คูมือ
นิสิตใหม
ระดับปร�ญญาตร� บางเขน
ประจำปการศึกษา 2561

กำหนดการสำหรับนิสิตใหม ระดับปร�ญญาตร� (KU78)
มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ประจำปการศึกษา 2561 (บางเขน)
ที่ กำหนดการ

กิจกรรม

สถานที่/เว�บไซต

ขอมูลการติดตอสอบถาม

1 อ.17 - อา.22
ก.ค. 61

- บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหมในระบบ online
- ลงทะเบียนขอเปดบัญช�ผูใชเคร�อขายนนทร�
(Nontri Account)

www.student.ku.ac.th/newregis ฝายรับเขาศึกษา
https://accounts.ku.ac.th
โทร. 02 118 0100 ตอ 8046-8051

2 อ.17 - จ. 23
ก.ค. 61

พ�มพใบชำระเง�น (KU9) และชำระเง�นคาธรรมเนียม
การศึกษา

www.regis.ku.ac.th

ฝายบร�การการเร�ยนการสอนฯ
โทร. 02 118 0100 ตอ 8038-8043

3 อ.24 - พฤ.26 - มอบตัวนิสิตใหมและถายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม อาคารจักรพันธเพ็ญศิร�
ก.ค. 61
(บางเขน สุพรรณบุร� และสถาบันสมทบ)
(กำหนดการแตละคณะ แจงใน
(แตงกายชุดนิสิตตามระเบียบของมหาว�ทยาลัย)
คูมือนิสิตใหม)
*นิสิตตองมาดำเนินการดวยตนเองที่มหาว�ทยาลัย*

ฝายรับเขาศึกษา
โทร. 091 774 3778 / 091 774 3787
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พ.1 - พฤ.2
ส.ค. 61

โครงการกาวแรกสูศาสตรแหงแผนดิน
*นิสิตทุกคนตองเขารวมกิจกรรม*

อาคารจักรพันธเพ็ญศิร�
เวลา 07.00-16.00 น.
(ลงทะเบียน 07.00-08.00 น.)

งานว�นัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต
กองกิจการนิสิต
โทร. 02 118 0174

5

พ.1 - พฤ.2
ส.ค. 61

กิจกรรม “ออมกอดนนทร�” (KU First date 2018)

ติดตามขาวสารเพ��มเติมทาง
องคการบร�หาร องคการนิสิต
www.facebook.com/kusab.bk มก. บางเขน
โทร. 02 942 8200-11 ตอ 1266
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ส.4 ส.ค.61

ยืนยันการลงทะเบียนเร�ยน

www.regis.ku.ac.th

ฝายบร�การการเร�ยนการสอนฯ
โทร. 02 118 0100 ตอ 8038-8043
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จ.6 ส.ค.61

เปดเทอมภาคตน ปการศึกษา 2561

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร

ฝายบร�การการเร�ยนการสอนฯ
โทร. 02 118 0100 ตอ 8038-8043

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โปรดติดตามทาง http://admission.ku.ac.th

ส่วนที่ 1 แนะน�ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สารบัญ

สีประจ�ำคณะ
สถานที่ส�ำคัญในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่วนที่ 2 การขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

การบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่
การขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account)
การส่งเอกสารมอบตัวนิสติ ใหม่และถ่ายรูปท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสติ ใหม่
เอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัวนิสิตใหม่
การแต่งกายของนิสิต
ก�ำหนดการมอบตัวนิสติ ใหม่และถ่ายรูปท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสติ ใหม่
ขั้นตอนการมอบตัวนิสิตใหม่และท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิตใหม่
การปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ (โครงการก้าวแรกสูศ่ าสตร์แห่งแผ่นดิน)
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ส่วนที่

แนะน�
ำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเป็นมาโดยสังเขป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอน
หลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตัง้ ขึน้ เป็นล�ำดับที่ 3
ของประเทศ โดยมีปณิธานในการก่อตั้งเพื่อเป็นคุณประโยชน์แก่การ
กสิกรรมและการเศรษฐกิจของประเทศ ถือก�ำเนิดจากโรงเรียนฝึกหัด
ครูประถมกสิกรรม เมื่อ พ.ศ. 2460 ต่อมาได้ขยายยกฐานะเป็นวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และพัฒนาจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉบับแรก เมื่อวันที่
2 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2486 ในระหว่ า ง พ.ศ. 2486 – 2504
มี พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ 6 ฉบับ ฉบับทีใ่ ช้นานทีส่ ดุ
คือ พ.ศ. 2511 ส�ำหรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2541 เป็นฉบับปัจจุบนั ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา
เล่ม 115 ตอนที่ 15 ก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2541
ดังนั้น วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 จึงเป็น “วันสถาปนา
มหาวิท ยาเกษตรศาสตร์” ซึ่งตรงกับ รัช สมัย ของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 โดยเริ่มรับนิสิตรุ่นแรก
เมื่อ พ.ศ. 2484 โดยรับนิสิตเพียง 15 คน เป็นการต่อยอดจากวิทยาลัย
เกษตรกรรมแม่โจ้ เข้าเรียนในคณะเกษตรศาสตร์ 4 คน และอีก 11 คน
รับจากโรงเรียนป่าไม้แพร่ เข้าเรียนในคณะวนศาสตร์
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก�ำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และได้ด�ำเนินภารกิจ
เพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา และยืนหยัดตาม
อุดมการณ์ในการมุง่ สร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพือ่ ความกินดีอยูด่ ขี องชาติ
ประกอบด้วย
เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิทยาเขตก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น
ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงาม
ทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม
ตลอดจนเป็นผู้ชี้น�ำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความ
คงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Identity of Kasetsart University: IDKU)
“สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี”
“Integrity Determination Knowledge creation Unity”

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
สู่สากลเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. สร้ า งคนที่มีปัญ ญา รู้เ หตุรู้ผ ล อยู่ใ นคุณ ธรรมและมี
จิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม
2. สะสมภูมปิ ญ
ั ญา สร้างและพัฒนาองค์ความรูท้ หี่ ลากหลาย
ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้
3. ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม
4. สืบสานท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และด�ำรงอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
5. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มุ ่ ง สร้ า งศาสตร์ แ ห่ ง แผ่ น ดิ น
เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ตราประจ�ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตราประจ�ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ พระพิรณ
ุ ทรงนาค
ลักษณะเป็นรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบ
ด้วยกลีบ บัวคว�่ำและกลีบ บัวหงายและมีข ้อความว่า “มหาวิทยาลัย
เก ษต ร ศ า ส ต ร ์ พ . ศ . ๒ ๔ ๘ ๖ ” ล้ อ ม ร อ บ เป ็ น ชั้ น นอ ก สุ ด
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เล่มที่ 114
ตอนพิเศษ 104 ง

สีประจ�ำมหาวิทยาลัย

สีเขียวใบไม้
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ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด

ต้นนนทรี (Peltophorum pterocarpum) เป็นต้นไม้ประจ�ำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบเนื่องมาจากการประชุมสมาคมนิสิตเก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2506 ได้มีการ
พิจารณาต้นไม้สัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัย จากต้นไม้ 4 ชนิด คือ
ต้นนนทรี ต้นกองกวาว ต้นราชพฤกษ์ และต้นพิกุล โดยต้นนนทรีเป็น
ไม้ยืนต้นมีอายุยืน ล�ำต้นแข็งแรง มีใบเขียวแก่ อันหมายถึง สีเขียวขจี
ของเกษตร เปลือกสีเทาอมน�้ำตาล ชูกิ่งก้านสาขาแผ่เรือนยอดสู่เบื้องบน
ใบเป็นช่อแบบขนนกสองชั้น ดอกสีเหลืองทอง อันหมายถึง สีเหลือง
คณะเกษตร ออกรวมกันเป็นพวงระย้า ช่อตัง้ ชีข้ นึ้ ตามปลายกิง่ ผลเป็นฝัก
แบนๆ เกลี้ยง ฝักอ่อนสีเขียว เมื่อแก่ออกสีน�้ำตาลแดง ทนทานในทุก
สภาพอากาศ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงปลูกต้นนนทรี จ�ำนวน 9 ต้น ณ บริเวณหน้าหอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งเป็นฝั่งซ้ายของหอประชุม 5 ต้น และ
ฝั่งขวา 4 ต้น ในการเสด็จพระราชด�ำเนินครั้งนั้น มีพระมหากรุณาธิคุณ
ร่วมการแสดงดนตรีที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก อันน�ำไป
สูก่ ารเสด็จเยีย่ มต้นนนทรีทที่ รงปลูกและทรงดนตรี ดังนัน้ ชาวมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์จึงถือเอาวันที่ 29 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันระลึกถึง
“วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด"

เพลงพระราชนิพนธ์ เกษตรศาสตร์
เมื่ อ วั น ที่ 17 ธั น วาคม พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลง
พระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์” ให้เป็นเพลงประจ�ำมหาวิทยาลัย โดยมี
ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นผู้ประพันธ์ค�ำร้อง

เพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์”
เขียวธงขจี		
สถานเรียนเกษตรนั้น
เขียวนาป่าไพร		
เพราะไทยผลิตค้า		
(หญิง) แม้นเหนือ่ ยกายใจส�ำราญ
ล้วนปรีเปรมน�ำวิชา		
จะจงรักจอมจักริน		
พระคุณเกษตรล้น		

ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น
เราผูกพันบูชา
แผ่นดินถิ่นไทยไพบูลย์หนักหนา
ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่มเอม
เสร็จกิจการงานเกษตรเกษม
สร้างชาติสร้างตนรวมแรงรวมใจ
อีกแดนแผ่นดินท�ำกินเก็บผล
รักเปี่ยมท้นดวงจิตเอย

7

สีประจ�ำคณะ
บางเขน
คณะเกษตร
คณะประมง
คณะวนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม
บัณฑิตวิทยาลัย

8

สีเหลืองข้าวโพด
สีน้ำ�ทะเล
สีน้ำ�ตาลแดง
สีน้ำ�เงิน
สีเลือดหมู
สีม่วง
สีส้ม
สีแดง
สีฟ้าหม่น
สีชมพูกลีบบัว
สีขาว
สีฟ้าใส
สีบานเย็น
สีเทาดิน
สีเขียวอมทอง
สีเขียวตองอ่อน

วิทยาเขตกำ�แพงแสน
คณะเกษตร กำ�แพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำ�แพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	

สีเหลืองข้าวโพด
สีเลือดหมู
สีเทาเงิน
สีม่วงอินทนิล
สีเหลืองอมส้ม

วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา	
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา	
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

สีฟ้าใส
สีเลือดหมู
สีน้ำ�เงิน
สีส้ม
สีน้ำ�เงินดำ�

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สีเขียวใบข้าว
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สีเลือดหมู
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สีฟ้าใส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สีชมพูอมส้ม

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ ว

สีฟ้าใส

สถาบันสมทบ
วิทยาลัยการชลประทาน
สีเลือดหมู
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สีเหลืองราชพฤกษ์

สถานที่ส�ำคัญในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเกษตรกรของเราให้ มี ห ลั ก วิ ช าการที่ มั่ น คงทั ด เที ย มนานา
อารยประเทศ เดิ ม มี เ พี ย งอนุ ส าวรี ย ์ “หลวงสุ ว รรณวาจกกสิ กิ จ ”
เพียงท่านเดียว ซึ่งได้จัดสร้างและท�ำพิธีบวงสรวงเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2511 ต่อมาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 ได้จัดสร้างอนุสาวรีย์
ของบู ร พาจารย์ อี ก 2 ท่ า น คื อ พระช่ ว งเกษตรศิ ล ปการ และ
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์

1

อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
อนุ ส าวรี ย ์ ส ามบู ร พาจารย์
เป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตร
และการศึ ก ษาด้ า นการเกษตรของ
ประเทศไทยและของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ คือ พระช่วงเกษตรศิลปการ
(ช่วง โลจายะ) หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
(ทองดี เรศานนท์) และหลวงอิงคศรีกสิการ
(ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์) ทั้ง 3 ท่าน มีฉายาว่า
“สามเสือแห่งเกษตร” ซึ่งเป็นฉายาที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ใช้เรียก
แทนบุคคลทั้ง 3 ท่าน ด้วยท่านตระหนักว่า ชาติไทยเป็นชาติเกษตรและ
ชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร เราจึงต้องท�ำนุบ�ำรุง ส่งเสริมการเกษตร

อนุสาวรีย ์สามบูรพาจารย์ จึงเป็น เครื่องหมายแห่งความ
เคารพรักและความศรัทธา เป็นสิ่งน้อมน�ำใจอนุชนให้ร�ำลึกถึงชีวิตการ
ท�ำงานร่วมกัน และคุณงามความดีของบูรพาจารย์ทั้งสามท่าน ผู้สร้าง
ต� ำ นานให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย และพั ฒ นาให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า มาตราบ
จนปัจจุบัน

