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กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

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

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เป็นสถำบันอุดมศึกษำท่ีเปิดสอน

หลกัสตูรทำงกำรเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตัง้ข้ึนเป็นล�ำดับที ่ 3  

ของประเทศ โดยมีปณิธำนในกำรก่อตั้งเพื่อเป็นคุณประโยชน์แก่กำร 

กสิกรรมและกำรเศรษฐกิจของประเทศ ถือก�ำเนิดจำกโรงเรียนฝึกหัด 

ครูประถมกสิกรรม เมื่อ พ.ศ. 2460 ต่อมำได้ขยำยยกฐำนะเป็นวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ และพัฒนำจนกระทั่งเป็นมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

โดยมีพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ฉบับแรก เม่ือวันท่ี  

2 กุมภำพันธ ์  พ.ศ. 2486 ในระหว ่ำง พ.ศ. 2486 – 2504  

มีพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ใช้ 6 ฉบบั ฉบบัทีใ่ช้นำนทีส่ดุ 

คือ พ.ศ. 2511 ส�ำหรับพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ 

พ.ศ. 2541 เป็นฉบบัปัจจบุนัได้ประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำฉบบักฤษฎกีำ  

เล่ม 115 ตอนที่ 15 ก เมื่อวันที่ 24 มีนำคม พ.ศ. 2541

ดังนั้น วันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2486 จึงเป็น “วันสถาปนา 

มหาวิทยาเกษตรศาสตร์” ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของพระบำทสมเด็จ 

พระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล รัชกำลที่ 8 โดยเริ่มรับนิสิตรุ่นแรก  

เมื่อ พ.ศ. 2484 โดยรับนิสิตเพียง 15 คน เป็นกำรต่อยอดจำกวิทยำลัย 

เกษตรกรรมแม่โจ้ เข้ำเรียนในคณะเกษตรศำสตร์ 4 คน และอีก 11 คน  

รับจำกโรงเรียนป่ำไม้แพร่ เข้ำเรียนในคณะวนศำสตร์

ปัจจุบันมหำวิทยำลัยปรับเปลี่ยนสถำนะเป็นมหำวิทยำลัยใน 

ก�ำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 และได้ด�ำเนินภำรกิจ 

เพื่อสนองนโยบำยกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และยืนหยัดตำม 

อดุมกำรณ์ในกำรมุ่งสร้ำงศำสตร์แห่งแผ่นดนิ เพือ่ควำมกนิดอียูด่ขีองชำติ  

ประกอบด้วย 

เกษตรกลำง บำงเขน กรุงเทพมหำนคร  

 วิทยำเขตก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

 วิทยำเขตศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี  

 วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(Identity of Kasetsart University: IDKU)

“ส�ำนึกดี มุ่งมั่น สร้ำงสรรค์ สำมัคคี”

“Integrity Determination Knowledge creation Unity”

ตราประจ�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตรำประจ�ำมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ คอื พระพริณุทรงนำค  

ลักษณะเป็นรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนำคอยู่กึ่งกลำง ล้อมรอบ

ด้วยกลีบบัวคว�่ำและกลีบบัวหงำยและมีข้อควำมว่ำ “มหำวิทยำลัย 

เ กษตรศำสตร ์  พ .ศ .๒๔๘๖”  ล ้ อมรอบ เป ็ นชั้ นนอกสุ ด  

ตำมพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยรำชกำร พุทธศักรำช 2482 ที่ประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2540 เล่มที่ 114  

ตอนพิเศษ 104 ง

สีประจ�ามหาวิทยาลัย   สีเขียวใบไม้   

ปรัชญา

 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นสถำบันที่มีปณิธำนมุ่งมั่น  

ในกำรสั่งสมเสำะแสวงหำ และพัฒนำควำมรู้ให้เกิดควำมเจริญงอกงำม 

ทำงภูมิปัญญำ ที่เพียบพร้อมด้วยวิชำกำร จริยธรรมและคุณธรรม  

ตลอดจนเป็นผู้ชี้น�ำทิศทำงสืบทอดเจตนำรมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อควำม 

คงอยู่ ควำมเจริญ และควำมเป็นอำรยะของชำติ 

วิสัยทัศน์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สร้ำงสรรค์ศำสตร์แห่งแผ่นดิน  

สู่สำกลเพื่อพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน

พันธกิจ

1. สร้ำงคนที่มีปัญญำ รู ้เหตุรู ้ผล อยู ่ในคุณธรรมและม ี

 จิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม

2. สะสมภูมปัิญญำ สร้ำงและพฒันำองค์ควำมรูท้ีห่ลำกหลำย  

 ตลอดจนสร้ำงผลงำนที่มีมำตรฐำน สำมำรถแข่งขันได้

3. ร่วมพัฒนำกับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม

4. สืบสำนท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และด�ำรงอัตลักษณ์ 

 ของมหำวิทยำลัย

5. บริหำรทรัพยำกรมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มุ ่งสร้ำงศำสตร์แห่งแผ่นดิน  

เพื่อควำมกินดีอยู่ดีของชำติ
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ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้นนนทรี (Peltophorum pterocarpum) เป็นต้นไม้ประจ�ำ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สืบเนื่องมำจำกกำรประชุมสมำคมนิสิตเก่ำ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2506 ได้มีกำร 

พิจำรณำต้นไม้สัญลักษณ์ประจ�ำมหำวิทยำลัย จำกต้นไม้ 4 ชนิด คือ  

ต้นนนทรี ต้นกองกวำว ต้นรำชพฤกษ์ และต้นพิกุล โดยต้นนนทรีเป็น 

ไม้ยืนต้นมีอำยุยืน ล�ำต้นแข็งแรง มีใบเขียวแก่ อันหมำยถึง สีเขียวขจี 

ของเกษตร เปลือกสีเทำอมน�้ำตำล ชูกิ่งก้ำนสำขำแผ่เรือนยอดสู่เบื้องบน  

ใบเป็นช่อแบบขนนกสองชั้น ดอกสีเหลืองทอง อันหมำยถึง สีเหลือง 

คณะเกษตร ออกรวมกนัเป็นพวงระย้ำ ช่อต้ังช้ีขึน้ตำมปลำยก่ิง ผลเป็นฝัก 

แบนๆ เกลี้ยง ฝักอ่อนสีเขียว เมื่อแก่ออกสีน�้ำตำลแดง ทนทำนในทุก 

สภำพอำกำศ

วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด

 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2506 พระบำทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรม 

รำชินีนำถ ทรงปลูกต้นนนทรี จ�ำนวน 9 ต้น ณ บริเวณหน้ำหอประชุม 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยแบ่งเป็นฝั่งซ้ำยของหอประชุม 5 ต้น และ 

ฝั่งขวำ 4 ต้น ในกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินครั้งนั้น มีพระมหำกรุณำธิคุณ 

ร่วมกำรแสดงดนตรีที่หอประชุมของมหำวิทยำลัยเป็นครั้งแรก อันน�ำไป 

สูก่ำรเสดจ็เยีย่มต้นนนทรทีีท่รงปลกูและทรงดนตร ี ดงันัน้ ชำวมหำวทิยำลยั 

เกษตรศำสตร์จึงถือเอำวันที่ 29 พฤศจิกำยนของทุกปี เป็นวันระลึกถึง 

“วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด"
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เพลงพระราชนิพนธ์ เกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2509 พระบำทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนำงเจ ้ำฯ  

พระบรมรำชินีนำถ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนเพลง 

พระรำชนิพนธ์ “เกษตรศำสตร์” ให้เป็นเพลงประจ�ำมหำวิทยำลัย โดยมี 

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นผู้ประพันธ์ค�ำร้อง 

เพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์”

         เขียวธงขจี  ก่อเกิดไมตรีสำมัคคีมั่น

สถำนเรียนเกษตรนั้น เรำผูกพันบูชำ

เขียวนำป่ำไพร  แผ่นดินถิ่นไทยไพบูลย์หนักหนำ

เพรำะไทยผลิตค้ำ  ทุกแหล่งฟ้ำหล้ำอิ่มเอม

(หญงิ) แม้นเหนือ่ยกำยใจส�ำรำญ เสร็จกิจกำรงำนเกษตรเกษม

ล้วนปรีเปรมน�ำวิชำ  สร้ำงชำติสร้ำงตนรวมแรงรวมใจ

จะจงรักจอมจักริน  อีกแดนแผ่นดินท�ำกินเก็บผล

พระคุณเกษตรล้น  รักเปี่ยมท้นดวงจิตเอย
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บำงเขน

คณะเกษตร สีเหลืองข้ำวโพด

คณะประมง สีน้�ำทะเล

คณะวนศำสตร์ สีน้�ำตำลแดง

คณะวิทยำศำสตร์ สีน้�ำเงิน

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สีเลือดหมู

คณะศึกษำศำสตร์ สีม่วง

คณะเศรษฐศำสตร์ สีส้ม

คณะสังคมศำสตร์ สีแดง

คณะสัตวแพทยศำสตร์ สีฟ้ำหม่น

คณะอุตสำหกรรมเกษตร สีชมพูกลีบบัว

คณะมนุษยศำสตร์ สีขำว

คณะบริหำรธุรกิจ สีฟ้ำใส

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ สีบำนเย็น

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ สีเทำดิน

คณะสิ่งแวดล้อม สีเขียวอมทอง

บัณฑิตวิทยำลัย สีเขียวตองอ่อน

วิทยำเขตก�ำแพงแสน   

คณะเกษตร ก�ำแพงแสน สีเหลืองข้ำวโพด

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ก�ำแพงแสน สีเลือดหมู

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ สีเทำเงิน

คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ สีม่วงอินทนิล

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ สีเหลืองอมส้ม

วิทยำเขตศรีรำชำ

คณะวิทยำกำรจัดกำร สีฟ้ำใส

คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ สีเลือดหมู

คณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ สีน้�ำเงิน

คณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ สีส้ม

คณะพำณิชยนำวีนำนำชำติ สีน้�ำเงินด�ำ

วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร สีเขียวใบข้ำว

คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ สีเลือดหมู

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร สีฟ้ำใส

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ สีชมพูอมส้ม

โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุรี

สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรมและท่องเท่ียว สีฟ้ำใส

สถำบันสมทบ

วิทยำลัยกำรชลประทำน สีเลือดหม ู

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นพรัตน์วชิระ สีเหลืองรำชพฤกษ์

สีประจ�าคณะ

8
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อนุสำวรีย ์สำมบูรพำจำรย ์  

เป็นผู้บุกเบิกและวำงรำกฐำนกำรเกษตร  

และกำรศึกษำด ้ ำนกำรเกษตรของ 

ประ เทศไทยและของมหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ คอื พระช่วงเกษตรศลิปกำร  

(ช่วง โลจำยะ) หลวงสุวรรณวำจกกสิกิจ  

(ทองดี เรศำนนท์) และหลวงอิงคศรกีสกิำร  

(ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์) ทั้ง 3 ท่ำน มีฉำยำว่ำ  

“สำมเสือแห่งเกษตร” ซึ่งเป็นฉำยำที่เจ้ำพระยำธรรมศักดิ์มนตรี ใช้เรียก 

แทนบุคคลทั้ง 3 ท่ำน ด้วยท่ำนตระหนักว่ำ ชำติไทยเป็นชำติเกษตรและ 

ชำวไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร เรำจึงต้องท�ำนุบ�ำรุง ส่งเสริมกำรเกษตร 

สถานที่ส�าคัญในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1
อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

2
พระพิรุณทรงนาค

และเกษตรกรของเรำให ้มีหลักวิชำกำรที่ ม่ันคงทัดเทียมนำนำ 

อำรยประเทศ เดิมมีเพียงอนุสำวรีย์ “หลวงสุวรรณวำจกกสิกิจ”  

เพียงท่ำนเดียว ซึ่งได้จัดสร้ำงและท�ำพิธีบวงสรวงเมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 

พ.ศ. 2511 ต่อมำในวันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2536 ได้จัดสร้ำงอนุสำวรีย์ 

ของบูรพำจำรย์ อีก 2 ท่ำน คือ พระช่วงเกษตรศิลปกำร และ

ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์

อนุสำวรีย์สำมบูรพำจำรย์ จึงเป็นเครื่องหมำยแห่งควำม 

เคำรพรักและควำมศรัทธำ เป็นสิ่งน้อมน�ำใจอนุชนให้ร�ำลึกถึงชีวิตกำร 

ท�ำงำนร่วมกัน และคุณงำมควำมดีของบูรพำจำรย์ทั้งสำมท่ำน ผู้สร้ำง 

ต�ำนำนให้กับมหำวิทยำลัยและพัฒนำให้เจริญก้ำวหน้ำมำตรำบ 

จนปัจจุบัน

พระพิรุณทรงนำค เป็นสัญลักษณ์ 

ประจ�ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ส�ำหรับ 

บำงเขน องค์พระพิรุณทรงนำค ประดิษฐำน 

อยู่ 2 แห่ง คือ หน้ำอำคำรสุวรรณวำจกกสิกิจ  

เมือ่ พ.ศ. 2538 และมกีำรประกอบพธิสีกักำระ 

องค์พระพิรุณ เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 

2547 และพระพิรุณองค์ใหม่ ประดิษฐำนอยู่ 

หน้ำหอประชุมใหญ่ ซึ่งประกอบพิธีบวงสรวง  

เมื่อวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2554



10

3
เสาธงรูปทรงเมล็ดข้าวเปลือก

4
หอประชุม  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5
พุทธเกษตร

เสำธงรูปทรงเมลด็ข้ำวเปลอืก ต้ังอยูห่น้ำหอประชมุมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ดำ้นถนนพหลโยธิน และ

หน้ำอำคำรสำรนิเทศ 50 ปี ออกแบบโดย ผศ.ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ เป็นเสำธงที่ออกแบบเป็นพิเศษ ให้บน 

ยอดเสำเป็นหยดน�้ำเหมือนน�้ำฝนไหลกระจำยลงมำ เส้นของเสำธงเหมือนกับกระแสน�้ำ เสำธงนี้จึงสง่ำงำมและ 

มีควำมหมำยดี อีกทั้งข้ำวเปลือกเป็นสัญลักษณ์แห่งควำมอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย โดยทุกวิทยำเขตจะมี

เสำธงในรูปทรงลักษณะเดียวกัน นับเป็นเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

หอประชุม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วำงศิลำฤกษ์เมื่อวันที่  

18 เมษำยน พ.ศ. 2497 โดยจอมพล  ป. พิบูลสงครำม เป็นศิลปะ 

ไทยประยุกต์ลดรูป เรียกว่ำ จั่วสำมมุข มีต้นแบบมำจำกพระรำชวัง 

วินด์เซอร์ ประเทศอังกฤษ ใช้เป็นสถำนที่รับพระรำชทำนปริญญำบัตร  

ต่อมำได้มีกำรปรับปรุงเป็นครั้งครำว และมีกำรใช้งำนอยู่อย่ำงสม�่ำเสมอ  

แต่ไม่ได้ใช้เป็นสถำนที่รับพระรำชทำนปริญญำบัตรอีกต่อไป เนื่องจำก 

มีควำมจุไม่เพียงพอต่อจ�ำนวนนิสิตที่เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร

พุทธเกษตร เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของนิสิตและบุคลำกร  

ตลอดจนประชำชนท่ัวไป เป็นอำคำรทรงไทย 2 ชั้น ภำยในอำคำร 

มีพระพุทธปฏิมำประธำน “พระพุทธชินสีห์จ�ำลอง” ซึ่งเป็นพระพุทธรูป 

ประจ�ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขนำดหน้ำพระเพลำ 59 นิ้ว ซึ่งได้ 

จัดสร้ำง เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2539 เพื่อน้อมเกล้ำฯ  

