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คำนำ 
 

คูมอืปฏบิัตสิำหรับนสิติภูมิศาสตร์ ภาคพเิศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น

เอกสารที่โครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภูมิศาสตร์ ภาคพเิศษ จัดทำขึ้นเพื่อให้อาจารย์ 

นิสิต และผู้ปกครอง ยึดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน โดยเฉพาะเพื่อให้นสิิตเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการติดต่อ

ราชการกับทางโครงการฯ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่นิสิตต้องทำความเข้าใจ นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้

รวบรวมกฎ ระเบียบต่างๆ ทั้งแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน เว็บไซต์ในการติดต่อ

เ ร ื ่ อ งสำค ัญต ่ า งๆ  แนวทาง ในการย ื ่ นคำร ้ อ งต ่ า งๆ  และกฎระ เบ ี ยบท ี ่ ส ำค ัญของทาง

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ คูมอืนสิติเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แกนสิิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้

อย่างถูกตองตอไป 
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1. ระเบยีบการติดต่อราชการ 

 

นิสิตสามารถติดต่อโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑติ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ ในวัน

และเวลาราชการ ช่วงเช้า 9.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น. ได้ที่ห้องโครงการฯ (ห้อง

ภาควิชาภูมิศาสตร์) อาคาร 2 ชั้นล่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน เบอร์โทร

ตดิต่อ: 0-2564-3484 ต่อ 270 

ทัง้นี้ นสิติสามารถตดิต่อบุคลากรของโครงการฯ คอื 

(1) ผู้จัดการโครงการฯ: คุณพัชชา เกดิสุข โทร. 02-561-3480-84 ต่อ 270 

(2) เลขานุการโครงการฯ: อาจารย์ ดร.ธรีพร ช่ืนพี 

(3) ประธานโครงการฯ: อาจารย์ ดร.พรทพิย์ ลิ้มฬหะพันธ์  

(4) ตดิต่อผ่าน Facebook โครงการฯ: “ภูมศิาสตร์ ภาคพเิศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

 

หากนสิติมคีวามประสงค์ใหป้ระธานโครงการฯ ลงนามเอกสารต่างๆ จะตอ้งตดิต่อผ่านโครงการฯ 

โดยนิสิตต้องยื่นเอกสาร ที่ผู้จัดการโครงการฯ เพื่อตรวจสอบเอกสาร ก่อนเข้าระบบจะต้องผ่านความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษาประจำตัวนสิติใหเ้รยีบรอ้ยก่อน  

ทั้งนี้การติดต่อกับโครงการฯ นิสิตจะต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของทางมหาวิทยาลัย (ชุดนิสิต) 

และต้องแต่งกายเรียบร้อย (ดูระเบียบการแต่งกายในข้อ 13 หากนิสิตไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ทาง

โครงการฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเขา้รับการตดิต่อต่างๆ 

 

 

2. แนวทางการจัดการเรยีนการสอน  

 

การเรียนการสอนของหลักสูตรใช้ระบบการศึกษาตามหลักสากล หลักสูตร 4 ปี แบ่งระยะเวลา

การศกึษาเปน็ทวภิาค คอื 1 ปกีารศกึษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษา มีเวลาเรยีนประมาณ 15 สัปดาห์ 

โดยไม่มีการเปิดรายวิชาเรียนในภาคฤดูร้อน ยกเว้นรายวิชาฝึกงาน และวิชาศึกษาทั่วไปของทาง

มหาวทิยาลัย โดยใช้เวลาเรียนประมาณ 6 สัปดาห์ กำหนดเวลาเปดิการการศกึษา ดังนี้  

• ภาคตน้ ระหว่างเดอืน มถิุนายน-ตุลาคม  

• ภาคปลาย ระหว่างเดอืน พฤศจกิายน-มนีาคม  

• ภาคฤดูรอ้น ระหว่างเดอืน เมษายน-พฤษภาคม  

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรียนเป็นหน่วยกิต (Credit System) มหาวิทยาลัยฯ จัด

เนื้อหาวิชาที่จะสอนออกเป็นรายวิชา (Course) และกำหนดให้รายวิชาที่ใช้เวลาบรรยาย 1 ชั่วโมงต่อ
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สัปดาห์ในภาคเรียนปกติ ให้ถือว่ามีค่าเป็น 1 หน่วยกิต หรือรายวิชาที่ใช้เวลาเรียนในการปฏิบัติการ

ทดลอง 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในภาคเรียนปกติ มีค่าเป็น 1 หน่วยกิต ทั้งนี้ 1 ภาคการศึกษาจะใช้เวลา

เรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(ภูมศิาสตร์)  

 

ในแต่ละภาคเรยีน นสิติจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนตามวันและเวลาที่กำหนดตามปฏทินิการศกึษา 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในภาคต้นของปีการศึกษาที ่นิสิตเริ ่มเข้าศึกษา สำนักบริหาร

การศึกษาจะดำเนินการจัดตารางเรียนและลงทะเบียนเรียนให้นิสิตใหม่ สำหรับในภาคเรียนต่อไป นิสิต

จะตอ้งปฏบิัตติามขัน้ตอนในการลงทะเบยีนเรยีนดังนี้  

• นิสิตจะต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่คณะที่ตนเองสังกัด เพื่อขอคำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับ

แผนการเรยีนและการลงทะเบยีนเรียน 

• นสิติพมิพ์ใบแจง้ค่าธรรมเนยีมการศกึษาที่ระบบสารสนเทศนสิติ  

(https://stdregis.ku.ac.th/) และชำระเงนิค่าธรรมเนยีม 

• การศึกษาผ่านธนาคารตามวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา นิสิตลงทะเบียนเรียนผ่าน

ระบบสารสนเทศนิสิต (https://stdregis.ku.ac.th/) ตามวันและเวลาที ่กำหนดไว้ในปฏิทิน

การศกึษา 

• ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนของตนเอง ตามวันที่กำหนดไว้ในปฏทินิการศึกษา (กรณีมี

การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบยีนเรยีน ใหน้สิติพมิพ์เอกสารเก็บไวเ้ป็นหลักฐานทุกครัง้) 

• นิสิตสามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ที่ระบบสารสนเทศบริหาร

การศกึษา (KU-ISEA) ที่เมนู 959 (https://isea.ku.ac.th/EDUWeb/login.jsf) 

• นสิติสามารถลงทะเบยีนเรยีนและชำระค่าธรรมเนยีมการศกึษา (https://my.ku.th)  

• ตารางเร ียนในการเร ียนการสอน คือ หลังเวลา 14.00 – 20.00 น. ตามระเบ ียบของ

มหาวิทยาลัย (ในบางรายวชิา โดยเฉพาะรายวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติการ อาจมีการเรียนในช่วง

เช้า หรือเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์) อย่างไรก็ตาม ทางโครงการฯ พยายามจัดตาราง

เรยีนไม่ใหเ้กนิเวลา 17.00 น. เพื่อไม่ใหน้สิติกลับที่พักดกึ 

• เปิดหมู่เรียนแยกจากนิสิตภาคปกติโดยใช้หมู่ 145 กรณีรายวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติการใช้หมู่

ปฏิบัติการ 145 และหากมีนิสิตลงทะเบียนเกินกว่า 40 คน โครงการจะเปิดหมู่ปฏิบัติการ

เพิ่มเตมิ คอื หมู่ 146, 147 และ 148 ตามลำดับ 

• อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวชิาเป็นคนเดยีวกันทัง้ภาคปกต ิและโครงการภาคพเิศษ 

• นิสิตโครงการภาคพิเศษรับเอกสารการสอนในวงเงินไม่เกิน 150 บาท ต่อรายวิชาต่อภาค

การศกึษา หากเกนิวงเงนิดังกล่าว นสิติเป็นผู้รับผิดชอบ 

https://stdregis.ku.ac.th/
https://stdregis.ku.ac.th/
https://isea.ku.ac.th/EDUWeb/login.jsf
https://my.ku.th/
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• โครงการฯ เป็นผู้จัดตารางเรียน นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นที่โครงการฯ 

ไม่ได้เปิดหมู่เรียน ให้ยกเว้นทำเรื่องขอเรียนร่วม ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณี รวมถึงไม่

อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดบูรณาการที่มีรหัส 01999xxx ก่อนได้รับอนุญาต

จากทางโครงการฯ 

• ในช่วงก่อนปิดภาคการศึกษา โครงการฯ จะมีการสำรวจความต้องการลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาเอกเลือก รายวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาเลือกเสรี เพื่อกำหนดรายวิชา และ

