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สารบัญ

แนะนำมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

กำหนดเวลาทำการ งานทะเบียนและประมวลผล
การขอเป�ดบัญช�ผู�ใช�เคร�อข�ายนนทร� 
การเตร�ยมความพร�อมก�อนการลงทะเบียนเร�ยน
ขั�นตอนการลงทะเบียนเร�ยน

-ขั�นตอนที่ 1 เข�าสู�ระบบสารสนเทศ

-ขั�นตอนที่ 2 ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา
-ขั�นตอนที่ 3 ตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนเร�ยนสำหรับนิสิต
-ขั�นตอนที่ 4 ตรวจสอบตารางเร�ยน
-ขั�นตอนที่ 5 ตรวจสอบตารางสอบ
-ขั�นตอนที่ 6 การลงทะเบียนเร�ยนผ�านระบบเคร�อข�าย

-ขั�นตอนที่ 7 ตรวจสอบห�องสอบและเลขที่นั�งสอบ

การประเมินความพงพอใจต�อมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

การประเมินการเร�ยนการสอน
เอกสารสำคัญทางการศึกษา

การสำเร�จการศึกษา
งานบร�การเกี่ยวกับนิสิต
ห�องสมุดมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� ว�ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ข�อมูลหน�วยงานบร�การในมหาว�ทยาลัย
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งานบร�การเกี่ยวกับนิสิตงานบร�การเกี่ยวกับนิสิตงานบร�การเกี่ยวกับนิสิตงานบร�การเกี่ยวกับนิสิตงานบร�การเกี่ยวกับนิสิตงานบร�การเกี่ยวกับนิสิตงานบร�การเกี่ยวกับนิสิต

        มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� ว�ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  
เป�น  1  ใน  27  ว�ทยาเขตสารสนเทศ  ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีการเร�ยนการสอนมุ�งเน�นให�มีการนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามาประกอบเพ�่อสร�างโอกาสทางการเร�ยนรู�ให�แก�
นิสิตโดยมีการเช�่อมเคร�อข�ายภายในว�ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เข�ากับระบบเคร�อข�ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ�่อพั นาการศึกษา หร�อ ยูนิเน็ต 
(UNINET)  ก�อให�เกิดระบบสนับสนุนการเร�ยนการสอนที่หลากหลาย  อาทิ  
ระบบการเร�ยนการสอนทางไกลโดยอาศัยเทคโนโลยีว�ดีโอคอนเ อเรนท�  
ระบบห�องสมุดอิเลคทรอนิคส�  ระบบ านข�อมูลงานว�จัยออนไลน�ระบบสื่อการสอน
ออนไลน� และอื่น ๆ อีกมากมายทำให�นิสิตของมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ว�ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีทักษะทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่โดดเด�นสามารถเป�นกำลังสำคัญในการพั นาประเทศ ต�อไป

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561
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การบร�การทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเร�ยนการสอนทางไกล
       ว�ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  เป�นว�ทยาเขตแรกของมหาว�ทยาลัย
เกษตรศาสตร� ที่เป�ดทำการเร�ยนการสอนทางไกลอย�างเต็มรูปแบบด�วยเทคโนโลยี
ว�ดีโอคอนเ อเรนท� ป�จจุบันเป�ดทำการเร�ยนการสอนทางไกล ทั�งหมด จำนวน  2  ห�อง  
คือ  ห�องการเร�ยนการสอนทางไกลหมายเลข 1 (ห�อง 9-301)  อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ (อาคาร 9)  มีความจุ  300  ที่นัง 
และห�องการเร�ยนการสอนทางไกลหมายเลข 2  
(ห�อง 2-302) อาคารเร�ยนรวม  มีความจุ  270  ที่นัง 

บร�การคอมพ�วเตอร�และระบบเคร�อข�าย
ว�ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีห�องปฏิบัติการคอมพ�วเตอร� 
ที่ประกอบด�วยคอมพ�วเตอร�ที่เช�่อมต�อกับอินเทอร�เน็ตรองรับการเร�ยนการสอน  
การว�จัย  และการฝกอบรมกระจายไปตามอาคารต�าง ๆ 
ในว�ทยาเขต อาทิ ห�องปฏิบัติการคอมพ�วเตอร�ประจำ
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน   3  ห�อง  คือ 
ห�อง 9-209 9-210 และห�อง 9-306  
ห�องปฏิบัติคอมพ�วเตอร�สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561



