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คูมื่อการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริกาการกลาง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

#Edit 01 Aug 2018 

ระบบสารสนเทศนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

  

 ระบบสารสนเทศนิสิต เป็นระบบลงทะเบียนออนไลน์(ตามปฏิทินการศึกษา) แสดงข้อมูลการลงทะเบียนเรียน 

รายงานตารางเรียน(ส่วนบุคคล) รายงานตารางสอบ(ส่วนบุคคล) ข้อมูลผลการเรียน รายงานวิชาท่ีเรียนได้ตาม

หลักสูตร พิมพ์ใบเพิ่ม-ถอนรายวิชา พิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามปฏิทินการศึกษา) พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 การเข้าเว็บ ควรเข้าจาก เว็บมหาวิทยาลัยฯ www.csc.ku.ac.th หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  เว็บ

มหาวิทยาลัยฯ จะเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
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การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เข้าเว็บมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
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(3) เลือกระบบสารสนเทศนิสิต 
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การเข้าใช้งานระบบ กรอกข้อมูล STUDENT ACCOUNT ให้ครบ จากนั้น กด ปุ่ม [ตกลง]  

 
ภาพแสดง หน้าแรกของระบบสารสนเทศนิสิต 

หมายเหตุ 

1. ลืมรหัสผ่าน กด  ** ลืมรหัสผ่าน << คลิก >>** (https://accounts.ku.ac.th/public/ForgottenPassword) 

2. จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ดูเมล์ Google Email, Office365 Email *** จัดการข้อมูลผูใ้ช้งาน << คลิก >>*** 

(https://accounts.ku.ac.th/) 

3. ยังไม่มีรหัสผ่าน กด ** ยืนยันตัวตน << คลิก >>** (https://accounts.ku.ac.th/public/ActivateUser) 

 

  

https://accounts.ku.ac.th/public/ForgottenPassword
https://accounts.ku.ac.th/public/ForgottenPassword
https://accounts.ku.ac.th/
https://accounts.ku.ac.th/
https://accounts.ku.ac.th/public/ActivateUser
https://accounts.ku.ac.th/public/ActivateUser
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หน้าแรกแสดงปฏิทินการศึกษา แสดงปฏิทินแต่ละภาคการศึกษา  ชื่อ-นามสกุล รูป ภาพ(ถ้ามี) และสถานะนิสิต  

 ปฏิทินการศึกษา จะแสดงวันท่ีและเวลา ในการเปิดลงทะเบียนเรียน ในระบบ ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลและ

ยึดข้อมูลจากระบบเท่านั้น   

 
ภาพแสดง ปฏิทนิการศึกษา ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 

 

  

รปูภาพ
นสิติ 

ชื่อ – นามสกลุ (รหสันิสติ) > สถานะยื่นขอจบ (ถา้ม)ี 
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1 การลงทะเบียนเรียนออนไลน์    

 เมนู ลงทะเบียนเรียน ระบบจะเปิดให้นิสิตตามชั้นปีลง ตามก าหนดปฏิทินเท่านั้น โดยเริ่ม

เปิดระบบเวลา 8.30 น. ของวันแรก (กรณีเปิดให้ลงทะเบียนเรียน 2 วัน นิสิตสามารถเริ่มลง เวลา 

0.01 น. ของวันที่ 2 ได้เลย) 

 เมนู ลงทะเบียนเรียนล่าช้า-เพิ่มรายวิชาออนไลน์ ระบบจะเปิดให้ตามก าหนดปฏิทิน “ลงทะเบียนเรียนล่าช้า

ออนไลน์” นิสิตทุกชั้นปีสามารถลงทะเบียนได้  และส าหรับนิสิตติดล็อคการลงทะเบียนเรื่องประเมินการเรียนการสอน 

จะสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ในช่วงนี้ 

 
ภาพแสดง เมนูในระบบสารสนเทศนิสิต 

 

  

เปิดให้นิสิตลงตามชั้นปี  
ที่ปฏทิินก าหนด 

เปิดให้นิสิตทุกชั้นป ี 

เพิ่ม-ลบ วิชาลงทะเบยีน 

ออนไลน์  
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1.1 ลงทะเบียนเรียน  
 นิสิตจะต้องตรวจสอบสถานะภาพของนิสิต การล็อคสิทธิ์การลงทะเบียนต่างๆ เช่น ช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษา ค่าปรับห้องสมุด เป็นต้น ก่อนลงทะเบียนเรียนทุกคร้ัง เนื่องจากนิสิตท่ีไม่อยู่ในสถานะอยู่ระหว่างศึกษา หรือ 

