-1การกรอกข้อมูลประวัตนิ ิสิตใหม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลประวัตินสิ ิตใหม่
- กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ที่ www.grad.ku.ac.th /หัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา/ภาคพิเศษ
หรือ ที่ https://www.regis.ku.ac.th/cpcmns/kugradNew/mis/loginStdId.html
- รหัสผ่านที่ใช้ในการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ คือ เลขบัตรประจําตัวประชาชน และรหัสประจําตัวนิสิต
- นิสิตกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

ข้อควรระวัง!
นิสิตต้องจําหรือจดคําถามและคําตอบไว้ในวันกรอกประวัตินิสิตเพื่อใช้ในการขอบัญชีผใู้ ช้เครือข่ายนนทรี มก.
หากมีเหตุขัดข้องประการใดเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก. ให้ติดต่อ คุณพูลทรัพย์ โห้เฉื่อย
 0-2942-8445-50 ต่อ 418 หรือ E-mail: fgrapsw@ku.ac.th
มิฉะนั้นจะไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ได้

การลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก.
นิสิตที่ดําเนินการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่แล้ว สามารถลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก.
ได้ที่ https://accounts.ku.ac.th/public/ActivateUser เพื่อนํารหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสําหรับการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9)
ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกผ่านธนาคาร และการลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ที่ https://std.regis.ku.ac.th/
ิ โครงการภาคพิเศษ (Bill Payment)
นิสต

ผู้ผา่ น
การ
รับเข้า
ศึกษา
ต้องชําระ

-2 เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจัดเรียงเอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว ดังนี้
1. ใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง
1.1 ผู้ที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ใช้ใบคะแนน (Transcript) ที่ระบุชื่อปริญญา
พร้อมวัน/เดือน/ปี ที่สําเร็จการศึกษา หรือ
1.2 ผู้ที่กําลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ใช้ใบคะแนน (Transcript) ทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ฉบับจริง และ หนังสือรับรอง ฉบับจริง ซึ่งรับรองว่า “เรียนครบหลักสูตรแล้วขณะนีอ้ ยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัติปริญญา
ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ หากได้รับอนุมัติก็จะจบการศึกษาในวันที่.....” ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันเปิดภาคเรียน
(วันเริ่มการสอน) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม 2561)
กรณีผู้มีสทิ ธิเ์ ข้าศึกษาเป็นผู้สาํ เร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่มีใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง
ใช้สําเนาใบคะแนนขนาดกระดาษ A4 ที่ได้รับการรับรองสําเนาถูกต้องจากสถาบันการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา โดยระบุชื่อ-สกุล
และตําแหน่งของผู้รบั รองสําเนา พร้อมประทับตราสถาบันการศึกษา
ทั้งนี้ต้องส่งใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปีที่สําเร็จการศึกษา
ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ที่ คุณพรทิพย์ ฐานะกาญจน์
ณ งานบริการการศึกษา ชัน้ 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. บัตรประจําตัวประชาชน (บัตรจริง)
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือยศ (ถ้ามี) ฉบับจริง
4. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง (ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก แนบใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง แนบใบคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม., พ.ม., ป.กศ.สูง หรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าอนุปริญญา ฉบับจริง

*** รับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาเอกสารทุกฉบับ ***
ผู้ผา่ นการรับเข้าศึกษาต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาแรก
รายงานตัวและทําบัตรประจําตัวนิสิต ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

-3 การทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่
 นิสิตต้องผ่านการรายงานตัวก่อน
 การแต่งกาย (ห้ามสวมเสือ้ ยืดหรือเสื้อโปโล)
นิสิตชาย ----- สวมเสื้อสีสุภาพ ผูกเน็คไท
นิสิตหญิง ----- สวมเสื้อสีสุภาพ
ตัวอย่าง บัตรประจําตัวนิสติ ใหม่

 การลงทะเบียนเรียนผ่าน Web
1. นิสิตใหม่ที่ชําระเงินผ่านธนาคารเพื่อลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรก และ Login ลงทะเบียนเรียนผ่าน web
ที่ https://std.regis.ku.ac.th/ นิสติ โครงการภาคพิเศษ
ในการลงทะเบียนนิสิตควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนกรอกแบบลงทะเบียนเรียนโดยเฉพาะนิสิตที่มีสถานภาพ
เป็นนิสิตทดลองเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ข้อ 8.2 และนิสิตที่มีวิชาเงื่อนไขที่ต้องเรียน ควรลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วน
ตามเงื่ อ นไข และวิ ช าที่ กํ า หนดให้ เ รี ย นเป็ น วิ ช าพื้ น ฐาน ควรเรี ย นวิ ช าพื้ น ฐานก่ อ นในเทอมแรกๆ ที่ เ ข้ า ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ต รง
กับวัตถุประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
2. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน นิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนไม่ถูกต้อง อาจถูกยกเลิกการลงทะเบียน
เรียนได้
3. ต้องชําระเงินก่อนจึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้
4. ลงทะเบียนเรียนผ่าน web เท่านั้น วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ปฏิทินการศึกษาโครงการภาคพิเศษ)
5. วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน) วันที่..... สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ปฏิทินการศึกษาโครงการภาคพิเศษ)
6. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศ https://std.regis.ku.ac.th/ นิสติ โครงการภาคพิเศษ
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (ตามปฏิทินปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 การปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ทุกคน วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 11.30 น.
ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการรับเข้าศึกษาและพ้นสถานภาพ
การเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-4นิสิตทดลองเรียน
นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการพิจารณาคัดเลือก โดยมีเงื่อนไขว่าภาคการศึกษาแรก
ต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาแบบนั บ หน่ ว ยกิ ต ไม่ น้อ ยกว่ า 9 หน่ ว ยกิ ต และต้ อ งสอบผ่ า นทุ ก วิ ช า
โดยมีแต้มคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จึงจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนิสิตสามัญได้ มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนิสิต
ของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ข้อ 8.2)

นิสิตสํารอง
นิสิตสํารอง คือ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่รอการเรียกรายงานตัวแทนผู้สละสิทธิ์ ซึ่งโครงการภาคพิเศษ/สาขาวิชา จะดําเนินการ
เรียกนิสิตมารายงานตัวกับบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษาที่เป็นนิสิตสํารองยังไม่ต้องดําเนินการใด ๆ จนกว่าโครงการภาคพิเศษ/สาขาวิชา จะดําเนินการ
เรียกรายงานตัว พร้อมแจ้งขั้นตอนการรายงานตัวให้ทราบ

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)
ใช้สําหรับวิชาที่นับหน่วยกิตในระดับปริญญาตรี รายงานผลเป็น A ถึง F
UA (Undergraduate Audit)
ใช้สําหรับวิชาระดับปริญญาตรีที่ไม่นับหน่วยกิต รายงานผลเป็น S หรือ U

วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง วิชาทีม่ ีเลขรหัสสามตัวหลังตั้งแต่หมายเลข 500 ขึน้ ไป (เช่น 01001597)

โทรศัพท์ 0-2942-8445-50 ต่อ 202

