กําหนดการของผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-------------------------------------------ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว และมีสทิ ธิเ์ ข้าศึกษาได้เพียงหนึง่ สาขาวิชาเท่านั้น ทั้งนี้จะขึ้นทะเบียน
เป็นนิสิตเกินกว่า 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ข้อ 9.1)
 ผู้ ผ่ า นการรั บ เข้ า ศึ ก ษาเกิ น กว่ า 1 สาขาวิ ช า ให้ เลื อ กสาขาวิ ช าที่ จ ะเข้ า ศึ ก ษา โดยการทํ า เรื่ อ ง ขอสละสิ ท ธิ์
พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 – วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้ที่ คุณพรทิพย์ ฐานะกาญจน์
งานบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
สามารถ Download แบบฟอร์มการขอสละสิทธิไ์ ด้ที่ www.grad.ku.ac.th/ประกาศรายชือ่ ผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษา
 สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (เดิม) ทีผ่ ่านการรับเข้าศึกษาเป็นนิสิตใหม่ ภาคปลาย 2561 ที่มีสถานภาพนิสิต
เป็นนิสิตปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องยื่นคําร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต ก่อนที่จะดําเนินการ
ตามขั้นตอนสําหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองเพือ่ แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด สามารถดําเนินการได้ดงั นี้
1. กรอกแบบฟอร์มคําร้องขอหนังสือแจ้งผลการรับเข้าศึกษา (Download ได้ที่ www.grad.ku.ac.th)
2. ยื่นแบบฟอร์มคําร้องขอหนังสือฯ ได้ที่เคาน์เตอร์บริการนิสิตก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
3. การรับหนังสือรับรองแจ้งผลการรับเข้าศึกษา นับจากวันยื่นแบบฟอร์มคําร้องขอหนังสือฯ 3 วันทําการ

ขั้นตอน

กําหนดการ

 กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 ลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก.
 พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
“ค่าลงทะเบียนเรียน”
 การปฐมนิเทศนิสิตใหม่และรายงานตัวเข้าศึกษา
พร้อมทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่ (ด้วยตนเอง)
 ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web

วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน)

วันจันทร์ที่ 17 – วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(ดูรายละเอียดขั้นตอนที่ 1-3 หน้า 2-4 )
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(ดูรายละเอียดขั้นตอนที่ 4 หน้า 5-6)
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
(ดูรายละเอียดขั้นตอนที่ 5 หน้า 6)

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562
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ขั้นตอนสําหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การกรอกข้อมูลประวัตินสิ ิตใหม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 กําหนดการกรอกข้อมูลประวัตินสิ ิตใหม่ วันจันทร์ที่ 17 – วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลประวัตินสิ ิตใหม่
- นิสิตกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ได้ที่ www.grad.ku.ac.th
- รหัสผ่านที่ใช้ในการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ คือ เลขบัตรประจําตัวประชาชน และรหัสประจําตัวนิสิต
- นิสิตกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนีส้ ามารถแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลได้ตามเวลาที่กําหนด
หากพ้นกําหนดเวลาการกรอกประวัตินสิ ิตใหม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต บัณฑิตวิทยาลัยจะเปิดระบบอีกครั้งในวันรายงานตัว
นิสิตสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ตามวันและเวลาที่กาํ หนดไว้ นิสิตต้องจดคําถามและคําตอบไว้ หากมีเหตุขัดข้องติดต่อ
คุณพูลทรัพย์ โห้เฉื่อย  0-2942-8445-50 ต่อ 418 หรือ E-mail: fgrapsw@ku.ac.th

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก.
 นิสิตที่ดําเนินการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่แล้ว สามารถลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้ที่ https://ocs.ku.ac.th/new/news/2559/IDM/001.pdf วันจันทร์ที่ 17 – วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เพื่อนํารหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายไปใช้ในขัน้ ตอนที่ 3 การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9), ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
“ค่าลงทะเบียนเรียน” และขั้นตอนที่ 5 การลงทะเบียนเรียนผ่าน Web
หากมีเหตุขัดข้องประการใดเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก. สํานักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-3 E-mail: helpdesk@ku.ac.th หรือ ที่บัณฑิตวิทยาลัย
คุณพูลทรัพย์ โห้เฉื่อย  0-2942-8445-50 ต่อ 418 หรือ E-mail: fgrapsw@ku.ac.th มิฉะนัน้ จะไม่สามารถพิมพ์
ใบแจ้งหนี้ (KU9) ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนเรียนผ่าน Web (ขั้นตอนที่ 3)

