มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2550
สําหรับนิสิตปริญญาตรี วิทยาเขตกําแพงแสน
ภาคปลาย
วัน / เดือน / ป
อังคารที่ 2 - อังคารที่ 16 ต.ค. 50

กําหนดการ
นิสิตที่มีเหตุจําเปน ขอผอนผันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ปการศึกษา 2550
ใหทําคํารองผานอาจารยที่ปรึกษา คณบดีและนําสงกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
นิสิตที่มีหนี้สินคางชําระ เนื่องจากกูกองทุนกูยืมไมพอ หรือขอผอนผันไว ใหดําเนินการชําระเงิน
ใหเสร็จสิ้นที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตระบบเหมาจาย (นิสิตเหมาจายที่ชําระเงินผาน
ธนาคารชวงนี้ สามารถลงทะเบียนผาน Web ตาม วัน เวลา ที่กําหนดใหดูจาก website

www.regis.ku.ac.th)
พุธที่ 17 - ศุกรที่ 19 ต.ค. 50
พฤหัสบดีที่ 18 ต.ค. 50

ศุกรที่ 19 ต.ค. 50

จันทรที่ 22 ต.ค. 50

พุธที่ 24 ต.ค. 50

วันชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนลาชา (นิสิตเหมาจายที่ชําระเงินผานธนาคาร ชวงนี้ สามารถ
ลงทะเบียนเรียนผาน Web ในวันที่ 25-26 ต.ค. 50)
วันลงทะเบียนเรียนผาน Web สําหรับนิสิตรหัส 46 หรือนอยกวา แตยังไมตองชําระเงิน
ใ ไ ปชํ
ให
ป าํ ระเงินิ ใในวันั ที่ี 7-9 พ.ย. 50 พรอ มรับั KU2 ทีกี่ องบริกิ ารการศึกึ ษา (กํําแพงแสน)
วันลงทะเบียนเรียนผาน Web เฉพาะนิสิตรหัส 47 (ป 4) ที่ชําระเงินผานธนาคารแลวในชวง
วันที่ 2-16 ต.ค. 50
08.00-16.00 น. ลงทะเบียนเรียนผาน Web ตามวัน เวลา ที่กําหนดให
16.00-07.00 น. (วันรุงขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผาน Web สําหรับ ป 4 ที่ยังไมไดลงทะเบียน
เรียนตามกําหนดเวลา
วันลงทะเบียนเรียนผาน Web เฉพาะนิสิตรหัส 50 (ป 1) ที่ชําระเงินผานธนาคารแลวในชวง
วันที่ 2-16 ต.ค. 50
08.00-16.00 น. ลงทะเบียนเรียนผาน Web ตามวัน เวลา ที่กําหนดให
16.00-07.00 น. (วันรุงขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผาน Web สําหรับ ป 1 ที่ยังไมไดลงทะเบียน
เรียนตามกําหนดเวลา
วันลงทะเบียนเรียนผาน Web เฉพาะนิสิตรหัส 49 (ป 2) ที่ชําระเงินผานธนาคารแลวในชวง
วันที่ 2-16 ต.ค. 50
8.00-16.00 น. ลงทะเบียนเรียนผาน Web ตามวัน เวลา ที่กําหนดให
16.00-07.00 น. (วันรุงขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผาน Web สําหรับ ป 2 ที่ยังไมไดลงทะเบียน
เรียนตามกําหนดเวลา
วันลงทะเบียนเรียนผาน Web เฉพาะนิสิตรหัส 48 (ป 3) ที่ชําระเงินผานธนาคารแลวในชวง
วันที่ 2-16 ต.ค. 50
08.00-16.00 น. ลงทะเบียนเรียนผาน Web ตามวัน เวลา ที่กําหนดให
16.00-07.00 น. (วันรงขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผาน Web สําหรับ ป 3 ที่ยังไมไดลงทะเบียน

วัน / เดือน / ป

กําหนดการ

พฤหัสที่ 25 - ศุกรที่ 26 ต.ค. 50

วันลงทะเบียนเรียนผาน Web สําหรับนิสิตที่ชําระเงินผานธนาคาร ในวันที่ 17-19 ต.ค. 50
วันลงทะเบียนเรียนผาน Web สําหรับนิสิตที่ชําระเงินผานธนาคาร ในวันที่ 2-16 ต.ค. 50
ที่ยังไมไดลงทะเบียนเรียน
วัน Add-Drop ผาน Web สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนผาน Web และตองการเปลี่ยนแปลง

