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ปฏิทินการศึกษา  ภาคตน ปการศึกษา 2557 
โครงการปรญิญาตรกีารจัดการโรงแรมและทองเที่ยว ภาคพเิศษ 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสพุรรณบุรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 
ภาคตน ปการศึกษา 2557 

อังคารท่ี 1 -พฤหัสบดีท่ี 31 ก.ค. 57 -  นิสิตท่ีมีเหตุจําเปน ขอผอนผันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภาคตน ปการศึกษา 2557 

   ใหทําคํารองผานอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือเสนอประธานโครงการฯ  

จันทรท่ี 4 – ศุกรท่ี 8 ส.ค. 57 -  วันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคารของนิสติ 

พุธท่ี 13 – ศุกรท่ี 22 ส.ค. 57  -  วันเริ่มลงทะเบียนผาน Web สําหรบันิสิตที่ชําระเงินผานธนาคาร 

-  วันเร่ิมการ  Add-Drop เพ่ือการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนผาน Web 

จันทรท่ี 18 ส.ค. 57 -  วันเปดภาคเรียน (วันเร่ิมการเรียนการสอน) 

ศุกรท่ี 22 ส.ค. 57 -  วันสุดทายของการเปล่ียนแปลงคะแนน สําหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษา ภาคฤดูรอน พ.ศ. 2557 

จันทรท่ี 25-ศุกรท่ี 29 ส.ค. 57 -  วันลงทะเบียนเรียนและชําระเงินลาชาดวยเอกสาร KU1 ท่ีงานการเงิน สํานักทะเบยีน 

-  วัน Add-Drop ดวยเอกสาร KU 3  

-   คิดคาปรับการลงทะเบียนลาชา 
ศุกรท่ี 5 ก.ย. 57 -  วันเชิดชูเกียรติ นิสติเรียนด ีบัณฑติเกียรตินิยม 

จันทรท่ี 8 ก.ย. 57 -  วันคัดชื่อออกสําหรับนิสิตท่ีไมไดลงทะเบียนเรียน ภาคตน ปการศึกษา 2557 

จันทรท่ี 8 – ศุกรท่ี 26 ก.ย. 57 -  วันบันทึกขอจบการศึกษาผาน Web สําหรับนิสติท่ีคาดวาจะจบการศึกษา 

    เม่ือสิ้นภาคตน ปการศึกษา 2557 ท่ี http://regis.ku.ac.th/request/ และหลังการ 

    บันทึกเสร็จ ใหพิมพเอกสาร สงโครงการฯ 

จันทรท่ี 15-พุธท่ี 17 ก.ย. 57 -  วันงดเรียนบางรายวิชา โดยไมบันทึก W ในใบรายงานผล 

    การศึกษา และพิมพรายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน 

พฤหัสบดีท่ี 18 ก.ย. 57 -   วันเร่ิมงดเรียนบางรายวิชา โดยบันทึกคาํวา W  

    ( ใหบันทึกผาน Web วันท่ี 3-6 พ.ย. 57) 

จันทรท่ี 29 ก.ย. 57 -  วันเร่ิมคดิคาธรรมเนียมขอจบลาชา โดยใชเอกสารแบบฟอรมใบขอจบ 

จันทรท่ี 29 ก.ย.- ศุกรท่ี 10 ต.ค. 57 -  นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผาน Web คร้ังท่ี 1 ท่ี https://eassess.ku.ac.th/ 

   มิฉะน้ันจะไมสามารถดําเนินการ Drop และลงทะเบยีนเรียน ภาคปลาย ปการศึกษา   

   2557 ได 

เสารท่ี 11 – อาทิตยท่ี 19 ต.ค. 57 - วันสอบกลางภาค 

อังคารท่ี 21 ต.ค. 57 -  อาจารยดูสรุปผลการประเมิน Web คร้ังท่ี 1 

พุธท่ี 1 – อาทิตยท่ี 5 ต.ค. 57 -  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

พุธท่ี 3 – ศุกรท่ี 6 ธ.ค. 57 - วันบันทึกงดเรียนบางรายวิชาผาน Web โดยบันทึก W ในใบรายงานผลการศึกษา 

   และพิมพรายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน 

จันทรท่ี 24 พ.ย.-อาทิตยท่ี 7 ธ.ค. 57 -   นิสติกรอกแบบประเมินการสอน ผาน Web คร้ังท่ี 2 ท่ี https://eassess.ku.ac.th/ 

   มิฉะน้ันจะลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปการศึกษา 2557 ได 

-   อาจารยกรอกแบบประเมินตนเอง ผาน Web 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคตน ปการศึกษา 2557 

โครงการปรญิญาตรกีารจัดการโรงแรมและทองเที่ยว ภาคพเิศษ 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสพุรรณบุรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ภาคตน ปการศึกษา 2557 

อาทิตยท่ี 7 ธ.ค. 57 - วันสุดทายของการสอนสําหรับนิสติปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

จันทรท่ี 8 ธ.ค. 57 - วันเร่ิมการสอบไล 

ศุกรท่ี 19 ธ.ค. 57 - วันสุดทายของการสอบไล 

จันทรท่ี 22 ธ.ค. 57 - วันปดภาคเรียน (วันจบการศึกษา) 

- วันสุดทายของการสงคะแนนแกไขคะแนนท่ียังไมสมบูรณ (คะแนน I และ N) 

 ภาคปลาย ปการศึกษา 2556 และ ภาคฤดูรอน ป พ.ศ. 2557 หากไมปฏิบตัิตามน้ี      

   ใหถือวานิสติสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัต ิ

อังคารท่ี 30 ธ.ค. 57 - วันสุดทายของการสงคะแนนสอบไลประจําภาคตน ปการศึกษา 2557 

-  อาจารยดูสรุปผลการประเมินการสอนของนิสติผาน Web 

 


