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ความเป็นมาโดยสังเขป
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เ ป็ น สถาบั น อุ ด ม
ศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของ
ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ โดย
มีปณิธานในการก่อตัง้ เพือ่ เป็นคุณประโยชน์แก่การกสิกรรม
และการเศรษฐกิจของประเทศ ถือกำเนิดจากโรงเรียน
ฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อ พ.ศ. 2460 ต่อมาได้ขยาย
ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพัฒนาจนกระทัง่
เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพระราชบัญญัติ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ฉบับแรก เมื่อวัน ที ่ 2
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ในระหว่าง พ.ศ.  2486 – 2504
มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ 6 ฉบับ
ฉบับที่ใช้นานที่สุดคือ พ.ศ. 2511 สำหรับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 เป็นฉบับปัจจุบัน
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115
ตอนที่ 15 ก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2541
ดังนั้น วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 จึงเป็น
“วันสถาปนามหาวิทยาเกษตรศาสตร์” ซึ่งตรงกับ
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
รัชกาลที่ 8 โดยเริ่มรับนิสิตรุ่นแรก เมื่อ พ.ศ. 2484
โดยรับนิสิตเพียง 15 คน เป็นการต่อยอดจากวิทยาลัย
เกษตรกรรมแม่โจ้ เข้าเรียนในคณะเกษตรศาสตร์ 4 คน
และอีก 11 คน รับจากโรงเรียนป่าไม้แพร่ เข้าเรียนใน
คณะวนศาสตร์
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 และได้ดำเนินภารกิจเพื่อสนองนโยบายการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา และยืนหยัดตามอุดมการณ์
ในการมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี
ของชาติ ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต ได้แก่
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วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ปรัชญา
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
สถาบันทีม่ ปี ณิธานมุง่ มัน่ ในการสัง่ สม
เสาะแสวงหา และพัฒนาความรูใ้ ห้เกิด
ความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่
เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม
และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำ
ทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของ
สังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ
และความเป็นอารยะของชาติ

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับนานาชาติ มีผลงาน
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในมาตรฐานสากล
เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา
เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและ
ให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

พันธกิจ
สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มี
ปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรมและ
มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตลอดจน
สร้ า งผลงานที่ มี ม าตรฐานสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหาร
ทรั พ ยากรของมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชน
และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็น
กลไกสำคั ญ ในการนำประเทศไปสู่
ความผาสุกและมั่นคง
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เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Identity of Kasetsart University: IDKU )

“สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี”
“Integrity Determination Knowledge creation Unity”

ตราประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตราประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ พระพิรุณทรงนาค ลักษณะเป็น
รูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและ
กลีบบัวหงายและมีข้อความว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๘๖”
ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช
2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง

สีประจำมหาวิทยาลัย สีเขียวใบไม้
4
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ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต้นนนทรี (Peltophorum pterocarpum)
เป็ น ต้ น ไม้ ป ระจำมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
สื บ เนื่ อ งมาจากการประชุ ม สมาคมนิ สิ ต เก่ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน
พ.ศ. 2506 ได้มกี ารพิจารณาต้นไม้สญั ลักษณ์ประจำ
มหาวิทยาลัย จากต้นไม้ 4 ชนิด คือ ต้นนนทรี
ต้นทองกวาว ต้นราชพฤกษ์ และต้นพิกุล โดย
ต้นนนทรีเป็นไม้ยืนต้นมีอายุยืน ลำต้นแข็งแรง
มีใบเขียวแก่ อันหมายถึง สีเขียวขจีของเกษตร
เปลือกสีเทาอมน้ำตาล ชูกิ่งก้านสาขาแผ่เรือนยอด
สู่เบื้องบน ใบเป็นช่อแบบขนนกสองชั้น ดอกสี
เหลืองทอง อันหมายถึง สีเหลืองคณะเกษตร
ออกรวมกันเป็นพวงระย้า ช่อตั้งชี้ขึ้นตามปลายกิ่ง
ผลเป็นฝักแบนๆ เกลี้ยง ฝักอ่อนสีเขียว เมื่อแก่
ออกสีน้ำตาลแดงทนทานในทุกสภาพอากาศ
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วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นนนทรี จำนวน 9 ต้น ณ บริเวณหน้าหอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งเป็นฝั่งซ้ายของหอประชุม 5 ต้น และฝั่งขวา 4 ต้น ในการเสด็จ
พระราชดำเนินครั้งนั้น มีพระมหากรุณาธิคุณร่วมการแสดงดนตรีที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก
อันนำไปสู่การเสด็จเยี่ยมต้นนนทรี ที่ทรงปลูกและทรงดนตรีดังนั้น ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงถือเอา
วันที่ 29 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันระลึกถึง “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด”
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เพลงพระราชนิพนธ์ เกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์
“เกษตรศาสตร์” ให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง

เพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์”
         เขียวธงขจี
สถานเรียนเกษตรนั้น
เขียวนาป่าไพร
เพราะไทยผลิตค้า
(หญิง) แม้นเหนื่อยกายใจสำราญ
ล้วนปรีเปรมนำวิชา
จะจงรักจอมจักริน
พระคุณเกษตรล้น

ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น
เราผูกพันบูชา
แผ่นดินถิ่นไทยไพบูลย์หนักหนา
ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่มเอม
เสร็จกิจการงานเกษตรเกษม
สร้างชาติสร้างตนรวมแรงรวมใจ
อีกแดนแผ่นดินทำกินเก็บผล
รักเปี่ยมท้นดวงจิตเอย
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สีประจำคณะ
วิทยาเขตบางเขน

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

สีเหลืองข้าวโพด
สีน้ำทะเล
สีน้ำตาลแดง
สีน้ำเงิน
สีเลือดหมู
สีม่วง
สีส้ม
สีแดง
สีฟ้าหม่น
สีชมพูกลีบบัว
สีขาว
สีฟ้าใส
สีบานเย็น
สีเทาดิน
สีเขียวอมทอง
สีเขียวตองอ่อน

วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะเกษตร กำแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

สีเหลืองข้าวโพด
สีเลือดหมู
สีเทาเงิน
สีม่วง
สีเหลืองอมส้ม
สีฟ้าใส
สีเลือดหมู
สีน้ำเงิน
สีส้ม
สีน้ำเงินดำ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สีเขียว
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สีเลือดหมู
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สีฟ้าใส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สีชมพูอมส้ม

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

สีฟ้าใส

วิทยาลัยการชลประทาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

สีเลือดหมู
สีเหลืองราชพฤกษ์

สถาบันสมทบ
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สถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1

อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตร และการศึกษาด้านการ
เกษตรของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ)
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์) และหลวงอิงคศรีกสิการ (ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อินทรี
จันทรสถิตย์) ทั้ง 3 ท่าน มีฉายาว่า “สามเสือแห่งเกษตร” ซึ่งเป็นฉายาที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
ใช้เรียกแทนบุคคลทั้ง 3 ท่าน ด้วยท่านตระหนักว่า ชาติไทยเป็นชาติเกษตรและชาวไทยส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกร เราจึงต้องทำนุบำรุง ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรของเราให้มีหลักวิชาการที่มั่นคง
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ เดิมมีเพียงอนุสาวรีย์ “หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ” เพียงท่านเดียว ซึ่งได้
จัดสร้างและทำพิธีบวงสรวงเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ต่อมาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536
ได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ของบูรพาจารย์ อีก 2 ท่าน คือ พระช่วงเกษตรศิลปการ และศาสตราจารย์
(พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์
อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ จึงเป็นเครื่องหมายแห่งความเคารพรักและความศรัทธา เป็นสิ่ง
น้อมนำใจอนุชนให้รำลึกถึงชีวิตการทำงานร่วมกัน และคุณงามความดีของบูรพาจารย์ทั้งสามท่าน
ผู้สร้างตำนานให้กับมหาวิทยาลัยและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามาตราบจนปัจจุบัน
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2

10

3

พระพิรุณทรงนาค

เสาธงรูปทรงเมล็ดข้าวเปลือก

พระพิ ร ุ ณ ทรงนาค เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับวิทยาเขตบางเขน
องค์พระพิรุณทรงนาค ประดิษฐานอยู่ 2 แห่ง คือ
หน้ า อาคารสุ ว รรณวาจกกสิ ก ิ จ เมื ่ อ พ.ศ. 2538
และมีการประกอบพิธีสักการะองค์พระพิรุณ เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และพระพิรุณองค์ใหม่
ประดิษฐานอยู่หน้าหอประชุมใหญ่ ซึ่งประกอบพิธี
บวงสรวง เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

เสาธงรู ป ทรงเมล็ ด ข้ า วเปลื อ ก ตั ้ ง อยู ่ ห น้ า
หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านถนนพหลโยธิน
และหน้ า อาคารสารนิ เ ทศ 50 ปี ออกแบบโดย
ผศ.ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ เป็นเสาธงที่ออกแบบเป็น
พิ เ ศษ ให้ บ นยอดเสาเป็ น หยดน้ ำ เหมื อนน้ำฝนไหล
กระจายลงมา เส้ น ของเสาธงเหมื อ นกั บ กระแสน้ำ
เสาธงนี้จึงสง่างามและมีความหมายดี อีกทั้งข้าวเปลือก
เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย
โดยทุกวิทยาเขตจะมีเสาธงในรูปทรงลักษณะเดียวกัน
นับเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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4

หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2497 โดยจอมพล  
ป. พิบูลสงคราม เป็นศิลปะไทยประยุกต์ลดรูป เรียกว่า จั่วสามมุข มีต้นแบบมาจากพระราชวังวินด์เซอร์  ประเทศ
อังกฤษ ใช้เป็นสถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวและมีการใช้งานอยู่อย่าง
สม่ำเสมอ แต่ไม่ได้ใช้เป็นสถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตรอีกต่อไป เนื่องจากมีความจุไม่เพียงพอต่อจำนวน
นิสิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

5

พุทธเกษตร

พุทธเกษตร เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของนิสิตและบุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป เป็นอาคารทรงไทย
2 ชั้น ภายในอาคารมีพระพุทธปฏิมาประธาน “พระพุทธชินสีห์จำลอง” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ขนาดหน้าพระเพลา 59 นิ้ว ซึ่งได้จัดสร้าง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 เพื่อน้อมเกล้าฯ
ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535
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6