จันทรที่ 29 ต.ค.50

พฤหัสบดีที่ 8 พ.ย. 50

วันเปดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)
วันเริ่มยื่นใบขอจบการศึกษาสําหรับนิสิต ที่คาดวาจะจบการศึกษาเมื่อสิ้นภาคปลาย ปการศึกษา
2550
วันเริ่มรับ KU1 สําหรับนิสิตที่ยังไมไดลงทะเบียนเรียน
วันเริ่มรับ KU3 (ใบ Add-Drop)
วันเริ่มขอเปลี่ยนแปลง การขอเพิ่ม และการของดเรียนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกับอาจารย
ประจําวิชา เพื่อเห็นชอบและลงนามใน KU3 และนํา KU3 ยื่นที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
ในวันที่ 7-9 พ.ย. 50
วันเริ่มลงทะเบียนเรียนลาชากับอาจารยประจําวิชา เพื่อเห็นชอบและลงนามใน KU1 และนํา KU1
ยื่นที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ในวันที่ 7-9 พ.ย. 50 พรอมทั้งชําระเงิน
นิสิตรหัส 47-50 (ป 1-4) ที่ลงทะเบียนเรียนผาน Web รับ KU2 (ใบลงทะเบียนเรียนหรือ
ใบเสร็จรับเงิน) ทกองบรการการศกษา
ใบเสรจรบเงน)
ที่กองบริการการศึกษา (กาแพงแสน)
(กําแพงแสน)
วันเริ่มลงทะเบียนเรียนลาชาสําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนลาชา และชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา
วันยื่น KU3 (Add-Drop) สําหรับนิสิตรหัส 49,50
วันเริ่มคิดคาปรับการลงทะเบียนเรียนลาชา
วันยื่น KU3 (Add-Drop) สําหรับนิสิตรหัส 48,47 และนอยกวา

ศุกรที่ 9 พ.ย. 50

วันสุดทายของการยื่น KU1 สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนลาชาและชําระเงินคาธรรมเนียม

จันทรที่ 5 พ.ย. 50
พุธที่ 7 พ.ย. 50

การศึกษา
วันสุดทายของการยื่น KU3 (Add-Drop) เพื่อเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน
อังคารที่ 27 พ.ย. 50

อังคารที่ 4 - จันทรที่ 10 ธ.ค. 50
เสารที่ 22 - เสารที่ 29 ธ.ค. 50
อังคารที่ 22 ม.ค. 51
เสารที่ 26 ม.ค. - เสารที่ 2 ก.พ. 51
ศุกรที่ 1 - พฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 51
ศุกรที่ 1 ก.พ. - เสารที่ 9 มี.ค. 51
่

วันสุดทายของการยื่นใบขอจบการศึกษา สําหรับนิสิตที่คาดวาจะจบการศึกษาเมื่อสิ้นภาคปลาย
ปการศึกษา 2550
วันสุดทายของการงดเรียนบางรายวิชา โดยไมบันทึกคําวา งดเรียน หรือ W ในใบรายงานผลการศึกษา
ที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
งานเกษตรกําแพงแสน
วันสอบกลางภาคของนิสิตสังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน
วันสุดทายของการของดเรียนบางรายวิชาที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
งานวันเกษตรแหงชาติ (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
นิสิตกรอกแบบประเมินอาจารยผาน Web
อาจารยกรอกแบบประเมินตัวเอง ผาน Web

วัน / เดือน / ป
จันทรที่ 25 ก.พ. 51
ศุกรที่ 7 มี.ค. 51
เสารที่ 8 มี.ค. 51
ศุกรที่ 14 มี.ค. 51
จันทรที่ 17 มี.ค. 51

หมายเหตุ

กําหนดการ
วันเริ่มสอบไล
วันสุดทายของการสอบไล
วันปดภาคเรียน (วันจบการศึกษา)
อาจารยดูสรุปผลการประเมิน ผาน Web
วันสุดทายของการสงคะแนนสอบไล ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2550
วันสุดทายของการสงคะแนนแกไขคะแนนที่ยังไมสมบูรณ (คะแนน I) ของภาคตน
ปการศึกษา 2550

- นิสิตโครงการภาคพิเศษตางๆ ลงทะเบียนเรียนที่โครงการ
- นิสิตโครงการภาคพิเศษดูปฏิทินการศึกษาที่โครงการ

