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นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 ความตอนหนึ่งของพระบรมราโชวาท	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดชฯ	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 

ณ	อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	 เมื่อวันศุกร์ที่	 16	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2519	ความว่า	 

“...การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่น	 จำเป็นอย่างยิ่ง 

ที่จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง	 ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	 ไม่บิดเบือน 

จุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน	 สำคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมายของคำว่า	 

ความรับผิดชอบ	ให้ถูกต้อง...”

 ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนิสิตใหม่ เคยู 76 ทุกท่านที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการก้าวเข้าสู่ 

“รั้วนนทรี” แม้ต้องฝ่าฟันเพื่อให้ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นในทุกช่องทางการเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์

 ก้าวแรกของการเป็น “นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วในยุคสมัย 

ปัจจุบันนี้ แต่การจะดำรงสถานภาพการเป็นนิสิต และก้าวออกไปอย่างภาคภูมิใจนั้น คงต้องเป็นผู้ที่มีความ  

“สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ เพื่อลดความ 

เหลื่อมล้ำของสังคม โดยนำศาสตร์ 3 ศาสตร์ คือ 1) ศาสตร์พระราชา น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มากำหนดเป็นหลักของมหาวิทยาลัย คือ การเป็น “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”  

เน้นการเป็นผู้นำองค์ความรู้ด้านเกษตร อาหาร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2) ศาสตร์ชุมชน มุ่งสร้างความ 

กินดีอยู่ดีของชาติ ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ 3) ศาสตร์สากล เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 

บูรณาการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง

 ดังนั้น นิสิตใหม่จึงควรมีความพร้อมในการเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากการทำกิจกรรม 

ร่วมกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลา นิสิตที่ดีควรเป็นผู้มีความใฝ่รู้ขวนขวาย มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และร่วมรับผิดชอบ ตั้งใจอดทน  

มีวิริยะอุตสาหะ เปี่ยมด้วยความรอบรู้ในด้านวิทยาการต่างๆ รู้เท่าทันสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 

ไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นสู่ผลสัมฤทธิ์ คือ การสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็งอดทน  

เป็นพลเมืองท่ีเป่ียมด้วยคุณภาพ เพ่ือท่ีจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป

สารนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เคยู 25
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 ความตอนหนึ่งของพระบรมราโชวาท	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดชฯ	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 

ณ	อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	25	กรกฎาคม	พ.ศ.	2539	ความว่า	 

“...การพัฒนาประเทศจะบรรลุผลตามเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดนั้น	 ย่อม 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบการหลายอย่าง	 อย่างแรก	 ต้องมีคนดี	 คือ	 มีปัญญา	 

มีความรับผิดชอบ	มีความวิริยะ	อุตสาหะ	เป็นผู้ปฏิบัติ	อย่างที่สอง	ต้องมีวิทยากร 

ที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ	 อย่างที่สาม	 ต้องมีการวางแผนที่ดีให้พอเหมาะ 

พอควรกับฐานะ	 เศรษฐกิจ	 และทรัพยากรที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงประโยชน์อัน 

พึงประสงค์ของประเทศและประชาชนเป็นหลักปฏิบัติ...”

   ผมขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 เคยู 76 ทุกท่าน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า 

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ ในเร่ืองการผลิตบัณฑิต 

ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพของประเทศไทย

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากจะเป็นสถานศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิตในห้อง 

เรียนแล้ว สถานศึกษาแห่งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของนิสิตในการเรียนรู้ประสบการณ์ ภายใต้สภาพแวดล้อมและสังคม 

ใหม่ ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากการเรียนรู้เม่ือยังเป็นนักเรียน ดังน้ัน นิสิตจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  

ของสภาพแวดล้อมรูปแบบใหม่ เพื่อให้การเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกประเภท  

นิสิตจึงต้องมีความพร้อมในการเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ จากการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้าง 

และพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คือ มีปัญญา มีความรับผิดชอบ มีความวิริยะ อุตสาหะมีคุณธรรม จริยธรรม เปี่ยมด้วย 

ความรอบรู้ในด้านวิทยาการ รู้เท่าทันสังคมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมทั้งพัฒนาตนให้เป็น

 ผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็งอดทน เป็นพลเมืองที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ พร้อมที่จะสร้างประโยชน์แก่ 

สังคมและประเทศชาติสืบไป ดังพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 หนังสือ “คู่มือนิสิตใหม่” คือ คู่มือสำหรับนิสิตในการดำเนินชีวิตการเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ภายในเล่มประกอบด้วยสาระความรู้ต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมการเป็นนิสิตใหม่ กระทั่งการดำรง 

ฐานะการเป็นนิสิตปัจจุบัน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นิสิตใหม่ทุกคนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจาก “คู่มือนิสิตใหม่”  

เล่มนี้ และขออวยพรให้นิสิตทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาและการดำรงชีวิต ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่าง 

ต่อเนื่องเพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป

(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เคยู 46

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 พ่ีขอแสดงความยินดีกับ น้องๆ Freshy KU76 ทุกๆ คนนะครับ ท่ีเอา 

ชนะอุปสรรคต่างๆ นานา ท้ังการสอบ การอ่านหนังสือ ฯลฯ จนเข้ามาเป็น “นิสิต”  

ในร้ัวเกษตรศาสตร์ท่ีอบอุ่นแห่งน้ีได้ และนับเวลา  ต่อจากน้ีไป พ่ีเช่ือว่าน้องๆ คงจะ 

รู้สึกต่ืนเต้น กังวล ไม่คุ้นชิน หรืออะไรก็ตามแต่ กับส่ิงต่างๆท่ีเรียกว่า “ใหม่”  

ท้ังเพ่ือนใหม่ อาจารย์ใหม่ สถานท่ีใหม่ หรือแม้กระท้ัง ความรับผิดชอบใหม่ 

ท่ีเพ่ิมเข้ามา เพราะฉะน้ัน    การปรับตัวจึงสำคัญ เราไม่สามารถท่ีจะบังคับทุกส่ิงทุก 

อย่างให้เป็นดังใจเราต้องการได้ แต่การเรียนรู้และเข้าใจ จะสามารถทำให้เราอยู่กับ 

มันได้อย่างมีความสุข หากน้องๆ มีเร่ืองทุกข์ใจ อยากร้องเรียนปัญหา หรือเรียนปรึกษา พ่ีในนามของสภาผู้แทนนิสิต  

มีความยินดีอย่างย่ิงท่ีจะย่ืนมือเข้าไปช่วยเหลือ เพราะอย่างไรเสีย พวกเราก็คือน้องๆ ของพวกพ่ี 

 สุดท้ายน้ี พ่ีอยากจะบอกว่า เวลา 4 ปี ในร้ัวมหาวิทยาลัย นับว่าเป็นเวลาท่ีส้ันมาก สำหรับท่ีน้องจะใช้มันในการ 

ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง พ่ีอยากให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งฟูมฟักความสามารถของน้องๆ ผ่านรูปแบบของการทำ 

กิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน เพ่ือท่ีเราจะได้จบออกมาเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์แบบท้ังวิชาการและวิชาชีวิต 

“จงอ้าแขนรับต่อการเปล่ียนแปลง แต่อย่าได้ท้ิงคุณค่าท่ีมีอยู่ในตัวของคุณ”

— ดาไล ลามะ (Dalai Lama) —

“สภาผู้แทนนิสิตยินดีต้อนรับ KU76 ครับ”

ประธานสภาผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายอรรตชัย ประดับวงษ์

ประธานสภาผู้แทนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นายวรกานต์  โอภาสวัฒนา

นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 สวัสดีครับเหล่านนทรีช่อใหม่ พี่ในฐานะตัวแทนของพี่ KU ทุกๆ คน  

ขอแสดงความยินดีกับกับน้องๆ ที่สามารถทำความฝันของตัวเองจนสำเร็จ  

และได้เข้ามาเป็นลูกพระพิรุณในรั้วนนทรีแห่งนี้อย่างเต็มภาคภูมิ นี่จะเป็นเพียง 

ก้าวเล็กๆ ก้าวแรกที่น้องๆ จะได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆ ในบ้านที่หลังใหญ่ขึ้น

 บนพื้นที่เกือบ 850 ไร่ แห่งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งรวมวิชาความรู้  

และพัฒนาทักษะให้กับน้องๆ เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างประสบการณ์อีกมากมายจากกิจกรรม 

ที่หลากหลาย สมดั่งเอกลักษณ์ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” มุ่งพัฒนานิสิตเพื่อสร้างความเจริญงอกงาม  

และความกินดีอยู่ดีของชาติ ...ขอให้น้องๆ ใช้โอกาสในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้คุ้มค่า พี่เชื่อว่าน้องๆ จะสามารถเป็น 

นิสิตที่สมบูรณ์ตามอัตลักษณ์นิสิตเกษตร IDKU ที่ว่า “สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา” ได้อย่างแน่นอน โดยคู่มือ 

นิสิตใหม่เล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับน้องๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และแนะนำเรื่องราวที่สำคัญต่างๆ  

ให้น้องได้รับทราบ

 ในรั้วมหาวิทยาลัยช่วงแรกจะเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับตัว น้องจะต้องพบเจอกับทั้งความทุกข์ และสุข  

เจอวันที่เหนื่อยมาก และก็วันที่สนุกที่สุด หากวันใดท้อก็อย่าถอยนะครับ ̂ _^ น้องยังมีทั้งคุณพ่อคุณแม่ ครูอาจารย์  

รุ่นพี่ และเพื่อนๆ อยู่เคียงข้างเสมอ และพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคน สามารถผ่านช่วงเวลาต่างๆ ไปได้อย่าง 

มีความสุข ในรั้วสีเขียวอันอบอุ่นแห่งนี้
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ความเป็นมาโดยสังเขป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษา 

ที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย  

โดยถือกำเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อ พ.ศ.  

2460 ต่อมาได้ขยายยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ 

พัฒนาจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉบับแรก เมื่อวันที่ 

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ในระหว่าง พ.ศ. 2486 – 2504 

มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ 6 ฉบับ  

ฉบับที่ใช้นานที่สุดคือ พ.ศ. 2511 สำหรับพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 เป็นฉบับปัจจุบันได้ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่  

15 ก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2541 

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินภารกิจเพื่อสนอง 

นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลใน 4  

วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ส่วนที่ 1 
แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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พันธกิจ
 สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ท ี  ่

หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม  

และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน 

สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของ 

มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชน และ 

รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศ 

ไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

ปรัชญา
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น 

สถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะ 

แสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความ 

เจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อม 

ด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจน 

เป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดี 

ของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ  

และความเป็นอารยะของชาติ

วิสัยทัศน์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความ 

เป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน 

มาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนา 

ประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ส่วนที่ 1 
แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ
(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation)

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       อันเป็นแหล่งรวม 

ของบุคลากร (Knowledgeable man) และองค์ความรู้ (Knownledge body)

- ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knownledges of the Land) หมายถึง ความหลากหลาย (Multi-disciplines)  

ของสาขาวิชาอันเป็นบูรณาการ (Integration) เกี่ยวข้องกับการเกษตร ธรรมชาติและมนุษย์บนผืนแผ่นดิน

- ความกินดีอยู่ดีของชาติ (The Well-being of Nation) หมายถึง ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth)  

ความเข้มแข็งของสังคม (Strength) ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม (Equilibrium) และความมั่นคงด้านอาหาร (Security)  

ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ ความกินดีอยู่ดีของทุกคนในชาติ ซึ่งครอบคลุมถึงประชาชนและผืนแผ่นดิน

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  
(Uniqueness of Kasetsart University)

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(Identity of Kasetsart University: IDKU )
IDKU หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคล

“สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี”

“Integrity Determination Knowledge creation Unity”

สํานึกดี (Integrity) หมายถึง จิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม

มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง ตั้งใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์

สร้างสรรค์ (Knowledge creation) หมายถึง ใฝ่รู้ขวนขวาย สร้างมูลค่าและคุณค่า มีนวัตกรรม

สามัคคี (Unity) หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ ประนีประนอม ทํางานเป็นทีม บูรณาการเชื่อมโยง

สํานึกดี

สร้างสรรค์ 

มุ่งมั่น

สามัคคี
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สัญลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตราประจำมหาวิทยาลัย

นนทรีทรงปลูก

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย   

สีประจำมหาวิทยาลัย  :  สีเขียวใบไม้   

              ตราประจำมหาวิทยาลัย คือ พระพิรุณทรงนาค ลักษณะเป็นรูปวงกลม  

มีรูปพระพิรุณทรงนาค อยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงายและมี 

ข้อความว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๘๖” ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด ตาม พ.ร.บ.  

เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7  

พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง

 นนทรีทรงปลูก พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้น 

นนทรี จำนวน 9 ต้น ณ บริเวณหน้า 

หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506  

เวลา 15.30 น. นับเป็นวันประวัติศาสตร์  

นนทรีทรงปลูกที่ชาวมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ต้องจารึกไว้ในดวงจิต 

อย่างไม่มีวันลืม

 ต้นนนทรี (Peltophorum pterocarpum )  

เป็นไม้ยืนต้นในตระกูล Leguminasae มีอายุยาวนาน   

ใบเขียว ตลอดปี ลำต้นแข็งแรง เปลือกสีเทาอมน้ำตาล ชูก่ิงก้าน 

สาขาแผ่เรือนยอดสู่เบื้องบน ใบเป็นช่อแบบขนนกสองชั้น  

ดอกสีเหลือง ออกรวมกันเป็นช่อตั้งชี้ขึ้นตามปลายกิ่ง ผล 

เป็นฝักแบนๆ เกลี้ยง ฝักอ่อนสีเขียวเมื่อแก่ออกสีน้ำตาลแดง  

ทนทานในทุกสภาพอากาศ
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                           วิทยาเขตบางเขน    

คณะเกษตร	 	 	 สีเหลืองข้าวโพด

คณะประมง	 	 	 สีน้ำทะเล

คณะวนศาสตร์	 	 	 สีน้ำตาลแดง

คณะวิทยาศาสตร์	 	 	 สีน้ำเงิน

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 	 สีเลือดหมู

คณะศึกษาศาสตร์	 	 	 สีม่วง

คณะเศรษฐศาสตร์	 	 	 สีส้ม

คณะสังคมศาสตร์	 	 	 สีแดง

คณะสัตวแพทยศาสตร์	 	 สีฟ้าหม่น

คณะอุตสาหกรรมเกษตร	 	 สีชมพูกลีบบัว

คณะมนุษยศาสตร์	 	 	 สีขาว

คณะบริหารธุรกิจ	 	 	 สีฟ้าใส

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์	 	 สีบานเย็น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 	 สีเทา-ดิน

คณะสิ่งแวดล้อม	 	 	 สีเขียวอมทอง

บัณฑิตวิทยาลัย	 	 	 สีเขียวตองอ่อน

วิทยาเขตกำแพงแสน   

คณะเกษตร	กำแพงแสน	 	 	 สีเหลืองข้าวโพด

คณะวิศวกรรมศาสตร์	กำแพงแสน	 	 สีเลือดหมู

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 	 สีเทาเงิน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	 	 สีม่วง

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	 	 	 สีเหลืองอมส้ม

วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาการจัดการ	 	 	 สีฟ้าใส

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	 	 	 สีเลือดหมู

คณะวิทยาศาสตร์	ศรีราชา	 	 	 สีน้ำเงิน

คณะเศรษฐศาสตร์	ศรีราชา	 	 	 สีส้ม

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ	 	 	 สีน้ำเงินดำ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	 สีเขียว