หอประวัติ 60 ปี
หอประวัติ 60 ปี เป็นอาคารก่ออิฐปูนหลังแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งเนื่องในวาระครบรอบ
วันสถาปนา 60 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการ
ของมหาวิทยาลัย ตัง้ แต่เริม่ สถาปนาจนถึงปัจจุบนั มีเรื่องราวต่างๆ ในอดีตที่เป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตเคยเป็นสถานทีพ่ ระราชทานปริญญาบัตร โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2493
เดิมชาวเกษตรอาวุโสเรียกว่า “ตึกสัตวบาล” เพราะชั้นบนเคยเป็นห้องสอนวิชาสัตวบาล หรือ “ตึกเคมี” เพราะ
ชั้นล่างเคยเป็นห้องสอนวิชาเคมี หรือ “ตึกขาว” เพราะเป็นอาคารทาสีขาว หอประวัติ 60 ปี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มีนิทรรศการที่สำคัญ 4 ส่วน คือ
ห้องเย็นศิระเพราะพระบริบาล แสดงภาพเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพระราชวงศ์เสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยพระราชกิจและพระราชประสงค์ต่างๆ
ห้องสามบูรพาจารย์แก้วเกษตร  แสดงประวัตแิ ละผลงานของสามบูรพาจารย์และบุคคลผูเ้ ป็นความภาคภูมใิ จ
ของมหาวิทยาลัย
ห้องสารนิเทศหกศตวรรษ แสดงประวัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง แสดงพัฒนาการทั้งด้าน
กายภาพและวิถีชีวิต อาทิ การรับน้องใหม่ การแข่งขันกีฬา ฯลฯ โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาละ10 ปี
ห้องก้าวสูท่ ศวรรษทีเ่ จ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์   แสดงผลงานวิสยั ทัศน์รวมทัง้ แผนงานในอนาคตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน จัดเป็นนิทรรศการถาวรส่วนหนึ่ง และนิทรรศการ
หมุนเวียนตามวาระโอกาสเพื่อเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งคราว
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หออนุสรณ์ 60 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หออนุสรณ์ 60 ปี ตั้งอยู่บริเวณระหว่างอาคาร
สุวรรณวาจกกสิกิจ ศูนย์เรียนรวม 1 และอาคาร
ช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุดถูกสร้างขึ้นในโอกาส
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบวันสถาปนา 60 ปี
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 สร้างขึ้นเพื่อเป็น
สัญลักษณ์ของการยกย่องให้เกียรติและดำรงรักษาสิ่ง
ดีงามที่ดำเนินมาในอดีต ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์อันทรง
คุ ณ ค่ า และพร้ อ มที ่ จ ะมุ ่ ง สู ่ ก ารพั ฒนาให้ทัดเทียม
มหาวิทยาลัยนานาประเทศระดับโลกต่อไป รวมทั้งเพื่อ
เป็นการร่วมเฉลิมฉลองโอกาสทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครบรอบการสถาปนา 6 ทศวรรษและก้าวย่างเข้าสู่
ทศวรรษที่ 7

KU77
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ศาลาหกเหลี่ยม

8

แคปซูลเวลา
แคปซูลเวลา (Time Capsule) หมายถึง
กล่องบรรจุสิ่งที่มีคุณค่า เพื่อแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่
ความเป็ น มาของวิ ถ ี ช ี ว ิ ต ในขณะนั ้ น โดยสมเด็ จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
ศรีสอ้าน เป็นผูแ้ ทนพระองค์ไปประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษาจุฬาภรณ์
และบรรจุแคปซูลเวลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549 ณ บริเวณลานหน้าหอ
อนุสรณ์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
แคปซูลเวลาเป็นสิง่ ก่อสร้างมีลกั ษณะเป็นถังทรง
กระบอก รูปหยดน้ำหมายถึงสัญลักษณ์แห่งการเกษตร
สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 7 และครบรอบ 63 ปี แห่งการ
สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพือ่ เก็บรักษาข้อมูล
ที่ ไ ด้ คั ด สรรสิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า สำคั ญ ในอดี ต และปั จ จุ บั น
ตลอดจนแผนงานและแนวคิดในอนาคตของมหาวิทยาลัย
และให้ อ นุ ช นรุ่ น ต่ อ ไปได้ ภ าคภู มิ ใ จในผลงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอดีต
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อาคารศาลาหกเหลี่ ย มมี ป ระวั ติ ย าวนาน
สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2492 เดิมเป็นแผนกทดลองและ
เพาะเลี้ยงกรมประมง เพื่อให้ประชาชนมาซื้อ-ขาย
พันธุ์ปลา เพราะในสมัยก่อน พื้นที่ของกรมประมง
เต็มไปด้วยบ่อปลา อาคารที่ทำการอยู่ลึกเข้าไปด้านใน
ประชาชนต้องเดินไกล ไม่สะดวก
ในรุ่นแรกๆ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และข้าราชการของกรมต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ใช้ บริ เวณรอบๆ ศาลาหกเหลี่ยมเป็น
ที่จอดจักรยานรอเพื่อน นัดพบ รวมถึงการซื้อและซ่อม
จักรยาน จึงเป็นจุดนัดพบของนิสิตมาเป็นเวลานาน
เมื่อมีสภาพเก่า ทรุดโทรม จึงได้มีการรื้อถอนในปี พ.ศ.
2528
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้สร้างศาลาหกเหลี่ยม
หลังใหม่ให้อยู่ในที่เดิม เพื่อจัดแสดงภาพเหตุการณ์
สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวเกษตร อันเนื่องด้วย
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อเป็นสถานที่จัดนิทรรศการ
เผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า นการเกษตรและวิ ท ยาการต่ า งๆ
โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

KU77
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อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2528
โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
โดยชื่ออาคารมีที่มาจากพระนามของพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ อดีตอธิการบดีคนที่ 6
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถจุได้ประมาณ
3,000 ที่นั่ง เดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์ สำหรับใช้
ในการแข่งขันกีฬา ปัจจุบันเป็นอาคารสำหรับงานพิธี
อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2502
พระราชทานปริญญาบัตร และงานกิจกรรมสำคัญของ
เพื่อใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ คือนอกจากจะใช้เป็น
มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึ ก ษาและที่ท ำการขององค์ ก ารนิ สิ ต แล้ ว
ยังใช้เป็นที่ประชุม สถานที่ลงทะเบียนเรียนของนิสิต
การจัดนิทรรศการหรือสังสรรค์ตลอดจนการฝึกอบรม
วิ ช าชี พ ในภาคฤดู ร้ อ นและสถานที่ ป ระชุ ม เพื่ อ
ซ้อมเพลงเชียร์
อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เป็นนามที่ตั้งขึ้นเพื่อ
เป็นอนุสรณ์แก่อำมาตย์เอกพระยาเทพศาสตร์สถิตย์  
(โห้ กาฬดิษย์) ผู้เป็นปรมาจารย์แห่งสถาบันการศึกษา
วิชาการเกษตร ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถม
กสิกรรม ณ สวนหลวง หอวัง อำเภอปทุมพระวัน
จังหวัดพระนคร (ตรงสนามกีฬาศุภชลาศัยปัจจุบัน)
ซึง่ เป็นสถาบันการศึกษามูลฐานทีก่ อ่ กำเนิดมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ต่อมาได้จดั สร้างอาคารหลังใหม่ทดแทนอาคารเดิม
ซึง่ ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา โดยมี ฯพณฯ นายอำพล
เสนาณรงค์ องคมนตรีและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดอาคาร เมื่อวันที่
7 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ปัจจุบันอาคารหลังนี้ใช้เป็น
ที่ทำการขององค์การบริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ สำนักงานของชมรมต่างๆ และเป็น
สถานที่จัดกิจกรรมของนิสิต

11

อาคารเทพศาสตร์สถิตย์

KU77

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2560

15

13

12

สำนักพิพิธภัณฑ์
และวัฒนธรรมการเกษตร

อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เป็นอาคารสูง 10 ชั้น จัดสร้างขึ้นในวาระ
ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเริ่ม
เข้าใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ.2540  ส่วนบนดาดฟ้ามีธงชาติ
ผืนใหญ่เพื่อเป็นการประกาศเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่
ทศวรรษที่ 7 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบัน
อาคารแห่ ง นี้ ใ ช้ เ ป็ น อาคารบริ ห ารและสำนั ก งาน
อธิการบดี
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เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการในเรื่อง
ของวิวัฒนาการและวัฒนธรรมการเกษตร และทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ     
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ด้านหน้าของ
กลุ ่ ม อาคารปรากฏเห็ น บุ ษ บกมาลา ประดิ ษ ฐาน
พระนามาภิไธยย่อ “สธ.” เครื่องหมายแห่งสิริมงคล
อันสูงสุด ซึ่งมีความสง่างามอย่างยิ่ง ภายในกลุ่มอาคาร
ประกอบด้วยโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร ขนาดความจุ
500 ที่นั่ง เวทีแสดงกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์แสงสีเสียง
นอกจากนี ้ ยั ง มี ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ห้ องโถงสำหรับ แสดง
นิทรรศการชั่วคราวอีกด้วย

KU77
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สระสุวรรณชาด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชพระราชทานสระว่ายน้ำสำหรับการรักษาแบบธาราบำบัดให้สนุ ขั
ที่ป่วยด้วยโรคข้อกระดูก และโรคระบบประสาท จำนวน 2 สระ โดยพระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อ
คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง พร้อมทั้งพระราชทานชื่อสระว่ายน้ำว่า “สระสุวรรณชาด” ตามชื่อของคุณทองแดง
โดยเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548 ในการสร้างสระนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน
คำแนะนำในการออกแบบตามหลักวิชาการและได้ใช้สระว่ายน้ำของสุนัขทรงเลี้ยงมาเป็นต้นแบบ ซึ่งได้ก่อสร้าง
แล้วเสร็จเมื่อปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2548
ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน
เป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดสระสุวรรณชาด
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ทรงพาคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงมาร่วมในพิธี
เปิดสระด้วย
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จักรยานเกษตร