ถวำยเป ็นพระรำชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนำงเจ ้ำฯ  

พระบรมรำชินีนำถ เน่ืองในมหำมงคลวโรกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 

5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหำคม พ.ศ. 2535
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6
หอประวัติ 60 ปี

หอประวตั ิ 60 ปี เป็นอำคำรก่ออิฐปนูหลงัแรกของมหำวทิยำลยั 

เกษตรศำสตร์ จัดตั้งเนื่องในวำระครบรอบวันสถำปนำ 60 ปี  

ในวันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประวัติและวิวัฒนำกำรของมหำวิทยำลัย ต้ังแต่เร่ิมสถำปนำจนถึง 

ปัจจบุนั มเีรือ่งรำวต่ำงๆ ในอดตีทีเ่ป็นเกยีรติประวตัแิละควำมภำคภูมใิจ 

ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ อดีตเคยเป็นสถำนท่ีพระรำชทำน 

ปริญญำบัตร โดยพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  

ได้เสด็จพระรำชด�ำเนินมำพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่บัณฑิตครั้งแรก  

เมื่อ พ.ศ. 2493 เดิมชำวเกษตรอำวุโสเรียกว่ำ “ตึกสัตวบำล” เพรำะ 

ชั้นบนเคยเป็นห้องสอนวิชำสัตวบำล หรือ “ตึกเคมี” เพรำะชั้นล่ำง 

เคยเป็นห้องสอนวิชำเคมี หรือ “ตึกขำว” เพรำะเป็นอำคำรทำสีขำว  

หอประวัติ 60 ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีนิทรรศกำรที่ส�ำคัญ  

4 ส่วน คือ

ห้องเย็นศิระเพราะพระบริบาล แสดงภำพเหตุกำรณ์ที่ 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และพระรำชวงศ ์

เสด็จพระรำชด�ำเนินมำยังมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ด้วยพระรำชกิจ 

และพระรำชประสงค์ต่ำงๆ

ห้องสามบูรพาจารย์แก้วเกษตร แสดงประวัติและ

ผลงำนของสำมบูรพำจำรย์และบุคคลผู ้ เป ็นควำมภำคภูมิใจของ

มหำวิทยำลัย

ห้องสารนิเทศหกศตวรรษ แสดงประวัติมหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง แสดงพัฒนำกำรทั้งด้ำนกำยภำพและ 

วิถีชีวิต อำทิ กำรรับน้องใหม่ กำรแข่งขันกีฬำ ฯลฯ โดยแบ่งเป็น 

ช่วงเวลำละ 10 ปี

ห้องก้าวสู่ทศวรรษทีเ่จด็และนทิรรศการเกษตรศาสตร์ 

แสดงผลงำนวิสัยทัศน์รวมทั้งแผนงำนในอนำคตของมหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน จัดเป็นนิทรรศกำรถำวร 

ส่วนหนึ่ง และนิทรรศกำรหมุนเวียนตำมวำระโอกำสเพื่อเสริมกิจกรรม 

ของมหำวิทยำลัยเป็นครั้งครำว
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8
แคปซูลเวลา

7
หออนุสรณ์ 60 ปี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หออนุสรณ์ 60 ปี ตั้งอยู ่บริเวณระหว่ำงอำคำรสุวรรณ 

วำจกกสิกิจ ศูนย์เรียนรวม 1 และอำคำรช่วงเกษตรศิลปกำร ส�ำนัก

หอสมุด ถูกสร้ำงขึ้นในโอกำสที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ครบรอบ 

วันสถำปนำ 60 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2547 สร้ำงขึ้นเพื่อเป็น 

สัญลักษณ์ของกำรยกย่องให้เกียรติ และด�ำรงรักษำสิ่งดีงำมที่ด�ำเนิน 

มำในอดีต ซึ่งเป็นประวัติศำสตร์อันทรงคุณค่ำ และพร้อมที่จะมุ่งสู่กำร 

พัฒนำให้ทัดเทียมมหำวิทยำลัยนำนำประเทศระดับโลกต่อไป รวมทั้ง 

เพ่ือเป็นกำรร่วมเฉลิมฉลองโอกำสที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ครบรอบกำรสถำปนำ 6 ทศวรรษ และก้ำวย่ำงเข้ำสู่ทศวรรษที่ 7

แคปซูลเวลำ (Time Capsule) หมำยถึง กล่องบรรจุสิ่งที่มี

คณุค่ำ เพือ่แสดงถงึชวีติควำมเป็นอยู ่ ควำมเป็นมำของวถิชีวีติในขณะนัน้  

โดยสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 

ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน เป็น

ผู้แทนพระองค์ ไปประกอบพิธีวำงศิลำฤกษ์อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 4 

รอบพระชันษำจุฬำภรณ์ และบรรจุแคปซูลเวลำ มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2549 ณ บริเวณลำนหน้ำหอ

อนุสรณ์ 60 ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน

แคปซูลเวลำ เป็นสิ่งก่อสร้ำงมีลักษณะเป็นถังทรงกระบอก 

รูปหยดน�้ำ หมำยถึง สัญลักษณ์แห่งกำรเกษตร สร้ำงขึ้นเนื่องในโอกำส

ที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ก้ำวเข้ำสู่ทศวรรษที่ 7 และครบรอบ 63 ปี  

แห่งกำรสถำปนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อเก็บรักษำข้อมูลที่ได้ 

คดัสรรสิง่ทีม่คีณุค่ำส�ำคญัในอดตี ปัจจบุนั ตลอดจนแผนงำนและแนวคดิ 

ในอนำคตของมหำวิทยำลัย และให้อนุชนรุ่นต่อไปได้ภำคภูมิใจในผลงำน 

ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในอดีต
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9
ศาลาหกเหลี่ยม

10
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

อำคำรศำลำหกเหลี่ยมมีประวัติยำวนำน สร้ำงขึ้นก่อนปี พ.ศ.  

2492 เดิมเป็นแผนกทดลองและเพำะเลี้ยงกรมประมง เพื่อให้ประชำชน 

มำซือ้-ขำยพนัธ์ุปลำ เพรำะในสมยัก่อน พืน้ทีข่องกรมประมงเตม็ไปด้วย 

บ่อปลำ อำคำรที่ท�ำกำรอยู่ลึกเข้ำไปด้ำนใน ประชำชนต้องเดินไกล  

ไม่สะดวก 

ในรุ่นแรกๆ นิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และข้ำรำชกำร 

ของกรมต่ำงๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้บริเวณรอบๆ  

ศำลำหกเหลี่ยมเป็นที่จอดจักรยำนรอเพื่อน นัดพบ รวมถึงกำรซื้อและ 

ซ่อมจักรยำน จึงเป็นจุดนัดพบของนิสิตมำเป็นเวลำนำน เมื่อมีสภำพเก่ำ  

ทรุดโทรม จึงได้มีกำรรื้อถอนในปี พ.ศ. 2528

ต่อมำในปี พ.ศ. 2539 ได้สร้ำงศำลำหกเหลี่ยมหลังใหม ่

ให้อยู่ในที่เดิม เพื่อจัดแสดงภำพเหตุกำรณ์ส�ำคัญในประวัติศำสตร์ของ 

ชำวเกษตร อันเนื่องด้วยพระมหำกรุณำธิคุณในพระบำทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นสถำนที่จัดนิทรรศกำร 

เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรและวิทยำกำรต่ำงๆ โดยมีพิธีเปิดเม่ือ 

วันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2542

อำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ สร้ำงขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2528 โดย 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทรงเปิดอำคำร 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2529 โดยชื่ออำคำรมีที่มำจำกพระนำม 

ของพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำจักรพันธ์เพ็ญศิริ อดีตอธิกำรบดี 

คนที่ 6 ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สำมำรถจุได้ประมำณ 3,000  

ที่นั่ง เดิมเป็นอำคำรอเนกประสงค์ ส�ำหรับใช้ในกำรแข่งขันกีฬำ ปัจจุบัน 

เป็นอำคำรส�ำหรับงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรและงำนกิจกรรม 

ส�ำคัญของมหำวิทยำลัย
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11
อาคารเทพศาสตร์สถิตย์

12
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 อำคำรเทพศำสตร์สถิตย์ สร้ำงขึ้นปี พ.ศ. 2502 เพื่อใช้เป็น 

อำคำรอเนกประสงค์ คือนอกจำกจะใช้เป็นอำคำรพลศึกษำและที่ท�ำกำร 

ขององค์กำรนิสิตแล้ว ยังใช้เป็นที่ประชุม สถำนที่ลงทะเบียนเรียนของ 

นิสิต กำรจัดนิทรรศกำรหรือสังสรรค์ ตลอดจนกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 

ในภำคฤดูร้อนและสถำนที่ประชุมเพื่อซ้อมเพลงเชียร์ 

อำคำรเทพศำสตร์สถิตย์ เป็นนำมที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ 

อ�ำมำตย์เอกพระยำเทพศำสตร์สถิตย์  (โห้ กำฬดิษย์) ผู้เป็นปรมำจำรย์

แห่งสถำบันกำรศึกษำวิชำกำรเกษตร ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดคร ู

ประถมกสิกรรม ณ สวนหลวง หอวัง อ�ำเภอปทุมพระวัน จังหวัดนคร  

(ตรงสนำมกีฬำศุภชลำศัยในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นสถำบันกำรศึกษำมูลฐำน 

ที่ก่อก�ำเนิดมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ต่อมำได้จัดสร้ำงอำคำรหลังใหม่ทดแทนอำคำรเดิม ซึ่งช�ำรุด 

ทรดุโทรมตำมกำลเวลำ โดยม ี ฯพณฯ นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตร ี

และอดีตนำยกสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นประธำนเปิดอำคำร  

เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2549 ปัจจุบันอำคำรหลังนี้ใช้เป็นที่ท�ำกำรของ 

องค์กำรบริหำรองค์กำรนิสิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ส�ำนักงำน 

ของชมรมต่ำงๆ และเป็นสถำนที่จัดกิจกรรมของนิสิต

เป็นอำคำรสูง 10 ชั้น จัดสร้ำงขึ้นในวำระครบรอบ 50 ปี  

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และเริ่มเข้ำใช้อำคำรเม่ือปี พ.ศ.2540  

ส่วนบนดำดฟ้ำมีธงชำติผืนใหญ่เพ่ือเป็นกำรประกำศ เฉลิมฉลองกำร 

ก้ำวเข้ำสู่ทศวรรษที่ 7 ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปัจจุบันอำคำร 

แห่งนี้ใช้เป็นอำคำรบริหำรและส�ำนักงำนอธิกำรบดี
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13
ส�านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม 

การเกษตร

14
สระสุวรรณชาด

เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรทำงวิชำกำรในเรื่องของวิวัฒนำกำร 

และวัฒนธรรมกำรเกษตร และท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยสมเด็จ 

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเปิดอำคำรอย่ำง 

เป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม พ.ศ. 2540 ด้ำนหน้ำของกลุ่ม 

อำคำรปรำกฏเห็นบุษบกมำลำ ประดิษฐำนพระนำมำภิไธยย่อ “สธ.”  

เครื่องหมำยแห่งสิริมงคลอันสูงสุด ซึ่งมีควำมสง่ำงำมอย่ำงยิ่ง ภำยใน 

กลุ่มอำคำรประกอบด้วยโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร ขนำดควำมจุ 500  

ที่น่ัง เวทีแสดงกลำงแจ้งพร้อมอุปกรณ์แสงสีเสียง นอกจำกนี้ยังม ี

ศูนย์ข้อมูล ห้องโถงส�ำหรับแสดงนิทรรศกำรชั่วครำวอีกด้วย

คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้รับ 

พระมหำกรุณำธิคุณโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมจำกพระบำทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช พระรำชทำนสระว่ำยน�้ำส�ำหรับ 

กำรรักษำแบบธำรำบ�ำบัด ให้สุนัขที่ป ่วยด้วยโรคข้อกระดูกและ

โรคระบบประสำท จ�ำนวน 2 สระ โดยพระรำชทำนเงินรำยได้จำกกำร 

จ�ำหน่ำยเสื้อคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง พร้อมท้ังพระรำชทำนชื่อ 

สระว่ำยน�้ำว่ำ “สระสุวรรณชำด” ตำมชื่อของคุณทองแดง โดยเริ่มท�ำกำร 

ก่อสร้ำงเมื่อวันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2548 ในกำรสร้ำงสระนี้ได้รับ 

พระมหำกรุณำธิคุณพระรำชทำนค�ำแนะน�ำในกำรออกแบบตำมหลัก 

วชิำกำรและได้ใช้สระว่ำยน�ำ้ของสนุขัทรงเลีย้งมำเป็นต้นแบบ ซึง่ได้ก่อสร้ำง 

แล้วเสร็จเมื่อปลำยเดือนเมษำยน พ.ศ. 2548

 ในวันที่  6 พฤษภำคม พ.ศ. 2548 พระบำทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระรำชด�ำเนินเป็นกำร 

ส่วนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี  

ทรงเปิดสระสุวรรณชำด ณ คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ และได้ทรงพำคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงมำร่วมในพิธ ี

เปิดสระด้วย
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15
จักรยานเกษตร

จักรยำนในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เริ่มเกิดขึ้นมำเม่ือใด 

นั้น ไม่มีหลักฐำนอ้ำงอิงชิ้นไหนระบุไว้ แต่สันนิษฐำนว่ำ คงจะมีมำพร้อมๆ  

กับกำรสถำปนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เน่ืองจำกในสมัยก่อน 

มหำวิทยำลัยยังมีถนนภำยในมหำวิทยำลัยไม่กี่เส้น อำคำรต่ำงๆ ก็มี 

จ�ำนวนน้อย และอยู่ห่ำงกันไม่มำกเหมือนปัจจุบัน ดังนั้น กำรขี่จักรยำน 

จึงถือว่ำเป็นกำรเดินทำงที่สะดวก ส่วนรถยนต์ยังมีน้อย และดูเป็น 

ของแปลก ของหรูหรำฟุ่มเฟือย นิสิตคนใดขับรถมำเรียนมักถูกเขม่น 

น้องใหม่จึงไม่กล้ำใช้รถยนต์เพรำะขืนน�ำมำใช้ รุ่นพี่ ก็จะเขม่นเอำ ดีไม่ดี 

อำจถูกลองของได้ ซึ่งแตกต่ำงจำกสมัยนี้มำก

จักรยำนเกษตร ยังมีควำมเกี่ยวข้องกับศำลำหกเหลี่ยมด้วย  

กล่ำวคอื ในช่วงทีร่ถโดยสำรประจ�ำทำงสำธำรณะยงัมบีรกิำรอยูท่ำงด้ำน 

ถนนพหลโยธินเป็นหลัก เมื่อนิสิตจะกลับบ้ำนหรือออกจำกมหำวิทยำลัย 

ก็จะขี่จักรยำนออกมำจอดไว้ที่ศำลำหกเหลี่ยม มำนั่งรอเพื่อนหรือรอรถ 

ที่ศำลำแห่งนี้ ต่อมำเมื่อนิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์มีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้น ท�ำให้จักรยำนซ่ึงเป็นยำนพำหนะ 

