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กําหนดการของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว และมีสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียงหนึ่งสาขาวิชาเท่านั้นทั้งนี้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสิตเกินกว่า 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ข้อ 9.1)
 ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาเกินกว่า 1 สาขาวิชา ให้เลือกสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา โดยการทาเรื่องขอสละสิทธิ์
พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ได้ที่ คุณพรทิพย์ ฐานะกาญจน์ งานบริการการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ ชั้น 2 สามารถ Download แบบฟอร์มการขอสละสิทธิ์ได้ที่
www.grad.ku.ac.th
- จันทร์ที่ 7 – ศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
ทาเรื่องขอสละสิทธิ์ สาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบแรก
- จันทร์ที่ 25 – ศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
ทาเรื่องขอสละสิทธิ์ สาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบสอง
 ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาเป็นนิสิตใหม่ (นิสิตเดิม) ที่มีสถานภาพเป็นนิสิตปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องยื่นคําร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต ก่อนที่จะดาเนินการตามขั้นตอน
สาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด สามารถดาเนินการได้ดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มคาร้องขอหนังสือแจ้งผลการรับเข้าศึกษา (Download ได้ที่ www.grad.ku.ac.th)
คลิกที่ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2561
2. ยื่นแบบฟอร์มคาร้องขอหนังสือฯ ได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการนิสิตก่อนเปิดภาคเรียน (บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน)
3. การรับหนังสือรับรองแจ้งผลการรับเข้าศึกษา นับจากวันยื่นแบบฟอร์มคาร้องขอหนังสือฯ 3 วันทาการ
ขั้นตอน

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบแรก

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบสอง

1. กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ศุกร์ที่ 1 – อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561

อาทิตย์ที่ 1 – อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561

2. ลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้
เครือข่ายนนทรี มก.

ศุกร์ที่ 1 – อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561

อาทิตย์ที่ 1 – อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561

3. พิมพ์ใบแทนการชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและชําระเงิน
ผ่านธนาคาร
4. การรายงานตัวเข้าศึกษา
5. ทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่
6. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web
7. การปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ศุกร์ที่ 1 – อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561

อาทิตย์ที่ 1 – อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561

วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)

ศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
ประมาณเดือน สิงหาคม 2561
เสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
เสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)
จันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561
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ขั้นตอนสําหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 กําหนดการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่
- ศุกร์ที่ 1 – อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
สาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบแรก
- อาทิตย์ที่ 1 – อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
สาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบสอง
 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่
- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ได้ที่
https://www.regis.ku.ac.th/cpcmns/kugradNew/mis/loginStdId.html
- รหัสผ่านที่ใช้ในการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ คือ เลขบัตรประจาตัวประชาชน และรหัสประจาตัวนิสิต
- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
ทั้งนี้สามารถแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลได้ตามเวลาที่กาหนดหากพ้นกาหนดเวลาการกรอกประวัตินิสิตใหม่ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต บัณฑิตวิทยาลัยจะเปิดระบบอีกครั้งในวันรายงานตัว นิสิตสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้
ข้อควรระวัง!! นิสิตต้องจําหรือจดคําถามและคําตอบไว้ในวันกรอกประวัตินิสิต
เพื่อใช้ในการขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก.
หากมีเหตุขัดข้องประการใดเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก.
ให้ติดต่อ คุณพูลทรัพย์ โห้เฉื่อย โทร . 0-2942-8445-50 ต่อ 418
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก.
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ดาเนินการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่แล้ว สามารถลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่าย
นนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ที่ https://accounts.ku.ac.th/public/ActivateUser
กาหนดการลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก.
- ศุกร์ที่ 1 มิถุนายน – อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
สาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบแรก
- อาทิตย์ที่ 1 – อาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2561
สาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบสอง
เพื่อนารหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายไปใช้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่าน Web
ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ใบแทนการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและชําระเงินผ่านธนาคาร
 
