันทร์ที่ 1 มิ.ย. 63–ศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63
- -

Ø  ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคาร  
Ø ช าระเงินค่าหอพัก ผ่านธนาคาร

จันทร์ที่ 1 มิ.ย. 63– อาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 63 
 22 มิ.ย. 63  - 12 ก.ค. 63 งวดที่ 1
 20 ส.ค. 63 – 10 ก.ย. 63 งวดที่ 2

จันทร์ที่ 2 พ.ย. 63–อาทิตย์ที่ 22 พ.ย. 63
จันทร์ที่ 9 พ.ย. 63–อาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. 63

จันทร์ที่ 29 มี.ค. – อาทิตย์ที่ 18 เม.ย. 64
จันทร์ที่ 5 เม.ย. - อาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 64

Ø ยื่นค าร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าหอพักนิสิต 
ส าหรับภำคปกติ

จันทร์ที่ 1 มิ.ย. 63– ศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 63
จันทร์ที่ 22 มิ.ย. 63– ศุกร์ที่ 10 ก.ค. 63

จันทร์ที่ 2 พ.ย. 63–ศุกร์ที่ 20 พ.ย. 63
จันทร์ที่ 9 พ.ย. 63–ศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 63

Ø ยื่นค าร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าหอพักนิสิต 
ส าหรับภำคพิเศษ

จันทร์ที่ 1 มิ.ย. 63– อาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 63
จันทร์ที่ 22 มิ.ย. 63– อาทิตย์ที่ 12 ก.ค. 63

จันทร์ที่ 2 พ.ย. 63–อาทิตย์ที่ 22 พ.ย. 63
จันทร์ที่ 9 พ.ย. 63–อาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. 63

-

Ø มอบตัวและลงทะเบียนเรยีนนิสิตใหม่ รหัส 63
จันทรท์ี่ 1 ม.ิย. 63–ศุกรท์ี่ 26 ม.ิย. 63
https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/

 - -

โครงกำรก้ำวแรกสู่ศำสตรแ์ห่งแผ่นดิน
ศุกรท์ี่ 10 ก.ค. - เสำรท์ี่ 11 ก.ค. 63 
www.csc.ku.ac.th

- -

Ø ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student  ส าหรับนิสิตรหัส 60 และ
น้อยกว่า (ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป) นิสิตต้องช าระเงินผ่านธนาคารก่อน
ก าหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันท าการ  จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิตได้

จันทร์ที่ 15 - อังคารที่ 16 มิ.ย. 63
จันทร์ที่ 6 - อังคารที่ 7 ก.ค. 63
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย.– 5 ก.ค. 63

อาทิตย์ที่ 15 - จันทร์ที่ 16 พ.ย. 63
จันทร์ที่ 30 พ.ย. - อังคารที่ 1 ธ.ค. 63
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. - 29 พ.ย. 63

พฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 64
อังคารที่ 27 เม.ย. 64
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระหว่างวันที่ 5 เม.ย.  - 26 เม.ย. 64

Ø ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student  ส าหรับนิสิตรหัส 61 (ชั้นปีที่
 3 ) นิสิตต้องช าระเงินผ่านธนาคารก่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียน 1 
วันท าการ  จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศส าหรับ
นิสิตได้

พุธที่ 17 - พฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย. 63
พุธที่ 8 - พฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 63
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระหว่างวันที่  22 มิ.ย.– 7 ก.ค. 63

อังคารที่ 17 - พุธที่ 18 พ.ย. 63
พุธที่ 2 ธ.ค. -  พฤหัสบดีที่ 3 ธ.ค. 63
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63

ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 64
พุธที่ 28 เม.ย. 64
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. - 27 เม.ย. 64

Ø ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student  ส าหรับนิสิตรหัส 62 (ชั้นปีที่
 2) นิสิตต้องช าระเงินผ่านธนาคารก่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียน 1 
วันท าการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศส าหรับ
นิสิตได้

