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สารบัญ

แนะนำมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

กำหนดเวลาทำการ งานทะเบียนและประมวลผล
การขอเป�ดบัญช�ผู�ใช�เคร�อข�ายนนทร� 
การเตร�ยมความพร�อมก�อนการลงทะเบียนเร�ยน
ขั�นตอนการลงทะเบียนเร�ยน

-ขั�นตอนที่ 1 เข�าสู�ระบบสารสนเทศ

-ขั�นตอนที่ 2 ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา
-ขั�นตอนที่ 3 ตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนเร�ยนสำหรับนิสิต
-ขั�นตอนที่ 4 ตรวจสอบตารางเร�ยน
-ขั�นตอนที่ 5 ตรวจสอบตารางสอบ
-ขั�นตอนที่ 6 การลงทะเบียนเร�ยนผ�านระบบเคร�อข�าย

-ขั�นตอนที่ 7 ตรวจสอบห�องสอบและเลขที่นั�งสอบ

การประเมินความพงพอใจต�อมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

การประเมินการเร�ยนการสอน
เอกสารสำคัญทางการศึกษา

การสำเร�จการศึกษา
งานบร�การเกี่ยวกับนิสิต
ห�องสมุดมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� ว�ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ข�อมูลหน�วยงานบร�การในมหาว�ทยาลัย



แนะนำมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

           มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�เป�นสถาบันอุดมศึกษา
ที่เป�ดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห�งแรกของประเทศไทย
โดยถือกำเนิดจากโรงเร�ยนฝ�กหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อ พ.ศ. 2460 
ต�อมาได�ขยายยกฐานะเป�นว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�และพัฒนาจนกระทั�ง
เป�นมหาว�ทยาเกษตรศาสตร� โดยมีพระราชบัญญัติมหาว�ทยาลัยเกษตรฉบับแรก
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2486 ในระหว�าง พ.ศ. 2486 - 2504 มีพระราชบัญญัติ
มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� ใช� 6 ฉบับ ฉบับที่ใช�นานที่สุดคือ พ.ศ. 2511 
สำหรับพระราชบัญญัติมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2558 ป�จจุบันได�ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษ ีกา เล�ม 132 ตอนที่ 66 ก เมื่อวันที่ 17 กรก าคม พ.ศ. 2558
 ป�จจุบันมหาว�ทยาลัยได�ดำเนินภารกิจเพ�่อสนองนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ของรัฐบาลใน 4 ว�ทยาเขต ได�แก� ว�ทยาเขตบางเขน ว�ทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ว�ทยาเขตศร�ราชา จังหวัดชลบุร� และว�ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ความเป�นมาพอสังเขป
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ตราประจำมหาว�ทยาลัย 

          พระพ�รุณทรงนาค ลักษณะเป�นรูปวงกลม มีรูปพระพ�รุณทรงนาค
                        อยู�กึ่งกลางล�อมรอบด�วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงาย
                   และมีข�อความว�า “มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ.2486” 
                  ล�อมรอบเป�นชั�นนอกสุด ตาม พ.ร.บ. เคร�่องหมายราชการ 
              พุทธศักราช 2482  ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่7                         
                      พฤศจ�กายน พ.ศ. 2540 เล�มที่ 114 ตอนพ�เศษ 104 ง

ต�นไม�ประจำมหาว�ทยาลัย : ต�นนนทร�
ต�นนนทร�  (Pe t ph rum ptercarpum) เป�นต�นไม�ในตระกูล Leguminasae 
มีอายุยาวนาน ใบเข�ยว ตลอดป� ลำต�น แข�งแรง เปลือกทีเทาอมน้ำตาล ชูกิ�งก�านสาขา
แผ�เร�อนยอดสู�เบื้องบนใบเป�นช�อแบบขนนกสองชั�น ดอกสีเหลือง ออกรวมกันเป�นช�อ
ตั�งช�้ข�้นตามปลายกิ�ง ผลเป�นฝ�กแบนๆ เกลี้ยง ฝ�กอ�อนสีเข�ยว เมื่อแก�ออกสีน้ำตาลแดง 
ทนทานในทุกสภาพอากาศ
 นนทร�ทรงปลูก พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวทรงปลูกต�นนนทร� จำนวน 9 ต�น 
ณ บร�เวณหน�าหอประชุมมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� เมื่อวันที่ 29 พฤศจ�กายน 
พ.ศ. 2506 เวลา 15.30 น. นับเป�นวันประวัติศาสตร� นนทร�ทรงปลูกที่ชาวมหาว�ทยาลัย
เกษตรศาสตร�ต�องจาร�กไว�ในดวงจ�ตอย�างไม�มีวันลืม

                                                               เสาธงรูปทรงเมล็ดข�าวเปลือก                                     
                                                           เป�นเสาธงที่ออกแบบเป�นพ�เศษ
                                                  ให�บนยอดเสาเป�นหยดน้ำเหมือนน้ำฝน
                                              ไหลกระจายลงมาเส�นของเสาธงเหมือนกับ
            กระแสน้ำ เสาธงนี้จ�งสง�างามและมีความหมายดี อีกทั�งข�าวเปลือกเป�น
            สัญลักษณ�แห�งความอุดมสมบูรณ�ของแผ�นดินไทย โดยทุกว�ทยาเขต
            จะมีเสาธงในรูปทรงลักษณะเดียวกัน นับเป�นเอกลักษณ�ของ

