
 
กําหนดการของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ 

ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว และมสีิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียงหนึ่งสาขาวิชาเท่านั้น  ทั้งนี้ขึ้นทะเบียน

เป็นนิสิตเกนิกว่า 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ข้อ 9.1) 

 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด สามารถดําเนินการได้ดังนี้  
1. กรอกแบบฟอร์มคําร้องขอหนังสือแจ้งผลการรับเข้าศึกษา Download ได้ที่ www.grad.ku.ac.th /ตรวจสอบรายชื่อผู้มสีิทธ์ิ
เข้าศึกษา/กรอกข้อมลูประวัตินิสติใหม่ 
2. ยื่นแบบฟอร์มคําร้องขอหนังสือฯ ได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการนสิิตกอ่นเปิดภาคการศึกษา 
3. การรับหนังสือรับรองแจ้งผลการรับเข้าศึกษา นับจากวันยื่นแบบฟอร์มคําร้องขอหนังสือฯ 3 วันทําการ 
 

ขั้นตอน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  

1. ลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครอืข่ายนนทรี มก.   
(ต้องนํา E-mail: KU-Google (@ku.th)  
กรอกเพิ่มในประวตัินิสติ  ในข้ันตอนท่ี 2) 

ตั้งแต่วันน้ี  - 8 ธันวาคม  2562 

2. กรอกข้อมูลประวตัินิสติผ่าน Web    
ที่ http://mis.grad.ku.ac.th/reportto 

ตั้งแต่วันน้ี  - 8 ธันวาคม  2562 

3. พิมพ์ใบแทนการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน web 

https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/tcas.csc/master/index.php 
และชําระเงินผ่านธนาคารตามวันที่กําหนดไว้  

ตั้งแต่วันน้ี  - 8 ธันวาคม  2562 
 

4. รายงานตัวเข้าศึกษา (ด้วยตัวเอง) 
 

6 ธันวาคม 2562 

5. วันเปิดภาคเรียน (วันเริม่การสอน) 9 ธันวาคม 2562 

 
-โปรดปฏิบัติทุกขั้นตอนภายในเวลาท่ีกําหนด- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grad.ku.ac.th/
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ขั้นตอนสําหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 

ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก. 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ที่ 

http://www.grad.ku.ac.th/download/account-request-details/?wpdmdl=32095&masterkey=5b4458eebdb5e  
- เพ่ือนํา E-mail : KU-Google (@ku.th) กรอกเพ่ิมในประวัตินิสิตในขั้นตอนที่ 2  
- เพ่ือนํารหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก. ลงทะเบียนเรียนผ่าน web ในขั้นตอนที่ 5 

  ตั้งแต่วันนี้ – 8 ธันวาคม 2562 
 
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่าน web  

 กําหนดการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่    
 ตั้งแต่วันนี้ – 8 ธันวาคม 2562 

 ขัน้ตอนการกรอกข้อมูลประวัตินิสิต   
  - นิสิตกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ได้ที่ http://mis.grad.ku.ac.th/reportto 
 - รหัสผ่านที่ใช้ในการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ คือ เลขบัตรประจําตัวประชาชน และ รหัสประจําตัวนิสิต   
 - นิสิตกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนบันทึกข้อมูล (ข้อมูลส่วนตัว ผู้ปกครอง การศึกษา การติดต่อ) ทั้งนี้
สามารถแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลได้ตามเวลาที่กําหนด นิสิตสามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูลได้ 

หากมีเหตุขัดข้องติดต่อคุณพูลทรัพย์ โห้เฉื่อย โทร. 0-2942-8445-50 ต่อ 418  
หรือ E-mail : fgrapsw@ku.ac.th 
 

ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ใบแทนการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน web และชําระเงินผ่านธนาคารตามที่กําหนด  
  กําหนดการพิมพ์ใบแทนการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน web และชําระเงินผ่านธนาคาร 

  ตั้งแต่วันนี้ – 8 ธันวาคม 2562 
 

พิมพใ์บแทนการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน web ได้ที่  
https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/tcas.csc/master/index.php 

หมายเหตุ :  -    การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผูม้ีสิทธ์ิเข้าศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษานั้น ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อน  
- สําหรับผู้ที่กําลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา หากได้รับอนมุตัิก็จะจบการศึกษา ท้ังนี้ต้องไม่เกนิวันเปิดภาคเรียน 

(วันเริ่มการสอนของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562) 
- หากชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนครจะไม่

คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  
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กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ ค่าหน่วยกิต/ภาคการศึกษาปกติ) 

คณะ ภาคแรกที่เข้าศึกษา ภาคการศึกษาต่อไป 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) 
- สาขาทรัพยากรเกษตร 19,700 16,500 
- สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 21,700 18,500 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์(ภาคปกติ)                     
- สาขาสาธารณสุขศาสตร ์          21,700  18,500 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)  
- สาขาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลย ี                    33,000 (สําหรับเข้าภาคต้น)        

                                                                         28,500 (สําหรับเข้าภาคปลาย) 
 หมายเหตุ: อัตราค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป 
 