จั ก รยานในมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เริ่ ม
เกิดขึ้นมาเมื่อใดนั้น ไม่มีหลักฐานอ้างอิงชิ้นไหนระบุไว้
แต่สันนิษฐานว่า คงจะมีมาพร้อมๆ กับการสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากในสมัยก่อน
มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง มี ถ นนภายในมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ กี่ เ ส้ น
อาคารต่างๆ ก็มีจำนวนน้อย และอยู่ห่างกันไม่มาก
เหมือนปัจจุบัน ดังนั้น การขี่จักรยานจึงถือว่าเป็นการ
เดินทางที่สะดวก ส่วนรถยนต์ยังมีน้อย เป็นของแปลก
ของหรูหราฟุ่มเฟือย นิสิตคนใดขับรถมาเรียนมักถูก
เขม่น น้องใหม่จึงไม่กล้าใช้รถยนต์เพราะหากนำมาใช้
รุ่นพี่ก็จะเขม่นเอา หรืออาจถูกลองของได้ซึ่งแตกต่าง
จากสมัยนี้มาก
จั ก รยานเกษตรยั ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ศาลา
หกเหลี่ยมด้วย กล่าวคือ ในช่วงทีร่ ถโดยสารประจำทาง
สาธารณะยังมีบริการอยูท่ างด้านถนนพหลโยธินเป็นหลัก
เมื่อนิสิตจะกลับบ้านหรือออกจากมหาวิทยาลัยก็จะขี่
จักรยานออกมาจอดไว้ที่ศาลาหกเหลี่ยม มานั่งรอเพื่อน

หรือรอรถที่ศาลาแห่งนี้ ต่อมาเมื่อนิสิต อาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจำนวน
เพิม่ มากขึน้ ทำให้จกั รยานซึง่ เป็นยานพาหนะจำเป็นของ
ชาวเกษตรที่ ม าจอดที่ ศ าลาหกเหลี่ ย มหนาแน่ น ขึ้ น
ตามไปด้วย
ดังนัน้ ในสมัยศาสตราจารย์อนิ ทรี จันทรสถิตย์
เป็นอธิการบดี ได้มีการต่อเติมชายคาศาลาหกเหลี่ยม
ออกไป กั้นผนังโดยรอบเพิ่มความปลอดภัยให้แก่
จักรยานและมีบริการซ่อมรถจักรยานด้วย ก่อนที่
ศาลาหกเหลี่ยมนี้จะถูกรื้อถอนไปราวปี พ.ศ. 2528
ส่วนความนิยมใช้จักรยานนั้น เข้าใจว่า เมื่อมหาวิทยาลัย
เริ่มจัดให้มีรถสวัสดิการออกวิ่งแล้ว นิสิตส่วนหนึ่งที่
ไม่ ไ ด้ พั ก หอพั ก ในมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง หั น มาใช้ บ ริ ก าร
รถสวัสดิการแทน แต่ก็มีบางคณะที่รถสวัสดิการไม่ผ่าน
ก็ยังใช้จักรยานอยู่บ้าง เช่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ
คณะวนศาสตร์ แต่ปัจจุบันจักรยานเหลือน้อยลงมาก
เมื่อเทียบกับจำนวนรถยนต์ที่วิ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย

ที่มาข้อมูล : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  www.archives.psd.ku.ac.th
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ส่วนที่ 2

ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปีการศึกษา 2560
ที่

วัน เดือน ปี
23 มิถุนายน 2560
เป็นต้นไป
1 พฤษภาคม 2560
เป็นต้นไป

กิจกรรม
ดาวน์โหลดคู่มือนิสิตใหม่ KU77 ทางเว็บไซต์

3

23 มิถุนายน 2560

เปิดให้เข้าชมหอพักนิสิต (หอใน) (Open House Dormitory)

4

1-10 กรกฎาคม 2560

1. บันทึกข้อมูลประวัตินิสิตผ่านระบบออนไลน์
2. ขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account)

5

1-10 กรกฎาคม 2560

1. พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (KU9) (เฉพาะนิสิตที่ยังไม่ได้ชำระ) www.regis.ku.ac.th
2. ชำระเงินผ่านธนาคาร

6

12-14 กรกฎาคม
2560

1
2

สมัครเข้าหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 (รูปแบบใหม่)
- นิสิตติดต่อสมัครโดยตรง

ส่งเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่และถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่
- แต่งกายชุดนิสิตตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ “โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”
18-21 กรกฎาคม จัดโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดวันของ
6
2560
แต่ละคณะตามที่ มก.กำหนด
(นิสิตทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม)*
27-28 กรกฎาคม 2560 - นิสิตภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
7
27 กรกฎาคม 2560 - นิสิตภาคพิเศษ ยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
8
9
10

สถานที่ / เว็บไซต์
www.ku.ac.th หรือ www.admission.ku.ac.th
หรือ www.facebook.com/kuadmission
อาคารหอพักสุพรรณิการ์ (ตรงข้ามเซเว่นฯ ซอยพหลโยธิน 45)
หรือ http://ss.sa.ku.ac.th
ห้องบรรยายและจัดกิจกรรมชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก
(เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
1. www.student.ku.ac.th/newregis
2. https://accounts.ku.ac.th

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
(นิสิตต้องมาดำเนินการด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย)
รายละเอียดการแต่งกาย http://dsd.sa.ku.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 02 118 0100 ต่อ (61) 8046-8051
งานหอพักซอยพหลโยธิน 45 กองกิจการนิสิต
โทร. 02 942 7200 / 02 942 7790 / 02 942 7797
งานหอพัก กองกิจการนิสิต
โทร. 02 118 0150-9 ต่อ (61) 8510-8517
ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 02 118 0100 ต่อ (61) 8046-8051
ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 02 118 0100 ต่อ (61) 8036-8043
ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 091 774 3778 / 091 774 3787

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เวลา 07.00-16.00 น.
(ลงทะเบียน 07.00-08.00 น.)
- นำบัตรประจำตัวนิสิตมาด้วย

งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต
กองกิจการนิสิต โทร. 02 118 0174

www.regis.ku.ac.th
(เมนูรายงานผลการลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน)

ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ
โทร. 02 118 0100 ต่อ (61) 8036-8043
งานหอพัก กองกิจการนิสิต
โทร. 02 118 0150-9 ต่อ (61) 8510-8517
องค์การบริหาร องค์การนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
โทร. 02 942 8200-11 ต่อ 1266

28 กรกฎาคม 2560 วันเปิดหอพักนิสิต (หอใน) ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

http://ss.sa.ku.ac.th (เปิดเวลา 09.00 น.)

กิจกรรม “สู่อ้อมกอดนนทรี (KU first date 2017)” จัดโดย
29 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
(นิสิตเข้าร่วมตามความสมัครใจและได้ชั่วโมงกิจกรรมของมหาวิทยาลัย)
31 กรกฎาคม 2560 วันเปิดภาคเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมทาง
www.facebook.com/kusab.bk
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ส่วนที่ 3

การขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

การขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

การขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ หมายถึง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ได้รายงานตัวต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าเป็นนิสิต โดยการ
ยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งผู้ที่ขึ้นทะเบียน
เป็นนิสิตเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวนิสิตและบัตรประจำตัวนิสิต เพื่อแสดง
สถานภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 และต้อง
ดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้

20คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2560
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การบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่

2

การขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
(Nontri Account)

3

การส่งเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่และ
ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่

4

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่
(โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน)

KU77

การบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่

1

นิสิตใหม่ทุกคน (เฉพาะบางเขน วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันสมทบ) ต้องบันทึกระเบียนประวัตินิสิต
ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2560 ทาง https://www.student.ku.ac.th/newregis
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการมอบตัวนิสิตใหม่และทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ โดยข้อมูลสำคัญที่นิสิตต้องเตรียมใน
การบันทึก มีดังนี้
1. ระเบียนประวัตินิสิต ประกอบด้วย
-

ข้อมูลประวัติส่วนตัว
ข้อมูลที่อยู่ถาวร (ตามบัตรประจำตัวประชาชน)
เลขประจำตัวประชาชนของบิดา - มารดา และผู้ปกครอง
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของนิสิต
ข้อมูลการเบิกค่าเล่าเรียน เบิกได้ (บิดา – มารดา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ) หรือเบิกไม่ได้

2. แบบสำรวจนิสิตใหม่ ประกอบด้วย

- ข้อมูลการเข้าศึกษา
- ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
- ข้อมูลการศึกษาวิชาทหาร และการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต

-

ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
ข้อมูลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ข้อมูลการเบิกค่าเล่าเรียน
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (บิดา/มารดา/ผูป้ กครอง/ครอบครัว)

- ข้อมูลส่วนตัว
- ข้อมูลบิดา – มารดา และผู้ปกครอง

● วิธีการบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่
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1
2
3
4
5
6

เข้า Website: https://www.student.ku.ac.th/newregis กรอกเลขประจำตัวประชาชน หรือในกรณี
เป็นนิสิตต่างชาติ ให้กรอก Passport ID แล้ว Submit
หน้าจอจะปรากฏ “เลขประจำตัวนิสิต” ในส่วนทะเบียนนิสิต และต้องบันทึกข้อมูล 2 ส่วน คือ
ระเบียนประวัตินิสิต และ แบบสำรวจนิสิตใหม่
หน้าต่างจะขึ้นคำถามให้นิสิตเลือกและตอบคำตอบ (ซึ่งนิสิตต้องจำคำถามและคำตอบให้ได้ เพื่อป้องกัน
ปัญหาการบันทึกประวัติไม่สำเร็จ)
นิสิตกรอกรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ส่วนทะเบียนนิสิต ประวัติส่วนตัว การศึกษา/อื่นๆ สถานที่ติดต่อ
ผู้ปกครอง (นิสิตต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากขาดส่วนใดระบบจะไม่บันทึกข้อมูลให้) ทั้งนี้ ต้องบันทึก
หรือต้องเลือกข้อมูลทุกข้อที่มีเครื่องหมาย * สีแดง
ตอบแบบสำรวจนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

เมื่อกรอกครบทุกส่วนแล้วให้คลิกเลือก “บันทึก” และสั่งพิมพ์ (Print) ใบมอบตัวนิสิต (สทป.1) พร้อม
ดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ (Print) ใบสัญญาและคำรับรอง (สทป.2)
- กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้บันทึกแล้ว (ยกเว้นเลขประจำตัวประชาชน และชื่อ-นามสกุลภาษาไทย)
ให้นิสิต Log in เข้าไปแก้ไขข้อมูลและบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง และสั่งพิมพ์ (Print) ใบมอบตัวนิสิต
(สทป.1) โดยระบบจะยึดข้อมูลที่มีการบันทึกครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
- กรณีเลขประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ-นามสกุลภาษาไทยไม่ถูกต้องให้ติดต่อฝ่ายรับเข้าศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 1180100 ต่อ (61) 8046-8051

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

2

รหัสเครือข่ายนนทรี (Nontri Account) เป็นรหัสที่ใช้แสดงตัวตนของนิสิต ในการใช้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนการตรวจสอบข้อมูลด้าน
การศึกษา ตลอดจนระบบสารสนเทศสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