                                  มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�
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          พระพ�รุณทรงนาค ลักษณะเป�นรูปวงกลม มีรูปพระพ�รุณทรงนาค
                        อยู�กึ่งกลางล�อมรอบด�วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงาย
                   และมีข�อความว�า “มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ.2486” 
                  ล�อมรอบเป�นชั�นนอกสุด ตาม พ.ร.บ. เคร�่องหมายราชการ 
              พุทธศักราช 2482  ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่7                         
                      พฤศจ�กายน พ.ศ. 2540 เล�มที่ 114 ตอนพ�เศษ 104 ง

พระพ�รุณทรงนาค : เป�นสัญลักษณ�ประจำมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

สีประจำมหาว�ทยาลัย : สีเข�ยวใบไม�

                                                               เสาธงรูปทรงเมล็ดข�าวเปลือก                                     
                                                           เป�นเสาธงที่ออกแบบเป�นพ�เศษ
                                                  ให�บนยอดเสาเป�นหยดน้ำเหมือนน้ำฝน
                                              ไหลกระจายลงมาเส�นของเสาธงเหมือนกับ
            กระแสน้ำ เสาธงนี้จ�งสง�างามและมีความหมายดี อีกทั�งข�าวเปลือกเป�น
            สัญลักษณ�แห�งความอุดมสมบูรณ�ของแผ�นดินไทย โดยทุกว�ทยาเขต
            จะมีเสาธงในรูปทรงลักษณะเดียวกัน นับเป�นเอกลักษณ�ของ

                                  มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�
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เสาธงรูปเมล็ดข�าว :
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                                                               เสาธงรูปทรงเมล็ดข�าวเปลือก                                     
                                                           เป�นเสาธงที่ออกแบบเป�นพ�เศษ
                                                  ให�บนยอดเสาเป�นหยดน้ำเหมือนน้ำฝน
                                              ไหลกระจายลงมาเส�นของเสาธงเหมือนกับ
            กระแสน้ำ เสาธงนี้จ�งสง�างามและมีความหมายดี อีกทั�งข�าวเปลือกเป�น
            สัญลักษณ�แห�งความอุดมสมบูรณ�ของแผ�นดินไทย โดยทุกว�ทยาเขต
            จะมีเสาธงในรูปทรงลักษณะเดียวกัน นับเป�นเอกลักษณ�ของ

                                  มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

4 คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561

โปรดอ�าน คู�มือนิสิต 
ประกอบกับ ข�อบังคับว�าด�วยการศึกษาระดับปร�ญญาตร�

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2559
อย�างละเอียด

เพ�่อประโยชน�ของนิสิต

กำหนดเวลาทำการ

นิสิตต�องแสดงบัตรประจําตัวนิสิต แต�งกายชุดนิสิตหร�อ แต�งกายสุภาพ 
ทุกครั�งที่มาติดต�อ 

งานทะเบียนและประมวลผล
มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� ว�ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

วันจันทร� – วันอาทิตย� เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร� - วันอาทิตย� พักเที่ยง 12.00 น. 

ติดต�อโทร. 081-7391745 หร�อ 042-725003
ป�ดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ�
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การขอเป�ดบัญช�ผู�ใช�เคร�อข�ายนนทร� 
(N ntri Acc unt)

5

     รหัสเคร�อข�ายนนทร� (N ntri Acc unt) เป�นรหัสที่
ใช�แสดงตัวตนของนิสิต ในการใช�บร�การด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเคร�อข�ายนนทร� (N ntri Acc unt) ซ�่งเกี่ยวข�องกับการ
ลงทะเบียนเร�ยนการตรวจสอบข�อมูลด�านการศึกษา ตลอดจน
ระบบสารสนเทศสําหรับนิสิตมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� 
****นิสิตต�องบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม�ที่เว�บไซต� 
https://student.ku.ac.th/ne regis ก�อนจ�งจะสามารถ
ลงทะเบียนขอรับบัญช�ผู�ใช�เคร�อข�ายนนทร�ได�

ทั�งนี้ นิสิตจะได�รับบัญช�ผู�ใช�เคร�อข�ายนนทร� (N ntri Acc unt) 
ประกอบด�วยช�่อบัญช� (Username) และรหัสผ�าน (Pass rd) 
โดยช�่อบัญช�ผู�ใช�นิสิตจะข�้นต�นด�วย  ตามด�วยเลขประจําตัวนิสิต 

เช�น 60

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561
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1.ขอรหัสผ�านบัญช�ผู�ใช�เคร�อข�ายนนทร�ผ�านทางเว�บไซต� https://acc unts.ku.ac.th
2.จะปรากฏหน�าจอระบบบร�หารบัญช�ผู�ใช�เคร�อข�ายนนทร� (N ntri Acc unt Management)

3.คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนบัญช�ผู�ใช� (Acti ate Acc unt)”
4.กรอกข�อมูลยืนยันตัวบุคคล ดังนี้ เลขประจําตัวประชาชน,นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)และเลือก  
Pers n T pe เป�น “Student/นิสิต” (ต�องกรอกข�อมูลทุกรายการ)
5.คลิกปุ�ม “C ntinue” เพ�่อดําเนินการขั�นตอนต�อไป
6.กําหนดรหัสผ�าน 2 ครั�งให�ตรงกัน โดยรหัสผ�านจะต�องประกอบด�วย ตัวอักษร ตัวเลข 
และอักขระพ�เศษ ไม�น�อยกว�า 8 ตัวอักษร และมีความยาวไม�เกิน 16 ตัวอักษร แล�วคลิกปุ�ม 
“Change Pass rd”
7.กําหนด คําถาม/คําตอบ ไว�สําหรับกรณีการกู�คืนรหัสผ�าน เสร�จแล�วคลิกปุ�ม“Sa e Ans ers”