จำนวนหมู่เรยีนที่จะตอ้งเปดิใหน้สิติโครงการภาคพเิศษ 

• การเลือกเปิดรายวิชาเอกเลือก รายวิชาเลือกนอกภาควิชา รายวิชาภาษาอังกฤษ และ

รายวชิาเลอืกเสร ีใช้วธิกีารโหวตเลอืกและพิจารณาจากเสยีงส่วนใหญ่ผ่านเว็บไซต์ภาควิชาฯ 

โดยรายวชิาเลอืกนอกภาควชิา (วชิาโท) จะเปดิใหจ้ำนวน 1-2 สาขาวชิาต่อช้ันป ี

• ในรายวิชาที่มีนิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนมาก หากเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ 

จะพิจารณาจากลำดับผู ้ที ่เข้าโหวตเลือกวิชานั ้นๆ เช่น รายวิชาที่มีการออกภาคสนาม 

โครงการฯ กำหนดให้นิสิตลงทะเบียนได้ไม่เกินหมู่ละ 30 คน ดังนั้น ผู้ที่เข้าโหวตเลือกวิชานี้ 

30 คนแรกจะไดรั้บการจัดสรรใหล้งเรยีนในรายวิชานัน้ 

 

 

3. ข้อกำหนดการลงทะเบยีนในรายวิชาท่ีมวิีชาบังคับก่อน 

 

• รายวิชาบังคับ และรายวิชาเอกเลือกในหลักสูตรบางรายวิชามีข้อกำหนดให้นิสิตต้องสอบ

ผ่านวิชาพื้นฐานก่อน (วิชาบังคับก่อน) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นในภาค

การศึกษาถัดไป เช่น รายวิชา 01451151 การอ่านแผนที่เป็นวิชาบังคับก่อนสำหรับรายวิชา 

01451253 01451254 01451352 01451354 และ 01451355 ซึ ่งเร ียกวิชาเหล่านี ้ว ่าว ิชา

ต่อเนื่อง    

• การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีการกำหนดวิชาบังคับก่อน นิสิตต้องสอบได้

วชิาบังคับก่อน มฉิะนัน้ใหถ้อืว่าการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิานัน้เป็นโมฆะ 

• นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื่องควบคู่กับวิชาบังคับก่อนที่เคยสอบตก (F) หรือถอน

รายวิชา (drop ติด W) ในภาคการศึกษาก่อน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่

ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชา ทั้งนี้ หากนิสิตสอบตกซ้ำในรายวิชาบังคับก่อน ผลการเรียน

ของวิชาต่อเนื่องไม่ถือเป็นโมฆะ และนำมาคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสมตามปกติ (ทั้งสองวิชา

ตอ้งเปดิหมู่เรยีนพรอ้มกันในภาคการศกึษานัน้) 
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• นสิติที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาต่อเนื่องควบคู่กับวชิาบังคับก่อน หากขอถอนวชิาบังคับก่อน (drop 

ทั้งแบบติดและไม่ติด W) นิสิตจะต้องถอนวิชาต่อเนื่องในคราวเดียวกันด้วย หากไม่ถอนวิชา

ต่อเนื่อง ให้ถือว่าการลงทะเบียนวิชาต่อเนื่องเป็นโมฆะ ทั้งนี้ หากเป็นนิสิตปีสุดท้ายของ

หลักสูตรที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานั้นสามารถขอผ่อนผันไม่ให้เป็นโมฆะได้ โดยต้อง

ได้รับการอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการก่อนการลงทะเบียนเรียน เช่น นิสิตต้องการ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01451241 ภูมิศาสตร์ธรณีสัณฐาน ซึ ่งต้องสอบผ่านรายวิชา 

01451141 ภูมิศาสตร์กายภาพมาก่อน หากนิสิต drop หรือ สอบได้เกรด F ในรายวิชา 

01451141 ในภาคปลาย ปี 1 นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01451241 พร้อมกับ

รายวิชา 01451141 ในภาคปลาย ปี 2 ได้ แต่มีเงื่อนไข คือ ถ้านิสิตถอนรายวิชา 01451141 

ตอ้งถอนรายวชิา 01451241 พรอ้มกันดว้ยในคราวเดยีว แสดงดังรูปท่ี 1 

• ภาควิชาฯ และโครงการฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน คือ ไม่รับฝากเกรด (เรียนโดยที่ยังไม่ได้

ลงทะเบยีน และอาจารย์ผู้สอนเก็บเกรดไวใ้นเทอมที่นสิติลงทะเบยีนเรยีน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แผนผังการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาต่อเน่ืองที่ต้องผ่านการเรยีนวชิาบังคับก่อน 
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4. แนวทางการเปดิรายวิชาเอกบังคับ 

 

• รายวชิาบังคับทัง้ในสาขาวชิา และนอกสาขาวชิา เปดิสอนปลีะ 1 ครัง้ ดังนัน้ หากนสิติสอบไม่

ผ่านหรือมีการถอนรายวิชา (Drop หรือเกรด W) นิสิตจะต้องรอลงทะเบียนอีกครั ้งในปี

การศกึษาถัดไป 

• การสอบไม่ผ่านรายวชิาบังคับที่มขีอ้กำหนดการลงทะเบยีนในรายวิชาที่มวีิชาบังคับก่อน อาจ

ส่งผลใหน้สิติไม่สามารถจบการศกึษาไดภ้ายในกำหนดเวลา 4 ป ี

 

 

5. แนวทางการเปดิรายวิชาเลือกในสาขา วิชาเลือกนอกสาขา และวิชาเลือกเสร ี

 

วชิาเลอืกในสาขา นสิติตอ้งลงเรยีนและสอบผ่านอย่างนอ้ย 5 รายวชิา รวม 15 หน่วยกติ 

• โครงการฯ จะจัดให้นิสิตในแต่ละชั ้นปีโหวตเลือกวิชาที่ต้องการเรียนมากที่สุด และเปิด

รายวชิาให ้2 – 3 รายวชิาต่อภาคการศกึษา โดยนสิติจะเริ่มเรยีนในป ี3 ภาคตน้ 

• ในรายวิชาที่มีการออกภาคสนาม โครงการฯ จำกัดจำนวนนิสิตลงทะเบียนไม่เกิน 30 คนต่อ

หมู่เรยีน  

• กรณีนิสิตเลือกลงทะเบียนวิชาฝึกงาน (01451399) ให้นิสิตเลือกลงเรียนรายวิชาเลือกใน

สาขาอีกเพียง 4 รายวิชา ทั้งนี้ นิสิตต้องสอบผ่านรายวิชาและมีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชานั้น

ครบถว้นตามที่ภาควชิากำหนดไว ้(ดูรายละเอยีดในหัวขอ้ที่ 10) 

วิชาเลือกนอกภาควิชาหรือวิชาโท นิสิตต้องลงเรียนและสอบผ่านอย่างน้อย 5 รายวิชา 15 

หน่วยกิต ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง (มีรหัสวิชา 5 ตัวแรกเหมือนกัน เช่น 01455xxx) โดยเริ่มเรียนวิชา

แรกในป ี2 ภาคตน้ 

• โครงการฯ จะจัดให้นิสิตที่กำลังจะขึ้นปี 2 ทำการโหวตเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเรียนมาก

ที่สุด 1 อันดับ  

• โครงการฯ จะพจิารณาเปิดรายวิชาให้นสิติจำนวน 1-2 สาขาวชิาต่อช้ันป ีตามจำนวนนิสิตใน

รุ่นนั้นๆ เช่น นิสิตรหัส 58 เลือกเรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว นิสิต

รหัส 59 เลอืกสาขาวชิารัฐศาสตร์ นสิติรหัส 60 เลอืกสาขาวชิารัฐศาสตร์ เป็นตน้ 
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• ในกรณีที่นิสิตมีการถอนรายวิชาในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง (drop) หรือสอบไม่ผ่าน (ได้เกรด F) 

แล้วปรากฏว่านิสิตรุ่นถัดไปเลือกเรียนต่างสาขาวิชา นิสิตผู้นั ้นจะต้องเป็นคนรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจากการเรยีนร่วม 

วชิาเลอืกเสรี นสิติตอ้งลงเรยีนและสอบผ่านอย่างนอ้ย 2 รายวชิา รวม 6 หน่วยกิต  

• รายวิชาเลือกเสรี คือ รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นของวิทยาเขตบางเขน ในคณะ

หรอืภาควชิาใดๆ และมกีารสอนในหมู่เรยีนภาคพเิศษ 

• โครงการฯ จะจัดให้นิสิตโหวตเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียนในปี 2 ภาคต้น และปี 4 ภาค

ปลาย 

• โครงการฯ จะพจิารณาเปดิรายวชิาใหน้สิติจำนวน 1 รายวชิาต่อช้ันปตี่อภาคการศกึษา 

 

6. การขอใช้สิทธิ์เรยีนรว่มรายวิชานอกสาขา  

 