ขั้นตอนการยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
1
2
3
4
5
6
7
8

ขอรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีผ่านทางเว็บไซต์ https://accounts.ku.ac.th
จะปรากฏหน้าจอระบบบริหารบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account Management)
คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ (Activate Account)”
กรอกข้อมูลยืนยันตัวบุคคล ดังนี้ เลขประจำตัวประชาชน, นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) และเลือก
Person Type เป็น “Student/นิสิต” (ต้องกรอกข้อมูลทุกรายการ)
คลิกปุ่ม “Continue” เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
กำหนดรหัสผ่าน 2 ครั้งให้ตรงกัน โดยรหัสผ่านจะต้องประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ          
ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร และมีความยาวไม่เกิน 16 ตัวอักษร แล้วคลิกปุ่ม “Change Password”
กำหนด คำถาม/คำตอบ ไว้สำหรับกรณีการกู้คืนรหัสผ่าน เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “Save Answers”
ตรวจสอบข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้ คลิกเมนู “My Account and Recovery Email”

ทั้งนี้ นิสิตจะได้รับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ประกอบด้วย
ชื่อบัญชี (Username) และรหัสผ่าน (Password) โดยชื่อบัญชีผู้ใช้นิสิต
จะขึ้นต้นด้วย b ตามด้วยเลขประจำตัวนิสิต
เช่น b60XXXXXXXX

หน้าจอการขอรับ Nontri Account
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3

การส่งเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่และ
ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่

การมอบตัวนิสิตใหม่และการทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่
เป็นการแสดงสิทธิ์การเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยการแสดงเอกสารสำคัญไว้เป็นหลักฐานกับมหาวิทยาลัย
และรับบัตรประจำตัวนิสิตไว้เป็นหลักฐานระบุตัวตนของนิสิต

เอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัวนิสิตใหม่

เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่นในวันมอบตัวนิสิตใหม่ โดยเรียงลำดับ ดังนี้

1.
2.
3.
24

ใบมอบตัวนิสิตใหม่ (สทป.1) ที่ได้จากการพิมพ์ (Print) หลังจากบันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ
ผ่านระบบ online พร้อมลงลายมือชือ่ นิสติ และติดรูปถ่ายชุดเครือ่ งแบบนิสติ ขนาด 1 นิว้ ไว้มมุ ขวา
ด้านบน  1 ฉบับ
ใบสัญญาและคำรับรอง (สทป.2) ทีก่ รอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงชือ่ นิสติ ในส่วนใบสัญญา
ส่วนคำรับรองให้ผู้ปกครองลงชื่อ พร้อมมีพยานลงชื่อ 1 คน จำนวน 1 ฉบับ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้ที่  https://www.student.ku.ac.th/newregis/)
สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
หรือเทียบเท่า ทีแ่ สดงคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPA) และระบุวนั ทีอ่ นุมตั กิ ารจบหรือสำเร็จการศึกษา
ระบุวันที่ออกจากโรงเรียน และระบุว่าจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแสดงฉบับจริง
และส่งฉบับถ่ายสำเนา ให้มหาวิทยาลัย 1 ฉบับ (กรณีมี 2 หน้า ให้ถ่ายสำเนาทั้งด้านและด้านหลัง
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทั้ง 2 หน้า)
- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษานานาชาติ ให้ยื่นใบรายงาน
คะแนน (Transcript) และใบประกาศนียบัตร (Certificate) ทีไ่ ด้รบั การเทียบวุฒกิ ารศึกษา
(ถ้ามี) หรือเอกสารรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4.
5.
6.
7.

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต 1 ฉบับ (กรณีเป็นนิสิตต่างชาติใช้สำเนาหนังสือเดินทาง
1 ชุด) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้านของนิสติ ทีป่ รากฏชือ่ ของนิสติ 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง
ใบรั บ รองแพทย์ ซึ ่ ง ออกโดยแพทย์ ท ี ่ ม ี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม 1 ฉบั บ
จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของนิสิต (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารแต่ละฉบับไม่ตรงกัน)
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

นิสิตใหม่ด้วย

บตัว
นำใบนี้มา scan ในวันมอ
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1.

นิสิตหญิง

การแต่งกายของนิสิต

สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ติดกระดุมโลหะเงินลายถม
เครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค และติดเข็มรูปโล่
เครื่ อ งหมายมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ บ น
อกเสื้อด้านขวา โดยอยู่แนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2
ทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง

2.
3.
4.

กระโปรงสีน้ำเงินสีกรมท่าหรือสีดำทรงสุภาพ
ไม่เป็นผ้ายีนส์ เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดโลหะเงิน
ตราพระพิรุณทรงนาค

รองเท้าหุม้ ส้นหรือรัดส้นสีดำ สีนำ้ ตาล หรือสีขาว
(ปี 1 สวมถุงเท้าสีขาว และรองเท้าหุ้มส้นสีขาว)
ทรงผมและสีผมสุภาพ

1.
2.
3.
4.

นิสิตชาย

สวมเสื้ อ เชิ้ ต แขนยาวสี ข าวผู ก เนคไทสี เขี ย ว
ปักตราพระพิรณ
ุ ทรงนาค ทับชายเสือ้ ไว้ในกางเกง
กางเกงขายาวสี น้ ำ เงิ น สี ก รมท่ า หรื อ สี ด ำ
แบบและทรงสุภาพเข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัด
มีตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองเท้าหุ้มส้นสีดำแบบสุภาพ
ทรงผมและสีผมสุภาพ ห้ามไว้หนวดและเครา

หมายเหตุ การแต่งกายในวันมอบตัวนิสิตใหม่
และทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่
- ให้แต่งกายชุดเวลาเรียนปกติ (ปี 1) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
- ไม่สวมเครื่องประดับ เช่น ต่างหู สร้อยคอ ฯลฯ
รวมถึงเครื่องประดับผม เนื่องจากนิสิตต้องถ่ายรูป
ทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่
- นิสิตที่ไม่แต่งกายเครื่องแบบนิสิตตามระเบียบ
หรือแต่งกายไม่สุภาพ จะไม่อนุญาตให้มอบตัว
นิสิตใหม่และทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่

เครื่องแบบนิสิตซื้อได้ที่ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 0 2579 3206, 02 5614629, 02 940 5389
วัน เวลาให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.  และวันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.
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กำหนดการมอบตัวนิสิตใหม่และ
ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
เวลา
09.00-10.15 น.
09.00-09.40 น.
09.40-10.15 น.
10.15-11.30 น.
10.15-10.45 น.
10.45-11.30 น.
13.30-15.00 น.
13.30-14.15 น.
14.15-15.00 น.
14.15-15.00 น.
15.30-16.00 น.

คณะ / สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจ
การเงิน  การจัดการ  การจัดการการผลิต  การตลาด
บัญชี
คณะสังคมศาสตร์
จิตวิทยา  นิติศาสตร์  ประวัติศาสตร์  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ภูมิศาสตร์  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์
พักกลางวัน
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  ธุรกิจการเกษตร  เศรษฐศาสตร์การประกอบการ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
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วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
เวลา
09.00-11.15 น.
09.00-09.45 น.
09.45-10.30 น.
10.30-11.15 น.

11.00-11.30 น.
13.30-15.00 น.
13.30-14.10 น.
14.10-14.40 น.
15.15-16.00 น.
14.30-16.00 น.
14.30-15.15 น.
15.15-16.00 น.
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คณะ / สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มวิทยาเขตบางเขน)  วิศวกรรมการบินและอวกาศ
วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ  วิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การจัดการเทคโนโลยีการบิน  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พักกลางวัน
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์  เคมี  เคมีอุตสาหกรรม  จุลชีววิทยา  ชีวเคมี
พฤกษศาสตร์  พันธุศาสตร์  ฟิสิกส์
สถิต  ิ วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี  วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
ชีววิทยา  สัตววิทยา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
เคมีบูรณาการ  เตรียมแพทยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
นวัตกรรมการท่องเที่ยว  ดนตรีไทย  ดนตรีตะวันตก
ปรัชญาและศาสนา  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาตะวันออก (จีนธุรกิจ)
ภาษาไทย  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมัน  ภาษาอังกฤษ
สื่อสารมวลชน  วรรณคดี  การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
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วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
เวลา
09.00-09.45 น.
09.45-10.45 น.
09.45-10.15 น.
10.15-10.45 น.

10.30-11.30 น.
10.30-11.00 น.
11.00-11.3.0 น.
13.30-14.30 น.
14.00-14.30 น.
14.30-15.15 น.
15.00-15.30 น.
15.00-15.30 น.

คณะ / สาขาวิชา
คณะประมง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีการบรรจุ  เทคโนโลยีชีวภาพ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตร
วิทยาศาสตร์เกษตร
เคมีการเกษตร  การจัดการศัตรูพืชและสัตว์  คหกรรมศาสตร์
เกษตรเขตร้อน  อาหารและโภชนาการ  สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวนศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
สถาบันสมทบ วิทยาลัยการชลประทาน
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ขั้นตอนการมอบตัวนิสิตใหม่และทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่
จุดที่

1

ลงทะเบียนมอบตัวนิสิตใหม่

เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน โดยการ scan barcode จากใบมอบตัวนิสิตใหม่ (สทป.1)
และตรวจสอบข้อมูลประวัตินิสิต การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ชำระเงินแล้ว/
ยังไม่ชำระ/ผ่อนผัน) หากมีข้อแก้ไขให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไข

จุดที่

ฟังคำอธิบายชี้แจงและตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น

จุดที่

ส่งเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่

จุดที่

ตรวจสอบข้อมูลนิสิต

จุดที่

ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิต

2
3
4
5

จุดที่

6
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นิสิตฟังคำอธิบายขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่และเตรียมเอกสารที่ใช้ในการมอบตัวนิสิตใหม่
ตามลำดับ รอคิวเรียกให้ส่งเอกสาร

นิสิตส่งเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารเข้าแฟ้มและ scan ใบแผนผังมอบตัว เพื่อบันทึกข้อมูลนิสิต
ส่วนนิสิตจะถือเพียงใบแผนผังมอบตัว ไปจุดที่ 4

ก่อนถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิต นิสิตต้องตรวจสอบข้อมูลของตัวสะกดชื่อ–นามสกุล
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่จะปรากฏบนบัตรก่อน
เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงจะถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตได้

ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตและนิสิตรอรับบัตรได้ทันที ทั้งนี้ นิสิตต้องแต่งกาย
ด้วยเครื่องแบบนิสิตที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