ติดล็อคการลงทะเบียนเรียน จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ตามปฏิทินการศึกษา  

- พิมพ์รหัสวิชา 8 หลัก ในช่องรหัสวิชา เมื่อครบ 8 ระบบจะแสดง ชื่อวิชา(ปีวิชา) ท่ีเปิดให้นิสิตลงทะเบียนได้ 

โดยข้ันตอนนี้จะมีการตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 

 
 - วิชาพ้ืนฐาน หากนิสิตยังไม่ผ่านวิชาพื้นฐานตามท่ีระบบก าหนดจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชานั้น

ได้ (ระบบจะแสดงข้อมูลการตรวจสอบตามภาพ)  

 
 - หน่วยกิตรวม (ในภาคการศึกษาปกติ นิสิตจะต้องลงทะเบียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 

หน่วยกิต ส่วนในการศึกษาภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต) 

 
- เลือกประเภท (ระบบก าหนดค่า C เป็นค่ามาตรฐาน) 

 
C หมายถึง การลงทะเบียนเรียนประเภทนับหน่วยกิต น าผลการเรียนมาคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 

หรือ  

A หมายถึง การลงทะเบียนเรียนประเภทไมน่บัหนว่ยกิต (ผลการเรียน N,NP) ไม่น าผลการเรียนมาคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 

- เลือกหมู่เรียน (ระบบจะแสดงเฉพาะหมู่เรียนท่ีเปิดในระบบตารางเรียน)  

 
- กดปุ่ม [เพิ่ม] 

 
- เมื่อกด ปุ่มเพิ่มระบบจะตรวจสอบ ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

- จ านวนผู้ลงทะเบียนท่ีเปิดให้นิสิต  

- วิชาเรียน ซ้ า >> นิสิตต้องลบหมู่เรียนเดิมออกก่อน เพื่อลงหมู่ใหม่ 

- ตารางเรียนต้องไม่ทับซ้อนกัน  
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- ตารางสอบต้องไม่ทับซ้อนกัน (ยกเว้นนิสิตชั้นปีสุดท้าย สามารถยื่นค าร้องขอสอบต่อเนื่องได้ท่ี งาน

ทะเบียนและประมวลผล) 

 

 
ภาพแสดง วิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 

1.2 ลงทะเบียนเรียนล่าช้าออนไลน์  

 ขั้นตอนเหมือนลงทะเบียนเรียนออนไลน์ แต่จะเปิดให้นิสิตทุกชั้นปี สามารถลงทะเบียนได้ รวมถึง

นิสิต ที่ติดล็อคการลงทะเบียนเรียนต่างๆ ที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ตามก าหนดปฏิทิน

 
ภาพแสดง วิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนล่าชา้ออนไลน์ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ – นามสกลุ (รหสันิสติ) 

ชื่อ – นามสกลุ (รหสันิสติ) 
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1.3 ตารางเรียนของนิสิต ในตารางเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียน วันเวลาเรียน และอาจารย์ผู้สอน หากมีการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้นิสิตยึดข้อมูลตามระบบ   

 
ภาพแสดง ตารางเรียนของนิสิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 

 

  

ชื่อ – นามสกลุ (รหสันิสติ) 
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1.4 ตารางสอบของนสิิต ในตารางสอบ ประกอบด้วย  วันและเวลาสอบ  หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ยกเลิกสอบ 

ไม่จัดสอบ ให้นิสิตยึดข้อมูลตามระบบ   

 
ภาพแสดง ตารางสอบของนิสิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 

 

  

ชื่อ – นามสกลุ (รหสันิสติ) 
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2 รายงาน เมนู รายงาน >> ประกอบด้วย  

 เมนู ผลการเรียนนิสิต  

 เมนู รายงานการลงทะเบียนเรียน 

 เมนู รายงานการเพิ่ม-ถอนรายวิชา 

 เมนู สิทธิ์การลงทะเบียนเรียน 

 เมนู ประวัตินิสิต 

 
ภาพแสดง เมนูรายงาน 
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2.1  รายงานผลการเรียนนิสิต รายงานข้อมูลผลการเรียนทุกภาคการศึกษา ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา(ปีวิชา) 