• กรณีมีนิสิตขอเปิดเรียนรายวิชาไม่ถึง 20 คน ต่อ 1 หมู่เรียน โครงการฯ อาจจะพิจารณาให้

เรยีนร่วมกับนสิติจากสาขาอื่น ในหมู่เรยีนภาคพเิศษที่เปดิสอนในภาคการศกึษานัน้  

• นิสิตทุกชั้นปี (ไม่จำเป็นต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00) สามารถขอใช้สิทธิ์เรียนร่วม

เฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษเท่านั ้น ได้ในกรณีที ่โครงการฯ ไม่เปิดหมู ่เรียนในภาค

การศึกษานั้น โดยนิสิตแต่ละคนสามารถขอใช้สิทธิ์เรียนร่วมในรายวิชาภาษาอังกฤษได้เพียง 

2 ครัง้ ตลอดระยะการศกึษาหลักสูตร 4 ป ี

• นสิติทำคำร้องขอเรยีนร่วม โดยตอ้งผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษาก่อน ทั้งนี้ นิสิต

ต้องหมั่นติดตามประกาศจากโครงการฯ (ผ่านทาง Facebook โครงการฯ) โดยเฉพาะที่

เกี่ยวขอ้งกับช่วงเวลาที่ใหท้ำคำร้อง ทัง้นี้หากพน้กำหนดจะไม่รับพจิารณาคำร้องต่างๆ ในทุก

กรณี  (ดูตัวอย่างเอกสารคำรอ้งในหัวขอ้ 19) 

 

 

7. การขอใช้สิทธิ์เรยีนรว่มเพื่อเพิ่มคะแนนเฉล่ียสะสม GPAX  
 

• นสิติที่มคีวามประสงค์ขอเรยีนร่วมตอ้งเป็นนสิิตช้ันปทีี่ 4 ขึ้นไป และมเีกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 

2.00 เท่านัน้  

• นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้เรียนร่วมในรายวิชาดังกล่าว เพื่อช่วย

ปรับเกรดใหส้ามารถยื่นขอจบการศกึษา (GPAX สูงกว่า 2.00) 
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• หมู่เรยีนทีน่สิติสามารถขอเรียนร่วมต้องเป็นหมู่เรยีนที่เปิดให้สำหรับนสิิตโครงการภาคพิเศษ 

เท่านัน้ 

• นสิติสามารถขอใช้สทิธิ์เรยีนร่วมไดภ้าคการศกึษาละไม่เกนิ 2 รายวชิา  

• นิสิตที่ได้รับสิทธิ์เรียนร่วมในรายวิชาใด แล้วถอนรายวิชา (drop) หรือสอบไม่ผ่าน จะไม่

สามารถขอใช้สทิธิ์ในรายวชิาดังกล่าวไดอ้กีในภาคการศกึษาถัดไป 

• กรณีที่พบว่านิสิตที่ได้สิทธิ์เรียนร่วมในรายวิชาใดๆ แล้วไม่เข้าเรียนจนหมดสิทธิ์สอบใน

รายวิชานั้น นิสิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการขอเรียนร่วมใน

รายวชิาดังกล่าว และถูกตัดสทิธิ์การขอเรยีนร่วมทุกภาคการศกึษา 

• นสิติที่ขอใช้สทิธิ์เรยีนร่วมตอ้งยื่นความจำนงต่อโครงการฯ หลังจากเปดิภาคการศึกษาไม่เกิน 

1 สัปดาห์ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่รับพิจารณาคำร้องในทุกกรณี ทั้งนี้ นิสิต

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ทางเว็บไซต์ภาควิชาฯ Facebook โครงการฯ หรือ

ขอรับไดท้ี่หอ้งโครงการภาคพเิศษ (ดูตัวอย่างเอกสารคำรอ้งในหัวขอ้ 19) 

 

 

8. การเปดิรายวิชาในภาคฤดูร้อน 

 

• โครงการฯ ไม่เปดิสอนรายวชิาในสาขา ในภาคฤดูรอ้น ยกเวน้วชิาฝึกงาน 

• โครงการฯ จะเปิดสอนรายวิชานอกภาค ในภาคฤดูร้อน เฉพาะกรณีมีนิสิตไม่น้อยกว่า 30 

คน ต ่อ 1 หม ู ่ เร ียน แจ ้งความประสงค ์ขอเป ิดรายว ิชา  (ว ิชาหมวดศ ึกษาท ั ่วไป 

ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ วิชาเลือกเสรี ตามตารางเรียนที ่คณะ สาขา และ

มหาวทิยาลัยกำหนด) ผ่านระบบสำรวจความตอ้งการลงทะเบยีนเรยีนภาคฤดูรอ้น 

 

9. แนวทางการขอผ่อนผันค่าลงทะเบยีน 

 

• นสิติที่จะขอใช้สทิธิ์ผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบยีน ตอ้งแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

- จดหมายขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบยีนจากผู้ปกครองนสิติ 

- เอกสารรับรองรายไดข้องผู้ปกครอง  

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่มกีารรับรองสำเนาถูกตอ้ง 

• ยื่นใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนถึงประธานโครงการฯ ผ่านเลขานุการ

โครงการฯ และผู้จัดการโครงการล่วงหน้าก่อนถงึกำหนดการลงทะเบยีนเรยีน ไม่น้อยกว่า 2 
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สัปดาห์ ทั้งนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที ่ปรึกษาแล้ว (ติดตามประกาศทาง 

Facebook โครงการฯ)  

• นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องได้ทางเว็บไซต์ภาควิชาฯ Facebook โครงการฯ หรือขอรับ

ไดท้ีห่อ้งโครงการภาคพเิศษ (ดูตัวอย่างเอกสารคำรอ้งในหัวขอ้ 19) 

• นิสิตต้องระบุช่วงเวลาในการชำระเงินค่าลงทะเบียนในเอกสารใบคำร้อง โดยจะต้องชำระ

ล่าช้าสุดไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบปลายภาควันแรก ทั้งนี ้ มหาวิทยาลัย

กำหนดให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 1-10 ของเดือนเท่านั้น ดังนั้นนิสิตจะต้อง

นับวันสุดทา้ยของการชำระเงนิอย่างรอบคอบ (ดูจากปฏทินิการศกึษา) 

• กรณนีสิติชำระเงินค่าลงทะเบยีนเกนิกำหนดเวลาที่โครงการฯ ระบุไว ้นิสติจะโดนตัดสทิธิ์การ

ขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบยีนจำนวน 1 ภาคการศึกษา (ในภาคการศกึษาถัดไป) ทัง้นี้ 

หากพบว่านสิติมกีารชำระค่าลงทะเบยีนล่าช้าอกี โครงการฯ จะพจิารณาตัดสทิธิก์ารขอผ่อน

ผันค่าลงทะเบยีนทุกภาคการศกึษาที่เหลอื 

 

10. เงื่อนไขการลงทะเบยีนรายวิชาฝึกงาน 

 

ภาควิชาได้กำหนดเงื่อนไขในการลงทะเบียนรายวิชา 01451399 การฝึกงาน ซึ่งเป็นวิชาเอกเลือก 

โดยกำหนดใหฝึ้กงานในภาคฤดรูอ้น ของปกีารศกึษาที่นสิติกำลังจะขึ้นช้ันปทีี่ 4 มรีายละเอยีดดังนี้ 

• นสิติตอ้งสอบผ่านในรายวชิา 01451252 การจัดการฐานขอ้มูลเชิงพื้นที่ 01451253 ระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์ และ 01451254 ดิจทิัลโฟโตแกรมเมตรี และ 

• นสิติจะตอ้งสอบไดค้ะแนนเฉลี่ยของทัง้ 3 วิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 หรอืเกรด C ขึ้นไป 

 

11. เงื่อนไขการลงทะเบยีนรายวิชาปัญหาพเิศษ 

 

ภาควชิาไดก้ำหนดเงื่อนไขในการลงทะเบยีนรายวชิา 01451498 ปัญหาพเิศษ ซึ่งเป็นวชิาเอก

บังคับ ที่กำหนดใหเ้รยีนในช้ันปีที่ 4 โดยมเีงื่อนไขดังนี้ 

• นสิติตอ้งสอบผ่าน (ไดเ้กรด A ถงึ D) อย่างนอ้ย 3 ใน 4 ของรายวชิา ดังนี้ 01451253 ระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์ 01451351 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกสำหรับนักภูมศิาสตร์ 

01451354 การสำรวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และ 01451355 การทำแผนที่ดิจทิัล 

• กรณีนสิติสอบผ่านเพยีง 3 จาก 4 รายวิชาดังกล่าวข้างต้น นสิติจะตอ้งไดล้งทะเบยีนเรยีนใน