จ�ำเป็นของชำวเกษตรที่มำจอดที่ศำลำหกเหลี่ยมหนำแน่นขึ้นตำมไปด้วย

ดงันัน้ ในสมยัศำสตรำจำรย์อนิทร ี จนัทรสถติย์ เป็นอธกิำรบดี  

ได้มีกำรต่อเติมชำยคำศำลำหกเหลี่ยมออกไป กั้นผนังโดยรอบ 

เพิ่มควำมปลอดภัยให้แก่จักรยำนและมีบริกำรซ่อมรถจักรยำนด้วย 

ก่อนที่ศำลำหกเหลี่ยมนี้จะถูกรื้อถอนไปรำวปี พ.ศ. 2528 ส่วนควำม 

นิยมใช้จักรยำนนั้น เข้ำใจว่ำ เมื่อมหำวิทยำลัยเริ่มจัดให้มีรถสวัสดิกำร 

ออกวิ่งแล้ว นิสิตส่วนหนึ่งที่ไม่ได้พักหอพักในมหำวิทยำลัยจึงหันมำใช ้

บริกำรรถสวัสดิกำรแทน แต่ก็มีบำงคณะที่รถสวัสดิกำรไม่ผ่ำนก็ยังใช ้

จักรยำนอยู่บ้ำง เช่น คณะสัตวแพทยศำสตร์ และคณะวนศำสตร์  

แต่ปัจจุบันจักรยำนเหลือน้อยลง เมื่อเทียบกับจ�ำนวนรถยนต์ท่ีว่ิงอยู ่

ภำยในมหำวิทยำลัย

ที่มาข้อมูล : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

                 www.archives.lib.ku.ac.th/kupresent/



2
การขึ้นทะเบียน 

นิสิตใหม่

ส่วนที่
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การส่งเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่และ 
ถ่ายรูปท�าบัตรประจ�าตัวนิสิตใหม่

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่  
(โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน)

การบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่

การขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทร ี
(Nontri Account)

1

2

3

4

การขึน้ทะเบยีนนสิติใหม่ หมำยถงึ ผูม้สีทิธิเ์ข้ำศกึษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ได้รำยงำนตัวต่อมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพ่ือเข้ำเป็นนิสิต โดยกำรยื่นเอกสำรและ 

หลักฐำนต่ำงๆ ตำมวัน เวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด ซึ่งผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตเรียบร้อยแล้ว 

จะได้รับเลขประจ�ำตัวนิสิตและบัตรประจ�ำตัวนิสิต เพื่อแสดงสถำนภำพกำรเป็นนิสิตของ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2561 และต้องด�ำเนินกำรตำมกิจกรรม ดังนี้
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การบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่

รอบที่นิสิตใหม่ผ่านการคัดเลือก วันบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่

รอบที่ 1 Portfolio เริ่มวันที่ 17 กรกฎำคม 2561

รอบที่ 2 โควตำ เริ่มวันที่ 18 กรกฎำคม 2561

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน เริ่มวันที่ 19 กรกฎำคม 2561

รอบที่ 4 Admissions เริ่มวันที่ 20 กรกฎำคม 2561

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ เริ่มวันที่ 21-22 กรกฎำคม 2561

นิสิตใหม่ (เฉพำะบำงเขน วิทยำเขตสุพรรณบุรี และสถำบันสมทบ) ต้องบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ผ่ำนระบบออนไลน์  

ทาง https://www.student.ku.ac.th/newregis วันที่ 17-22 กรกฎาคม 2561 โดยแบ่งเป็น

1.1 ก�าหนดการบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่

1
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ข้อมูลส่วนตัวของนิสิต  

- ข้อมูลประวัติส่วนตัว  

- ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ - ข้อมูลที่อยู่ถำวร (ตำมบัตรประจ�ำตัวประชำชน)  

- ข้อมูลกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   

- เลขประจ�ำตัวประชำชนของบิดำ–มำรดำ และผู้ปกครอง

- ข้อมูลกำรเบิกค่ำเล่ำเรียน 

- ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนของนิสิต 

- รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน (บิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครอง/ครอบครัว) 

- ข้อมูลกำรเบิกค่ำเล่ำเรียน เบิกได้  

 (บิดำ–มำรดำ รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ) หรือเบิกไม่ได้ แบบส�ำรวจนิสิตใหม่  ประกอบด้วย 

- ข้อมูลกำรเข้ำศึกษำ 

- ข้อมูลส่วนตัว 

- ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว 

- ข้อมูลบิดำ–มำรดำ และผู้ปกครอง 

- ข้อมูลกำรศึกษำวิชำทหำร  

 และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมนิสิต

1.2 ข้อมูลส�าคัญที่ต้องเตรียมในการบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่  ประกอบด้วย
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1.3 วิธีการและขั้นตอนการบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่

กรอกข้อมูลส่วนตัวของนิสิต

1) เข้ำ Website: https://www.student.ku.ac.th/newregis กรอกเลขประจ�ำตัวประชำชนของนิสิต  

หรือในกรณีเป็นนิสิตต่ำงชำติ ให้กรอก Passport ID แล้ว Submit

2) หน้ำจอจะปรำกฏ “เลขประจ�าตัวนิสิต ชื่อ-ชื่อสกุลภาษาไทย” ในส่วนทะเบียนนิสิต  

และต้องบันทึกข้อมูล 2 ส่วน คือ ระเบียนประวัตินิสิต และ แบบส�ำรวจนิสิตใหม่

3) หน้ำต่ำงจะขึ้นค�ำถำมให้นิสิตเลือกและตอบค�ำตอบ (ซึ่งนิสิตต้องจ�ำค�ำถำมและค�ำตอบให้ได้  

เพื่อป้องกันปัญหำกำรบันทึกประวัติไม่ส�ำเร็จ)

4) นิสิตกรอกรำยละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ส่วนทะเบียนนิสิต ประวัติส่วนตัว กำรศึกษำ/อื่นๆ  

สถำนที่ติดต่อ ผู้ปกครอง (นิสิตต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หำกขำดส่วนใดระบบจะไม่บันทึกข้อมูลให้)  

ทั้งนี้  ต้องบันทึกหรือต้องเลือกข้อมูลทุกข้อที่มีเครื่องหมาย * สีแดง 

5) ตอบแบบส�ำรวจนิสิตใหม่ ระดับปริญญำตรี มก. ปีกำรศึกษำ 2561

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

พร้อมดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ (Print) ใบสัญญาและค�ารับรอง (สทป.2)
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หมายเหตุ

 กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้บันทึกแล้ว (ยกเว้นเลขประจ�าตัวประชาชน และชื่อ-ชื่อสกุลภาษาไทย)  

ให้นิสิต Log in เข้าไปแก้ไขข้อมูลและบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง และสั่งพิมพ์ (Print) ใบมอบตัวนิสิต (สทป.1)    

โดยระบบจะยึดข้อมูลที่มีการบันทึกครั้งสุดท้ายเป็นส�าคัญ

 กรณีเลขประจ�าตัวประชาชน หรือ ชื่อ-ชื่อสกุลภาษาไทย ไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อฝ่ายรับเข้าศึกษา  

ส�านักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 118 0100 ต่อ (61) 8046-8051 

อัปโหลดไฟล์เอกสาร

นิสิตใหม่ต้องเตรียมไฟล์เอกสาร และอัปโหลดตามขั้นตอนในระบบบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ดังนี้

1) บตัรประจ�าตวัประชาชนด้านหน้าทีม่รีปูของนิสติ สแกนเป็นไฟล์นามสกลุ .JPEG .PDF .PNG .GIF  ขนาดไฟล์ไม่เกนิ 2 MB 

2) ใบระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) ทีส่�าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรอืเทยีบเท่า ที่แสดงคะแนน

เฉลี่ยสะสม (GPAX) และระบุวันที่อนุมัติการจบหรือส�าเร็จการศึกษา ระบุวันที่ออกจากโรงเรียน และระบุว่าจบหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .JPEG .PDF .PNG .GIF (กรณีมี  

2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

3) ใบสัญญาและค�ารับรองของผู้ปกครอง (สทป.2) ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อนิสิตในส่วน 

ใบสัญญา ส่วนค�ารับรองให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อ พร้อมมีพยานลงลายมือชื่อ 1 คน 1 ฉบับ แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .JPEG 

.PDF .PNG .GIF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

4) ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของนิสิต ตามบัตรประจ�าตัวประชาชนไม่ตรงกับส�าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้

ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .JPEG .PDF .PNG .GIF ขนาด

ภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

ทั้งนี้ การบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ให้นิสิตอ่านและท�าตามขั้นตอนที่ปรากฏในเว็บไซต์  

https://www.student.ku.ac.th/newregis
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การขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี 
(Nontri Account)

รหัสเครือข่ำยนนทรี (Nontri Account) เป็นรหัสที่ใช้แสดงตัวตน 

ของนิสิต ในกำรใช้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยนนทรี 

(Nontri Account) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรลงทะเบียนเรียน กำรตรวจสอบ

ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ ตลอดจนระบบสำรสนเทศส�ำหรับนิสิตมหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์

นิสิตต้องบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ที่เว็บไซต์  

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

จึงจะสามารถลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีได้

2
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ทั้งนี้ นิสิตจะได้รับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account)  

ประกอบด้วยชื่อบัญชี (Username) และรหัสผ่าน (Password)  

โดยชื่อบัญชีผู้ใช้นิสิต จะขึ้นต้นด้วย b ตามด้วยเลขประจ�าตัวนิสิต เช่น b61XXXXXXXX

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

ขั้นตอนการยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทร ี

 1. ขอรหัสผ่ำนบัญชีผู้ใช้เครือข่ำยนนทรีผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://accounts.ku.ac.th 

 2. จะปรำกฏหน้ำจอระบบบริหำรบัญชีผู้ใช้เครือข่ำยนนทรี (Nontri Account Management) 

 3. คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ (Activate Account)” 

 4. กรอกข้อมูลยืนยันตัวบุคคล ดังนี้ เลขประจ�าตัวประชาชน, นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) และเลือก  

  Person Type เป็น “Student/นิสิต” (ต้องกรอกข้อมูลทุกรำยกำร) 

 5. คลิกปุ่ม “Continue” เพื่อด�ำเนินกำรขั้นตอนต่อไป

 6. ก�ำหนดรหัสผ่ำน 2 ครั้งให้ตรงกัน โดยรหัสผ่ำนจะต้องประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ  

  ไม่น้อยกว่ำ 8 ตัวอักษร และมีควำมยำวไม่เกิน 16 ตัวอักษร แล้วคลิกปุ่ม “Change Password” 

 7. ก�ำหนด ค�ำถำม/ค�ำตอบ ไว้ส�ำหรับกรณีกำรกู้คืนรหัสผ่ำน เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “Save Answers”

 8. ตรวจสอบข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้ คลิกเมนู “My Account and Recovery Email”
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การส่งเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่ 
และถ่ายรูปท�าบัตรประจ�าตัวนิสิตใหม่

3
การมอบตวันสิติใหม่และการท�าบตัรประจ�าตวันิสติใหม่ เป็นกำร

แสดงสิทธิ์กำรเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยกำรแสดง

เอกสำรส�ำคัญไว้เป็นหลักฐำนกับมหำวิทยำลัย และรับบัตรประจ�ำตัวนิสิต 

ไว้เป็นหลักฐำนระบุตัวตนของนิสิต
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1. ใบมอบตัวนิสิตใหม่ (สทป.1) ที่ได้จำกกำรพิมพ์ (Print) หลังจำกบันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ

นิสิตใหม่ ผ่ำนระบบ online พร้อมลงลำยมือชื่อนิสิต และติดรูปถ่ำยชุดเครื่องแบบนิสิต ขนำด 1 นิ้ว  

ไว้มุมขวำด้ำนบน 1 ฉบับ

3.1 เอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัวนิสิตใหม่

รูปถ่ำยดิจิทัลของนิสิต เป็นรูปเดี่ยว หน้ำตรง  

ไม่สวมหมวกและแว่นตำด�ำ สวมชุดนิสิต 

(ตำมระเบียบของ มก.)  

พื้นหลังสีขำวหรือสีฟ้ำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน  

มีขนำดของใบหน้ำประมำณ 80% 

ตัวอย่าง
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2. ใบสัญญำและค�ำรับรอง (สทป.2) ที่กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงชื่อนิสิตในส่วนใบสัญญำ 

ส่วนค�ำรับรองให้ผู้ปกครองลงชื่อ พร้อมมีพยำนลงชื่อ 1 คน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่ำนเว็บไซต์ 

3. ใบระเบยีนแสดงผลกำรเรยีน (ปพ.1) ทีส่�ำเรจ็กำรศกึษำชัน้มธัยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-ม.6) หรอืเทยีบเท่ำ  

ที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และระบุวันที่อนุมัติการจบหรือส�าเร็จการศึกษา ระบุวันที่ออกจากโรงเรียน และ

ระบุว่าจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแสดงฉบับจริง และส่งฉบับถ่ายส�าเนา ให้มหำวิทยำลัย 1 ฉบับ (กรณี 

มี 2 หน้ำ ให้ถ่ำยส�ำเนำทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส�ำเนำถูกต้องทั้ง 2 หน้ำ)

4. บตัรประจ�ำตวัประชำชนของนสิติ โดยแสดงบตัรจรงิ และส่งฉบบัถ่ายส�าเนา 1 ฉบบั กรณเีป็นนสิติต่ำงชำติ  

ให้ใช้หนังสือเดินทำง (Passport) และถ่ำยส�ำเนำหนังสือเดินทำง 1 ชุด พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส�ำเนำถูกต้อง

5. ส�ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของนิสิต (เฉพำะกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในเอกสำรแต่ละฉบับไม่ตรงกัน) พร้อม

ลงลำยมือชื่อรับรองส�ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ

 กรณีผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ หรือสถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ  

ให้ยื่นใบรำยงำนคะแนน (Transcript) และใบประกำศนียบัตร (Certificate) ที่ได้รับ 

กำรเทียบวุฒิกำรศึกษำ (ถ้ำมี) หรือเอกสำรรับรองกำรเทียบวุฒิกำรศึกษำต่ำงประเทศ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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3.2 การแต่งกายของนิสิต

เครื่องแบบชุดเวลาเรียนปกติ

เครื่องแบบชุดพิธีการ  
หรือชุดพระราชพิธี

เครื่องแบบชุดพิธีกำร หรือชุดพระรำชพิธี คือ ชุดที่สวมใส่

ในงำนพิธีส�ำคัญและเป็นทำงกำรของ มหำวิทยำลัย เช่น พิธีไหว้ครู พิธี

รับพระรำชทำนปริญญำบัตร และงำนพิธีต่ำงๆ ที่มหำวิทยำลัยหรือ

คณะก�ำหนด
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เครื่องแบบชุดเรียนวิชา 
กิจกรรมพลศึกษา

การแต่งกายในวันมอบตัวนิสิตใหม่และท�าบัตรประจ�าตัวนิสิตใหม่

ให้แต่งกำยชุดเวลำเรียนปกติ (ปี 1) เพื่อให้สะดวกในกำรถ่ำยรูปท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิตใหม่

นิสิตหญิง ติดเข็ม มก. ให้อยู่ระหว่ำงแนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 1-2 นับจำกกระดุมคอ ไม่ติดตุ้งติ้ง 

นิสิตชาย ผูกเนคไทสีเขียว ให้ตรำพระพิรุณทรงนำคอยู่ระหว่ำงแนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 1-2  

 นับจำกกระดุมคอ 

 - ไม่สวมเครื่องประดับ เช่น ต่ำงหู สร้อยคอ ฯลฯ  

 - สีผมสุภำพ ห้ำมไว้หนวดและเครำ ไม่ติดเครื่องประดับผม

นิสิตที่ไม่แต่งกายเครื่องแบบนิสิตตามระเบียบ 

หรือแต่งกายไม่สุภาพ 

จะไม่อนุญาตให้มอบตัวนิสิตใหม ่

และท�าบัตรประจ�าตัวนิสิตใหม่

เครื่องแบบนิสิตซื้อได้ที่ร้านสหกรณ์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

โทร. 0 2579 3206, 02 5614629, 02 940 5389 

วัน เวลำให้บริกำร :  

วันจันทร์-ศุกร์ เวลำ 08.00-19.00 น.   