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	 	 สีเลือดหมู

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ	 	 สีฟ้าใส

คณะสาธารณสุขศาสตร์	 	 	 สีชมพูอมส้ม

เพลงประจำมหาวิทยาลัย

 เพลงพระราชนิพนธ์ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2509 และได้โปรดเกล้าฯ ให้นายประเสริฐ ณ นคร แต่งคำร้อง

เพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์”

 เขียวธงขจี  ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น

สถานเรียนเกษตรนั้น  เราผูกพันบูชา

เขียวนาป่าไพร   แผ่นดินถิ่นไทยไพบูลย์หนักหนา

เพราะไทยผลิตค้า   ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่มเอม

(หญิง) แม้นเหนื่อยกายใจสำราญ เสร็จกิจการงานเกษตรเกษม

ล้วนปรีเปรมนำวิชา   สร้างชาติสร้างตนรวมแรงรวมใจ

จะจงรักจอมจักริน   อีกแดนแผ่นดินทำกินเก็บผล

พระคุณเกษตรล้น   รักเปี่ยมท้นดวงจิตเอย

สีประจำคณะ
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พระพิรุณทรงนาค
 พระพิรุณทรงนาค เป็นสัญลักษณ์ประจำ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับวิทยาเขต 

บางเขน องค์พระพิรุณทรงนาค ประดิษฐานอยู่ 2  

แห่ง คือระหว่างอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจและสำนัก 

หอสมุด ประกอบพิธีสักการะองค์พระพิรุณ เมื่อวันที่  

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และพระพิรุณองค์ใหม่ 

ประดิษฐานอยู่หน้าหอประชุมใหญ่ซึ่งประกอบพิธี

บวงสรวง เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

 
 อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์หรืออนุสาวรีย์สามเสือ 

แห่งเกษตร “สามเสือเกษตร” เป็นฉายาที่เจ้าพระยา 

ธรรมศักดิ์มนตรี อดีตเสนาบดีและ รัฐมนตรีกระทรวง 

ธรรมการใช้เรียกแทนบุคคลท้ัง 3 คือ หลวงสุวรรณ 

วาจกกสิกิจ หลวงอิงคศรีกสิการ และพระช่วง 

เกษตรศิลปการ ด้วยท่านทั้งสามล้วนมีคุณูปการต่อ 

วงการเกษตร และต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งในการ 

ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ฝ่าฟันอุปสรรคความยากลำบากทั้งปวง เพื่อวางรากฐานและพัฒนาการเกษตรและ 

การศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ ด้วย ท่านตระหนักว่าชาติไทยเป็นชาติเกษตรและชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร  

เราจึงต้องทำนุบำรุง ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรของเราให้มีหลักวิชาการที่มั่นคงทัดเทียมนานาอารย 

ประเทศ เดิมมีเพียงอนุสาวรีย์ “หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ” เพียงท่านเดียว ซึ่งได้จัดสร้างและทำพิธีบวงสรวง 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2511 ต่อมาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 ได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ของบูรพาจารย์  

อีก 2 ท่าน คือ พระช่วงเกษตรศิลปการ และศาสตราจารย์ (พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์  

จึงเป็นเครื่องหมายแห่งความเคารพรักและความศรัทธา เป็นสิ่งน้อมนำใจอนุชนให้รำลึกถึงชีวิตการทำงาน 

ร่วมกัน และคุณงามความดีของบูรพาจารย์ทั้งสามท่าน ผู้สร้างตำนานให้กับมหาวิทยาลัยและพัฒนาให้เจริญ 

ก้าวหน้ามาตราบจนทุกวันนี้

สถานที่สำคัญ
         ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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หอประวัติ 60 ปี

 หอประวัติ 60 ปี จัดตั้งเนื่องในวาระครบรอบ 

วันสถาปนา 60 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546  

เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล ประวัติและวิวัฒนาการ 

ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เริ่มสถาปนาจนถึงปัจจุบัน  

มีเรื่องราวต่างๆ ในอดีตที่เป็นเกียรติประวัติและความ 

ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดิมเคยเป็น 

สถานที่พระราชทานปริญญาบัตร โดยพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทาน 

ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2493 หอประวัติ  

60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี นิทรรศการที่สำคัญ  

4 ส่วน คือ ห้องเย็นศิระเพราะพระบริบาล แสดงภาพ 

เหตุ ก า รณ์ที่ พ ร ะบาทสม เด็ จพระ เจ้ า อยู่ หั ว และ 

พระราชวงศ์เสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ด้วยพระราชกิจและพระราชประสงค์ 

ต่างๆ ห้องสามบูรพาจารย์แก้วเกษตร  แสดงประวัติ 

และผลงานของสามบูรพาจารย์และบุคคลผู้ เป็น 

ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ห้องสารนิเทศหก 

ศตวรรษ  แสดงประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ 

เริ่มก่อตั้ง แสดงพัฒนาการทั้งด้านกายภาพและวิถีชีวิต  

โดยแบ่งช่วงเวลาจัดแสดงช่วงละ 10 ปี  ของการพัฒนา 

มหาวิทยาลัย  และห้องก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศ 

การเกษตรศาสตร์  แสดงผลงานวิสัยทัศน์รวมทั้งแผนงาน 

ในอนาคตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.  

2546 ถึงปัจจุบัน จัดเป็นนิทรรศการถาวรส่วนหนึ่ง และ 

นิทรรศการหมุนเวียนตามวาระโอกาสเพื่อเสริมกิจกรรม 

ของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งคราว

 เ ส า ธ ง รู ป ท ร ง 

เมล็ ดข้ า ว เปลื อก เป็ น

เสาธงที่ ออกแบบเป็น 

พิเศษ ให้บนยอดเสาเป็น 

หยดน้ ำ เ หมื อนน้ ำ ฝน 

ไ ห ล ก ร ะ จ า ย ล ง ม า  

เส้นของเสาธงเหมือน 

กับกระแสน้ำ เสาธงนี้จึง 

สง่างามและมีความหมาย 

ดี อีกทั้งข้าวเปลือกเป็น 

สัญลักษณ์แห่งความอุดม 

สมบูรณ์ของแผ่นดินไทย โดยทุกวิทยาเขตจะมีเสาธงใน 

รูปทรงลักษณะเดียวกัน นับเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์

เสาธงรูปทรงเมล็ดข้าว

 พุทธเกษตร อาคารทรงไทย 2 ชั้น เป็นศูนย์ปฏิบัติ 

ธรรมของนิสิตและบุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

ภายในอาคารมีพระพุทธปฏิมาประธาน “พระพุทธชินสีห์ 

จำลอง” ประจำมหาวิทยาลัย ขนาดหน้าพระเพลา 59 นิ้ว  

ซึ่งได้จัดสร้างเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 เพื่อ 

น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื ่องใน 

มหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 

พุทธเกษตร
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 อาคารศาลาหกเหลี่ยมมีประวัติยาวนาน สร้างขึ้น 

ก่อนปี พ.ศ. 2492 แต่เดิมเป็นแผนกทดลองและเพาะเลี้ยง  

กรมประมง เพื่อให้ประชาชนมาซื้อพันธุ์ปลา ต่อมาในปี  

พ.ศ. 2539 ได้สร้างศาลาหกเหลี่ยมหลังใหม่ให้อยู่ในที่เดิม  

เพื่อจัดแสดงภาพเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของ 

ชาวเกษตร อันเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นสถานที่จัดนิทรรศการ 

เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรและวิทยาการต่างๆ  

โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

ศาลาหกเหลี่ยม

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2528 โดย พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงเปิดอาคารวันที่ 23 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2529 สามารถจุได้ประมาณ 3,000 ที่นั่ง เดิมเป็น 

อาคารอเนกประสงค์ สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬา ปัจจุบัน 

เป็นอาคารสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และ 

งานกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย

หออนุสรณ์ 60 ปี

 หออนุสรณ์ 60 ปี ตั้งอยู่บริเวณอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ถูกสร้างขึ้น 

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบวันสถาปนา 60 ปี เมื่อวันที่ 2  

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยกย่อง ให้เกียรติ และ 

ดำรงรักษาสิ่งดีงามที่ดำเนินมาในอดีต ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า และ 

พร้อมที่จะมุ่งสู่การพัฒนาให้ทัดเทียมมหาวิทยาลัยนานาประเทศระดับโลกต่อไป 

รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 

การสถาปนา 6 ทศวรรษ และก้าวย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 7
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แคปซูลเวลา  เป็นสิ่งก่อสร้างมีลักษณะเป็นถัง ทรงกระบอก รูปหยดน้ำ  

หมายถึง สัญลักษณ์แห่งการเกษตร สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 7 และครบรอบ 63 ปี แห่งการสถาปนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลที่ได้คัดสรร สิ่งที่มีคุณค่า 

สำคัญในอดีต ปัจจุบันตลอดจน แผนงานและแนวคิดในอนาคตของ 

มหาวิทยาลัย ให้อนุชนรุ่นต่อไปได้ภาคภูมิใจในผลงานของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ในอดีต โดยทำพิธีบรรจุแคปซูลเวลา เมื่อวันที่ 27 เมษายน  

พ.ศ. 2549 ณ ลานหน้าหออนุสรณ์ 60 ปี

อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 เป็นอาคารสูง 10 ชั้น จัดสร้างขึ้นในวาระ 

ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเริ่มเข้าใช้ 

อาคารเมื่อปี พ.ศ.2540 ส่วนบนดาดฟ้ามีธงชาติผืนใหญ่ 

เพื่อเป็นการประกาศ เฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่  

7 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ 

ใช้เป็นอาคารบริหารและสำนักงานอธิการบดี

สำนักพิพิธภัณฑ์และ

วัฒนธรรมการเกษตร

 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการในเรื่อง 

ของวิวัฒนาการและวัฒนธรรมการเกษตร และทำนุบำรุง 

ศิลปวัฒนธรรม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 

บรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่  

19 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ด้านหน้าของกลุ่มอาคารปรากฏ 

เห็นบุษบกมาลา ประดิษฐานพระนามาภิไธยย่อ “สธ.”  

เครื่องหมายแห่งสิริมงคลอันสูงสุด ซึ่งมีความสง่างาม 

อย่างยิ ่ง ภายในกลุ ่มอาคารประกอบด้วยโรงละคร  

ประเสริฐ ณ นคร ขนาดความจุ 500 ที่นั่ง เวทีแสดง 

กลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์แสงสีเสียง นอกจากนี้ยังมีศูนย์ 

ข้อมูล ห้องโถงสำหรับแสดงนิทรรศการชั่วคราวอีกด้วย
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การขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่
รับเลขประจำตัวนิสิต

มอบตัวนิสิตใหม่

ขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี 
(Nontri Account)

ทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่

ส่วนที่ 2 
การขึ้นทะเบียนและการมอบตัวนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
ประจำปีการศึกษา 2559
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การขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

แผนผังการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

 การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ หมายถึง ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ได้รายงานตัวต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าเป็นนิสิต โดยการยื่นเอกสารและหลักฐาน 

ต่างๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ 

เลขประจำตัวนิสิตและบัตรประจำตัวนิสิต เพื่อแสดงสถานภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

1-10 ก.ค. 2559

http://student.ku.ac.th

การบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ Online

รับเลขประจำตัวนิสิตของตนเอง

ขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี 
(Nontri Account)

บันทึกข้อมูลของนิสิตใหม่ตามคำแนะนำ
ของระบบ

Print ใบมอบตัวนิสิตใหม่ (สทป.1)

Download ใบสัญญาและคำรับรอง 
(สทป.2) และกรอกรายละเอียดให้ครบ

เตรียมเอกสารมอบตัวเพื่อส่งตามวันเวลา
ที่กำหนด

หมายเหต ุผู้ที่ไม่ได้กรอกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ 
Online จะไม่มีสิทธิ์มอบตัวนิสิตใหม่และทำบัตร
ประจำตัวนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Notice
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การบันทึกประวัตินิสิตใหม่

 นิสิตใหม่ทุกคน (เฉพาะบางเขน) ต้องบันทึกระเบียนประวัตินิสิตผ่านระบบออนไลน์  

ในวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2559 ทาง Website: https://www.student.ku.ac.th/newregis  

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการมอบตัวนิสิตใหม่ และทำบัตรประจำตัวนิสิต โดยข้อมูลที่นิสิตต้อง 

เตรียมในการบันทึก มีดังนี้

1. ระเบียนประวัตินิสิต ประกอบด้วย

- ข้อมูลประวัติส่วนตัว

- ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

- ข้อมูลที่อยู่ถาวร  

 (ตามบัตรประจำตัวประชาชน) 

- ข้อมูลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

- ข้อมูลบิดา – มารดา และผู้ปกครอง

- ข้อมูลการเบิกค่าเล่าเรียน

   

2. แบบสำรวจนิสิตใหม่ ประกอบด้วย

- ข้อมูลการเข้าศึกษา

- ข้อมูลส่วนตัว

- ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว

- ข้อมูลบิดา – มารดา และผู้ปกครอง

- ข้อมูลการศึกษาวิชาทหาร

 และการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต

-   ข้อมูลทั่วไป

  

**ข้อมูลสำคัญที่นิสิตต้องทราบก่อนเพื่อใช้ประกอบในการบันทึกข้อมูล ได้แก่
1.  เลขประจำตัวประชาชนของบิดา – มารดา และผู้ปกครอง

2.  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของนิสิต

3.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ครอบครัว)

4.  ข้อมูลการเบิกค่าเล่าเรียน  เบิกได้ (บิดา – มารดา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ) หรือเบิกไม่ได้
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วิธีการบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่

1. เข้า Website: https://www.student.ku.ac.th/newregis กรอกเลขประจำตัวประชาชน 

 หรือในกรณีเป็นนิสิตต่างชาติให้กรอก Passport ID แล้ว Submit

2. หน้าต่างจะขึ้นคำถามให้นิสิตเลือกและตอบคำตอบ (ซึ่งนิสิตต้องจำคำถามและคำตอบให้ได้  

 เพื่อป้องกันปัญหาการบันทึกประวัติไม่สำเร็จ)

3.  นิสิตกรอกรายละเอียดซึ่งประกอบด้วย ส่วนทะเบียนนิสิต ประวัติส่วนตัว การศึกษา/อื่นๆ  

 สถานที่ติดต่อ ผู้ปกครอง (นิสิตต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากขาดส่วนใดระบบจะไม่บันทึกข้อมูลให้)

4.  เมื่อกรอกครบทุกส่วนแล้วให้คลิกเลือก “บันทึก” และสั่งพิมพ์ (Print) ใบมอบตัวนิสิต  (สทป.1)  

 พร้อมดาวน์โหลดใบสัญญาและคำรับรอง (สทป.2)

5.  ตอบแบบสำรวจนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
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ขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี 
(Nontri Account)

 รหัสเครือข่ายนนทรี (Nontri Account) เป็นรหัสที่ใช้แสดงตัวตนของนิสิต ในการใช้ 

บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ 

ลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบข้อมูลด้านการศึกษา ตลอดจนระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นิสิตต้องบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ที่เว็บไซต์ https://student.ku.ac.th/newregis ก่อน
จึงจะสามารถลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีได้

ขั้นตอนการยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
1. ขอรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีผ่านทางเว็บไซต์ https://accounts.ku.ac.th

2. จะปรากฏหน้าจอระบบบริหารบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account Management)

3. คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ (Activate Account)”

4. กรอกข้อมูลยืนยันตัวบุคคล ดังนี้ เลขประจำตัวประชาชน, นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) และเลือก 

 Person Type เป็น “Student/นิสิต” (ต้องกรอกข้อมูลทุกรายการ)

5. คลิกปุ่ม “Continue” เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

6. กำหนดรหัสผ่าน 2 ครั้งให้ตรงกัน โดยรหัสผ่านจะต้องประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข 

