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ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาหรับนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันที/่ เดือน/ปี
จันทร์ที่ 28 ธ.ค.58–อาทิตย์ที่ 31 ม.ค.59

จันทร์ที่ 1 ก.พ. – ศุกร์ที่ 6 พ.ค.59
อาทิตย์ที่ 10 ม.ค. – จันทร์ที่ 11 ม.ค.59
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)








อังคารที่ 12 ม.ค. – พุธที่ 13 ม.ค.59
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)



พฤหัสบดีที่ 14 ม.ค.– ศุกร์ที่ 15 ม.ค.59
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)



เสาร์ที่ 16 ม.ค. – อาทิตย์ที่ 17 ม.ค.59
(เวลา 08.30 น. – 23.59 น.)



จันทร์ที่ 18 ม.ค.59




จันทร์ที่ 1 ก.พ.– อาทิตย์ที่ 7 ก.พ.59









จันทร์ที่ 8 ก.พ.59
จันทร์ที่ 15 ก.พ.59
พุธที่ 17 ก.พ.59
พฤหัสบดีที่ 18 ก.พ.59
ศุกร์ที่ 19 ก.พ.59
จันทร์ที่ 29 ก.พ.59
จันทร์ที่ 29 ก.พ.– ศุกร์ที่ 11 มี.ค.59
ศุกร์ที่ 4 มี.ค.59
จันทร์ที่ 7 มี.ค.59
เสาร์ที่ 19 มี.ค. – จันทร์ที่ 28 มี.ค.59
อังคารที่ 29 มี.ค. 59
อังคารที่ 12 เม.ย.59
จันทร์ที่ 18 เม.ย. 59
จันทร์ที่ 2 พ.ค.59
จันทร์ที่ 2 พ.ค. – อาทิตย์ที่ 15 พ.ค.59


