รายวชิาที ่4 แลว้ และเข้าเรียนครบเนื้อหารายวชิานัน้แลว้ แต่สอบไม่ผ่าน (ไดเ้กรด F) 
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• กรณนีสิติมคีุณสมบัตไิม่ครบตามเงื่อนไขข้างต้น จะตอ้งรอทำปัญหาพเิศษพรอ้มนิสติในรุ่น

ถัดไป 

 

12. สถานภาพนสิิตและการพ้นสภาพนสิิต  

 

• สถานภาพนิสติ  

- นสิติปกตคิอืนสิติที่ได ้G.P.A. ไม่ต่ำกว่า 2.00  

- นสิติรอพนิจิคอืนสิติที่ได ้G.P.A. ต่ำกว่า 2.00  

• การพ้นสภาพนิสิต สถานภาพนสิติจะสิ้นสดุลง เมื่อ 

- ถงึแก่กรรม 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบัต:ิ สำเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรอืเทยีบเท่า หรอื เป็นผู้มคีวาม

ประพฤตเิสยีหายร้ายแรง หรอื เป็นคนวกิลจรติ หรอื เป็นโรคตดิต่อรา้ยแรง หรือถูกคัด

ช่ือออกจากสถานศกึษาเพราะกระทำผิดทางวนัิย 

- เป็นนสิติหรอืนักศกึษาของสถาบันอุดมศกึษาของรัฐแห่งอื่นดว้ย เวน้แต่สถานศกึษานัน้

เป็นมหาวทิยาลัยเปดิ 

- ไม่ลงทะเบยีนเรียนหรอืไม่ลงทะเบยีนรักษาสถานภาพใหเ้สร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์แรก

นับแต่วันเปดิภาคเรยีน เวน้แต่จะไดรั้บการผ่อนผันจากคณบด ี

- พักการศกึษาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

- ใช้เวลาเรยีนเกนิกว่า 2 เท่าของจำนวนปกีารศกึษาที่กำหนดไวใ้นหลักสูตร (4 ป)ี คอื เกนิ

กว่า 8 ป ีทัง้นี้นับจำนวนภาคการศกึษาที่มกีารลาพักการศึกษาดว้ย 

- มแีตม้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 ยกเวน้ภาคการศึกษาแรกของนสิิตใหม่ 

- มแีตม้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 เป็นเวลา 2 ภาคการศกึษาปกตติดิต่อกัน ทัง้นี้ไม่

นับภาคการศกึษาแรกของนิสติใหม่ 

-  ถูกลงโทษทางวนิัยใหอ้อก หรอืไล่ออก 

 

หมายเหตุ: ทัง้นี้ยังมขีอ้บังคับอื่นๆ ตามขอ้บังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 ที่นสิติจะตอ้งเขา้ไป

ศกึษาเพิ่มเตมิอกี 

 

  



13 
 

13. วินัยนสิิต ระเบยีบการเรยีน การสอบ และเครื่องแบบนสิิต 

 

13.1 วินัยนิสติ  

1) นสิติตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบและขอ้บังคับของมหาวทิยาลัยโดยเคร่งครัด 

2) นสิติตอ้งปฏบิัตติามหลักศลีธรรม และวัฒนธรรมของสังคมไทยในทุกโอกาส 

3) นสิติตอ้งละเวน้การประพฤตใิด ๆ ที่นำมาหรอือาจนำมาซึ่งความเสยีหายแก่ตนเองและ

มหาวทิยาลัย 

4) นสิติตอ้งรักษาความสามัคคใีนหมู่คณะ 

5) นสิติจะตอ้งไม่เสพสุราหรอืสิ่งเสพตดิใด ๆ จนครองสติไม่อยู่ และเป็นสาเหตุใหเ้สื่อมเสยี

แก่ตนเอง ผู้ปกครองและมหาวทิยาลัย 

6) นสิติไม่พกอาวุธ หรอืระเบดิเมื่ออยู่ในมหาวทิยาลัย 

7) นสิติไม่ก่อเรื่องววิาทกับผู้ใดทัง้ภายนอกและในมหาวทิยาลัย 

8) นสิติไม่เล่นการพนันทุกประเภทในมหาวทิยาลัย 

9) นสิติไม่จัดสิ่งพิมพ์หรอืสื่ออื่นใด ๆ อันอาจจะกระทบกระเทอืนผู้อื่น ออกเผยแพร่โดยมไิด้

รับอนุญาตจากมหาวทิยาลัย 

10)  นสิติไม่จัดการประชุมหรอืการชุมนุมใด ๆ โดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบจาก รองอธกิารบดี

ฝ่ายกจิการนสิติ 

11)  นสิติไม่ทำลายทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย 

12)  นสิติไม่มสีิ่งของผิดกฎหมายไวใ้นครอบครอง 

13)  นสิติไม่ประพฤติตนเป็นอันธพาล 

14)  นสิติตอ้งแสดงบัตรประจำตัวนสิติไดท้ันทเีมื่อเจา้หนา้ที่ขอตรวจสอบ 

15)  นสิติตอ้งแจง้ใหม้หาวทิยาลัยทราบทันทเีมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงสำมะโนครัวหรอื ที่พัก

อาศัย 

13.2 การลงโทษทางวนัิย การลงโทษนสิติที่กระทำผิดทางวนัิยม ี9 สถาน 

1) ตักเตอืน 

2) ภาคทัณฑ์หรอืทำทัณฑ์บน 

3) ใหช้ดใช้ค่าเสยีหาย 

4) ใหพ้ักการศกึษาตัง้แต่ 1 ภาคถงึ 3 ปกีารศกึษา 

5) ระงับการใหป้รญิญาและอนุปรญิญาไม่เกนิ 3 ปกีารศึกษา 

6) ระงับการออกใบแสดงผลการศกึษาและใบรับรองใด ๆ ไม่เกนิ 3 ปกีารศกึษา 

7) ระงับการออกปรญิญาบัตรไม่เกนิ 3 ปกีารศกึษา 

8) ใหอ้อกในใบแสดงผลการศึกษาว่าถูกใหอ้อกจากการศึกษาหรอื "dismissed" 
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9) ไล่ออกโดยระบุในใบแสดงผลการศกึษาว่าไล่ออกหรอื "dishonorably expelled" 

13.3 ระเบยีบการเรยีน  

1) ตอ้งเรยีนตดิต่อกันทุกภาคการศกึษาปกต ิยกเวน้ไดรั้บการอนุมัตใิหล้าพัก การศกึษา

ช่ัวคราวจากคณบด ี 

2) ตอ้งสอบไล่ไดทุ้กรายวชิาที่ลงทะเบยีนเรยีนไว ้ถา้สอบตกรายวชิาเลอืกเสร ีอาจจะเลือก

รายวชิาอื่นทดแทนไดโ้ดยไดรั้บอนุมัตจิากคณบด ี 

3) ตอ้งเรยีนในมหาวทิยาลัยไม่ต่ำกว่า 4 ภาคการศกึษาปกต ิและใช้เวลาทัง้หมดไม่เกนิ 2 

เท่า ของจำนวนปกีารศกึษาที่กำหนดไวใ้นหลักสูตร ตอ้งสอบไล่ไดค้รบรายวชิาและหน่วย

กติในหลักสูตรและไดแ้ตม้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จึงจะมสีทิธิ์ขอรับ

ปรญิญาตร ีและต้องไดไ้ม่ต่ำกว่า 3.00 จงึจะมสีทิธิ์ขอรับปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอก  

4) ถา้เรยีนตกวชิาบังคับก่อน (prerequisite) จะลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาต่อเนื่องไดเ้มื่อลง

รายวชิาบังคับก่อนที่สอบตกนัน้ควบคู่กับรายวชิาต่อเนื่อง และถ้าสอบตกรายวชิาบังคับ

ก่อน การลงทะเบยีนรายวิชาบังคับต่อเนื่องจะถอืเป็นโมฆะ  

5) ถา้ขาดเรยีนวิชาใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเกนิรอ้ยละ 20 ของเวลาเรยีนทัง้หมด จะหมดสทิธิ์

เขา้สอบไล่ และถอืว่าสอบตกวชิานัน้  

13.4 ระเบยีบการสอบ  

1) การสอบทุกครัง้นสิติตอ้งเข้าสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่อาจารย์ประจำวชิากำหนดไว ้ 

2) ถา้นสิติไม่สามารถเข้าไดด้ว้ยเหตุจำเป็น ต้องยื่นคำรอ้งผ่านอาจารย์ประจำวิชา ภายใน

เจ็ดวัน และจะตอ้งสอบใหเ้สร็จภายในเวลาสามสบิวันนับจากวันที่ไม่ไดเ้ขา้สอบ ทั้งนี้นสิติ