8.ตรวจสอบข�อมูลช�่อบัญช�ผู�ใช� คลิกเมนู “M  Acc unt and Rec er  Emai ”

คู�มือการขอมีบัญช�ผู�ใช�งาน (คู�มือที่ 013): https:// cs.ku.ac.th/ne / page_id=311 
(***นิสิตยืนยันตน ในช�องรหัสนิสิต ไม�ต�องใส�  หร�อ g นำหน�านะคะ ใส�แต�ตัวเลข)

6 คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561

ขั�นตอนการยืนยันตัวบุคคลเพ�่อใช�งานบัญช�ผู�ใช�เคร�อข�ายนนทร�

6

ขั�นตอนการยืนยันตัวบุคคลเพ�่อใช�งานบัญช�ผู�ใช�เคร�อข�ายนนทร�ขั�นตอนการยืนยันตัวบุคคลเพ�่อใช�งานบัญช�ผู�ใช�เคร�อข�ายนนทร�
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คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561

การเตร�ยมความพร�อมก�อนการลงทะเบียนเร�ยน

มีหนี้สิน/ค�างชำระ

1

2

3

4

ตรวจสอบหนี้สินและสภาพนิสิต
https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/student/

นิสิต

นิสิต

นิสิต

ขอตรวจสอบและดำเนินการแก�ไข
ค�าเทอม/หอพัก > การเง�น
จักรยาน/ว�นัยนิสิต > กิจการนิสิต
ค�างตัวเล�ม > ห�องสมุด

การเง�น/กิจการนิสิต/ห�องสมุด

ไม�มีหนี้สิน/ค�างชำระ

ไม�ประเมินการเร�ยนการสอน > 
รอดำเนินการช�วงการเพ��มรายว�ชาออนไลน�>

>

7

การเตร�ยมความพร�อมก�อนการลงทะเบียนเร�ยน

ดำเนินการ UNLOCK ให�นิสิตลงทะเบียนได�
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ขั�นตอนการลงทะเบียนเร�ยน

เข�าสู�ระบบสารสนเทศส รับนิสิต 
เว�บไซด�ว�ทยาเขต ฯ (http:// .csc.ku.ac.th) 
คลิกเลือก หัวข�อนิสิต => ระบบสารสนเทศนิสิต

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561

ขั�นตอนที่ 1

8



คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561

ขั�นตอนที่ 2

ตรว สอบป ิทินการศึกษา  
คลิกเลือก หัวข�อนิสิต =>ปฏิทินการศึกษา ก�อนการดำเนินการ
เกี่ยวกับการศึกษาในแต�ละภาคการศึกษานั�น นิสิตจะต�อง
ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา เพ�่อวางแผนการลงทะเบียนเร�ยน 

ขั�นตอนการลงทะเบียนเร�ยน (ต�อ)

9

ขั�นตอนการลงทะเบียนเร�ยน (ต�อ)
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ขั�นตอนการลงทะเบียนเร�ยน (ต�อ)
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คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561

ขั�นตอนที่ 3

ตรว สอบสิท ิการลงทะเบียนเร�ยนส รับนิสิต

ก�อนการลงทะเบียนเร�ยนผ�านระบบเคร�อข�ายนิสิตต�องตรวจสอบ
การมีหนี้สินกับมหาว�ทยาลัยก�อน กรณีมีหนี้สินค�างชำระนิสิต
จะไม�สามารถลงทะเบียนเร�ยนผ�านระบบเคร�อข�ายได�  
คลิกเลือก หัวข�อรายงาน => สิทธิ์การลงทะเบียนเร�ยนสำหรับนิสิต 

สิทธิ์การลงทะเบียนเร�ยนสำหรับนิสิต

ขั�นตอนการลงทะเบียนเร�ยน (ต�อ)
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11 ขั�นตอนการลงทะเบียนเร�ยน (ต�อ)

ขั�นตอนที่ 4
ตรว สอบตารางเร�ยน 
คลิกเลือก หัวข�อลิ�งค�อื่น ๆ => ตารางเร�ยน

ลำดับรายว�ชา
รหัสว�ชาที่จะใช�ในการลงทะเบียนเร�ยน

ช�่อว�ชา หมายถึง ช�่อว�ชาภาษาไทย เช�น รายว�ชาการประยุกต�ใช�คอมพ�วเตอร�ทางการเกษตร(46) 
ส�วนที่อยู�ในวงเล็บคือ ป�ที่เป�ดรายว�ชา/ป�ที่ปรับปรุงรายว�ชา 
หน�วยกิต หมายถึง จำนวนหน�วยกิตในการลงทะเบียนเร�ยน ส�วนที่อยู�ในวงเล็บคือ 
ประเภทของการเร�ยนการสอนและจำนวนชั�วโมงต�อสัปดาห� เช�น 3(2-3) หมายความว�า 
รายว�ชา 01005371 มีจำนวน 3 หน�วยกิต เร�ยนภาคบรรยาย จำนวน 2 ชั�วโมงต�อสัปดาห� 
และภาคปฏิบัติ จำนวน 3 ชั�วโมงต�อสัปดาห� ซ�่งในการลงทะเบียนเร�ยนนั�นนิสิตต�องลงทะเบียนเร�ยน
ทั�งหมู�บรรยายและหมู�ปฏิบัติ
หมู� หมายถึง หมู�เร�ยนมี 2 ประเภท 
- สำหรับนิสิตภาคปกติ หมู�เร�ยน 1-50 จะเป�นหมู�เร�ยนบรรยาย ส�วนหมู�เร�ยน 101-499 
จะเป�นหมู�ปฏิบัติ
- สำหรับนิสิตภาคพ�เศษ หมู�เร�ยน 51-99 จะเป�นหมู�เร�ยนบรรยาย ส�วนหมู�เร�ยน 501-999 จะเป�นหมู�ปฏิบัติ