27

KASETSART UNIVERSITY

I RAR
       ห�องสมุดมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� ว�ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เป�ดให�บร�การ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  (อาคาร 9) ชั�น 1 โดยงานห�องสมุด 
กองบร�การกลาง สำนักงานว�ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร งานห�องสมุด
มีหน�าที่หลักในการจัดหา ว�เคราะห� จัดเก็บ อนุรักษ และให�บร�การทรัพยากรสารสนเทศ
และจดหมายเหตุ รวมถึงการส�งเสร�มการรู�สารสนเทศต�างๆอย�างต�อเนื่อง โดยมุ�งเน�น
การพั นาให�เป�นห�องสมุดอิเล็กทรอนิกส�ที่เช�่อมโยงกับเคร�อข�ายของสำนักหอสมุด
มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� ว�ทยาเขตบางเขน ซ�่งนิสิตสามารถสืบค�นทรัพยากร
สารสนเทศจาก านข�อมูลทรัพยากรห�องสมุดได�โดยเช�่อมต�อผ�านเว�บไซต� 
WWW. I .KU.AC.TH

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561
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สิทธิ์การยืมและค�าปรับ

10

ประ เภท
ทร ัพยากรสารสนเทศ

หนังสือและซ�ดีรอม
ประกอบหนังสือ

จำนวนย ืม
(รายการ)

จำนวนว ันย ืม (ว ัน)
ภาษาไทย ภาษาต � างประ เทศ

ค �าปร ับ/1 เล �ม/1ว ัน
(บาท)

สื่อโสตทัศนวัสดุ
7 15

7
วารสาร (ฉบับย�อนหลัง) 3

5

หนังสืออ�างอิง มอก.
ป�ญหาพ�เศษ และว�ทยานิพนธ�

อนุญาตให�ยืมออกไปเพ�่อสำเนาเอกสารเท�านั�น
และต�องนำมาส�งคืนภายในวันที่ยืม

10

 หมายเหตุ  จำนวนยืมรวมทุกประเภท ต�องไม�เกิน 10 รายการ

3

การยืมทรัพยากรสารสนเทศห�องสมุด
1. สืบค�นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต�องการด�วยว�ธีออนไลน� (OPAC)
จากลิงค� INTANIN. I .KU.AC.TH
2. จด/จำเลขหมู�ทรัพยากรสารสนเทศที่ต�องการ โดยต�องเป�น สถานที่ 
หส สกลนคร  ชั�นทัวไป  และสถานภาพ ดูที่ชั�น  เท�านั�น จ�งจะสามารถยืมได�

3. เลือกหนังสือที่ต�องการจากชั�นหนังสือ ตามเลขหมู�ที่จด/จำไว� หากหยิบ
หนังสือออกมาแล�วไม�ใช� กรุณาวางหนังสือไว�บนรถเข�นที่กำหนดไว�ให�เท�านั�น
ห�ามวางไว�บนชั�นหนังสือ เพราะผู�ใช�ท�านอื่นอาจเกิดการสับสน
และไม�สะดวกต�อการหาหนังสือ
4. การยืมทรัพยากรสารสนเทศ สามารถปฏิบัติได� 2 ว�ธี

4.1 ยืมที่เคาน�เตอร�บร�การห�องสมุด ยื่นบัตรสมาช�กพร�อมทรัพยากร
สารสนเทศที่ต�องการยืมแก�เจ�าหน�าที่
   4.2 ยืมที่เคร�่องยืมหนังสือด�วยตนเอง (SE F CHECKOUT) ให�ปฏิบัติตาม
ขั�นตอนที่ปรากฏในหน�าจอของเคร�่อง
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บัตรสมาช�กห�องสมุด

1. บัตรสมาช�ก/อายุสมาช�ก
- สำหรับนิสิตใช�บัตรประจำตัวนิสิต เป�นบัตรสมาช�กห�องสมุด
อายุสมาช�กคราวละ 1 ภาคการศึกษา (ตามที่นิสิตลงทะเบียนเร�ยน
ในภาคเร�ยนนั�นๆ) โดยยึดตามปฏิทินการศึกษา
2. บัตรสมาช�กห�องสมุดสงวนสิทธิ์เฉพาะเจ�าของบัตรเท�านั�น
3. ในกรณีที่ทำบัตรสมาช�กห�องสมุดหาย ให�ติดต�อเคาน�เตอร�บร�การ
ห�องสมุดทันที เพ�่อแจ�งระงับการใช�งานบนระบบ านข�อมูลห�องสมุด
เป�นการปองกันผู�ประสงค�ร�ายแอบอ�างนำบัตรมายืมหนังสือ

