รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนหลักสูตร DCPE
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2563
 กําหนดวันลงทะเบียนผานเว็บดวยตนเอง
- วันลงทะเบียนผานเว็บของ มก. :

4 – 7 สิงหาคม 2563 (ผานเว็บ https://sp-regis.ku.ac.th/index.php)

 กําหนดวันชําระเงินคาลงทะเบียน :

10 – 14 สิงหาคม 2563

 วันเปดภาคเรียน :

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

 คาลงทะเบียน :
PATTERN
แบบลงรายวิชา
1 DCPE 21 (62..)

มก.

คณะ

6,290

9,000

2 DCPE 20 (61..)

6,290

หนวยกิต

รักษาฯ

เขาใหมฯ

คืนสภาพฯ

6,000 19,800*

2,300

-

-

-

9,000

6,000 19,800*

2,300

-

-

-

3 DCPE 19 (60..) , 18 (59..) และ 6,290
17 (58..)

9,000

6,000

4,500*

2,300

-

-

-

4 DCPE 15 (56..)

9,000

6,000

4,500*

2,300

-

-

11,000

6,290

ภาค

CPEG

หมายเหตุ
- วิชา 01204697 (GA
- วิชา 01204699 (GC) อยาง
นอย 6 หนวยกิต
- วิชา 01204699 (GC) อยาง
นอย 6 หนวยกิต
- วิชา 01204699 (GC) อยาง
นอย 3 หนวยกิต
- วิชา 01204699 (GC) อยาง
นอย 3 หนวยกิต

PATTERN
แบบรักษาสถานภาพนิสิต
5 DCPE 19 (60..) , 18 (59..) และ
17 (58..)

มก.

คณะ

ภาค

CPEG

หนวยกิต

รักษาฯ

-

-

-

4,500*

-

9,500

เขาใหมฯ

คืนสภาพฯ

หมายเหตุ
ลงทะเบียนรหัส 000000
DCPE ที่เรียนครบตามหลักสูตร
แลว + ขอลาพักการศึกษา ไม
ตองจายคาธรรมเนียม CPEG
(4,500 บาท)