วันเวลา หมายถึง วัน เวลา เร�ยน เช�น ศ.(9.3-11.3) หมายความว�า 
เร�ยนวันศุกร� เวลา 9.30 น. ถึง 11.30 น.
ห�อง หมายถึง ห�องเร�ยน เช�น 9-302 เช�น อาคาร 9 ชั�น 3 ห�อง 302

สาขา-ชั�นป� หมายถึง สาขา และ ชั�นป� ที่สามารถลงทะเบียนเร�ยนในหมู�เร�ยนนี้ได� 

จำนวน (คนต�อกลุ�ม) หมายถึง จำนวนนิสิต เช�น รายว�ชา 01005371 
เป�ดรับนิสิตลงทะเบียนเร�ยนจำนวน 53 คน

อาจารย� (กรอกเกรด,ประเมิน) หมายถึง อาจารย�ผู�สอน เช�น ภานุวัฒน� คัมภีราวัฒน� (กรอกเกรด
,ทั�งภาค) หมายความว�า อาจารย�ภานุวัฒน� คัมภีราวัฒน� เป�นผู�สอนและผู�กรอกเกรด 
และประเมินการเร�ยนการสอนทั�งภาคการศึกษา

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561
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ขั�นตอนที่ 4
ตรว สอบตารางเร�ยน 



ขั�นตอนที่ 5
ตรวจสอบตารางสอบ คลิกเลือก หัวข�อลงทะเบียนเร�ยน => ตารางสอบของนิสิต

12

ตารางสอบนิสิต

การจัดสอบในภาคการศึกษา จะมีสอบ 

กลางภาคและสอบไล�  นิสิตสามารถตรวจสอบ

ห�องสอบและเลขที่นั�งสอบ 

(ตามที่กำหนดไว�ในปฏิทินการศึกษา)

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561

ข�อควรจำ

ขั�นตอนที่ 5
ตรวจสอบตารางสอบ คลิกเลือก หัวข�อลงทะเบียนเร�ยน => ตารางสอบของน

12
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ขั�นตอนที่ 6

ลงทะเบียนเร�ยน

  1.คลิกที่ลงทะเบียนเร�ยน

2. ตรวจสอบรายงาน
การลงทะเบียนเร�ยน

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561

      นิสิตต�องตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเร�ยนและว�ธีการลงทะเบียนเร�ยนตาม
กำหนดการในป ิทินการศึกษาแต�ละภาคเร�ยน เมื่อนิสิตลงทะเบียนเร�ยนผ�านระบบ
เคร�อข�ายแล�ว ถ�ารายว�ชาใดไม�ได�รับการอนุญาตให�ลงทะเบียนเร�ยนจากอาจารย�ที่ปร�กษา 
รายว�ชานั�นจะถูกงดเร�ยนโดยอัตโนมัติ นิสิตทุกคน ต�องชำระค�าธรรมเนียมการศึกษา 
ผ�านธนาคาร ก�อนลงทะเบียนเร�ยนผ�านระบบเคร�อข�าย ยกเว�น นิสิตกู�ยืมเพ�่อการศึกษา
ที่ได�รับอนุมัติแล�ว หร�อนิสิตที่ได�รับยกเว�นการชำระค�าธรรมเนียมการศึกษา หร�อนิสิต
ที่ได�รับการอนุมัติให�ผ�อนผันการชำระค�าธรรมเนียมการศึกษาแล�ว 
-  หลังจากนิสิตลงทะเบียนเร�ยนผ�านระบบเคร�อข�ายเร�ยบร�อยแล�ว นิสิตต�องรอ
การอนุญาตลงทะเบียนเร�ยนจากอาจารย�ที่ปร�กษา

การลงทะเบียนเร�ยนผ�านระบบเคร�อข�าย หัวข�อลงทะเบียนเร�ยน => ลงทะเบียนเร�ยน

นิสิตที่มีภาระหนี้สินกับหน�วยงานต�าง ๆ ภายในมหาว�ทยาลัย จะไม�สามารถ
ลงทะเบียนเร�ยนได�นิสิตต�องไปติดต�อที่หน�วยงานต�นเร�่องเพ�่อดำเนินการให�เร�ยบร�อย 

จ�งจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเร�ยน

13

      นิสิตต�องตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเร�ยนและว�ธีการลงทะเบียน
การลงทะเบียนเร�ยนผ�านระบบเคร�อข�าย หัวข�อลงทะเบียนเร�ยน => ลงทะ
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การเปลี่ยนแปลง

