ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
สําหรับนิสิตปริญญาตรี
(ปรับปรุงวันที่ 20 พ.ค.55)
กําหนดการ


วันสอบสัมภาษณผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จาก สอท.



นิสิตที่มีเหตุจําเปน ขอผอนผันชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ใหทําคํารองผาน

ภาคตน

ภาคปลาย

ภาคฤดูรอน

ปการศึกษา 2555

ปการศึกษา 2555

พ.ศ. 2556

จ. 14 พ.ค.55

-

-

อ. 15-อ.29 พ.ค.55

อ. 9-จ. 22 ต.ค.55

อ. 12-ศ. 22 มี.ค.56

อ. 15-อ.29 พ.ค.55

อ. 9-จ. 22 ต.ค.55

อ. 12-ศ. 22 มี.ค.56

อ. 15-อ.29 พ.ค.55

อ. 9-จ. 22 ต.ค.55

อ. 12-ศ. 22 มี.ค.56

อ. 15-อ.29 พ.ค.55

อ. 9-จ. 22 ต.ค.55

อ. 12-ศ. 22 มี.ค.56

อาจารยที่ปรึกษา คณบดี และนําสงกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)


นิสิตที่มีหนี้สิ้นคางชําระ เนื่องจากกูกองทุนกูยืมไมพอ หรือขอผอนผันไว
ใหดําเนินการชําระเงินใหเสร็จสิ้นที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)



วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคารของนิสิตระบบเหมาจาย
(นิสิตชําระเงินผานธนาคาร ชวงนี้ สามารถลงทะเบียนเรียนผาน Web
ตาม วัน เวลา ที่กําหนดใหดูจาก Website : https://webregis.ku.ac.th)



นิสิตพบอาจารยที่ปรึกษากอนลงทะเบียนเรียน กรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 ใหพบ
อาจารยที่ปรึกษาปลดล็อคตามประกาศหนา Web
https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/



รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 2 - 5 (ชาย - หญิง)

พ. 23 พ.ค.55

ประจําปการศึกษา 2555 เวลา 12.30 - 16.30 น.หากมีขอสงสัยสอบถามขอมูลที่
หนวยวิชาทหาร กองกิจการนิสิต ในเวลาราชการ




วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคารลาชา (นิสิตจะตองชําระเงิน

พ. 30 พ.ค. - พฤ. 14 มิ.ย.55

พ. 24 ต.ค.-พฤ. 8 พ.ย.55

ส. 23 มี.ค.-พฤ. 4 เม.ย.56

ผานธนาคาร กอน 1 วัน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผาน Web ในชวงลงทะเบียนลาชา)

(ลงทะเบียน 7 - 15 มิ.ย.55)

(ลงทะเบียน 1-9 พ.ย.55)

(ลงทะเบียน 30 มี.ค.-5 เม.ย.56)

วันลงทะเบียนเรียนผาน Web นิสิตตั้งแตรหัส 52 (ป 4 ขึ้นไป) ที่ชําระเงินผานธนาคารแลว

พฤ. 31 พ.ค.55

พฤ. 25 ต.ค.55

จ. 25 มี.ค.56

ศ. 1- ส.2 มิ.ย.55

อา. 28-จ. 29 ต.ค.55

อ. 26 มี.ค.56

อา. 3-จ.4 มิ.ย.55

อ. 30-พ. 31 ต.ค.55

พ. 27 มี.ค.56

อ. 5-พ. 6 มิ.ย.55

ศ. 26 - ส. 27 ต.ค. 55

พฤ. 28 - ศ. 29 มี.ค. 56

- 08.30 - 19.00 น. ลงทะเบียนเรียนผาน Web ตามวัน เวลา ที่กําหนดให
- 19.00 - 07.00 น. (วันรุงขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผาน Web
สําหรับป 4 ขึ้นไปที่ยังไมไดลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลา


วันลงทะเบียนเรียนผาน Web สําหรับนิสิตรหัส 53 (ป 3) ที่ชําระเงินผานธนาคารแลว
- 08.30 - 19.00 น. ลงทะเบียนเรียนผาน Web ตามวัน เวลา ที่กําหนดให
- 19.00 - 07.00 น. (วันรุงขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผาน Web
สําหรับป 3 ที่ยังไมไดลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลา



วันลงทะเบียนเรียนผาน Web สําหรับนิสิตรหัส 54 (ป 2) ที่ชําระเงินผานธนาคารแลว
- 08.30 - 19.00 น. ลงทะเบียนเรียนผาน Web ตามวัน เวลา ที่กําหนดให
- 19.00 - 07.00 น. (วันรุงขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผาน Web
สําหรับป 2 ที่ยังไมไดไมไดลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลา



