ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ) รอบสอง
-------------------------------------บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รอบสอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หลักสูตรทีเ่ ปิดรับสมัคร
1. หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย
ภาควิชาหรือสาขาวิชาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษา
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
การศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
2. หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
ภาควิชาหรือสาขาวิชาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
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1. หลักสูตรปริญญาโท สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ข้อ 6.2
ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท มีผลสอบภาษาอังกฤษ ขณะนี้แต่ละ
สาขาวิชาสามารถพิจารณากําหนดเกณฑ์เองได้ตามความเหมาะสม เช่น ใช้ผลสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อสําเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรระดับปริญญาตรีของผู้สมัคร หรือใช้ผลสอบภาษอังกฤษจาก
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แบบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ตามที่เห็นควร เป็นต้น
2. หลักสูตรปริญญาเอก สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับ
ปริ ญ ญาตรี หรื อเที ยบเท่ า ที่ มี ผลการเรี ยนดี มาก หรื อปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่ า และมี ผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลสอบภาษาอังกฤษของ
ผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559
3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ตรวจสอบได้ที่ www.grad.ku.ac.th เลือก
หัวข้อ ผู้สนใจเข้าศึกษา  ภาคปกติ  ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รอบสอง  สาขาที่เปิดรับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร และวัน เวลา สถานที่สอบ
4. ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
4.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
4.2 เป็นคนวิกลจริต
4.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
4.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําความผิดทางวินัย
ข้อมูลและสาขาวิชาทีเ่ ปิดรับสมัคร
1. ดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้ที่ www.grad.ku.ac.th หรือ
2. ซื้อซีดขี ้อมูลและสาขาวิชาทีเ่ ปิดรับสมัคร
2.1 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3
เมษายน – วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ไม่พักเที่ยง)
เปิดจําหน่ายวันจันทร์-ศุกร์ เว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่น ๆ ราคาแผ่นละ 50 บาท
หรือ
2.2 สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาแผ่นละ 70 บาท โดยสั่งจ่ายในนาม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้เขียนชื่อ-ที่อยู่ใส่กระดาษขนาด 34 นิ้ว ให้ชัดเจนและถูกต้อง
แนบใส่ซองส่งมาที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ. เกษตรศาสตร์
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 วงเล็บมุมซอง “สั่งซื้อซีดีข้อมูลการเปิดรับสมัคร” ทั้งนี้ การสั่งซื้อทาง
ไปรษณีย์ควรสั่งซื้อ “ก่อนปิดรับสมัครประมาณ 1 สัปดาห์”
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ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท ต่อ 1 สาขาวิชา
1. ชํ า ระเป็ น เงิ น สด หรื อ บั ต รเครดิ ต กรณี ยื่ น ใบสมั ค รและเอกสารประกอบการสมั ค ร
ด้วยตนเอง หรือ
2. ชําระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยดาวน์โหลดใบแจ้งการชําระเงิน (บส.บว.2) ได้ที่ www.grad.ku.ac.th หัวข้อ “ใบแจ้งการชําระเงิน
(บส.บว.2)” หรือธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรณีส่งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์
การสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัครเฉพาะทาง Internet เท่านัน้ โดยผู้สมัครดําเนินการดังนี้
1. ผู้สมัครเข้าระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ www.grad.ku.ac.th เลือกหัวข้อ ผู้สนใจ
เข้าศึกษา  ภาคปกติ  ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รอบสอง
2. ศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะ
สาขาวิชาในสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร (ศึกษาอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่านเอง)
3. เข้าสู่ระบบการรับสมัคร กรอกใบสมัคร (บส.บว. 1) ให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่งข้อมูลผ่าน
ระบบ Internet และสั่งพิมพ์ จํานวน 1 ชุด ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว มุมขวาด้านบนใบสมัคร ลงชื่อผู้สมัคร
กรณีที่ไม่สามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ ให้ผสู้ มัครส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร รูปถ่าย
พร้อมกรอกเลขที่ผสู้ มัคร และสาขาวิชาทีส่ มัคร ไว้หลังรูปถ่าย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการ
สั่งพิมพ์ให้
4. กําหนดการส่งเอกสารประกอบการสมัคร เลือกวิธีการส่งเอกสารเพียงวิธีเดียวเท่านั้น ดังนี้
4.1 ทางไปรษณีย์ จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมแนบซองจดหมายติดแสตมป์ให้
เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครเอง มาที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1104
ปทฝ. เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา”
ผู้สมัครเข้าศึกษา ส่งภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หากพ้นกําหนดนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะ
ไม่รับพิจารณา (กรณีเลือกส่งทางไปรษณีย์ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์) เมื่อบัณฑิต
วิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แจ้งผลการสมัครทาง SMS
3-5 วันทําการ หรือ
4.2 ด้วยตนเอง ยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู ้ส มัค รเข้า ศึก ษา ยื่นภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ไม่พักเที่ยง) วันจันทร์-ศุกร์ เว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดราชการอื่น ๆ หากพ้นกําหนดนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา เมื่อบัณฑิตวิท ยาลัย