2

พระพิรุณทรงนาค
พระพิรุณทรงนาค เป็นสัญลักษณ์
ประจ�ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส�ำหรับ
บางเขน องค์พระพิรุณทรงนาค ประดิษฐาน
อยู่ 2 แห่ง คือ หน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
เมือ่ พ.ศ. 2538 และมีการประกอบพิธสี กั การะ
องค์พระพิรุณ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.
2547 และพระพิรุณองค์ใหม่ ประดิษฐานอยู่
หน้าหอประชุมใหญ่ ซึ่งประกอบพิธีบวงสรวง
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554
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3

เสาธงรูปทรงเมล็ดข้าวเปลือก
เสาธงรูปทรงเมล็ดข้าวเปลือก ตัง้ อยูห่ น้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านถนนพหลโยธิน และ
หน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี ออกแบบโดย ผศ.ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ เป็นเสาธงที่ออกแบบเป็นพิเศษ ให้บน
ยอดเสาเป็นหยดน�้ำเหมือนน�้ำฝนไหลกระจายลงมา เส้นของเสาธงเหมือนกับกระแสน�้ำ เสาธงนี้จึงสง่างามและ
มีความหมายดี อีกทั้งข้าวเปลือกเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย โดยทุกวิทยาเขตจะมี
เสาธงในรูปทรงลักษณะเดียวกัน นับเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4

หอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่
18 เมษายน พ.ศ. 2497 โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นศิลปะ
ไทยประยุกต์ลดรูป เรียกว่า จั่วสามมุข มีต้นแบบมาจากพระราชวัง
วินด์เซอร์ ประเทศอังกฤษ ใช้เป็นสถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตร
ต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และมีการใช้งานอยู่อย่างสม�่ำเสมอ
แต่ไม่ได้ใช้เป็นสถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตรอีกต่อไป เนื่องจาก
มีความจุไม่เพียงพอต่อจ�ำนวนนิสิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
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5

พุทธเกษตร
พุท ธเกษตร เป็น ศูน ย์ป ฏิบัติธรรมของนิสิตและบุค ลากร
ตลอดจนประชาชนทั่วไป เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ภายในอาคาร
มีพระพุทธปฏิมาประธาน “พระพุทธชินสีห์จ�ำลอง” ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ประจ�ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขนาดหน้าพระเพลา 59 นิ้ว ซึ่งได้
จัดสร้าง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 เพื่อน้อมเกล้าฯ
ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลเฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535

6

หอประวัติ 60 ปี

หอประวัติ 60 ปี เป็นอาคารก่ออิฐปูนหลังแรกของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จั ด ตั้ ง เนื่ อ งในวาระครบรอบวั น สถาปนา 60 ปี
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล
ประวัติแ ละวิวัฒนาการของมหาวิท ยาลัย ตั้งแต่เริ่มสถาปนาจนถึง
ปัจจุบนั มีเรือ่ งราวต่างๆ ในอดีตทีเ่ ป็นเกียรติประวัตแิ ละความภาคภูมใิ จ
ของมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ อดีตเคยเป็น สถานที่พระราชทาน
ปริญญาบัตร โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. 2493 เดิมชาวเกษตรอาวุโสเรียกว่า “ตึกสัตวบาล” เพราะ
ชั้นบนเคยเป็นห้องสอนวิชาสัตวบาล หรือ “ตึกเคมี” เพราะชั้นล่าง
เคยเป็นห้องสอนวิชาเคมี หรือ “ตึกขาว” เพราะเป็นอาคารทาสีขาว
หอประวัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนิทรรศการที่ส�ำคัญ
4 ส่วน คือ

ห้องเย็นศิระเพราะพระบริบาล แสดงภาพเหตุการณ์ที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชวงศ์
เสด็จพระราชด�ำเนินมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยพระราชกิจ
และพระราชประสงค์ต่างๆ

ห้ อ งสามบู ร พาจารย์ แ ก้ ว เกษตร แสดงประวั ติ แ ละ

ผลงานของสามบู ร พาจารย์ แ ละบุ ค คลผู ้ เ ป็ น ความภาคภู มิ ใ จของ
มหาวิทยาลัย

ห้องสารนิเทศหกศตวรรษ แสดงประวัติมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง แสดงพัฒนาการทั้งด้านกายภาพและ
วิถีชีวิต อาทิ การรับน้องใหม่ การแข่งขันกีฬา ฯลฯ โดยแบ่งเป็น
ช่วงเวลาละ 10 ปี

ห้องก้าวสูท่ ศวรรษทีเ่ จ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์

แสดงผลงานวิ สั ย ทั ศ น์ ร วมทั้ ง แผนงานในอนาคตของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน จัดเป็นนิทรรศการถาวร
ส่วนหนึ่ง และนิทรรศการหมุนเวียนตามวาระโอกาสเพื่อเสริมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งคราว
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8

แคปซูลเวลา

7

หออนุสรณ์ 60 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หออนุ ส รณ์ 60 ปี ตั้ง อยู่บริเ วณระหว่างอาคารสุวรรณ
วาจกกสิกิจ ศูนย์เรียนรวม 1 และอาคารช่วงเกษตรศิลปการ ส�ำนัก
หอสมุด ถูกสร้างขึ้นในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ
วันสถาปนา 60 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 สร้างขึ้นเพื่อเป็น
สัญลักษณ์ของการยกย่องให้เกียรติ และด�ำรงรักษาสิ่งดีงามที่ด�ำเนิน
มาในอดีต ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า และพร้อมที่จะมุ่งสู่การ
พัฒนาให้ทัดเทียมมหาวิทยาลัยนานาประเทศระดับโลกต่อไป รวมทั้ง
เพื่ อ เป็ น การร่ ว มเฉลิ ม ฉลองโอกาสที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
ครบรอบการสถาปนา 6 ทศวรรษ และก้าวย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 7

12

แคปซูลเวลา (Time Capsule) หมายถึง กล่องบรรจุสิ่งที่มี
คุณค่า เพือ่ แสดงถึงชีวติ ความเป็นอยู่ ความเป็นมาของวิถชี วี ติ ในขณะนัน้
โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็น
ผู้แทนพระองค์ ไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4
รอบพระชั น ษาจุ ฬ าภรณ์ และบรรจุ แ คปซู ล เวลา มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549 ณ บริเวณลานหน้าหอ
อนุสรณ์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
แคปซูลเวลา เป็นสิ่งก่อสร้างมีลักษณะเป็นถังทรงกระบอก
รูปหยดน�้ำ หมายถึง สัญลักษณ์แห่งการเกษตร สร้างขึ้นเนื่องในโอกาส
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 7 และครบรอบ 63 ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลที่ได้
คัดสรรสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าส�ำคัญในอดีต ปัจจุบนั ตลอดจนแผนงานและแนวคิด
ในอนาคตของมหาวิทยาลัย และให้อนุชนรุ่นต่อไปได้ภาคภูมิใจในผลงาน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอดีต

9

ศาลาหกเหลี่ยม

อาคารศาลาหกเหลี่ยมมีประวัติยาวนาน สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ.
2492 เดิมเป็นแผนกทดลองและเพาะเลี้ยงกรมประมง เพื่อให้ประชาชน
มาซือ้ -ขายพันธุป์ ลา เพราะในสมัยก่อน พืน้ ทีข่ องกรมประมงเต็มไปด้วย
บ่อปลา อาคารที่ท�ำการอยู่ลึกเข้าไปด้านใน ประชาชนต้องเดินไกล
ไม่สะดวก
ในรุ่นแรกๆ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้าราชการ
ของกรมต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้บริเวณรอบๆ
ศาลาหกเหลี่ยมเป็นที่จอดจักรยานรอเพื่อน นัดพบ รวมถึงการซื้อและ
ซ่อมจักรยาน จึงเป็นจุดนัดพบของนิสิตมาเป็นเวลานาน เมื่อมีสภาพเก่า
ทรุดโทรม จึงได้มีการรื้อถอนในปี พ.ศ. 2528
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้สร้างศาลาหกเหลี่ยมหลังใหม่
ให้อยู่ในที่เดิม เพื่อจัดแสดงภาพเหตุการณ์ส�ำคัญในประวัติศาสตร์ของ
ชาวเกษตร อั น เนื่ อ งด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นสถานที่จัดนิทรรศการ
เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรและวิทยาการต่างๆ โดยมีพิธีเปิดเมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
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อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
อาคารจั ก รพันธ์เ พ็ญศิริ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2528 โดย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทรงเปิดอาคาร
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 โดยชื่ออาคารมีที่มาจากพระนาม
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ อดีตอธิการบดี
คนที่ 6 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถจุได้ประมาณ 3,000
ที่นั่ง เดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์ ส�ำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬา ปัจจุบัน
เป็นอาคารส�ำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและงานกิจกรรม
ส�ำคัญของมหาวิทยาลัย

13

11

อาคารเทพศาสตร์สถิตย์

อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2502 เพื่อใช้เป็น
อาคารอเนกประสงค์ คือนอกจากจะใช้เป็นอาคารพลศึกษาและที่ท�ำการ
ขององค์การนิสิตแล้ว ยังใช้เป็นที่ประชุม สถานที่ลงทะเบียนเรียนของ
นิสิต การจัดนิทรรศการหรือสังสรรค์ ตลอดจนการฝึกอบรมวิชาชีพ
ในภาคฤดูร้อนและสถานที่ประชุมเพื่อซ้อมเพลงเชียร์
อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เป็นนามที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่
อ�ำมาตย์เอกพระยาเทพศาสตร์สถิตย์ (โห้ กาฬดิษย์) ผู้เป็นปรมาจารย์
แห่งสถาบันการศึกษาวิชาการเกษตร ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู
ประถมกสิกรรม ณ สวนหลวง หอวัง อ�ำเภอปทุมพระวัน จังหวัดนคร
(ตรงสนามกีฬาศุภชลาศัยในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษามูลฐาน
ที่ก่อก�ำเนิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต่อมาได้จัดสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทนอาคารเดิม ซึ่งช�ำรุด
ทรุดโทรมตามกาลเวลา โดยมี ฯพณฯ นายอ�ำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดอาคาร
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ปัจจุบันอาคารหลังนี้ใช้เป็นที่ท�ำการของ
องค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส�ำนักงาน
ของชมรมต่างๆ และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของนิสิต
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อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เป็นอาคารสูง 10 ชั้น จัดสร้างขึ้นในวาระครบรอบ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเริ่มเข้าใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ.2540
ส่วนบนดาดฟ้ามีธงชาติผืนใหญ่เพื่อเป็นการประกาศ เฉลิมฉลองการ
ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 7 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันอาคาร
แห่งนี้ใช้เป็นอาคารบริหารและส�ำนักงานอธิการบดี

14

14

สระสุวรรณชาด

13

ส�ำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการในเรื่องของวิวัฒนาการ
และวัฒนธรรมการเกษตร และท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารอย่าง
เป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ด้านหน้าของกลุ่ม
อาคารปรากฏเห็นบุษบกมาลา ประดิษฐานพระนามาภิไธยย่อ “สธ.”
เครื่องหมายแห่งสิริมงคลอันสูงสุด ซึ่งมีความสง่างามอย่างยิ่ง ภายใน
กลุ่มอาคารประกอบด้วยโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร ขนาดความจุ 500
ที่นั่ง เวทีแสดงกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์แสงสีเสียง นอกจากนี้ยังมี
ศูนย์ข้อมูล ห้องโถงส�ำหรับแสดงนิทรรศการชั่วคราวอีกด้วย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานสระว่ายน�้ำส�ำหรับ
การรั ก ษาแบบธาราบ� ำ บั ด ให้ สุ นั ข ที่ ป ่ ว ยด้ ว ยโรคข้ อ กระดู ก และ
โรคระบบประสาท จ�ำนวน 2 สระ โดยพระราชทานเงินรายได้จากการ
จ�ำหน่ายเสื้อคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง พร้อมทั้งพระราชทานชื่อ
สระว่ายน�้ำว่า “สระสุวรรณชาด” ตามชื่อของคุณทองแดง โดยเริ่มท�ำการ
ก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548 ในการสร้างสระนี้ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานค�ำแนะน�ำในการออกแบบตามหลัก
วิชาการและได้ใช้สระว่ายน�ำ้ ของสุนขั ทรงเลีย้ งมาเป็นต้นแบบ ซึง่ ได้กอ่ สร้าง
แล้วเสร็จเมื่อปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2548
ในวั น ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เป็ น การ
ส่วนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดสระสุวรรณชาด ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และได้ทรงพาคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงมาร่วมในพิธี
เปิดสระด้วย
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จักรยานเกษตร

จักรยานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มเกิดขึ้นมาเมื่อใด
นั้น ไม่มีหลักฐานอ้างอิงชิ้นไหนระบุไว้ แต่สันนิษฐานว่า คงจะมีมาพร้อมๆ
กับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากในสมัยก่อน
มหาวิทยาลัยยังมีถนนภายในมหาวิทยาลัยไม่กี่เส้น อาคารต่างๆ ก็มี
จ�ำนวนน้อย และอยู่ห่างกันไม่มากเหมือนปัจจุบัน ดังนั้น การขี่จักรยาน
จึงถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวก ส่วนรถยนต์ยังมีน้อย และดูเป็น
ของแปลก ของหรูหราฟุ่มเฟือย นิสิตคนใดขับรถมาเรียนมักถูกเขม่น
น้องใหม่จึงไม่กล้าใช้รถยนต์เพราะขืนน�ำมาใช้ รุ่นพี่ ก็จะเขม่นเอา ดีไม่ดี
อาจถูกลองของได้ ซึ่งแตกต่างจากสมัยนี้มาก
จักรยานเกษตร ยังมีความเกี่ยวข้องกับศาลาหกเหลี่ยมด้วย
กล่าวคือ ในช่วงทีร่ ถโดยสารประจ�ำทางสาธารณะยังมีบริการอยูท่ างด้าน
ถนนพหลโยธินเป็นหลัก เมื่อนิสิตจะกลับบ้านหรือออกจากมหาวิทยาลัย
ก็จะขี่จักรยานออกมาจอดไว้ที่ศาลาหกเหลี่ยม มานั่งรอเพื่อนหรือรอรถ
ที่ศาลาแห่งนี้ ต่อมาเมื่อนิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้จักรยานซึ่งเป็นยานพาหนะ
จ�ำเป็นของชาวเกษตรที่มาจอดที่ศาลาหกเหลี่ยมหนาแน่นขึ้นตามไปด้วย

ที่มาข้อมูล : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
www.archives.lib.ku.ac.th/kupresent/
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ดังนัน้ ในสมัยศาสตราจารย์อนิ ทรี จันทรสถิตย์ เป็นอธิการบดี
ได้ มี ก ารต่ อ เติ ม ชายคาศาลาหกเหลี่ ย มออกไป กั้ น ผนั ง โดยรอบ
เพิ่มความปลอดภัยให้แก่จักรยานและมีบริการซ่อมรถจักรยานด้วย
ก่อนที่ศาลาหกเหลี่ยมนี้จะถูกรื้อถอนไปราวปี พ.ศ. 2528 ส่วนความ
นิยมใช้จักรยานนั้น เข้าใจว่า เมื่อมหาวิทยาลัยเริ่มจัดให้มีรถสวัสดิการ
ออกวิ่งแล้ว นิสิตส่วนหนึ่งที่ไม่ได้พักหอพักในมหาวิทยาลัยจึงหันมาใช้
บริการรถสวัสดิการแทน แต่ก็มีบางคณะที่รถสวัสดิการไม่ผ่านก็ยังใช้
จักรยานอยู่บ้าง เช่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะวนศาสตร์
แต่ปัจจุบันจักรยานเหลือน้อยลง เมื่อเทียบกับจ�ำนวนรถยนต์ที่วิ่งอยู่
ภายในมหาวิทยาลัย

2

ส่วนที่

การขึ้นทะเบียน

นิสิตใหม่

การขึน้ ทะเบียนนิสติ ใหม่ หมายถึง ผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้รายงานตัวต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าเป็นนิสิต โดยการยื่นเอกสารและ
หลักฐานต่างๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ซึ่งผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตเรียบร้อยแล้ว
จะได้รับเลขประจ�ำตัวนิสิตและบัตรประจ�ำตัวนิสิต เพื่อแสดงสถานภาพการเป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 2561 และต้องด�ำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้

1

การบันทึกระเบียนประวัตินิสิต

2

การขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
(Nontri Account)

ใหม่

งเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่และ
3 การส่
ถ่ายรูปท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิตใหม่
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่
4 (โคร
งการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน)
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คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561

1

การบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่
1.1

ก�ำหนดการบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่

นิสิตใหม่ (เฉพาะบางเขน วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันสมทบ) ต้องบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์
ทาง https://www.student.ku.ac.th/newregis วันที่ 17-22 กรกฎาคม 2561 โดยแบ่งเป็น

รอบที่นิสิตใหม่ผ่านการคัดเลือก
รอบที่ 1 Portfolio
รอบที่ 2 โควตา
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 Admissions
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

วันบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่
เริ่มวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
เริ่มวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
เริ่มวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
เริ่มวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
เริ่มวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561
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1.2

ข้อมูลส�ำคัญที่ต้องเตรียมในการบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ประกอบด้วย

ข้อมูลส่วนตัวของนิสิต
- ข้อมูลประวัติส่วนตัว
- ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ - ข้อมูลที่อยู่ถาวร (ตามบัตรประจ�ำตัวประชาชน)
- ข้อมูลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- เลขประจ�ำตัวประชาชนของบิดา–มารดา และผู้ปกครอง
- ข้อมูลการเบิกค่าเล่าเรียน
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของนิสิต
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ครอบครัว)
- ข้อมูลการเบิกค่าเล่าเรียน เบิกได้
แบบส�ำรวจนิสิตใหม่ ประกอบด้วย
(บิดา–มารดา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ) หรือเบิกไม่ได้
- ข้อมูลการเข้าศึกษา
- ข้อมูลส่วนตัว
- ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
- ข้อมูลบิดา–มารดา และผู้ปกครอง
- ข้อมูลการศึกษาวิชาทหาร
และการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต
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1.3

วิธีการและขั้นตอนการบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่

กรอกข้อมูลส่วนตัวของนิสิต
1) เข้า Website: https://www.student.ku.ac.th/newregis กรอกเลขประจ�ำตัวประชาชนของนิสิต
หรือในกรณีเป็นนิสิตต่างชาติ ให้กรอก Passport ID แล้ว Submit
2) หน้าจอจะปรากฏ “เลขประจ�ำตัวนิสิต ชื่อ-ชื่อสกุลภาษาไทย” ในส่วนทะเบียนนิสิต
และต้องบันทึกข้อมูล 2 ส่วน คือ ระเบียนประวัตินิสิต และ แบบส�ำรวจนิสิตใหม่
3) หน้าต่างจะขึ้นค�ำถามให้นิสิตเลือกและตอบค�ำตอบ (ซึ่งนิสิตต้องจ�ำค�ำถามและค�ำตอบให้ได้
เพื่อป้องกันปัญหาการบันทึกประวัติไม่ส�ำเร็จ)
4) นิสิตกรอกรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ส่วนทะเบียนนิสิต ประวัติส่วนตัว การศึกษา/อื่นๆ
สถานที่ติดต่อ ผู้ปกครอง (นิสิตต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากขาดส่วนใดระบบจะไม่บันทึกข้อมูลให้)
ทั้งนี้ ต้องบันทึกหรือต้องเลือกข้อมูลทุกข้อที่มีเครื่องหมาย * สีแดง
5) ตอบแบบส�ำรวจนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. ปีการศึกษา 2561
6) เมื่อกรอกครบทุกส่วนแล้วให้คลิกเลือก “บันทึก” และสั่งพิมพ์ (Print) ใบมอบตัวนิสิต (สทป.1)
พร้อมดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ (Print) ใบสัญญาและค�ำรับรอง (สทป.2)

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561
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อัปโหลดไฟล์เอกสาร
นิสิตใหม่ต้องเตรียมไฟล์เอกสาร และอัปโหลดตามขั้นตอนในระบบบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ดังนี้
1) บัตรประจ�ำตัวประชาชนด้านหน้าทีม่ รี ปู ของนิสติ สแกนเป็นไฟล์นามสกุล .JPEG .PDF .PNG .GIF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
2) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรือเทียบเท่า ที่แสดงคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) และระบุวันที่อนุมัติการจบหรือส�ำเร็จการศึกษา ระบุวันที่ออกจากโรงเรียน และระบุว่าจบหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .JPEG .PDF .PNG .GIF (กรณีมี
2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
3) ใบสัญญาและค�ำรับรองของผู้ปกครอง (สทป.2) ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อนิสิตในส่วน
ใบสัญญา ส่วนค�ำรับรองให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อ พร้อมมีพยานลงลายมือชื่อ 1 คน 1 ฉบับ แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .JPEG
.PDF .PNG .GIF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
4) ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของนิสิต ตามบัตรประจ�ำตัวประชาชนไม่ตรงกับส�ำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้
ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .JPEG .PDF .PNG .GIF ขนาด
ภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

หมายเหตุ
 กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้บันทึกแล้ว (ยกเว้นเลขประจ�ำตัวประชาชน และชื่อ-ชื่อสกุลภาษาไทย)
ให้นิสิต Log in เข้าไปแก้ไขข้อมูลและบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง และสั่งพิมพ์ (Print) ใบมอบตัวนิสิต (สทป.1)
โดยระบบจะยึดข้อมูลที่มีการบันทึกครั้งสุดท้ายเป็นส�ำคัญ
 กรณีเลขประจ�ำตัวประชาชน หรือ ชื่อ-ชื่อสกุลภาษาไทย ไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อฝ่ายรับเข้าศึกษา
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 118 0100 ต่อ (61) 8046-8051
ทั้งนี้ การบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ให้นิสิตอ่านและท�ำตามขั้นตอนที่ปรากฏในเว็บไซต์
https://www.student.ku.ac.th/newregis
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2

การขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
(Nontri Account)
รหัสเครือข่ายนนทรี (Nontri Account) เป็นรหัสที่ใช้แสดงตัวตน
ของนิสิต ในการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายนนทรี
(Nontri Account) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบ
ข้อมูลด้านการศึกษา ตลอดจนระบบสารสนเทศส�ำหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

นิสิตต้องบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ที่เว็บไซต์
https://student.ku.ac.th/newregis ก่อน
จึงจะสามารถลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีได้
คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561
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ขั้นตอนการยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

1. ขอรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีผ่านทางเว็บไซต์ https://accounts.ku.ac.th
2. จะปรากฏหน้าจอระบบบริหารบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account Management)
3. คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ (Activate Account)”
4. กรอกข้อมูลยืนยันตัวบุคคล ดังนี้ เลขประจ�ำตัวประชาชน, นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) และเลือก
		 Person Type เป็น “Student/นิสิต” (ต้องกรอกข้อมูลทุกรายการ)
5. คลิกปุ่ม “Continue” เพื่อด�ำเนินการขั้นตอนต่อไป
6. ก�ำหนดรหัสผ่าน 2 ครั้งให้ตรงกัน โดยรหัสผ่านจะต้องประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ
		ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร และมีความยาวไม่เกิน 16 ตัวอักษร แล้วคลิกปุ่ม “Change Password”
7. ก�ำหนด ค�ำถาม/ค�ำตอบ ไว้ส�ำหรับกรณีการกู้คืนรหัสผ่าน เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “Save Answers”
8. ตรวจสอบข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้ คลิกเมนู “My Account and Recovery Email”

ทั้งนี้ นิสิตจะได้รับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account)
ประกอบด้วยชื่อบัญชี (Username) และรหัสผ่าน (Password)
โดยชื่อบัญชีผู้ใช้นิสิต จะขึ้นต้นด้วย b ตามด้วยเลขประจ�ำตัวนิสิต เช่น b61XXXXXXXX

บันทึกประวัตินิสิตใหม่
https://student.ku.ac.th/newregis
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เปิดบัญชีผู้ใช้ Nontri Account
https://accounts.ku.ac.th

3

การส่งเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่
และถ่ายรูปท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิตใหม่
การมอบตัวนิสติ ใหม่และการท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสติ ใหม่ เป็นการ
แสดงสิทธิ์การเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการแสดง
เอกสารส�ำคัญไว้เป็นหลักฐานกับมหาวิทยาลัย และรับบัตรประจ�ำตัวนิสิต
ไว้เป็นหลักฐานระบุตัวตนของนิสิต
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3.1

เอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัวนิสิตใหม่
1. ใบมอบตัวนิสิตใหม่ (สทป.1) ที่ได้จากการพิมพ์ (Print) หลังจากบันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ
นิสิตใหม่ ผ่านระบบ online พร้อมลงลายมือชื่อนิสิต และติดรูปถ่ายชุดเครื่องแบบนิสิต ขนาด 1 นิ้ว
ไว้มุมขวาด้านบน 1 ฉบับ

ย่าง

ตัวอ

รูปถ่ายดิจิทัลของนิสิต เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง
ไม่สวมหมวกและแว่นตาด�ำ สวมชุดนิสิต
(ตามระเบียบของ มก.)
พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
มีขนาดของใบหน้าประมาณ 80%
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2. ใบสัญญาและค�ำรับรอง (สทป.2) ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงชื่อนิสิตในส่วนใบสัญญา
ส่วนค�ำรับรองให้ผู้ปกครองลงชื่อ พร้อมมีพยานลงชื่อ 1 คน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรือเทียบเท่า
ที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และระบุวันที่อนุมัติการจบหรือส�ำเร็จการศึกษา ระบุวันที่ออกจากโรงเรียน และ
ระบุว่าจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแสดงฉบับจริง และส่งฉบับถ่ายส�ำเนา ให้มหาวิทยาลัย 1 ฉบับ (กรณี
มี 2 หน้า ให้ถ่ายส�ำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้องทั้ง 2 หน้า)

 กรณีผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษานานาชาติ
ให้ยื่นใบรายงานคะแนน (Transcript) และใบประกาศนียบัตร (Certificate) ที่ได้รับ
การเทียบวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) หรือเอกสารรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. บัตรประจ�ำตัวประชาชนของนิสติ โดยแสดงบัตรจริง และส่งฉบับถ่ายส�ำเนา 1 ฉบับ กรณีเป็นนิสติ ต่างชาติ
ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และถ่ายส�ำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้อง
5. ส�ำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของนิสิต (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในเอกสารแต่ละฉบับไม่ตรงกัน) พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561
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3.2

การแต่งกายของนิสิต

เครื่องแบบชุดพิธีการ
หรือชุดพระราชพิธี

เครื่องแบบชุดเวลาเรียนปกติ

เครื่องแบบชุดพิธีการ หรือชุดพระราชพิธี คือ ชุดที่สวมใส่
ในงานพิธีส�ำคัญและเป็นทางการของ มหาวิทยาลัย เช่น พิธีไหว้ครู พิธี
รับพระราชทานปริญญาบัตร และงานพิธีต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือ
คณะก�ำหนด
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คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561

เครื่องแบบชุดเรียนวิชา
กิจกรรมพลศึกษา

รณ์
ซื้อได้ที่ร้านสหก
เครื่องแบบนิสิต ตรศาสตร์
ษ
9
มหาวิทยาลัยเก 6, 02 5614629, 02 940 538
0
2
3
9
7
5
โทร. 0 2
าร :
วัน เวลาให้บริก า 08.00-19.00 น.
เวล
ร์
ก
ุ
ศ
วันจันทร์น.
า 09.00-17.00
ล
เว
์
และวันเสาร

การแต่งกายในวันมอบตัวนิสิตใหม่และท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิตใหม่
ให้แต่งกายชุดเวลาเรียนปกติ (ปี 1) เพื่อให้สะดวกในการถ่ายรูปท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิตใหม่
นิสิตหญิง ติดเข็ม มก. ให้อยู่ระหว่างแนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 1-2 นับจากกระดุมคอ ไม่ติดตุ้งติ้ง
นิสิตชาย ผูกเนคไทสีเขียว ให้ตราพระพิรุณทรงนาคอยู่ระหว่างแนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 1-2
นับจากกระดุมคอ
- ไม่สวมเครื่องประดับ เช่น ต่างหู สร้อยคอ ฯลฯ
- สีผมสุภาพ ห้ามไว้หนวดและเครา ไม่ติดเครื่องประดับผม
นิสิตที่ไม่แต่งกายเครื่องแบบนิสิตตามระเบียบ
หรือแต่งกายไม่สุภาพ
จะไม่อนุญาตให้มอบตัวนิสิตใหม่
และท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิตใหม่
คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561
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3.3

ก�ำหนดการมอบตัวนิสิตใหม่และถ่ายรูปท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิตใหม่

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
เวลา

คณะ / สาขาวิชา

09.00-10.30 น.

เศรษฐศาสตร์

09.00-10.00 น.

- เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

09.40-10.30 น.

- เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์การประกอบการ

10.30-12.00 น.

อุตสาหกรรมเกษตร

10.30-11.30 น.

- เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

11.00-11.45 น.

- พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

11.15-12.00 น.

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พักกลางวัน

30

13.00-13.30 น.

ศึกษาศาสตร์

13.15-13.45 น.

สัตวแพทยศาสตร์

13.30-16.00 น.

วิทยาศาสตร์

13.30-14.10 น.

- คณิตศาสตร์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา ชีวเคมี พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ ฟิสิกส์

14.00-15.00 น.

- สถิติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

15.00-15.30 น.

- ชีววิทยา สัตววิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี เคมีบูรณาการ เตรียมแพทยศาสตร์

15.30-16.00 น.

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
เวลา
09.00-10.00 น.

เกษตร

09.00-09.30 น.

- วิทยาศาสตร์เกษตร

09.30-10.00 น.

คณะ / สาขาวิชา

- เคมีการเกษตร การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ คหกรรมศาสตร์
- เกษตรเขตร้อน อาหารและโภชนาการ สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

10.00-11.20 น.

บริหารธุรกิจ

10.00-10.50 น.

- การเงิน การจัดการ การจัดการการผลิต การตลาด

10.30-11.20 น.

- บัญชี

11.00-11.40 น.

เทคนิคการสัตวแพทย์

11.30-12.00 น.

สถาปัตยกรรมศาสตร์
พักกลางวัน

13.00-13.30 น.

สิ่งแวดล้อม

13.30-16.00 น.

วิศวกรรมศาสตร์

13.30-14.30 น.
14.15-15.15 น.
15.00-16.00 น.

- วิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มวิทยาเขตบางเขน) วิศวกรรมการบินและอวกาศ
- วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
- วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน�้ำ วิศวกรรมวัสดุ
- วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการเทคโนโลยีการบิน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
- วิศวกรรมส�ำรวจและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ
คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561
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วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
เวลา

คณะ / สาขาวิชา

09.00-11.20 น.

สังคมศาสตร์

09.00-10.30 น.

จิตวิทยา นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

10.20-11.20 น.

ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

11.00-12.00 น.

ประมง
พักกลางวัน

13.00-14.00 น.

วนศาสตร์

14.00-15.10 น.

มนุษยศาสตร์

14.00-14.40 น.
14.20-15.10 น.

32

นวัตกรรมการท่องเที่ยว ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก
ปรัชญาและศาสนา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาตะวันออก (จีนธุรกิจ)
ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ
สื่อสารมวลชน วรรณคดี การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

15.00-16.00 น.

โครงการ หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินฯ

15.10-16.00 น.

วิทยาลัยการชลประทาน

15.20-16.00 น.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561

3.4

ขั้นตอนการมอบตัวนิสิตใหม่และท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิตใหม่
1) ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารมอบตัว และตรวจสอบข้อมูลหน้าบัตรประจ�ำตัวนิสิต
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน โดยการตรวจสอบบัตรประจ�ำตัวประชาชนของนิสิต และ scan barcode
จากใบแผนผังมอบตัวนิสิตใหม่ นิสิตส่งเอกสารมอบตัว และตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่จะปรากฏ
บนบัตรประจ�ำตัวนิสิต
2) ถ่ายรูปท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิต นิสิตเข้าถ่ายรูปท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิต พร้อมเปิดบัญชีธนาคาร
E-Passbook กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ก�ำหนดการรับบัตร (Debit Card)
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทาง www.ku.ac.th
3) ทดสอบการใช้งานระบบแสดงตนด้วย KU App นิสิตสามารถทดสอบการใช้งาน Virtual ID Card
บน Smart Phone หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว ถือว่าด�ำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนของการมอบตัว
นิสิตใหม่ และท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิตใหม่

3.5

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเป็นนิสิตใหม่

1. บัตรประจ�ำตัวนิสิต และ KU App (ส�ำหรับใช้งานบน Smart Phone)
- ใช้แสดงตัวตนของนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
- ใช้แสดงตัวตนเพื่อลงเวลาเรียน และเข้าสอบ
- ใช้เป็นบัตรผ่านเข้า-ออกหอพัก และอาคารสถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
- ใช้เป็นบัตรผ่านเข้า-ออกห้องสมุด ยืม-คืนหนังสือ และบริการต่างๆ ของห้องสมุด
- ตรวจสอบ Statement ได้จาก SCB Easy Net
- ใช้จ่ายแทนการใช้เงินสดได้ ตามเครื่องรูดที่มีเครื่องหมาย
- ใช้ช้อปปิ้ง Online ได้อย่างสะดวกสบาย
- ใช้กด ถอน โอน จ่ายผ่านตู้เอทีเอ็มได้อย่างปลอดภัย

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561
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2. บัญชี E-Passbook กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พุทธศักราช 2559 (เล่มสีเขียว)
เป็นระเบียบ ข้อบังคับฯ และข้อปฏิบตั ิ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาของนิสติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการรับเข้าศึกษาและระบบการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระเบียบในการ
ศึกษา สถานภาพนิสิต การส�ำเร็จการศึกษา ความประพฤติของนิสิตและวินัยนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาตลอดหลักสูตร (นิสิตจะได้รับในวันมอบตัวนิสิตใหม่และท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิตใหม่ วันที่ 24-26 กรกฎาคม
2561)

กรณีมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 02 118 0100 ต่อ 8046-8051 หรือทาง E-mail : admission@ku.ac.th
และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง http://admission.ku.ac.th

http://admission.ku.ac.th
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https://www.facebook.com/kuadmission

4

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่
(โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน)
มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้
นิสติ ใหม่ ระดับปริญญาตรี บางเขน
เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศนิสติ ใหม่
(โครงการก้ า วแรกสู ่ ศ าสตร์
แห่งแผ่นดิน) ณ อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น. โดย
แบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561
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กลุ่มที่ 1 วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
กลุ่มที่ 2 วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
ประมง สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ
กลุ่มที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
เกษตร เศรษฐศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
วิศวกรรมศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาลัยการชลประทาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
โครงการหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินฯ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองกิจการนิสิต
โทร. 02-118-0150-9
หรือดูรายละเอียดที่ www.sa.ku.ac.th
หรือ www.ku.ac.th
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ส่วนที่

การลงทะเบียนเรียน
และการเรียนการสอน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
38

การช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
ตารางเรียน
การสอบ
ผลการเรียน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การประเมินอาจารย์ผู้สอน
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เอกสารส�ำคัญทางการศึกษาต่างๆ

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561

ในแต่ละภาคเรียน นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่ก�ำหนดตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
จะด�ำเนินการจัดตารางเรียนและลงทะเบียนเรียนให้นิสิตใหม่ (นิสิตภาคพิเศษ ติดต่อโครงการที่สังกัด)
ส�ำหรับในภาคเรียนต่อไป จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้

ขั้นตอนที่

1

นิสิตจะต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่คณะที่ตนเองสังกัด เพื่อขอ
ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา เกี่ยวกับแผนการเรียนและการลงทะเบียนเรียน

นิสิตพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ระบบสารสนเทศนิสิต
(https://www.regis.ku.ac.th) และช�ำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาผ่านธนาคารตามวันที่ก�ำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา
ขั้นตอนที่

3

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนของตนเอง ตามวันที่ก�ำหนดไว้
ในปฏิทินการศึกษา (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน
ให้นิสิตพิมพ์เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง)

ขั้นตอนที่

2

นิสิตลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
(https://www.regis.ku.ac.th) ตามวันและเวลาที่ก�ำหนดไว้
ในปฏิทินการศึกษา
ขั้นตอนที่

4
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1. การช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
นิสิตใหม่ทุกคนต้องช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2561 หากนิสิตไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้หรือมีเหตุจ�ำเป็น ดังนี้
1.1 นิสิตที่ประสงค์จะกู้เงินกองทุน กยศ. หรือ กรอ. ให้ติดต่อด�ำเนินการแจ้งความจ�ำนงขอกู้ที่กองกิจการนิสิต
ทั้งนี้จะต้องมีเลขประจ�ำตัวนิสิตให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นกู้ได้ โดยจะต้องขอกู้ให้เสร็จตามที่ก�ำหนด
1.2 นิสิตที่ต้องการขอผ่อนผันการช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งนิสิตที่ประสงค์จะกู้เงินกองทุน กยศ.
และ กรอ. แต่ยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้เขียนใบค�ำร้องขอผ่อนผันการช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษายื่นที่คณะต้นสังกัด
โดยคณบดีเป็นผู้ลงนามอนุมัติให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ก�ำหนดการช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
การช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตให้ช�ำระผ่านธนาคาร ต้องช�ำระระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2561
โดยสามารถช�ำระผ่านธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงเทพ และ
ธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ เมื่อช�ำระเงินแล้วให้นิสิตตรวจสอบผลการช�ำระเงินได้ในวันถัดไป ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่
https://www.regis.ku.ac.th
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ขั้นตอนการช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. พิมพ์ใบช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือใบแจ้งหนี้ (KU9) ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
(https://www.regis.ku.ac.th) แล้ว Login เข้าระบบ
2. ใส่รหัสบัญชีและรหัสผ่าน (b61XXXXXXXX และรหัสผ่านของนิสิต)
3. หน้าต่างจะปรากฏข้อมูลส่วนตัวนิสิต พร้อมสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน เลือกเมนูรายงาน
และเลือกใบแจ้งหนี้ (KU9)
4. เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) และน�ำไปช�ำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น
ได้แก่ ไทยพาณิชย์ ทหารไทย กรุงศรีอยุธยา กรุงเทพ กรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ)
5. นิสิตสามารถตรวจสอบการช�ำระเงินได้ในวันถัดไป ที่ https://www.regis.ku.ac.th
คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561
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ตัวอย่างใบแจ้งการช�ำระเงิน (KU9)