 และอักขระพิเศษ ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร และมีความยาวไม่เกิน 16 ตัวอักษร แล้วคลิกปุ่ม 

 “Change Password”

7. กำหนด คำถาม/คำตอบ ไว้สำหรับกรณีการกู้คืนรหัสผ่าน เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “Save Answers”

8. ตรวจสอบข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้ คลิกเมนู “My Account and Recovery Email”

ทั้งนี้ นิสิตจะได้รับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ประกอบด้วย
ชื่อบัญชี (Username) และรหัสผ่าน (Password) 

โดยชื่อบัญชีผู้ใช้นิสิต จะขึ้นต้นด้วย b ตามด้วยเลขประจำตัวนิสิต เช่น b59XXXXXXXX

หน้าจอการขอรับ Nontri Account
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การมอบตัวนิสิตใหม่
และการทำบัตรประจำตัวนิสิต

เอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัวนิสิตใหม่

 การมอบตัวนิสิตใหม่และการทำบัตรประจำตัวนิสิต เป็นการแสดงสิทธิ์การเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยการแสดงเอกสารสำคัญไว้เป็นหลักฐานกับมหาวิทยาลัย และรับบัตรประจำตัวนิสิตไว้เป็นหลักฐาน 
ระบุตัวตนของนิสิต
 เมื่อบันทึกระเบียนประวัตินิสิตตามที่กำหนดแล้ว ให้เตรียมเอกสารมายื่นในวันมอบตัวนิสิตใหม่ พร้อมทำบัตร 
ประจำตัวนิสิตด้วยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่นในวันมอบตัวนิสิตใหม่ เพื่อเตรียมใส่แฟ้มและนำส่งในวัน 

มอบตัวนิสิตใหม่ โดยเรียงลำดับ (ลำดับที่ 1 อยู่บนสุด) ดังนี้

1.  ใบมอบตัวนิสิตใหม่ (สทป.1) ที่ได้จากการพิมพ์ (Print) หลังจากบันทึกข้อมูล 

 ระเบียนประวัติผ่านระบบ online พร้อมลงลายมือชื่อนิสิต วันที่ และติดรูปถ่าย 

 ชุดเครื่องแบบนิสิต ขนาด 1 นิ้ว ไว้มุมขวาด้านบน 1 ชุด

2. ใบสัญญาและคำรับรอง (สทป.2) ที่กรอกข้อความชัดเจนและสมบูรณ์ พร้อม 

 ลงนามนิสิตในส่วนใบสัญญา ส่วนคำรับรองให้ผู้ปกครองลงนาม พร้อมมี 

 พยานลงนาม 1 คน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ https://www.student.ku.ac. 

 th/newregis/) จำนวน 1 ชุด

3.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน 

 ปลาย (ม.6) แล้วหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด โดยมีระบุวันที่ออกจากโรงเรียน 

 หรือวันที่สำเร็จการศึกษา

4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต จำนวน 1 ชุด

5.  สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต จำนวน 1 ชุด

6.  ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง 1 ชุด

 เอกสารลำดับที่ 1 2 และ 6 

ต้องเป็นเอกสารฉบับจริงเท่านั้น

 เอกสารลำดับที่ 3 4 และ 5 

ให้ถ่ายเอกสารขนาดเท่ากระดาษ A4  

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การแต่งกาย
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การแต่งกาย **ผู้ที่ไม่แต่งเครื่องแบบนิสิตมา 
จะไม่อนุญาตให้มอบตัวนิสิตใหม่และทำบัตรประจำตัวนิสิต**

การแต่งกายของนิสิตหญิง 

 สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ติดกระดุมเครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค และติดกระดุมคอ และติดเข็มเครื่องหมาย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บนอกเสื้อด้านขวา โดยอยู่แนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 กระโปรงสีดำหรือกรมท่า ทรงสุภาพ  

เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรุณทรงนาค สวมถุงเท้าขาวและรองเท้าหุ้มส้นสีขาว

การแต่งกายของนิสิตชาย 
 สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาว กางเกงขายาวสีน้ำเงิน กรมท่า หรือดำ แบบและทรงสุภาพ  

เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ สีน้ำตาล หรือสีขาวแบบสุภาพ  

สวมถุงเท้า ผูกเนคไทสีเขียวปักตราพระพิรุณทรงนาค
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เครื่องแบบนิสิตซื้อได้ที่ร้านสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 0 2579 3206

 ชุดพิธีการ สำหรับนิสิตปริญญาตรี คือ ชุดที่สวมใส่ในงานพิธีสำคัญและเป็นทางการของมหาวิทยาลัย เช่น 

พิธีไหว้ครู พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และงานพิธีต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกำหนด
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เวลา คณะ/สาขาวิชา

รอบเช้า

 

09:00 - 10:00 น.

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ) 

 - วิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มวิทยาเขตบางเขน)

 - วิศวกรรมการบินและอวกาศ

 - วิศวกรรมเคมี

 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 - วิศวกรรมเครื่องกล

09:50 - 10:50 น.

 

 

 

 - วิศวกรรมไฟฟ้า

 - วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

 - วิศวกรรมโยธา

 - วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ

 - วิศวกรรมวัสดุ

10:40 - 11:30 น.

 

 

 - วิศวกรรมอุตสาหการ

 - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 - วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

 - การจัดการเทคโนโลยีการบิน

รอบบ่าย

 

13:30 -14:20 น.

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ และ นานาชาติ) 

 - วิศวกรรมเครื่องกล

 - วิศวกรรมไฟฟ้า

 - วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

 - วิศวกรรมอุตสาหการ

 - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 - วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

 - วิศวกรรมการบินและอวกาศและบริหารธุรกิจ

 กลุ่มที่ 1 วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559

พักกลางวัน 12:00-13:00 น.

กำหนดการมอบตัวนิสิตใหม่
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดการมอบตัวนิสิตใหม่และถ่ายรูปทำบัตรประจำตัว 

นิสิต ในวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน ตามกำหนดการดังนี้
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เวลา คณะ/สาขาวิชา

รอบเช้า

09:00 - 09:50 น.

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์ (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ) 

 - การท่องเที่ยว

 - ดนตรีไทย , ดนตรีตะวันตก

 - ปรัชญาและศาสนา

 - ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น

 - ภาษาตะวันออก (จีนธุรกิจ , ญี่ปุ่นธุรกิจ)

 - ภาษาไทย

09:40 - 10:30 น.

 

 

 

 - ภาษาฝรั่งเศส

 - ภาษาเยอรมัน

 - ภาษาอังกฤษ

 - สื่อสารมวลชน

 - วรรณคดี (ไทย , อังกฤษ)

10:10 - 10:30 น.  - การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

 10:20 -11:00 น.
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 - สัตวแพทยศาสตร์

10:50 -11:30 น.

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ) 

 - เทคนิคการสัตวแพทย์

 - การพยาบาลสัตว์

รอบบ่าย

 

13:30 - 14:30 น.

 

คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

 - เทคโนโลยีการบรรจุ

 - เทคโนโลยีชีวภาพ

 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

14:30 - 15:30 น.

 - พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 - นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร นานาชาติ

 กลุ่มที่ 2 วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559

พักกลางวัน 12:00-13:00 น.
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 กลุ่มที่ 3 วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559

พักกลางวัน 12:00-13:00 น.

เวลา คณะ/สาขาวิชา

รอบเช้า

09:00 - 10:10 น.

คณะสังคมศาสตร์ (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ) 

 - จิตวิทยา

 - นิติศาสตร์

10:00 - 11:00 น.

 

 

 - ประวัติศาสตร์

 - ภูมิศาสตร์

 - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

10:50 - 11:30 น.  - รัฐศาสตร์

รอบบ่าย

13:30 -14:30 น.

คณะบริหารธุรกิจ 

 - บัญชี

 - บัญชี (ภาคพิเศษ)

14:00 - 15:00 น.  - การเงิน

 - การจัดการ

14:30 - 15:30 น.  - การจัดการการผลิต

 - การตลาด
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 กลุ่มที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559

เวลา คณะ/สาขาวิชา

รอบเช้า

 09:00 - 10:00 น.

 

คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ) 

 - คณิตศาสตร์ , เคมี , เคมีอุตสาหกรรม , จุลชีววิทยา , ชีวเคมี , 

    พฤกษศาสตร์ , พันธุศาสตร์ , ฟิสิกส์ ,  

    วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

09:50 - 11:00 น.

 

 - วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , สถิติ ,  

    วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ , ชีววิทยา , สัตววิทยา 

10:40 - 11:30 น.

 

 - วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาติ

 - เคมีบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ , เตรียมแพทยศาสตร์

รอบบ่าย

13:30 -14:10 น.
คณะเกษตร 

 - วิทยาศาสตร์เกษตร

14:00 - 14:40 น.

 

 - เคมีการเกษตร , การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ , คหกรรมศาสตร ์

   เกษตรเขตร้อน , อาหารและโภชนาการ , สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

 - เกษตรเขตร้อน นานาชาติ

14:20 - 14:50 น.

คณะศึกษาศาสตร์ 

 - พลศึกษา , สุขศึกษา

14:40 - 15:10 น. 

 - คหกรรมศาสตรศึกษา , คอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา , 

   การสอนคณิตศาสตร์ , การสอนวิทยาศาสตร์

 15:00 - 15:30 น.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 - สถาปัตยกรรม , ภูมิสถาปัตยกรรม

 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

พักกลางวัน 12:00-13:00 น.
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 กลุ่มที่ 5 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559

พักกลางวัน 12:00-13:00 น.

เวลา คณะ/สาขาวิชา

รอบเช้า

 09:00 - 09:40 น.

คณะประมง 

 - ประมง

09:30 - 10:20 น.

คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ) 

 - เศรษฐศาสตร์

10:00 - 10:50 น.  - เศรษฐศาสตร์เกษตร

 - ธุรกิจการเกษตร

10:30 - 11:30 น.

 

 - เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 - เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 - เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

รอบบ่าย

 13:30 - 14:00 น.

คณะสิ่งแวดล้อม 

 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

13:45 - 14:30 น.

คณะวนศาสตร์ 

 - วนศาสตร์

14:20 - 15:00 น.
 - เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ ,  

   หลักสูตรสองปริญญาคู่ขนาน

14:30 - 15:00 น. วิทยาลัยการชลประทาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

และท่องเที่ยว ภาคพิเศษ

“นิสิตควรมารายงานตัวก่อนถึงกำหนดเวลาจริง 

ประมาณ 30 นาที”
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ขั้นตอนการมอบตัวนิสิตใหม่
และทำบัตรประจำตัวนิสิต

 มหาวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตใหม่มามอบตัวนิสิตใหม่และทำบัตรประจำตัวนิสิต  

ในวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

โดยแต่งเครื่องแบบนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

ฟังคำอธิบายชี้แจงและตรวจเอกสารเบื้องต้น

 นิสิตฟังคำอธิบายขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนมอบตัวนิสิตใหม่ 

และเตรียมเอกสารที่ใช้ในการมอบตัวนิสิตใหม่ ตามลำดับ (ลำดับที่ 1 อยู่บนสุด) ดังนี้

 1. ใบมอบตัวนิสิตใหม่ (สทป.1) 

 2. ใบสัญญาและคำรับรอง (สทป.2) 

 3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต 

 5. สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต 

 6. ใบรับรองแพทย์ 

 เมื่อเตรียมเอกสารตามที่กำหนด พร้อมจัดลำดับเอกสารแล้ว รอคิวเรียกให้ลงทะเบียน

ส่งเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่ และถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิต

 หมายเหตุ กรณีนิสิตไม่ได้บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ และไม่มีเอกสารลำดับที่ 

1-3 จะไม่อนุญาตให้เข้ามอบตัวนิสิตใหม่และทำบัตรประจำตัวนิสิต

จุดที่ 1  เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการมอบตัวนิสิตใหม่ โดยใช้เครื่องอ่าน Barcode 

จากใบมอบตัวนิสิตใหม่ (สทป.1) และจะปรากฏข้อมูลส่วนตัวของนิสิตที่หน้าจอ 

คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ประวัติของตนเอง

 2. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ชำระเงินแล้ว/ยังไม่ชำระ)

ลงทะเบียน

หากมีข้อแก้ไขให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันที พร้อมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 



 29คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2559

จุดที่ 2  นิสิตส่งเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน 

และถูกต้อง กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์ตามที่กำหนด จะต้องเขียนคำร้องขอส่ง 

เอกสารมอบตัวเพิ่มเติม ส่งที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

มิเช่นนั้นจะถือว่าการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ไม่สมบูรณ์    

ส่งเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่

จุดที่ 3  ก่อนถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิต นิสิตต้องตรวจสอบข้อมูลของตัวสะกด 

ชื่อ–ชื่อสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่จะปรากฏ 

บนบัตรก่อน เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงจะถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิต 

และรอรับบัตรได้ในจุดที่กำหนด

ตรวจสอบข้อมูลนิสิต

จุดที่ 4  นิสิตที่ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะได้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัว 

นิสิต และรอรับบัตรได้ทันที ทั้งนี้ นิสิตต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนิสิตที่ถูกระเบียบ 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น 

ถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวนิสิต และรับบัตรประจำตัวนิสิต

จุดที่ 5  เมื่อนิสิตรับบัตรประจำตัวนิสิต พร้อมลงลายมือชื่อบนบัตรแล้ว จะต้อง 

ทดสอบการใช้งานของบัตรประจำตัวนิสิต โดยการอ่าน Barcode บนบัตร (กรณีบัตร 

ไม่สามารถอ่าน Barcode ได้ หรือบัตรมีปัญหา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที) หลังเสร็จสิ้น 

ขั้นตอนนี้แล้ว ถือว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน 

ทดสอบการใช้งานบัตรประจำตัวนิสิต

ปัญหาที่พบบ่อยในการมอบตัวนิสิตใหม่และทำบัตรประจำตัวนิสิต

1. ไม่ได้ศึกษาคู่มือแนะนำการมอบตัวนิสิตใหม่ให้เข้าใจ ทำให้ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ดำเนินการไม่ครบขั้นตอน 

    เตรียมเอกสารไม่ครบ และกรอกเอกสารไม่ครบถ้วน

2.  ไม่มามอบตัวตามวัน เวลาที่กำหนดของแต่ละคณะ ทำให้การดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากรบกวนเวลาของคณะอื่นๆ

3.  นิสิตแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำแนะนำ
ควรศึกษาคู่มือให้เข้าใจ และดำเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือ เพื่อประโยชน์ของนิสิตเอง 

และเกิดปัญหาอุปสรรคน้อยที่สุด กรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ 02 118 0113 หรือ 02 118 0100 ต่อ 8046-8051 

หรือ 091 774 3778 / 091 774 3787
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ตารางกิจกรรมนิสิตใหม่ KU 76 วิทยาเขตบางเขน
วันที่ กิจกรรม สถานที่

14-15 มิถุนายน 2559 รับเอกสารสำหรับนิสิตใหม่ คณะที่นักเรียนคัดเลือกได้

14 มิถุนายน 2559 

เป็นต้นไป

นิสิตใหม่  Download  คู่มือนิสิตใหม่ และใบสัญญา 

(สทป.2) ได้ที่ https://www.regweb.registrar.

ku.ac.th

1. ที่บ้านของนิสิต 

2. IT Square ม.เกษตรศาสตร์ 

3. คณะที่นิสิตสังกัด

1-10 กรกฎาคม 2559 - บันทึกข้อมูลประวัตินิสิตผ่านระบบออนไลน์ 

  https://www.student.ku.ac.th/newregis 

- ขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี 

(Nontri Account) และรหัสผ่าน

1. ที่บ้านของนิสิต 

2. IT Square ม.เกษตรศาสตร์ 

3. คณะที่นิสิตสังกัด

1-10 กรกฎาคม 2559 - นิสิตใหม่ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