ประเภทการลงทะเบียนเรียน(C นับหน่วยกิต, A ไม่นับหน่วยกิต) จ านวนหน่วยกิตท่ีได้ ผลการเรียนท่ีได้ จ านวนหน่วย

กิตสะสม ผลการเรียนเฉลี่ย และสถานะผลการเรียน  

 
ภาพแสดง รายงานผลการเรียนของนิสิต 
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2.2  รายงานการลงทะเบียนเรยีน รายงานข้อมูลผลการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ประกอบด้วย รหัส

วิชา ชื่อวิชา(ปีวิชา) ประเภทการลงทะเบียนเรียน(C นับหน่วยกิต, A ไม่นับหน่วยกิต) หมู่เรียน จ านวนหน่วยกิตท่ี

ลงทะเบียนเรียน สถานะการเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา จ านวนหน่วยกิตรวม ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

และแสดงวันที่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(KU2) ได้จากระบบ  

 
ภาพแสดง รายงานการลงทะเบยีนเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 
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2.3  รายงานการเพิ่ม-ถอนรายวิชา รายงานข้อมูลผลการลงทะเบียนเรียนด้วย แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงการ

ลงทะเบียนเรียน (KU3)  ประกอบด้วย สถานะการลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา(ปีวิชา) ประเภทการลงทะเบียน

เรยีน(C นับหน่วยกิต, A ไม่นับหน่วยกิต) จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน หมู่เรียน จ านวนหน่วยกิต  

 ประเภทการลงทะเบียน C นบัหน่วยกิต A ไม่นับหนว่ยกิต D ถอนรายวิชา 

 
ภาพแสดง รายงานการเพิ่ม-ถอนรายวิชา (KU4) ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 

 

2.4  สิทธ์ิการลงทะเบียนเรียน รายงานข้อมูลสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน แสดง 

- ข้อมูลทุน(ถ้ามี) ทุนท่ีได้รับส าหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา 

- ข้อมูลการล็อคสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน ประกอบด้วย สถานะการล็อค รายการล็อค สถานท่ีติดต่อกรณีพบ

ปัญหา หน่วยงานท่ีล็อค และหมายเหตุ  

** หากสถานะ Lock ให้ติดต่อหน่วยงาน ตามท่ีแสดง เพื่อปลดล็อคก่อนลงทะเบียนเรียน ** 

 

 
ภาพแสดง รายงานสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน 

ชื่อ – นามสกลุ (รหสันิสติ) 

ชื่อ – นามสกลุ (รหสันิสติ) 
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คูมื่อการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริกาการกลาง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

#Edit 01 Aug 2018 

2.5  ประวัตินิสิต รายงานข้อมูลประวัตินิสิต ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ท่ีอยู่ปัจจุบัน หมายเลข

โทรศัพท์ สถานะนิสิต (หากข้อมูลผิดพลาดให้แจ้งแก้ไขข้อมูลท่ี งานทะเบียนและประมวลผล) 

ku google mail (ใช้ใน Google class room) , Office 365 mail  

 
ภาพแสดง ข้อมลูประวัตินิสิต 

 

 

 

  

ชื่อ – นามสกลุ (รหสันิสติ) 
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คูมื่อการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริกาการกลาง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

#Edit 01 Aug 2018 

3 พิมพ์เอกสาร >> ประกอบด้วย  

 เมนู แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน (KU3)  

 เมนู ใบเสร็จรับเงิน (KU2) 

 เมนู พิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบด้วย ภาคการศึกษาปกติ และโครงการสหกิจศึกษา 

 เมนู พิมพ์ใบช าระเงินค่าหอพัก 

 
ภาพแสดง เมนูพิมพ์เอกสาร 

3.1  แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน (KU3) ใช้ส าหรับเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน 

สามารถเพิ่มวิชา หรือ ถอนรายวิชาท่ีต้องการได้ (โดยต้องได้รับการยินยอมจาก อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษา)  

 ** เมื่อพิมพ์เอกสารออกจากระบบแล้ว ให้นิสิตน าเอกสารให้   อาจารย์ผูส้อนและอาจารย์ที่ปรึกษา

เซ็นชื่อเพื่ออนุญาตลงทะเบียนเรียน จากนั้นให้นิสิตน าส่งเอกสาร KU3 ให้ฝานทะเบียนและประมวลผลบันทึก