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

42

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561

2. การลงทะเบียนเรียน
แต่ละภาคการศึกษา (ภาคต้น/ภาคปลาย) นิสิตสามารถลง
ทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส�ำหรับ
ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต ภายใต้ความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดีต้นสังกัด

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนส�ำหรับนิสิตใหม่

1. นิสติ ใหม่ ภาคปกติ นิสติ สามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้งให้นิสิต

พิมพ์รายงานผลการลงทะเบียนเรียนในระบบสารสนเทศนิสิต และตรวจสอบตารางเรียน (https://www.regis.ku.ac.th)
ได้ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 (ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีการจัดช่วงเวลาในการเข้ายืนยันการลงทะเบียนเรียน) ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้		
1. เข้าระบบสารสนเทศนิสิต (https://www.regis.ku.ac.th) แล้ว Login เข้าระบบ
		

2. ใส่รหัสบัญชีและรหัสผ่าน (หน้าต่างจะปรากฏข้อมูลส่วนตัวนิสติ ) และแสดงข้อมูลช่วงเวลาลงทะเบียนเรียน

		

3. เลือกเมนูลงทะเบียน

		

4. เลือกยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

			 5. เลือกรายงาน --> ผลการลงทะเบียน --> พิมพ์ผลการลงทะเบียนเรียน
			 6. เลือกรายงาน --> ตารางเรียน --> พิมพ์ตารางเรียน
			 7. การตรวจสอบตารางเรียน
คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561
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ข้อมูลการลงทะเรียนเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

ยืนยันการลงทะเบียนเรียน
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2. นิสติ ใหม่โครงการภาคพิเศษ
นิสติ ใหม่ (โครงการภาคพิเศษ) ให้ดำ� เนินการผ่านระบบสารสนเทศนิสติ (https://www.regis.ku.ac.th)
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. รับตารางเรียนและข้อมูลการลงทะเบียนเรียนที่โครงการที่นิสิตสังกัด
2. ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต (https://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

หมายเหตุ นิสิตที่กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ขอรหัสผ่านกับกรอกแบบค�ำขอกู้ยืม : www.studentloan.or.th
ติดตามข่าวสาร กรอ. กองกิจการนิสิต ที่กองทุนเงินให้กู้ยืม กองกิจการนิสิต
ติดต่อสอบถามและรับใบสมัครได้ที่ กองทุนเงินให้กู้ยืม กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก ชั้น 3
โทร. 02 118 0176 หรือ 02 118 0150-9 ต่อ 8553-8557
www.studentloan.or.th
คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561
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การเบิกค่าเล่าเรียนส�ำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน
หลักฐาน/เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนส�ำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน นิสิตสามารถด�ำเนินการด้วยตนเอง
โดยใช้ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ที่ระบบสารสนเทศนิสิต (https://www.regis.ku.ac.th)
และด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. เลือกเมนูใบเสร็จรับเงิน (KU2)
2. นิสิตต้องอ่านและท�ำความเข้าใจ
รายละเอียดก่อนพิมพ์
3. เลือก ด�ำเนินการต่อ
4. เลือกแสดงใบเสร็จ (ส�ำเนา)
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และเครื่องพิมพ์
5. เลือกแสดงใบเสร็จ (ต้นฉบับ)
เพื่อตรวจสอบเครื่องพิมพ์แล้ว
จึงสั่งพิมพ์
ข้อควรระวัง ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์
สามารถพิมพ์ต้นฉบับได้เพียงครั้งเดียว
ก่อนการสั่งพิมพ์ควรทดสอบการพิมพ์
ด้วยตัวส�ำเนาก่อน (ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
เริ่มพิมพ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561
เป็นต้นไป)
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน (KU2)
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เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนส�ำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน
ประกอบด้วย

1. ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ต้นฉบับ
2. ส�ำเนาเอกสารการขออนุมัติลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
ให้ถอื เป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษา และประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ส�ำหรับนิสิตปริญญาตรี (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://registrar.ku.ac.th) http://registrar.ku.ac.th
โดยให้ดูลิงค์ด่วนและเลือกอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ จากนั้นเลือกเอกสารประกอบการเบิก
ค่าเล่าเรียน

3. ตารางเรียน
นิสิตตรวจสอบตารางเรียนได้ที่ระบบสารสนเทศนิสิต (https://www.regis.ku.ac.th
หรือ http://registrar.ku.ac.th)
หมายเหตุ ตัวอย่างรหัสวิชา 01 453 101
รหัสวิชาในคณะ
รหัสสาขาวิชา
001 – 049
050 – 099
100 – 125
126 – 149
150 – 189
200 – 239
240 – 249
250 – 299

คณะ
เกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
ศึกษาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ประมง

รหัสสาขาวิชา
300 – 349
350 – 399
400 – 449
425
450 – 499
500 – 549
600 – 649
999

คณะ
วนศาสตร์
มนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
สังคมศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
เทคนิคการสัตวแพทย์
วิชาบูรณาการ
คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561
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ห้องเรียน
LH1
LH2
LH3
LH4
AG
HORT
SOIL
HE
FI
AQ
MS
FIP
THIEM
FE
FM
FP1
FP4
Dept
SCL
R
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อาคารศูนย์เรียนรวม 1
อาคารศูนย์เรียนรวม 2
อาคารศูนย์เรียนรวม 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษา จุฬาภรณ์
ตึกคณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน
ตึกปฐพี
ตึกคหกรรมศาสตร์
ตึกคณะประมง
ตึกเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
ตึกวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ตึกผลิตภัณฑ์ประมง
ตึกเทียม คมกฤส
ตึกวิศวกรรมป่าไม้
ตึกการจัดการป่าไม้
ตึกวนผลิตภัณฑ์ 1
ตึกวนผลิตภัณฑ์ 4
ห้องเรียนที่ภาควิชา	
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์
ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561

Biochem
MG
Phys

ตึกชีวเคมี
ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์
ตึกฟิสิกส์

SMC
Chem
ZOO
HUM
VINIT
E
ED
EC
SOC
V
AI
BA
SC

ตึกสถิติ-คณิต-คอมพิวเตอร์
ตึกเคมี
ตึกสัตววิทยา
ตึกคณะมนุษยศาสตร์
ตึกวินิจวนันดร		
ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตึกคณะศึกษาศาสตร์
ตึกคณะเศรษฐศาสตร์
ตึกคณะสังคมศาสตร์
ตึกคณะสัตวแพทยศาสตร์
ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ตึกคณะบริหารธุรกิจ
อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี

4. การสอบ
นิสิตสามารถตรวจสอบตารางสอบและห้องสอบได้ที่เว็บไซต์ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล (http://registrar.ku.ac.th) โดย
นิสิตต้องเข้าสอบตามวันที่ก�ำหนด หากเกิดกรณีที่ท�ำการส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ จะถือว่าผิดวินัยนิสิต จะต้องได้รับการพิจารณา
โทษทางวินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. ผลการเรียน
ส�ำหรับผลการเรียนของนิสิต ใช้ระดับคะแนน (Grade) เป็นตัวแสดงผลการเรียนของนิสิต โดยนิสิตตรวจสอบผลการเรียนของ
ตนเองได้ที่ระบบสารสนเทศนิสิต (https://www.regis.ku.ac.th) และเมื่อสอบได้ครบทุกรายวิชา ตามความต้องการของหลักสูตร และ
ต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร เท่ากับ 2.00 ขึ้นไป นิสิตจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ถ้าเรียนครบตามหลักสูตร แต่ได้ระดับคะแนนต�่ำกว่า 2.00 จะสามารถขอรับอนุปริญญาได้) ทั้งนี้ รายละเอียด
เพิ่มเติมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

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

ขั้นตอนการดูผลการเรียนในระบบ
ระบบเกรดออนไลน์ส�ำหรับนิสิต
1. ระบบเกรดออนไลน์ส�ำหรับนิสิต
https://grade-std.ku.ac.th/GSTU_login_.php

2. ใส่รหัสบัญชีและรหัสผ่าน
3. หน้าต่างจะปรากฏข้อมูลส่วนตัวนิสิต
เลือกเมนูรายงานและผลการเรียน
2. เลือกภาษา ไทย / Eng
3. ใส่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ป้อนเลขตามที่ปรากฏ คลิกเข้าสู่ระบบ
4. ระบุปี/ภาคการศึกษาและคลิก ค้นหา
คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561
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6. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม และครบทุกประเภทกิจกรรม จึงจะได้รับ
การเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ตรวจสอบได้ที่ Transcript กิจกรรม
: nisit.kasetsart.org และหากต้องการค�ำแนะน�ำด้านการตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม และขอ
ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้ที่หน่วยประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กองกิจการนิสิต www.newgrad.sa.ku.ac.th)

www.newgrad.sa.ku.ac.th

7. การประเมินอาจารย์ผู้สอน
นิสิตจะต้องประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชา ผ่านระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
(https://eassess.ku.ac.th) โดยต้องประเมินภาคเรียนละ 2 ครั้ง หากไม่ประเมินการเรียน
การสอนครบทั้ง 2 ครั้ง (ไม่ว่าจะประเมินครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือไม่ประเมินทั้ง 2 ครั้ง) นิสิตจะ
ถูกล็อคระบบลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนถัดไป
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8. การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ข้อควรรู้ส�ำหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานส�ำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 การเทียบผลคะแนน
สอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รายวิชาที่สามารถ
ขอยกเว้นการ
ลงทะเบียนเรียน
*013552xx
หรือเทียบเท่า
01355113
หรือเทียบเท่า
01355112
หรือเทียบเท่า
01355111
หรือเทียบเท่า
English
Preparation
Course
*หมายเหตุ :
		

ระดับผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษที่น�ำมาเทียบ
TOEFL
O-NET
IELTS
OOPT
KU-EPT
PBT/ITP CBT
iBT
> 85

> 547

> 210

> 78

>5

> 80

> 70

> 75

> 510

> 180

> 64

> 4.5

> 60

> 60

> 55

> 473

> 150

> 52

> 4.0

> 40

> 45

> 30

> 433

> 120

> 40

> 3.5

> 20

> 30

> 15

> 393

> 90

> 29

> 3.0

> 10

> 20

ยกเว้นให้เฉพาะนิสิตในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561
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การลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคต้น
1. ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล จะลงทะเบียนเรียนให้นิสิตภาคปกติ วิชา 01355111 หรือ 01355112 ใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ส�ำหรับ 01355113 และ 013552xx ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปด้วย
ตนเอง)
2. แผนการเรียนก�ำหนดให้ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคปลาย ให้นสิ ติ ลงทะเบียนเรียนภาคปลาย
ด้วยตนเอง ตามสาขาดังนี้
คณะเกษตร			

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (A18)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร		

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (K01)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (K02)
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (K03)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (K05)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (E14)

3. นิสติ เตรียมแพทยศาสตร์ (D32) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (L32) ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา
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การนับหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับเรื่องที่อยากฝากไว้เป็นความรู้เล็กๆ น้อยๆ ให้แก่นิสิตใหม่ เนื่องจากมีความสับสนค่อนข้างมาก คือ การนับ
หน่วยกิตรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีการให้คะแนนเป็น P และไม่น�ำมาค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ท�ำให้นิสิตมักมี
ความเข้าใจผิดในการนับหน่วยกิต และอาจส่งผลให้เรียนไม่ครบตามหลักสูตรที่ก�ำหนด จึงจะขออธิบายไว้ ดังนี้
การนับหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษ
o วิชาภาษาอังกฤษ I (01355111) นิสิตต้องผ่าน (ได้ P) ทุกคน แต่ไม่น�ำมานับ หน่วยกิตตามหลักสูตร
o ให้ดูจากหลักสูตรของตนเองว่า ต้องเรียนภาษาอังกฤษกี่หน่วยกิต และให้เริ่มนับหน่วยกิตที่รายวิชา
ภาษาอังกฤษ II (01355112) เป็นตัวแรก
o ในกรณีที่มีคะแนนภาษาอังกฤษแรกเข้าศึกษาอยู่ในระดับ PASS Eng II, Eng III นิสิตจะได้รับการ
เทียบคะแนนเป็น P จะไม่น�ำมาค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม แต่ให้นับหน่วยกิตในรายวิชาที่ได้ P ด้วย
o นิสิตต้องเลือกลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 01355xxx ให้ครบถ้วนตามจ�ำนวนหน่วยกิต
ที่หลักสูตรก�ำหนด
o วิธีการนับหน่วยกิต เป็นดังนี้
•
•
•
•
•

01355111 (ต้องเรียน แต่ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร)
01355112 (3 หน่วยกิต)…..
01355113 (3 หน่วยกิต)…..
รวม 9 หน่วยกิต
01355xxx (3 หน่วยกิต).....
01355xxx (3 หน่วยกิต)…………………………………….