ทดสอบการใช้งานของบัตรประจำตัวนิสิต

เมื่อนิสิตรับบัตรประจำตัวนิสิต พร้อมลงลายมือชื่อบนบัตรแล้ว จะต้องทดสอบการใช้งานของ
บัตรประจำตัวนิสิต โดยเจ้าหน้าที่จะ scan barcode บนบัตร (กรณีบัตรไม่สามารถอ่าน
barcode ได้ ข้อมูลผิดพลาด หรือบัตรมีปัญหา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที) หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว
ถือว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนของการมอบตัวนิสิตใหม่และทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่

KU77

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเป็นนิสิตใหม่
1. บัตรประจำตัวนิสิตใหม่
-

ใช้แสดงตัวตนของนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
ใช้แสดงตัวตนของนิสิตเมื่อเข้าเรียน และเข้าสอบ
ใช้เป็นบัตรผ่านเข้า-ออกอาคารสถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ใช้เป็นบัตรห้องสมุด เพื่อใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด
ใช้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. รหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account)

เพื่อใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบข้อมูลด้านการศึกษา ตลอดจนระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 (เล่มสีเขียว)

เป็นระเบียบ ข้อบังคับฯ และข้อปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี
ของมหาวิ ท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ครอบคลุ ม ตั ้ ง แต่ ก ระบวนการรั บ เข้ า ศึ ก ษาและระบบการศึก ษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระเบียบในการศึกษา สถานภาพนิสิต การสำเร็จการศึกษา ความประพฤติของ
นิสิตและวินัยนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดหลักสูตร (นิสิตจะได้รับ
ในวันมอบตัวนิสิตใหม่และ ทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560)
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การปฐมนิเทศนิสิตใหม่

(โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน)

4

มหาวิ ท ยาลัยกำหนดให้นิสิตใหม่ ระดั บปริ ญ ญาตรี บางเขน เข้ า ร่ ว มโครงการปฐมนิ เทศนิสิต ใหม่
(โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน) ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ในวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น. โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวนศาสตร์
คณะประมง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร        
คณะสังคมศาสตร์

คณะเกษตร
คณะเศรษฐศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

กลุ่มที่ 2 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560

กลุ่มที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
กลุ่มที่ 4 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

การแต่งกาย : เสื้อยืดแขนสั้นสีขาว กางเกงวอร์มสีเข้ม / กางเกงขายาวสีเข้ม สวมรองเท้าผ้าใบ
และนำเสื้อกันหนาวมาด้วย เนื่องจากภายในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เครื่องปรับอากาศเย็นมาก
หมายเหตุ 1. นำบัตรประจำตัวนิสิตมาด้วย ลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
2. นำโทรศัพท์มือถือ และ Power Bank มาด้วย
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การแต่งกายของนิสิต
เครื่องแบบชุดพิธีการ หรือชุดพระราชพิธี คือ ชุดที่สวมใส่ในงานพิธีสำคัญและเป็นทางการ
ของ มหาวิทยาลัย เช่น พิธีไหว้ครู พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และงานพิธีต่างๆ
ที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกำหนด

KU77
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ส่วนที่ 4

การลงทะเบียนเรียน
และการเรียนการสอน

1. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. การลงทะเบียนเรียน
5. การประเมินอาจารย์ผู้สอน

3. ตารางเรียน
6. ผลการเรียน

KU77

4. การสอบ
7. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
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ในแต่ละภาคเรียน นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในภาคต้นปีการศึกษา 2560 สำนักทะเบียนและประมวลผล จะดำเนินการ
จัดตารางเรียนและลงทะเบียนเรียนให้นิสิตใหม่ (นิสิตภาคพิเศษ ติดต่อโครงการที่สังกัด) สำหรับในภาคเรียน
ต่อไปจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่

นิสิตจะต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่คณะที่ตนเองสั งกัด
เพื่อขอคำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับแผนการเรียนและการ
ลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนที่

นิสิตพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ระบบสารสนเทศนิสิต
(https://www.regis.ku.ac.th) และชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาผ่านธนาคารตามวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา

ขั้นตอนที่

นิสิตลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต (https://
www.regis.ku.ac.th)ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ใน
ปฏิทินการศึกษา

ขั้นตอนที่

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนของตนเองตามวันที่กำหนดไว้
ในปฏิทนิ การศึกษา (กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงการลงทะเบียนเรียน
ให้นิสิตพิมพ์เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง)

1
2
3
4

1.

ขั้นตอน
การลงทะเบียนเรียน
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

นิสิตที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจากระบบกลาง (Admissions)
2. นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจากระบบโควตา
3. นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการรับตรงผ่านคณะ
4. นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการภาคพิเศษ
กรณี นิ สิ ต ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กจากโครงการรั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในโครงการรั บ ตรง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) หรือโครงการรับตรงอืน่ ๆ ทีช่ ำระเงินค่ายืนยันสิทธิก์ ารเข้าศึกษาไว้แล้ว
มหาวิทยาลัยจะโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตในภาคต้น ปีการศึกษา
2560
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เงื่อนไขการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นิสิตที่ประสงค์จะกู้เงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ให้ติดต่อดำเนินการแจ้งความจำนงค์ขอกู้ที่กองกิจการ
นิสติ ทัง้ นีจ้ ะต้องมีเลขประจำตัวนิสติ ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่ กูไ้ ด้ โดยจะต้องขอกูใ้ ห้เสร็จตามทีก่ ำหนดการ
2. นิสิตที่ต้องการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งนิสิตที่ประสงค์จะกู้เงินกองทุน
กยศ. และ กรอ. แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้เขียนใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษายื่น
ที่คณะเจ้าสังกัด โดยคณบดีเป็นผู้ลงนามอนุมัติให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตให้ชำระผ่านธนาคาร (ยกเว้นนิสิตที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาไว้แล้ว) ต้องชำระภายในวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2559 โดยสามารถชำระผ่านธนาคารต่างๆ ได้แก่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย
ทั้งนี้ให้ นิ สิ ต สามารถตรวจสอบผลการชำระเงิ น ได้ ใ นวั น ถั ดไป ตั ้ ง แต่ เวลา 10.00 น. เป็ น ต้นไป ที่
https://www.regis.ku.ac.th

ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือใบแจ้งหนี้ (KU9) ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
(https://www.regis.ku.ac.th) แล้ว Login เข้าระบบ
2. ใส่รหัสบัญชีและรหัสผ่าน (b60XXXXXXXX และรหัสผ่านของนิสิต)
3. หน้าต่างจะปรากฏข้อมูลส่วนตัวนิสติ พร้อมสิทธิก์ ารลงทะเบียนเรียน เลือกเมนูรายงาน และเลือกใบแจ้งหนี้ (KU9)
4. เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) และนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ทหารไทย กรุงศรีอยุธยา กรุงเทพ กรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ)
5. นิสิตสามารถตรวจสอบการชำระเงินได้ในวันถัดไป ที่ https://www.regis.ku.ac.th

KU77
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ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงิน (KU9)
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2.

การลงทะเบียนเรียน

แต่ละภาคการศึกษา (ภาคต้น/ภาคปลาย) นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และ
ไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำหรับภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต ภายใต้ความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดีเจ้าสังกัด

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่

1. นิสิตใหม่ ภาคปกติ นิสิตสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้งให้นิสิตพิมพ์
รายงานผลการลงทะเบียนเรียนระบบสารสนเทศนิสิต และตรวจสอบตารางเรียน   (http://www.regis.ku.ac.th)
ได้ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 (ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีการจัดช่วงเวลาในการเข้ายืนยันการลงทะเบียนเรียน)
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เข้าระบบสารสนเทศนิสิต (http://www.regis.ku.ac.th) แล้ว Login เข้าระบบ
2. ใส่รหัสบัญชีและรหัสผ่าน (หน้าต่างจะปรากฏข้อมูลส่วนตัวนิสิต) และแสดงข้อมูลช่วงเวลา
ลงทะเบียนเรียน
3. เลือกเมนูลงทะเบียน
4. เลือกยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนเรียน
5. เลือกรายงาน --> ผลการลงทะเบียน  --> พิมพ์ผลการลงทะเบียนเรียน
6. เลือกรายงาน --> ตารางเรียน  --> พิมพ์ตารางเรียน
7. การตรวจสอบตารางเรียน

KU77
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2. นิสิตใหม่โครงการภาคพิเศษ
นิสิตใหม่ (โครงการภาคพิเศษ) ให้ดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศนิสิต (https://www.regis.ku.ac.th)     
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. รับตารางเรียนและข้อมูลการลงทะเบียนเรียนที่โครงการที่นิสิตสังกัด
2. ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต (http://www.regis.ku.ac.th) แล้ว Login เข้าระบบ
3. ใส่รหัสบัญชีและรหัสผ่าน
4. หน้าต่างจะปรากฏข้อมูลส่วนตัวนิสิต พร้อมสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน
5. เลือกเมนู ลงทะเบียน หน้าจอจะแสดงภาพ ให้นิสิตกรอกรหัสวิชา 8 หลัก ตามตารางเรียนที่โครงการ
จัดให้ จากนั้นเลือก Submit
6. เมื่อคลิก Submit ให้นิสิตเลือกและตรวจสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา เลือกประเภทการลงทะเบียน
เลือกหมู่เรียน เมื่อถูกต้องแล้วเลือก Submit ด้านล่าง
7. เมือ่ คลิก Submit ให้นสิ ติ ลงทะเบียนเรียนให้ครบทุกรายวิชาตามตารางเรียนทีโ่ ครงการภาคพิเศษจัดให้
8. เมื่อครบทุกรายวิชาให้นิสิตพิมพ์ (Print) ผลการลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐาน
หมายเหตุ นิสิตที่กู้ยืมเงิน ปี 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน    
ขอรหัสผ่านกับกรอกแบบคำขอกู้ยืม : www.studentloan.or.th
ติดตามข่าวสาร กรอ. กองกิจการนิสิต ที่กองทุนเงินให้กู้ยืม กองกิจการนิสิต
ติดต่อสอบถามและรับใบสมัครได้ที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก ชั้น 3
โทร. 02 118 0176 หรือ 02 118 0150-9 ต่อ 8553-8557
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การเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน (KU2)

หลักฐาน/เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีบางเขน นิสิตสามารถดำเนินการ
ด้วยตนเอง โดยใช้ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ที่ระบบสารสนเทศนิสิต(https://www.regis.ku.ac.th)
และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. เลือกเมนูใบเสร็จรับเงิน (KU2)
2. นิสิตต้องอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดก่อนพิมพ์
3. เลือก ดำเนินการต่อ
4. เลือกแสดงใบเสร็จ (สำเนา) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเครื่องพิมพ์
5. เลือกแสดงใบเสร็จ (ต้นฉบับ) เพื่อตรวจสอบเครื่องพิมพ์แล้ว

