มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูรอน พ.ศ. 2551
สําหรับนิสิตปริญญาตรี วิทยาเขตกําแพงแสน
วัน / เดือน / ป
จันทรที่ 3 - พุธที่ 19 มี.ค. 51
พฤหัสบดีที่ 13 - พุธที่ 19 มี.ค. 51
จันทรที่ 17 มี.ค. 51

อังคารที่ 18 มี.ค. 51

พุธที่ 19 มี.ค. 51

พฤหัสบดีที่ 20 มี.ค. 51

ศุกรที่ 21 มี.ค. 51

จันทรที่ 24 มี.ค. 51

วัน / เดือน / ป

กําหนดการ
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (นิสิตเหมาจายที่ชําระเงินผานธนาคาร ชวงนี้ สามารถ
ลงทะเบียนเรียนผาน Web ตาม วัน เวลา ที่กําหนดใหดูจาก website www.regis.ku.ac.th
วันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา (นิสิตเหมาจายที่ชําระเงินผานธนาคาร ชวงนี้ สามารถ
ลงทะเบียนเรียนผาน Web ในวันที่ 21 มี.ค. 51
วันลงทะเบียนเรียนผาน Web เฉพาะนิสิตรหัส 47 (ป 4) หรือนอยกวาที่ชําระเงินผานธนาคารแลว
ในชวงวันที่ 3 -12 มี.ค. 51
วันลงทะเบียนเรียนผาน Web สําหรับนิสิตรหัส 46 หรือนอยกวา (ป 5 ขึ้นไป) แตยังไมตองชําระ
เงินใหไปชําระเงิน ในวันที่ 1 เม.ย. 51
วันลงทะเบียนเรียนผาน Web เฉพาะนิสิตรหัส 48 (ป 3) ที่ชําระเงินผานธนาคารแลวในชวง
วันที่ 3-12 มี.ค. 51
08
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น ลงทะเบียนเรียนผาน
นผาน W
Webb ตามวั
ตามวนน เวลา ทีก่ ําหนดให
16.00-07.00 น. (วันรุงขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผาน Web สําหรับ ป 3 ที่ยังไมไดลงทะเบียน
เรียนตามกําหนดเวลา
วันลงทะเบียนเรียนผาน Web เฉพาะนิสิตรหัส 49 (ป 2) ที่ชําระเงินผานธนาคารแลวในชวง
วันที่ 3-12 มี.ค. 51
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 50 (ป 1) ที่ชําระเงินผานธนาคารแลวในชวง
วันที่ 3-12 มี.ค. 51
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 สําหรับนิสิตที่ชําระเงินผานธนาคาร ในวันที่ 13-19 มี.ค. 51
วันลงทะเบียนเรียนผาน Web สําหรับนิสิตที่ชําระเงินผานธนาคาร ในวันที่ 3-12 มี.ค. 51 ที่ยัง
ไมไดลงทะเบียนเรียน
วัน Add-Drop ผาน Web สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนผาน Web และตองการเปลี่ยนแปลง
วันเปดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)
วันเริ่มยื่นใบขอจบการศึกษาสําหรับนิสิต ที่คาดวาจะจบการศึกษาเมื่อสิ้นภาคฤดูรอน ป พ.ศ. 2551
วันเริ่มรับ KU1 สาหรบนสตทยงไมไดลงทะเบยนเรยน
สําหรับนิสิตที่ยังไมไดลงทะเบียนเรียน
วนเรมรบ
วันเริ่มรับ KU3 (ใบ Add-Drop)
กําหนดการ

จันทรที่ 24 มี.ค. 51 (ตอ)

จันทรที่ 31 มี.ค. 51
อังคารที่ 1 เม.ย. 51

ศุกรที่ 11 เม.ย. 51
ศุกรที่ 2 พ.ค. 51
ศุกรที่ 9 พ.ค. 51
เสารที่ 10 - จันทรที่ 12 พ.ค. 51
อังคารที่ 13 พ.ค. 51
ศุกรท ่ี 16 พ.ค. 51

หมายเหตุ

วันเริ่มขอเปลี่ยนแปลง การขอเพิ่ม และการของดเรียนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกับอาจารย
ประจําวิชา เพื่อเห็นชอบและลงนามใน KU3 และนํา KU3 ยื่นที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
1 เม.ย. 51
วันเริ่มลงทะเบียนเรียนลาชากับอาจารยประจําวิชา เพื่อเห็นชอบและลงนามใน KU1 และนํา
KU1 ยื่นที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ในวันที่ 1 เม.ย. 51 พรอมทั้งชําระเงิน
นิสิตรหัส 46-50 (ป 1-5) ที่ลงทะเบียนเรียนผาน Web รับ KU2 (ใบลงทะเบียนเรียนหรือ
ใบเสร็จรับเงิน) ที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
วันยื่น KU1 สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนลาชา เพื่อพิมพ KU 2 และชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา ที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
วันยื่น KU3 (Add-Drop) เพื่อพิมพ KU4
วันเริ่มคิดคาปรับการลงทะเบียนเรียนลาชา
วันสุดทายของการยื่นใบขอจบการศึกษา สําหรับนิสิตปริญญาตรีที่คาดวาจะจบการศึกษา
เมื่อสิ้นภาคฤดูรอน พ.ศ. 2551
วันสุดทายของการของดเรียนที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
วันสุดทายของการสอน
วันสอบไล
วันปดภาคเรียน (วันจบการศึกษา)
วันสุดทา ยของการสง คะแนนสอบไล
ไ  ภาคฤดูรอน พ.ศ. 2551

- นิสิตโครงการภาคพิเศษตางๆ ลงทะเบียนเรียนที่โครงการ
- นิสิตโครงการภาคพิเศษดูปฏิทินการศึกษาที่โครงการ