วันลงทะเบียนเรียนผาน Web สําหรับนิสิตรหัส 55 (ป 1) ที่ชําระเงินผานธนาคารแลว
- 08.30 - 19.00 น. ลงทะเบียนเรียนผาน Web ตามวัน เวลา ที่กําหนดให
- 19.00 - 07.00 น. (วันรุงขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผาน Web
สําหรับป 1 ที่ยังไมไดไมไดลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลา

กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
ดําเนินการให

2

กําหนดการ

ภาคตน

ภาคปลาย

ภาคฤดูรอน

ปการศึกษา 2555

ปการศึกษา 2555

พ.ศ. 2556



โครงการผูบริหารพบผูปกครอง / โครงการพี่นองคลองสัมพันธ

อ. 5 มิ.ย.55

-

-



นิสิตชั้นปที่ 1 เขาหอพัก

อ. 5 มิ.ย.55

-

-



วันทําบัตรประจําตัวนิสิตรหัส 55 (ป 1)

อ. 5 มิ.ย.55

-

-



วันรายงานตัวและสงเอกสารมอบตัวนิสิตรหัส 55 (ป 1)

พ. 6 มิ.ย.55

-

-



โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม (ป 1)

พฤ. 7-ศ. 8 มิ.ย.55

-

-



นิสิตชั้นปที่ 1 ตรวจสุขภาพ

พฤ. 7-ศ. 8 มิ.ย.55

-

-



วันลงทะเบียนเรียนผาน Web สําหรับนิสิตที่ชําระเงินผานธนาคาร ที่ยังไมไดลงทะเบียนเรียน

พฤ. 7-ศ. 8 มิ.ย.55

พฤ. 1-ศ. 2 พ.ย.55

ส. 30 มี.ค.-ศ. 5 เม.ย.56

(ระบบยังล็อคเงื่อนไขสาขาวิชา)


(ภาคฤดูรอนไมมีล็อคสาขา)

วัน Add - Drop สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนผาน Web และตองการเปลี่ยนแปลง

พฤ. 7-ศ. 8 มิ.ย.55

พฤ. 1-ศ. 2 พ.ย.55

ส. 30 มี.ค.-ศ. 5 เม.ย.56

(ระบบยังล็อคเงื่อนไขสาขาวิชา)


วันลงทะเบียนเรียนไมระบุสาขาวิชา (ปลดล็อคสาขา)

ส. 9 มิ.ย.55

ส. 3 พ.ย.55

-



วันเริ่มลงทะเบียนเรียนลาชาผาน Web (นิสิตเหมาจายตองชําระเงินกอน 1 วัน)

ส. 9 มิ.ย.55

ส. 3 พ.ย.55

-



วันเริ่มขอเปลี่ยนแปลง Add - Drop ที่ลงทะเบียนเรียนผาน Web (ปลดล็อคสาขา)

ส. 9 มิ.ย.55

ส. 3 พ.ย.55

-



วันเปดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)

จ. 11 มิ.ย.55

จ. 5 พ.ย.55

จ. 1 เม.ย. 56



วันสงเอกสารมอบตัวนิสิตป 1 ที่ยังสงเอกสารไมครบถวนที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)

จ. 11-ศ. 15 มิ.ย.55

-

-



วันสุดทายการชําระเงินผานธนาคาร

พฤ. 14 มิ.ย.55

พฤ. 8 พ.ย.55

-



วันสุดทายของการลงทะเบียนเรียนลาชาผาน Web

ศ. 15 มิ.ย.55

ศ. 9 พ.ย.55

ศ. 5 เม.ย.56



วันสุดทายของการ Add – Drop เพื่อเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนผาน Web

ศ. 15 มิ.ย.55

ศ. 9 พ.ย.55

ศ. 5 เม.ย.56



วันเริ่มคิดคาปรับการลงทะเบียนเรียนลาชา

จ. 18 มิ.ย.55

จ. 12 พ.ย.55

ศ. 5 เม.ย.56



วันลงทะเบียนเรียนและชําระเงินลาชา (คิดคาปรับ)

จ. 18-ศ. 22 มิ.ย.55

จ. 12-ศ. 16 พ.ย.55

ศ. 5 เม.ย.56



วันจัดงานสถาปนาวิทยาเขต

-

จ. 12 พ.ย.55

-



วันรับใบเสร็จรับเงิน หรือใบลงทะเบียนเรียน (KU2) ผานระบบ online

พ. 20 มิ.ย.55

พ. 14 พ.ย.55

ศ. 12 เม.ย.56



วันสุดทายของการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สงใหกับสํานักทะเบียนฯ

