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สารบัญ 

 
เร่ือง                                                                                        หน้า 

     

1 บทน า         3 

2 การเข้าใช้งานระบบ     5 

3 หน่วยงานบริการ      10 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

คู่มือการใช้งาน:ระบบสารสนเทศส าหรับผูป้กครอง 

3 

 

งานทะเบยีนและประมวลผล กองบรหิารวิชาการและนิสติ 

 

ประวัติความเป็นมา  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตท่ี 4 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เม่ือเร่ิมก่อตั้งวิทยาเขตในปี 2538 ได้ใช้ช่ือว่า “วิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนา
ภิเษก)” ต่อมาในวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานนามใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เป็น“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร” พร้อมท้ังได้รับพระบรมราชานุญาต
ให้ใช้ ตราสัญลักษณ์งานฉลองราชสมบัติครบ 50 ปี ประดิษฐานท่ีอาคารบริหารของวิทยาเขตเพือ่เป็นสิริมงคล
ด้วย 
  การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศกึษาระดับ อุดมศกึษาฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) ซึ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ให้สามารถ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศซึ่งนโยบายดังกล่าวคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณา
คัดเลือกจังหวดัท่ีเห็นสมควร จัดท าเป็นวิทยาเขตสารสนเทศ โดยมีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เป็นสถาบันแม่ 
และในปีงบประมาณ 2538 ได้เร่ิมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ. 2539 
ด าเนินการเปิดรับนิสิตรุ่นท่ี 1 – 4 โดยฝากนิสิตเรียนท่ีวิทยาเขตบางเขน และนิสิตรุ่นท่ี 5 เป็นนิสิตรุ่นแรกท่ีมี
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขต เฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนครและในปี พ.ศ. 2547 จะเป็นการผลิต
บัณฑติจากวิทยาเขตเป็นรุ่นแรกเช่นกนั ในปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตมาแล้ว 4 รุ่น 
  การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
  1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีท่ี 50 ใน พ.ศ. 2539 
  2. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศกึษาระดับอุดมศกึษาสู่ภูมิภาคของ
ประเทศไทย และพัฒนาให้จังหวัดสกลนครเป็นศูนย์กลางดา้นการศึกษาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
  3. เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านวิชาการ แก่โครงการตามพระราชด าริ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและโครงการศิลปาชีพให้มีความเข้มแข็งม่ันคงและแพร่หลายอย่างย่ังยืน 
  4. เพื่อเป็นแหล่งสร้างก าลังคนท่ีมีคณุภาพ ด้านการผลิต ด้านการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ด้านอตุสาหกรรมการเกษตร ดา้นวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหารจัดการตลาดและธุรกิจ ตลอดจนด้านอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณ ีวัฒนธรรมและธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ให้กับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อ
พัฒนาภูมิภาคแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการพฒันาการเกษตรก้าวหน้า และอุตสาหกรรมส่งออกในรูปแบบอนรัุกษ ์
ในภูมิภาคอินโดจีนหรือส่ีเหล่ียมเศรษฐกจิต่อไป 
  5. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาคน้คว้าวิจัย รวบรวมข้อมูลและให้บริการวิชาการดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การตลาด การสหกรณ์ การอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิและการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนในภูมิภาคอีสานตอนบน 
 
 
 
ที่มา : http://www.csc.ku.ac.th/th/?p=2245 
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สถานท่ีต้ัง 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.)  
ตั้งอยู่เลขท่ี 59 หมู่ 1 ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข 22 
(สกลนคร-นครพนม) ประมาณ 3 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร  
19 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 4,000 ไร่และหนองหารน้อยท่ีจะพัฒนาเป็นอุทยานหนองหารเฉลิม 
พระเกียรต ิมีพื้นท่ีประมาณ 700 ไร่ 

สัญลักษณ์ 

 

ตราสัญลักษณเ์ฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 
เป็นตราสัญลักษณ ์ท่ีได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้
ประดิษฐานท่ีอาคารบริหารของวิทยาเขต เพื่อความ
เป็นสิริมงคล เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2539 

 

ตราประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร  
เป็นตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแถบ
ข้อความวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 
อยู่ด้านล่างตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปรัชญา 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันท่ีมีปณธิานมุ่งม่ันในการส่ังสม เสาะแสวงหา และพัฒนา
ความรู้ ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ท่ีเพียบพร้อมดว้ยวิชาการ จริยธรรมและคณุธรรม ตลอด 
จนเป็นผู้ช้ีน าทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ท่ีดีของสังคม เพือ่ความคงอยู่ ความเจริญและความ เป็นอารยะ 
ของชาต ิ

พันธกิจ 
  สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย สร้างคนท่ีมีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ใน
คุณธรรมและมีจิตส านกึเพือ่ส่วนร่วม ตลอดจนสร้างผลงานท่ีมีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดย
มีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม 
เพื่อให้เป็นกลไกส าคญัในการน าประเทศไปสู่ความผาสุกและม่ันคง 

วิสัยทัศน์ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาต ิมีผลงาน
เป็นยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนน าในการระดมภูมิปัญญา เพือ่พัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนและให้มี
อ านาจต่อรองในประชาคมโลก 
 