   ผ่านธนาคาร สามารถพิมพ์ใบชำระเงิน    

   (KU9) จาก  https://www.regis.ku.ac.th 

   (เฉพาะนิสิตที่ยังไม่ได้ชำระ หรือยังชำระไว้ไม่ครบ)

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ 

3. ธนาคารทหารไทย 

4. ธนาคารกรุงเทพ 

5. ธนาคารกรุงไทย

11 - 15 กรกฎาคม 2559 วันส่งเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่ และถ่ายรูป 

ทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่

อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ

21 - 24 กรกฎาคม 2559 การเข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

“โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

4 สิงหาคม 2559 - นิสิตโครงการภาคพิเศษ 

  ติดต่อโครงการภาคพิเศษที่นิสิตสังกัดเพื่อรับ 

  ตารางเรียนและลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ 

  ออนไลน์ ที่ https:// www.regis.ku.ac.th

1. ที่บ้านของนิสิต 

2. IT Square ม.เกษตรศาสตร์ 

3. คณะที่นิสิตสังกัด

5 สิงหาคม 2559 - นิสิตภาคปกติ 

  สำนักทะเบียนและประมวลผล ดำเนินการจัด 

  ตารางเรียนและลงทะเบียนเรียนให้นิสิตใหม่

 7 สิงหาคม 2559 

เป็นต้นไป

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน และ 

วัน – เวลาและห้องเรียนในตารางเรียนออนไลน์

ที่ https://www.regis.ku.ac.th 

(เมนูรายงานผลการลงทะเบียน 

เรียนและตารางเรียน)

8 สิงหาคม 2559 วันเปิดภาคการศึกษา ที่ https://www.regis.ku.ac.th

8 – 12 สิงหาคม 2559 วันเปลี่ยนแปลงรายวิชาการลงทะเบียนเรียน 

ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มวิชาเลือก 

ที่ https://www.regis.ku.ac.th

** หมายเหตุ นิสิตสามารถดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาโดยละเอียดได้ที่ https://www.regweb.registrar.ku.ac.th
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สิ่งที่จะได้รับเมื่อเป็นนิสิตใหม่

บัตรประจำตัวนิสิต รหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
 (Nontri Account)

ข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี

บัตรประจำตัวนิสิตใช้ทำอะไรได้บ้าง
1. ใช้แสดงตัวตนของนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย

2. ใช้แสดงตัวตนของนิสิตเมื่อเข้าเรียนและเข้าสอบ

3. ใช้เป็นบัตรผ่านเข้า-ออกอาคารสถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเครื่องอ่านข้อมูลบัตร

4. ใช้เป็นบัตรห้องสมุด เพื่อใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด โดยใช้เครื่องอ่านข้อมูลบัตร

5. ใช้บริการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถ้าบัตรประจำตัวนิสิตหายทำอย่างไร

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. ยื่นคำร้องขอบัตรใหม่ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ชั้น 1 ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ 

สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก

2. ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิต และรอรับบัตรได้ทันที กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อ 02 118 0100 

ต่อ 8005, 8046 และ 8051

 เป็นรหัสที่ใช้แสดงตัวตนของนิสิต ในการใช้ 

บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายนนทรี  

(Nontri Account) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน 

เรียน การตรวจสอบข้อมูลด้านการศึกษา ตลอดจน 

ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ข้อบังคับฯ เป็นข้อปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ 

ศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการรับเข้าศึกษาและระบบการศึกษา  

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระเบียบในการศึกษา สถานภาพนิสิต  

การสำเร็จการศึกษา ความประพฤติของนิสิตและวินัยนิสิต  

อาจารย์ที่ปรึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอด 

หลักสูตร

Nontri Account ใช้ทำอะไรได้บ้าง

บัตรประจำตัวนิสิต

รหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี 
(Nontri Account)
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การปฐมนิเทศนิสิตใหม่
 มหาวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี บางเขน เข้าร่วมโครงการ 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน) ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00- 

16.00 น. โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์  คณะสิ่งแวดล้อม

สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

กลุ่มที่ 2 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559

คณะสังคมศาสตร์  คณะวนศาสตร์ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร         

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

กลุ่มที่ 3 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559

คณะเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

กลุ่มที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559

คณะเศรษฐศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์     

คณะประมง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

การแต่งกาย : เสื้อยืดแขนสั้นสีขาว กางเกงวอร์มสีเข้ม / กางเกงขายาวสีเข้ม สวมรองเท้าผ้าใบ     และนำเสื้อกันหนาวมาด้วย เนื่องจากภายในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เครื่องปรับอากาศเย็นมาก
อย่าลืม ! 1. นำบัตรประจำตัวนิสิตมาด้วย เพื่อลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ    2.  นำโทรศัพท์มือถือ, Power Bank มาด้วย
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ขั้นตอน ภาคเรียนที่ 1

กำหนดเวลา

1. ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน 1 ก.พ. - 31 ส.ค. 2559 1 เม.ย. -  31 ส.ค. 2559

2. ผู้ขอกู้ยืมกรอกแบบคำขอกู้ยืม ในระบบ  

    Studentloan

16 ก.ค. - 21 ส.ค. 2559 16 ก.ค. - 21 ส.ค. 2559

3. ผู้ขอกู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินพร้อมใบสมัคร 22 - 26 ส.ค. 2559 22  - 26 ส.ค. 2559

4. ผู้กู้ดำเนินการเปิดบัญชี ธ.กรุงไทย  

   สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ไม่ต้องดำเนินการ 27 ส.ค. - 11 ก.ย. 2559

5. สัมภาษณ์ 5 -  6 ก.ย. 2559 ไม่ต้องดำเนินการ

6. ประกาศผลการสัมภาษณ์ 8 ก.ย. 2559 ไม่ต้องดำเนินการ

7. ปฐมนิเทศ 12 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2559

8. ทำสัญญาและนำส่ง 

     - ทำสัญญาที่มหาวิทยาลัย (นิสิตที่มีบ้าน 

       ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) 

     - ทำสัญญาที่ต่างจังหวัด 

       (นิสิตที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัด หรือผู้ปกครอง 

       ไม่สะดวกเดินทางมามหาวิทยาลัย)

14 - 16 ก.ย. 2559

19 - 23 ก.ย. 2559

14 - 16 ก.ย. 2559

19 - 23 ก.ย. 2559

9. คณะที่กู้ได้ กู้ได้ทุกคณะ ทุกชั้นปี 

 ***รายได้ผู้ปกครองต้อง 

ไม่เกิน 200,000 บาท 

ต่อปี***

กู้ได้เฉพาะชั้นปีที่ 1 เท่านั้น 

เกษตร/ประมง/วนศาสตร์/

วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์/ 

เศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร/

สัตวแพทยศาสตร์/

อุตสาหกรรมเกษตร/มนุษยศาสตร์/

วิทยาลัยการชลประทาน/

บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี/

เทคนิคการสัตวแพทย์/

สถาปัตยกรรมศาสตร์/สิ่งแวดล้อม 

**รายได้ผู้ปกครองไม่จำกัด**

หมายเหตุ : นิสิตที่มีบ้านอยู่ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลให้มาทำสัญญาที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น

**กำหนดเวลาการให้กู้ยืมเงินอาจเปลี่ยนแปลงได้ นิสิตต้องติดตามทาง Facebook ของกองทุนฯ**

กำหนดการให้กู้ยืมเงิน ปี 2559
สำหรับผู้กู้รายใหม่ / ผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยม / เปลี่ยนสถานศึกษา
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ขอรหัสผ่านกับกรอกแบบคำขอกู้ยืม : www.studentloan.or.th

ติดตามข่าวสาร กรอ. กองกิจการนิสิตที่          กองทุนเงินให้กู้ยืม กองกิจการนิสิต เกษตรศาสตร์ บางเขน

ติดต่อสอบถามและรับใบสมัครได้ที่  กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก ชั้น 3

 

              02- 1180176 หรือ 02-1180150-9 ต่อ 8553-8557

คำนิยามเอกสารสำคัญที่นิสิตควรรู้

KU1  หมายถึง แบบลงทะเบียนเรียนหลังระยะเวลาที่กำหนด

KU2  หมายถึง ใบเสร็จรับเงิน ที่ผู้ปกครองสามารถนำไปเบิกค่าเล่าเรียนได้

KU3  หมายถึง เอกสารสำหรับเพิ่ม-ถอนรายวิชา / เปลี่ยนแปลงหมู่เรียน

  (ใช้สำหรับกรณีไม่สามารถทำรายการผ่านระบบสารสนเทศนิสิตได้)

KU3 Online หมายถึง การทำรายการเพิ่ม-ถอนรายวิชา / เปลี่ยนแปลงหมู่เรียน

  ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ตามปฏิทินการศึกษากำหนด

KU5  หมายถึง ใบรายงานคะแนนนิสิต เพื่อให้นิสิตตรวจสอบผลคะแนนตามรายวิชา

  ที่นิสิตทำการลงทะเบียนเรียน

KU6  หมายถึง ใบรายงานคะแนนของนิสิต สำหรับผู้ปกครอง โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล

            จะจัดส่งถึงผู้ปกครองตามทะเบียนบ้านของนิสิต

KU9  หมายถึง ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่นิสิตต้องนำไปชำระเงินผ่านธนาคาร

            ก่อนการลงทะเบียน
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ข้อควรรู้สำหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1

 การเทียบผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี 

   เพื่อขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รายวิชาที่สามารถ 

ขอยกเว้นการ 

ลงทะเบียนเรียน

ระดับผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษที่นำมาเทียบ

O-NET
TOEFL

IELTS OOPT KU-EPT
PBT/ITP CBT iBT

*013552xx 

หรือเทียบเท่า
> 85 > 547 > 210 > 78 > 5 > 80 > 70

01355113 

หรือเทียบเท่า
> 75 > 510 > 180 > 64 > 4.5 > 60 > 60

01355112 

หรือเทียบเท่า
> 55 > 473 > 150 > 52 > 4.0 > 40 > 45

01355111 

หรือเทียบเท่า
> 30 > 433 > 120 > 40 > 3.5 > 20 > 30

English  

Preparation 

Course

> 15 > 393 > 90 > 29 > 3.0 > 10 > 20

*หมายเหตุ : ยกเว้นให้เฉพาะนิสิตในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ  

                ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ

 กำหนดหลักเกณฑ์การเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
1.  นิสิตที่ไม่มีผลคะแนนทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ หรือระดับผลคะแนนทดสอบ 

 ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Preparation Course)

2.  อัตราการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท

 (ไม่รวมค่าเอกสารและตำราเรียน)

3.  นิสิตต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ชั่วโมง

4.  หากนิสิตเข้าเรียนไม่ครบร้อยละ 80 จะต้องเรียนซ้ำและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยตนเอง

 การทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 นิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก่อนสำเร็จการศึกษา 1 ปี ตามหลักสูตร  เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ในอนาคต  หากไม่เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า รับพระราชทานปริญญาบัตร 
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 การลงทะเบียนเรียนว
ิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคต้น

1.  สำนักทะเบียนและประมวลผล จะลงทะเบียนเรียนให้นิสิตภาคปกติ เฉพาะ 

วิชา 01355111 หรือ 01355112 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (สำหรับ 01355113 และ 013552xx  

ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปด้วยตนเอง)

2. แผนการเรียนกำหนดให้ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคปลาย 

ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ด้วยตนเอง ตามสาขาดังนี้

คณะเกษตร 
: สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (A18)  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ : สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (P01)  

 
 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (P02)  

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร : สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (K01)  

 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (K02)  

 
 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

 
 อุตสาหกรรมเกษตร (K03)  

 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

 
 เทคโนโลยีสิ่งทอ (K05)  

3.  นิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ (D32) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (L32) ต้องเรียน 

วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา 
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 การลงทะเบียนเรียนว
ิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคต้น

1.  สำนักทะเบียนและประมวลผล จะลงทะเบียนเรียนให้นิสิตภาคปกติ เฉพาะ 

วิชา 01355111 หรือ 01355112 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (สำหรับ 01355113 และ 013552xx  

ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปด้วยตนเอง)

2. แผนการเรียนกำหนดให้ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคปลาย 

ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ด้วยตนเอง ตามสาขาดังนี้

คณะเกษตร 
: สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (A18)  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ : สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (P01)  

 
 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (P02)  

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร : สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (K01)  

 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (K02)  

 
 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

 
 อุตสาหกรรมเกษตร (K03)  

 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

 
 เทคโนโลยีสิ่งทอ (K05)  

3.  นิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ (D32) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (L32) ต้องเรียน 

วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา 

ส่วนที่ 3 
การเรียนการสอน

 การชำระเงิน

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 การลงทะเบียนเรียน

 ผลการเรียน

 ตารางเรียน

 การประเมิน

    อาจารย์ผู้สอน

 การสอบ  การขอเอกสารสำคัญ

    ทางการศึกษา

 ในแต่ละภาคเรียน นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีกำหนดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ โดยในภาคต้น ปีการศึกษา 2559 สำนักทะเบียนและประมวลผล จะดำเนินการจัดตารางเรียนและ 

ลงทะเบียนเรียนให้นิสิตใหม่ภาคปกติ สำหรับนิสิตภาคพิเศษ ติดต่อโครงการที่สังกัด สำหรับในภาคเรียนต่อไป 

จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้

 ขั้นตอนที่ 1 นิสิตจะต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่คณะที่ตนเองสังกัด เพื่อขอคำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับแผนการ 

เรียนและการลงทะเบียนเรียน

 ขั้นตอนที่ 2 นิสิตพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ระบบสารสนเทศนิสิต (https://www.regis.ku.ac.th)  

และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารตามวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา

 ขั้นตอนที่ 3 นิสิตลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต (https://www.regis.ku.ac.th) ตามวันและเวลาที่ 

กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา

 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนของตนเอง ตามวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา (กรณีมีการ 

เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนให้นิสิตพิมพ์เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง)
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การชำระเงินค่า
ธรรมเนียมการศึกษา

เงื่อนไขการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

นิสิตที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจากระบบกลาง (Admissions) 

2. นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจากระบบโควตา

3. นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการรับตรงผ่านคณะ

4. นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการภาคพิเศษ

 1.  นิสิตที่ประสงค์จะกู้เงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ให้ติดต่อดำเนินการแจ้งความจำนงค์ขอกู้ที่กองกิจการนิสิต   

ท้ังน้ีจะต้องมีเลขประจำตัวนิสิตให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถย่ืนกู้ได้ โดยจะต้องดำเนินการขอกู้ให้เสร็จ ตามกำหนดการ 

หน้า 34

 2. นิสิตที่ต้องการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งนิสิตที่ประสงค์จะกู้เงินกองทุน กยศ.  