ข้อมูล ตามระยะเวลาที่ปฏิทินก าหนด  ** 

 ต้องการ เพิ่มวิชาเรียน กดเมนู [ขอเพิ่มวิชาเรียน] หรือ ถอนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน/เปลี่ยนหมู่เรียน กด 

[ของดวิชาเรียน] 

 
ภาพแสดง เมนูส าหรับส่วน บันทึกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวิชาลงทะเบียนเรียน (KU3) 
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คูมื่อการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริกาการกลาง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

#Edit 01 Aug 2018 

ขอเพิ่มวิชาเรียน  

3.1.1 กรอกรหัสวิชาที่ต้องการ กดปุ่ม [ค้นหา] ระบบจะแสดงรายวิชาที่ เปดิในระบบ  

3.1.2 เลือกประเภทการลงทะเบยีนเรียน (C นับหน่วยกิต A ไม่นับหน่วยกิต) ในหมู่ที่ต้องการ 

3.1.3 กดเพิ่ม ในหมู่ที่ต้องการ 

 
ภาพแสดง รายการค้นหารายวชิาเพื่อเพิ่มวิชาเรียนในแบบฟอรม์ฯ 

 

เมื่อกด เพิ่ม แล้วระบบจะแสดง หน้ารวมรายการ  

ระบบก าหนดให้เลอืก เพิ่มรายวชิา หรือ ถอนรายวชิา อย่างละไม่เกิน 5 วิชา ต่อเอกสาร 1 แผน่ 

 
ภาพแสดง หน้ารวมรายการ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวชิาลงทะเบียนเรียน (KU3) 

 

1 

2 3 
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คูมื่อการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริกาการกลาง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

#Edit 01 Aug 2018 

การของดรายวิชา ระบบจะแสดงวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้นิสิตเลือก วิชาท่ีต้องการ กดปุ่ม [งด]  

* หากต้องการเปลี่ยนหมู่เรียน ให้นิสิตเลือก [งด] หมู่แรกก่อน แล้ว ท าการเพิ่มวชิาเรียน หมู่ที่ต้องการ * 

 

 
ภาพแสดง รายการของด รายวชิาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  

 

เมื่อกดงดวิชาเรียนแล้ว ระบบจะแสดงหน้ารวมรายการ ให้นิสิตตรวจสอบ หมู่เรียน รายวิชา ประเภทการ

ลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง ก่อนกดพิมพ์เอกสาร 

 
ภาพแสดง หน้ารวมรายการ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวชิาลงทะเบียนเรียน (KU3) 

 

  

1 
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คูมื่อการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริกาการกลาง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

#Edit 01 Aug 2018 

3.2  ใบเสร็จรับเงิน (KU2) เมื่อถึงก าหนดให้เร่ิมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ระบบจะแสดง ลิงค์ให้พิมพ์เอกสาร เมื่อกด

ลิงค์แล้ว ระบบจะดาวน์โหลดเอกสารเข้าเครื่องให้อัตโนมัติ (ส่วนใหญ่ไฟล์จะอยู่โฟลเดอร์ Download ของแต่ละเครื่อง) 

* กดครั้งแรก จะเปน็ ต้นฉบับ ครั้งต่อไปจะเป็นส าเนา * 

 
ภาพแสดง ลิงค์เพื่อพิมพ์ใบเสร็จเงินจากระบบ  

 

3.3  พิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบด้วย ภาคการศึกษาปกติ(1) และโครงการสหกิจศึกษา(2) 

ระบบสามารถพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ตามก าหนดปฏิทิน ของแต่ละภาคการศึกษา หากพ้นก าหนดแล้ว

นิสิตสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้ท่ี งานการเงิน (อาคาร 1 ชั้น 2)  

 
ตัวอย่างใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หลักสูตร 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ละภาคการศึกษา ก าหนดช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

 
ภาพแสดง ตัวอย่างใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561  

1 

2 
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คูมื่อการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริกาการกลาง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

#Edit 01 Aug 2018 

3.4  พิมพ์ใบช าระเงินค่าหอพัก เลือกเมนู พิมพ์เอกสาร > เลือกพิมพ์ใบช าระเงินค่าหอพัก 

 
  

 
เลือก ปีการศึกษา ภาคการศึกษา และกรอกเลขประจ าตัวประชาชน ของนิสิต  

 