และวันเสำร์ เวลำ 09.00-17.00 น.
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3.3 ก�าหนดการมอบตัวนิสิตใหม่และถ่ายรูปท�าบัตรประจ�าตัวนิสิตใหม่

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

เวลา คณะ / สาขาวิชา

09.00-10.30 น. เศรษฐศาสตร์

09.00-10.00 น.  - เศรษฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์เกษตรและทรัพยำกร

09.40-10.30 น.  - เศรษฐศำสตร์สหกรณ์ ธุรกิจกำรเกษตร เศรษฐศำสตร์กำรประกอบกำร

10.30-12.00 น. อุตสาหกรรมเกษตร

10.30-11.30 น.  - เทคโนโลยีกำรบรรจุ เทคโนโลยีชีวภำพ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

11.00-11.45 น.  - พัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตร

11.15-12.00 น.  - วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร

พักกลางวัน

13.00-13.30 น. ศึกษาศาสตร์

13.15-13.45 น. สัตวแพทยศาสตร์

13.30-16.00 น. วิทยาศาสตร์

13.30-14.10 น.  - คณิตศำสตร์ เคมี เคมีอุตสำหกรรม จุลชีววิทยำ ชีวเคมี พฤกษศำสตร์ พันธุศำสตร์ ฟิสิกส์

14.00-15.00 น.  - สถิติ วิทยำศำสตร์ชีวภำพรังสี วิทยำศำสตร์นิวเคลียร์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ วิทยำศำสตร์พื้นพิภพ

15.00-15.30 น.  - ชีววิทยำ สัตววิทยำ วิทยำศำสตร์ชีวภำพและเทคโนโลยี เคมีบูรณำกำร เตรียมแพทยศำสตร์

15.30-16.00 น. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
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เวลา คณะ / สาขาวิชา

09.00-10.00 น. เกษตร

09.00-09.30 น.  - วิทยำศำสตร์เกษตร

09.30-10.00 น.
 - เคมีกำรเกษตร กำรจัดกำรศัตรูพืชและสัตว์ คหกรรมศำสตร์

 - เกษตรเขตร้อน อำหำรและโภชนำกำร สัตวศำสตร์อุตสำหกรรม

10.00-11.20 น. บริหารธุรกิจ

10.00-10.50 น.  - กำรเงิน กำรจัดกำร กำรจัดกำรกำรผลิต กำรตลำด

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.
 - วิศวกรรมศำสตร์ (กลุ่มวิทยำเขตบำงเขน) วิศวกรรมกำรบินและอวกำศ

 - วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล

14.15-15.15 น.
 - วิศวกรรมไฟฟ้ำ วิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกลกำรผลิต

 - วิศวกรรมโยธำ วิศวกรรมโยธำ-ทรัพยำกรน�้ำ วิศวกรรมวัสดุ

15.00-16.00 น.

 - วิศวกรรมอุตสำหกำร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรเทคโนโลยีกำรบิน 

    วิศวกรรมซอฟต์แวร์และควำมรู้

 - วิศวกรรมส�ำรวจและสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ วิศวกรรมกำรบินและอวกำศ-บริหำรธุรกิจ

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
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เวลา คณะ / สาขาวิชา

09.00-11.20 น. สังคมศาสตร์

09.00-10.30 น. จิตวิทยำ นิติศำสตร์ ประวัติศำสตร์ สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ

10.20-11.20 น. ภูมิศำสตร์ รัฐศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ

11.00-12.00 น. ประมง

พักกลางวัน

13.00-14.00 น. วนศาสตร์

14.00-15.10 น. มนุษยศาสตร์

14.00-14.40 น.
นวัตกรรมกำรท่องเที่ยว ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก

ปรัชญำและศำสนำ ภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น ภำษำตะวันออก (จีนธุรกิจ)

14.20-15.10 น.
ภำษำไทย ภำษำฝรั่งเศส ภำษำเยอรมัน ภำษำอังกฤษ

สื่อสำรมวลชน วรรณคดี กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำร

15.00-16.00 น. โครงการ หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินฯ

15.10-16.00 น. วิทยาลัยการชลประทาน

15.20-16.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
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1) ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารมอบตัว และตรวจสอบข้อมูลหน้าบัตรประจ�าตัวนิสิต  

 เจ้ำหน้ำที่รับลงทะเบียน โดยกำรตรวจสอบบัตรประจ�ำตัวประชำชนของนิสิต และ scan barcode  

 จำกใบแผนผังมอบตัวนิสิตใหม่ นิสิตส่งเอกสำรมอบตัว และตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่จะปรำกฏ 

 บนบัตรประจ�ำตัวนิสิต

2) ถ่ายรูปท�าบัตรประจ�าตัวนิสิต นิสิตเข้ำถ่ำยรูปท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิต พร้อมเปิดบัญชีธนำคำร 

 E-Passbook กับธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน) ทั้งนี้ ก�ำหนดกำรรับบัตร (Debit Card) 

 จะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง ทำง www.ku.ac.th

3) ทดสอบการใช้งานระบบแสดงตนด้วย KU App นิสิตสำมำรถทดสอบกำรใช้งำน Virtual ID Card 

 บน Smart Phone หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว ถือว่ำด�ำเนินกำรครบถ้วนทุกขั้นตอนของกำรมอบตัว 

 นิสิตใหม่ และท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิตใหม่ 

3.4 ขั้นตอนการมอบตัวนิสิตใหม่และท�าบัตรประจ�าตัวนิสิตใหม่

1. บัตรประจ�าตัวนิสิต และ KU App (ส�าหรับใช้งานบน Smart Phone)

 - ใช้แสดงตัวตนของนิสิตของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ หรือหน่วยงำนอื่นๆ ในมหำวิทยำลัย 

 - ใช้แสดงตัวตนเพื่อลงเวลำเรียน และเข้ำสอบ 

 - ใช้เป็นบัตรผ่ำนเข้ำ-ออกหอพัก และอำคำรสถำนที่ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 

 - ใช้เป็นบัตรผ่ำนเข้ำ-ออกห้องสมุด ยืม-คืนหนังสือ และบริกำรต่ำงๆ ของห้องสมุด  

 - ตรวจสอบ Statement ได้จำก SCB Easy Net 

 - ใช้จ่ำยแทนกำรใช้เงินสดได้ ตำมเครื่องรูดที่มีเครื่องหมำย 

 - ใช้ช้อปปิ้ง Online ได้อย่ำงสะดวกสบำย 

 - ใช้กด ถอน โอน จ่ำยผ่ำนตู้เอทีเอ็มได้อย่ำงปลอดภัย

3.5 สิ่งที่จะได้รับเมื่อเป็นนิสิตใหม่
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 2. บัญชี E-Passbook กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พุทธศักราช 2559 (เล่มสีเขียว)

เป็นระเบยีบ ข้อบงัคบัฯ และข้อปฏิบตั ิ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรศกึษำของนสิิตระดบัปรญิญำตรขีองมหำวทิยำลยั 

เกษตรศำสตร์ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนกำรรับเข้ำศึกษำและระบบกำรศึกษำ ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ระเบียบในกำร 

ศึกษำ สถำนภำพนิสิต กำรส�ำเร็จกำรศึกษำ ควำมประพฤติของนิสิตและวินัยนิสิต อำจำรย์ที่ปรึกษำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับกำรศึกษำตลอดหลักสูตร (นิสิตจะได้รับในวันมอบตัวนิสิตใหม่และท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิตใหม่ วันที่ 24-26 กรกฎำคม 

2561)

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

กรณีมีข้อสงสัย สอบถำมได้ที่ฝ่ำยรับเข้ำศึกษำ ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล

โทร. 02 118 0100 ต่อ 8046-8051 หรือทำง E-mail : admission@ku.ac.th 

และติดตำมรำยละเอียดเพิ่มเติมทำง  http://admission.ku.ac.th
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การปฐมนิเทศนิสิตใหม่  
(โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน)

4
มหำวิทยำลัยก�ำหนดให้ 

นสิติใหม่ ระดบัปรญิญำตร ี บำงเขน  

เข้ำร่วมโครงกำร ปฐมนิเทศนสิติใหม่  

( โครงการก ้าวแรกสู ่ศาสตร ์ 

แห่งแผ่นดิน) ณ อาคารจักรพันธ์ 

เพญ็ศริ ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

บางเขน ในวนัที ่1-2 สงิหาคม 2561  

ตั้งแต่เวลำ 07.00-16.00 น. โดย

แบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้
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ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่กองกิจกำรนิสิต  

โทร. 02-118-0150-9 

หรือดูรำยละเอียดที่ www.sa.ku.ac.th

หรือ www.ku.ac.th

กลุ่มที่ 1 วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 

 วนศำสตร์ วิทยำศำสตร์ มนุษยศำสตร์ ศึกษำศำสตร์

กลุ่มที่ 2 วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

 ประมง สิ่งแวดล้อม สังคมศำสตร์ บริหำรธุรกิจ

กลุ่มที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

 เกษตร เศรษฐศำสตร์ สถำปัตยกรรมศำสตร์ อุตสำหกรรมเกษตร

กลุ่มที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

 วิศวกรรมศำสตร์  สัตวแพทยศำสตร์  เทคนิคกำรสัตวแพทย์

 โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุรี

 วิทยำลัยกำรชลประทำน

 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นพรัตน์วชิระ

 โครงกำรหลักสูตรศำสตร์แห่งแผ่นดินฯ



3
การลงทะเบียนเรียน 

และการเรียนการสอน

ส่วนที่



38 คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561

1

2

3

4

5

6

7

8

9

การช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

การลงทะเบียนเรียน

ตารางเรียน

การสอบ

การประเมินอาจารย์ผู้สอน

ผลการเรียน

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

เอกสารส�าคัญทางการศึกษาต่างๆ
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ขั้นตอนที่  

1

ขั้นตอนที่  

3

ขั้นตอนที่  

2

ขั้นตอนที่  

4

นิสิตจะต้องพบอำจำรย์ที่ปรึกษำที่คณะที่ตนเองสังกัด  เพื่อขอ 
ค�ำแนะน�ำ ปรึกษำ เกี่ยวกับแผนกำรเรียนและกำรลงทะเบียนเรียน

นิสิตลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบสำรสนเทศนิสิต 

(https://www.regis.ku.ac.th) ตำมวันและเวลำที่ก�ำหนดไว้ 

ในปฏิทินกำรศึกษำ

นิสิตพิมพ์ใบแจ้งค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ระบบสำรสนเทศนิสิต 

(https://www.regis.ku.ac.th) และช�ำระเงินค่ำธรรมเนียม 

กำรศึกษำผ่ำนธนำคำรตำมวันที่ก�ำหนดไว้ในปฏิทินกำรศึกษำ

ตรวจสอบผลกำรลงทะเบียนเรียนของตนเอง ตำมวันที่ก�ำหนดไว้ 

ในปฏิทินกำรศึกษำ (กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรลงทะเบียนเรียน 

ให้นิสิตพิมพ์เอกสำรเก็บไว้เป็นหลักฐำนทุกครั้ง)

 ในแต่ละภำคเรียน นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนตำมวันและเวลำที่ก�ำหนดตำมปฏิทินกำรศึกษำ

ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ส�านักทะเบียนและประมวลผล  

จะด�าเนินการจัดตารางเรียนและลงทะเบียนเรียนให้นิสิตใหม่ (นิสิตภาคพิเศษ ติดต่อโครงการที่สังกัด)  

ส�ำหรับในภำคเรียนต่อไป จะต้องปฏิบัติตำมขั้นตอน ต่อไปนี้



40 คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561

1. การช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

นิสิตใหม่ทุกคนต้องช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 17-23 กรกฎำคม 2561 หำกนิสิตไม่สำมำรถ

ด�ำเนินกำรได้หรือมีเหตุจ�ำเป็น ดังนี้

1.1 นิสิตที่ประสงค์จะกู้เงินกองทุน กยศ. หรือ กรอ. ให้ติดต่อด�ำเนินกำรแจ้งควำมจ�ำนงขอกู้ที่กองกิจกำรนิสิต 

ทั้งนี้จะต้องมีเลขประจ�ำตัวนิสิตให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสำมำรถยื่นกู้ได้ โดยจะต้องขอกู้ให้เสร็จตำมที่ก�ำหนด

1.2 นิสิตที่ต้องกำรขอผ่อนผันกำรช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ รวมทั้งนิสิตที่ประสงค์จะกู้เงินกองทุน กยศ. 

และ กรอ. แต่ยังด�ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ ให้เขียนใบค�ำร้องขอผ่อนผันกำรช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำยื่นที่คณะต้นสังกัด 

โดยคณบดีเป็นผู้ลงนำมอนุมัติให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 23 กรกฎำคม 2561

ก�าหนดการช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

กำรช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของนิสิตให้ช�ำระผ่ำนธนำคำร ต้องช�ำระระหว่ำงวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2561 

โดยสำมำรถช�ำระผ่ำนธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรทหำรไทย ธนำคำรกรุงเทพ และ

ธนำคำรกรุงไทย ทั้งนี้ เมื่อช�ำระเงินแล้วให้นิสิตตรวจสอบผลการช�าระเงินได้ในวันถัดไป ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ 

https://www.regis.ku.ac.th
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1. พิมพ์ใบช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำหรือใบแจ้งหนี้ (KU9) ผ่ำนระบบสำรสนเทศนิสิต  

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

2.  ใส่รหัสบัญชีและรหัสผ่ำน (b61XXXXXXXX และรหัสผ่ำนของนิสิต)

3.  หน้ำต่ำงจะปรำกฏข้อมูลส่วนตัวนิสิต พร้อมสิทธิ์กำรลงทะเบียนเรียน เลือกเมนูรำยงำน  

และเลือกใบแจ้งหนี้ (KU9)

4.  เลือกลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) และน�ำไปช�ำระเงินที่เคำน์เตอร์ธนำคำร เท่ำนั้น 

ได้แก่ ไทยพำณิชย์ ทหำรไทย กรุงศรีอยุธยำ กรุงเทพ กรุงไทย (ทุกสำขำทั่วประเทศ) 

5.  นิสิตสำมำรถตรวจสอบกำรช�ำระเงินได้ในวันถัดไป ที่ https://www.regis.ku.ac.th

ขั้นตอนการช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
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ตัวอย่ำงใบแจ้งกำรช�ำระเงิน (KU9)

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx



43คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561

2. การลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนส�าหรับนิสิตใหม่

 1. นิสติใหม่ ภาคปกติ นสิติสำมำรถตรวจสอบและยนืยนัข้อมูลกำรลงทะเบยีนเรียน พร้อมทั้งให้นิสิต

พิมพ์รำยงำนผลกำรลงทะเบียนเรียนในระบบสำรสนเทศนิสิต และตรวจสอบตำรำงเรียน  (https://www.regis.ku.ac.th)  

ได้ในวันที่ 4 สิงหำคม 2561 (ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยจะมีกำรจัดช่วงเวลำในกำรเข้ำยืนยันกำรลงทะเบียนเรียน) ตำมขั้นตอน 

ดังต่อไปนี้  

1.  เข้ำระบบสำรสนเทศนิสิต (https://www.regis.ku.ac.th) แล้ว Login เข้ำระบบ  

  2.  ใส่รหสับญัชแีละรหสัผ่ำน (หน้ำต่ำงจะปรำกฏข้อมูลส่วนตัวนสิติ) และแสดงข้อมลูช่วงเวลำลงทะเบยีนเรยีน