และ กรอ. แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้เขียนใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษายื่นที่คณะเจ้า 

สังกัด โดยคณบดีเป็นผู้ลงนามอนุมัติให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559

 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตให้ชำระผ่านธนาคาร (ยกเว้นนิสิตที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การ เข้าศึกษาไว้แล้ว) ต้องชำระภายในวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2559 โดยสามารถชำระผ่านธนาคารต่างๆ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไทยพาณิชย์ ทหารไทย กรุงเทพ และกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ทั้งนี้ให้นิสิตสามารถ ตรวจสอบผลการชำระเงินได้ในวันถัดไป ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ที่ https://www.regis.ku.ac.th

* *กรณีนิสิ ตที่ ผ่ านการคัด เลื อกจาก 

โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้า 

ศึกษาในโครงการ             รับตรง มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (KU Admission) หรือ 

โครงการรับตรงอื่นๆ ที่ชำระเงินค่ายืนยัน 

สิทธิ์การเข้าศึกษาไว้แล้ว มหาวิทยาลัย 

จะโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา  

เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตใน 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
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ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือใบแจ้งหนี้ (KU9) ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต  

   (https://www.regis.ku.ac.th) แล้ว Login เข้าระบบ  

2. ใส่รหัสบัญชีและรหัสผ่าน 

3. หน้าต่างจะปรากฏข้อมูลส่วนตัวนิสิต พร้อมสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน 

   เลือกเมนูรายงานและใบแจ้งหนี้ (KU9)

4. เลือกลงทะเบียนเรียน และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) และนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร                   

5. นิสิตสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ในวันถัดไปผ่านระบบสารสนเทศนิสิต

1. Login เข้าระบบ

2. ใส่รหัสบัญชีและรหัสผ่าน
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3. เลือกรายงาน  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. เลือกใบแจ้งหนี้ (KU9)

5. เลือกลงทะเบียนรายวิชา

6. เลือกแสดงใบแจ้งหนี้ 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

ตัวอย่างรายงาน

ผลการชำระเงิน

ตัวอย่างใบแจ้ง

การชำระเงิน (KU9)
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การลงทะเบียนเรียน

 แต่ละภาคการศึกษา (ภาคต้น/ภาคปลาย) นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อย

กว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำหรับภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 7 

หน่วยกิต ภายใต้ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดีเจ้าสังกัด

1.  เข้าระบบสารสนเทศนิสิต (http://www.regis.ku.ac.th) แล้ว Login เข้าระบบ  

2.  ใส่รหัสบัญชีและรหัสผ่าน (หน้าต่างจะปรากฏข้อมูลส่วนตัวนิสิต)

3.  เลือกเมนูลงทะเบียน

4.  เลือกยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

5.  เลือกรายงาน --> ผลการลงทะเบียน  --> พิมพ์ผลการลงทะเบียนเรียน  

6.  เลือกรายงาน --> ตารางเรียน  --> พิมพ์ตารางเรียน

7.  การตรวจสอบตารางเรียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่

 1.  นิสิตใหม่ ภาคปกติ นิสิตสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้งให้นิสิตพิมพ์รายงาน 
ผลการลงทะเบียนเรียนระบบสารสนเทศนิสิต และตรวจสอบตารางเรียน  (http://www.regis.ku.ac.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 5  
สิงหาคม 2559 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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1. Login เข้าระบบ  

2. รหัสบัญชีและรหัสผ่าน

bxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx

3. เลือกลงทะเบียน  

4. เลือกยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

ข้อมูลการลงทะเรียนเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

xxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

5.3 พิมพ์ผลการลงทะเบียน

bxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx

5.1 เลือกรายงาน  

5.2 เลือกผลการลงทะเบียน
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6.1 เลือกรายงาน  

6.2 เลือกตารางเรียน

6.3 พิมพ์ตารางเรียน

7.1 เลือกตารางเรียน

7.2 ใส่รหัสวิชาที่ต้องการ

7. การตรวจสอบ

ตารางเรียน
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1.  รับตารางเรียนและข้อมูลการลงทะเบียนเรียนที่โครงการที่นิสิตสังกัด
2.  ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต (http://www.regis.ku.ac.th) แล้ว Login เข้าระบบ
3.  ใส่รหัสบัญชีและรหัสผ่าน 
4.  หน้าต่างจะปรากฏข้อมูลส่วนตัวนิสิต พร้อมสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน
5.  เลือกเมนู ลงทะเบียน หน้าจอจะแสดงภาพ ให้นิสิตกรอกรหัสวิชา 8 หลัก 
    ตามตารางเรียนที่โครงการจัดให้ จากนั้นเลือก Submit
6.  เมื่อคลิก Submit ให้นิสิตเลือกและตรวจสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา เลือกประเภทการลงทะเบียน 
    เลือกหมู่เรียน เมื่อถูกต้องแล้วเลือก Submit ด้านล่าง
7.  เมื่อคลิก Submit ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนให้ครบทุกรายวิชาตามตารางเรียนที่โครงการภาคพิเศษจัดให้
8.  เมื่อครบทุกรายวิชาให้นิสิตพิมพ์ (Print) ผลการลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐาน 

2.  นิสิตใหม่โครงการภาคพิเศษ 

นิสิตใหม่ (โครงการภาคพิเศษ) ให้ดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศนิสิต (https://www.regis.ku.ac.th) 

ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าระบบ  

2. รหัสบัญชีและรหัสผ่าน

bxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx

3. เลือกลงทะเบียน  
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10. เลือกรายงาน  

11. เลือกผลการลงทะเบียน

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

9. ลงทะเบียนเรียนให้ครบทุกรายวิชา

แสดงรายวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียน

4. ใส่รหัสวิชา 8 หลัก

6. เลือกประเภทลงทะเบียนเรียน
7. เลือกหมู่เรียน

5. เลือก Submit

8. เลือก Submit

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
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XXXXXX

XXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

12. พิมพ์ผลการลงทะเบียน

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15. พิมพ์ตารางเรียน

14. เลือกตารางเรียน
13. เลือกรายงาน  
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การเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี บางเขน

5 เลือกแสดงใบเสร็จ (สำเนา)

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเครื่องพิมพ์

6เลือกแสดงใบเสร็จ(ต้นฉบับ)

เมื่อตรวจสอบเครื่องพิมพ์แล้ว

4  นิสิตต้องอ่านและ

ทำความเข้าใจส่วนนี้ก่อน

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3  เลือกดำเนินการต่อ

2  นิสิตต้องอ่านและ

ทำความเข้าใจส่วนนี้ก่อน

1 เลือกใบเสร็จรับเงิน(KU2)

 หลักฐาน/เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน นิสิตสามารถดำเนินการ 

ด้วยตนเอง โดยใช้ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ที่ระบบสารสนเทศนิสิต (https://www.regis.ku.ac.th)  และ

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏดังรูป
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 ข้อควรระวัง !    ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ สามารถพิมพ์ต้นฉบับได้เพียง 
ครั้งเดียว ก่อนการสั่งพิมพ์ควรทดสอบการพิมพ์ด้วยตัวสำเนาก่อน (ภาคต้น ปีการศึกษา 
2559 ปฏิทินการศึกษาได้กำหนดให้เริ่มพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป)

เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน  ประกอบด้วย
 1.  ใบเสร็จรับเงิน (KU2)  ต้นฉบับ

 2.  สำเนาเอกสารการขออนุมัติลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือเป็นหลักฐานใน 

การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.regweb.registrar.ku.ac.th) โดยให้

ดูลิงค์ด่วนและเลือกอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนั้นเลือกเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน

 3.  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www. 

regweb.registrar.ku.ac.th) โดยให้ดูลิงค์ด่วนและเลือกอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนั้นเลือกเอกสารประกอบการ 

เบิกค่าเล่าเรียน

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ตัวอย่าง  ใบเสร็จรับเงิน (KU2)
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 ตารางเรียน

นิสิตตรวจสอบตารางเรียนได้ที่ระบบสารสนเทศนิสิต 

(https://www.regis.ku.ac.th หรือ 

http://www.regweb.registrar.ku.ac.th)

หมายเหตุ  ตัวอย่างรหัสวิชา 01 453 101

รหสัสาขาวชิา คณะ รหสัสาขาวชิา คณะ

001 – 049 เกษตร 300 – 349 วนศาสตร์

050 – 099 อตุสาหกรรมเกษตร 350 – 399 มนษุยศาสตร์

100 – 125 เศรษฐศาสตร์ 400 – 449 วิทยาศาสตร์

126 – 149 บริหารธรุกิจ 425 สิง่แวดล้อม

150 – 189 ศกึษาศาสตร์ 450 – 499 สงัคมศาสตร์

200 – 239 วิศวกรรมศาสตร์ 500 – 549 สตัวแพทยศาสตร์

240 – 249 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 600 – 649 เทคนิคการสตัวแพทย์

250 – 299 ประมง 999 วิชาบรูณาการ

รหัสวิชาในคณะ

ห้องเรียน
LH1 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 Biochem ตึกชีวเคมี 

LH2 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 MG ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์

LH3 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 Phys ตึกฟิสิกส์

LH4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษา จุฬาภรณ์

AG ตึกคณะเกษตร SMC ตึกสถิติ-คณิต-คอมพิวเตอร์

HORT      ภาควิชาพืชสวน Chem ตึกเคมี

SOIL ตึกปฐพี ZOO ตึกสัตววิทยา

HE ตึกคหกรรมศาสตร์ HUM ตึกคณะมนุษยศาสตร์

FI ตึกคณะประมง VINIT ตึกวินิจวนันดร  

AQ ตึกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ E ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์

MS ตึกวิทยาศาสตร์ทางทะเล ED ตึกคณะศึกษาศาสตร์

FIP ตึกผลิตภัณฑ์ประมง EC  ตึกคณะเศรษฐศาสตร์

THIEM ตึกเทียม คมกฤส SOC ตึกคณะสังคมศาสตร์

FE ตึกวิศวกรรมป่าไม้ V ตึกคณะสัตวแพทยศาสตร์

FM ตึกการจัดการป่าไม้ AI ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร

FP1 ตึกวนผลิตภัณฑ์ 1 BA ตึกคณะบริหารธุรกิจ

FP4 ตึกวนผลิตภัณฑ์ 4 SC อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี

Dept ห้องเรียนที่ภาควิชา  

SCL  อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์

R ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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การสอบ

ผลการเรียน

ขั้นตอนการดูผลการเรียน
ในระบบสารสนเทศ

 นิสิตสามารถตรวจสอบตารางสอบและห้องสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล  

(http://www.regweb.registrar.ku.ac.th) โดยดูลิงค์ด่วนและเลือกหัวข้อตารางสอบ โดยนิสิตต้อง 

เข้าสอบตามวันที่กำหนดและต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการสอบอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีที่ทำ 

การส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ จะถือว่าผิดวินัยนิสิต จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตาม 

ระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 สำหรับผลการเรียนของนิสิต ใช้ระดับคะแนน (Grade) เป็นตัวแสดงผลการเรียนของนิสิต 

ในแต่ละรายวิชา (ตามข้อบังคับฯ) โดยนิสิตสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้ที่ระบบ 

สารสนเทศนิสิต (www.regis.ku.ac.th) เมื่อสอบได้ครบทุกรายวิชา และผ่านการฝึกงานภาคสนาม  

(ตามความต้องการของหลักสูตรแล้ว) โดยต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร เท่ากับ  

2.00 ข้ึนไป นิสิตจึงจะมีสิทธ์ิได้รับการเสนอช่ือเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

(ถ้าเรียนครบตามหลักสูตรแต่ได้ต่ำกว่า 2.00 จะสามารถขอรับอนุปริญญาได้) 

1.   เข้าระบบสารสนเทศนิสิต (https://www.regis.ku.ac.th) แล้ว Login เข้าระบบ  

2.  ใส่รหัสบัญชีและรหัสผ่าน 

3.  หน้าต่างจะปรากฏข้อมูลส่วนตัวนิสิต เลือกเมนูรายงานและผลการเรียน
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1. Login เข้าระบบ

2. ใส่รหัสบัญชี

และรหัสผ่าน

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

4. ผลการเรียน

3. เลือกรายงาน  
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ขั้นตอนการดูผลการเรียนในระบบเกรดออนไลน์สำหรับนิสิต

1.  ระบบเกรดออนไลน์สำหรับนิสิต ดูได้ที่ https://www.regis.ku.ac.th

2.  เลือกภาษา ไทย / Eng

3.  ใส่ชื่อผู้ใช้  รหัสผ่าน  ป้อนเลขที่เห็นด้านล่าง คลิก เข้าสู่ระบบ

4.  ใส่ ปี/ภาคการศึกษา คลิก 

1. เข้าระบบเกรดออนไลน์สำหรับนินิต

3. ใส่ชื่อผู้ใช้  รหัสผ่าน  ป้อนเลขที่เห็น

    ด้านล่าง คลิก เข้าสู่ระบบ

2. เลือกภาษา ไทย / Eng 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

แสดงผลการเรียน

4. ใส่ ปี/ภาคการศึกษา คลิกค้นหา
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร

การประเมินอาจารย์ผู้สอน

 มหาวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย 

กำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และมีหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง จึงจะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร (ตรวจสอบได้ที่ Transcript กิจกรรม: nisit.kasetsart.org และหากต้องการ 

คำแนะนำด้านการตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมและขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้ที่หน่วย 

ประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร กองกิจการนิสิต www.newgrad.sa.ku.ac.th)

 นิสิตจะต้องประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชา ผ่านระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน (https:// 

eassess.ku.ac.th) โดยต้องประเมินภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

 หากไม่ประเมินการเรียนการสอนครบทั้ง 2 ครั้ง (ไม่ว่าจะประเมินครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือไม่ประเมินทั้ง 

2 ครั้ง) นิสิตจะถูกล็อคระบบลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนถัดไป
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เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย 

-  การนับหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษ
- ภาษาอังกฤษ I (01355111) นิสิตต้องผ่าน (ได้ P) ทุกคน แต่ไม่นำมานับหน่วยกิตตามหลักสูตร

- ให้ดูจากหลักสูตรของตนเองว่า ต้องเรียนภาษาอังกฤษก่ีหน่วยกิต และให้เร่ิมนับหน่วยกิตท่ีรายวิชา ภาษาอังกฤษ II  

(01355112) เป็นตัวแรก ตามตัวอย่าง ดังนี้

 • 01355111 (ต้องเรียน  แต่ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร)

 • 01355112 (3 หน่วยกิต)…..

 • 01355113 (3 หน่วยกิต)…..

 • 01355xxx  (3 หน่วยกิต).....

 • 01355xxx  (3 หน่วยกิต)…………………………………….