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว ท่านจะทราบผลการสมัครทันที
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หัวข้อ ผู้สนใจเข้าศึกษา  ภาคปกติ  ตรวจสอบรายชื่อ  รายชื่อผู้สมัคร
ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้มากกว่า 1 สาขาวิชา โดยต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการสมัครแยกแต่ละสาขาวิชา โดยวันและเวลาสอบคัดเลือกไม่ตรงกัน แต่จะมีสิทธิ์
เข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาใบรายงานคะแนน (Transcript)
ผู้สมัครประเภทที่ 1
- สําเร็จการศึกษาแล้ว ใช้สําเนาใบคะแนน (Transcript) ฉบับที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน/
เดือน/ปีสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ หรือ
- สําเร็จการศึกษาแล้ว กําลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ใช้สําเนาใบคะแนน (Transcript)
ฉบับที่มีรายวิชาครบหลักสูตรแล้ว พร้อมแนบหนังสือรับรองว่ารอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จํานวนอย่างละ
1 ฉบับ
ผู้สมัครประเภทที่ 2
- กําลังศึ กษาในภาคการศึ กษาสุดท้ายของหลักสูตร ใช้สําเนาใบคะแนน (Transcript)
จํานวน 1 ฉบับ และหนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3)
สําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก โปรดแนบสําเนาใบคะแนน (Transcript)
ทั้งระดับปริญญาตรีและโท อย่างละ 1 ฉบับ
และกรณี ผู้ สมั ครที่ สํ าเร็ จปริ ญญาตรี ในหลั กสู ตรต่ อเนื่ อง ต้ องแนบสํ าเนาใบคะแนน
(Transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย จํานวน
1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (บส.บว.4) ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัคร
และรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา (ถ้ามี)
3. สํ า เนาใบทะเบี ย นสมรส/ใบเปลี่ ย นชื่ อ -สกุ ล (กรณี ที่ ชื่ อ -สกุ ล ในเอกสารไม่ ต รงกั น )
อย่างละ 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
5. ผู้สมัครที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ต้องส่ง
- ใบแจ้ งการชํา ระเงิน (บส.บว.2) ส่ว นของผู้ส มัค ร ฉบั บ จริ ง มี ล ายเซ็ น ผู้รั บ เงิ น และ
ประทับตราธนาคาร จึงถือว่าสมบูรณ์
- ซองจดหมาย ติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครเอง เพื่อทางบัณฑิตวิทยาลัยจักได้ส่ง
ใบเสร็จค่าสมัครสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครในภายหลัง
6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะ
สาขาวิชา
*** ผูส้ มัครรับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาเอกสารทุกฉบับ ***
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การพิจารณาใบสมัคร
1. ผู้ส มั ค รมี หน้ า ที่ ต รวจสอบรายละเอี ย ด รวมทั้ ง เอกสารประกอบการสมั ค ร ให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้ว นก่ อ นที่ จ ะยื่ น ใบสมั ค รต่ อ เจ้ า หน้า ที่ ข องบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เพื่ อ
ดําเนินการต่อไป และเมื่อยื่นใบสมัครแล้ว ไม่สามารถทําการเปลี่ยนสาขาวิชา
2. ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร ไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะไม่รับพิจารณา
3. ผู้ สมั ครต้ องรั บผิ ดชอบในการตรวจสอบข้ อมู ลการสมั คร เช่ น ชื่ อ-สกุ ล คณะ สาขาวิ ชา
แผนการศึกษา วิทยาเขต ฯลฯ ให้ถูกต้อง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะไม่รับผิดชอบ
หากผู้สมัครกรอกข้อมูลผิด
4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติของผู้สมัครและคุณสมบัติตามรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
ไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร

การประกาศผล
1. การมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัครที่ได้รับการตรวจสอบใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร
การชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา ตลอดจนรายละเอียด
เพิ่มเติมของสาขาวิชาถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และ ณ บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารสารสนเทศ ชั้นล่าง และ www.grad.ku.ac.th
การเข้าสอบคัดเลือกให้ใช้บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ
2. การมีสิทธิ์เข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 26
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ ชั้นล่าง และ www.grad.ku.ac.th
ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษา รายงานตัวได้เพียงหนึ่งสาขาวิชาเท่านั้น
หากได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา ต้องเลือกสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาใน
สาขาวิ ช าใดสาขาวิ ช าหนึ่ ง โดยยื่ น คํ า ร้ อ งขอสละสิ ท ธิ์ หรื อ กรณี มี ส ถานภาพเป็ น นิ สิ ต ปั จ จุ บั น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องยื่นคําร้องขอลาออกจากสาขาวิชาเดิมก่อน จึงจะ
ดําเนินการเข้าศึกษาในสาขาวิชาใหม่ ภายในวันจันทร์ที่ 26 – วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องยื่นคําร้องฯ ก่อนวันชําระเงินผ่านธนาคารเพื่อลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรก
วันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
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ข้อปฏิบัตสิ ําหรับผู้มีสทิ ธิเ์ ข้าศึกษา
1. กรอกข้อมูลประวัตินสิ ติ ใหม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
1.1 กําหนดการ
วันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
1.2 ขั้นตอน
- นิสิตกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ได้ที่ www.grad.ku.ac.th
- รหัสผ่านที่ใช้ในการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ คือ เลขประจําตัวประชาชน
และรหัสประจําตัวนิสิต
- นิสิตกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามเวลาที่กําหนด
ข้อมูลประวัตินี้สําหรับประกอบการรายงานตัว
หากพ้นกําหนดเวลาการกรอกประวัตินิสิตใหม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต บัณฑิตวิทยาลัยจะ
เปิดระบบอีกครั้งในวันรายงานตัว นิสิตสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ และถ้าหากยังไม่ดําเนินการ
กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ จะไม่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ลงทะเบียนขอรับบัญชีผใู้ ช้เครือข่ายนนทรี มก.