  3.  เลือกเมนูลงทะเบียน

  4.  เลือกยืนยันข้อมูลกำรลงทะเบียนเรียน

   5.  เลือกรำยงำน --> ผลกำรลงทะเบียน  --> พิมพ์ผลกำรลงทะเบียนเรียน  

   6.  เลือกรำยงำน --> ตำรำงเรียน  --> พิมพ์ตำรำงเรียน

   7.  กำรตรวจสอบตำรำงเรียน

 แต่ละภำคกำรศึกษำ (ภำคต้น/ภำคปลำย) นิสิตสำมำรถลง

ทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส�ำหรับ

ภำคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต ภำยใต้ควำมเห็นชอบ

จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ หัวหน้ำภำควิชำ และคณบดีต้นสังกัด
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https://www.regis.ku.ac.th

ข้อมูลกำรลงทะเรียนเรียน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ยืนยันกำรลงทะเบียนเรียน
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2.  นสิติใหม่โครงการภาคพเิศษ 

นสิติใหม่ (โครงกำรภำคพเิศษ) ให้ด�ำเนนิกำรผ่ำนระบบสำรสนเทศนสิติ (https://www.regis.ku.ac.th)  

ในวันที่ 4 สิงหำคม 2561 ตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. รับตำรำงเรียนและข้อมูลกำรลงทะเบียนเรียนที่โครงกำรที่นิสิตสังกัด

2. ลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบสำรสนเทศนิสิต (https://www.regis.ku.ac.th) แล้ว Login เข้ำระบบ

3. ใส่รหัสบัญชีและรหัสผ่ำน 

4. หน้ำต่ำงจะปรำกฏข้อมูลส่วนตัวนิสิต พร้อมสิทธิ์กำรลงทะเบียนเรียน

5. เลือกเมนู ลงทะเบียน หน้ำจอจะแสดงภำพ ให้นิสิตกรอกรหัสวิชา 8 หลัก ตำมตำรำงเรียนที่โครงกำรจัดให้  

 จำกนั้นเลือก Submit

6. เมื่อคลิก Submit ให้นิสิตเลือกและตรวจสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา เลือกประเภทการลงทะเบียน เลือกหมู่เรียน  

 เมื่อถูกต้องแล้วเลือก Submit ด้ำนล่ำง

7.  เมื่อคลิก Submit ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนให้ครบทุกรำยวิชำตำมตำรำงเรียนที่โครงกำรภำคพิเศษจัดให้

8.  เมื่อครบทุกรำยวิชำให้นิสิตพิมพ์ (Print) ผลกำรลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐำน

หมำยเหตุ นิสิตที่กู้ยืมเงิน ปีกำรศึกษำ 2561 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน   

ขอรหัสผ่ำนกับกรอกแบบค�ำขอกู้ยืม : www.studentloan.or.th

ติดตำมข่ำวสำร กรอ. กองกิจกำรนิสิต ที่กองทุนเงินให้กู้ยืม กองกิจกำรนิสิต 

ติดต่อสอบถำมและรับใบสมัครได้ที่ กองทุนเงินให้กู้ยืม กองกิจกำรนิสิต อำคำรระพีสำคริก ชั้น 3 

โทร. 02 118 0176 หรือ 02 118 0150-9 ต่อ 8553-8557

www.studentloan.or.th



46 คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561

การเบิกค่าเล่าเรียนส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน

หลักฐำน/เอกสำรกำรเบิกค่ำเล่ำเรียนส�ำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี บำงเขน นิสิตสำมำรถด�ำเนินกำรด้วยตนเอง  

โดยใช้ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ที่ระบบสำรสนเทศนิสิต (https://www.regis.ku.ac.th)  

และด�ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้

1. เลือกเมนูใบเสร็จรับเงิน (KU2)

2. นิสิตต้องอ่ำนและท�ำควำมเข้ำใจ 

 รำยละเอียดก่อนพิมพ์

3. เลือก ด�ำเนินกำรต่อ

4. เลือกแสดงใบเสร็จ (ส�ำเนำ)  

 เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง 

 และเครื่องพิมพ์

5. เลือกแสดงใบเสร็จ (ต้นฉบับ)  

 เพื่อตรวจสอบเครื่องพิมพ์แล้ว  

 จึงสั่งพิมพ์

ตัวอย่ำงใบเสร็จรับเงิน (KU2)

ข้อควรระวัง ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์  

สำมำรถพิมพ์ต้นฉบับได้เพียงครั้งเดียว  

ก่อนกำรสั่งพิมพ์ควรทดสอบกำรพิมพ์ 

ด้วยตัวส�ำเนำก่อน (ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2561  

เริ่มพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561  

เป็นต้นไป)
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เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน  

ประกอบด้วย

 1. ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ต้นฉบับ

 2. ส�ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติลงลำยมือชื่อผู้รับเงินด้วยลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  

ให้ถือเป็นหลกัฐำนในกำรเบกิเงินสวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศึกษำ และประกำศอตัรำค่ำธรรมเนยีม 

กำรศึกษำ ส�ำหรับนิสิตปริญญำตรี (สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ http://registrar.ku.ac.th)  

โดยให้ดูลิงค์ด่วนและเลือกอัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ จำกนั้นเลือกเอกสำรประกอบกำรเบิก 

ค่ำเล่ำเรียน

http://registrar.ku.ac.th

3. ตารางเรียน

นิสิตตรวจสอบตำรำงเรียนได้ที่ระบบสำรสนเทศนิสิต (https://www.regis.ku.ac.th  

หรือ http://registrar.ku.ac.th) 

หมายเหตุ  ตัวอย่ำงรหัสวิชำ 01 453 101

รหัสสาขาวิชา      คณะ รหัสสาขาวิชา      คณะ

001 – 049 เกษตร 300 – 349 วนศำสตร์

050 – 099 อุตสำหกรรมเกษตร 350 – 399 มนุษยศำสตร์

100 – 125 เศรษฐศำสตร์ 400 – 449 วิทยำศำสตร์

126 – 149 บริหำรธุรกิจ 425 สิ่งแวดล้อม

150 – 189 ศึกษำศำสตร์ 450 – 499 สังคมศำสตร์

200 – 239 วิศวกรรมศำสตร์ 500 – 549 สัตวแพทยศำสตร์

240 – 249 สถำปัตยกรรมศำสตร์ 600 – 649 เทคนิคกำรสัตวแพทย์

250 – 299 ประมง 999 วิชำบูรณำกำร

รหัสวิชำในคณะ



48 คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561

ห้องเรียน
LH1 อำคำรศูนย์เรียนรวม 1 Biochem ตึกชีวเคมี 

LH2 อำคำรศูนย์เรียนรวม 2 MG ตึกจุลชีววิทยำ-พันธุศำสตร์

LH3 อำคำรศูนย์เรียนรวม 3 Phys ตึกฟิสิกส์

LH4 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษำ จุฬำภรณ์  

AG ตึกคณะเกษตร SMC ตึกสถิติ-คณิต-คอมพิวเตอร์

HORT ภำควิชำพืชสวน Chem ตึกเคมี

SOIL ตึกปฐพี ZOO ตึกสัตววิทยำ

HE ตึกคหกรรมศำสตร์ HUM ตึกคณะมนุษยศำสตร์

FI ตึกคณะประมง VINIT ตึกวินิจวนันดร  

AQ ตึกเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ E ตึกคณะวิศวกรรมศำสตร์

MS ตึกวิทยำศำสตร์ทำงทะเล ED ตึกคณะศึกษำศำสตร์

FIP ตึกผลิตภัณฑ์ประมง EC  ตึกคณะเศรษฐศำสตร์

THIEM ตึกเทียม คมกฤส SOC ตึกคณะสังคมศำสตร์

FE ตึกวิศวกรรมป่ำไม้ V ตึกคณะสัตวแพทยศำสตร์

FM ตึกกำรจัดกำรป่ำไม้ AI ตึกคณะอุตสำหกรรมเกษตร

FP1 ตึกวนผลิตภัณฑ์ 1 BA ตึกคณะบริหำรธุรกิจ

FP4 ตึกวนผลิตภัณฑ์ 4 SC  อำคำรวิทยำศำสตร์ 25 ปี

Dept ห้องเรียนที่ภำควิชำ  

SCL อำคำรปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์พื้นฐำน คณะวิทยำศำสตร์

R ตึกคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
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4. การสอบ

นิสิตสำมำรถตรวจสอบตำรำงสอบและห้องสอบได้ที่เว็บไซต์ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล (http://registrar.ku.ac.th) โดย

นิสิตต้องเข้ำสอบตำมวันที่ก�ำหนด  หำกเกิดกรณีที่ท�ำกำรส่อทุจริตหรือทุจริตในกำรสอบ จะถือว่ำผิดวินัยนิสิต จะต้องได้รับกำรพิจำรณำ

โทษทำงวินัยตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

5. ผลการเรียน

ส�ำหรับผลกำรเรียนของนิสิต ใช้ระดับคะแนน (Grade) เป็นตัวแสดงผลกำรเรียนของนิสิต โดยนิสิตตรวจสอบผลกำรเรียนของ

ตนเองได้ที่ระบบสำรสนเทศนิสิต (https://www.regis.ku.ac.th) และเมื่อสอบได้ครบทุกรำยวิชำ ตำมควำมต้องกำรของหลักสูตร และ

ต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร เท่ำกับ 2.00 ขึ้นไป นิสิตจึงจะมีสิทธิ์ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญำต่อสภำ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ถ้ำเรียนครบตำมหลักสูตร แต่ได้ระดับคะแนนต�่ำกว่ำ 2.00 จะสำมำรถขอรับอนุปริญญำได้) ทั้งนี้ รำยละเอียด

เพิ่มเติมตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ฯ

ขั้นตอนการดูผลการเรียนในระบบ

ระบบสำรสนเทศ ระบบเกรดออนไลน์ส�ำหรับนิสิต

1. เข้ำระบบสำรสนเทศนิสิต  

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

    แล้ว Login เข้ำระบบ  

2. ใส่รหัสบัญชีและรหัสผ่ำน 

3. หน้ำต่ำงจะปรำกฏข้อมูลส่วนตัวนิสิต 

    เลือกเมนูรำยงำนและผลกำรเรียน

1. ระบบเกรดออนไลน์ส�ำหรับนิสิต  

    https://grade-std.ku.ac.th/GSTU_login_.php

2. เลือกภำษำ ไทย / Eng

3. ใส่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่ำน ป้อนเลขตำมที่ปรำกฏ คลิกเข้ำสู่ระบบ                                                                    

4. ระบุปี/ภำคกำรศึกษำและคลิก ค้นหำ
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6. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

มหำวิทยำลัยก�ำหนดให้นิสิตต้องเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบถ้วนตำมที่ 

มหำวิทยำลัยก�ำหนด คือ ไม่น้อยกว่ำ 8 กิจกรรม และครบทุกประเภทกิจกรรม จึงจะได้รับ 

กำรเสนอชื่อเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร (ตรวจสอบได้ที่ Transcript กิจกรรม 

: nisit.kasetsart.org และหำกต้องกำรค�ำแนะน�ำด้ำนกำรตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม และขอ

ใบรับรองกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้ที่หน่วยประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

กองกิจกำรนิสิต www.newgrad.sa.ku.ac.th)  

www.newgrad.sa.ku.ac.th

7. การประเมินอาจารย์ผู้สอน

นิสิตจะต้องประเมินกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำ ผ่ำนระบบประเมินอำจำรย์ผู้สอน 

(https://eassess.ku.ac.th) โดยต้องประเมินภำคเรียนละ 2 ครั้ง หำกไม่ประเมินกำรเรียน

กำรสอนครบทั้ง   2 ครั้ง (ไม่ว่ำจะประเมินครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือไม่ประเมินทั้ง 2 ครั้ง) นิสิตจะ

ถูกล็อคระบบลงทะเบียนเรียนของภำคเรียนถัดไป
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8. การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ข้อควรรู้ส�ำหรับกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำนส�ำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 กำรเทียบผลคะแนน 

สอบวัดมำตรฐำนทักษะทำงภำษำอังกฤษของนิสิตระดับปริญญำตรี เพื่อขอยกเว้นกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ 

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน

รำยวิชำที่สำมำรถ

ขอยกเว้นกำร 

ลงทะเบียนเรียน

ระดับผลคะแนนสอบวัดมำตรฐำนทักษะทำงภำษำอังกฤษที่น�ำมำเทียบ

O-NET
TOEFL

IELTS OOPT KU-EPT
PBT/ITP CBT iBT

*013552xx 

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

01355113 

หรือเทียบเท่ำ
> 75 > 510 > 180 > 64 > 4.5 > 60 > 60

01355112 

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

01355111  

หรือเทียบเท่ำ
> 30 > 433 > 120 > 40 > 3.5 > 20 > 30

English 

Preparation 

Course

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

*หมำยเหตุ : ยกเว้นให้เฉพำะนิสิตในหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำต่ำงประเทศ  

  ทั้งภำคปกติและโครงกำรพิเศษ
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การลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคต้น

1. ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล จะลงทะเบียนเรียนให้นิสิตภำคปกติ วิชำ 01355111 หรือ 01355112 ใน

ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2561 (ส�ำหรับ 01355113 และ 013552xx ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำถัดไปด้วย

ตนเอง)

2. แผนกำรเรยีนก�ำหนดให้ลงทะเบยีนเรยีนวชิำภำษำองักฤษในภำคปลำย ให้นสิติลงทะเบยีนเรยีนภำคปลำย  

ด้วยตนเอง ตำมสำขำดังนี้

คณะเกษตร   สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร (A18)  

คณะอุตสำหกรรมเกษตร  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ (K01)  

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ (K02)  

สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร (K03)  

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (K05) 

  คณะวิศวกรรมศำสตร์   สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (E14)

3. นสิิตเตรยีมแพทยศำสตร์ (D32) และสำขำวิชำภำษำอังกฤษ (L32) ต้องเรยีนวชิำภำษำอังกฤษเฉพำะสำขำ
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การนับหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษ

ส�ำหรับเรื่องที่อยำกฝำกไว้เป็นควำมรู้เล็กๆ น้อยๆ ให้แก่นิสิตใหม่ เนื่องจำกมีควำมสับสนค่อนข้ำงมำก คือ กำรนับ 

หน่วยกิตรำยวิชำภำษำอังกฤษ ซึ่งเป็นรำยวิชำที่มีกำรให้คะแนนเป็น P และไม่น�ำมำค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ท�ำให้นิสิตมักม ี

ควำมเข้ำใจผิดในกำรนับหน่วยกิต และอำจส่งผลให้เรียนไม่ครบตำมหลักสูตรที่ก�ำหนด จึงจะขออธิบำยไว้ ดังนี้

การนับหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษ 

o วิชำภำษำอังกฤษ I (01355111) นิสิตต้องผ่ำน (ได้ P) ทุกคน แต่ไม่น�ำมำนับ หน่วยกิตตำมหลักสูตร 

o ให้ดูจำกหลักสูตรของตนเองว่ำ ต้องเรียนภำษำอังกฤษกี่หน่วยกิต และให้เริ่มนับหน่วยกิตที่รำยวิชำ 

ภำษำอังกฤษ II (01355112) เป็นตัวแรก 

o ในกรณีที่มีคะแนนภำษำอังกฤษแรกเข้ำศึกษำอยู่ในระดับ PASS Eng II,  Eng III นิสิตจะได้รับกำร 

เทียบคะแนนเป็น P จะไม่น�ำมำค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม แต่ให้นับหน่วยกิตในรำยวิชำที่ได้ P ด้วย 

o นิสิตต้องเลือกลงทะเบียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 01355xxx ให้ครบถ้วนตำมจ�ำนวนหน่วยกิต 

ที่หลักสูตรก�ำหนด

o วิธีกำรนับหน่วยกิต เป็นดังนี้

o ทั้งนี้บำงหลักสูตรได้มีกำรก�ำหนดให้สำมำรถเลือกเรียนวิชำภำษำอื่นได้ แต่จะต้องเลือกเรียน  

ภำษำใดภำษำหนึ่ง ให้ครบถ้วนตำมหน่วยกิตที่ก�ำหนด นิสิตจะต้องดูรำยละเอียดจำกหลักสูตรของตนเอง  

เพื่อควำมถูกต้องด้วย

•	 01355111 (ต้องเรียน  แต่ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร)

•	 01355112 (3 หน่วยกิต)…..