ตอ้งชำระค่าธรรมเนยีมการสอบชดเชยหน่วยกติละ 20 บาท  

3) การสอบทุกครัง้นสิติตอ้งใช้กระดาษสอบที่อาจารย์ประจำวชิาจัดให้ และจะนำ กระดาษ

ขอ้สอบออกจากหอ้งสอบมิได ้ 

4) นสิติตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบการสอบจากคำช้ีแจงของอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบ การทำ

การทุจรติ หรอืส่อทุจรติในการสอบดว้ยวธิใีดก็ตาม ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น  

5) การส่อทุจรติในการสอบ เช่น การไม่ปฏบิัตติามระเบยีบการสอบ หรอืคำช้ีแจงของ

อาจารย์ผู้ควบคุมการสอบ นำเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับวชิาที่สอบเขา้ไปในหอ้งสอบจะโดย

เจตนาหรอืไม่เจตนาก็ตามระดับโทษ คอืพักการศกึษา 1 ภาคการศกึษา  

6) การทำการทุจรติในการสอบ เช่น นำเอกสารทุกชนดิเกี่ยวกับวชิาที่สอบไปใช้ คัดลอกใน

การสอบ คัดลอกคำตอบผู้อื่น ใหผู้้อื่นคัดลอกคำตอบของตน เข้าสอบแทนกัน ระดับโทษ 

คอื พักการศกึษา 1 ปกีารศึกษา ผู้ที่กระทำผิดเป็นครัง้ที่ 2 มโีทษสถานเดยีวคอืใหอ้อก  
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13.5  เครื่องแบบนิสติ 

1) เครื่องแบบนสิติปกต/ิชุดเข้าเรยีนปกต ิมรีายละเอยีดดังนี้ แสดงดังรูปที่ 2 

เครื่องแต่งกายนสิติหญิง  

- เสื้อเช้ิตสขีาวผ่าหน้าแบบเรยีบ ไม่มสีาบดา้นหลัง ไม่รัดรูป แขนทรงกระบอก ยาว

เหนอืศอก ไม่เกนิ 5 เซนตเิมตร ตดิกระดุมโลหะเงนิลายถม เครื่องหมายพระพรุิณทรง

นาค ไม่ตดิกระดุมคอ ทับชายเสื้อไวใ้นกระโปรง ตดิเข็มเครื่องหมาย

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์บนอกเสื้อดา้นขวา โดยอยู่แนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 

- กระโปรงสนีำ้เงิน กรมท่า หรอืดำ แบบและทรงสุภาพ สัน้เหนอืเข่าไม่เกนิ 5 

เซนตเิมตร หรอืยาวเหนอืข้อเท้าไม่ต่ำกว่า 10 เซนตเิมตร  

- เข็มขัดหนังสดีำ หัวเข็มขัดโลหะเงนิมตีราพระพิรุณทรงนาค  

- รองเทา้หุม้ส้นหรอืรัดสน้แบบสุภาพสดีำ สนี้ำตาล หรอืสขีาว  

- สำหรับนสิติช้ันปทีี่ 1 สวมถงุเทา้ขาว รองเทา้หุม้สน้สขีาว  

เครื่องแต่งกายนสิติชาย  

- เสื้อเช้ิตแขนสั้นหรอืแขวนยาวสขีาวผ่าหน้า แบบเรยีบ ไม่รัดรูป ไม่มลีาย ไม่มดีอก ทับ

ชายเสื้อไวใ้นกางเกง  

- กางเกงขายาวสนี้ำเงนิ กรมท่า หรอืดำ แบบและทรงสุภาพ  

- เข็มขัดหนังสดีำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

- รองเทา้หุม้ส้นสดีำ สนี้ำตาล หรอืสขีาวแบบสุภาพ สวมถงุเทา้  

- สำหรับนสิติช้ันปทีี่ 1 ผูกเน็คไทสเีขยีว ปักตราพระพรุิณทรงนาค  

- ทรงผมแบบสุภาพ หา้มไวห้นวดและเครา 

 

รูปที่ 2 เครื่องแบบนสิติปกต ิชุดเข้าเรยีนปกติ 

ที่มา: กองกจิการนสิติ 
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2) เครื่องแบบนสิติชุดงานพธิ/ีชุดงานพระราชพธิ ีมรีายละเอยีดดังนี้ แสดงดังรูปที่ 3 

การแต่งกายในงานพธิ ีหมายถงึ งานพธิกีารของคณะและของมหาวทิยาลัย  

เครื่องแต่งกายนสิติหญิง  

- เสื้อเช้ิตสขีาวผ่าหน้า แบบเรียบ ไม่มสีาบดา้นหลัง ไม่รัดรูป แขนทรงกระบอกยาว

เหนอืศอก ไม่เกนิ 5 เซนตเิมตร ตดิกระดุมโลหะเงินลายถม เครื่องหมายพระพรุิณทรง

นาคและตดิกระดุมคอ ทับชายเสื้อไวใ้นกระโปรง ตดิเข็มเครื่องหมาย

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์บนอกเสื้อดา้นขวา โดยอยู่แนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 

- กระโปรงสนีำ้เงนิ กรมท่า หรอืดำ แบบและทรงสุภาพ ยาวคลุมเข่าหรอืยาวเหนอืขอ้

เทา้ไม่ต่ำกว่า 10 เซนตเิมตร  

- เข็มขัดหนังสดีำ หัวเข็มขัดโลหะเงนิมตีราพระพิรุณทรงนาค  

- รองเทา้หนังหุม้ส้นสดีำ หรือสนีำ้ตาล แบบสุภาพ  

เครื่องแต่งกายนสิติชาย  

- เสื้อเช้ิตแขนยาวสขีาวผ่าหน้า แบบเรยีบ ไม่รัดรูป ไม่มลีาย ไม่มดีอก ทับชายเสื้อไวใ้น

กางเกง  

- กางเกงขาวยาวสนี้ำเงิน  กรมท่า หรือดำ แบบและทรงสุภาพ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ 

- เข็มขัดหนังสดีำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

- รองเทา้หนังหุม้ส้นสดีำ หรือสนีำ้ตาล แบบสุภาพ สวมถุงเทา้  

- เน็คไทสเีขยีว ปักตราพระพิรุณทรงนาค 

   การแต่งกายในงานพระราชพธิี 

เครื่องแต่งกายนสิติหญิง  

- เสื้อเช้ิตสขีาวผ่าหน้าแบบเรยีบ ไม่มสีาบดา้นหลัง ไม่รัดรูป แขนทรงกระบอก ยาว

เหนอืศอก ไม่เกนิ 5 เซนตเิมตร ตดิกระดุมโลหะเงนิลายถม เครื่องหมายพระพรุิณ

ทรงนาค ตดิกระดุมคอ ทับชายเสื้อไวใ้นกระโปรง ตดิเข็มเครื่องหมาย

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บนอกเสื้อดา้นขวา โดยอยู่แนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2  

- กระโปรงสกีรมท่า แบบและทรงสุภาพ ยาวคลุมเข่า 5 เซนตเิมตร  

- เข็มขัดหนังสดีำ หัวเข็มขัดโลหะเงนิมตีราพระพิรุณทรงนาค  

- รองเทา้หนังหุม้ส้นสดีำ สวมถุงน่องสเีนื้อ  

เครื่องแต่งกายนสิติชาย  

- เสื้อเช้ิตแขนยาวสขีาวผ่าหน้า แบบเรยีบ ไม่รัดรูป ไม่มลีาย ไม่มดีอก ทับชายเสื้อไวใ้น

กางเกง  

- กางเกงขาวยาวสกีรมท่า แบบและทรงสุภาพ ห้ามสวมกางเกงยนีส์  

- เข็มขัดหนังสดีำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
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- รองเทา้หนังหุม้ส้นสดีำ  แบบสุภาพ สวมถุงเทา้  

- เน็คไทสเีขยีว ปักตราพระพิรุณทรงนาค  

หมายเหตุ สำหรับนสิติที่ได้รับมอบหมายให้ปฏบิัตหินา้ที่พเิศษในงานพระราชพธิ ีใหแ้ต่ง

กายตามที่อาจารย์ดูแลในงานพธินัีน้กำหนดใหแ้ต่ง  

 

รูปที่ 3 เครื่องแบบนสิติชุดพธิกีาร ชุดพระราชพธิี 

ที่มา: กองกจิการนสิติ 

3) ชุดเรยีนวชิากจิกรรมพลศกึษา การแต่งกายในการเรยีนวชิาพลศกึษาแสดงดังรูปที่ 4 ส่วน

การเรยีนภาคปฏบิัตกิารและการฝึกงานภาคสนาม ของคณะต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามที่ภาควชิา 

ซึ่งทำการสอนวิชานัน้ๆ กำหนด และใหใ้ช้ไดเ้ฉพาะในเวลาเรยีนวชิานัน้ๆ เท่านัน้ การแต่ง