ขั้นตอนที่ 4  การรายงานตัวเข้าศึกษา (ด้วยตนเอง) 

 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวเข้าศึกษา ณ 9-206 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9 ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
 วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 
เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว 
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจัดเรียงเอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว ดังนี้ 
1. ใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง  

1.1 ผู้ที่ได้รบัอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ใช้ใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุชื่อ
ปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปีที่สําเร็จการศึกษา หรือ 

1.2 ผู้ที่กําลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ใช้ใบคะแนน (Transcript) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร ฉบับจริง และ หนังสือรับรอง ฉบับจริง ซึ่งรับรองว่า “เรียนครบหลักสูตรแล้วขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดําเนินการขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยฯ หากได้รับอนุมัติก็จะจบการศึกษาในวันที่........” ทั้งนี้ต้องไม่
เกินวันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562)       

กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่มีใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ให้ใช้สําเนา
ใบคะแนนขนาดกระดาษ A4 ที่ได้รับรองสําเนาถูกต้องจากสถาบันการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา โดยระบุชื่อ-สกุล 
และตําแหน่งของผู้รับรองสําเนา พร้อมประทับตราสถาบันการศึกษา 
2. บัตรประจําตัวประชาชน บัตรจริง พร้อมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือยศ (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ  
4. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง (ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ 
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 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง แนบใบคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม.  
ปกศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญา ฉบับจริง 

 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ใช้ใบคะแนน (Transcript) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรที่กําลังรอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญา ตามข้อ 1.2  จะต้องส่งใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุชื่อปริญญา พร้อม วัน/เดือน/ปีที่
สําเร็จการศึกษา เพิ่มเติมภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน)  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งได้ท่ี หน่วยแนะแนวและรับเข้า กองบริหารวิชาการและนิสิต  
ห้อง 9-206 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) เวลา 08.30 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
ขั้นตอนที่ 5  การลงทะเบียนเรียนผ่าน Web 
 1. นิสิตใหม่สามารถลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี และชําระเงินผ่านธนาคารเพ่ือลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาแรกผ่าน web  
 ในการลงทะเบียนนิสิตควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนกรอกแบบลงทะเบียนโดยเฉพาะนิสิตที่มีสถานภาพเป็นนิสิต
ทดลองเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ข้อ 8.2 และนิสิตที่มีวิชาเงื่อนไขท่ีต้องเรียน ควรลงทะเบียนให้ครบถ้วนตาม
เงื่อนไข และวิชาที่กําหนดให้เรียนเป็นวิชาพ้ืนฐาน ควรเรียนวิชาพ้ืนฐานก่อนในเทอมแรกๆ ที่เข้าศึกษาเพื่อให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของวิชาพ้ืนฐาน 

2. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรึกษาการลงทะเบียนเรียน นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนไม่ถูกต้อง อาจถูกยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียนได้ 

3. ต้องชําระเงินก่อนจึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้ (ให้ชําระผ่านธนาคารเทา่นั้น) 
4. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web เท่านั้น ในวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2562                              
5. วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน) วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 

นิสิตสามารถ Download ตารางเรียนได้ที่ www.csc.ku.ac.th / นิสิต / ตารางเรียน 
 

ขั้นตอนที่ 6  การทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่   
  นิสิตจะได้รับบัตรประจําตัวนิสิตชั่วคราว จนกว่าจะทําบัตรประจําตัวนิสิตจากบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ให้รอ
ติดตามกําหนดการจากบัณฑิตวิทยาลัยบางเขน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csc.ku.ac.th/
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นิสิตทดลองเรียน 
 นิสิตทดลองเรียน คือ นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการพิจารณาคัดเลือก โดยมีเงื่อนไขว่าภาคการศึกษา
แรกต้องลงทะเบียนเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาแบบนับหน่วยกิต ไม่น้อยว่า 9 หน่วยกิต และต้องสอบผ่านทุกวิชาโดยมี
แต้มคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จึงจะเปลี่ยนสภาพเป็นนิสิตสามัญได้ มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนิสิตของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
 
ประเภทของการลงทะเบียน 
GC (Graduate Credit)  
 ใช้สําหรับวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น A ถึง F (ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ (thesis) 
และ วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) รายงานผลเป็น S หรือ U)  
GA (Graduate Audit)  
 ใช้สําหรับวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น S หรือ U  
UC (Undergraduate Credit)  
 ใช้สําหรับวิชาที่นับหน่วยกิตในระดับปริญญาตรีรายงานผลเป็น A ถึง F  
UA (Undergraduate Audit)  
 ใช้สําหรับวิชาระดับปริญญาตรีที่ไม่นับหน่วยกิตรายงานผลเป็น S หรือ U 
 
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 วิชาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง วิชาที่มีเลขรหัสสามตัวหลังตั้งแต่หมายเลข 500 ขึ้นไป (เช่น 01001597) 
 

 

หน่วยแนะแนวและรับเข้า กองบริหารวิชาการและนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 0-4272-5052    08-6224-1118 

Admission ku.csc   

 https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/tcas.csc/master/index.php 
 

https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/tcas.csc/master/index.php