- ในกรณีที่ PASS Eng I, Eng II, Eng III (ได้ P ไม่นำมาคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม)  ก็ให้นับหน่วยกิตในรายวิชาที่ได้ 

P ด้วย 

  
รวม 9 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต

-  นิสิตควรตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบสารสนเทศนิสิต เช่น ชื่อ-ชื่อสกุล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

ข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ เนื่องจากยังมีการกรอกข้อมูลผิดพลาด ทั้งที่นิสิตกรอกเองในใบมอบตัวตั้งแต่แรกเข้าศึกษา และ 

เจ้าหน้าที่คณะ/โครงการกรอกให้  ทำให้มีผลต่อเอกสารสำคัญทางการศึกษา เช่น การสะกดชื่อ-ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษ  

ไม่ตรงกับบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง รวมถึงมีผลต่อการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาในปีที่จะจบการศึกษาด้วย 

-  นิสิตควรตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน เพิ่ม/ถอนรายวิชาอย่างสม่ำเสมอ ในแต่ละภาค ซึ่งควรตรวจสอบ 

หลังจากดำเนินการลงทะเบียน และตรวจสอบอีกครั้งก่อนการสอบประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ เพื่อให้แน่ใจว่านิสิตมีรายชื่อใน 

รายวิชานั้น หมู่เรียนนั้นจริง 

-    เมื่อมีการเขียนคำร้องต่างๆ ที่จะให้ระบุเบอร์โทรศัพท์  ขอให้นิสิตระบุเบอร์โทรที่เป็นปัจจุบัน และสามารถติดต่อ 

ได้ หากนิสิตมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทร ขอความกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อสามารถติดต่อสะดวก

การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 นิสิตสามารถขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ได้แก่ ใบรายงานผล 

การศึกษา (Transcript)       บัตรประจำนิสิต ใบแทนบัตรประจำตัวนิสิตเพื่อเข้า

สอบ หนังสือรับรองการเป็นนิสิต ฯลฯ ได้ที่ชั้น 1 ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ 

สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก 
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1.	 การขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึก
ษาทำได้หรือไม่	

- ได้ เป็นอำนาจคณบดีเจ้าสังกัดโดยผ่อนผันได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา  ส่วนการขอยกเว้นไม่ชำระ 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นอำนาจของอธิการบดี (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 12.2)

2.	 นิสิตปี	1	ผลการเรียนภาคต้นได้แค่	1.00	
จะพ้นสภาพนิสิตหรือไม่

- ยังไม่พ้นสภาพนิสิต เพราะยกเว้นภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม่ไว้ 

- เกณฑ์การคัดชื่อออก มีดังนี้

o มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 ยกเว้นภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม่ (ตามข้อบังคับฯ  

 ข้อ 26.4.9)

o มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 เป็นเวลาสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้ไม่นับภาค 

 การศึกษาแรกของนิสิตใหม่ (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 26.4.10)

  

คำถาม - คำตอบ ที่พบบ่อย จากนิสิต

3.	 นิสิตกองทุน	 กยศ.	 และ	 กรอ.	 ไม่ได้ตรวจสอบผลการอนุมัติการกู้ยืมเงินและยอดเงิน 	 ค่าธรรมเนียมที่ได้รับอนุมัติให้กู้ได้ในแต่ละครั้ง	จึงทำให้นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้	 	 เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า	 ไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน/ไม่ได้ชำระเงินส่วนต่าง	 ควร 	 ดำเนินการอย่างไร
- นิสิตควรตรวจสอบและติดตามเรื่องการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ที่กองกิจการนิสิต - นิสิตควรตรวจสอบยอดเงินค่าธรรมเนียมฯ ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ได้ ในแต่ละครั้ง หากมีจำนวนเงินที่ต้อง  ชำระเพิ่มเติม ให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน

4.	 นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื่องโดยไม่ผ่านวิชาพื้นฐานได้หรือไม่- ไม่ได้ ยกเว้นปีสุดท้ายของหลักสูตร และจะจบการศึกษา โดยต้องขออนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่าย วิชาการก่อนการลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีไป (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 11.4)
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5.	 นิสิตสอบได้	 F	 วิชาคณิตศาสตร์	 111	 จะลงทะเบียนเรียน	
คณิตศาสตร์	 112	 ควบ	 

	 2	วิชาได้หรือไม่

- ได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชา (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 11.2)

6.	 จากข้อ	5	เมื่อคะแนนออกสมมติว่า	ค
ณิตศาสตร์	112		ได้	C	แต่คณิตศาสตร์	111	ได้	 

	 F	จะเป็นอย่างไร

- คณิตศาสตร์ 112 ได้ C ตามปกติโดยไม่โมฆะ แต่คณิตศาสตร์ 111 ที่ได้ F ต้องเรียนใหม่ คะแนน F  

 ของคณิตศาสตร์ 111 นำมาคิด G.P.A. ด้วย (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 11.2)

7.	 นิสิตเรียน	เคมี	111	บรรยาย	และ	เคมี	113	(ปฏิบัติการ)	พร้อมกัน	ถ้า	drop	เคมี	111	ต้อง	 	 drop	เคมี	113	ด้วยหรือไม่
- ไม่จำเป็นต้องถอนวิชาปฏิบัติการ หากนิสิตดรอปติด W ในวิชาบรรยาย นิสิตสามารถเรียนวิชาปฏิบัติการ  ได้ โดยผลสอบไม่เป็นโมฆะ

8.	 การคำนวณคะแนนเพ่ือดูสถานภาพนิสิต	ดูจากคะแนนแต่ละเทอม	หรือดูจากคะแนนเฉล่ียสะสม	- ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม cum. G.P.A. เท่านั้น (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 14.4.4)

9.	 วิชานอกหลักสูตร	แต่ไปเรียนแล้วได้	F	ขอยกเลิกไม่นำมาคิด	G.P.A.	ได้หรือไม่- ไม่ได้ (ตามข้อบังคับฯ ข้อ14.4.1)

10.	 เรียนครบแล้วทุกวิชาตาม
หลักสูตร	 แต่ไปเรียนเลือกเสร

ีเพิ่มอีก	 1	 วิชา	 ผลการเรียน
วิชานั้น 

	 ได้	F	จะจบหรือไม่

- นิสิตมีสิทธิจบการศึกษาได้ โดยทำคำร้องขอใช้รายวิชาอ่ืนท่ีหน่วยกิตเท่ากันหรือมากกว่ามาทดแทน (ตามข้อ 

 บังคับฯ ข้อ 28.3)

11.	 เรียนซ้ำรายวิชาที่ได้	D	แ
ต่ปรากฏว่าได้	F		รายวิชานี้จ

ะต้องเรียนใหม่หรือไม่

- ไม่ต้องเรียนอีก แต่ F ท่ีได้ ให้นำมาคิด G.P.A. ด้วย  (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 22.2)



 59คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2559

12.	 เป็นนิสิตปี	 2	 ต้องการไปเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่น	 เพื่อนำมาเทียบรายวิชา 

	 ในหลักสูตร	สามารถทำได้หรือไม่

- เทียบเป็นรายวิชาในหลักสูตรไม่ได้  เน่ืองจากถ้าเป็นการเรียนประเภท Credit เพ่ือนำมาเทียบรายวิชา 

 นับหน่วยกิตในหลักสูตรน้ัน  ต้องเป็นนิสิตปีสุดท้ายท่ีจะจบการศึกษา และวิชาน้ัน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัย 

 เกษตรศาสตร์ ไม่เปิดสอน (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 21.2) แต่นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ในแต่ละ 

 ภาค หากเป็นการลงทะเบียนเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประเภท Audit

13.	การสิ้นสุดสภาพนิสิต	เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์	มีกฎระเบียบอย่างไร

- มีแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมต่ำกว่า 1.50 ยกเว้นภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม่ (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 26.4.9)

- มีแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมต่ำกว่า 1.75 เป็นเวลาสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ท้ังน้ีไม่นับภาคการศึกษา 

 แรกของนิสิตใหม่ (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 26.4.10)

14.	 ได้	G.P.A.	1.994	สามารถจบการศึกษาได้หรือไม่

- ไม่ได้ ต้องได้ 1.995 หลังทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ถ้าตั้งแต่ 5 จะปัดขึ้นเป็น 2.00 (แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้)

 
 

 
15.	นิสิตอยู่ชั้นปีที่	 8	 (เป็นนิสิตหลักสูตร	 4

	 ปี)	 และเคยลาพักการศึกษาไป	 1	 ปี	 จะนับ
ว่าครบ 

	 สองเท่าของหลักสูตรแล้วหรือไม่	

- การนับจำนวนภาคการศึกษา ให้นับทุกภาคการศึกษาไม่ว่าจะลงทะเบียนเรียนหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น 

 เมื่อครบ 8 ปีแล้ว (หลักสูตร 4 ปี) ถือว่าครบสองเท่าของหลักสูตร (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 26.4.8)

16.	 เงื่อนไขการได้รับเกียรตินิยม	มีอะไรบ้าง

	 การให้ปริญญาเกียรตินิยม	(ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	29)	คือ	

- นิสิตต้องไม่เคยเรียนซ้ำ (Regrade) 

- ไม่สอบตก (F) และไม่เคยเรียนซ้ำเพื่อนับหน่วยกิตในวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  

 มาก่อน 

- ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ตั้งแต่โทษพักการศึกษาขึ้นไป

- ได้แต้ม 3.50 ขึ้นไปสำหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.25 ขึ้นไปสำหรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

- เรียนจบภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

- หากนิสิตมีรายวิชาเทียบโอน สามารถได้รับเกียรตินิยม (ตามข้อบังคับข้อ 29.1.6)

17.	ติด	“	W	”	กี่ตัว	จึงจะไม่ได้รับเกียรตินิยม

- การติด “W” ไม่มีผลต่อการได้รับเกียรตินิยม เพราะฉะน้ันนิสิตท่ีติด “W” จึงมีสิทธิได้รับเกียรตินิยมตามเง่ือนไข  

 แต่ข้อบังคับฯ ข้อ 29.1.5 ระบุว่า จะต้องเรียนจบภายในกำหนดเวลาไม่เกินจำนวนภาคการศึกษาท่ีระบุไว้ใน 

 หลักสูตร ถ้านิสิต Drop W หลายวิชา ก็อาจเป็นผลให้เรียนไม่ทันตามปีท่ีกำหนด และทำให้ไม่ได้รับเกียรตินิยมน่ันเอง
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18.	นิสิตที่ได้รับรางวัลการเรียนดี	ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะ	
- กรณีท่ีนิสิตสอบได้ A ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต 
 ซ่ึงต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี

o เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 22 หน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น
o สอบได้ระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ซึ่งต้องไม่ใช่วิชาฝึกงาน ไม่เป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำ  เพราะสอบตก หรือเรียนซ้ำรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำโดยไม่นับหน่วยกิตมาก่อนแล้ว และต้องสอบ  ได้ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ
o นิสิตจะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติถัดไป 1 ภาคการศึกษา

- กรณีท่ีนิสิตมีแต้มคะแนนเฉล่ียเฉพาะปีการศึกษาน้ัน 3.50  ข้ึนไป จะได้รับเหรียญรางวัลการเรียนดี 
ซ่ึงต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี

o สอบได้ทุกรายวิชา ทั้งนี้ไม่นำผลการเรียนภาคฤดูร้อนมาคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยด้วย 
o นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนในสองภาคการศึกษาปกติของปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต   โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตวิชาฝึกงาน 
o รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนั้นต้องไม่เป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำหรือได้คะแนน F หรือเปลี่ยนแต้มคะแนน  เฉลี่ยสะสม หรือเรียนซ้ำรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตมาก่อนแล้ว 
o นิสิตปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตรไม่อยู่ในข่ายของสิทธิได้รับรางวัลการเรียนดี

19.	การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว	เช่น	ที่อยู่สำหรับการส่งคะแนน	ต้องติดต่อขอเปลี่ยนแปลง 
	 ที่ไหนคะ

- แจ้งท่ีภาควิชาท่ีนิสิตสังกัด
- แจ้งท่ีศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center) สำนักทะเบียนและประมวลผล   บริเวณช้ัน 1 อาคารระพีสาคริก 
- พร้อมแนบหลักฐานการเปล่ียนแปลง เช่น สำเนาทะเบียนบ้านฉบับใหม่ เป็นต้น
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ยกมาเล่าให้ฟังเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เหลืออ่านเพิ่มเติมเอานะคะ 

เกี่ยวกับวิชา พื้นฐาน VS ต่อเนื่อง

>>> นิสิตจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขรายวิชาก่อนการลงทะเบียนเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้วิชาเป็นโมฆะ

- เป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตรหรือไม่

- เป็นวิชาที่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนหรือไม่ เพราะบาง รายวิชาจะห้ามนิสิตบางสาขาลงทะเบียนเรียน 

- วิชาที่จะลงทะเบียนเรียนมีวิชาพื้นฐานหรือไม่ ถ้ามี ก็ต้องลงพื้นฐานให้ผ่านก่อนนะ 

**เพราะถ้าลงทะเบียนวิชาต่อเนื่องก่อนหรือพร้อมกับวิชาพื้นฐานโดยไม่มีเงื่อนไขให้ลงพร้อมกัน 

วิชาดังกล่าวจะเป็นโมฆะ** และวิชาที่โมฆะ จะถูกลบข้อมูลการลงทะเบียน และเกรด ออกจากระบบ

- รายวิชาที่เป็นวิชาบรรยาย และปฏิบัติการ นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน หรือลงทะเบียนเรียน 

วิชาบรรยายให้ผ่านก่อน จึงจะลงทะเบียนวิชาปฏิบัติการได้  แต่ถ้าลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน แล้วมีการงดเรียน  

(Drop) หรือติด F รายวิชาบรรยาย มี 3 กรณี ดังนี้

1. Drop วิชาบรรยาย ไม่ติด W 

 >> ต้อง Drop วิชาปฏิบัติการด้วย ไม่เช่นนั้น วิชาปฏิบัติการจะเป็นโมฆะ

2. Drop วิชาบรรยาย ติด W 

 >> ไม่ต้อง Drop วิชาปฏิบัติการ สามารถเรียนจนจบภาคเรียนได้ โดยไม่เป็นโมฆะ

3. ติด F วิชาบรรยาย และสอบผ่านวิชาปฏิบัติการ

 >> ผลคะแนนวิชาปฏิบัติการ ไม่เป็นโมฆะ

การเทียบโอนรายวิชา
- นิสิตที่สอบคัดเลือกเข้ามาใหม่  ไม่มีสิทธิ์เทียบรายวิชา ยกเว้นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สิ้นสุด 

 สถานภาพนิสิตในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี จึงมีสิทธิ์ขอเทียบรายวิชาที่มีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือ 2.0

- การเทียบรายวิชาสำหรับนิสิตที่ย้ายคณะ  ย้ายหลักสูตร  หรือย้ายสาขาวิชาเอก เทียบให้เฉพาะรายวิชาที่ปรากฏ 

 อยู่ในหลักสูตรของคณะ  สาขาวิชาเอกที่รับเข้า  กรณีที่รายวิชานั้นคณะหรือสาขาวิชาเอกถือว่าเป็นรายวิชาเอก   

 วิชาเฉพาะ  จะเทียบให้เฉพาะรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่  C  หรือ  2.0  ขึ้นไป

  
ส่วนที่ 4 

ข้อบังคับฯ ป.ตรี .. บอกไว้ เดี๋ยวไม่รู้ ^^

 
 “ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พุทธศักราช 2559”
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เกณฑ์การจบการศึกษา
- เรียนครบตามหลักสูตร
- เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
- ต้องสอบได้ทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
 แต่.. ถ้าติด F รายวิชาเลือกเสรี อาจขอเรียนรายวิชาอื่นทดแทนได้    
 (โดยความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา  หัวหน้าภาควิชา  และคณบดีเจ้าสังกัด)
- เมื่อจะจบการศึกษา นิสิตต้องยื่นใบขอจบภายใน  30  วัน นับแต่วันเปิดเรียนของภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิต คาดว่าจะจบ (ต้องยื่นตามกำหนดในปฏิทินการศึกษา โดยไม่ต้องรอคะแนนของภาคนั้นออกก่อนนะ) การยื่นขอจบการศึกษา มี 2 ขั้นตอนหลักๆ คือ

1. กรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ ซึ่งจะเปิดระบบให้ตามช่วงเวลา (มีระบุในปฏิทินการศึกษา)  *หากนิสิตดำเนินการหลังจากระบบปิด จะต้องชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า 500 บาท
2. พิมพ์เอกสารขอจบส่งคณะ เพื่อนำเสนอคณะตรวจสอบและพิจารณาและรวบรวมนำส่งมายังสำนักทะเบียนฯ              เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง และสำนักทะเบียนฯ จะเป็นผู้เสนอรายชื่อจบ เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อไป  *หากนิสิตกรอกข้อมูลในระบบทันเวลาแต่พิมพ์เอกสารส่งคณะล่าช้า จะมีค่าธรรมเนียมล่าช้า 500 บาท - นิสิตควรตรวจสอบหนี้สินค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัย และดำเนินการชำระให้เรียบร้อย ไม่เช่นนั้น นิสิตจะไม่ได้  รับการเสนอชื่อจบการศึกษา

เกณฑ์การพ้นสภาพนิสิต (กรณีคัดชื่อออก)

- ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์  นับแต่วันเปิดภาคเรียน

- คะแนนต่ำ ซึ่งมี 2 เกณฑ์ โดยดูจากคะแนนเฉลี่ยสะสม (cum. G.P.A.)  ไม่ได้ดูจากเกรดแต่ละเทอมนะ

 และยกเว้นนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาเป็นภาคแรก (เริ่มดูกันตั้งแต่ ปี 1 ภาคปลาย นั่นเอง)

1. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  1.50

2. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  1.75 เป็นเวลาสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน

เกณฑ์การได้รับเกียรตินิยม

- ไม่เคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม (Regrade)

- ไม่เคยได้ระดับคะแนน F 

- ไม่เคยเรียนซ้ำเพื่อนับหน่วยกิตในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) มาก่อน

- ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ตั้งแต่โทษพักการศึกษาขึ้นไป

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  3.50  ขึ้นไป  สำหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  3.25  ขึ้นไป  สำหรับเกียรตินิยมอันดับสอง

- เรียนจบภายในเวลาไม่เกินจำนวนปีที่ระบุในหลักสูตร (การนับเวลา นับเฉพาะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน)



 63คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2559

 
เอกสารสำคัญทางการศึกษาต่างๆ สามารถยื่นขอได้ที่

ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center) 

สำนักทะเบียนและประมวลผล

เอกสารที่ขอได้ คำอธิบายเอกสาร ผู้ที่ขอได้

ใบรายงานคะแนน  - 
(Transcript)   
ภาษาอังกฤษ

ใบรายงานคะแนนที่มีเกรดของแต่ละรายวิชา - 
และเกรดเฉลี่ยสะสม

ใช้สมัครงาน สมัครทุน เป็นต้น- 

ใช้รูปถ่ายชุดนิสิตขนาด 1 นิ้ว- 

ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท- 

- นิสิตปัจจุบัน

- นิสิตที่จบการศึกษาแล้ว

- นิสิตลาออก 
  ถูกคัดชื่อออกไปแล้ว

ใบรับรองฐานะการศึกษา        - 
ภาษาอังกฤษ หรือ  
ภาษาไทย

ใบรับรองว่าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 

คณะ....  สาขา.... ชั้นปีที่.....