กายของนสิติศาสนาต่าง ๆ อนุโลมใหเ้ป็นไปตามกฎของศาสนานัน้ๆ    

 

รูปที่ 4 ชุดเครื่องแบบวชิากจิกรรมพลศึกษา 

ที่มา: กองกจิการนสิติ 
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ทั้งนี้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2545

สงวนสทิธิ์จะไม่ใหบ้รกิารแก่นสิติที่แต่งกายไม่ถูกตอ้งตามระเบยีบ ที่กำหนดดังกล่าวขา้งตน้ ดังนี้ 

1.  หน่วยราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะไม่รับตดิต่อราชการและไม่ใหใ้ช้บรกิาร  

2.  อาจารย์ที่ปรกึษาและอาจารย์ประจำวชิาจะไม่รับการตดิต่อและไม่ใหค้ำปรกึษาในทุกเรื่อง  

3.  อาจารย์ผู้สอนประจำวชิาจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ห้องเรียน 

4.  อาจารย์ผู้ควบคุมหอ้งสอบจะไม่ใหเ้ขา้หอ้งสอบในวิชานัน้ๆ 

 

14. การขอรับและอนุมัติปรญิญา 

 

นสิติจะขอรับปรญิญาไดเ้มื่อ  

1) เรยีนครบตามหลักสูตรของสาขาวิชา และมแีต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 แต่

ถา้ไม่ถงึ 2.00 มสีทิธขิอรับอนุปรญิญาได ้ 

2) ยื่นคำรอ้งแสดงความจำนงขอรับปรญิญาหรอือนุปรญิญาภายใน 30 วัน นับจากวันเปดิเรยีน

ของภาคการศกึษาสุดทา้ยที่นสิติคาดว่าจะสอบไดห้น่วยกติครบถว้นตามหลักสูตร โดยคณบดี

จะเป็นผู้พิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรไดรั้บปรญิญาหรอือนุปรญิญา  

3) นสิติไม่มหีนี้สินต่อภาควชิา คณะ หรอืมหาวทิยาลัย  

4) นสิติเป็นผู้มคีวามประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบยีบของมหาวทิยาลัย และ 

5) สภามหาวทิยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัตปิรญิญาหรอือนุปรญิญา  

ทัง้นี้ พธิีประสาทปรญิญาจะมปีลีะ 1 ครัง้ โดยปกตมิหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์จะมพีธิี

พระราชทานปรญิญาบัตรในเดอืนตุลาคมของทุกปี 

 

15. การขอมสิีทธิ์เสนอชื่อเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร 

 

นสิติที่มคีวามประสงค์ขอมีสทิธิ์เสนอช่ือเขา้รับพระราชทานปรญิญาบัตร จะตอ้งดำเนนิการตาม

ระเบยีบของทางมหาวทิยาลัย ดังนี้ 

15.1 โครงสร้างกจิกรรมนสิิตที่นสิติตอ้งเข้าร่วม เพื่อให้มสีทิธิ์เสนอช่ือเขา้รับพระราชทานปรญิญา

บัตร 

1) กจิกรรมมหาวทิยาลัยไม่นอ้ยกว่า 3 กจิกรรม 

2) กจิกรรมเสริมสร้างสมรรถนะไม่นอ้ยกว่า 4 กจิกรรม ได้แก่ 

- กจิกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไม่นอ้ยกว่า 1 กิจกรรม 

- กจิกรรมพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ไม่นอ้ยกว่า 1 กจิกรรม 
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- กจิกรรมพัฒนาทักษะเสรมิสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารไม่นอ้ย

กว่า 1 กจิกรรม และ 

- กจิกรรมพัฒนาสุขภาพไม่น้อยกว่า 1 กจิกรรม 

3) กจิกรรมเพื่อสังคมไม่นอ้ยกว่า 1 กจิกรรม 

ทัง้นี้นสิติตอ้งเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 8 กจิกรรม และครบทุกประเภทกจิกรรม

จงึถอืว่าผ่านเกณฑ์ตามขอ้บังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559 

 

15.2 นิสิตต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ KU-EXITE หรือ แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่

มหาวทิยาลัยรับรองเป็นการทดสอบวัดระดับความรูท้างภาษาอังกฤษของนิสติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

ช้ันป ี3 ซึ่งจะตอ้งผ่านการเข้าสอบทุกคน ถา้หากไม่ไดเ้ข้ารับการทดสอบหรอืผ่านการสอบภาษาอังกฤษที่

ไดก้ารรับรองจากทางมหาวทิยาลัย นสิติจะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตรได ้การสมัครสอบ

นั้นจะมีการแจ้งรายชื่อนิสิตในระดับชั้นปี 3 มาให้ตรวจสอบข้อมูลประมาณ 1-2 เดือนก่อนถึงวันสอบ 

หากไม่มีรายชื่อ ตกหล่น หรือสะกดผิด นิสิตสามารถติดต่อแจ้งเพื่อทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่

กำหนดกับทางคณะได้โดยตรง ทั้งนี้นิสิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบ KU-EXITE นอกจากนี้ นิสิตยัง

สามารถขอใช้คะแนนการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ มาขอเทยีบคะแนน KU-EXITE ได ้โดยสามารถตรวจสอบ

ไดท้ี่ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ (http://ku-ept.human.ku.ac.th/?q=th/node/59239)  

 

16. ทุนการศึกษาและรางวัลสำหรับนสิิต  

 

16.1 รางวัลและทุนของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1) นิสิตที่สอบได้ระดับคะแนน A อย่างน้อย 5 รายวิชา และมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 

หน่วยกิต จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ภาคถัดไป (ภาคฤดูร้อนไม่

ยกเว้นให้) โดยนิสิตต้องขอตรวจสอบและประทับตรา "ยกเว้นค่าหน่วยกิต" ในบัตร

ลงทะเบยีนเรยีน (KU1) ก่อนจะชำระเงนิค่าธรรมเนยีม  

2) นิสิตที่มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต ตามข้อ 5 ของ

ระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2537 นิสิตซึ่งมีคุณสมบัติหรือได้

แสดงความสามารถดีเด ่นในด้านต ่าง ๆ จะได้ร ับการประกาศเก ียรติค ุณ ยกเว ้น

ค่าธรรมเนยีมการศกึษา หรือได้รับรางวัลอื่นตามหลักเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยกำหนด ทั้งนี้จะ

มีคณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกนิสิต ซึ ่งแต่งตั ้งโดยอธิการบดีเพื ่อพิจารณา

คุณสมบัติและความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยคณะฯ จะเสนอชื่อนิสิตเพื่อเข้ารับการ

พิจารณารับรางวัลนิสิตดีเด่น นิสิตที ่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที ่มีผลงานดีเด่นด้าน

http://ku-ept.human.ku.ac.th/?q=th/node/59239
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กจิกรรมเสรมิหลักสูตร นสิติที่มผีลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยจะ

ไดรั้บการยกเวน้ค่าบำรุงมหาวทิยาลัย และค่าหน่วยกติ 

3) รางวัลการเรยีนดี นิสติจะมีสทิธไิดรั้บการเรยีนด ีเมื่อมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะ

ปกีารศกึษานัน้ 3.50 รายวิชาที่ลงทะเบยีนเรยีนตอ้งไม่เป็นรายวชิาที่เรยีนซ้ำ เพราะสอบตก

หรอืเรยีนซำ้รายวชิาที่ลงทะเบยีนเรยีนโดยไม่นับหน่วยกติ (Audit) มาก่อนแลว้ นสิติปี

สุดทา้ยของแต่ละหลักสูตรไม่อยู่ในข่ายของการไดรั้บรางวัลเรยีนด ี 

16.2 รางวัลและทุนของคณะสังคมศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ มกีารเปดิรับสมัครมอบทุนประเภทต่างๆ ใหก้ับ

นสิติของคณะสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

1) ทุนนิสิตขาดแคลน สำหรับนิสิตที่ประสบปัญหาทุนทรัพย์ ทางคณะสังคมศาสตร์ จะมีการ

เปิดรับสมัครนสิิต (เฉพาะนิสิตภาคปกติ) เพื่อขอรับทุนการศึกษา โดยฝ่ายกิจการนิสิตของ

คณะสังคมศาสตร์จะประกาศแจ้งผ่านทาง Facebook ของคณะสังคมศาสตร์ เพื ่อให้

ภาควชิาเสนอช่ือนสิติเขา้รับการพจิารณา และสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการฯ 

2) ทุนสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีการเปิดรับสมัคร

นิสิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ) เพื่อขอรับทุนการศึกษา โดยทางคณะสังคมศาสตร์จะ

ประกาศแจ้งผ่านทาง Facebook ของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อให้ภาควิชาฯ เสนอชื่อนิสิตเข้า