ศุกร์ที่ 19 - เสาร์ที่ 20 มิ.ย. 63
ศุกร์ที่ 10 - เสาร์ที่ 11 ก.ค. 63
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระหว่างวันที่  22 มิ.ย.– 9 ก.ค. 63

พฤหัสบดีที่ 19 -  ศุกร์ที่ 20 พ.ย. 63
ศุกร์ที่ 4 ธ.ค. -  เสาร์ที่ 5 ธ.ค. 63
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. - 3 ธ.ค. 63

เสาร์ที่ 17 เม.ย. 64
พฤหัสบดีที่ 29 เม.ย. 64
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. - 28 เม.ย. 64

Ø ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student  ส าหรับนิสิตรหัส 63 นิสิต
ต้องช าระเงินผ่านธนาคารก่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันท าการ
  จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิตได้

 - 

เสาร์ที่ 21 - อาทิตย์ที่ 22 พ.ย.63
อาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. - จันทร์ที่ 7 ธ.ค. 63
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. - 5 ธ.ค. 63

อาทิตย์ที่ 18 เม.ย. 64
ศุกร์ที่ 30 เม.ย. 64
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)
เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. - 29 เม.ย. 64

Ø วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.3 และ 4 ออนไลน์
อาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 63
อาทิตย์ที่ 12 ก.ค. 63

อาทิตย์ที่ 22 พ.ย. 63
อาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. 63

-

Ø วันเปิดภาคเรียน ( วันเร่ิมการสอน ) 
Ø วันเร่ิมการลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student ส าหรับนิสิตที่ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และส าหรับนิสิตที่
ไม่ประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย  (นิสิตต้องช าระเงิน
ผ่านธนาคารก่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียน  1 วันท าการ  จึงจะ
สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิตได้)
Ø วันเร่ิมการเพิ่มรายวิชาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ สารสนเทศ
ส าหรับนิสิต
Ø วันเร่ิมยื่นใบขอจบการศึกษาที่คณะต้นสังกัด ส าหรับนิสิตที่คาดว่าจะ
จบการศึกษา

จันทร์ที่ 22 มิ.ย. 63
จันทร์ที่ 13 ก.ค. 63

จันทร์ที่ 23 พ.ย. 63
อังคารที่ 8 ธ.ค. 63

จันทร์ที ่7 ธ.ค. 63

จันทร์ที่ 19 เม.ย. 64
จันทร์ที่ 3 พ.ค. 64

ปฏิทินกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2563
ส ำหรับนิสิตปริญญำตรี ภำคปกตแิละภำคพิเศษ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรตจิังหวัดสกลนคร

 หมำยเหตุ   ✪  ก ำหนดกำรที่ปรบัเปลี่ยน   ✪✪  ปรบัเปลี่ยนข้อควำม  ✪✪✪  เพ่ิมเติม ข้อมูล  ณ  วันที่  23/11/2563, งำนทะเบียนและประมวลผล
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ปฏิทินกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2563
ส ำหรับนิสิตปริญญำตรี ภำคปกตแิละภำคพิเศษ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรตจิังหวัดสกลนคร

 หมำยเหตุ   ✪  ก ำหนดกำรที่ปรบัเปลี่ยน   ✪✪  ปรบัเปลี่ยนข้อควำม  ✪✪✪  เพ่ิมเติม ข้อมูล  ณ  วันที่  23/11/2563, งำนทะเบียนและประมวลผล

Ø วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศ
ส าหรับนิสิต https://misreg.csc.ku.ac.th/student 
Ø วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
กว่าก าหนด  ผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต 
https://misreg.csc.ku.ac.th/student

อาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. 63
อาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 63

อาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 63
อาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. 63

พุธที่ 21 เม.ย. 64
พุธที่ 5 พ.ค. 64

Ø ลงทะเบียนเรียนล่าช้าหรือเพิ่มวิชาเรียนหรืองดเรียนบางรายวิชา ด้วย
 KU 3 online (นิสิตต้องช าระเงินผ่านธนาคารก่อนก าหนดการ
ลงทะเบียนเรียน  1 วันท าการ  จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้)