เมื่อดําเนินการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่แล้ว สามารถลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้ครือข่าย
นนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ที่ https://nontriregis.ku.ac.th/th/ วันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อนํารหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายไปใช้ในการพิมพ์ ใบแจ้งหนี้ (KU9) ชําระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกผ่านธนาคาร และการลงทะเบียนเรียนผ่าน Web
3. พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) และชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกผ่านธนาคาร
3.1 กําหนดการ
วันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และหากพ้นกําหนดจะถือว่า
สละสิทธิ์เข้าศึกษา
3.2 ขั้นตอน
- เปิดเว็ปที่ https//std.regis.ku.ac.th/ เพื่อ Login เข้าระบบ
- คลิกเมนู รายงาน
- คลิก ใบแจ้งหนี้ KU9
- คลิกเลือก “ประเภทการลงทะเบียน”
- คลิกปุ่ม “แสดงใบแจ้งหนี้” จะแสดงแบบฟอร์มใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
(BILL PAYMENT) จะมีแท่ง BarCode ที่ท้ายใบแจ้งหนี้
- คลิกเมนู File แล้วเลือกคําสั่ง Print หรือคลิกที่ไอคอน Print
ใบแจ้งหนี้ KU9
(ในการสั่งพิมพ์ฟอร์มใบแจ้งหนี้จะต้องอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวเท่านั้น และจะต้องใช้เครื่องพิมพ์ Laser
- นําใบแจ้งหนี้ KU9 ไปชําระเงินที่ธนาคาร
- ตรวจสอบรายชื่อชําระเงินได้ในวันถัดไป เวลา 09.00 น.

-74. การรายงานตัวเข้าศึกษา
4.1 เอกสารประกอบการรายงานตัว
1) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (เขียนชื่อ-สกุล และรหัสประจําตัวนิสิต)
2) ใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
2.1) ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาจากสภามหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว ใช้ ใ บคะแนน
(Transcript) ที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปีที่สําเร็จการศึกษา
2.2) ผู้ที่กําลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาใช้ใบคะแนน (Transcript)
ฉบับจริง ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร และหนังสือรับรอง ฉบับจริง ซึ่งรับรองว่า “เรียนครบ
หลักสูตรแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยฯ หากได้รับอนุมัติ
ก็ จ ะจบการศึ ก ษาในวั น ที่ .........” ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เ กิ น วั น เปิ ด ภาคเรี ย น (วั น เริ่ ม การสอน) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมสําเนา 1 ชุด
ทั้งนี้ต้องส่งใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปี
ที่สําเร็จการศึกษา ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน) ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ณ งานบริการการศึกษา ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือยศ (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
4) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ
5) ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ (ไม่เกิน 6 เดือน)
สําหรับผู้มสี ทิ ธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก แนบใบคะแนน (Transcript) ทั้งระดับ
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
และกรณี ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ ปริ ญ ญาตรี ใ นหลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ ง แนบ
ใบคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญา
มาด้วย
หากไม่มีใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ให้ใช้สําเนาใบคะแนน (Transcript)
ขนาดกระดาษ A4 ซึ่งได้รับการรับรองสําเนาถูกต้องจากสถาบันการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา โดยระบุ
ชื่อ-สกุล และตําแหน่งของผู้รับรองสําเนา พร้อมประทับตราสถาบันการศึกษา
4.2 การยืน่ เอกสารการรายงานตัว
ด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารสารสนเทศ ชั้น 8
ซึ่งจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะไม่คืนค่าสมัครสอบคัดเลือก หรือค่าลงทะเบียน
เรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้อความที่แจ้งไว้ใน
ใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัคร และเอกสารประกอบการรายงานตัว ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
หรือเป็นเอกสารปลอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการตามกฎหมายและให้
หมดสถานภาพนิสิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ข้อ 27 ทันที
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การปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ตามกําหนด มิฉะนั้นจะถือว่าขาด
คุณสมบัติในการรับเข้าศึกษา และหมดสถานภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะประกาศให้ทราบ
พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
(รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