ใช้สมัครงาน สมัครทุน ขอหนังสือเดินทาง (visa)- 

ใช้รูปถ่ายชุดนิสิตขนาด 1 นิ้ว- 

ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท- 

นิสิตปัจจุบัน- 

ใบรับรองการเรียน - 
ครบหลักสูตร  
ภาษาอังกฤษ  
หรือ ภาษาไทย

ใบรับรองว่านิสิตได้ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร - 
แต่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา

ใช้สมัครงาน สมัครเรียนต่อ เป็นต้น- 

ใช้รูปถ่ายชุดนิสิตขนาด 1 นิ้ว- 

ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท- 

- นิสิตปัจจุบันที่ยื่นขอจบ 
  การศึกษาแล้ว 
  ในภาคการศึกษานั้น
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เอกสารที่ขอได้ คำอธิบายเอกสาร ผู้ที่ขอได้

ใบรออนุมัติปริญญา - 
ภาษาอังกฤษ  
หรือ ภาษาไทย

ใบรับรองคุณวุฒิ - ฉบับยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งรับรอง 
ว่าจะจบการศึกษาในชื่อปริญญาใด สาขาใด แต่
จะระบุว่าอยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปริญญา

ใช้สมัครงาน สมัครเรียนต่อ เป็นต้น- 

ใช้รูปถ่ายชุดนิสิตขนาด 1 นิ้ว- 

ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท- 

- ผู้ที่อยู่ระหว่างการเสนอชื่อ 
  จบการศึกษา มีวันอนุมัติ    
  (Date of Graduation)  
  ขึ้นในระบบสารสนเทศนิสิต 
  แล้ว

ใบอนุมัติปริญญา - 
ภาษาอังกฤษ  
หรือ ภาษาไทย

ใบรับรองคุณวุฒิ - ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งรับรอง 
ว่าจะจบการศึกษาในชื่อปริญญาใด สาขาใด 
และระบุวันอนุมัติปริญญาไว้

ใช้สมัครงาน สมัครเรียนต่อ เป็นต้น- 

ใช้รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว- 

ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท- 

- ผู้ที่จบการศึกษาแล้ว 
  มีวันอนุมัติ  
  (Date of Graduation)   
  ขึ้นในระบบสารสนเทศ 
  นิสิตแล้วและได้รับ 
  อนุมัติปริญญาจาก 
  สภามหาวิทยาลัย 
  เรียบร้อยแล้ว 

คำอธิบายรายวิชา - 
ภาษาอังกฤษ  
หรือ ภาษาไทย

  ต้องแนบสำเนา Transcript  
โดยทำเครื่องหมาย () 
หน้ารายวิชาที่ต้องการขอ 
คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา นิสิตสามารถขอได้ทั้ง - 
ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย

ใช้สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู           - 
สมัครเรียนต่อ เทียบโอนรายวิชา   เป็นต้น

ไม่ติดรูปถ่าย- 

ค่าธรรมเนียม รายวิชาละ 10 บาท- 

- นิสิตปัจจุบัน

- นิสิตที่จบการศึกษาแล้ว

- นิสิตลาออก/  
  ถูกคัดชื่อออกไปแล้ว
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ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

 

 

 

 

นิสิตติดต่อที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Service Center) 

สำนักทะเบียนและประมวลผล บริเวณชั้น 1 อาคารระพีสาคริก 

ชำระค่าธรรมเนียม

 เอกสารสำคัญทางการศึกษา  ฉบับละ    20  บาท

 คำอธิบายรายวิชา    รายวิชาละ  10  บาท

รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้อง  ครึ่งวันทำการ*

ยื่นขอเอกสาร 08:30 – 11:30 น.      รับเอกสารในเวลา 14:00 น. เป็นต้นไป

ยื่นขอเอกสาร  11:30 – 16:30 น.      รับเอกสารในวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 10:00 น.  

    เป็นต้นไป

*ยกเว้นคำอธิบายรายวิชา  รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้อง  7 วันทำการ

- กดบัตรคิว  รอเจ้าหน้าที่เรียกคิว

- แจ้งเอกสารที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่ พร้อมยื่นรูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว / เอกสารแนบ

 เอกสารสำคัญต่างๆ ต้องติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 

 - นิสิตปัจจุบัน   ใช้รูปถ่ายสวมชุดนิสิต

 - นิสิตที่จบการศึกษาแล้ว  ใช้รูปถ่ายสวมชุดครุย   

      หรือชุดสุภาพ 

  เอกสารที่ไม่ต้องติดรูปถ่าย ได้แก่ คำอธิบายรายวิชา
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ส่วนที่ 5 
แนะนำหน่วยงานสำคัญในมหาวิทยาลัย

ติดต่อกองกิจการนิสิต โทรศัพท์ 0 2118 0150-9 

ดูรายละเอียดที่  www.sa.ku.ac.th Facebook Page : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริการ หมายเลขโทรศัพท์ Website / Facebook

ทุนการศึกษา 02-118-0175 Facebook : นิสิตทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ 

ในอนาคต (กรอ.)

02-118-0176 Facebook : กองทุนเงินให้กู้ยืม

กองกิจการนิสิต เกษตรศาสตร์ บางเขน

หอพักนิสิต 02-118-0183 www.ss.sa.ku.ac.th

การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต 02-118-0178

087-934-4994

 Facebook : หน่วยให้คำปรึกษาฯ 

งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต

กองทุนสวัสดิภาพนิสิต 02-118-0185 www.sw.sa.ku.ac.th

บริการนิสิตพิการ 02-118-0182 Facebook: หน่วยบริการนิสิตพิการ มก.

วิชาทหาร 02-118-0186 www.sw.sa.ku.ac.th

ใบรับรองกิจกรรมเสริมหลักสูตร 02-118-0187 www.newgrad.sa.ku.ac.th

บริการจัดหางานและฐานข้อมูลการมีงานทำ 02-118-0180 https://jobsa.ku.ac.th

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 02-118-0164 Facebook : หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริการนิสิตนานาชาติ 02-118-0185 www.sw.sa.ku.ac.th

   กองกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต ตลอดจนจัดบริการและสวัสดิการแก่นิสิตใน 

รูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และเพื่อพัฒนาให้นิสิตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งด้านวิชาชีพ  

สติปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกายและจิตใจ เพื่อจักได้เป็นพื้นฐานที่ดีในการนำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์แก่วิชาชีพได้อย่าง 

เต็มที่ภายหลังสำเร็จการศึกษา ประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนี้

1. กองกิจการนิสิต
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1. รูปแบบหอพักเดิม มีหอพักชาย จำนวน 7 หลัง รองรับนิสิตได้จำนวน 1,100 คน  และหอพักหญิง จำนวน 8 หลัง  

รองรับนิสิตได้จำนวน 880 คน โดยจัดนิสิตเข้าพักห้องละ 4 คน คละกันทุกคณะทุกชั้นปี และมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายภาค 

การศึกษา

2. รูปแบบหอพักใหม่ เป็นหอพักสำหรับนิสิตหญิงจำนวน 5 หลัง รองรับนิสิตได้จำนวน 2,100 คน และหอพักนิสิตชายจำนวน  

1 หลัง รองรับนิสิตได้จำนวน 400 คน รวมทั้งมีหอพักนิสิตนานาชาติ 1 หลัง รองรับนิสิตได้ 280 คน โดยจัดนิสิตเข้าพักห้องละ  

4 คน และมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

สถานที่ติดต่อ    หอพักซอยพหลโยธิน 45   (อาคารหอพักสุพรรณิการ์)

โทร.             0 2942 7790 และ 0 2942 7797 

ดูรายละเอียดที่  www.ss.sa.ku.ac.th

สถานที่ติดต่อ    งานหอพัก ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก

โทร.               0 2118 0183

ดูรายละเอียดที่   www.ss.sa.ku.ac.th

หอพักนิสิต
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การเปิดบริการ

ช่วงเวลา จันทร์ - ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
วันหยุดทำการ 

และนักขัตฤกษ์

เปิดภาคการศึกษา 08:00 - 20:00 น. 11:00 - 19:00 น. 11:00 - 19:00 น. ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคการศึกษา 08:30 - 16:30 น. ปิดบริการ ปิดบริการ ปิดบริการ

ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน 08:30 - 18:30 น. 11:00 - 19:00 น. ปิดบริการ ปิดบริการ

ช่วงก่อนสอบกลางภาค  

(2 สัปดาห์)

08:30 - 24:00 น. 09:00 - 19:00 น. 09:00 - 19:00 น. ปิดบริการ

* ช่วงก่อนสอบปลายภาค 

(1 เดือน)

24 ชั่วโมง 09:00 - 19:00 น. 09:00 - 19:00 น. ปิดบริการ

หมายเหตุ :  * ในช่วงก่อนสอบปลายภาค 1 เดือน 

  สัปดาห์แรกให้บริการถึง 24:00 น. / สัปดาห์ที่ 2 - 4 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง 

2. สำนักหอสมุด

1. อาคารช่วงเกษตรศิลปการ (อาคารเดิม) เน้นการเป็นห้องสมุดรูปแบบเดิม หรือ Traditional Library ที่ประกอบด้วย 

ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

2. อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (อาคารใหม่) เน้นการบริการในรูปแบบใหม่ เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-library  

อย่างสมบูรณ์ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความทันสมัย ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย มีคุณภาพ ทั้งฐานข้อมูลที่บอกรับและที่พัฒนาขึ้นเอง บริการมัลติมีเดียหลากหลาย 

มีความพร้อมด้านกายภาพที่สวยงาม กว้างขวางสะดวกสบาย

3. อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าประตู 3 ด้านถนนงามวงศ์วาน เน้นการให้บริการ 

ข้อมูลประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวบรวม จัดระบบ อนุรักษ์และบริการด้านเอกสาร ภาพ สิ่งของ  

เครื่องใช้ในยุคสมัยต่างๆ ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกรุ่น มีการจัดแสดงนิทรรศการ 

แบบถาวรและแบบหมุนเวียนภายในอาคาร
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บริการพื้นฐาน บริการพิเศษ

บริการยืม-

คืนทรัพยากรสารสนเทศ

บริการหนังสือวรรณกรรม บริการจองใช้ทรัพยากร 

สำนักหอสมุด

บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

บริการวารสาร 

และหนังสือพิมพ์

บริการหนังสือวิชาการ บริการอินเทอร์เน็ตและ 

พิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ

บริการสารสนเทศ 

จดหมายเหตุ มก.

บริการสารสนเทศ บริการสอนการรู้สารสนเทศ บริการสารสนเทศตามคำขอ บริการศูนย์ความรู้ 

ด้านการเกษตร

บริการยืมและถ่ายเอกสาร 

ระหว่างห้องสมุด

บริการโสตทัศนวัสดุ บริการยืม 

เครื่องคอมพิวเตอร์  

Laptop และ Tablet

บริการศูนย์สารสนเทศ 

ทางการเกษตรแห่งชาติ

บริการขอเลขมาตรฐาน 

หนังสือวารสาร (ISBN/

ISSN)

บริการเคเบิ้ลทีวี บริการเรียนรู้คู่บันเทิง บริการศูนย์สารสนเทศ 

ทางกระบือนานาชาติ

บริการหนังสือสำรอง บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม บริการหนังสือตามคำขอ 

ของอาจารย์/นักวิจัย/

นักวิชาการ

บริการห้องฉายภาพยนตร์

บริการบันทึกข้อมูลการยืม 

หนังสือใน Web OPAC

บริการให้ศึกษาดูงาน 

ห้องสมุดและหอประวัติ มก.

บริการสารสนเทศ 

สนับสนุนการวิจัย

บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล

บริการจองหนังสือ บริการตู้รับฝากของ บริการคลินิคสถิติ บริการสื่อฝึกภาษาใน 

รูปแบบดิจิตอล

บริการรับคืนหนังสือ 

นอกเวลาทำการ

บริการถ่ายเอกสาร บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการ

ค้นคว้าวิจัย

บริการห้องสมุดในสวน

บริการยืมต่อด้วยตนเอง บริการยืมหนังสือด้วยเครื่อง

ยืมหนังสืออัตโนมัติ

บริการห้องสมุด  

ECO Library

บริการคัดสรร 

สารสนเทศเฉพาะสาขา  

Subject Guide

ติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โทรศัพท์ 0 2942 8616 

เว็บไซต์ www.lib.ku.ac.th

ช่องทางอื่นๆ ในการติดต่อ

การให้บริการ
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สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีพันธกิจหลักในการวางโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย พัฒนาระบบสารสนเทศ และให้บริการด้านวิชาการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. 