จันทร์ที่ 29 มิ.ย. –อาทิตย์ที่ 5 ก.ค. 63 
จันทร์ที่ 20 ก.ค. –อาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 63 
(เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย.– 19 ก.ค. 63)

จันทร์ที่ 30 พ.ย. –อาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. 63
จันทร์ที่ 14 ธ.ค. –อาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 63 
(เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระหว่างจันทร์ที่ 9 พ.ย. - 19 ธ.ค. 63)

พฤหัสบดีที่ 22 เม.ย. - เสาร์ที่ 24 เม.ย. 64
พฤหัสบดีที่ 6 พ.ค. - เสาร์ที่ 8 พ.ค. 64
(เฉพาะนิสิตที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. - 7 พ.ค. 64)

Ø อำจำรย์ที่ปรกึษำอนุญำตกำรลงทะเบียนเรยีนของนิสิตผ่ำนระบบ
เครอืข่ำย

จันทร์ที่ 27 ก.ค. –พฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 63 จันทร์ที่ 21 ธ.ค. –พฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค. 63 อาทิตย์ที่ 9 พ.ค. - อังคารที่ 11 พ.ค. 64

Ø วันเร่ิมคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
(กรณียังไม่เคยลงทะเบียนเรียนเลยในระบบลงทะเบียน)
Ø วันเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมบริการการเปล่ียนแปลงรายวิชาล่าช้า

อังคารที่ 7 ก.ค. 63
จันทร์ที่ 27 ก.ค. 63

อังคารที่ 8 ธ.ค. 63
จันทร์ที่ 21 ธ.ค. 63

จันทร์ที่ 26 เม.ย. 64
จันทร์ที่ 10 พ.ค. 64

Ø วันคัดชื่อออก/พ้นสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559

อังคารที่ 7 ก.ค. 63
จันทร์ที่ 27 ก.ค. 63

อังคารที่ 8 ธ.ค. 63
จันทร์ที่ 21 ธ.ค. 63

-

Ø วันเร่ิมพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศ
นิสิต

อังคารที่ 7 ก.ค. 63
จันทร์ที่ 27 ก.ค. 63

อังคารที่ 8 ธ.ค. 63
จันทร์ที่ 21 ธ.ค. 63

จันทร์ที่ 26 เม.ย. 64
จันทร์ที่ 10 พ.ค. 64

Ø วันไหว้ครู พฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. 63 - -

Ø วันสุดท้ายของการยื่น KU 3  เพื่องดเรียนบางรายวิชา โดยไม่บันทึก
ค าว่างดเรียนหรือ  W  ในใบรายงานผลการศึกษา

อังคารที่ 21 ก.ค.63 
จันทร์ที่ 24 ส.ค.63

อังคารที่ 22 ธ.ค. 63
พุธที่ 6 ม.ค. 64

อังคารที่ 18 พ.ค. 64
ศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64

Ø อำจำรย์ที่ปรกึษำอนุญำตกำรงดเรยีนของนิสิตผ่ำนระบบเครอืข่ำย
 (ไม่ติด W)

อังคารที่ 25 ส.ค. –พฤหัสบดีที่ 27 ส.ค. 63 พฤหัสบดีที่ 7 ม.ค. –เสาร์ที่ 10 ม.ค. 64 เสาร์ที่ 29 พ.ค. - จันทร์ที่ 31 พ.ค. 64

Ø วันสุดท้ายของการยื่นใบขอจบการศึกษาที่คณะต้นสังกัด ส าหรับ
นิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา

อังคารที่ 21 ก.ค.63 
จันทร์ที่ 24 ส.ค.63

อังคารที่ 22 ธ.ค. 63
พุธที่ 6 ม.ค. 64

อังคารที่ 18 พ.ค. 64
ศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64

Ø วันเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมการส่งใบขอจบล่าช้า
ถึงกองบริหารวิชาการและนิสิต