การลงทะเบียนเร�ยนรายว�ชา

KU 3

ขั�นตอนการเพ��มรายว�ชาเร�ยน

ด�วยแบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเร�ยน (KU3)
นิสิตสามารถเพ��มรายว�ชาเร�ยนด�วยตนเองผ�านระบบเคร�อข�ายตามกำหนดการ
ปฏิทินการศึกษา ที่ระบบสารสนเทศนิสิต => หัวข�อพ�มพ�เอกสาร => แบบฟอร�ม
ขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเร�ยน (KU3) 
-  นิสิตที่ไม�สามารถลงทะเบียนเร�ยน หร�อเพ��มว�ชาเร�ยนผ�านระบบเคร�อข�าย  
ในหมู�เร�ยนที่ต�องการอาจมาจากหมู�เร�ยนเต็ม  ไม�ได�ระบุให�สาขาว�ชาและชั�นป�ของนิสิต
ลงทะเบียนเร�ยนได� หากนิสิตประสงค�จะลงทะเบียนเร�ยน หร�อเพ��มว�ชาเร�ยนในหมู�เร�ยน
นั�น จะต�องยื่นแบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเร�ยน KU3 เพ�่อเพ��มว�ชาเร�ยน

  1.คลิกขอเพ��มรายว�ชา

 2.กรอกรหัสรายว�ชาที่ต�องการ แล�วคลิก ค�นหา

3. แสดงรายว�ชาที่ต�องการเพ��ม จากนั�นเลือกประเภทการลงทะเบียนเร�ยน แล�ว

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561

(A )
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ขั�นตอนการของดการเร�ยน

บางรายว�ชาที่ได�ลงทะเบียนเร�ยนไว�

( ROP)

นิสิตที่ขอเพ��ม ขอลด หร�อการเปลี่ยนแปลงรายว�ชาเร�ยน หมู�เร�ยน 
สามารถกระทำไก�ภายในสองสัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติ 
ส�วนภาคฤดูร�อน ให�เป�นไปตามระเบียบว�าด�วยการศึกษาภาคฤดูร�อน 
โดยต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปร�กษา

นิสิตที่ขอถอนว�ชาเร�ยนบางรายว�ชาภายหลังจาก 30 วัน นับตั�งแต�
วันเป�ดภาคการศึกษาปกติให�รายว�ชาที่ถูกต�องนั�นบันทึกผลการเร�ยน
ด�วยอักษร W ( ithdra n) ส�วนภาคฤดูร�อน ไม�มีการบันทึกอักษร 
และต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปร�กษา 

นิสิตที่ขอถอนว�ชาเร�ยนบางรายว�ชาภายหลังจาก 60 วัน นับตั�งแต�
วันเป�ดภาคการศึกษา หร�อตามที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาของ
แต�ละป�การศึกษา ต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย�ประจำว�ชา
และอาจารย�ที่ปร�กษาและคณบดีที่นิสิตสังกัด และต�องทำให�แล�ว
เสร�จก�อนวันเร�่มสอบไล�ของภาคการศึกษานั�นๆ ไม�น�อยกว�า 7 วัน 
ตามประกาศของมหาว�ทยาลัย
นิสิตที่ลงทะเบียนเร�ยน หากจำนวนหน�วยกิตภายหลังการเปลี่ยน
แปลงที่คงเหลือน�อยกว�า 9 หน�วยกิต ต�องได�รับอนุมัติจาก
คณบดีเจ�าสังกัดนิสิต

นิสิตที่ขอเปลี่ยนแปลงรายว�ชาเร�ยนทุกครั�ง นิสิตต�องชำระเง�นค�าลง
ทะเบียนเร�ยนเพ��มถ�ารายว�ชาที่ขอเปลี่ยนมีจำนวนเง�นค�าลงทะเบียนเร�ยน
รวมกันมากกว�าผลรวมของจำนวนเง�นค�าลงทะเบียนเร�ยนของรายว�ชาเดิม 
เว�นแต�ได�ชำระค�าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ�ายไว�แล�วไม�ต�องชำระเง�น
เพ��มในกรณีเพ��มรายว�ชา และไม�สามารถขอเง�นคืนได�กรณีขอลดหร�อ
ขอถอนรายว�ชา (อ�างอิง ข�อบังคับว�าด�วยการศึกษาระดับปร�ญญาตร� 
มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2559 ข�อ 10)

30

60
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นิสิตสามารถเพ��มรายว�ชาเร�ยนด�วยตนเองผ�านระบบเคร�อข�ายตามกำหนดการ
ปฏิทินการศึกษา ที่ระบบสารสนเทศนิสิต => หัวข�อพ�มพ�เอกสาร => แบบฟอร�ม
ขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเร�ยน (KU3) 

1.คลิก ของดว�ชาเร�ยน 
( ROP)

2. แสดงข�อมูลรายว�ชาที่ลงทะเบียนเร�ยนเมื่อต�องการ
งดรายว�ชาให�คลิกที่ ROP

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561
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นิสิตสามารถเพ��มรายว�ชาเร�ยนด�วยตนเองผ�านระบบเคร�อข�ายตามกำหนดก
ปฏิทินการศึกษา ที่ระบบสารสนเทศนิสิต => หัวข�อพ�มพ�เอกสาร => แบบ



17
5440109999

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน

KU3

(สำหรับนิสิต)