•	 01355113 (3 หน่วยกิต)….. 

•	 01355xxx  (3 หน่วยกิต)…..

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

รวม 12 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
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9. เอกสารส�าคัญทางการศึกษาต่างๆ

ยื่นขอได้ที่ศูนย์บริกำรนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)  

ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อำคำรระพีสำคริก

เอกสารที่ขอได้ ค�าอธิบายเอกสาร

- ใบรายงานคะแนน (Transcript)            - ใบรำยงำนคะแนนที่มีเกรดของแต่ละรำยวิชำ และเกรดเฉลี่ยสะสม

- ใช้สมัครงำน สมัครทุน เป็นต้น

- ใช้รูปถ่ำยชุดนิสิต ขนำด 1 นิ้ว

- ค่ำธรรมเนียมฉบับละ 20 บำท

- ใบรับรองฐานะการศึกษา        - ใบรับรองว่ำเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

คณะ....  สำขำ.... ชั้นปีที่.....

- ใช้สมัครงำน สมัครทุน ขอหนังสือเดินทำง (Visa)

- ใช้รูปถ่ำยชุดนิสิต ขนำด 1 นิ้ว

- ค่ำธรรมเนียมฉบับละ 20 บำท

เตรียมรูปถ่ายสวมชุดนิสิตขนาด  1 นิ้ว / เอกสาร 1 ฉบับ

กดบัตรคิว  รอเจ้าหน้าที่เรียกคิว

แจ้งเอกสารที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่

ช�าระค่าธรรมเนียม

เอกสำรส�ำคัญทำงกำรศึกษำ  ฉบับละ   20  บำท

รับเอกสาร  หลังจำกยื่นค�ำร้อง  ครึ่งวันท�าการ*

ยื่นขอเอกสำร 08:30 – 11:30 น. รับเอกสำรในเวลำ 14:00 น. เป็นต้นไป

ยื่นขอเอกสำร 11:31 – 16:30 น. รับเอกสำรในวันท�ำกำรถัดไป ตั้งแต่เวลำ 10:00 น. เป็นต้นไป

ขั้นตอนการขอเอกสารส�าคัญทางการศึกษา
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กำรจะประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียนระดับอุดมศึกษำได้นั้น จะต้องอำศัยปัจจัยหลำยประกำร 

เช่น ควำมขยันหมัน่เพียร ควำมมวีนิยัในตนเอง ควำมรบัผิดชอบต่อหน้ำที ่ เป็นต้น นอกเหนอืจำกนี้  

อยำกจะฝำกเกรด็เลก็น้อยเหล่ำนีไ้ว้ให้นสิติเพ่ือช่วยเป็นส่วนหนึง่ในกำรสนบัสนนุให้กำรเรยีนกำรสอน 

ของนิสิตเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และรำบรื่นยิ่งขึ้น

ศกึษาข้อบังคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ พทุธศกัราช 2559

 ข้อบงัคับนีจ้ะท�ำให้นสิติทรำบถงึกฎระเบยีบต่ำงๆ ทีจ่ะท�ำให้นสิติทรำบว่ำ ข้อใดปฏบิตัไิด้ ข้อใดห้ำมปฏบิตั ินสิติจงึควรอ่ำน 

ท�ำควำมเข้ำใจกับข้อบงัคบัให้มำกทีส่ดุ และหำกมข้ีอสงสยั สำมำรถสอบถำมจำกอำจำรย์ทีป่รกึษำเพิม่เตมิเพือ่ควำมเข้ำใจได้ดยีิง่ข้ึน

ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน หรือเพิ่ม – ถอน รายวิชา  

 ถึงแม้ว่ำนิสิตจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ แต่นิสิตควรต้องเข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำก่อนกำรลงทะเบียน

เรียนทุกครั้ง เพื่อให้อำจำรย์ช่วยตรวจสอบรำยวิชำที่นิสิตต้องกำรลงทะเบียนเรียน ว่ำถูกต้องตำมหลักสูตร และเป็นไปตำม 

ข้อบังคับฯ ป.ตรี หรือไม่ เพื่อให้นิสิตเรียนครบหลักสูตรได้ทันตำมก�ำหนดหลักสูตร

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
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ดูปฏิทินการศึกษา  

 นิสิตต้องด�ำเนินกำรต่ำงๆ ให้ตรงตำมเวลำที่ปฏิทินกำรศึกษำก�ำหนด เช่น กำรช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำผ่ำน

ธนำคำร กำรลงทะเบียนเรียนออนไลน์ กำรยื่นค�ำร้องต่ำงๆ เป็นต้น เพรำะหำกด�ำเนินกำรล่ำช้ำ นิสิตจะต้องช�ำระค่ำธรรมเนียม

ปรับกรณีล่ำช้ำ และถ้ำด�ำเนินกำรล่ำช้ำมำกเกินไป อำจผิดต่อระเบียบข้อบังคับฯ ป.ตรี ได้

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน เพิ่ม - ถอนรายวิชา  

 ควรตรวจสอบทุกครั้งหลังจำกด�ำเนินกำรลงทะเบียน หรือมีกำรเพิ่ม – ถอน รำยวิชำ ในแต่ละภำคกำรศึกษำ 

เพื่อให้แน่ใจว่ำนิสิตมีรำยชื่อในรำยวิชำนั้น หมู่เรียนนั้นจริง

ตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบสารสนเทศนิสิต  

 เช่น ชื่อ-ชื่อสกุล ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ข้อมูลเบื้องต้นต่ำงๆ ที่นิสิตกรอกเองในใบมอบตัวตั้งแต่แรก

เข้ำศึกษำ หรือเจ้ำหน้ำที่คณะ/โครงกำรเป็นผู้กรอกให้ หำกมีข้อมูลผิดพลำดจะมีผลต่อกำรออกเอกสำรส�ำคัญทำง 

กำรศึกษำ เช่น กำรสะกดชื่อ-ชื่อสกุล ภำษำอังกฤษ ไม่ตรงกับบัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง รวมถึงมีผล 

ต่อกำรเสนอชือ่เพือ่ขออนมุตัปิรญิญำเมือ่จบกำรศึกษำ ทัง้นีส้ำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำทีเ่พือ่แจ้งแก้ไขข้อมลู โดยแนบหลักฐำน 

ที่ถูกต้องได้ที่ศูนย์บริกำรนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center) ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล

ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบัน และติดต่อได้สะดวก  

 เมื่อต้องกรอกข้อมูลเบอร์โทรในค�ำร้องต่ำงๆ ขอให้นิสิตระบุเบอร์โทรที่เป็นปัจจุบัน และสำมำรถติดต่อได้ 

หำกนิสิตมีกำรเปลี่ยนแปลงเบอร์โทร ขอควำมกรุณำแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบ เพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อ
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ค�าถาม - ค�าตอบที่พบบ่อย จากนิสิต

1. การขอผ่อนผันช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาท�าได้หรือไม่ 
 - ได้ เป็นอ�ำนำจคณบดีเจ้ำสังกัดโดยผ่อนผันได้ไม่เกิน 1 ภำคกำรศึกษำ  (ตำมข้อบังคับฯ ข้อ 12.2)

2. นิสิตปี 1 ที่เคยศึกษามาจากมหาวิทยาลัยอื่น มีสิทธิ์ขอเทียบรายวิชาจากมหาวิทยาลัยเดิม 
    หรือไม่ 
 - ไม่ได้ นิสิตที่สอบเข้ำมำใหม่ไม่มีสิทธิ์เทียบรำยวิชำ ยกเว้นนิสิตของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

  ที่สิ้นสุดสถำนภำพนิสิตในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี จึงมีสิทธิ์ขอเทียบรำยวิชำที่มีระดับคะแนนไม่ต�่ำกว่ำ C หรือ 2.0  

  (ตำมข้อบังคับฯ ข้อ 20.1.2) 

3. นิสิตปี 1 ผลการเรียนภาคต้นได้แค่ 1.00 จะพ้นสภาพนิสิตหรือไม่ 
 - ยังไม่พ้นสภำพนิสิต เพรำะยกเว้นภำคกำรศึกษำแรกของนิสิตใหม่ไว้ เกณฑ์กำรคัดชื่อออก มีดังนี้

o มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่ำ 1.50 ยกเว้นภำคกำรศึกษำแรกของนิสิตใหม่ (ตำมข้อบังคับฯ ข้อ 26.4.9)

o มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่ำ 1.75 เป็นเวลำสองภำคกำรศึกษำปกติติดต่อกัน ทั้งนี้ไม่นับภำคกำรศึกษำแรกของนิสิตใหม่  

 (ตำมข้อบังคับฯ ข้อ 26.4.10)

4. ถ้าไม่ด�าเนินการลงทะเบียนเรียนให้ทันภายในสองสัปดาห์แรกหลังจาก 
    เปิดภาคการศึกษาจะมีผลอย่างไร

 - ถูกคัดชื่อออก (ตำมข้อบังคับฯ ข้อ 26.4.6)
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5. นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื่องโดยไม่ผ่านวิชาพื้นฐานได้หรือไม่

 - ไม่ได้ (ตำมข้อบังคับฯ ข้อ 11.1)

6. วิชานอกหลักสูตร แต่ไปเรียนแล้วได้ F ขอยกเลิกไม่น�ามาคิด G.P.A. ได้หรือไม่

 - ไม่ได้ (ตำมข้อบังคับฯ ข้อ14.4.1)

7. การค�านวณคะแนนเพื่อดูสถานภาพนิสิต ดูจากคะแนนแต่ละเทอม  
    หรือดูจากคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 - ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม cum. G.P.A. เท่ำนั้น (ตำมข้อบังคับฯ ข้อ 14.4.4)

8. เงื่อนไขการได้รับเกียรตินิยม มีอะไรบ้าง

กำรให้ปริญญำเกียรตินิยม (ตำมข้อบังคับฯ ข้อ 29) คือ 

- นิสิตต้องไม่เคยเรียนซ�้ำ (Regrade) 

- ไม่สอบตก (F) และไม่เคยเรยีนซ�ำ้เพือ่นบัหน่วยกิตในวชิำทีไ่ด้ลงทะเบยีนเรยีนโดยไม่นบัหน่วยกติ (Audit) มำก่อน 

- ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย ตั้งแต่โทษพักกำรศึกษำขึ้นไป

- ได้แต้ม 3.50 ขึ้นไปส�ำหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.25 ขึ้นไปส�ำหรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

- เรียนจบภำยในก�ำหนดเวลำที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

- หำกนิสิตมีรำยวิชำเทียบโอน สำมำรถได้รับเกียรตินิยมแต่ต้องเป็นไปตำมข้อบังคับข้อ 29.1.6
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10. นิสิตที่ได้รับรางวัลการเรียนดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 

- กรณีที่นิสิตสอบได้ A ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต จะได้รับกำรยกเว้นค่ำหน่วยกิต 

ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

o เป็นนิสิตระดับปริญญำตรี และต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 22 หน่วยกิตในภำคกำรศึกษำนั้น

o สอบได้ระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต ซึ่งต้องไม่ใช่วิชำฝึกงำน ไม่เป็นรำยวิชำที่เรียนซ�้ำ

เพรำะสอบตก หรือเรียนซ�้ำรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียนซ�้ำโดยไม่นับหน่วยกิตมำก่อนแล้ว  

และต้องสอบได้ทุกรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำนั้นๆ

o นิสิตจะได้รับยกเว้นค่ำหน่วยกิตในภำคกำรศึกษำปกติถัดไป 1 ภำคกำรศึกษำ

- กรณีที่นิสิตมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพำะปีกำรศึกษำนั้น 3.50  ขึ้นไป จะได้รับเหรียญรำงวัลกำรเรียนดี  

ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

o สอบได้ทุกรำยวิชำ ทั้งนี้ไม่น�ำผลกำรเรียนภำคฤดูร้อนมำคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยด้วย 

o นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนในสองภำคกำรศึกษำปกติของปีกำรศึกษำนั้นไม่น้อยกว่ำ 32 หน่วยกิต 

โดยไม่นับจ�ำนวนหน่วยกิตวิชำฝึกงำน 

o รำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียนนั้นต้องไม่เป็นรำยวิชำที่เรียนซ�้ำหรือได้คะแนน F  

หรือเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือเรียนซ�้ำรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

มำก่อนแล้ว 

o นิสิตปีสุดท้ำยของแต่ละหลักสูตรไม่อยู่ในข่ำยของสิทธิ์ได้รับรำงวัลกำรเรียนดี



ส่วนที่4
แนะน�า 

หน่วยงานที่ส�าคัญในมหาวิทยาลัย
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กองกิจกำรนิสิต เป็นหน่วยงำนที่ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิต ตลอดจนจัดบริกำรและสวัสดิกำรแก่นิสิตในรูปแบบ

ต่ำงๆ เพื่อช่วยให้นิสิตมีควำมพร้อมในกำรศึกษำเล่ำเรียน และเพื่อพัฒนำให้นิสิตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งด้ำนวิชำชีพ สติปัญญำ  

อำรมณ์ สังคม ร่ำงกำยและจิตใจ เพื่อเป็นพื้นฐำนที่ดีในกำรน�ำควำมรู้ไปใช้เป็นประโยชน์แก่วิชำชีพได้อย่ำงเต็มที่ภำยหลังส�ำเร็จ 

กำรศึกษำ ประกอบด้วยบริกำรต่ำงๆ ดังนี้ 

กองกิจการนิสิต
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บริการ หมายเลขโทรศัพท์ Website / Facebook

ทุนกำรศึกษำ 02-118-0175 Facebook :  ทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)

และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้

ในอนำคต (กรอ.)