รวม 12 หน่วยกิต

o ทั้งนี้บางหลักสูตรได้มีการก�ำหนดให้สามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอื่นได้ แต่จะต้องเลือกเรียน
ภาษาใดภาษาหนึ่ง ให้ครบถ้วนตามหน่วยกิตที่ก�ำหนด นิสิตจะต้องดูรายละเอียดจากหลักสูตรของตนเอง
เพื่อความถูกต้องด้วย

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561
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9. เอกสารส�ำคัญทางการศึกษาต่างๆ
ยื่นขอได้ที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก

ขั้นตอนการขอเอกสารส�ำคัญทางการศึกษา
เอกสารที่ขอได้
- ใบรายงานคะแนน (Transcript)

- ใบรับรองฐานะการศึกษา

ค�ำอธิบายเอกสาร
-

ใบรายงานคะแนนที่มีเกรดของแต่ละรายวิชา และเกรดเฉลี่ยสะสม
ใช้สมัครงาน สมัครทุน เป็นต้น
ใช้รูปถ่ายชุดนิสิต ขนาด 1 นิ้ว
ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท
ใบรับรองว่าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ.... สาขา.... ชั้นปีที่.....
- ใช้สมัครงาน สมัครทุน ขอหนังสือเดินทาง (Visa)
- ใช้รูปถ่ายชุดนิสิต ขนาด 1 นิ้ว
- ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท
เตรียมรูปถ่ายสวมชุดนิสิตขนาด 1 นิ้ว / เอกสาร 1 ฉบับ

กดบัตรคิว รอเจ้าหน้าที่เรียกคิว
แจ้งเอกสารที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่

ช�ำระค่าธรรมเนียม
เอกสารส�ำคัญทางการศึกษา ฉบับละ 20 บาท

รับเอกสาร หลังจากยื่นค�ำร้อง ครึ่งวันท�ำการ*
ยื่นขอเอกสาร 08:30 – 11:30 น. รับเอกสารในเวลา 14:00 น. เป็นต้นไป
ยื่นขอเอกสาร 11:31 – 16:30 น. รับเอกสารในวันท�ำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
การจะประสบความส�ำเร็จในการเรียนระดับอุดมศึกษาได้นั้น จะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ
เช่น ความขยันหมัน่ เพียร ความมีวนิ ยั ในตนเอง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นต้น นอกเหนือจากนี้
อยากจะฝากเกร็ดเล็กน้อยเหล่านีไ้ ว้ให้นสิ ติ เพือ่ ช่วยเป็นส่วนหนึง่ ในการสนับสนุนให้การเรียนการสอน
ของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่นยิ่งขึ้น
ศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559
ข้อบังคับนีจ้ ะท�ำให้นสิ ติ ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆ ทีจ่ ะท�ำให้นสิ ติ ทราบว่า ข้อใดปฏิบตั ไิ ด้ ข้อใดห้ามปฏิบตั ิ นิสติ จึงควรอ่าน
ท�ำความเข้าใจกับข้อบังคับให้มากทีส่ ดุ และหากมีขอ้ สงสัย สามารถสอบถามจากอาจารย์ทปี่ รึกษาเพิม่ เติมเพือ่ ความเข้าใจได้ดยี งิ่ ขึน้
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน หรือเพิ่ม – ถอน รายวิชา
ถึงแม้ว่านิสิตจะสามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ แต่นิสิตควรต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียน
เรียนทุกครั้ง เพื่อให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบรายวิชาที่นิสิตต้องการลงทะเบียนเรียน ว่าถูกต้องตามหลักสูตร และเป็นไปตาม
ข้อบังคับฯ ป.ตรี หรือไม่ เพื่อให้นิสิตเรียนครบหลักสูตรได้ทันตามก�ำหนดหลักสูตร
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ดูปฏิทินการศึกษา
นิสิตต้องด�ำเนินการต่างๆ ให้ตรงตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษาก�ำหนด เช่น การช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน
ธนาคาร การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ การยื่นค�ำร้องต่างๆ เป็นต้น เพราะหากด�ำเนินการล่าช้า นิสิตจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
ปรับกรณีล่าช้า และถ้าด�ำเนินการล่าช้ามากเกินไป อาจผิดต่อระเบียบข้อบังคับฯ ป.ตรี ได้
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน เพิ่ม - ถอนรายวิชา
ควรตรวจสอบทุกครั้งหลังจากด�ำเนินการลงทะเบียน หรือมีการเพิ่ม – ถอน รายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษา
เพื่อให้แน่ใจว่านิสิตมีรายชื่อในรายวิชานั้น หมู่เรียนนั้นจริง
ตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบสารสนเทศนิสิต
เช่น ชื่อ-ชื่อสกุล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ ที่นิสิตกรอกเองในใบมอบตัวตั้งแต่แรก
เข้าศึกษา หรือเจ้าหน้าที่คณะ/โครงการเป็นผู้กรอกให้ หากมีข้อมูลผิดพลาดจะมีผลต่อการออกเอกสารส�ำคัญทาง
การศึกษา เช่น การสะกดชื่อ-ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษ ไม่ตรงกับบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง รวมถึงมีผล
ต่อการเสนอชือ่ เพือ่ ขออนุมตั ปิ ริญญาเมือ่ จบการศึกษา ทัง้ นีส้ ามารถติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ แจ้งแก้ไขข้อมูล โดยแนบหลักฐาน
ที่ถูกต้องได้ที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center) ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบัน และติดต่อได้สะดวก
เมื่อต้องกรอกข้อมูลเบอร์โทรในค�ำร้องต่างๆ ขอให้นิสิตระบุเบอร์โทรที่เป็นปัจจุบัน และสามารถติดต่อได้
หากนิสิตมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทร ขอความกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
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ค�ำถาม - ค�ำตอบที่พบบ่อย จากนิสิต
1. การขอผ่อนผันช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาท�ำได้หรือไม่

- ได้ เป็นอ�ำนาจคณบดีเจ้าสังกัดโดยผ่อนผันได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 12.2)

2. นิสิตปี 1 ที่เคยศึกษามาจากมหาวิทยาลัยอื่น มีสิทธิ์ขอเทียบรายวิชาจากมหาวิทยาลัยเดิม
หรือไม่

- ไม่ได้ นิสิตที่สอบเข้ามาใหม่ไม่มีสิทธิ์เทียบรายวิชา ยกเว้นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		 ที่ส้นิ สุดสถานภาพนิสิตในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี จึงมีสิทธิ์ขอเทียบรายวิชาที่มีระดับคะแนนไม่ต�่ำกว่า C หรือ 2.0
		 (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 20.1.2)

3. นิสิตปี 1 ผลการเรียนภาคต้นได้แค่ 1.00 จะพ้นสภาพนิสิตหรือไม่

- ยังไม่พ้นสภาพนิสิต เพราะยกเว้นภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม่ไว้ เกณฑ์การคัดชื่อออก มีดังนี้
o มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า 1.50 ยกเว้นภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม่ (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 26.4.9)
o มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า 1.75 เป็นเวลาสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม่
(ตามข้อบังคับฯ ข้อ 26.4.10)

4. ถ้าไม่ด�ำเนินการลงทะเบียนเรียนให้ทันภายในสองสัปดาห์แรกหลังจาก
เปิดภาคการศึกษาจะมีผลอย่างไร
- ถูกคัดชื่อออก (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 26.4.6)
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5. นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื่องโดยไม่ผ่านวิชาพื้นฐานได้หรือไม่
- ไม่ได้ (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 11.1)

6. วิชานอกหลักสูตร แต่ไปเรียนแล้วได้ F ขอยกเลิกไม่น�ำมาคิด G.P.A. ได้หรือไม่
- ไม่ได้ (ตามข้อบังคับฯ ข้อ14.4.1)

7. การค�ำนวณคะแนนเพื่อดูสถานภาพนิสิต ดูจากคะแนนแต่ละเทอม
หรือดูจากคะแนนเฉลี่ยสะสม
- ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม cum. G.P.A. เท่านั้น (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 14.4.4)

8. เงื่อนไขการได้รับเกียรตินิยม มีอะไรบ้าง
การให้ปริญญาเกียรตินิยม (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 29) คือ
- นิสิตต้องไม่เคยเรียนซ�้ำ (Regrade)
- ไม่สอบตก (F) และไม่เคยเรียนซ�ำ้ เพือ่ นับหน่วยกิตในวิชาทีไ่ ด้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit) มาก่อน
- ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ตั้งแต่โทษพักการศึกษาขึ้นไป
- ได้แต้ม 3.50 ขึ้นไปส�ำหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.25 ขึ้นไปส�ำหรับเกียรตินิยมอันดับสอง
- เรียนจบภายในก�ำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
- หากนิสิตมีรายวิชาเทียบโอน สามารถได้รับเกียรตินิยมแต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 29.1.6
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10. นิสิตที่ได้รับรางวัลการเรียนดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
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-

กรณีที่นิสิตสอบได้ A ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต
ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
o เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 22 หน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น
o สอบได้ระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ซึ่งต้องไม่ใช่วิชาฝึกงาน ไม่เป็นรายวิชาที่เรียนซ�้ำ
เพราะสอบตก หรือเรียนซ�้ำรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ�้ำโดยไม่นับหน่วยกิตมาก่อนแล้ว
และต้องสอบได้ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ
o นิสิตจะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติถัดไป 1 ภาคการศึกษา

-

กรณีที่นิสิตมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะปีการศึกษานั้น 3.50 ขึ้นไป จะได้รับเหรียญรางวัลการเรียนดี
ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
o สอบได้ทุกรายวิชา ทั้งนี้ไม่น�ำผลการเรียนภาคฤดูร้อนมาคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยด้วย
o นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนในสองภาคการศึกษาปกติของปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
โดยไม่นับจ�ำนวนหน่วยกิตวิชาฝึกงาน
o รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนั้นต้องไม่เป็นรายวิชาที่เรียนซ�้ำหรือได้คะแนน F
หรือเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือเรียนซ�้ำรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
มาก่อนแล้ว
o นิสิตปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตรไม่อยู่ในข่ายของสิทธิ์ได้รับรางวัลการเรียนดี

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561

ส่วนที่

4

แนะน�
ำ
หน่วยงานที่ส�ำคัญในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต
กองกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิต ตลอดจนจัดบริการและสวัสดิการแก่นิสิตในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และเพื่อพัฒนาให้นิสิตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งด้านวิชาชีพ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม ร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการน�ำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์แก่วิชาชีพได้อย่างเต็มที่ภายหลังส�ำเร็จ
การศึกษา ประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนี้
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บริการ
ทุนการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้
ในอนาคต (กรอ.)
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
วิชาทหาร
หน่วยบริการพื้นฐานกิจการนิสิต
การให้ค�ำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต
บริการนิสิตพิเศษ
บริการจัดหางานและฐานข้อมูลการมีงานท�ำ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์และศึกษาต่อ
หอพักนิสิต
ใบรับรองกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล
(KU International Hub)
ศูนย์สุขภาวะนิสิต (KU Happy Place Center)

หมายเลขโทรศัพท์
02-118-0175
02-118-0176

Website / Facebook
Facebook : ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Facebook : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการ
นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

02-118-0186
02-118-0186
02-118-0187
02-561-4522
02-561-4522
02-118-0180
02-118-0181
02-118-0183
02-118-0172
-

www.sw.sa.ku.ac.th
Facebook : ทหาร เกษตร
www.sw.sa.ku.ac.th
Facebook : ศูนย์สุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Facebook : ศูนย์สุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
www.jobsa.ku.ac.th
Facebook : ศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
www.ss.sa.ku.ac.th
www.nisit.kasetsart.org
Facebook : KU International Hub

02-561-4522

Facebook : ศูนย์สุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Happy Place Center @KU

ศูนย์สุขภาวะนิสิต KU Happy Place Center เป็นศูนย์การดูแลช่วยเหลือนิสิต ด้วยกระบวนการ
เชิงจิตวิทยา รวมถึงจัดให้มีบริการพื้นที่ส�ำหรับนิสิต คณาจารย์และบุคลากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
ศักยภาพ และสร้างเสริมสุขภาวะ พื้นที่ส�ำหรับผ่อนคลาย พื้นที่อ่านหนังสือ ห้องประชุม สัมมนา ฝึกปฏิบัติการ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพ พัฒนาตนเอง เพื่อน�ำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี (Well being) ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Happy Mind & Happy Life เปิดให้บริการในวันและเวลาท�ำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สนใจสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 087-934-4994 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเฟสบุค ศูนย์สุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร. 02-118-0150-9
ดูรายละเอียดที่ www.sa.ku.ac.th
Facebook : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561

63

หอพักนิสิต
1. รูปแบบหอพักเดิม (หอใน)