และบุคคลทั่วไป ดังนี้

1. บริการดาวน์โหลด Application บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน :  

ที่เว็บ http://kuappstore.ku.ac.th 

(รองรับทั้งระบบ Android และ iOS)

2.  บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account): ขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัย จัดการรหัสผ่าน 

และตั้งค่าอีเมลสำรองในการกู้คืนรหัสผ่าน ที่เว็บ https://accounts.ku.ac.th/

9. บริการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน (VPN-Virtual Private Network): ที่เว็บ https://vpn.ku.ac.th

4. บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์: ที่เว็บ https://antivirus.ku.ac.th และ https://download.ku.ac.th 

5. บริการพื้นที่จัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลขนาดใหญ่ KU CloudBox: พื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาด 10GB ที่เว็บ 

https://cloudbox.ku.ac.th 

6. บริการ Google for Education: Google Mail, Drive, Site, Plus, Calendar, Hangouts ในรูปแบบ  

ชื่อ.สกุลภาษาอังกฤษ@ku.th ด้วยพื้นที่การใช้งานแบบไม่จำกัด และอายุการใช้งานตลอดชีพ

7. บริการ Microsoft Office 365 for Education on Cloud: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Sway, OneDrive, Mail, OneNote, Calendar on cloud ในรูปแบบ ชื่อ.สกุลภาษาอังกฤษ@live.ku.th 

ด้วยพื้นที่การใช้งานแบบไม่จำกัด และอายุการใช้งานตลอดชีพ

8. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องศึกษากลุ่มย่อย: บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ แสกนเนอร์ บริการ 

งานพิมพ์ขาว-ดำ/สี และห้องศึกษากลุ่มย่อย ที่ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

3.  บริการเครือข่ายไร้สาย: ลงทะเบียนหมายเลขประจำเครื่อง (Mac Address) 

ก่อนการใช้งานที่เว็บ https://smart.ku.ac.th (โควตา 3 อุปกรณ์ต่อ 1 คน) 

3. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 
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10. บริการพื้นที่โฮมเพจ: สำหรับจัดทำโฮมเพจภายใต้โดเมนเนมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย โฮมเพจส่วนบุคคล 

http://pirun.ku.ac.th และโฮมเพจชมรม http://nisit.ku.ac.th   

11. บริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านไอทีสำหรับนิสิต (ชั่วโมงกิจกรรม): ที่เว็บ http://training.ku.ac.th 

12. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย: ระบบสารสนเทศนิสิต: https://std.regis.ku.ac.th และระบบประเมิน 

การเรียนการสอน https://eassess.ku.ac.th  

13. บริการถ่ายภาพติดบัตร: สำหรับสมัครเรียน สมัครงาน หรือวีซ่า ราคาโหลละ 60 บาท ใช้บริการได้ที่ จุดบริการ 

HELPDESK ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ตามวันและเวลาทำการ)

แผ
นท

ี่

เวลาทำการ
ศูนย์ให้คำปรึกษา รับแจ้ง  

และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค  
(Counter Services - HELPDESK): 

วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-20.30 น. 

และวันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น.  

(หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)  

ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
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4. สำนักการกีฬา 

 สำนักการกีฬา เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา 

กีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิตบุคลากรและประชาชน 

ทั่วไป บริการสำหรับนิสิตประกอบด้วย

 1. ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บริการเครื่องออกกำลัง 

ในระบบไหลเวียนโลหิต และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยเปิดให้บริการ

  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-20.00 น. 

  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-18.00 น.  

  หยุดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

 นิสิตสามารถเข้าใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงนำบัตรนิสิตมาแสดง ในวันจันทร์-ศุกร์ 

ช่วงเวลา 8.30-16.00 น. หลังจาก 16.00 น. เสียค่าบริการ 20 บาท

 2. สนามอินทรีจันทรสถิตย์ ในส่วนของลู่ยางสังเคราะห์ เปิดให้บริการ

  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น.

  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-18.00 น.

 นิสิตสามารถเข้าใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงนำบัตรนิสิตมาแสดง

 3. สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ให้บริการสระว่ายน้ำมาตรฐาน  

โดยเปิดให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00-20.00 น. มีสระว่ายน้ำที่ให้บริการ  

ดังนี้

3.1 สระท่ีใช้ในการแข่งขันมาตรฐาน มีความยาว 50 เมตร  

กว้าง 25 เมตร ลึก 180 เมตร จำนวน 1 สระ

3.2 สระที่ใช้ในการกระโดดน้ำ ประกอบด้วย หอกระโดด  

ชั้นต่างๆ มีความยาว 20 เมตร กว้าง 18 เมตร ลึก 5 เมตร จำนวน 1 สระ

3.3  สระท่ีใช้หัดว่ายน้ำสำหรับผู้ท่ีว่ายน้ำไม่เป็นและเด็กเล็ก 

ที่มีผู้ปกครองดูแล มีความยาว 25 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึก 80 เซนติเมตร  

และมีหลังคา จำนวน 2 สระ

3.4  สระที่ใช้สำหรับหัดว่ายน้ำ มีความยาว 25 เมตร กว้าง  

12 เมตร ลึก 1.20 เมตร จำนวน 1 สระ

 นิสิตเสียค่าสมัครสมาชิก รายปี 100 บาท ชำระค่าธรรมเนียม 

ครั้งละ 10 บาท ในกรณีไม่ประสงค์จะสมัครสมาชิก เสียค่าธรรมเนียม ครั้งละ 

30 บาท



 73คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2559

ติดต่อสำนักการกีฬา โทรศัพท์ 02 942 8772-3  เว็บไซต์  www.sp.ku.ac.th

ช่องทางอื่นๆ ในการติดต่อ Fanpage : KU sport office, E-mail: kusports@ku.ac.th

 4. สนามแบดมินตัน ประกอบด้วยสนามแบดมินตัน จำนวน  

7 สนาม เปิดให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00-21.00 น.  

นิสิตสามารถเข้าใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.  

นอกเวลาดังกล่าวเสียค่าบริการ 60 บาท/ช่ัวโมง ท้ังน้ีต้องนำบัตรนิสิต 

มาแสดงด้วยทุกคร้ัง ในการจองสนามและเข้าใช้สนามสามารถจองสนามได้ท่ี 

สำนักการกีฬา

 5. สนามเทนนิส ประกอบด้วยสนามเทนนิส จำนวน 6 สนาม  

เปิดให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. นิสิตสามารถ 

เข้าใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ตั้งแต่เวลา  

16.00-18.00 น. เสียค่าบริการ 60 บาท/ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น.  

เสียค่าบริการ 180 บาท/ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องนำบัตรนิสิตมาแสดงด้วยทุกครั้ง  

ในการจองสนามและเข้าใช้สนาม สามารถจองสนามได้ที่สำนักการกีฬา

 6. กิจกรรมเสริม สามารถเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 

6.3 กิจกรรมแอโรบิค เพื่อสุขภาพ ทุกวันจันทร์-ศุกร์  

(เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น.  

ณ สวนสุขภาพ 60 ปี มก. (ตรงข้ามสระจุฬาภรณ 

วลัยลักษณ์)

6.2 กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 

อาคารเสรีไตรรัตน์ สำนักการกีฬา (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเตรียมเสื่อโยคะมาด้วยตนเอง)

6.1 กิจกรรมยางยืดและตารางเก้าช่องเพื่อสุขภาพ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์  

 ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 

 เสรีไตรรัตน์ สำนักการกีฬา

 7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา  เปิดให้บริการรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพทางกาย หลังจาก 

บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือออกกำลังกาย วันจันทร์-ศุกร์ ต้ังแต่เวลา 8.30-17.00  น. (ต้ังอยู่บริเวณหน้าสนามธีระสูตบุตร)
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 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่  

ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่เกษตรกลางบางเขนที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับ 

สนุนการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

1. งานบริหารและธุรการ เพื่อให้บริการและสนับสนุนเกี่ยวกับ งานสารบรรณ การบุคคล การเงิน การบัญชี  

การพัสดุ การงบประมาณ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การดําเนินงานด้านสาธารณูปโภค การทําบัตรอนุญาตผ่านเข้าออก 

มหาวิทยาลัยฯ

2. งานอาคารและสถานที่ให้บริการอาคารสถานที่ สําหรับการเรียนการสอน การประชุม สัมมนา ได้แก่ อาคาร 

ศูนย์เรียนรวม 1 , อาคารศูนย์เรียนรวม 2 , อาคารศูนย์เรียนรวม 3 , อาคารศูนย์เรียนรวม 4 , อาคารหอประชุม มก. ,  

อาคารพุทธเกษตร และบ้านพักสวัสดิการและทะเบียนราษฎร์ 

3. งานยานพาหนะ ให้บริการยานพาหนะ สําหรับผู้บริหาร หน่วยงานคณะ สํานัก สถาบัน กิจกรรมนิสิต 

บุคลากรและนิสิต นอกจากนั้น ยังให้บริการรถโดยสารสวัสดิการและเครื่องจักรกล ทะเบียนยานพาหนะและการประกันภัย

รถยนต์

4.  งานซ่อมบํารุง ให้บริการด้านสาธารณูปโภคของส่วนกลางได้แก่ซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบ 

ประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารส่วนกลาง ถนน ระบบบําบัดน้ำเสีย รถยนต์และอุปกรณ์สื่อสาร

5. งานสวนและรักษาความสะอาด ให้การบริการด้านสวนและรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่การบํารุง 

รักษาบริเวณ การรักษาความสะอาดการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลการเพาะชําไม้ดอกไม้ประดับการจัดสวนหย่อมและการจัด 

สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย

6. งานรักษาความปลอดภัย ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่และอาคารส่วนกลาง ได้แก่ 

การอํานวยการด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สินบริเวณพื้นที่และอาคารส่วนกลางที่ได้รับมอบหมาย  

และประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน นิสิต 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งให้บริการยืม-คืนจักรยานบริเวณประตูพหลโยธิน 1, ประตูงามวงศ์วาน 1, ประตู 

งามวงศ์วาน 3 และประตูวิภาวดีรังสิต สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเกษตรรวมใจ ประตูงามวงศ์วาน 3 โทร. 0 2579 5526 ,  

0 2942 8119 , 08 1612 0311

7.  งานบาํรงุรกัษาอาคารกจิการนสิติ ใหบ้รกิารบาํรงุรกัษาอาคารกจิการนสิติ ไดแ้กก่ารดแูลและบาํรงุรกัษาอาคาร 

หอพักนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต อาคารกองกิจการนิสิต 

8.  งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ ให้บริการอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารสวัสดิการ มก.    

อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 อาคารจอดรถบางเขน อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต

ติดต่อกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่   โทรศัพท์  0 2942 8981-5  ภายใน 1574-5  

เว็บไซต์   www.vehicle.ku.ac.th

ช่องทางอื่นๆ ในการติดต่อ    Facebook Page : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

5. กองยานพาหนะ 
   อาคารและสถานที่
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ผังเส้นทางจักรยานภายใน มก.
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 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา สามารถ 

รับบริการที่สถานพยาบาล โดยไม่ต้องชำระค่าบริการ ในบริการต่อไปนี้

1.  ตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไป เวลา 09.00-12.00 และ13.00-15.30 น. ในวันราชการ

 สำหรับยาที่นิสิตต้องชำระค่าบริการ มีดังนี้ เพื่อการเสริมสวย เพื่อการรักษาโรคประจำตัว เพื่อการ 

ป้องกันโรค เพื่อการเสริมสุขภาพ และยาที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเภสัชกรรม

2.  การรักษาภาวะอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ระหว่างเวลา 08.30-24.00 น. ในวันราชการ

3.  การวิเคราะห์แล็บ เฉพาะรายการที่แพทย์ประจำสถานพยาบาลสั่งการวิเคราะห์

4. การออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ เฉพาะกิจกรรมที่จัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

ผู้เข้าร่วมเฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่นิสิตต้องชำระค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามอัตราที่กำหนด 

สำหรับค่าเวชภัณฑ์ และค่ารถพยาบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

5. การจัดยาปฐมพยาบาล เฉพาะกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสังคม

โทรศัพท์ 0 2579 0030 , 0 2940 6630 , 0 2940 6631  ภายใน 1281-2 วันจันทร์-ศุกร์ ในวันทำการ

 อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  ต่อ 111   เวลา 08.30-20.00 น.  

 หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ต่อ 114  เวลา 20.00-24.00 น.  

 ตรวจรักษาโรคทั่วไป  ต่อ 101  เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. 

 คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ  ต่อ 101  เวลา 16.30-20.00 น. 

 ติชม-เสนอแนะ-ร้องเรียน ผ่านทาง www.inf.ku.ac.th

6.  สถานพยาบาล 
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เป็นหน่วยงานที่ ดู แลข้อมูลทางการศึกษาที่  

เก่ียวข้องกับงานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนิสิต สนับสนุน 

บริการด้านการลงทะเบียนเรียน การสอน และการสอบ  

รวมถึงบริการวัดและประมวลผลการศึกษา โดยในปัจจุบัน  

นิสิตสามารถติดต่อขอรับบริการต่างๆ ในเบื้องต้น ได้ที่ 

ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student 

Services Center) ของสำนักทะเบียนและประมวลผล  

บริเวณชั้น 1 อาคารระพีสาคริก โดย เปิดให้บริการในวันจันทร์ 

– วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น. ยกเว้นวันเสาร์ – 

วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

8. สำนักทะเบียน
   และประมวลผล

ขั้นตอนการขอรับบริการที่ ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Student Services Center)
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ฝ่าย หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร

สำนักทะเบียนและประมวลผล 02 118 0100

ฝ่ายรับเข้าศึกษา

งานรับเข้าศึกษา- 

งานทำบัตรประจำตัวนิสิต- 

02 118 0113 02 118 0112

ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ

งานลงทะเบียนเรียน- 

งานตารางเรียน- 

งานตารางสอบ- 

02 118 0110 02 118 0111

ฝ่ายประมวลผลการศึกษา

ระบบเกรดออนไลน์- 

02 118 0103 02 118 0104

ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา

งานขอเอกสารทางการศึกษา- 

งานติดตามคำร้องต่างๆ - 

งานทะเบียนประวัติ- 

02 118 0116 02 118 0115

ฝ่ายบริการการศึกษา 02 118 0143 02 118 0143

ฝ่ายการศึกษานานาชาติ 02 118 0136

087 590 5918

02 1180137

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 02 118 0130 02 118 0131

สำนักงานเลขานุการฯ - งานการเงิน 

(การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา)

02 118 0100 

ต่อ 8074-8078

02 118 0108

ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล  
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แผนที่สำนักทะเบียนและประมวลผล  
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คณะ เว็บไซต์ โทรศัพท์

คณะเกษตร www.agr.ku.ac.th
 0 2579 6130 ต่อ 1201 (ภาคปกติ), 1292 

(ภาคพิเศษ) หรือ 0 2579 0588 ต่อ 1201

คณะบริหารธุรกิจ www.bus.ku.ac.th 0 2942 8777

คณะประมง www.fish.ku.ac.th 0 2942 8894

คณะมนุษยศาสตร์ www.human.ku.ac.th 0 2579 5566-8 ต่อ 4106-7

คณะวนศาสตร์ www.forest.ku.ac.th 0 2579 0170 ต่อ 106-108, 125-126 

คณะวิทยาศาสตร์ www.sci.ku.ac.th

0 2942 8200 ต่อ 1700 ต่อ 1002 – 1004 

และ 1012 หรือ 0 2562 5444 หรือ 0 2562 

5555 ต่อ 1002 - 1004 และ 1012

คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.ku.ac.th

0 2797 0999 ต่อ 1167 หรือ 0 2579 2222 

(ภาคปกติ) , 0 2797 0999 ต่อ 1124 และ 1125 

(ภาคพิเศษ), 1181 และ 1182 (นานาชาติ) 

คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ku.ac.th 0 2942 8268-9

คณะเศรษฐศาสตร์ www.eco.ku.ac.th 0 2579 9579, 0 2579 1544

คณะสังคมศาสตร์ www.soc.ku.ac.th 0 2561 3480, 0 2561 3484 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arch.ku.ac.th
0 2942 8960-3 ต่อ 204  

หรือ 0 2579 0113 ต่อ 4051

คณะสัตวแพทยศาสตร์ www.vet.ku.ac.th 0 2797 1900 ต่อ 1101-1104

คณะอุตสาหกรรมเกษตร www.agro.ku.ac.th 0 2562 5000 ต่อ 5138, 5123

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ www.vettech.ku.ac.th 0 2579 8573-5 

คณะสิ่งแวดล้อม www.envi.ku.ac.th 0 2579 2945-46

วิทยาลัยการชลประทาน http://irricollege.rid.go.th/ 0 2584 0378

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นพรัตน์วชิระ
www.bcnnv.ac.th 0 2540 6500

8. ข้อมูลการติดต่อคณะ