1 

2 

3 
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คูมื่อการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริกาการกลาง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

#Edit 01 Aug 2018 

 
ภาพแสดง ตัวอย่างใบช าระเงินค่าหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 
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คูมื่อการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริกาการกลาง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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4 ลิงค์อื่นๆ >> ประกอบด้วย  

 เมนู ยื่นขอจบ (ส าหรับนิสิต ป.ตรี เท่านั้น)  

 เมนู ตรวจสอบห้องสอบและเลขท่ีนั่งสอบ 

 เมนู ประเมินความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 เมนู รายงานจ านวนนิสิตลงทะเบียนเรียน (KU8) 

 เมนู รายงานสถานะบันทึกเกรด 

 เมนู ตารางเรียนท้ังหมด ในแต่ละภาคการศึกษา 

 เมนู ตารางสอบทั้งหมด ในแต่ละภาคการศึกษา 

 
ภาพแสดง เมนูลิงค์อืน่ๆ  
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คูมื่อการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริกาการกลาง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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4.1  ยื่นขอจบ (ส าหรับนิสิต ป.ตรี เท่านั้น) ประกอบด้วย สร้างใบค าร้องขอจบการศึกษา ตรวจสอบรายวิชาตาม

โครงสร้าง รายงานสถานะการยื่นค าร้อง แจ้งความผิดพลาด  

 
  

ชื่อ – นามสกลุ (รหสันิสติ) 
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คูมื่อการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริกาการกลาง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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4.1.1 สร้างใบค าร้องขอจบการศึกษา ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล สังกัด หน่วยกิตที่ได้ท้ังหมด และรายวิชาท่ี

ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาล่าสุด และรายการแสดงข้อมูลหนี้สิน กับมหาวิทยาลัยฯ  

กรอกข้อมูลท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ปัจจุบัน เมื่อครบแล้ว กดปุ่ม สร้างใบขอจบ  

 
ภาพแสดง รายการสร้างใบขอจบและรายการหนี้สิน  
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คูมื่อการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริกาการกลาง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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4.1.2 ตรวจสอบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย ตารางสรุปจ านวนหน่วยกิตรวม ตารางเรียนแสดง

รายวิชาท่ีลงทะเบียน(ถ้ามี) และตารางแสดงรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

 
ภาพแสดง ตารางแสดงหน่วยกิตรวม ตามโครงสร้างหลักสูตร 

 
ภาพแสดง ตารางแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาล่าสุด 
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คูมื่อการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริกาการกลาง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

#Edit 01 Aug 2018 

ตารางแสดงรายวิชาที่เรียนได้ตามโครงสร้างหลักสูตร จดัตามกลุ่มวิชา 

 
ภาพแสดง ตารางแสดงรายวิชาที่เรียนได้ตามโครงสรา้งหลักสูตร 

หากกลุ่มวิชาใด ยังไม่ครบตามหลักสูตร กรณีวิชาบังคับ ระบบจะแสดง รายการพร้อมตัวหนังสือสีแดง ให้

นิสิต ตรวจสอบ หากเป็นวิชาไม่บังคับ ระบบจะแสดงสีด า และช่องผลการเรียนว่าง ให้นิสิตเลือกเรียนตามกลุ่ม 

เพื่อให้ครบในกลุ่มวิชานั้น 

 
ภาพแสดง ตารางแสดงรายวิชาที่เรียนได้ตามโครงสรา้งหลักสูตร 

4.1.3 แสดงรายการสถานะการยื่นค าร้อง  
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คูมื่อการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริกาการกลาง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ภาพแสดง สถานะการยืน่เอกสารขอจบ 

4.1.4 แจ้งความผิดพลาด และประเมิณความพึงพอใจ สามารถบันทึกข้อความผิดพลาดท่ีเกิดจาก ระบบตรวจจบ จะมี 

เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบข้อมูลให้ และแจ้งผู้เก่ียวข้องด าเนินการ แก้ไขความผิดพลาด  

 
ภาพแสดง รายงานแจ้งความผิดพลาดจากระบบขอจบ  
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คูมื่อการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต   
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4.2  ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ตรวจสอบเลขท่ีนั่งสอบ และห้องสอบตามภาคการศึกษา กรอกปี

การศึกษา (2 หลัก) เลือกภาคการศึกษา และการสอบ (สอบกลางภาค,สอบไล่) กรอกรหัสนิสิต และกด [ตกลง] เพื่อ