ข้อควรระวัง ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์
สามารถพิมพ์ต้นฉบับได้เพียงครั้งเดียว ก่อนการสั่ง
พิ ม พ์ ค วรทดสอบการพิ ม พ์ ด้ ว ยตั ว สำเนาก่ อ น
(ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เริ่มพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่
9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป)

เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน  ประกอบด้วย

1. ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ต้นฉบับ
2. สำเนาเอกสารการขออนุมัติลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือเป็นหลักฐานในการ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา และประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี (สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.regweb.registrar.ku.ac.th) โดยให้ดูลิงค์ด่วนและเลือกอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
จากนั้นเลือกเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน
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3. ตารางเรียน

นิสิตตรวจสอบตารางเรียนได้ที่ระบบสารสนเทศนิสิต (https://www.regis.ku.ac.th หรือ
http://www.regweb.registrar.ku.ac.th)
หมายเหตุ

ตัวอย่างรหัสวิชา    01 453 101

รหัสสาขาวิชา
001 – 049
050 – 099
100 – 125
126 – 149
150 – 189
200 – 239
240 – 249
250 – 299
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รหัสวิชาในคณะ

คณะ

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

เกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
ศึกษาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ประมง

KU77

คณะ
วนศาสตร์
มนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
สังคมศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
เทคนิคการสัตวแพทย์
วิชาบูรณาการ  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ห้องเรียน
LH1

อาคารศูนย์เรียนรวม 1

Biochem

ตึกชีวเคมี

LH2

อาคารศูนย์เรียนรวม 2

MG

ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์

LH3

อาคารศูนย์เรียนรวม 3

Phys

ตึกฟิสิกส์

LH4

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษา จุฬาภรณ์

AG

ตึกคณะเกษตร

SMC

ตึกสถิติ-คณิต-คอมพิวเตอร์

HORT

ภาควิชาพืชสวน

Chem

ตึกเคมี

SOIL

ตึกปฐพี

ZOO

ตึกสัตววิทยา

HE

ตึกคหกรรมศาสตร์

HUM

ตึกคณะมนุษยศาสตร์

FI

ตึกคณะประมง

VINIT

ตึกวินิจวนันดร

AQ

ตึกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

E

ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์

MS

ตึกวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ED

ตึกคณะศึกษาศาสตร์

FIP

ตึกผลิตภัณฑ์ประมง

EC

ตึกคณะเศรษฐศาสตร์

THIEM

ตึกเทียม คมกฤส

SOC

ตึกคณะสังคมศาสตร์

FE

ตึกวิศวกรรมป่าไม้

V

ตึกคณะสัตวแพทยศาสตร์

FM

ตึกการจัดการป่าไม้

AI

ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร

FP1

ตึกวนผลิตภัณฑ์ 1

BA

ตึกคณะบริหารธุรกิจ

FP4

ตึกวนผลิตภัณฑ์ 4

SC

อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี

Dept

ห้องเรียนที่ภาควิชา

SCL

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์

R

ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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4. การสอบ

นิ สิ ต สามารถตรวจสอบตารางสอบและห้ อ งสอบได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ส ำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
(http://www.regweb.registrar.ku.ac.th) โดยดูลิงค์ด่วนและเลือกหัวข้อตารางสอบ โดยนิสิตต้องเข้าสอบ
ตามวันที่กำหนด   หากเกิดกรณีที่ทำการส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ จะถือว่าผิดวินัยนิสิต จะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. ผลการเรียน

สำหรั บ ผลการเรี ย นของนิ สิ ต ใช้ ร ะดั บ คะแนน(Grade)เป็ น ตั ว แสดงผลการเรี ย นของนิ สิ ต ในแต่ ล ะ
รายวิชาโดยนิสิตตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้ที่ระบบสารสนเทศนิสิต (www.regis.ku.ac.th) และเมื่อสอบ
ได้ครบทุกรายวิชา และผ่านการฝึกงานภาคสนาม (ตามความต้องการของหลักสูตรแล้ว) และต้องมีแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร เท่ากับ 2.00 ขึ้นไป นิสิตจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ถ้าเรียนครบตามหลักสูตร แต่ได้ต่ำกว่า 2.00 จะสามารถขอรับอนุปริญญาได้)
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
ขั้นตอนการดูผลการเรียนในระบบ
ระบบสารสนเทศ
ระบบเกรดออนไลน์สำหรับนิสิต
1. เข้าระบบสารสนเทศนิสิต www.regis.ku.ac.th
1. ระบบเกรดออนไลน์สำหรับนิสิต
แล้ว Login เข้าระบบ
www.regis.ku.ac.th
2. เลือกภาษา ไทย / Eng
2. ใส่รหัสบัญชีและรหัสผ่าน
3. หน้าต่างจะปรากฏข้อมูลส่วนตัวนิสิต
3. ใส่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ป้อนเลขตามที่เห็นด้านล่าง
เลือกเมนูรายงานและผลการเรียน
คลิกเข้าสู่ระบบ
4. ระบุปี/ภาคการศึกษาและคลิกค้นหา

6. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

มหาวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ
ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และมีหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง จึงจะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร (ตรวจสอบได้ที่ Transcript กิจกรรม: nisit.kasetsart.org และหากต้องการคำแนะนำด้านการ
ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม และขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้ที่หน่วยประมวลผลกิจกรรม
เสริมหลักสูตร กองกิจการนิสิต www.newgrad.sa.ku.ac.th)
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7. การประเมินอาจารย์ผู้สอน

นิสติ จะต้องประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชา ผ่านระบบประเมินอาจารย์ผสู้ อน (https://eassess.ku.ac.th)
โดยต้องประเมินภาคเรียนละ 2 ครัง้ หากไม่ประเมินการเรียนการสอนครบทัง้ 2 ครัง้ (ไม่วา่ จะประเมินครัง้ ใดครัง้ หนึง่
หรือไม่ประเมินทั้ง 2 ครั้ง) นิสิตจะถูกล็อคระบบลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนถัดไป

8. การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ข้อควรรู้สำหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 การเทียบผลคะแนนสอบ
วัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษา
อังกฤษพื้นฐาน
ระดับผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษที่นำมาเทียบ
รายวิชาที่สามารถ
TOEFL
ขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียน O-NET
IELTS
OOPT KU-EPT
PBT/ITP CBT
iBT
*013552xx
> 85 > 547 > 210 > 78
>5
> 80
> 70
หรือเทียบเท่า
01355113
> 75 > 510 > 180 > 64
> 4.5
> 60
> 60
หรือเทียบเท่า
01355112
> 55 > 473 > 150 > 52
> 4.0
> 40
> 45
หรือเทียบเท่า
01355111
> 30 > 433 > 120 > 40
> 3.5
> 20
> 30
หรือเทียบเท่า
English Preparation
> 15 > 393 > 90 > 29
> 3.0
> 10
> 20
Course
*หมายเหตุ : ยกเว้นให้เฉพาะนิสิตในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ
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การลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคต้น
1. สำนักทะเบียนและประมวลผล จะลงทะเบียนเรียนให้นิสิตภาคปกติ วิชา 01355111 หรือ 01355112
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (สำหรับ 01355113 และ 013552xx ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ถัดไปด้วยตนเอง)
2. แผนการเรียนกำหนดให้ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคปลาย ให้นสิ ติ ลงทะเบียนเรียนภาคปลาย
ด้วยตนเอง ตามสาขาดังนี้
คณะเกษตร
: สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (A18)  
คณะวิทยาศาสตร์
: สาขาวิชาจุลชีววิทยา (D09)  
: สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (D10)
คณะศึกษาศาสตร์
: สาขาวิชาสุขศึกษา (F12)  
คณะสังคมศาสตร์
: สาขาวิชานิติศาสตร์ (H06)  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
: สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (K01)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (K02)  
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (K03)  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (K05)
: สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (L02)
คณะมนุษยศาสตร์
: สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (L35)
: สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (P01)
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
3. นิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ (D32) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (L32) ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
สาขา

9. การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

นิสิตสามารถขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) บัตรประจำนิสิต
ใบแทนบัตรประจำตัวนิสิตเพื่อเข้าสอบ หนังสือรับรองการเป็นนิสิต ฯลฯ ได้ที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Student Services Center) ชั้น 1 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก

46

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2560

KU77

ส่วนที่ 5
แนะนำหน่วยงานสำคัญ
ในมหาวิทยาลัย
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กองกิจการนิสิต
กองกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิต ตลอดจนจัดบริการและสวัสดิการ
แก่นิสิตในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และเพื่อพัฒนาให้นิสิตเป็นบุคคลที่
สมบูรณ์ ทั้งด้านวิชาชีพ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการนำความรู้ไปใช้เป็น
ประโยชน์แก่วิชาชีพได้อย่างเต็มที่ภายหลังสำเร็จการศึกษา ประกอบด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
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บริการ
ทุนการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.)
หอพักนิสิต
การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต

หมายเลขโทรศัพท์
Website / Facebook
02-118-0175 Facebook : นิสิตทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02-118-0176 Facebook : กองทุนเงินให้กู้ยืม
กองกิจการนิสิต เกษตรศาสตร์ บางเขน

กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
บริการนิสิตพิเศษ
วิชาทหาร
ใบรับรองกิจกรรมเสริมหลักสูตร
บริการจัดหางานและฐานข้อมูลการมีงานทำ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

02-118-0183
02-118-0178
087-934-4994
02-118-0185
02-118-0182
02-118-0186
02-118-0187
02-118-0180
02-118-0164

บริการนิสิตนานาชาติ

02-118-0185

www.ss.sa.ku.ac.th
Facebook : หน่วยให้คำปรึกษาฯ
งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต
www.sw.sa.ku.ac.th
Facebook: หน่วยบริการนิสิตพิเศษ มก.
www.sw.sa.ku.ac.th
www.newgrad.sa.ku.ac.th
https://jobsa.ku.ac.th
Facebook : หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
www.sw.sa.ku.ac.th

ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร. 0-2118-0150-9
ดูรายละเอียดที่   www.sa.ku.ac.th Facebook Page : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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หอพักนิสิต
1. รูปแบบหอพักเดิม