ภาคการศึกษา   ฤดูร้อน(2)   ปีการศึกษา    2557   

รหัสประจำตัวนิสิต    5440102222                             

ชื่อนิสิต   นางสาวจงรัก การเกษตร                          โทรศัพท์  089-999-9999  

คณะ  ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชา   เทคโนโลยีการอาหาร 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์ใจดี ดีเสมอ                  รหัสอาจารย์ืั้ปรึกษา   A9999             

ส่วนที่ 1 ขอเพิ่มรายวิชาเรียน

ที่ รหัสวิชา

ที่ขอเพิ่ม

ประเภท

การลง

ทะเบียน

หมู่เรียน

บรรยาย ปฏิบัติการ
ชื่อวิชา จำนวนชั่วโมง

บรรยาย ปฏิบัติการ

อาจารย์ประจำวิชา

1 01999999 c 1 - ภาษาอังกฤษ (99) 3 -

รวม 3 หน่วยกิต
ส่วนที่ 2 ขอเงดวิชาที่เรียน

ที่ รหัสวิชา

ที่ขอเพิ่ม

ประเภท

การลง

ทะเบียน

หมู่เรียน

บรรยาย ปฏิบัติการ
ชื่อวิชา จำนวนชั่วโมง

บรรยาย ปฏิบัติการ

อาจารย์ประจำวิชา

รวม 0 หน่วยกิต
การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนสำหรับภาค   ฤดูร้อน(2) ปีการศึกษา 2557 จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยกิจรวม

ที่จะลงทะเบียนสำหรับนิสิตภาคการศึกษาดังกล่าวเปลี่ยนแปลงจาก    0    หน่วยกิต เป็น   3   หน่วยกิต

ลงนาม                                                         นิสิต     ลงนาม                                                   อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่                                                                         วันที่

ตัวอย�างแบบฟอร�มขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเร�ยน (KU3) 

ตัวอย�าง  KU3 ส�วนที่ 1 ขอเพ��มรายว�ชาเร�ยน
(อาจารย�ประจำว�ชาต�องลงช�่อทุกรายว�ชา)

ตัวอย�าง  KU3 ส�วนที่ 2 ของดรายว�ชาเร�ยน
(อาจารย�ประจำว�ชาต�องลงช�่อทุกรายว�ชา)

รวม
การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนสำหรับภาค   ฤดูร้อน(2) ปีการศึกษา 2557 จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยกิจรวมการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนสำหรับภาค   ฤดูร้อน(2) ปีการศึกษา 2557 จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยกิจรวม

ที่จะลงทะเบียนสำหรับนิสิตภาคการศึกษาดังกล่าวเปลี่ยนแปลงจาก    0    หน่วยกิต เป็น   3   หน่วยกิต

  ลงนาม                                                   อาจารย์ที่ปรึกษา

รวม
การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนสำหรับภาค   ฤดูร้อน(2) ปีการศึกษา 2557 จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยกิจรวมการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนสำหรับภาค   ฤดูร้อน(2) ปีการศึกษา 2557 จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยกิจรวม

ที่จะลงทะเบียนสำหรับนิสิตภาคการศึกษาดังกล่าวเปลี่ยนแปลงจาก    0    หน่วยกิต เป็น   3   หน่วยกิต

  ลงนาม                                                   อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย�ที่ปร�กษา
ลงนาม

* หมายเหตุ นิสิตที่ไม�ทำการประเมินการเร�ยนการสอน จะไม�สามารถลงทะเบียนเร�ยนผ�านระบบเคร�อข�ายได� 
(ทั�งนี้ กำหนดการประเมินการเร�ยนการสอนตรวจสอบได�ที่ ปฏิทินการศึกษา)
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การพ�มพ�ใบเสร�จรับเง�น (KU2) 
ออนไลน� ผ�านระบบสารสนเทศ

คลิกที่ เมนูรายงาน
การลงทะเบียนเร�ยน

คลิกที่นี่ เพ�่อพ�มพ�เอกสาร

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561
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ขั�นตอนที่ 7
ตรวจสอบห�องสอบและเลขที่นั�งสอบ 

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561

        ระบบสารสนเทศนิสิต => หัวข�อลิ�งอื่น ๆ => ตรวจสอบห�องสอบและเลขที่นั�งสอบ
-นิสิตที่ไม�ได�เข�าสอบตามกำหนดโดยมีเหตุผลความจำเป�นจะต�องยื่นขอสอบชดใช�
ต�ออาจารย�ประจำว�ชาภายใน 7 วัน นับตั�งแต�วันสอบว�ชานั�น และให�สอบให�เสร�จสิ�นภายใน 
30  วัน นับตั�งแต�วันสอบตามปกติของว�ชานั�น หากพ�นกำหนดให�ถือว�าขาดสอบ 
กรณีที่มีความจำเป�นต�องสอบเกิน 30 วัน ให�อยู�ในดุลยพ�นิจของอาจารย�ประจำว�ชา
-นิสิตที่ทุจร�ตในการสอบ ให�ถือว�าสอบตก (ได� F) ในว�ชานั�นและถือว�าผิดว�นัยนิสิต 
จะต�องได�รับการพ�จารณาโทษ ตามระเบียบของมหาว�ทยาลัย และอาจารย�ประจำว�ชา
มีสิทธิที่จะไม�อนุญาตให�นิสิตถอนการลงทะเบียนเร�ยนว�ชานั�นได�

การจัดสอบในภาคการศึกษา จะมีสอบ กลางภาคและสอบไล�  
นิสิตสามารถตรวจสอบห�องสอบและเลขที่นั�งสอบ 