รับการพจิารณา และสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการฯ ต่อไป 

16.3 ทุนของโครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภูมศิาสตร์ ภาคพเิศษ  

มกีารเปดิรับสมัครนสิติช่วยงานโครงการ (TA) เป็นประจำทุกภาคการศกึษา โดยเป็นไปตาม

เงื่อนไขที่กำหนดของโครงการฯ และการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โดยจะมกีารเปดิรับสมัคร ซึ่ง

สามารถตดิตามประกาศจากทางโครงการฯ  

16.4 เกยีรตนิยิม  

คุณสมบัตดิา้นการศกึษาของนสิติทีจ่ะไดรั้บปรญิญาเกยีรตนิยิม  

1) ไม่เคยสอบตกในรายวชิาใดตลอดหลักสูตร 

2) ไม่เคยเรยีนซำ้รายวชิาใดเพื่อเปลี่ยนแตม้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (regrade) 

3) ไม่เคยเรยีนซำ้เพื่อนับหน่วยกติในรายวชิาที่เคยลงทะเบยีนเรยีนโดยไม่นับ หน่วยกติมาก่อน 

4) ไดแ้ตม้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป สำหรับเกยีรตนิยิมอันดับหนึ่ง และ 3.25 ขึ้น

ไปสำหรับเกยีรตนิยิมอันดับสอง 

5) เรยีนจบภายในกำหนดเวลาจำนวนปทีี่ระบุไวใ้นหลักสูตร 

6) ตอ้งไม่เป็นนสิติที่ไดรั้บเทยีบรายวชิา ยกเวน้เป็นรายวิชาของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และมใิช่การเทยีบโดยอาศัยการสอบคัดเลอืกเขา้มาใหม่หรอืการไดรั้บเลอืกเขา้มาใหม่ หรือ
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การไดรั้บคัดเลอืกเขา้ศกึษา บัณฑติที่ไดรั้บปรญิญาเกยีรตนิยิม มสีทิธปิระดับเครื่องหมาย

เกยีรตนิยิม  

 

17. ระเบยีบการใช้ห้องปฏบัิติการ และการขอยมืครุภัณฑ ์และอุปกรณต่์างๆ 

 

17.1 ระเบยีบการใช้ห้องปฏิบัตกิารภูมศิาสตร์ 

1) นิสิตที่ใช้งานห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์ จะต้องวางเงินประกันการใช้งาน 1,000 บาท ต่อ

ภาคการศึกษา ซึ่งภาควิชาจะจัดเก็บ 100 บาท จากเงินจำนวนดังกล่าวเอาไว้เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ โดยเงินประกันในส่วนที่เหลือ จำนวน 900 บาท 

จะคนืใหก้ับนสิติเมื่อคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในสภาพเดมิ 

2) หากมีเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ใดๆ สูญหาย ชำรุด เสียหายจากการกระทำของ

นิสิตเอง เมื่อเกิดการชำรุด เสียหาย สูญหาย นิสิตจะต้องรับผิดชอบซื้ออุปกรณ์ที่ได้ตาม

มาตรฐานเดมิหรอืดกีวา่เดมิคนืใหก้ลบัสู่สภาพเดมิ 

3) ก่อนใช้งาน และ หลังใช้งานคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ใดๆ ในห้องปฏิบัติการ นิสิตจะต้อง

ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ว่าอยู่ในสภาพดี

หรือไม่ หากพบปัญหา ให้แจ้งกับอาจารย์ผู ้สอนทันที หากไม่แจ้งก่อนจะถือเป็นความ

รับผิดชอบของนสิติเอง 

4) ห้ามถอด เปลี่ยน ติดตั้ง และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับ

อนุญาต และห้ามนำอุปกรณ์ใดๆ หรือเครื ่องคอมพิวเตอร์ ออกนอกห้องปฏิบัติการ

ภูมศิาสตร์ โดยเด็ดขาด   

5) หากพบเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีปัญหาในการใช้งาน ให้แจ้งต่ออาจารย์ผู้สอน

โดยทันท ี

6) หา้มดาวน์โหลด โหลดไฟล์ ทำสำเนา หรอืตดิตัง้โปรแกรมอื่นๆ ที่ไม่มใีนเครื่อง หากมีความ

จำเป็นจรงิๆตอ้งขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนทุกครัง้ 

7) หา้มเปดิไฟล์ ขอ้มูล หรอืรูปภาพที่ไม่เหมาะสม 

8) หา้มนำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเข้ามาในห้องปฏบิัตกิาร ยกเวน้ขวดน้ำดื่มที่มีฝาปิดสนิท 

และต้องระมัดระวังในการดื่มน้ำ ไม่ทำให้ห้องปฏิบัติการหรือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใดๆ 

ไดรั้บความเสยีหาย 
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9) ห้ามส่งเสียงดัง เปิดเพลง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสียงดังกระทบต่อผู้อื่นในห้องปฏิบัติการ

ภูมศิาสตร์  

10) แต่งกายสุภาพ และถอดรองเทา้ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยทุกครัง้ 

11) ใหน้สิติในแต่ละวิชาที่ใช้งานหอ้งปฏบิัตกิารภูมิศาสตร์ น่ังประจำที่เดิมของตัวเองตลอดภาค

การศกึษา โดยตอ้งบันทกึขอ้มูลเพื่อเป็นหลักฐานการใช้งาน ในแต่ละสัปดาห์ 

12) ใช้เครื่องคอมพวิเตอร์ดว้ยความระมัดระวังและหา้มขดีเขยีนใดๆ ทัง้สิ้นลงในอุปกรณ์ทุกช้ิน 

17.2 ระเบยีบการขอยมืเครื่องกำหนดตำแหน่งดว้ยดาวเทยีมบนพื้นโลกแบบพกพา (GPS) 

ผู้ยมืเครื่องกำหนดตำแหน่งดว้ยดาวเทียมบนพื้นโลกแบบพกพาซึ่งเป็นครุภัณฑ์ของภาควชิา

ภูมศิาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอ้งปฏบิัติตามระเบยีบดังต่อไปนี้ 

1) ยมืเครื่องไดค้รั้งละไม่เกนิ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง หรอื กลุ่มละไม่เกนิ 2 เครื่อง 

2) ระยะเวลาการใหย้มืเครื่องเพื่อทำงานในรายวิชาปฏบิัติการ ใหย้มืเครื่องไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1 วนั 

(เวลา 9.00 – 16.00 น.) หรือ ตามตารางเรยีน 

3) ระยะเวลาการใหย้มืเครื่องเพื่อทำงานในรายวิชาอื่นๆ เช่น ปัญหาพเิศษ ใหย้มืเครื่องได ้ครัง้

ละไม่เกนิ 1 สัปดาห์ 

4) การยมืเครื่องจะต้องไดรั้บการรับรองจากอาจารย์ผู้สอน หรอื อาจารย์ที่ปรกึษาปัญหาพเิศษ

ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และจะต้องไดรั้บการอนุมัตจิากหัวหน้าภาควชิา

ภูมศิาสตร์ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนทุกครัง้ จึงสามารถยมืเครื่องได ้โดยนสิติสามารถตดิต่อขอรับ

เอกสารไดจ้ากอาจารย์ผู้ดูแลเครื่อง GPS 

5) การยมืทุกครัง้ ก่อนออกจากหอ้งยมื จะตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์ใหเ้รียบรอ้ย นำแบตเตอรี่ 

(ถ่ายไฟฉายขนาด AA 2 กอ้นมาทดสอบเครื่องด้วยทุกครัง้ (อุปกรณ์ชำรุด เสยีหาย ใช้การได้

หรอืไม่ อุปกรณ์เสริมต่างๆ ครบหรอืไม่) หากยมืเครื่องออกไปแลว้ ภาควิชาจะไม่รับผิดชอบ

ต่อความเสยีหายที่เกดิขึ้นไม่ว่ากรณใีด และผู้ยมืจะตอ้งรับผิดชอบต่อความเสยีหายที่เกดิขึ้น

ทัง้หมด 

6) การคนืเครื่องจะต้องเปดิ-ปิด และทดสอบเครื่องใหอ้าจารย์ผู้รับผิดชอบตรวจสอบทุกครัง้ 

หากคนืเครื่องเกนิกำหนดเวลาที่ขอไว ้จะตอ้งเสยีค่าปรับวันละ 100 บาท ต่อ 1 เครื่อง 

7) หากนำเครื่องไปใช้แลว้เกดิปัญหา/มคีวามเสยีหายเกดิขึ้น ตอ้งแจ้งภาควิชาทุกครัง้ 

8) ค่าปรับสำหรับอุปกรณ์ชำรุดหรอืเสยีหาย มดีังนี้ 

- เครื่องกำหนดตำแหน่งดว้ยดาวเทยีมบนโลกแบบพกพา เครื่องละ 25,000 บาท 
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- สายดาวน์โหลดขอ้มูล เส้นละ 500 บาท 