พุธที่ 22 ก.ค.63 
อังคารที่ 25 ส.ค.63

พุธที่ 23 ธ.ค. 63
พฤหัสบดีที่ 7 ม.ค. 64

พุธที่ 19 พ.ค. 64
จันทร์ที่ 31 พ.ค. 64

Ø ประกาศรายชื่อพร้อมเลขที่นั่งสอบและกรรมการควบคุมห้องสอบ  
ของการสอบกลางภาค

จันทร์ที่ 27 ก.ค.63
พุธที่ 26 ส.ค.63

จันทร์ที่ 28 ธ.ค. 63
จันทร์ที่ 11 ม.ค. 64

-

Ø ประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย 
https://eassess.ku.ac.th  คร้ังที่  1 นิสิตต้องกรอกแบบประเมินกำร
เรยีนกำรสอนมิฉะน้ันจะไม่สำมำรถลงทะเบียนเรยีนในภำค
กำรศึกษำถัดไปได้

จันทร์ที่ 3 ส.ค.–ศุกร์ที่ 7 ส.ค.63
จันทร์ที่ 24 ส.ค.–ศุกร์ที่ 28 ส.ค.63

จันทร์ที่ 4 ม.ค. - ศุกร์ 8 ม.ค. 64
จันทร์ที่ 18 ม.ค. - ศุกร์ 22 ม.ค. 64

-

Ø วันสอบกลางภาค
เสาร์ที่ 8 ส.ค. – อาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 63
เสาร์ที่ 29 ส.ค. – อาทิตย์ที่ 6 ก.ย. 63

เสาร์ที่ 9 ม.ค. – อาทิตย์ที่ 17 ม.ค. 64
เสาร์ที่ 23 ม.ค. – อาทิตย์ที่ 31 ม.ค. 64

-

Ø อาจารย์ตรวจสอบผลการประเมินผ่านระบบเครือข่าย 
คร้ังที่ 1

จันทร์ที่ 17 ส.ค. 63
จันทร์ที่ 8 ก.ย. 63

จันทร์ที่ 18 ม.ค. 64
จันทร์ที่ 1 ก.พ. 64

-

Ø วันสุดท้ายของการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
(กรณียกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา)

พฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. 63
พฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 63

พฤหัสบดีที่ 21 ม.ค. 64
ศุกร์ที่ 5 ก.พ. 64

-

Ø วันเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม ส าหรับนิสิตที่จบการศึกษา ปี
การศึกษา 2562

เสาร์ที่ 12 ก.ย. 63 -

Ø วันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกคร้ัง)

เสาร์ที่ 3 ต.ค. - อาทิตย์ที่ 4 ต.ค. 63 -

Ø วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกคร้ัง)

พฤหัสบดีที่ 8 ต.ค. - เสาร์ที่ 10 ต.ค. 63 -

Ø วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกคร้ัง)

จันทร์ที่ 12 ต.ค. – ศุกร์ที่ 16 ต.ค. 63 - -



 หน้า 3/3

ก ำหนดกำร ภำคต้น ภำคปลำย ภำคฤดูรอ้น ปี พ.ศ. 2564

ปฏิทินกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2563
ส ำหรับนิสิตปริญญำตรี ภำคปกตแิละภำคพิเศษ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรตจิังหวัดสกลนคร

 หมำยเหตุ   ✪  ก ำหนดกำรที่ปรบัเปลี่ยน   ✪✪  ปรบัเปลี่ยนข้อควำม  ✪✪✪  เพ่ิมเติม ข้อมูล  ณ  วันที่  23/11/2563, งำนทะเบียนและประมวลผล

Ø วันสุดท้ายของการยื่น KU 3  เพื่องดเรียนบางรายวิชาโดยบันทึกค า
ว่า งดเรียน หรือ W  ในใบรายงานผลการศึกษา การศึกษา

พฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. 63
พฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 63

พฤหัสบดีที่ 21 ม.ค. 64
ศุกร์ที่ 5 ก.พ. 64

-

Ø อำจำรย์ที่ปรกึษำอนุญำตกำรงดเรยีน (W) ของนิสิตผ่ำนระบบ
เครอืข่ำย

ศุกร์ที่ 11 ก.ย. –จันทร์ที่ 14 ก.ย. 63 เสาร์ที่ 6 ก.พ. –อังคารที่ 9 ก.พ. 64 -

 Ø  วันยื่น KU 3  เพื่องดเรียนบางรายวิชา โดยบันทึกค าว่า งดเรียน 
หรือ W  ในใบรายงานผลการศึกษา โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาและอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัด 
และช าระค่าปรับการเปล่ียนแปลงรายวิชาล่าช้า

ศุกร์ที่ 21 ส.ค. – ศุกร์ที่ 2 ต.ค. 63
ศุกร์ที่ 11 ก.ย. – ศุกร์ที่ 30 ต.ค. 63

ศุกร์ที่ 22 ม.ค. – ศุกร์ที่ 5 มี.ค. 64
จันทร์ที่ 8 ก.พ. - ศุกร์ที่ 19 มี.ค 64

-

Ø ประกาศรายชื่อพร้อมเลขที่นั่งสอบและกรรมการ
ควบคุมห้องสอบ ของการสอบไล่

จันทร์ที่ 5 ต.ค. 63
จันทร์ที่ 26 ต.ค. 63

จันทร์ที่ 1 มี.ค. 64
จันทร์ที่ 15 มี.ค. 64

-

Ø วันสุดท้ายของการเทียบรายวิชาส าหรับนิสิตเข้าใหม่ถึงกองบริหาร
วิชาการและนิสิต

ศุกร์ที่ 2 ต.ค. 63
ศุกร์ที่ 30 ต.ค. 63

- -

Ø ประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย  
https://eassess.ku.ac.th  คร้ังที่  2  นิสิตต้องกรอกแบบประเมิน
กำรเรยีนกำรสอนมิฉะน้ันจะไม่สำมำรถลงทะเบียนเรยีนในภำค
กำรศึกษำถัดไปได้  
Ø อำจำรย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่ำนระบบ

จันทร์ที่ 5 ต.ค. – อาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 63
จันทร์ที่ 2 พ.ย. – อาทิตย์ที่ 8 พ.ย.. 63

จันทร์ที่ 8 มี.ค. - อาทิตย์ที่ 14 มี.ค. 64
จันทร์ที่ 22 มี.ค. - อาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 64

-

Ø วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 - นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
 - นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
Ø วันสุดท้ายของการส่งใบขอจบล่าช้าถึงกองบริหารวิชาการและนิสิต

ปกติ - ศุกร์ที่ 9 ต.ค. 63
ปกติ - ศุกร์ที่ 6 พ.ย. 63
พิเศษ - อาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 63
พิเศษ - อาทิตย์ที่ 8 พ.ย. 63

ปกติ - ศุกร์ที่ 12 มี.ค. 64
ปกติ - ศุกร์ที่ 26 มี.ค. 64
พิเศษ - อาทิตย์ที่ 14 มี.ค. 64
พิเศษ - อาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 64

ปกติ - ศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64
ปกติ - ศุกร์ที่ 4 มิ.ย. 64
พิเศษ - ศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64
พิเศษ - ศุกร์ที่ 4 มิ.ย. 64

Ø วันสอบไล่
จันทร์ที่ 19 ต.ค. – ศุกร์ที่ 30 ต.ค. 63
จันทร์ที่ 9 พ.ย. – ศุกร์ที่ 20 พ.ย. 63

จันทร์ที่ 15 มี.ค.  - ศุกร์ที่ 26 มี.ค. 64
จันทร์ที่ 29 มี.ค.  - ศุกร์ที่ 9 เม.ย. 64