ที่มา : http://www.csc.ku.ac.th/th/?p=2245 
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การเข้าใช้งานระบบ 
การใชงานระบบสารสนเทศส าหรับผู้แกครองไดจาก https://misreg.csc.ku.ac.th/parentcsc/index.php 
และมีข้ันตอนการเข้าใช้งาน ดงันี ้
 
1. ใส่รหัสประจ าตัวประชาชนของ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง คลิกเข้าสู่ระบบ ดังภาพ 

 

2. ระบบจะแสดง หน้าแรกเพื่อการใช้งานต่อไป ดังภาพ  
กรณี ผู้ปกครองมีบุตร/ธิดา ท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยมากกว่า 1 คน ระบบจะแสดงข้อมูลท้ังหมดให้
แล้วเลือกดูเป็นรายบุคคลต่อไป 
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3. เมนู เก่ียวกับนิสิต  
 เมื่อคลิกเลือก เมนู เก่ียวกับนิสิต ระบบจะแสดงรายการย่อย 5 รายการ ดังนี ้
 
 
เมนู เกี่ยวกับนิสิต ประกอบด้วย 
- ข้อมูลนิสิต  
- รายงานผลการเรียน 
- รายงานการลงทะเบียนเรียน 
 - รายงานสิทธิ์การลงทะเบียนของ
นิสิต 
- ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 
ข้อมูลนิสิต ประกอบด้วย  

1. ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับนิสิต เช่น เลขประจ าตัว ช่ือ-นามสกุล คณะและหลักสูตรที่สังกัด  หมู่เลือด 
โรคประจ าตัว วันเดือนปีเกิด ท่ีอยู่ปัจจุบัน เบอร์โทร เป็นต้น   

2. ข้อมูลบิดา ข้อมูลมารดา ข้อมูลผู้ปกครอง  
3. คะแนนเฉล่ียสะสม ณ ปัจจุบัน มีคา่ระหว่าง 0.00-4.00  
4. สถานภาพนิสิต เช่น อยู่ระหว่างศึกษา / จบการศึกษา / หมดสภาพการเป็นนิสิต 

ดังภาพประกอบ 
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รายงานผลการเรียน เป็นรายงาน แสดงผลการเรียนของนิสิต เรียงล าดับตามภาคการศึกษาและ 
ปีการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน มีหลักการดูข้อมูล ดังภาพ 

 
หมายเหตุ สถานภาพของผลการเรียน คือ ถ้านิสิต 
   1. มีคะแนนเฉล่ียสะสม มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00  คือ “ปกติ” 
   2. มีคะแนนเฉล่ียสะสม น้อยกว่า 2.00   คือ “รอพินิจ” 
รายงานการลงทะเบียนเรียน เป็นรายงานท่ีแสดงการลงทะเบียนเรียนของนิสิตในแต่ละตามภาค
การศึกษาและปีการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ดังภาพ 
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รายงานสิทธ์ิการลงทะเบียนของนิสิต เป็นรายงานท่ีแสดงให้ทราบถึงสิทธ์ิการลงทะเบียนเรียน มี
หลักการดู ดังภาพ 

  กรณีท่ี 1 ลงทะเบียนเรียนได้ตามปกติ จะแสดงข้อความ  “ลงทะเบียนได้ ปกติ” 
  กรณีท่ี 2 ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียน จะแสดงข้อความ “ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจาก” 
* ติดต่อตามท่ีแสดงรายละเอียดตรง หมายเหต ุ

 
 

 
ข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษา แสดงช่ือของอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต ดังภาพ 
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งานทะเบยีนและประมวลผล กองบรหิารวิชาการและนิสติ 

 

ข้อมูลหน่วยงานบริการในมหาวิทยาลัย 
   

คณะ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  โทรศัพท์ 042-725-036 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   โทรศัพท์ 042-725-033 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   โทรศัพท์ 042-725-039 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์    โทรศัพท์ 042-725-023 

หน่วยงานสนับสนุน 
  หน่วยการเงิน      โทรศัพท์ 042-725-000  
         มือถือ 06-1020-5858 
  งานทะเบียนและประมวลผล    โทรศัพท์ 042-725-003  
         มือถือ 081-739-1745 

แนะแนวและรับเข้าศึกษา    โทรศัพท์ 042-725-052 
       มือถือ 086-224-1118 

ห้องสมุด      โทรศัพท์ 042-725-093 

ระบบเครือข่ายสารสนเทศ    โทรศัพท์ 042-725-042 ต่อ 5503 

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) มก.ฉกส. โทรศัพท์ 042-725-082 
มือถือ 098-485-4435 

สถานพยาบาล มก.ฉกส.    โทรศัพท์ 042-725-080 

บริการวิชาทหาร/ผ่อนผันทหาร วินัยนิสิต   โทรศัพท์ 042-725081 ภายใน 1501-2 

 

เว็บไซด์ท่ีเก่ียวข้อง 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร http://www.csc.ku.ac.th/th/ 

 งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารวิชาการและนิสิต ลิงค์ http://www.csc.ku.ac.th/reg/ 

งานกิจการนิสิต ลิงค ์http://office.csc.ku.ac.th/dsa/index.php 

 

ข้อก าหนด 

  หน่วยงานเจ้าของข้อมูล:  งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารวิชาการและนิสิต  
 หน่วยงานพัฒนาระบบ : หน่วยพัฒนาโปรแกรม กองบริการกลาง    
 

 