ขั้นตอนที่ 3 การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
 กําหนดการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร “ค่าลงทะเบียนเรียน”
ในวันจันทร์ที่ 17 – วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
หมายเหตุ: การชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อน กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา กําลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา หากได้รับอนุมัติก็จะจบการศึกษา
ในวันที่....ได้ทันตามกําหนด คือ ไม่เกินวันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 (วันเปิดภาคการศึกษา ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์) หากชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียการศึกษา
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ข้อ 14.4)
2

-31. เปิดเว็บที่ https://stdregis.ku.ac.th/ เพื่อ Login เข้าระบบ
2. คลิกเมนู รายงาน
3. คลิก ใบแจ้งหนี้ (KU9) จะได้หน้าจอดังรูปที่ 1

4. คลิกเลือก “ประเภทการลงทะเบียน” ดังรูปที่ 2
5. คลิกปุ่ม “แสดงใบแจ้งหนี้” จะแสดงแบบฟอร์มใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (BILL PAYMENT)
โดยจะมีแท่ง BarCode ที่ท้ายใบแจ้งหนี้ ดังรูปที่ 3

6. คลิกเมนู File แล้วเลือกคําสั่ง Print หรือคลิกที่ไอคอน Print
ใบแจ้งหนี้ KU9 (ในการสัง่ พิมพ์ฟอร์ม
ใบแจ้งหนี้จะต้องอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวเท่านั้น และจะต้องใช้เครื่องพิมพ์ Laser
7. นําใบแจ้งหนี้ KU9 ไปชําระเงินที่ธนาคาร
8. ตรวจสอบรายชื่อชําระเงินได้ในวันถัดไป เวลา 9.00 น.
วิทยาเขตศรีราชา พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) ที่ https://reg.src.ku.ac.th/
กรณีไม่สามารถเข้าระบบได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ 038 354580-4 ต่อ 2718, 2624, 2623
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) พิมพ์ใบแทนการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ได้ที่ระบบรับเข้าศึกษา http://dbs.csc.ku.ac.th
กําหนดการและคําแนะนํา Download หน่วยแนะแนวและรับเข้า กองบริหารวิชาการและนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกีย3รติ จังหวัดสกลนคร โทร 0-4272-5058, 08-6224-1118
FB : Admission ku.csc Web : http://dbs.csc.ku.ac.th

-4กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
(ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ)
ภาคแรกที่เข้าศึกษา
ภาคการศึกษาต่อไป
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท
25,600
21,700
20,400
18,500
 โครงการสหวิทยาการฯ - สาขาวิชาพันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ
23,600
19,700
18,400
16,500
 คณะเกษตร
23,600
19,700
18,400
16,500
 คณะเกษตร กําแพงแสน
25,600
21,700
20,400
18,500
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
19,700
16,500
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร - สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
21,700
18,500
17,600
14,400
 คณะบริหารธุรกิจ
23,600
19,700
18,400
16,500
 คณะประมง
21,100
17,600
15,900
14,400
 คณะมนุษยศาสตร์
23,600
19,700
18,400
16,500
 คณะวนศาสตร์
 คณะวิทยาการจัดการ
17,600
14,400
25,600
21,700
20,400
18,500
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
21,700
18,500
25,600
21,700
20,400
18,500
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
22,700
19,500
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
26,600
22,700
21,400
19,500
26,600
22,700
21,400
19,500
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
22,700
19,500
21,100
17,600
15,900
14,400
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ศิลปศาสตร์)
(วิทยาศาสตร์)
25,600
21,700
20,400
18,500
 คณะศึกษาศาสตร์
21,100
17,600
15,900
14,400
21,100
17,600
15,900
14,400
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
21,100
17,600
15,900
14,400
 คณะเศรษฐศาสตร์
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
24,600
19,400
21,100
17,600
15,900
14,400
 คณะสังคมศาสตร์
 คณะสัตวแพทยศาสตร์
25,600
21,700
20,400
18,500
21,700
18,500
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
25,600
21,700
20,400
18,500
 คณะสิ่งแวดล้อม
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
25,600
21,700
20,400
18,500
คณะ

- โปรดชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเต็มจํานวนทุกคน
- กรณีที่นสิ ิตได้รับทุนการศึกษาให้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามจํานวนเงินทุนที่ได้รับ
แต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
4 โดยจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป
หมายเหตุ: 1. อัตราค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ดูได้จากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-5ขั้นตอนที่ 4 การปฐมนิเทศนิสิตใหม่และรายงานตัวเข้าศึกษา (ด้วยตนเอง)
 ปฐมนิเทศนิสติ ใหม่และรายงานตัวเข้าศึกษาพร้อมทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และรายงานตัวเข้าศึกษาพร้อมทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่ทุกคน
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องยงยุทธเจียมไชยศรี ชัน้ 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถือว่า
ขาดคุณสมบัติในการรับเข้าศึกษาและพ้นสถานภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เวลา 08.30 – 10.30 น. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
- เวลา 12.00 – 16.30 น. รายงานตัวเข้าศึกษาและทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่

 เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจัดเรียงเอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว ดังนี้
1. ใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง
1.1 ผู้ที่ได้รับอนุมตั ปิ ริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ใช้ใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ทีร่ ะบุชื่อปริญญา
พร้อมวัน/เดือน/ปี ที่สําเร็จการศึกษา หรือ
1.2 ผู้ที่กําลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ใช้ใบคะแนน (Transcript) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ฉบับจริง
และ หนังสือรับรอง ฉบับจริง ซึ่งรับรองว่า “เรียนครบหลักสูตรแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัตปิ ริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
หากได้รับอนุมตั ิก็จะจบการศึกษาในวันที.่ ....” ทัง้ นี้ต้องไม่เกินวันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ไม่เกินวันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562)
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก แนบใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นผู้สาํ เร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่มีใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ใช้สําเนาใบคะแนน
ขนาดกระดาษ A4 ที่ได้รับการรับรองสําเนาถูกต้องจากสถาบันการศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษา โดยระบุชื่อ-สกุล และตําแหน่ง
ของผู้รับรองสําเนา พร้อมประทับตราสถาบันการศึกษา
2. บัตรประจําตัวประชาชน
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือยศ (ถ้ามี) ฉบับจริง
4. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง (ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาและทําบัตรประจําตัวนิสิต จะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาแรกก่อน
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ใช้ใบคะแนน (Transcript) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ที่กําลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ตามข้อ 1.2 จะต้องส่งใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง
ที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปีทสี่ ําเร็จการศึกษา เพิ่มเติม
ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
กษา ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
ที่ คุณพรทิพย์ ฐานะกาญจน์ ณ งานบริการการศึ

-6 การทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่
 นิสิตต้องผ่านการรายงานตัวก่อน
 การแต่งกาย (ห้ามสวมเสื้อยืดหรือเสื้อโปโล)
นิสิตชาย ----- สวมเสื้อสีสุภาพ ผูกเน็คไท
นิสิตหญิง ----- สวมเสื้อสีสุภาพ
ตัวอย่าง บัตรประจําตัวนิสติ ใหม่

ขั้นตอนที่ 5 การลงทะเบียนเรียนผ่าน Web
1. นิสิตใหม่ที่ชําระเงินผ่านธนาคารเพื่อลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรก สามารถลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่าย
นนทรีผ่านเว็บ https://std.regis.ku.ac.th/
ในการลงทะเบียนนิสิตควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนกรอกแบบลงทะเบียนเรียนโดยเฉพาะนิสิตที่มีสถานภาพ
เป็นนิสิตทดลองเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ข้ อ 8.2 และนิ สิ ตที่ มี วิชาเงื่อ นไขที่ ต้ องเรีย น ควรลงทะเบี ย นเรีย นให้ ค รบถ้วน
ตามเงื่อ นไข และวิช าที่ กํ าหนดให้ เรี ย นเป็ น วิ ช าพื้ น ฐาน ควรเรีย นวิช าพื้ น ฐานก่ อ นในเทอมแรกๆ ที่ เข้ าศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ต รง
กับวัตถุประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
2. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน นิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนไม่ถูกต้อง อาจถูกยกเลิกการลงทะเบียน
เรียนได้
3. ต้องชําระเงินก่อนจึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้ (ให้ชําระเงินผ่านธนาคารเท่านัน้ )
4. ลงทะเบียนเรียนผ่าน web เท่านั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
5. วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริม่ การสอน) วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562
6. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศ https://stdregis.ku.ac.th/ ในวันพุธที่ 23 มกราคม
พ.ศ. 2562
นิสิตสามารถ Download ตารางเรียนได้ที่ http://www.regweb.registrar.ku.ac.th/
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นิสิตทดลองเรียน คือ นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการพิจารณาคัดเลือก โดยมีเงื่อนไขว่าภาคการศึกษาแรก
ต้ องลงทะเบี ย นเรียนวิช าระดั บ บั ณ ฑิ ตศึกษาแบบนั บ หน่ วยกิ ต ไม่ น้ อยกว่ า 9 หน่ วยกิต และต้ องสอบผ่ านทุ กวิช า
โดยมีแต้มคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จึงจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนิสิตสามัญได้ มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนิสิต
ของบัณฑิตวิทยาลัย

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 วิชาที่มีเลขรหัสสามตัวหลังตั้งแต่หมายเลข 500 ขึ้นไป (เช่น 01001597)
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