มีหอพักชาย จำนวน 7 หลัง รองรับนิสิตได้จำนวน
1,100 คน  และหอพักหญิง จำนวน 8 หลัง รองรับนิสิต
ได้จำนวน 880 คน โดยจัดนิสิตเข้าพักห้องละ 4 คน
คละกันทุกคณะทุกชั้นปี และมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นราย        
ภาคการศึกษา

สถานที่ติดต่อ

งานหอพัก ชั้น 2 กองกิจการนิสิต
อาคารระพีสาคริก
โทร.
0-2118-0183
ดูรายละเอียดที่ www.ss.sa.ku.ac.th

2. รูปแบบหอพักใหม่

เป็นหอพักสำหรับนิสิตหญิงจำนวน 5 หลัง รองรับ
นิสิตได้จำนวน 2,100 คน และหอพักนิสิตชายจำนวน
1 หลัง รองรับนิสิตได้จำนวน 400 คน รวมทั้ง
มีหอพักนิสิตนานาชาติ 1 หลัง รองรับนิสิตได้ 280 คน
โดยจัดนิสิตเข้าพักห้องละ 4 คน และมีอัตราค่าใช้จ่าย
เป็นรายเดือน

สถานที่ติดต่อ

หอพักซอยพหลโยธิน 45   
(อาคารหอพักสุพรรณิการ์)
โทร.
0-2942-7790 และ 0-2942-7797
ดูรายละเอียดที่ www.ss.sa.ku.ac.th
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สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีพันธกิจหลักในการวางโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พัฒนาระบบสารสนเทศ และให้บริการ
ด้านวิชาการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป ดังนี้

1

2

บริการดาวน์โหลด Application บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน:
ที่เว็บ http://kuappstore.ku.ac.th
(รองรับทั้งระบบ Android และ iOS)

ระบบบริ ห ารจั ด การบั ญ ชี ผู้ ใช้ : การขอมี บั ญ ชี ผู้ ใช้ จั ด การ
รหัสผ่าน และตั้งค่าอีเมลสำรองในการกู้คืนรหัสผ่านที่เว็บ
https://accounts.ku.ac.th/ซึ่งนิสิตจะได้รับบัญชีผู้ใช้ จำนวน
3 บัญชี ด้วยรหัสผ่านชุดเดียวกัน (Single Password) ดังนี้
• บั ญ ชี ผู้ ใช้ เ ครื อ ข่ า ยนนทรี ส ำหรั บ เข้ า ถึ ง ระบบ
สารสนเทศและระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยชื่อบัญชี
จะเป็น b (นิสิตปริญญาตรี) หรือ g (นิสิตปริญญาโทและเอก)
ตามด้วยรหัสนิสิต
• บัญชีผู้ใช้ KU-Google สำหรับเข้าถึงบริการ
Google for Education โดยชื ่ อ บั ญ ชี แ ละอี เ มลจะเป็น
firstname.l@ku.th (ชือ่ ภาษาอังกฤษจุดตัวอักษรแรก/ตัวอักษร
ถัดไปของนามสกุล)
• บัญชีผู้ใช้ KU-Office365 สำหรับเข้าถึงบริการ
Microsoft Office 365 for Education โดยชื่อบัญชีและ
อีเมลจะเป็น firstname.l@live.ku.th (ชื่อภาษาอังกฤษจุด
ตัวอักษรแรก/ตัวอักษรถัดไปของนามสกุล)

KU77

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. 2560

51

52

3

บริการเครือข่ายไร้สาย (KUWiN หรือ KUWiN-WPA):
สามารถลงทะเบียนหมายเลขประจำเครื่อง (Mac Address)
ก่อนการใช้งาน ที่เว็บ https://smart.ku.ac.th (โควตา
3 อุปกรณ์ต่อ 1 คน)

4

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์: อาทิ โปรแกรมป้องกัน
และกำจัดไวรัส ที่เว็บ https://download.ku.ac.th

5

บริการพื้นที่จัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลขนาดใหญ่ KU CloudBox:
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาด 10GB ที่เว็บ https://cloudbox.ku.ac.th

6

บริการ Google for Education: Google Mail, Drive, Site, Plus, Calendar, Hangouts ด้วย
พื้นที่การใช้งานแบบไม่จำกัด(Unlimited)และมีอายุการใช้งานตลอดชีพหรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง
นโยบายการให้บริการ ที่เว็บ http://mail.ku.th/

7

บริการ Microsoft Office 365 for Education: Microsoft Word, Excel, PowerPoint,
Sway, OneDrive, Mail, OneNote, Calendar on cloud ด้วยพื้นที่การใช้งานแบบไม่จำกัด
(Unlimited)และมีอายุการใช้งานตลอดชีพหรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ ที่เว็บ
https://login.microsoftonline.com/

8

บริการ Microsoft Imagine: บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับนิสิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับ Science, Technology, Engineering และ Mathematics (STEM) โดยสามารถสมัครใช้
บริการได้จากอีเมลที่มหาวิทยาลัยจัดส่งไปให้ที่เมล @ku.th รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บ https://
ocs.ku.ac.th/new/?page_id=4290

9

บริการเครือข่ายโรมมิ่ง eduroam: กรณีนิสิตไปปฏิบัติภารกิจต่างสถาบัน (ที่เป็นสมาชิก)
สามารถใช้งานเครือข่ายโรมมิ่งชื่อ eduroam ณ สถาบันนั้น ๆ ได้ทันที ด้วยบัญชีผู้ใช้งานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดที่เว็บ https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=3987

10

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องศึกษากลุ่มย่อย: บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
แสกนเนอร์ บริการงานพิมพ์ขาว-ดำ/สี และห้องศึกษากลุ่มย่อย สำหรับอ่านหนังสือและทบทวน
บทเรียน ที่ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
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11

บริการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน (VPN-Virtual Private Network): กรณีต้องการใช้งาน
ระบบสารสนเทศภายในมหาวิ ท ยาลั ย จากเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ อ ยู่ ภ ายนอกเครื อ ข่ า ยที่ เว็ บ
https://vpn.ku.ac.th

12

บริการพื้นที่โฮมเพจ: สำหรับจัดทำโฮมเพจภายใต้โดเมนเนมของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
โฮมเพจส่วนบุคคลสมัครใช้บริการได้ที่ http://pirun.ku.ac.th และโฮมเพจชมรมสมัครใช้บริการ
ได้ที่ https://svregis.ku.ac.th/   

13

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

14

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย: ระบบกรอกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ระบบสารสนเทศนิสิต
ระบบเกรดออนไลน์และระบบประเมินการเรียนการสอน https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=994  

15

บริการถ่ายภาพติดบัตร: สำหรับสมัครเรียน สมัครงานหรือวีซ่า ราคาโหลละ 60 บาท ใช้บริการ
ได้ที่จุดบริการ HELPDESK ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ตามวันและเวลาราชการ)

ข้อมูลการติดต่อ

ศูนย์ให้คำปรึกษา รับแจ้ง และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (Counter Services - HELPDESK):
วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-20.30 น. วันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ปิดพักเที่ยง)
และปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ ที่ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ อยู่ติดกับคณะบริหารธุรกิจ (ประตูงามวงศ์วาน 2 และ 3)
สามารถเดินทางโดยรถประจำทางของมหาวิทยาลัยสาย 2 และ 3

ติดตามข่าวสารไอทีของมหาวิทยาลัย ได้ที่
•
•
•
•
•
•

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

สาระความรู้เรื่องโควตาการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

นิสิตจะมีโควตาการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยรวมทุกอุปกรณ์ 10GB ต่อคน (ไม่ใช่ต่อวัน)
โดยจะมีอัตราการเติมเฉลี่ยวันละ 4.3GB ซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้งานของตนเองได้ ที่เว็บ
http://pi.ku.ac.th
คำแนะนำ: ควรออกจากระบบทุกเครื่องเมื่อเลิกใช้งานเครือข่าย ที่เว็บ https://logout.ku.ac.th
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เกี่ยวกับสำนักหอสมุด
อาคารช่วงเกษตรศิลปการ (อาคารเดิม) เป็น Traditional Library ที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศฉบับ
พิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (อาคารใหม่) เป็น eLibrary ที่ทันสมัย สะดวกสบาย มี eContent พร้อมสำหรับ
การเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา เป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีพื้นที่สวยงาม ทันสมัย ทั้ง
ระบบการให้บริการและสารสนเทศทางวิชาการหลากหลายสาขา เป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเป็นคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรในระดับประเทศ
อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณประตู 3 ด้านถนนงามวงศ์วาน เป็นแหล่งเรียนรู้
และเป็นศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศประวัติของมหาวิทยาลัยทั้งเอกสาร ภาพ สิ่งของ จัดแสดงนิทรรศการ
แบบถาวรและแบบหมุนเวียน ภายในอาคาร
นอกจากนี้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังเป็นแหล่งบริการความรู้ให้กับชุมชนและสังคม
ส่งเสริมการอ่านสำหรับคนทุกวัย  ใน Eco-Library ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของประเทศ
การเปิดบริการ
ช่วงเวลา
เปิดภาคการศึกษา
ช่วงปิดภาคการศึกษา
ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน
ช่วงก่อนสอบกลางภาค
(2 สัปดาห์)
*ช่วงก่อน
สอบปลายภาค
(1 เดือน)
หมายเหตุ :

54

จันทร์ – ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
8.00 – 20.00 น. 11.00 – 19.00 น. 11.00 – 19.00 น.
ปิดบริการ
8.30 – 16.30 น.
ปิดบริการ
ปิดบริการ
ปิดบริการ
8.00 – 18.30 น. 11.00 – 19.00 น.
ปิดบริการ
ปิดบริการ
8.00 – 24.00 น.
9.00 – 19.00 น. 9.00 – 19.00 น.
ปิดบริการ
(เที่ยงคืน)
24 ชั่วโมง

9.00 – 19.00 น.

9.00 – 19.00 น.