6 DCPE 15 (56..)
4,500*
9,500
11,000
*ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องการลดหยอนคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคตน ปการศึกษา 2563 สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หมายเหตุ : a. จํานวนหนวยกิตการลงทะเบียนรวม ตองไมเกิน 15 หนวยกิต/ภาคการศึกษา
b. การลงทะเบียนวิชาสัมมนา
- นิสิต DCPE จะตองลงทะเบียนวิชาสัมมนาครบ 4 หนวยกิตและผลการเรียนเปน S
c. การลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ
- นิสิต DCPE ที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2556 และนิสิต DCPE ที่เขาศึกษาปการศึกษา 2561 เปนตนมา จะตองลงทะเบียนวิทยานิพนธใหครบ 48
หนวยกิต ภายใน 3 ปการศึกษา
- นิสิต DCPE (แบบ 1.1) ที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2556 - 2560 จะตองลงทะเบียนวิทยานิพนธใหครบ 52 หนวยกิต ภายใน 3 ปการศึกษา
- นิสิต DCPE (แบบ 2.1) ที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2556 - 2560 จะตองลงทะเบียนวิทยานิพนธใหครบ 36 หนวยกิต ภายใน 3 ปการศึกษา
- นิสิตลงทะเบียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลว จึงจะสามารถลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิตได หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธอยางนอย 3 หนวยกิต
ทั้งนี้ การลงทะเบียนจะตองผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
d. นิสิต DCPE ชั้นปที่ 4 เปนตนไป (รหัส 56.. – 60..) หากไมมีขอมูลผลงานตีพิมพทางวิชาการจะถูกล็อคระบบลงทะเบียน นิสิตจะตองติดตออาจารยที่ปรึกษา
เพื่อปลดล็อคระบบลงทะเบียนกอนหมดกําหนดลงทะเบียน
f. นิสิต DCPE 15 (รหัส 56..) ตองทําเรื่องคืนสภาพนิสิตกอนการลงทะเบียน (ติดตอโครงการฯ เพื่อดําเนินการ)
g. นิสิตลาพักการศึกษาตองดําเนินการยื่นคํารองเสนอบัณฑิตวิทยาลัยใหอนุมัติกอนถึงกําหนดการลงทะเบียน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน :
1. Download แบบฟอรมลงทะเบียนเรียน (KU1) http://cpeg.cpe.ku.ac.th หรือติดตอขอรับเอกสารไดที่โครงการฯ
2. กรอกรายละเอียด KU1 และใหอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตลงนาม
3. นิสิต Login เขาสูระบบสารสนเทศนิสิต https://sp-regis.ku.ac.th/index.php เพื่อลงทะเบียนเรียนตามใบลงทะเบียน (KU1) นิสิตทําการยืนยันการลงทะเบียนระหวาง
วันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2563
4. นิสิตสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชา พรอมทั้งตรวจสอบคาใชจายที่ระบุในใบ Bill Payment (KU9) เปรียบเทียบกับรายละเอียดการลงทะเบียนฯ ที่โครงการฯ ขึ้นประกาศ
หากคาใชจายไมตรงกัน โปรดแจงโครงการฯ ทันที เพื่อแกไขใหถูกตองกอนพิมพใบ KU9 จากระบบลงทะเบียนระหวางวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2563
5. นิสิตนํา KU9 ไปชําระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุภายในเวลาที่กําหนด
6. หลังจากนิสิตชําระเงินแลว โปรดยื่น KU.1 และใบแจงยอดการชําระเงินใหเจาหนาที่โครงการฯ ภายในวันทําการถัดไป โดยเรียงเอกสารตามลําดับดังนี้
6.1 KU1 โดยจะตองไดรับการลงนามจากอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต เปนที่เรียบรอยแลว
*** กรณีนิสิตปจจุบัน ไมมีลายเซ็นอาจารยที่ปรึกษาฯ ไมรับลงทะเบียน ***
*** กรณีนิสิตเขาศึกษาใหม ไมตองมีลายเซ็นอาจารยที่ปรึกษา ***
6.2 ใบแจงยอดการชําระเงินสวนที่ 1 มีตราประทับ และลายเซ็นเจาหนาที่ธนาคาร ในการรับชําระคาลงทะเบียน
6.3 เซ็นชื่อในสมุดรับลงทะเบียน (สมุดเลมสีแดง) ที่เคานเตอรหองโครงการฯ
7. นิสิตสามารถพิมพใบเสร็จรับเงิน (KU2) จากระบบลงทะเบียนดวยตนเอง โดยโครงการจะแจงกําหนดการใหทราบในภายหลัง
หมายเหตุ :
• กรณีที่นิสิตชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนหรือชําระเงินเกินจํานวนจากประกาศของโครงการฯ แลว ไมสามารถเรียกคืนไดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• การลงทะเบียนลาชา : นิสิตจะตองเขียนคํารองทั่วไป (บว.01) แนบ KU1 เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนลาชา หลังจากคํารองอนุมัติแลวนิสิตจะตองติดตอโครงการฯ
เพื่อรับใบ Bill Payment (KU9) ไปชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย จํานวนเงินคาลงทะเบียนรวมคาปรับลาชาวันละ 100 บาท (รวมวันหยุด) นับจากวันที่ 15
สิงหาคม 2563 เปนตนมา
• การเพิ่ม-ถอนรายวิชา : นิสิตจะตองยื่น KU3 (ใบเพิ่ม – ถอนรายวิชา) ที่มีลายเซ็นอาจารยประจําวิชา และอาจารยที่ปรึกษา พรอมทั้ง ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน
รายวิชาในเว็บดวยตนเอง ระหวางวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2563
⇒ นิสิตที่มีจํานวนรวมหนวยกิตเพิ่มจากเดิม จํานวนเงิน = จํานวนหนวยกิตที่เพิ่ม x คาหนวยกิต
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⇒ นิสิตที่จํานวนรวมหนวยกิตลดลงจากเดิม จะไมสามารถขอเงินคาลงทะเบียนคืน
⇒ นิสติ จะตองตรวจสอบคาใชจายที่ระบุในใบ Bill Payment (KU9) เปรียบเทียบกับรายละเอียดการลงทะเบียนฯ ที่โครงการฯ ขึ้นประกาศ หากคาใชจายไม
ตรงกัน โปรดแจงโครงการฯ ทันที เพื่อแกไขใหถูกตองกอนพิมพ KU9 จากระบบลงทะเบียนเพื่อจะไปชําระเงิน
• โครงการฯ จะตรวจสอบการลงทะเบียนของนิสิต หากพบวานิสิตลงทะเบียนไมตรงกับใบลงทะเบียนที่นิสิตสงมา โครงการฯ จะดําเนินการแกไขการลงทะเบียน
ใหตรงกับใบ KU1 & KU3
• หากนิสิตชําระคาลงทะเบียนไมครบถวน และนิสิตที่ไมลงทะเบียนผานเว็บ มก. https://sp-regis.ku.ac.th/index.php จะถือวานิสิตลงทะเบียนไม
เรียบรอย หรือนิสิตไมลงทะเบียน ซึ่งจะมีผลตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ขอ 10.3 “นิสิตที่ไมลงทะเบียนเรียนให
แลวเสร็จภายใน 2 สัปดาห นับแตวันเปดภาคการศึกษา จะหมดสถานภาพนิสิตตามขอ 32(8)” และจะตองดําเนินการดวยตนเอง ดังนี้
⇒ ผูที่หมดสถานภาพนิสิตมีความประสงคจะคืนสภาพนิสิตจะตองเขียนคํารองทั่วไป (บว.01)ผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและประธาน
โครงการฯ ยื่นขออนุมัติเสนอบัณฑิตวิทยาลัย พรอมทั้งติดตามเรื่องภายในกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย (ประมาณ 1 สัปดาห)
⇒ สําเนาเรื่องที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแลวใหโครงการฯ รับทราบ และชําระเงินคาลงทะเบียนทั้งหมด + คาปรับลาชา (ถามี) + คาคืนสภาพนิสิต
⇒ นิสิตนําตนฉบับคํารองทั่วไปที่บัณฑิตวิทยาลัยลงนามอนุมัติการคืนสภาพ + สําเนาใบเสร็จคาลงทะเบียน + ใบลงทะเบียน (KU1) ยื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย
พรอมทั้งติดตามเรื่องภายในกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย (ประมาณ 1 สัปดาห)
⇒ นิสิตนําเรื่องอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยยื่นที่สํานักบริหารการศึกษาเพื่อลงทะเบียน พรอมชําระคาธรรมเนียม 50 บาทตอรายการ
• หากนิสิตลืมรหัสผานจะตองติดตอสํานักบริการคอมพิวเตอรดวยตนเองเทานั้น
• วันคัดชื่อออกสําหรับนิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนประจําภาคตน ปการศึกษา 2563 คือ วันที่ 24 สิงหาคม 2563
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