กาหนดการพิมพ์ใบแทนการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและชาระเงิน ผ่านธนาคาร
- ศุกร์ที่ 1 มิถุนายน – อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
สาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบแรก
- อาทิตย์ที่ 1 – อาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2561
สาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบสอง
พิมพ์ใบแทนการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่
http://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/TCAS61/master/payment.php
หมายเหตุ :
o การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษานั้น ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อน
o สําหรับผู้ที่กําลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา หากได้รับอนุมัติก็จะจบการศึกษาในวันที่.........ได้ทันตามกําหนด
คือ ไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม 2561 (วันเปิดภาคเรียน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
o หากชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ ค่าหน่วยกิต /ภาคการศึกษาปกติ)
คณะ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาทรัพยากรเกษตร
- สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาคแรกที่เข้าศึกษา

ภาคการศึกษาต่อไป

19,700
21,700
21,700

16,500
18,500
18,500

หมายเหตุ: อัตราค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป
ขั้นตอนที่ 4 การรายงานตัวเข้าศึกษา
 ด้วยตนเอง ณ ห้อง 9-206 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9 ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เวลา 09.00 - 12.00 น.
- ศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
สาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบแรก
- อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
สาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบสอง
 ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจัดเรียงเอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว ดังนี้
1. ใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง และ ฉบับสําเนา
1.1 ผู้ที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ใช้ใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุชื่อ
ปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปีที่สาเร็จการศึกษา หรือ
1.2 ผู้ที่กาลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ใช้ใบคะแนน (Transcript) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร ฉบับจริง และ หนังสือรับรอง ฉบับจริง ซึ่งรับรองว่า “เรียนครบหลักสูตรแล้วขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดาเนินการขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยฯ หากได้รับอนุมัติก็จะจบการศึกษาในวันที่........” ทั้งนี้ต้องไม่
เกินวันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม 2561)
กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่มีใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ใช้สาเนาใบ
คะแนนขนาดกระดาษ A4 ที่ได้รับการรับรองสาเนาถูกต้องจากสถาบันการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา โดยระบุ
ชื่อ – สกุล และตําแหน่งของผู้รับรองสําเนา พร้อมประทับตราสถาบันการศึกษา
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือยศ (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ (ไม่เกิน 6 เดือน) นาออกจากซอง
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง แนบใบคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม., พ.ม., ป.กศ.สูง
หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าอนุปริญญา ฉบับจริงและสําเนา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ใช้ใบคะแนน (Transcript) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรที่กําลังรอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญา ตามข้อ 1.2 จะต้องส่งใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริงที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน/เดือน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา เพิ่มเติม ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ได้ที่ ห้อง 9-206 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)
*** รับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาเอกสารทุกฉบับ ***
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ขั้นตอนที่ 5 การทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่
(สําหรับวันทําบัตรนิสิต ประมาณเดือนกรกฎาคม 2561 จะประกาศให้ทราบภายหลัง)
 
ต้องผ่านการรายงานตัวก่อน
 
การแต่งกาย
นิสิตชาย ----- สวมเสื้อสีสุภาพ ผูกเน็คไท
นิสิตหญิง ----- สวมเสื้อสีสุภาพ
ขั้นตอนที่ 6 การลงทะเบียนเรียนผ่าน Web
1. นิสิตใหม่ที่ชาระเงินผ่านธนาคารเพื่อลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรก สามารถลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้
เครือข่ายนนทรีผ่านเว็บ https:std.regis.ku.ac.th
2. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ในวันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561
3. ต้องชาระเงินก่อนจึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้
4. การชาระเงินให้ชาระผ่านธนาคารเท่านั้น
5. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนไม่ถูกต้อง อาจถูกยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียนได้
6. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศ www.csc.ku.ac.th / นิสิต / ระบบสารสนเทศ
นิสิตสามารถ Download ตารางเรียนได้ที่ www.csc.ku.ac.th / นิสิต / ตารางเรียน
ขั้นตอนที่ 7 การปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ทุกคน ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9 ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มิฉะนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการรับเข้าศึกษาและพ้นสถานภาพการ
เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยแนะแนวและรับเข้า กองบริหารวิชาการและนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร 0-4272-5052 , 08-6224-1118
FB : Admission ku.csc