ปิดบริการ

* ในช่วงก่อนสอบปลายภาค 1 เดือน
สัปดาห์แรกให้บริการถึง 24.00 น. (เที่ยงคืน) / สัปดาห์ที่ 2-4 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
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สำนักหอสมุดตั้งอยู่ตรงไหน? สแกนเลย
(เปิดแอพพลิเคชั่นไลน์
เพิ่มเพื่อน

     QR Code Reader)
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สำนักการกีฬา
สำนักการกีฬา เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต
บุคลากรและประชาชนทั่วไป ซึ่งบริการสำหรับนิสิต
ประกอบด้วย
1. ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ให้บริการเครือ่ งออกกำลังในระบบไหลเวียน
โลหิตและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยเปิดให้บริการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-18.00 น .
(หยุดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์)
นิ สิ ต สามารถเข้ า ใช้ บ ริ ก ารโดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย
เพียงนำบัตรประจำตัวนิสิตมาแสดง ในวันจันทร์-ศุกร์
ช่วงเวลา 8.30-16.00 น. หลังจาก 16.00 น. เสียค่าบริการ
20 บาท
2. สนามอินทรีจันทรสถิตย์ ในส่วนของลู่ยางสังเคราะห์ เปิดให้บริการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-18.00 น.
นิสิตสามารถเข้าใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงนำบัตรประจำตัวนิสิตมาแสดง
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3. สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ให้บริการสระว่ายน้ำมาตรฐาน โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00-20.00 น.
มีสระว่ายน้ำที่ให้บริการ ดังนี้
3.1 สระที่ใช้ในการแข่งขันมาตรฐาน มีความยาว 50 เมตร กว้าง 25 เมตร ลึก 180 เมตร จำนวน 1 สระ
3.2 สระที่ใช้ในการกระโดดน้ำ ประกอบด้วย หอกระโดด ชั้นต่างๆ มีความยาว 20 เมตร กว้าง 18 เมตร
ลึก 5 เมตร จำนวน 1 สระ
3.3 สระที่ใช้หัดว่ายน้ำสำหรับผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นและเด็กเล็กที่มีผู้ปกครองดูแล มีความยาว 25 เมตร
กว้าง 12 เมตร ลึก 80 เซนติเมตร และมีหลังคา จำนวน 2 สระ
3.4 สระที่ใช้สำหรับหัดว่ายน้ำ มีความยาว 25 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึก 1.20 เมตร จำนวน 1 สระ
นิสิตเสียค่าสมัครสมาชิก รายปี 100 บาท ชำระค่าธรรมเนียม ครั้งละ 10 บาท ในกรณีไม่ประสงค์
จะสมัครสมาชิก เสียค่าธรรมเนียม ครั้งละ 30 บาท

4. สนามแบดมินตัน ประกอบด้วย สนามแบดมินตัน
จำนวน 7 สนาม เปิดให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 8.00-21.00 น. นิสิตสามารถเข้าใช้บริการ
โดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย วั น จั น ทร์ - ศุ ก ร์ ตั ้ ง แต่ เวลา
8.00-16.00 น. นอกเวลาดังกล่าว เสียค่าบริการ
60 บาท/ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องนำบัตรประจำตัวนิสิตมาแสดง
ด้ ว ยทุ ก ครั้ ง ในการจองสนามและเข้ า ใช้ ส นาม
และสามารถจองสนามได้ที่สำนักการกีฬา
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5. สนามเทนนิส ประกอบด้วย สนามเทนนิส จำนวน
6 สนาม เปิดให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
8.00-20.00 น. นิสิตสามารถเข้าใช้บริการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.
ตัง้ แต่เวลา 16.00-18.00 น. เสียค่าบริการ 60 บาท/ชัว่ โมง
ตัง้ แต่เวลา 18.00-20.00 น. เสียค่าบริการ 180 บาท/ชัว่ โมง
ทั้ ง นี้ ต้ อ งนำบั ต รประจำตั ว นิ สิ ต มาแสดงด้ ว ยทุ ก ครั้ ง
ในการจองสนามและเข้าใช้สนาม สามารถจองสนาม
ได้ที่สำนักการกีฬา
6. กิจกรรมเสริม สามารถเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
6.1 กิจกรรมยางยืดและตารางเก้าช่องเพื่อสุขภาพ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเสรีไตรรัตน์ สำนักการกีฬา
6.2 กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์
ชั้น 1 อาคารเสรีไตรรัตน์ สำนักการกีฬา (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเตรียมเสื่อโยคะมาด้วยตนเอง)
6.3 กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดทำการ) ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น.
ณ สวนสุขภาพ 60 ปี มก. (ตรงข้ามสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์)

กิจกรรมยางยืดและตารางเก้าช่องเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดให้บริการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย หลังจากบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา หรือออกกำลังกาย วันจันทร์-ศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 8.30-17.00  น. (ตัง้ อยูบ่ ริเวณหน้าสนามธีระสูตะบุตร)
ติดต่อสำนักการกีฬา โทรศัพท์ 02 942 8772-3
เว็บไซต์ www.sp.ku.ac.th
ช่องทางอื่นๆ ในการติดต่อ Fanpage : KU sport office, E-mail: kusports@ku.ac.th
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สถานพยาบาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
สามารถรับบริการที่สถานพยาบาล โดยไม่ต้องชำระค่าบริการ ในบริการต่อไปนี้
1. ตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไป เวลา 09.00-12.00 และ13.00-15.30 น. ในวันราชการ
สำหรับยาที่นิสิตต้องชำระค่าบริการ มีดังนี้ เพื่อการเสริมสวย เพื่อการรักษาโรคประจำตัว เพื่อการป้องกันโรค
เพื่อการเสริมสุขภาพ และยาที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเภสัชกรรม
2. การรักษาภาวะอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ระหว่างเวลา 08.30-24.00 น. ในวันราชการ
3. การวิเคราะห์แล็บ เฉพาะรายการที่แพทย์ประจำสถานพยาบาลสั่งการวิเคราะห์
4. การออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ เฉพาะกิจกรรมที่จัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และผู้เข้าร่วม     เฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่นิสิตต้องชำระค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามอัตราที่กำ
หนด สำหรับค่าเวชภัณฑ์     และค่ารถพยาบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
5. การจัดยาปฐมพยาบาล เฉพาะกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสังคม
โทรศัพท์ 0 2579 0030, 0 2940 6630,  0 2940 6631 ภายใน 1281-2 วันจันทร์-ศุกร์ ในวันทำการ
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ต่อ 111
เวลา 08.30-20.00 น. (วันราชการ)
หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ต่อ 114
เวลา 20.00-24.00 น. (วันราชการ)
หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ต่อ 114
เวลา 08.30-16.30 น. (วันเสาร์-อาทิตย์)
ตรวจรักษาโรคทั่วไป  ต่อ 101
เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น.
(วันราชการ)

ติชม-เสนอแนะ-ร้องเรียน ผ่านทาง www.inf.ku.ac.th
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สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน การสอบและการให้
บริการด้านวิชาการ แก่นิสิต อาจารย์ คณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าตลอดจนบุคคลและ
หน่วยงานภายนอก ดังนี้
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- ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center) มีบริการด้านการศึกษา
แก่นิสิต เช่น  รับและติดตามคำร้องต่างๆ เช่น ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ทำบัตรประจำตัวนิสิต ขอชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอลงทะเบียนเรียน ขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดหรือล่าช้า รวมถึง
การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี โทร. 02 118 0100 ต่อ (61) 8003-8005
- งานรับบุคคลเข้าศึกษา บริการให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ข้อมูลการรับสมัคร
คัดเลือก และประสานงานการรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โทร. 02 118 0100 ต่อ (61) 8046-8051
- งานตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบ บริการรับลงทะเบียนเรียน online จัดตารางเรียน
และตารางสอบ   จัดสอบกลางภาคและสอบปลายภาคของนิสิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา โทร. 02 118 0100
ต่อ (61) 8035-8043
- งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ตรวจสอบคุณวุฒิของบัณฑิต
ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา (เช่น ใบรับรอง Transcript ฯลฯ) รับและแจ้งผลการศึกษา โทร. 02 118 0100
ต่อ (61) 8011-8032
- งานบริการการศึกษา ตรวจสอบพิจารณาข้อมูลหลักสูตร จัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย ผลิต
สื่อการสอน ออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์ ประสานงานสหกิจศึกษา โทร. 02 118 0143
- งานการศึกษานานาชาติ บริการดูแลอำนวยความสะดวก และจัดหลักสูตรโครงการแลกเปลีย่ นสำหรับ
นิสิตต่างชาติ โทร. 02 118 0136
- งานวิ ชาบูรณาการหมวดวิชาศึก ษาทั ่ ว ไป จั ดการเรี ย นการสอนรายวิ ช าบู ร ณาการหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โทร. 02 118 0130
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ข้อมูลการติดต่อ
สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดทำการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทรศัพท์ : 02 118 0100
เว็บไซต์ : www.regweb.registrar.ku.ac.th
Facebook : www.facebook.com/kuregistrar (สำนักทะเบียนและประมวลผล มก.)
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ข้อมูลการติดต่อคณะต่างๆ
คณะ
คณะเกษตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการชลประทาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

เว็บไซต์

โทรศัพท์
0 2579 6130 ต่อ 1201 (ภาคปกติ),
www.agr.ku.ac.th
1292 (ภาคพิเศษ) หรือ 0 2579 0588 ต่อ 1201
www.bus.ku.ac.th
0 2942 8777
www.fish.ku.ac.th
0 2942 8894
www.human.ku.ac.th
0 2579 5566-8 ต่อ 4106-7
www.forest.ku.ac.th
0 2579 0170 ต่อ 106-108, 125-126
0 2942 8200 ต่อ 1700 ต่อ 1002 – 1004 และ 1012
www.sci.ku.ac.th
หรือ 0 2562 5444 หรือ 0 2562 5555
ต่อ 1002 - 1004 และ 1012
0 2797 0999 ต่อ 1167 หรือ 0 2579 2222(ภาคปกติ),
www.eng.ku.ac.th
0 2797 0999 ต่อ 1124 และ 1125 (ภาคพิเศษ),
1181 และ 1182 (นานาชาติ)
www.edu.ku.ac.th
0 2942 8268-9
www.eco.ku.ac.th
0 2579 9579, 0 2579 1544
www.soc.ku.ac.th
0 2561 3480, 0 2561 3484
www.arch.ku.ac.th
0 2942 8960-3 ต่อ 204 หรือ 0 2579 0113 ต่อ 4051
www.vet.ku.ac.th
0 2797 1900 ต่อ 1101-1104
www.agro.ku.ac.th
0 2562 5000 ต่อ 5138, 5123
www.vettech.ku.ac.th
0 2579 8573-5
www.envi.ku.ac.th
0 2579 2945-46
http://irricollege.rid.go.th 0 2584 0378
www.bcnnv.ac.th

0 2540 6500

ขอบคุณภาพจาก : ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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จัดทำโดย
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Ofﬁce of the Registrar Kasetsart University
50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak Bangkok 10900
Tel. +66 (0) 2118 0100
www.regweb.registrar.ku.ac.th
Facebook : www.facebook.com/kuregistrar