จ. 25 มิ.ย.55

-

-

พฤ. 28 มิ.ย.55

-

-

อา. 1 -อา. 15 ก.ค.55

-

-

จ. 2 ก.ค.55

จ. 26 พ.ย.55

-

จ. 2-ศ. 20 ก.ค.55

จ. 26 พ.ย.-ศ. 7 ธ.ค.55

จ. 8- อ. 16 เม.ย.56

จ. 9-พ. 11 ก.ค.55

จ. 3-พ. 5 ธ.ค. 55

-

พฤ. 12 ก.ค.55

พฤ. 6 ธ.ค.55

-



เพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2555


วันไหวครู



ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาและเทคโนโลยีสารสารเทศสําหรับนิสิตป 1 (รหัส 55)



วันคัดชื่อออกสําหรับนิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียน



วันบันทึกขอจบการศึกษาผาน Web สําหรับนิสิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
ในภาคการศึกษานั้นๆ และหลังบันทึกเสร็จ ใหพิมพเอกสารใบขอจบสงคณะ



วันงดเรียนบางรายวิชาผาน Web โดยไมบันทึกคําวา W ในใบรายงานผลการศึกษา



วันเริ่มงดเรียนบางรายวิชา โดยบันทึกคําวา W

(บันทึกผาน Web 28-31 ส.ค.55) (บันทึกผาน Web 15-18 ม.ค.56)


วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)



วันเริ่มคิดคาธรรมเนียมการสงใบขอจบลาชา



นิสิตกรอกแบบประเมินอาจารย ผาน Web ครั้งที่ 1



งานเกษตรกําแพงแสน



วันสอบกลางภาค

ส. 14-อ. 17 ก.ค.55

-

-

จ. 16 ก.ค.55

อ. 11 ธ.ค.55

พ. 17 เม.ย.56

จ. 23 ก.ค.-ศ. 3 ส.ค.55

จ. 10-ศ. 21 ธ.ค.55

-

-

ส. 1-จ. 10 ธ.ค.55

-

ส. 4-อา. 12 ส.ค.55

ส. 22-อา. 30 ธ.ค.55

-

3

กําหนดการ

ภาคตน

ภาคปลาย

ภาคฤดูรอน

ปการศึกษา 2555

ปการศึกษา 2555

พ.ศ. 2556



กิจกรรมปลูกขาววันแม

อา. 12 ส.ค.55

-

-



อาจารยดูสรุปผลการประเมิน ผาน Web ครั้งที่ 1

อ. 21 ส.ค.55

อ. 8 ม.ค.56

-



วันงดเรียนบางรายวิชาผาน Web โดยบันทึกคําวา W ในใบรายงานผลการศึกษา

อ. 28-ศ. 31 ส.ค.55

อ. 15-ศ. 18 ม.ค.56

จ. 6-อ. 7 พ.ค.56

และพิมพรายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน

(ภาคฤดูรอน Drop ไมติด W)



นิสิตกรอกแบบประเมินอาจารย ผาน Web ครั้งที่ 2

จ. 17-อา. 30 ก.ย.55

จ. 18 ก.พ.-อา. 3 มี.ค.56

-



อาจารยกรอกแบบประเมินตนเอง ผาน Web

จ. 17-อา. 30 ก.ย.55

จ. 18 ก.พ.-อา. 3 มี.ค.56

-



วันสุดทายของการสอน

ศ. 28 ก.ย.55

ศ. 1 มี.ค.56

ศ. 10 พ.ค.56



วันสุดทายของการสงใบขอจบลาชาถึงกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)

ศ. 28 ก.ย.55

ศ. 1 มี.ค.56

ศ. 10 พ.ค.56



วันสอบไล

จ. 1-ศ. 12 ต.ค.55

จ. 4-ศ. 15 มี.ค.56

ส. 11-จ. 13 พ.ค.56



วันปดภาคเรียน (วันจบการศึกษา)

จ. 15 ต.ค.55

จ. 18 มี.ค.56

อ. 14 พ.ค.56



วันสุดทายของการแกไขคะแนนที่ยังไมสมบูรณ (คะแนน I,N) ของภาคปลาย 2554

จ. 15 ต.ค.55

จ. 18 มี.ค.56

อ. 21 พ.ค.56



และภาคตน 2555 หากไมปฏิบัติตามนี้ใหถือวานิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ 


วันสุดทายของการสงคะแนนสอบไล



พ. 24 ต.ค.55

อ. 26 มี.ค.56



อาจารยดูสรุปผลการประเมิน ผาน Web



พ. 24 ต.ค.55

อ. 26 มี.ค.56

หมายเหตุ :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหกําหนดเปนวันเดียวกันทุกวิทยาเขตหามมิใหมีการเปลี่ยนแปลง



กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
20 พ.ค. 55