02-118-0176 Facebook :  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ กองกิจกำร

นิสิต ม.เกษตรศำสตร์ บำงเขน

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

วิชำทหำร 02-118-0186 Facebook :  ทหำร เกษตร

หน่วยบริกำรพื้นฐำนกิจกำรนิสิต 02-118-0187 www.sw.sa.ku.ac.th

กำรให้ค�ำปรึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตนิสิต 02-561-4522 Facebook :  ศูนย์สุขภำวะนิสิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

บริกำรนิสิตพิเศษ 02-561-4522 Facebook :  ศูนย์สุขภำวะนิสิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

บริกำรจัดหำงำนและฐำนข้อมูลกำรมีงำนท�ำ 02-118-0180 www.jobsa.ku.ac.th

ศิษย์เก่ำสัมพันธ์และศึกษำต่อ 02-118-0181 Facebook :  ศิษย์เก่ำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

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

ใบรับรองกิจกรรมเสริมหลักสูตร 02-118-0172 www.nisit.kasetsart.org

ศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตสู่สำกล   

(KU International Hub)

- Facebook :  KU International Hub

ศูนย์สุขภำวะนิสิต (KU Happy Place Center) 02-561-4522 Facebook :  ศูนย์สุขภำวะนิสิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

Happy Place Center @KU
ศูนย์สุขภำวะนิสิต KU Happy Place Center เป็นศูนย์กำรดูแลช่วยเหลือนิสิต ด้วยกระบวนกำร 

เชิงจิตวิทยำ รวมถึงจัดให้มีบริกำรพื้นที่ส�ำหรับนิสิต คณำจำรย์และบุคลำกร ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำ 

ศักยภำพ และสร้ำงเสริมสุขภำวะ พื้นที่ส�ำหรับผ่อนคลำย พื้นที่อ่ำนหนังสือ ห้องประชุม สัมมนำ ฝึกปฏิบัติกำร เพื่อ 

เพิ่มศักยภำพ พัฒนำตนเอง เพื่อน�ำไปสู่กำรมีสุขภำวะที่ดี (Well being) ของนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

Happy Mind & Happy Life เปิดให้บริกำรในวันและเวลำท�ำกำร ตั้งแต่เวลำ 08.30 - 16.30 น. สนใจสอบถำม 

รำยละเอียดเพิ่มเติม โทร. 087-934-4994 หรือติดตำมข้อมูลข่ำวสำรได้ทำงเฟสบุค ศูนย์สุขภำวะนิสิต มหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์

ติดต่อกองกิจกำรนิสิต โทร. 02-118-0150-9

ดูรำยละเอียดที่ www.sa.ku.ac.th   

Facebook : กองกิจกำรนิสิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์



64 คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2561

หอพักนิสิต

1. รูปแบบหอพักเดิม (หอใน) 
 มีหอพักชำย จ�ำนวน 5 หลัง รองรับนิสิตได้จ�ำนวน 668 คน และหอพักหญิง 

จ�ำนวน 10 หลัง รองรับนิสิตได้จ�ำนวน 1,327 คน โดยจัดนิสิตเข้ำพักห้องละ 4 คน และ

มีอัตรำค่ำใช้จ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ

สถำนที่ติดต่อ งำนหอพัก ชั้น 2 กองกิจกำรนิสิต 

 อำคำรระพีสำคริก 

โทร. 02-188-0183 

ดูรำยละเอียดที่ www.ss.sa.ku.ac.th 

 fanpage : ศูนย์ข่ำวหอใน ม.เกษตรศำสตร์ บำงเขน

2. รูปแบบหอพักใหม่ (หอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45)
 เป็นหอพักส�ำหรับนิสิตหญิงจ�ำนวน 5 หลัง รองรับนิสิตได้จ�ำนวน 2,100 คน 

และหอพักนิสิตชำยจ�ำนวน 1 หลัง รองรับนิสิตได้จ�ำนวน 400 คน รวมทั้งมีหอพักนิสิต

นำนำชำติ 1 หลัง รองรับนิสิตได้ 280 คน โดยจัดนิสิตเข้ำพักห้องละ 4 คน และมีอัตรำ

ค่ำใช้จ่ำยเป็นรำยเดือน

สถำนที่ติดต่อ หอพักซอยพหลโยธิน 45 

 (อำคำรหอพักสุพรรณิกำร์) 

โทร. 02-942-7790 และ 02-942-7797 

ดูรำยละเอียดที่ www.ss.sa.ku.ac.th 

fanpage : หอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45
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ส�านักบริการคอมพิวเตอร์
ส�านักบริการคอมพิวเตอร์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะดิจิทัล 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ บริการด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่สร้างสรรค์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ดังนี้

1. บริการดาวน์โหลด Application บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน:  

 ที่เว็บ https://kuappstore.ku.ac.th (รองรับทั้งระบบ Android และ iOS)

2. ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้: กำรขอมีบัญชีผู้ใช้ จัดกำรรหัสผ่ำน และตั้งค่ำอีเมลส�ำรองในกำรกู้คืนรหัสผ่ำน ที่เว็บ  

 https://accounts.ku.ac.th/ ซึ่งนิสิตจะได้รับบัญชีผู้ใช้ จ�ำนวน 3 บัญชี ด้วยรหัสผ่ำนชุดเดียวกัน (Single Password) ดังนี้ 

•	 บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ส�ำหรับเข้ำถึงระบบสำรสนเทศและระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย โดยชื่อบัญชีจะเป็น  

b (นิสิตปริญญำตรี) หรือ g (นิสิตปริญญำโทและเอก) ตำมด้วยรหัสนิสิต 

•	 บัญชีผู้ใช้ KU-Google ส�ำหรับเข้ำถึงบริกำร Google for Education โดยชื่อบัญชีและอีเมลจะเป็น  

firstname.l@ku.th (ชื่อภำษำอังกฤษจุดตัวอักษรแรก/ตัวอักษรถัดไปของนำมสกุล)

•	 บัญชีผู้ใช้ KU-Office365 ส�ำหรับเข้ำถึงบริกำร Microsoft Office 365 for Education โดยชื่อบัญชีและอีเมลจะเป็น 

firstname.l@live.ku.th (ชื่อภำษำอังกฤษจุดตัวอักษรแรก/ตัวอักษรถัดไปของนำมสกุล)

3. บริการเครือข่ายไร้สาย (KUWiN หรือ KUWiN-WPA): สำมำรถลงทะเบียนหมำยเลข 

 ประจ�ำเครื่อง (Mac Address) ก่อนกำรใช้งำน ที่เว็บ https://smart.ku.ac.th 

 (โควตำ 3 อุปกรณ์ต่อ 1 คน) 
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4. บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์: อำทิ โปรแกรมป้องกันและก�ำจัดไวรัส ที่เว็บ https://download.ku.ac.th 

5. บรกิารพืน้ท่ีจัดเกบ็และแบ่งปันข้อมลูขนาดใหญ่ KU CloudBox: พืน้ทีจ่ดัเกบ็ข้อมลูขนำด 10GB ทีเ่วบ็ https://cloudbox.ku.ac.th 

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

 ไม่จ�ำกัด (Unlimited) และมอีำยุกำรใช้งำนตลอดชีพหรอืจนกว่ำจะเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรให้บรกิำร ทีเ่วบ็ http://mail.ku.th/

7. บริการ Microsoft Office 365 for Education: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Sway, OneDrive, Mail,  

 OneNote, Calendar on cloud ด้วยพื้นที่กำรใช้งำนแบบไม่จ�ำกัด (Unlimited) และมีอำยุกำรใช้งำนตลอดชีพหรือจนกว่ำ 

 จะเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรให้บริกำร ที่เว็บ https://login.microsoftonline.com/

8. บริการ Microsoft Imagine: บริกำรดำวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ส�ำหรับนิสิตสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ Science,  

 Technology, Engineering และ Mathematics (STEM) โดยสำมำรถสมัครใช้บริกำรได้จำกอีเมลที่มหำวิทยำลัยจัดส่งไปให้ที่ 

 เมล @ku.th รำยละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บ https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=4290

9. บริการเครือข่ายโรมมิ่ง eduroam: กรณีนิสิตไปปฏิบัติภำรกิจต่ำงสถำบัน (ที่เป็นสมำชิก) สำมำรถใช้งำนเครือข่ำยโรมมิ่งชื่อ  

 eduroam ณ สถำบันนั้น ๆ ได้ทันที ด้วยบัญชีผู้ใช้งำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รำยละเอียดที่เว็บ  

 https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=3987

10. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องศึกษากลุ่มย่อย: บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ แสกนเนอร์ บริกำรงำนพิมพ์ 

 ขำว-ด�ำ/สี และห้องศึกษำกลุ่มย่อย ส�ำหรับอ่ำนหนังสือและทบทวนบทเรียน ที่ชั้น 2 อำคำรส�ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์

11. บริการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน (VPN-Virtual Private Network): กรณีต้องกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ 

 ภำยในมหำวิทยำลัยจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภำยนอกเครือข่ำย ที่เว็บ https://vpn.ku.ac.th
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12. บริการพื้นที่โฮมเพจ: ส�ำหรับจัดท�ำโฮมเพจภำยใต้โดเมนเนมของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย โฮมเพจส่วนบุคคล  

 สมัครใช้บริกำรได้ที่ http://pirun.ku.ac.th และโฮมเพจชมรม สมัครใช้บริกำรได้ที่ https://svregis.ku.ac.th/  

13. บริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านไอทีส�าหรับนิสิต (ชั่วโมงกิจกรรม): ที่เว็บ http://training.ku.ac.th

14. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย: ระบบกรอกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ระบบสำรสนเทศนิสิต ระบบเกรดออนไลน์   

 และระบบประเมินกำรเรียนกำรสอน https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=994  

15. บริการถ่ายภาพติดบัตร: ส�ำหรับสมัครเรียน สมัครงำน หรือวีซ่ำ รำคำโหลละ 60 บำท ใช้บริกำรได้ที่ จุดบริกำร  

 HELPDESK ชั้น 2 อำคำรส�ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ (ตำมวันและเวลำท�ำกำร)

ศูนย์ให้ค�าปรึกษา รับแจ้ง และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (Counter Services - HELPDESK): 

วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลำ 8.30-20.30 น. วันเสำร์ เวลำ 8.30-16.30 น. (ปิดพักเที่ยง) และปิดท�ำกำร    

วันอำทิตย์และวันหยุดท�ำกำร ที่ชั้น 2 อำคำรส�ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์  

อำคำรส�ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ อยู่ติดกับคณะบริหำรธุรกิจ (ประตูงำมวงศ์วำน 2 และ 3)  

สำมำรถเดินทำงโดยรถประจ�ำทำงของมหำวิทยำลัยสำย 2 และ 3 

ติดตามข่าวสารไอทีของมหาวิทยาลัย ได้ที่ 

ข
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า
ร
ต
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ต

่อ

•	 เว็บไซต์ส�ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์: www.ocs.ku.ac.th

•	 Facebook: www.facebook.com/ocs.ku (ส�ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศำสตร์)

•	 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

นิสิตจะมีโควตำกำรใช้งำนเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยรวมทุกอุปกรณ์ 10GB ต่อคน (ไม่ใช่ต่อวัน)

โดยจะมีอัตรำกำรเติมเฉลี่ยวันละ 4.3GB ซึ่งสำมำรถตรวจสอบกำรใช้งำนของตนเองได้ที่เว็บ http://pi.ku.ac.th 

ค�ำแนะน�ำ: ควรออกจำกระบบทุกเครื่องเมื่อเลิกใช้งำนเครือข่ำย ที่เว็บ https://logout.ku.ac.th 
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เกี่ยวกับส�านักหอสมุด

อาคารช่วงเกษตรศิลปการ เป็นอำคำรที่จัดเก็บและให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศฉบับพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วำรสำร 

วิทยำนิพนธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ เป็นอำคำรศูนย์กำรเรียนรู้ที่ทันสมัย สะดวกสบำย พร้อมส�ำหรับกำรเรียนรู้ได้จำกทุกที่ ทุกเวลำ  

มีระบบกำรให้บริกำรและสำรสนเทศทำงวิชำกำรหลำกหลำยสำขำ และเป็นคลังควำมรู้ดิจิทัลด้ำนกำรเกษตรในระดับประเทศ 

อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณประตู 3 ด้ำนถนนงำมวงศ์วำน เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์กลำง

กำรให้บริกำรสำรสนเทศประวัติของมหำวิทยำลัยทั้งเอกสำร ภำพ สิ่งของ จัดแสดงนิทรรศกำร แบบถำวรและแบบหมุนเวียน เปิดบริกำร

วันจันทร์-ศุกร์ เวลำ 8.30 – 16.30 น. 

อาคารหอ 2 จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำของหอพักนิสิตในสมัยอดีต และกิจกรรมของนิสิต มก. เปิดให้เข้ำชมทุกวัน

อังคำรและวันพฤหัสบดีและตำมที่หน่วยงำนแจ้งมำ

•	 เวลาท�าการของส�านักหอสมุด

ช่วงเวลา จันทร์ – ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิดภาคการศึกษา 8.00 – 20.00 น. 11.00 – 19.00 น. 11.00 – 19.00 น. ปิดบริกำร

ช่วงปิดภาคการศึกษา 8.30 – 16.30 น. ปิดบริกำร ปิดบริกำร ปิดบริกำร

ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน 8.00 – 18.30 น. 11.00 – 19.00 น. ปิดบริกำร ปิดบริกำร

ช่วงสอบกลางภาค 8.00 – 24.00 น. 9.00 – 19.00 น. 9.00 – 19.00 น. ปิดบริกำร

*ช่วงสอบปลายภาค 24 ชั่วโมง เปิดบริกำรเฉพำะพื้นที่

นั่งอ่ำน

หมำยเหตุ :  * ในช่วงก่อนสอบปลำยภำค 1 เดือน 

     สัปดำห์แรกให้บริกำรถึง 24.00 น. (เที่ยงคืน) / สัปดำห์ที่ 2-4 เปิดบริกำร 24 ชั่วโมง

ส�านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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•	 ประเภท ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วำรสำร สื่อโสตทัศนวัสดุ เช่น สื่อส�ำหรับ

กำรฝึกภำษำในรูปแบบ CD/DVD ฐำนข้อมูลออนไลน์ เช่น วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ และมีเครื่องมือต่ำง ๆ ที่ช่วยให้

สำมำรถเข้ำถึงและค้นคว้ำหำข้อมูลได้จำกทุกที่ ทุกเวลำ นอกจำกนี้ส�ำนักหอสมุด

ยังได้รวบรวมและเผยแพร่ผลงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์โดยจัดท�ำเป็น 

ฐำนข้อมูล คือ ฐำนข้อมูลคลังควำมรู้ดิจิทัล มก. (KUKR)

บริการทรัพยากรสารสนเทศ

สิ่งอ�านวยความสะดวก
ด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลและส่งเสริมกำรเรียนรู้

บริการสอนการรู้สารสนเทศตามโปรแกรมรายปี บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย ให้ค�า 
ปรึกษาด้านการสืบค้นข้อมูล บริการให้ค�าปรึกษาด้านสถิติ และการเขียนอ้างอิงในการท�าวิจัย  
บริการยืมระหว่างห้องสมุดในความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ และอื่นๆ

o บริการอินเตอร์เน็ตและพิมพ์งาน ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ที่ทันสมัยและรวดเร็ว ที่พร้อมเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต 

และบริกำรพิมพ์งำนโดยระบบอัตโนมัติ

o บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์แลปทอปและแทปเล็ต เพื่อใช้ในกำรค้นคว้ำ / ท�ำโครงกำร ส�ำหรับใช้ในบริเวณอำคำร

ส�ำนักหอสมุด ซึ่งมี wifi ครอบคลุมทั้ง 2 อำคำร

o บริการห้องศึกษากลุ่ม / ห้องศึกษาเดี่ยว ส�ำหรับกำรอ่ำนหนังสือเป็นกลุ่ม ท�ำรำยงำน หรือท�ำโครงกำร  

และห้องศึกษำเดี่ยวส�ำหรับกำรอ่ำนหนังสือเมื่อต้องกำรสมำธิมำกขึ้น

*** ถ้ำอยู่บ้ำนหรืออยู่นอกเครือข่ำยนนทรี ให้ login ผ่ำน EZproxy จะท�ำให้สำมำรถค้นข้อมูลและเปิดดู Fulltext  

ได้เสมือนหนึ่งนั่งอยู่ในมหำวิทยำลัยเลยทีเดียว!! >> https://portal.lib.ku.ac.th/login 
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สิ่งอ�านวยความสะดวก

o บริการเรียนรู้คู่บันเทิง (Edutainment) ประกอบด้วย ห้องภำพยนตร์, Mini Theatre, VDO on Demand  

เพื่อกำรผ่อนคลำยและใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรียนให้เกิดประโยชน์ 

o ห้องสมุดในสวน บริกำรพื้นที่นั่งอ่ำนให้แก่นิสิตและผู้ใช้บริกำรห้องสมุด ในบรรยำกำศกำรเรียนรู้ ภำยใต้สภำพ

ธรรมชำติที่ประหยัดพลังงำน ขำนรับนโยบำยวิทยำเขตสีเขียว  นอกจำกนี้ ยังเปิดเวทีห้องสมุดในสวนให้กับนิสิต 