ศุกร์ที่ 22 ม.ค. 59
อาทิตย์ที่ 31 ม.ค.59

กาหนดการ
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคาร กรณีไม่มีค่าปรับ
ชาระเงินค่าหอพัก ผ่านธนาคาร กรณีไม่มีค่าปรับ
ยื่นคาร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าหอพักนิสิต
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคาร กรณีมีค่าปรับ
ชาระเงินค่าหอพัก ผ่านธนาคาร กรณีมีค่าปรับ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสาหรับนิสิต https://misreg.csc.ku.ac.th/student สาหรับนิสิตรหัส 51-55 (ปี 4)
เฉพาะนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.58 – 8 ม.ค.59 (นิสิตต้องชาระเงินผ่านธนาคารก่อน
กาหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันทาการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสาหรับนิสิตได้)
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสาหรับนิสิต https://misreg.csc.ku.ac.th/student สาหรับนิสิตรหัส 58 (ปี 1)
เฉพาะนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.58 – 10 ม.ค.59 (นิสิตต้องชาระเงินผ่านธนาคารก่อน
กาหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันทาการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสาหรับนิสิตได้)
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบระบบสารสนเทศสาหรับนิสิต https://misreg.csc.ku.ac.th/student
สาหรับนิสิตรหัส 56 (ปี 3) เฉพาะนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.58 – 12 ม.ค.59
(นิสติ ต้องชาระเงินผ่านธนาคารก่อนกาหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันทาการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศสาหรับนิสิตได้)
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบระบบสารสนเทศสาหรับนิสิต https://misreg.csc.ku.ac.th/student
สาหรับนิสิตรหัส 57 (ปี 2) เฉพาะนิสิตที่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.58 – 14 ม.ค.59
(นิสติ ต้องชาระเงินผ่านธนาคารก่อนกาหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันทาการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศสาหรับนิสิตได้)
วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)
วันเริ่มการลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่านระบบสารสนเทศสาหรับนิสิต https://misreg.csc.ku.ac.th/student
สาหรับนิสิตที่ ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และสาหรับนิสิตที่ไม่ประเมินการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่าย (นิสิตต้องชาระเงินผ่านธนาคารก่อนกาหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันทาการ จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสาหรับนิสิตได้)
วันเริ่มการเพิ่มรายวิชาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย
วันเริ่มยื่น KU 3 เพื่องดเรียนบางรายวิชาโดยไม่บันทึกคาว่างดเรียนหรือ W
วันเริ่มยื่นใบขอจบการศึกษาที่คณะต้นสังกัด สาหรับนิสิตทีค่ าดว่าจะจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนนสาหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนสาหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากาหนด ผ่านระบบเครือข่าย
ลงทะเบียนเรียนล่าช้าด้วย KU 1 หรือเพิ่มวิชาเรียนด้วย KU 3 ด้วยตนเอง (นิสิตต้องชาระเงินผ่านธนาคารก่อนกาหนดการ
ลงทะเบียนเรียน 1 วันทาการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้)
อาจารย์ที่ปรึกษาอนุญาตการลงทะเบียนเรียนและเพิ่มรายวิชาของนิสติ ที่เพิ่มรายวิชาผ่านระบบเครือข่าย
วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
วันคัดชื่อออกสาหรับนิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
วันสุดท้ายของการยื่น KU 3 เพื่องดเรียนบางรายวิชา โดยไม่บันทึกคาว่างดเรียนหรือ W ในใบรายงานผลการศึกษา
วันเริ่มยื่น KU 3 เพื่องดเรียนบางรายวิชาโดยบันทึกคาว่า งดเรียนหรือ W
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอสอบต่อเนื่อง
ประกาศรายชื่อพร้อมเลขที่นั่งสอบและกรรมการควบคุมห้องสอบ ของการสอบกลางภาค
ประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย https://eassess.ku.ac.th ครั้งที่ 1
วันสุดท้ายของการยื่นใบขอจบการศึกษาที่คณะต้นสังกัด สาหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการขอจบล่าช้าถึงกองบริหารวิชาการและนิสิต
วันสอบกลางภาค
อาจารย์ตรวจสอบผลการประเมินผ่านระบบเครือข่าย ครั้งที่ 1
วันสุดท้ายของการยื่น KU 3 เพื่องดเรียนบางรายวิชาโดยบันทึกคาว่า งดเรียน หรือ W ในใบรายงานผลการศึกษา
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอสอบต่อเนื่อง
ประกาศรายชื่อพร้อมเลขที่นั่งสอบและกรรมการควบคุมห้องสอบ ของการสอบไล่
ประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย https://eassess.ku.ac.th ครั้งที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 27/3/58, หน่วยแนะแนวและรับเข้า
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ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาหรับนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันที/่ เดือน/ปี
ศุกร์ที่ 13 พ.ค.59
อาทิตย์ที่ 15 พ.ค.59
จันทร์ที่ 16 พ.ค. – ศุกร์ที่ 27 พ.ค.59
จันทร์ที่ 16 พ.ค.– อังคารที่ 7 มิ.ย.59
จันทร์ที่ 30 พ.ค.59

อังคารที่ 7 มิ.ย.59

กาหนดการ











วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันสุดท้ายของการส่งใบขอจบล่าช้าถึงกองบริหารวิชาการและนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
วันสุดท้ายของการสอนสาหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคพิเศษ
วันสอบไล่
อาจารย์ประจาวิชาบันทึกระดับคะแนนผ่านระบบเครือข่าย
วันปิดภาคเรียน (วันจบการศึกษา)
วันสุดท้ายของการแก้ไขระดับคะแนน I และ N ของภาคต้น ปีการศึกษา 2558 หากไม่ปฏิบัติตามนี้
ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ
วันเริ่มตรวจสอบผลการเรียน ประจาภาคปลาย ผ่านระบบสารสนเทศสาหรับนิสิต https://misreg.csc.ku.ac.th/student
วันสุดท้ายของการส่งใบรายงานระดับคะแนน (KU 5) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
อาจารย์ตรวจสอบผลการประเมินผ่านระบบเครือข่าย ครั้งที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 27/3/58, หน่วยแนะแนวและรับเข้า