เสาร์ที่ 29 พ.ค. - จันทร์ที่ 31 พ.ค. 64
เสาร์ที่ 5 มิ.ย. - จันทร์ที่ 7 มิ.ย. 64

Ø วันทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตที่
จะส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(Exit-Exam)

 - 
ดูประกำศอีกครัง้

***(เฉพาะนิสิตรหัสขึ้นต้น 61)
 - 

Ø อาจารย์ประจ าวิชาบันทึกระดับคะแนนผ่านระบบเครือข่าย
จันทร์ที่ 19 ต.ค. – จันทร์ที่ 9 พ.ย. 63
จันทร์ที่ 9 พ.ย. – จันทร์ที่ 30 พ.ย. 63
(เวลา 23.59 น.)

จันทร์ที่ 15 มี.ค.– จันทร์ที่ 5 เม.ย. 64
จันทร์ที่ 29 มี.ค. - จันทร์ที่ 26 เม.ย. 64
(เวลา 23.59 น.)

เสาร์ที่ 29 พ.ค. - จันทร์ที่ 7 มิ.ย. 64
เสาร์ที่  5 มิ.ย. - จันทร์ที่ 14 มิ.ย. 64
(เวลา 23.59 น.)

Ø อาจารย์ตรวจสอบผลการประเมินผ่านระบบเครือข่าย คร้ังที่ 2
ศุกร์ที่ 13 พ.ย. 63
ศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 63

ศุกร์ที่ 9 เม.ย. 64
ศุกร์ที่ 30 เม.ย. 64

 - 

Ø วันสุดท้ายของการบันทึกข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตที่จะ
จบการศึกษา
Ø วันสุดท้ายของการยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตที่ไม่ได้
เข้าทดสอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

อังคารที่ 1 มิ.ย. 64
อังคารที่ 8 มิ.ย. 64

Ø วันปิดภาคเรียน (วันจบการศึกษา)
Ø วันเร่ิมตรวจสอบผลการเรียน ผ่านระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต  
https://misreg.csc.ku.ac.th/student/

จันทร์ที่ 2 พ.ย. 63
จันทร์ที่ 23 พ.ย. 63

จันทร์ที่ 29 มี.ค. 64
จันทร์ที่ 12 เม.ย. 64

อังคารที่ 1 มิ.ย. 64
อังคารที่ 8 มิ.ย. 64

Ø วันสุดท้ายของการเปล่ียนแปลงคะแนนส าหรับนิสิต ที่ขอจบ
การศึกษา ปีการศึกษา 2563

จันทร์ที่ 16 พ.ย. 63 
อังคารที่ 8 ธ.ค. 63

จันทร์ที่ 12 เม.ย. 64
จันทร์ที่ 3 พ.ค. 64

ศุกร์ที่ 11 มิ.ย. 64
ศุกร์ที่ 18 มิ.ย. 64

Ø วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 ออนไลน์
พุธที่ 2 ธ.ค. 63
พุธที่ 23 ธ.ค. 63

พุธที่ 28 เม.ย. 64
พุธที่ 12 พ.ค. 64

-

Ø วันสุดท้ายของการแก้ไขระดับคะแนน I และ N หากไม่ปฏบิัติตามนี้
ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F)  โดยอัตโนมัติ

ศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 63 
พุธที่ 30 ธ.ค. 63

ศุกร์ที่ 30 เม.ย. 64
พุธที่ 26 พ.ค. 64

ศุกร์ที่ 2 ก.ค. 64
พุธที่ 14 ก.ค. 64

Ø วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.7 ออนไลน์  - 
ศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64
ศุกร์ที่ 11 มิ.ย. 64

 - 

หมายเหตุ วนัศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นวนัสุดท้ายของการแกไ้ขระดับคะแนน I และ N ของภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563 
หากไมป่ฏิบัติตามนี้ให้ถอืวา่ นิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอตัโนมติั ***