เพื่อจัดกิจกรรมและกำรแสดงดนตรีในสวน และมีบริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มภำยในสวนด้วย

o ห้องสมดุ Eco-Library - ห้องสมุดเพือ่ชวีติและสิง่แวดล้อม ห้องสมดุต้นแบบด้ำนกำรอนรุกัษ์พลงังำนและสิง่แวดล้อม 

แห่งแรกของประเทศไทย ให้บรกิำรหนงัสอืด้ำนพลังงำนและสิง่แวดล้อม หนงัสอืวรรณกรรมเยำวชน นวนยิำย เรือ่งสัน้  

เรื่องแปล งำนอดิเรก และหนังสือส่งเสริมกำรเรียนรู้ในด้ำนต่ำง ๆ อีกทั้ง เป็นที่จัดกิจกรรมให้ควำมรู้รอบด้ำน เช่น  

กิจกรรมเสวนำกับนักเขียนชื่อดัง, Workshop ท�ำของใช้จำกวัสดุรีไซเคิล เป็นต้น

บริการวิชาการสู่สังคม

ฝึกอบรมนิสิตสำขำสำรสนเทศศำสตร์ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชน โดยน�ำองค์ควำมรู้เผยแพร ่

ผ่ำนกำรจัดห้องสมุดชุมชน และกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้อื่น ๆ เป็นประจ�ำทุกปี

ส�ำนักหอสมุดตั้งอยู่ตรงไหน? สแกนเลย  

(เปิดแอพพลิเคชั่นไลน์ à เพิ่มเพื่อน à QR Code) Reader)

พื้นที่ผ่อนคลำยจำกกำรเรียน

http://www.lib.ku.ac.th

@kulibrary

ส�านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09 4490 7467, 0 2942 8616 ต่อ 123
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 ส�ำนกักำรกฬีำ เป็นหน่วยงำนทีส่่งเสริม สนับสนนุและพัฒนำ 

กีฬำมวลชนและกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลำกรและ 

ประชำชนทั่วไป ซึ่งบริกำรส�ำหรับนิสิต ประกอบด้วย 

 1. ศนูย์ออกก�าลงักายเพือ่สุขภาพ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

ให้บริกำรเครื่องออกก�ำลังในระบบไหลเวียนโลหิต และควำม 

แข็งแรงของกล้ำมเนื้อ โดยเปิดให้บริกำร 

   วันจันทร์-ศุกร์  เวลำ 08.30-20.00 น. 

วันเสำร์-อำทิตย์ เวลำ 08.00-18.00 น .   

(หยุดให้บริกำรในวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 นสิติสำมำรถเข้ำใช้บรกิำรโดยไม่เสยีค่ำใช้จ่ำย เพยีงน�ำบตัร 

ประจ�ำตวันสิติมำแสดง ในวนัจนัทร์-ศกุร์ ช่วงเวลำ 08.30-16.00 น.  

หลังจำก 16.00 น. เสียค่ำบริกำร 20 บำท

 2. สนามอินทรีจันทรสถิตย์ ในส่วนของลู่ยำงสังเครำะห์ 

เปิดให้บริกำร

  วันจันทร์-ศุกร์  เวลำ 08.00-20.00 น. 

  วันเสำร์-อำทิตย์  เวลำ 08.00-18.00 น.

 นิสิตสำมำรถเข้ำใช้บริกำรโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย เพียงน�ำ

บัตรประจ�ำตัวนิสิตมำแสดง 

ส�านักการกีฬา
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 3. สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ให้บริกำรสระว่ำยน�้ำมำตรฐำน โดยเปิดให้บริกำรทุกวัน ตั้งแต่เวลำ 06.00-20.00 น.  

      มีสระว่ำยน�้ำที่ให้บริกำร ดังนี้

 3.1 สระที่ใช้ในกำรแข่งขันมำตรฐำน มีควำมยำว 50 เมตร กว้ำง 25 เมตร ลึก 180 เมตร จ�ำนวน 1 สระ

 3.2 สระที่ใช้ในกำรกระโดดน�้ำ ประกอบด้วย หอกระโดด ชั้นต่ำงๆ มีควำมยำว 20 เมตร กว้ำง 18 เมตร ลึก 5 เมตร  

  จ�ำนวน 1 สระ

 3.3 สระที่ใช้หัดว่ำยน�้ำส�ำหรับผู้ที่ว่ำยน�้ำไม่เป็นและเด็กเล็กที่มีผู้ปกครองดูแล มีควำมยำว 25 เมตร กว้ำง 12 เมตร  

  ลึก 80 เซนติเมตร และมีหลังคำ จ�ำนวน 2 สระ

 3.4 สระที่ใช้ส�ำหรับหัดว่ำยน�้ำ มีควำมยำว 25 เมตร กว้ำง 12 เมตร ลึก 1.20 เมตร จ�ำนวน 1 สระ

 นิสิตเสียค่ำสมัครสมำชิก รำยปี 100 บำท ช�ำระค่ำธรรมเนียม ครั้งละ 10 บำท ในกรณีไม่ประสงค์จะสมัคร

สมำชิก เสียค่ำธรรมเนียม ครั้งละ 30 บำท
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 4. สนามแบดมินตัน ประกอบด้วย สนำมแบดมินตัน 

จ�ำนวน 7 สนำม เปิดให้บริกำรวันจันทร์-อำทิตย์ ตั้งแต่เวลำ 

08.00-21.00 น. นิสิตสำมำรถเข้ำใช้บริกำรโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08.00-16.00 น. นอกเวลำดังกล่ำว 

เสียค่ำบริกำร 60 บำท/ชั่วโมง ทั้งนี้ ต้องน�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิตมำ

แสดงด้วยทุกครั้งในกำรจองสนำมและเข้ำใช้สนำม และสำมำรถ

จองสนำมได้ที่ ส�ำนักกำรกีฬำ

 5. สนามเทนนิส ประกอบด้วย สนำมเทนนิส จ�ำนวน 6  

สนำม เปิดให้บริกำรวันจันทร์-อำทิตย์ ตั้งแต่เวลำ 08.00-20.00 น.  

นิสิตสำมำรถเข้ำใช้บริกำรโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย วันจันทร์-ศุกร์  

ตั้งแต่เวลำ 08.00-16.00 น. ตั้งแต่เวลำ 16.00-18.00 น. เสียค่ำ 

บริกำร 60 บำท/ชั่วโมง ตั้งแต่เวลำ 18.00-20.00 น. เสียค่ำบริกำร  

180 บำท/ชั่วโมง ทั้งนี้ ต้องน�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิตมำแสดงด้วย 

ทุกครั้ง ในกำรจองสนำมและเข้ำใช้สนำม สำมำรถจองสนำมได้ที่ 

ส�ำนักกำรกีฬำ
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 6. กิจกรรมเสริม สำมำรถเข้ำร่วมโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ประกอบด้วย 

 7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา  เปิดให้บริกำรรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำย หลังจำกบำดเจ็บ 

จำกกำรเล่นกีฬำ หรือออกก�ำลังกำย วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08.30-17.00  น. (ตั้งอยู่บริเวณหน้ำสนำม ธีระสูตะบุตร)

ติดต่อส�ำนักกำรกีฬำ โทรศัพท์ 02 942 8772-3

เว็บไซต์ www.sp.ku.ac.th

ช่องทำงอื่นๆ ในกำรติดต่อ Fan page : KU sport office, E-mail: kusports@ku.ac.th

กิจกรรมยำงยืดและตำรำงเก้ำช่องเพื่อสุขภำพ

 6.3 กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภำพ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดท�ำกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์)  

ตั้งแต่เวลำ 17.00-18.00 น. ณ สวนสุขภำพ 60 ปี มก. (ตรงข้ำมสระจุฬำภรณวลัยลักษณ์)

กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภำพ กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภำพ

 6.1 กิจกรรมยำงยืดและตำรำงเก้ำช่องเพื่อสุขภำพ  

ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 17.00-18.00 น.  

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อำคำรเสรีไตรรัตน์ ส�ำนักกำรกีฬำ

 6.2 กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภำพ ทุกวันอังคำรและ 

พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลำ 17.00-18.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์  

ชั้น 1 อำคำรเสรีไตรรัตน์ ส�ำนักกำรกีฬำ (ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ต้องเตรียมเสื่อโยคะมำเอง)
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นิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน ที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ สำมำรถรับบริกำรที่สถำนพยำบำล โดย

ไม่ต้องช�ำระค่ำบริกำร ในบริกำรต่อไปนี้

1. เปิดรับบัตรคิว ช่วงเช้ำเวลำ 08.30-11.30 น. ช่วงบ่ำยเวลำ 12.45-15.00 น. ตรวจรักษำพยำบำลโรคทั่วไป เวลำ  

09.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. ในวันท�ำกำร ส�ำหรับยำท่ีนสิิตต้องช�ำระค่ำบรกิำร มดัีงนี ้เพือ่กำรเสริมสวย เพ่ือกำรรกัษำโรคประจ�ำตัว  

เพื่อกำรป้องกันโรค เพื่อกำรเสริมสุขภำพ และยำที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรเภสัชกรรม

2. กำรรักษำภำวะอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ระหว่ำงเวลำ 08.30-24.00 น. ในวันท�ำกำร และ วันเสำร์-อำทิตย์ ระหว่ำงเวลำ  

08.30-16.30 น.ช่วงก่อนสอบปลำยภำค 2 สัปดำห์ 00.00-06.00 น. (วันท�ำกำร)

3. กำรวิเครำะห์แล็บ เฉพำะรำยกำรที่แพทย์ประจ�ำสถำนพยำบำลสั่งกำรวิเครำะห์

4. กำรออกหน่วยปฐมพยำบำลเคลื่อนที่ เฉพำะกิจกรรมที่จัดภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และผู้เข้ำร่วม เฉพำะนิสิต 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ แต่นิสิตต้องช�ำระค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำมตำมอัตรำที่ก�ำหนด ส�ำหรับค่ำเวชภัณฑ์ และค่ำรถพยำบำล 

ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย

5. กำรจัดยำปฐมพยำบำล เฉพำะกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริกำรสังคม

โทรศัพท์ 02-579-0030 , 02-940-6630 , 02-940-6631 ภำยใน 1281-2 วันจันทร์-ศุกร์ ในวันท�ำกำร

สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน   ต่อ 111 เวลำ 08.30-20.00 น. (วันท�ำกำร)

หน่วยปฐมพยำบำลเบื้องต้น  ต่อ 111 เวลำ 20.00-24.00 น. (วันท�ำกำร)

หน่วยปฐมพยำบำลเบื้องต้น

(ช่วงก่อนสอบปลำยภำค 2 สัปดำห์)  ต่อ 111  เวลำ 00.00-06.00 น. (วันท�ำกำร)

หน่วยปฐมพยำบำลเบื้องต้น  ต่อ 111 เวลำ 08.30-16.30 น.(วันเสำร์-อำทิตย์)

ตรวจรักษำโรคทั่วไป  ต่อ 101 เวลำ 09.00-12.00 น.และ 13.00-15.30 น. (วันท�ำกำร)

ติชม-เสนอแนะ-

ร้องเรียน ผ่ำนทำง

www.inf.ku.ac.th
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เป็นหน่วยงำนที่ดูแลข้อมูลทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียนและสถิติกำรศึกษำของนิสิต สนับสนุนบริกำรด้ำนกำร 

ลงทะเบียนเรียน กำรสอน และกำรสอบ รวมถึงบริกำรวัดและประมวลผลกำรศึกษำ โดยในปัจจุบัน นิสิตสำมำรถติดต่อขอรับบริกำร 

ต่ำงๆ ในเบื้องต้น ได้ที่ ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center) ของส�ำนักทะเบียนและประมวลผล  

บริเวณชั้น 1 อำคำรระพีสำคริก โดย เปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น. ยกเว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประกอบด้วย  ฝ่ำยงำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

ส�านักทะเบียนและประมวลผล
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ฝ่าย หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร

ส�านักทะเบียนและประมวลผล 02 118 0100

ฝ่ายรับเข้าศึกษา

- งำนรับสมัครและคัดเลือกเข้ำศึกษำ

- งำนท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิต

02 118 0113 02 118 0112

ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ

- งำนลงทะเบียนเรียน

- งำนตำรำงเรียน

- งำนตำรำงสอบ

02 118 0110 02 118 0111

ฝ่ายประมวลผลการศึกษา

- ระบบเกรดออนไลน์

02 118 0103 02 118 0104

ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา

- งำนขอเอกสำรทำงกำรศึกษำ

- งำนติดตำมค�ำร้องต่ำงๆ 

- งำนทะเบียนประวัติ

02 118 0116 02 118 0115

ฝ่ายบริการการศึกษา 02 118 0143 02 118 0143

ฝ่ายการศึกษานานาชาติ 02 118 0136

087 590 5918

02 118 0137

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 02 118 0130 02 118 0131

ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Student Services Center)

02 118 0100

ต่อ 8033 และ 8099

-
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นอกจำกนี้นิสิตยังสำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้จำกเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำศูนย์ 

เปิดท�าการ  จันทร์ – ศุกร์  เวลำ 08:30 – 16:30 น.  (ไม่พักกลำงวัน)

ปิดท�าการ เสำร์ – อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทร.   02  118  0100   ต่อ 8033 และ 8099

 ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)  

ศูนย์บริกำรนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)  ตั้งอยู่ชั้น 1  

ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล อำคำรระพีสำคริก  โดยจะให้บริกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ตัวอย่ำงเช่น

ท�าบัตรประจ�าตัวนิสิต หรือใบแทนบัตรประจ�าตัวนิสิตเพื่อเข้าสอบ (กรณีลืมบัตร) 

ส่งเอกสารค�าร้องต่างๆ เช่น ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอลาพักการศึกษา เป็นต้น

ขอเอกสารส�าคัญทางการศึกษา ได้แก่ ใบรายงานผลคะแนน (Transcript)  ใบรับรองฐานะการศึกษา  
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คณะ เว็บไซต์ โทรศัพท์

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

1292 (ภำคพิเศษ) หรือ 0 2579 0588 ต่อ 1201

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

คณะประมง www.fish.ku.ac.th 0 2942 8894 หรือ 0 2942 8364

คณะมนุษยศำสตร์ www.human.ku.ac.th 0 2579 5566-8 ต่อ 4106-7 หรือ 0 2942 8881-4 

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

คณะวิทยำศำสตร์ www.sci.ku.ac.th
0 2562 5444 หรือ 0 2562 5555

ต่อ 646141-5

คณะวิศวกรรมศำสตร์ www.eng.ku.ac.th

0 2797 0999 ต่อ 1167 หรือ 0 2579 2222(ภำคปกติ),

0 2797 0999 ต่อ 1124 และ 1125 (ภำคพิเศษ),

1181-2,2020 (นำนำชำติ) 

คณะศึกษำศำสตร์ www.edu.ku.ac.th
0 2942 8268-9 หรือ 0 2942 8416

(งำนบริกำรกำรศึกษำ)

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

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

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

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

คณะอุตสำหกรรมเกษตร www.agro.ku.ac.th

0 2562 5000 ต่อ 5138, 5123 

0 2562 5000 ต่อ 5140, 5144

(โครงกำรปริญญำตรี ภำคพิเศษ)

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

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

โครงกำรจดัตัง้วทิยำเขตสพุรรณบรุี www.sbc.ku.ac.th 0 2942 8200 ต่อ 644017, 622968

วิทยำลัยกำรชลประทำน http://irricollege.rid.go.th 0 2584 0378-9

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี

นพรัตน์วชิระ
www.bcnnv.ac.th 0 2540 6500
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ขอบคุณภาพจาก : ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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จัดทำโดย

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Office of the Registrar Kasetsart University
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