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ปที่ 2 ฉบับที่ 34/2549 วันที่ 24 ตุลาคม 2549

ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2549
บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในวิทยาเขตกําแพงแสน
ปฐมนิเทศนิสิตคณะสัตวแพทยฯ ชั้นปที่ 4
ขอเชิญรวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2549
ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2549 สําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
วัน / เดือน / ป
กําหนดการ
จันทรที่ 4 - ศุกรที่ 8 ก.ย. 49
จันทรที่ 11 ก.ย. 49
อังคารที่ 12 ก.ย. 49
พุธที่ 13 ก.ย. 49
พฤหัสบดีที่ 14 ก.ย. 49
ศุกรที่ 15 - อาทิตยที่ 17 ก.ย. 49
จันทรที่ 23 ต.ค.- ศุกรที่ 27 ต.ค. 49
จันทรที่ 30 ต.ค.49

นิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา
วันลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซตของนิสิต ชั้นปที่ 1 (รหัส 49) ทุกคณะ
วันลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซตของนิสิต ชั้นปที่ 2 (รหัส 48) ทุกคณะ
วันลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซตของนิสิต ชั้นปที่ 3 (รหัส 47) ทุกคณะ
วันลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซตของนิสิต ชั้นปที่ 4 และมากกวา (รหัส 46..และนอยกวา) ทุกคณะ
วันลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซตรอบ 2 เนื่องจากเครือขายเต็ม (ไมจํากัดชั้นป)
อาจารยที่ปรึกษาอนุมัติรายวิชา (รอบแรก)
วันเปดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)
วันเริ่มยื่นใบขอจบการศึกษาสําหรับนิสิต ที่คาดวาจะจบการศึกษาเมื่อสิ้นภาคปลาย ปการศึกษา 2549
วันเริ่มคํานวณคาปรับ สําหรับผูลงทะเบียนเรียนลาชา
จันทรที่ 30 ต.ค. - ศุกรที่ 3 พ.ย.49
วันลงทะเบียนเรียนสําหรับผูที่ลงทะเบียนเรียนลาชาผานเว็บไซต โดยอาจารยที่ปรึกษายังไมไดอนุมัติรายวิชา
จันทรที่ 6 -ศุกรที่ 10 พ.ย. 49
วันเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ถอนรายวิชาผานเว็บไซต โดยอาจารยที่ปรึกษายังไมไดอนุมัติรายวิชา
อาทิตยที่ 12 พ.ย. 49
วันสถาปนาวิทยาเขตกําแพงแสน
จันทรที่ 13 พ.ย. - พุธที่ 15 พ.ย. 49
อาจารยที่ปรึกษาอนุมัติรายวิชา (รอบสอง)
จันทรที่ 13 - ศุกรที่ 17 พ.ย. 49
นิสิตตรวจสอบรายวิชา/ยอดเงินที่ตองชําระ พรอมพิมพใบแจงหนี้
วันชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน
จันทรที่ 27 พ.ย.- ศุกรที่ 1 ธ.ค. 49
นิสิตรับใบ KU 2 ที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
จันทรที่ 27 พ.ย. 49
วันสุดทายของการยื่นใบขอจบการศึกษา สําหรับนิสิตที่คาดวาจะจบการศึกษาเมื่อสิ้นภาคปลาย ปการศึกษา 2549
วันสุดทายของการงดเรียนบางรายวิชา โดยไมบันทึกคําวา งดเรียน หรือ W ในใบรายงานผลการศึกษา ที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
จันทรที่ 4 - อาทิตยที่ 10 ธ.ค.49
งานวันเกษตรกําแพงแสน
เสารที่ 23 - เสารที่ 30 ธ.ค. 49
วันสอบกลางภาค
เสารที่ 27 ม.ค. - เสารที่ 3 ก.พ. 50
งานวันเกษตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
ศุกรที่ 2 ก.พ. 50
งานคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อังคารที่ 6 ก.พ. 50
วันสุดทายของการงดเรียนบางรายวิชา ที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
ศุกรที่ 23 ก.พ. 50
วันสุดทายของการสอน
จันทรที่ 26 ก.พ. 50
วันเริ่มการสอบไล
ศุกรที่ 9 มี.ค. 50
วันสุดทายของการสอบไล
เสารที่ 10 มี.ค. 50
วันปดภาคเรียน (วันจบการศึกษา)
จันทรที่ 19 มี.ค. 50
วันสุดทายของการสงคะแนนสอบไล ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2549
วันสุดทายของการสงคะแนนแกไขที่ยังไมสมบูรณ (คะแนน I) ของภาคตน ปการศึกษา 2549
\\
หมายเหตุ นิสิตโครงการพิเศษตางๆ ลงทะเบียนเรียนที่โครงการฯ
ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน

อานตอหนา 2 &&&

1

☺ บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในวิทยาเขตกําแพงแสน
โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา แกสุนัขและแมว ในวันเสารที่ 28
ตุลาคม 2549 คาบริการราคาพิเศษ ตัวละ 40 บาทโดยมีรายละเอียดของสถานที่และเวลาดังนี้
เวลา
สถานที่
- เวลา 9.00-10.00 น.
อาคารสํานักงาน แฟลตที่พักขาราชการ
- เวลา 10.00-11.00 น.
สนามเด็กเลน หมูบานเกษตร 1
- เวลา 11.00-12.00 น.
หมูบานเกษตร 3
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน

☺ ปฐมนิเทศนิสิตคณะสัตวแพทยฯ ชั้นปที่ 4
ขอเชิญคณาจารย และนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร ชั้นปที่ 4 ทุกทาน เขารวมโครงการปฐมนิเทศ ในวันจันทรที่ 30 ตุลาคม 2549 เวลา
11.00 น. ณ หองเรียนบรรยาย 4-301 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน.

☺ ขอเชิญรวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี
ดวย พระรุงโรจน แจมอน (จิตโรจโน) ซึ่งกําลังบวชอยู ณ วัดอุทกเขปสีมาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ขอเรียนเชิญ อาจารย ขาราชการ
และบุคลากร ทุกทาน รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี ในวันเสารที่ 4 พฤศจิกายน 2549 เพื่อนํารายไดบูรณปฏิสังขรณสรางสํานักสงฆ จึงขอบอกบุญ
แกอาจารย ขาราชการ และบุคลากร ทุกทานนําชื่อเปนกรรมการทอดผาปาสามัคคี และจะรวบรวมการบอกบุญ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2549 นี้
ขอมูลจาก : พระรุงโรจน แจมอน (จิตโรจโน)

 คําศัพทประจําสัปดาห :

Veterinarian อานวา เว็ทเทอรินาเรี่ยน หมายถึง สัตวแพทย
Def. หมอที่ทําหนาที่รักษาสัตวตางๆ
ที่มาจาก : http://lexitron.nectec.or.th/

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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