มีหอพักชาย จ�ำนวน 5 หลัง รองรับนิสิตได้จ�ำนวน 668 คน และหอพักหญิง
จ�ำนวน 10 หลัง รองรับนิสิตได้จ�ำนวน 1,327 คน โดยจัดนิสิตเข้าพักห้องละ 4 คน และ
มีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคการศึกษา
สถานที่ติดต่อ งานหอพัก ชั้น 2 กองกิจการนิสิต
อาคารระพีสาคริก
โทร.
02-188-0183
ดูรายละเอียดที่ www.ss.sa.ku.ac.th
fanpage : ศูนย์ข่าวหอใน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

2. รูปแบบหอพักใหม่ (หอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45)

เป็นหอพักส�ำหรับนิสิตหญิงจ�ำนวน 5 หลัง รองรับนิสิตได้จ�ำนวน 2,100 คน
และหอพักนิสิตชายจ�ำนวน 1 หลัง รองรับนิสิตได้จ�ำนวน 400 คน รวมทั้งมีหอพักนิสิต
นานาชาติ 1 หลัง รองรับนิสิตได้ 280 คน โดยจัดนิสิตเข้าพักห้องละ 4 คน และมีอัตรา
ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน
สถานที่ติดต่อ หอพักซอยพหลโยธิน 45
(อาคารหอพักสุพรรณิการ์)
โทร.
02-942-7790 และ 02-942-7797
ดูรายละเอียดที่ www.ss.sa.ku.ac.th
fanpage : หอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45
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ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์
ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะดิจิทัล
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ บริการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สร้างสรรค์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ดังนี้
1. บริการดาวน์โหลด Application บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน:
ที่เว็บ https://kuappstore.ku.ac.th (รองรับทั้งระบบ Android และ iOS)
2. ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้: การขอมีบัญชีผู้ใช้ จัดการรหัสผ่าน และตั้งค่าอีเมลส�ำรองในการกู้คืนรหัสผ่าน ที่เว็บ
https://accounts.ku.ac.th/ ซึ่งนิสิตจะได้รับบัญชีผู้ใช้ จ�ำนวน 3 บัญชี ด้วยรหัสผ่านชุดเดียวกัน (Single Password) ดังนี้
• บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ส�ำหรับเข้าถึงระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยชื่อบัญชีจะเป็น
b (นิสิตปริญญาตรี) หรือ g (นิสิตปริญญาโทและเอก) ตามด้วยรหัสนิสิต
• บัญชีผู้ใช้ KU-Google ส�ำหรับเข้าถึงบริการ Google for Education โดยชื่อบัญชีและอีเมลจะเป็น
firstname.l@ku.th (ชื่อภาษาอังกฤษจุดตัวอักษรแรก/ตัวอักษรถัดไปของนามสกุล)
• บัญชีผู้ใช้ KU-Office365 ส�ำหรับเข้าถึงบริการ Microsoft Office 365 for Education โดยชื่อบัญชีและอีเมลจะเป็น
firstname.l@live.ku.th (ชื่อภาษาอังกฤษจุดตัวอักษรแรก/ตัวอักษรถัดไปของนามสกุล)
3. บริการเครือข่ายไร้สาย (KUWiN หรือ KUWiN-WPA): สามารถลงทะเบียนหมายเลข
ประจ�ำเครื่อง (Mac Address) ก่อนการใช้งาน ที่เว็บ https://smart.ku.ac.th
(โควตา 3 อุปกรณ์ต่อ 1 คน)
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4. บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์: อาทิ โปรแกรมป้องกันและก�ำจัดไวรัส ที่เว็บ https://download.ku.ac.th
5. บริการพืน้ ทีจ่ ดั เก็บและแบ่งปันข้อมูลขนาดใหญ่ KU CloudBox: พืน้ ทีจ่ ดั เก็บข้อมูลขนาด 10GB ทีเ่ ว็บ https://cloudbox.ku.ac.th
6. บริการ Google for Education: Google Mail, Drive, Site, Plus, Calendar, Hangouts ด้วยพื้นที่การใช้งานแบบ
ไม่จำ� กัด (Unlimited) และมีอายุการใช้งานตลอดชีพหรือจนกว่าจะเปลีย่ นแปลงนโยบายการให้บริการ ทีเ่ ว็บ http://mail.ku.th/
7. บริการ Microsoft Office 365 for Education: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Sway, OneDrive, Mail,
OneNote, Calendar on cloud ด้วยพื้นที่การใช้งานแบบไม่จ�ำกัด (Unlimited) และมีอายุการใช้งานตลอดชีพหรือจนกว่า
จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ ที่เว็บ https://login.microsoftonline.com/
8. บริการ Microsoft Imagine: บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ส�ำหรับนิสิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Science,
Technology, Engineering และ Mathematics (STEM) โดยสามารถสมัครใช้บริการได้จากอีเมลที่มหาวิทยาลัยจัดส่งไปให้ที่
เมล @ku.th รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บ https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=4290
9. บริการเครือข่ายโรมมิ่ง eduroam: กรณีนิสิตไปปฏิบัติภารกิจต่างสถาบัน (ที่เป็นสมาชิก) สามารถใช้งานเครือข่ายโรมมิ่งชื่อ
eduroam ณ สถาบันนั้น ๆ ได้ทันที ด้วยบัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดที่เว็บ
https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=3987
10. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องศึกษากลุ่มย่อย: บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ แสกนเนอร์ บริการงานพิมพ์
ขาว-ด�ำ/สี และห้องศึกษากลุ่มย่อย ส�ำหรับอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียน ที่ชั้น 2 อาคารส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์

11. บริการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน (VPN-Virtual Private Network): กรณีต้องการใช้งานระบบสารสนเทศ
ภายในมหาวิทยาลัยจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกเครือข่าย ที่เว็บ https://vpn.ku.ac.th
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12. บริการพื้นที่โฮมเพจ: ส�ำหรับจัดท�ำโฮมเพจภายใต้โดเมนเนมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย โฮมเพจส่วนบุคคล
สมัครใช้บริการได้ที่ http://pirun.ku.ac.th และโฮมเพจชมรม สมัครใช้บริการได้ที่ https://svregis.ku.ac.th/
13. บริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านไอทีส�ำหรับนิสิต (ชั่วโมงกิจกรรม): ที่เว็บ http://training.ku.ac.th
14. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย: ระบบกรอกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ระบบสารสนเทศนิสิต ระบบเกรดออนไลน์
และระบบประเมินการเรียนการสอน https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=994

ข้อมูลการติดต่อ

15. บริการถ่ายภาพติดบัตร: ส�ำหรับสมัครเรียน สมัครงาน หรือวีซ่า ราคาโหลละ 60 บาท ใช้บริการได้ที่ จุดบริการ
HELPDESK ชั้น 2 อาคารส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ตามวันและเวลาท�ำการ)
ศูนย์ ให้ค�ำปรึกษา รับแจ้ง และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (Counter Services - HELPDESK):
วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-20.30 น. วันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ปิดพักเที่ยง) และปิดท�ำการ
วันอาทิตย์และวันหยุดท�ำการ ที่ชั้น 2 อาคารส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์
อาคารส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ อยู่ติดกับคณะบริหารธุรกิจ (ประตูงามวงศ์วาน 2 และ 3)
สามารถเดินทางโดยรถประจ�ำทางของมหาวิทยาลัยสาย 2 และ 3
ติดตามข่าวสารไอทีของมหาวิทยาลัย ได้ที่
•
•
•
•
•
•

เว็บไซต์ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์: www.ocs.ku.ac.th
Facebook: www.facebook.com/ocs.ku (ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์)
Line@: @GQV5600M
YouTube: www.youtube.com/ocsku2012
Facebook Workplace: https://fb.me/g/1pxZ7eQjc/cWsC3Vyg
อีเมล: webmaster-cpc@ku.ac.th, helpdesk@ku.ac.th

สาระความรู้เรื่องโควตาการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
นิสิตจะมีโควตาการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยรวมทุกอุปกรณ์ 10GB ต่อคน (ไม่ใช่ต่อวัน)
โดยจะมีอัตราการเติมเฉลี่ยวันละ 4.3GB ซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้งานของตนเองได้ที่เว็บ http://pi.ku.ac.th
ค�ำแนะน�ำ: ควรออกจากระบบทุกเครื่องเมื่อเลิกใช้งานเครือข่าย ที่เว็บ https://logout.ku.ac.th
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ส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกี่ยวกับส�ำนักหอสมุด
อาคารช่วงเกษตรศิลปการ เป็นอาคารที่จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร
วิทยานิพนธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย สะดวกสบาย พร้อมส�ำหรับการเรียนรู้ได้จากทุกที่ ทุกเวลา
มีระบบการให้บริการและสารสนเทศทางวิชาการหลากหลายสาขา และเป็นคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรในระดับประเทศ
อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณประตู 3 ด้านถนนงามวงศ์วาน เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสารสนเทศประวัติของมหาวิทยาลัยทั้งเอกสาร ภาพ สิ่งของ จัดแสดงนิทรรศการ แบบถาวรและแบบหมุนเวียน เปิดบริการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
อาคารหอ 2 จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหอพักนิสิตในสมัยอดีต และกิจกรรมของนิสิต มก. เปิดให้เข้าชมทุกวัน
อังคารและวันพฤหัสบดีและตามที่หน่วยงานแจ้งมา
• เวลาท�ำการของส�ำนักหอสมุด
ช่วงเวลา
เปิดภาคการศึกษา
ช่วงปิดภาคการศึกษา
ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน
ช่วงสอบกลางภาค
*ช่วงสอบปลายภาค
หมายเหตุ :
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จันทร์ – ศุกร์
8.00 – 20.00 น.
8.30 – 16.30 น.
8.00 – 18.30 น.
8.00 – 24.00 น.

เสาร์
11.00 – 19.00 น.
ปิดบริการ
11.00 – 19.00 น.
9.00 – 19.00 น.
24 ชั่วโมง

อาทิตย์
11.00 – 19.00 น.
ปิดบริการ
ปิดบริการ
9.00 – 19.00 น.

* ในช่วงก่อนสอบปลายภาค 1 เดือน
สัปดาห์แรกให้บริการถึง 24.00 น. (เที่ยงคืน) / สัปดาห์ที่ 2-4 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
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วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดบริการ
ปิดบริการ
ปิดบริการ
ปิดบริการ
เปิดบริการเฉพาะพื้นที่
นั่งอ่าน

บริการทรัพยากรสารสนเทศ
• ประเภท ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ เช่น สื่อส�ำหรับ
การฝึกภาษาในรูปแบบ CD/DVD ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น วารสารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ และมีเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยให้
สามารถเข้าถึงและค้นคว้าหาข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ส�ำนักหอสมุด
ยังได้รวบรวมและเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดท�ำเป็น
ฐานข้อมูล คือ ฐานข้อมูลคลังความรู้ดิจิทัล มก. (KUKR)

ด้านการสืบค้นข้อมูลและส่งเสริมการเรียนรู้

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก

บริการสอนการรู้สารสนเทศตามโปรแกรมรายปี บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย ให้ค�ำ
ปรึกษาด้านการสืบค้นข้อมูล บริการให้ค�ำปรึกษาด้านสถิติ และการเขียนอ้างอิงในการท�ำวิจัย
บริการยืมระหว่างห้องสมุดในความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ และอื่นๆ
o บริการอินเตอร์เน็ตและพิมพ์งาน ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ที่ทันสมัยและรวดเร็ว ที่พร้อมเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
และบริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ
o บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์แลปทอปและแทปเล็ต เพื่อใช้ในการค้นคว้า / ท�ำโครงการ ส�ำหรับใช้ในบริเวณอาคาร
ส�ำนักหอสมุด ซึ่งมี wifi ครอบคลุมทั้ง 2 อาคาร
o บริการห้องศึกษากลุ่ม / ห้องศึกษาเดี่ยว ส�ำหรับการอ่านหนังสือเป็นกลุ่ม ท�ำรายงาน หรือท�ำโครงการ
และห้องศึกษาเดี่ยวส�ำหรับการอ่านหนังสือเมื่อต้องการสมาธิมากขึ้น
*** ถ้าอยู่บ้านหรืออยู่นอกเครือข่ายนนทรี ให้ login ผ่าน EZproxy จะท�ำให้สามารถค้นข้อมูลและเปิดดู Fulltext
ได้เสมือนหนึ่งนั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยทีเดียว!! >> https://portal.lib.ku.ac.th/login
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พื้นที่ผ่อนคลายจากการเรียน