(ตามที่กำหนดไว�ในปฏิทินการศึกษา)

และเลขที่นั�งสอบ
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คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561

     มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�ใช�ระดับคะแนน (Grade) เป�นตัวแสดงผลการศึกษา
ของนิสิตในแต�ละรายว�ชา (ดูรายละเอียดเพ��มเติมในข�อบังคับว�าด�วยการศึกษาระดับ
ปร�ญญาตร� มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2559 ข�อ 14) นิสิตสามารถตรวจสอบ
ผลการเร�ยนของตนเองได�ที่ หัวข�อ รายงาน >> ผลการเร�ยนของนิสิต

ขั�นตอนที่

8  การตรวจสอบผลการเร�ยน 

ข�อกำหนดที่สำคัญ นิสิตสามารถตรวจสอบข�อมูลในระบบรายงานสถานะ 
การบันทึกเกรดออนไลน� ได�ที่ ระบบสารสนเทศนิสิต => หัวข�อลิงค�อื่น ๆ 
=> ระบบรายงานสถานะการบันทึกเกรดออนไลน� ดังภาพ

สถานภาพนิสิต                      นิสิตสามารถตรวจสอบสถานภาพการเป�นนิสิต และดูผลการเร�ยน
ของนิสิตได�ที่ ระบบสารสนเทศนิสิต => หัวข�อรายงาน => ผลการเร�ยนของนิสิต 

การคัดช�่อออก มี 3 ประเภท ได�แก� 
1.ไม�ลงทะเบียนเร�ยนให�เสร�จสิ�นภายใน
สองสัปดาห�นับแต�วันเป�ดภาคเร�ยน 
เว�นแต�จะได�รับการผ�อนผันจากคณบดี
เจ�าสังกัดนิสิต
2. มีแต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว�า 
1.50 ยกเว�นภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม�
3. มีแต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว�า 
1.75 จำนวน 2 ภาคการศึกษา
ติดต�อกัน

         สถานภาพนิสิต 
1. นิสิตปกติ 
คือ นิสิตที่สอบได�แต�มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมมากกว�าหร�อเท�ากับ 2.00
2. นิสิตรอพ�นิจ 
คือ นิสิตที่สอบได�แต�มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม ต่ำกว�า 2.00
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การประเมินการเร�ยนการสอน

ระบบประเมินการเร�ยนการสอน สำหรับให�นิสิตประเมินอาจารย�ผู�สอนทุกรายว�ชา
ที่นิสิตลงทะเบียนเร�ยนในแต�ละภาคการศึกษา

นิสิตต�องทำการประเมินการเร�ยนการสอน ภาคการศึกษาละ 2 ครั�ง 
(รายละเอียดวันที่แน�นอนติดตามได�ที่ปฏิทินการศึกษา)

หากไม�ประเมินการเร�ยนการสอนครบทั�ง 2 ครั�ง (ไม�ประเมินครั�งใดครั�งหนึ่ง 
หร�อไม�ประเมินทั�ง 2 ครั�ง) นิสิตจะถูกล็อคระบบลงทะเบียนผ�านเว�บ 
ของการลงทะเบียนภาคการศึกษาถัดไป

นิสิตที่ถูกล็อคระบบลงทะเบียนผ�านเว�บ ลงทะเบียนเร�ยนล�าช�าผ�านระบบ
สารสนเทศสำหรับนิสิต https://misreg.csc.ku.ac.th/student

จ�งขอให�นิสิตติดตามประกาศการให�เข�าทำระบบประเมินการเร�ยนการสอนและเข�าระบบ
ทำประเมินการเร�ยนการสอนให�ครบถ�วน ภาคการศึกษาละ 2 ครั�ง

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561

                    เอกสารสําคัญทางการศึกษาที่มหาว�ทยาลัยออกให�� มีดังนี้
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เอกสารสำคัญทางการศึกษาและการสำเร�จการศึกษา

1. สําหรับผู�ที่อยู�ระหว�างศึกษา
 -ใบรับรองฐานะการศึกษา => สำหรับนิสิตที่กำลังศึกษาอยู�
 -ใบรับรองการเร�ยนครบหลักสูตร => สำหรับนิสิตที่ยื่นใบขอจบการศึกษา
 -TRANSCRIPT => ใบรายงานผลคะแนนที่ไม�ระบุวันสำเร�จการศึกษา
2.สำหรับผู�ที่สำเร�จการศึกษา
-ใบรออนุมัติปร�ญญา => สำหรับนิสิตที่อยู�ระหว�างขออนุมัติจากสภามหาว�ทยาลัย
-ใบอนุมัติปร�ญญา => สำหรับนิสิตที่ได�รับอนุมัติจากสภามหาว�ทยาลัย
-TRANSCRIPT ฉบับอนุมัติ => ใบรายงานผลคะแนนที่ระบุวันสำเร�จการศึกษา
-ใบแปลปร�ญญาบัตร => แปลปร�ญญาบัตรเป�นฉบับภาษาอังกฤษ

                    เอกสารสําคัญทางการศึกษาที่มหาว�ทยาลัยออกให�� มีดังนี้

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561



ขั�นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา 

นิสิตดาวน�โหลดแบบฟอร�มขอเอกสารทางการศึกษา ที่เว�บไซต� ระบบสารสนเทศนิสิต 
ภายใต�หัวข�อ ลิงค�อื่น ๆ =>ดาวน�โหลดแบบฟอร�ม (กรอกข�อมูลให�ครบถ�วน)