แสดงข้อมูลห้อง วันท่ี และเวลาที่สอบ  

 
4.3  ประเมินความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดระบบเป็นช่วงเวลา ให้นิสิตประเมินพึงพอใจ

เพื่อให้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป 
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คูมื่อการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต   
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4.4  รายงานจ านวนนิสิตลงทะเบียนเรียน (KU8) กรอกรหัสวิชา ปีการศึกษา (2 หลัก) ภาคการศึกษา (ต้น,

ปลาย,ฤดูร้อน) และกดปุ่ม [ค้นหา] ข้อมูลประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา(ปีวิชา) หมู่เรียน จ านวนนิสิตท้ังหมดท่ีเปืดให้

ลงทะเบียนเรียน และจ านวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในหมู่นั้นๆ  

 
ภาพแสดง การค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนเรียน  

สามารถกดท่ีชื่อวิชา เพื่อดูข้อมูลผู้ลงทะเบียนเรียนท้ังหมด และจ านวนนิสิตท่ีลงทะเบียนในแต่ละกลุ่มแล้ว  

 
ภาพแสดง ข้อมลูผู้ลงทะเบียนเรยีน ในแต่ละหมู่ 
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คูมื่อการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต   
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4.5  รายงานสถานะบันทึกเกรด รายงานสถานะการบันทึกเกรด เมื่ออาจารย์กรอกเกรด กดยืนยันข้อมูล ผลการ

เรียนนิสิตจะปรากฏในทันที  

 
ภาพแสดง รายงานสถานะบนัทกึเกรดออนไลน์ 
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คูมื่อการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต   
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4.6  ตารางเรยีนทั้งหมด ในแต่ละภาคการศึกษา รายงานตารางเรียน ประกอบด้วย รหัสิวิชา ชื่อวิชา จ านวน

หน่วยกิต หมู่เรียนท่ีเปิด วัน-เวลา ห้องเรียน สาขา-ชั้นปี(ที่เปืดให้ลงทะเบียนเรียนในระบบ) จ านวนท่ีเปืดให้นิสิตแต่ละ

กลุ่ม อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์กรอกเกรด 

** สาขา-ชั้นปี (ที่เปืดให้ลงทะเบียนเรียนในระบบ) 

สาขา-ชั้นปี ที่ระบุ ชัดเจน เช่น B5602-60 หมายถึง นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า รหัส 60 เท่านั้น  

สาขา ABCD หมายถึง ทุกคณะ ทุกหลักสูตร 

สาขา A หรือ B หรือ C หรือ D หมายถึง ทุกหลักสูตรของ คณะ ทอ. หรือ คณะ วว หรือ คณะ ศว หรือ 

คณะ สศ. ตามล าดับ 

ชั้นปี 0 หมายถึง ทุกชั้นปี  

 
ภาพแสดง ตารางเรียนทั้งหมด ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 

ตารางเรียน ประจ าสาขา-ชั้นปี  

 
ภาพแสดง ตารางเรียน ประจ าสาขา-ชั้นป ี

4.7  ตารางสอบทั้งหมด ในแต่ละภาคการศึกษา รายงานแสดงตารางสอบทั้งหมด ประกอบด้วย วิชาท้ังหมด

แยกสอบกลางภาค สอบไล่ แสดงวัน-เวลาท่ีสอบ วิชาท่ียกเลิก หรือไม่จัดสอบ  
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ภาพแสดง ตารางสอบกลางภาค ป.ตรี ในภาคต้น ปกีารศึกษา 2561 
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ภาคผนวก 

 

หน่วยงาน อาคาร/ห้อง หมายเลขโทรศัพท์ 

ระบบเครือข่ายสารสนเทศ   อาคาร 9 ห้อง 9-203 042-725-042 ต่อ 689009 

บริการงานทะเบียนและประมวลผล   
อาคาร 9 ห้อง 9-204 042-725-003 

มือถือ 081-739-1745 

บริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ.)  
อาคาร 9 ห้อง 9-205 042-725-082 

มือถือ 098-485-4435 

บริการแนะแนวและรับเข้า   
 

อาคาร 9 ห้อง 9-206 042-725-052 
มือถือ 086-224-1118 
โทรสาร 042-725-044 

บริการห้องสมุด   อาคาร 9 ชั้น 1 042-725-093 

 

 