- คู่มอื เล่มละ 500 บาท 

- สายคลอ้งเครื่อง เสน้ละ 500 บาท 

- ตดิไวรัสคอมพวิเตอร์ ชดใช้ค่าซ่อมแซมตามจริง 

9) หากผู้ยมืไม่ใช่นสิติหรอืเป็นบุคลากรในภาควิชา ตอ้งทำหนังสอืขออนุมัตยิมืเครื่องถึงภาควิชา 

โดยมคี่าใช้จ่ายในการยมื วันละ 500 บาท ต่อเครื่อง และตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบขา้งตน้ทุก

ประการ 

 

18. แหล่งข้อมูลสารสนเทศสำคัญ 

 

คณะสังคมศาสตร์ http://soc.ku.ac.th  

ระบบใหบ้รกิารขอ้มูลคณะสังคมศาสตร์ https://service-soc.ku.ac.th  

ภาควชิาภูมศิาสตร์ http://geo.soc.ku.ac.th  

Facebook ภาควิชาภูมิศาสตร์ https://www.facebook.com/official.Geography.KU  

 https://www.facebook.com/geogclubkaset/  

Facebook กลุ่ม Geography-64 https://www.facebook.com/groups/754041348616648  

สำนักบรหิารการศกึษา https://registrar.ku.ac.th/  

ระบบสารสนเทศนิสติ https://stdregis.ku.ac.th/  

กองกจิการนสิติ http://www.sa.ku.ac.th  

กจิกรรมเสริมหลักสูตร http://nisit.kasetsart.org  

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) http://www.sw.sa.ku.ac.th  

  

 

  

http://soc.ku.ac.th/
https://service-soc.ku.ac.th/
http://geo.soc.ku.ac.th/
https://www.facebook.com/official.Geography.KU
https://www.facebook.com/geogclubkaset/
https://www.facebook.com/groups/754041348616648
https://registrar.ku.ac.th/
https://stdregis.ku.ac.th/
http://www.sa.ku.ac.th/
http://nisit.kasetsart.org/
http://www.sw.sa.ku.ac.th/


24 
 

19. ระบบการย่ืนเอกสารคำร้องของนสิิต 
 

การยื่นเอกสารคำรองของนิสิตคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหนิสิตเขาไปท่ี ระบบใหบริการ

ขอมูลคณะสังคมศาสตร (https://service-soc.ku.ac.th) โดยนิสิตจะต้องดำเนินการลงทะเบียนกรอกข้อมูล

ประวัติของนิสิตในระบบให้เรียบร้อย โดยใช้บัญชี username และ รหัสผ่าน password เป็นบัญชีเดียวกัน

กับของทางมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำหนดให ้มขีัน้ตอนที่นสิติควรทราบดังนี้ 

 

1) นสิติ login ดว้ย account ของทางมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) ขอ้มูลส่วนบุคคล นสิติจำเป็นตอ้งกรอกขอ้มูลส่วนตัวใหค้รบถว้น จากนัน้กดบันทกึขอ้มูล 

3) ขอ้มูลวชิาการ เลอืก หลักสูตรปัจจุบัน ใส่ขอ้มูลของนสิติใหค้รบถว้น จากนัน้กดบันทกึขอ้มูล 

4) เมนู เอกสารคำร้อง เลือก สร้างคำร้องใหม่ เลือกประเภทคำร้อง แนบเอกสาร (ถ้ามี) และใส่

เหตุผลของการยื่นคำร้อง ** ข้อพึงระวังหากข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่มีเอกสารแนบ การยื่นคำร้อง

จะไม่สำเร็จ และจะทำให้นิสิตยื ่นคำร้องไม่ทันเวลา ดังนั้นต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ด้วยความ

ระมัดระวัง ** 

หากนสิติตอ้งการความช่วยเหลอืในการใช้งานระบบ ให้เลอืก ขอความช่วยเหลอื โดยระบุความประสงค์ 

คำถามที่นสิติตอ้งการทราบหรอืตอ้งการความช่วยเหลือ ทัง้นี้ขอใหน้สิิตใช้ภาษาที่สุภาพและมมีารยาทใน

การใช้งานเครื่องมอืในการสื่อสารออนไลน์ 

 

  

https://service-soc.ku.ac.th/
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20. แนะนำบุคลากรประจำภาควิชาภูมศิาสตร์ 

 

คณาจารย์ประจำภาควิชาภูมศิาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 11 คน 

อาจารย์ ดร.ชมชดิ  พรหมสิน 

(หัวหน้าภาควชิาภูมศิาสตร์) 

วุฒิการศึกษา 

2539–2543 ศศ.บ. (ภูมิศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

2543–2546 วท.ม. (ภูมิศาสตรการวางแผนการตั้งถ่ินฐานมนุษย) คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

2548–2554 D.Tech.Sc. (Remote Sensing and GIS) Remote Sensing and GIS Field 

of Study, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand 

 

รองศาสตราจารย ดร.พันธทิพย  จงโกรย 

(รองหัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร) 

วุฒิการศึกษา 

2528 ศศ.บ. (ภูมิศาสตร): มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2532 ผม. (การวางแผนภาค): จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2536 Post. Diploma in Urban management and Planning Practice for Developing 

Countries: DPU, University College London, United Kingdom 

2539 M.A. (Urban Management): Erasmus University Rotterdam, the Netherlands 

2549 Ph.D. (Geography): University of Copenhagen, Denmark 

 

อาจารย ดร.พรทิพย  ล้ิมฬหะพันธ 

(ประธานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ภาค

พิเศษ) 

วุฒิการศึกษา 

1995 - วท.บ. (เทคโนโลยีชนบท), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2002 - M.A. (Geography), Western Michigan University 

2011 - Ph.D. (Environmental, Media and Governance) Keio University  
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อาจารย์ ดร.สอนกิจจา  บุญโปร่ง 

(เลขานุการภาควิชา) 

วุฒิการศึกษา 

วท.บ. (วัสดุศาสตร)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556 

Professional courses (Remote Sensing and GIS)  

Beijing university of Aeronautics and Astronautics, China, 2558 

Ph.D. (Cartography and Geographic Information System)  

Institute of Remote Sensing and Digital Earth, Chinese Academy of Sciences, 

China, 2561 

 

อาจารย์ ดร.ธรีพร  ชื่นพี 

(เลขานุการโครงการหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

ภาคพเิศษ) 

วุฒิการศึกษา 

วท.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพ้ืนพิภพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

D.Eng. (Geosciences, Geotechnology, and Materials Engineering for Resources), 

Akita University 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สริิกร  กาญจนสุนทร 

วุฒิการศึกษา 

วท.บ. (ภูมิศาสตร-แผนท่ี) 

วท.ม. (วนศาสตร)  

พธ.ด. (การพัฒนาสังคม) 

Certificate in Remote Sensing 

Certificate in Geo-informatics  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์ 

วุฒิการศึกษา 

ศศ.บ. (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เกียรตินิยมอันดับ 1 

น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

M.S. (Remote Sensing and Geographic Information System), Asian Institute of 

Technology 

Ph.D. (Remote Sensing and Geographic Information System), Asian Institute of 

Technology  
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อาจารย์ ดร.ชุตพิงศ์  ร่มสนธิ ์

วุฒิการศึกษา 

วท.บ. (ภูมิศาสตร) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

วท.ม. (การจัดการลุมน้ำและสิ่งแวดลอม) คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ปร.ด. (ปฐพีวิทยา) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 
อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว 

วุฒิการศึกษา 

วท.บ. (ปฐพีศาสตร)  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2541 

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน)  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2546 

Ph.D. (Natural Resources Management)  

Asian Institute of Technology, 2552 

 
อาจารย์ ดร.เทพไท  ไชยทอง 

วุฒิการศึกษา 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2556 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2558 

Ph.D. (Human security and environment)  

Tohoku University, Japan, 2562  

อาจารย์ ดร.กุลปราโมช  ประทุมชัย 

วุฒิการศึกษา 

ศศ.บ. (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2539 

M.S. (Remote Sensing and GIS) 

Asian Institute of Technology, 2542 

Ph.D. (Remote Sensing and GIS) 

Asian Institute of Technology, 2561  
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บุคลากรสนับสนุนประจำภาควชิาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 

2 คน 

 

นางสาวจิตตดาภา อาจมุณี 

(เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ภาควิชาภูมิศาสตร) 

วุฒิการศึกษา 

วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)   คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
นางสาวพัชชา เกิดสุข 

(เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป โครงการหลักสูตร วท.บ. ภูมิศาสตร ภาคพิเศษ) 

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 
 

 

 

 

 