ชำระค�าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท (งานการคลังและพัสดุอาคารบร�หารชั�น 1)

ยื่นคำร�อง + ใบเสร�จรับเง�น+รูปถ�าย ขนาด 1 นิ�ว ที่งานทะเบียนและประมวลผล

งานทะเบียนฯรับเอกสารคำร�อง และนัดให�นิสิตมารับเอกสารวันทำการถัดไป   
*กรณีเป�นวันศุกร�-เสาร�-อาทิตย� นัดรับเอกสารวันจันทร�

1.  สถานภาพ อยู�ระหว�างศึกษา ใช�รูปถ�ายชุดนิสิต
2.  สถานภาพ  จบการศึกษา  
-  กรณีป�แรกหลังสำเร�จการศึกษาสามารถใช�รูปถ�ายชุดครุยหร�อชุดนิสิตได�
-  กรณีสำเร�จการศึกษามากกว�า 1 ป�ข�้นไปใช�รูปชุดสุภาพ (ถ�ายไว�ไม�เกิน 3 เดือน)
3.  สถานภาพ  หมดสภาพการเป�นนิสิต  ใช�รูปชุดสุภาพ

นิสิตดาวน�โหลดแบบฟอร�มขอเอกสารทางการศึกษา ที่เว�บไซต� ระบบสารสน
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นิสิตยื่นบัตรประจำตัวนิสิตติดต�อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา

การแนบรูปถ�ายเพ�่อจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา 

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561

   รูปถ�าย ขนาด 1 นิ�ว

ขั�นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา 

ตัวอย�าง
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   นิสิตที่คาดว�าจะจบการศึกษา บันทึกขอจบการศึกษาผ�านระบบยื่นใบขอจบออนไลน�
ระบบสารสนเทศนิสิต => หัวข�อลิงค�อื่น ๆ => ระบบยื่นใบขอจบ ดังภาพ

ขั�นตอนการยื่นใบขอจบการศึกษา

นิสิต

คณะต�นสังกัด

กองบร�หาร
ว�ชาการและนิสิต

1

2

3

1. บันทึกข�อมูลขอจบการศึกษา ออนไลน�ผ�าน
ระบบยื่นใบขอจบ
2. ดาวน�โหลด ใบขอจบการศึกษาและใบขอโอน
ค�าประกันของเสียหาย
3.ตรวจสอบความถูกต�อง และลงนามในใบขอจบ
การศึกษาและใบขอโอนค�าประกันของเสียหาย 
นำส�งที่คณะต�นสังกัด

คณะต�นสังกัดตรวจสอบความถูกต�อง เสนอผู�มีอำนาจพ�จารณาลงนาม ตามลำดับ
   - อาจารย�ที่ปร�กษา
   - หัวหน�าภาคว�ชา/สาขาว�ชา
   - ฝ�ายฝ�กงาน
   - คณบดีลงนามอนุมัติ หร�อ ดำเนินการตามข�อกำหนดเฉพาะของแต�ละคณะ

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561
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        นิสิตจะต�องสอบได�ทุกรายว�ชาที่ลงทะเบียนเร�ยนไว� จ�งมีสิทธิขอรับปร�ญญาได� 
กรณีที่สอบตก (ได�แต�มคะแนน F) ในรายว�ชาใดที่ในรายว�ชาที่เป�นว�ชาเลือกเสร� 
อาจจะเร�ยนรายว�ชาอื่นทดแทนได� เมื่อสอบได�ครบถ�วนทุกรายว�ชาหร�อผ�านการ
ฝ�กงานภาคสนามตามความต�องการของหลักสูตรแล�วและมีแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรตั�งแต� 2.00 ข�้นไป นิสิตจะมีสิทธิได�รับการเสนอช�่อเพ�่อขออนุมัติ
ปร�ญญาต�อสภามหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� (ดูรายละเอียดเพ��มเติมในข�อบังคับ
ว�าด�วยการศึกษาระดับปร�ญญาตร� มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2559 ข�อ 28 ) 
และถ�าเร�ยนครบตามหลักสูตรแล�วแต�มีแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว�า 2.00 อาจยื่น
คำร�องขอรับอนุปร�ญญาได�ทั�งนี้ต�องเข�าร�วมกิจกรรมเสร�มหลักสูตรครบถ�วน และ
เข�าทดสอบความรู�ความสามารถภาษาอังกฤษ ตามที่มหาว�ทยาลัยกำหนด จ�งจะ
ได�รับการเสนอช�่อเพ�่อเข�ารับพระราชทานปร�ญญาบัตร

การสำเร�จการศึกษา 

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561
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ประกาศมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� 

เร�่อง การทดสอบวัดความรู�ความสามารถด�านภาษาอังกฤษ 
สำหรับนิสิตที่จะสำเร�จการศึกษา ระดับปร�ญญาตร� มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561



คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561

ติดต�อเรา
สถานที่ติดต�อ 
งานทะเบียนและประมวลผล กองบร�หารว�ชาการและนิสิต 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) ชั�น 2 
เลขที่ 59 หมู� 13 ตำบลเช�ยงเคร�อ อำเภอ เมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท� : 0-4272-5003,081-7391745
โทรสาร : 0-4272-5044
เว�บไซด� : HTTP://WWW.CSC.KU.AC.TH/REG/
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/REGISTER.CSC




