มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2550
สําหรับนิสิตปริญญาตรี วิทยาเขตกําแพงแสน
ภาคตน
วัน / เดือน / ป

กําหนดการ

พุธที่ 16 - ศุกรที่ 18 พ.ค. 50

นิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา

พฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 50

วันสอบสัมภาษณผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2550

จันทรที่ 21 พ.ค. 50

วันลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซตของนิสิตชั้นปที่ 4 รหัส 47 หรือนอยกวา ทุกคณะ

อังคารที่ 22 พ.ค. 50

วันลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซตของนิสิต ชั้นปที่ 3 (รหัส 48) ทุกคณะ

พุธที่ 23 พ.ค. 50

วันลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซตของนิสิต ชั้นปที่ 2 (รหัส 49) ทุกคณะ

พฤหัสบดีที่ 24-อาทิตยที่ 27 พ.ค. 50

วันลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซตรอบ 2 (ไมจํากัดชั้นป)

จันทรที่ 28 พ.ค. - ศุกรที่ 1 มิ.ย. 50

อาจารยที่ปรึกษาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน (รอบแรก)

จัันทรที่ 28 พ.ค. 50

โครงการผู
โ
บริหิ ารพบผูปกครอง
นิสิตชั้นปที่ 1 เขาหอพัก

จันทรที่ 28 - อังคารที่ 29 พ.ค. 50

นิสิตชั้นปที่ 1 ตรวจสุขภาพ

พุธที่ 30 พ.ค. 50

นิสิตชั้นปที่ 1 สงเอกสารมอบตัวและชําระคาลงทะเบียนเรียนโดยตั๋วแลกเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย ณ หองคอนเวนชั่น อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

พฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. - ศุกรที่ 1 มิ.ย. 50

โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม ปการศึกษา 2550

จันทรที่ 4 มิ.ย. 50

วันเปดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)
วันเริ่มยื่นใบขอจบการศึกษาสําหรับนิสิต ที่คาดวาจะจบการศึกษาเมื่อสิ้นภาคตน
ปการศึกษา 2550

จันทรที่ 4 - ศุกรที่ 8 มิ.ย. 50

วันยื่นใบ KU1 ของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนลาชา ที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)

จันทรที่ 11 - ศุกรที่ 15 มิ.ย. 50

วันยื่นใบ KU3 เพื่อเพิ่มรายวิชาที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)

จันทรที่ 11 - พุธที่ 20 มิ.ย. 50

อาจารยที่ปรึกษาอนุมัติรายวิชา (รอบสอง)

จันทรที่ 11 มิ.ย. - อังคารที่ 3 ก.ค. 50

วันยื่นใบ KU3 เพื่อถอนรายวิชาโดยไมบันทึกคําวา งดเรียน หรือ W ในใบรายงาน
ผลการศึกษา ที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)

ศุกรที่ 15 มิ.ย. 50

วันสุดทายของการเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2549

จันทรที่ 18 - ศุกรที่ 22 มิ.ย. 50

นิสิตตรวจสอบรายวิชา/ยอดเงินที่ตองชําระ พรอมพิมพใบแจงหนี้
วันชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนที่ธนาคาร
วนชาระเงนคาลงทะเบยนเรยนทธนาคาร

พฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.50

วันไหวครู ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

วัน / เดือน / ป
อังคารที่ 3 ก.ค. 50

กําหนดการ
วันสุดทายของการยื่นใบขอจบการศึกษา สําหรับนิสิตที่คาดวาจะจบการศึกษาเมื่อสิ้น
ภาคตน ปการศึกษา 2550 ที่คณะที่นิสิตสังกัด
วันสุดทายของการงดเรียนบางรายวิชา โดยไมบันทึกคําวา งดเรียน หรือ W ในใบรายงานคะแนน

จันทรที่ 9 - พฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 50

นิสิตรับใบ KU 2 (ใบเสร็จรับเงิน) ที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)

อังคารที่ 24 - ศุกรที่ 27 ก.ค. 50

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง)

เสารที่ 28 ก.ค. - อาทิตยที่ 5 ส.ค. 50

วันสอบกลางภาคของนิสิตวิทยาเขตกําแพงแสน

พุธที่ 29 ส.ค. 50

วันสุดทายของการงดเรียนบางรายวิชา ที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)

จันทรที่ 3 - อาทิตยที่ 30 ก.ย. 50

นิสิตกรอกแบบประเมินอาจารยผาน Web

จันทรที่ 3 ก.ย.- อาทิตยที่ 9 ต.ค. 50

อาจารยกรอกแบบประเมินตนเองผาน Web

ศุกรที่ 21 ก.ย. 50

วันสุดทายของการสอน

จันทรที่ 24 ก.ย. 50

วันเริ่มการสอบไล ประจําภาคตน ปการศึกษา 2550

ศุกรที่ 5 ต.ค. 50

วันสุดทายของการสอบไล ประจําภาคตน ปการศึกษา 2550

เสารที่ 6 ต.ค.
เสารท
ต ค 50

วันปดภาคเรียน (วนจบการศกษา)
วนปดภาคเรยน
(วันจบการศึกษา)

จันทรที่ 15 ต.ค. 50

วันสุดทายของการสงคะแนนสอบไล ประจําภาคตน ปการศึกษา 2550
วันสุดทายของการสงคะแนนแกไขที่ยังไมสมบูรณ (คะแนน I) ของภาคปลาย
ปการศึกษา 2549
อาจารยดูสรุปการประเมินผาน Web

หมายเหตุ

- นิสิตโครงการภาคพิเศษตางๆ ลงทะเบียนเรียนที่โครงการ
- นิสิตโครงการภาคพิเศษดูปฏิทินการศึกษาที่โครงการ