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก

o บริการเรียนรู้คู่บันเทิง (Edutainment) ประกอบด้วย ห้องภาพยนตร์, Mini Theatre, VDO on Demand
เพื่อการผ่อนคลายและใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์
o ห้องสมุดในสวน บริการพื้นที่นั่งอ่านให้แก่นิสิตและผู้ใช้บริการห้องสมุด ในบรรยากาศการเรียนรู้ ภายใต้สภาพ
ธรรมชาติที่ประหยัดพลังงาน ขานรับนโยบายวิทยาเขตสีเขียว นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีห้องสมุดในสวนให้กับนิสิต
เพื่อจัดกิจกรรมและการแสดงดนตรีในสวน และมีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในสวนด้วย
o ห้องสมุด Eco-Library - ห้องสมุดเพือ่ ชีวติ และสิง่ แวดล้อม ห้องสมุดต้นแบบด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม
แห่งแรกของประเทศไทย ให้บริการหนังสือด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม หนังสือวรรณกรรมเยาวชน นวนิยาย เรือ่ งสัน้
เรื่องแปล งานอดิเรก และหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อีกทั้ง เป็นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้รอบด้าน เช่น
กิจกรรมเสวนากับนักเขียนชื่อดัง, Workshop ท�ำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล เป็นต้น

บริการวิชาการสู่สังคม
ฝึกอบรมนิสิตสาขาสารสนเทศศาสตร์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน โดยน�ำองค์ความรู้เผยแพร่
ผ่านการจัดห้องสมุดชุมชน และการส่งเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นประจ�ำทุกปี

@kulibrary
ส�ำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 4490 7467, 0 2942 8616 ต่อ 123
ส�ำนักหอสมุดตั้งอยู่ตรงไหน? สแกนเลย
(เปิดแอพพลิเคชั่นไลน์ à เพิ่มเพื่อน à QR Code) Reader)
http://www.lib.ku.ac.th
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ส�ำนักการกีฬา
ส�ำนักการกีฬา เป็นหน่วยงานทีส่ ง่ เสริม สนับสนุนและพัฒนา
กีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งบริการส�ำหรับนิสิต ประกอบด้วย
1. ศูนย์ออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้บริการเครื่องออกก�ำลังในระบบไหลเวียนโลหิต และความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยเปิดให้บริการ
			 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น .
(หยุดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์)
นิสติ สามารถเข้าใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย เพียงน�ำบัตร
ประจ�ำตัวนิสติ มาแสดง ในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30-16.00 น.
หลังจาก 16.00 น. เสียค่าบริการ 20 บาท

2. สนามอินทรีจันทรสถิตย์ ในส่วนของลู่ยางสังเคราะห์
เปิดให้บริการ
		 วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.00-20.00 น.
		 วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.
นิสิตสามารถเข้าใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงน�ำ
บัตรประจ�ำตัวนิสิตมาแสดง
คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561
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3. สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ให้บริการสระว่ายน�้ำมาตรฐาน โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.
มีสระว่ายน�้ำที่ให้บริการ ดังนี้
3.1 สระที่ใช้ในการแข่งขันมาตรฐาน มีความยาว 50 เมตร กว้าง 25 เมตร ลึก 180 เมตร จ�ำนวน 1 สระ
3.2 สระที่ใช้ในการกระโดดน�้ำ ประกอบด้วย หอกระโดด ชั้นต่างๆ มีความยาว 20 เมตร กว้าง 18 เมตร ลึก 5 เมตร
		 จ�ำนวน 1 สระ
3.3 สระที่ใช้หัดว่ายน�้ำส�ำหรับผู้ที่ว่ายน�้ำไม่เป็นและเด็กเล็กที่มีผู้ปกครองดูแล มีความยาว 25 เมตร กว้าง 12 เมตร
		 ลึก 80 เซนติเมตร และมีหลังคา จ�ำนวน 2 สระ
3.4 สระที่ใช้ส�ำหรับหัดว่ายน�้ำ มีความยาว 25 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึก 1.20 เมตร จ�ำนวน 1 สระ
นิสิตเสียค่าสมัครสมาชิก รายปี 100 บาท ช�ำระค่าธรรมเนียม ครั้งละ 10 บาท ในกรณีไม่ประสงค์จะสมัคร
สมาชิก เสียค่าธรรมเนียม ครั้งละ 30 บาท
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4. สนามแบดมินตัน ประกอบด้วย สนามแบดมินตัน
จ�ำนวน 7 สนาม เปิดให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
08.00-21.00 น. นิสิตสามารถเข้าใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. นอกเวลาดังกล่าว
เสียค่าบริการ 60 บาท/ชั่วโมง ทั้งนี้ ต้องน�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิตมา
แสดงด้วยทุกครั้งในการจองสนามและเข้าใช้สนาม และสามารถ
จองสนามได้ที่ ส�ำนักการกีฬา

5. สนามเทนนิส ประกอบด้วย สนามเทนนิส จ�ำนวน 6
สนาม เปิดให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
นิสิตสามารถเข้าใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันจันทร์-ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. เสียค่า
บริการ 60 บาท/ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. เสียค่าบริการ
180 บาท/ชั่วโมง ทั้งนี้ ต้องน�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิตมาแสดงด้วย
ทุกครั้ง ในการจองสนามและเข้าใช้สนาม สามารถจองสนามได้ที่
ส�ำนักการกีฬา
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6. กิจกรรมเสริม สามารถเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
6.1 กิจกรรมยางยืดและตารางเก้าช่องเพื่อสุขภาพ
ทุ ก วั น จั น ทร์ พุ ธ และศุ ก ร์ ตั้ ง แต่ เ วลา 17.00-18.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเสรีไตรรัตน์ ส�ำนักการกีฬา
6.2 กิ จ กรรมโยคะเพื่ อ สุ ข ภาพ ทุ ก วั น อั ง คารและ
พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์
ชั้น 1 อาคารเสรีไตรรัตน์ ส�ำนักการกีฬา (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ต้องเตรียมเสื่อโยคะมาเอง)

กิจกรรมยางยืดและตารางเก้าช่องเพื่อสุขภาพ

6.3 กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดท�ำการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น. ณ สวนสุขภาพ 60 ปี มก. (ตรงข้ามสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์)

กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดให้บริการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย หลังจากบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา หรือออกก�ำลังกาย วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. (ตั้งอยู่บริเวณหน้าสนาม ธีระสูตะบุตร)
ติดต่อส�ำนักการกีฬา โทรศัพท์ 02 942 8772-3
เว็บไซต์ www.sp.ku.ac.th
ช่องทางอื่นๆ ในการติดต่อ Fan page : KU sport office, E-mail: kusports@ku.ac.th
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สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา สามารถรับบริการที่สถานพยาบาล โดย
ไม่ต้องช�ำระค่าบริการ ในบริการต่อไปนี้
1. เปิดรับบัตรคิว ช่วงเช้าเวลา 08.30-11.30 น. ช่วงบ่ายเวลา 12.45-15.00 น. ตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไป เวลา
09.00-12.00น.และ13.00-15.30น.ในวันท�ำการส�ำหรับยาทีน่ สิ ติ ต้องช�ำระค่าบริการมีดงั นี้เพือ่ การเสริมสวยเพือ่ การรักษาโรคประจ�ำตัว
เพื่อการป้องกันโรค เพื่อการเสริมสุขภาพ และยาที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเภสัชกรรม
2. การรักษาภาวะอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ระหว่างเวลา 08.30-24.00 น. ในวันท�ำการ และ วันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา
08.30-16.30 น.ช่วงก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์ 00.00-06.00 น. (วันท�ำการ)
3. การวิเคราะห์แล็บ เฉพาะรายการที่แพทย์ประจ�ำสถานพยาบาลสั่งการวิเคราะห์
4. การออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ เฉพาะกิจกรรมที่จัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้เข้าร่วม เฉพาะนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่นิสิตต้องช�ำระค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงามตามอัตราที่ก�ำหนด ส�ำหรับค่าเวชภัณฑ์ และค่ารถพยาบาล
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
5. การจัดยาปฐมพยาบาล เฉพาะกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสังคม
โทรศัพท์ 02-579-0030 , 02-940-6630 , 02-940-6631 ภายใน 1281-2 วันจันทร์-ศุกร์ ในวันท�ำการ
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน			
หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น		
หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(ช่วงก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์)
หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น		
ตรวจรักษาโรคทั่วไป		

ต่อ 111 เวลา 08.30-20.00 น. (วันท�ำการ)
ต่อ 111 เวลา 20.00-24.00 น. (วันท�ำการ)
ต่อ 111 เวลา 00.00-06.00 น. (วันท�ำการ)
ต่อ 111 เวลา 08.30-16.30 น.(วันเสาร์-อาทิตย์)
ต่อ 101 เวลา 09.00-12.00 น.และ 13.00-15.30 น. (วันท�ำการ)

ติชม-เสนอแนะร้องเรียน ผ่านทาง

www.inf.ku.ac.th
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ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
เป็นหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนิสิต สนับสนุนบริการด้านการ
ลงทะเบียนเรียน การสอน และการสอบ รวมถึงบริการวัดและประมวลผลการศึกษา โดยในปัจจุบัน นิสิตสามารถติดต่อขอรับบริการ
ต่างๆ ในเบื้องต้น ได้ที่ ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center) ของส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
บริเวณชั้น 1 อาคารระพีสาคริก โดย เปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น. ยกเว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประกอบด้วย ฝ่ายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
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ฝ่าย
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
ฝ่ายรับเข้าศึกษา
- งานรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา
- งานท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิต
ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ
- งานลงทะเบียนเรียน
- งานตารางเรียน
- งานตารางสอบ
ฝ่ายประมวลผลการศึกษา
- ระบบเกรดออนไลน์
ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา
- งานขอเอกสารทางการศึกษา
- งานติดตามค�ำร้องต่างๆ
- งานทะเบียนประวัติ
ฝ่ายบริการการศึกษา
ฝ่ายการศึกษานานาชาติ
ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Student Services Center)

หมายเลขโทรศัพท์
02 118 0100
02 118 0113

หมายเลขโทรสาร

02 118 0110

02 118 0111

02 118 0103

02 118 0104

02 118 0116

02 118 0115

02 118 0143
02 118 0136
087 590 5918
02 118 0130
02 118 0100
ต่อ 8033 และ 8099

02 118 0143
02 118 0137

02 118 0112

02 118 0131
-
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ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)
ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center) ตั้งอยู่ชั้น 1
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก โดยจะให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ตัวอย่างเช่น
ท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิต หรือใบแทนบัตรประจ�ำตัวนิสิตเพื่อเข้าสอบ (กรณีลืมบัตร)
ส่งเอกสารค�ำร้องต่างๆ เช่น ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอลาพักการศึกษา เป็นต้น
ขอเอกสารส�ำคัญทางการศึกษา ได้แก่ ใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ใบรับรองฐานะการศึกษา

นอกจากนี้นิสิตยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์
เปิดท�ำการ
ปิดท�ำการ
โทร. 		
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จันทร์ – ศุกร์ เวลา	 08:30 – 16:30 น. (ไม่พักกลางวัน)
เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
02 118 0100 ต่อ 8033 และ 8099

ข้อมูลการติดต่อคณะ

คณะ

เว็บไซต์

คณะเกษตร

www.agr.ku.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวนศาสตร์

www.bus.ku.ac.th
www.fish.ku.ac.th
www.human.ku.ac.th
www.forest.ku.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์

www.sci.ku.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์

www.eng.ku.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์

www.edu.ku.ac.th

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

www.eco.ku.ac.th
www.soc.ku.ac.th
www.arch.ku.ac.th
www.vet.ku.ac.th

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

www.agro.ku.ac.th

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาลัยการชลประทาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

www.vettech.ku.ac.th
www.envi.ku.ac.th
www.sbc.ku.ac.th
http://irricollege.rid.go.th

โทรศัพท์
0 2579 6130 ต่อ 1201 (ภาคปกติ),
1292 (ภาคพิเศษ) หรือ 0 2579 0588 ต่อ 1201
0 2942 8777
0 2942 8894 หรือ 0 2942 8364
0 2579 5566-8 ต่อ 4106-7 หรือ 0 2942 8881-4
0 2579 0170 ต่อ 106-108, 125-126
0 2562 5444 หรือ 0 2562 5555
ต่อ 646141-5
0 2797 0999 ต่อ 1167 หรือ 0 2579 2222(ภาคปกติ),
0 2797 0999 ต่อ 1124 และ 1125 (ภาคพิเศษ),
1181-2,2020 (นานาชาติ)
0 2942 8268-9 หรือ 0 2942 8416
(งานบริการการศึกษา)
0 2579 9579, 0 2579 1544
0 2561 3480, 0 2561 3484
0 2942 8960-3 ต่อ 204
0 2797 1900 ต่อ 1101-1104
0 2562 5000 ต่อ 5138, 5123
0 2562 5000 ต่อ 5140, 5144
(โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ)
0 2579 8573-5
0 2579 2945-46
0 2942 8200 ต่อ 644017, 622968
0 2584 0378-9

www.bcnnv.ac.th

0 2540 6500
คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561
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จัดทำโดย

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Office of the Registrar Kasetsart University

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak Bangkok 10900
Tel. +66 (0) 2118 0100
http://registrar.ku.ac.th