การคืนทรัพยากรสารสนเทศห�องสมุด สามารถคืนได� 2 ช�องทาง
1. คืนที่เคาน�เตอร�บร�การห�องสมุด โดยสามารถตรวจสอบรายการทรัพยากร
สารสนเทศคงค�าง และค�าปรับได�ทันที
2. คืนที่ตู�รับคืนหนังสือ ซ�่งตั�งอยู�บร�เวณด�านหน�าห�องสมุด
(กรุณาอ�านว�ธีการใช�ตู�รับคืนหนังสือ)
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 เมื่อยืมหนังสือจากห�องสมุดไปแล�ว หากครบวันกำหนดส�งแล�วแต�ยังจำเป�นต�อง
ใช�หนังสือต�ออีก ท�านสามารถยืมหนังสือเล�มนั�นๆต�อเนื่องได�อีกหนึ่งครั�ง (เท�านั�น) 
โดยสามารถยืมต�อได� 3 ว�ธีคือ
1. เจ�าหน�าที่ดำเนินการยืมต�อให�

1.1 กรณีหนังสือยังไม�เกินกำหนดส�ง สามารถยื่นเฉพาะบัตรสมาช�กห�องสมุด
ให�แก�เจ�าหน�าที่ ณ เคาน�เตอร�บร�การห�องสมุด และกรุณาตรวจสอบความถูกต�องด�วย
   1.2 กรณีหนังสือเกินกำหนดส�ง ต�องนำตัวเล�มมาคืนและจ�ายค�าปรับก�อน 
จ�งจะสามารถยืมต�อได�
2. ยืมต�อด�วยตนเอง ผ�านเคร�อข�ายอินเตอร�เน็ต

2.1  ท�านสามารถทำการยืมต�อด�วยตนเองผ�านลิงค� INTANIN. I .KU.AC.TH
2.2  คลิกที่เมนู ดูรายละเอียดการยืม – คืน / ยืมต�อด�วยตนเอง / ข�อมูลสมาช�ก

และทำตามขั�นตอนที่ปรากฏบนหน�าจอต�อไป
   2.3 หนังสือที่ทำการยืมต�อสำเร�จ ระบบจะแสดงรายละเอียดของวันกำหนดส�งใหม�
ให�ทราบหากระบบไม�แสดงวันกำหนดส�งใหม� แสดงว�ายืมต�อไม�สำเร�จและต�องรับผิดชอบ
หากเกิดค�าปรับ
   2.4 ท�านจะสามารถยืมต�อผ�านเคร�อข�ายอินเตอร�เน็ตสำเร�จได�ก็ต�อเมื่อ หนังสือต�องมี
การใช�งานเหลือสองวันก�อนวันกำหนดส�ง จนถึงวันกำหนดส�งเท�านั�น เช�น หนังสือ
มีกำหนดส�งในวันที่ 4 มิ.ย. 2559 ระบบจะยินยอมให�สามารถยืมต�อสำเร�จได� ใ
นวันที่ 2 – 4 มิ.ย. 2559
3. ยืมต�อด�วยตนเองผ�านเคร�่องคืนหนังสืออัตโนมัติ (บร�เวณด�านหน�าห�องสมุด)

3.1 กรณีหนังสือยังไม�เกินกำหนดส�ง สามารถยืมต�อได�ที่เคร�่องคืนหนังสืออัตโนมัติ 
โดยหนังสือต�องมีการใช�งานเหลือ สองวันก�อนวันกำหนดส�ง จนถึงวันกำหนดส�งเท�านั�น
   3.2 กรณีหนังสือเกินกำหนดส�ง ต�องนำตัวเล�มมาคืนและจ�ายค�าปรับ 
ณ เคาน�เตอร�บร�การห�องสมุดก�อน จ�งจะสามารถยืมต�อได�

การยืมต�อ (RENEW) 



ข�อป ิบัติที่ดี นการ ช� �องสมด
1. แต�งกายสุภาพ เช�น ไม�สวมเสื้อสายเดี่ยว / เสื้อเอวลอย
2. ควรเง�ยบ สำรวม และไม�ส�งเสียงดังรบกวนผู�อื่น
3. เบาเสียงหร�อป�ดเสียงเคร�่องมือสื่อสารทุกชนิด
4. งดใช�เคร�่องมือสื่อสารขณะติดต�อกับเจ�าหน�าที่ ณ จุดบร�การต�างๆ
5. ยืมทรัพยากรสารสนเทศก�อนห�องสมุดป�ด 15 นาที
6. ไม�ฉีก ทำลาย หร�อกระทำการใดๆ ที่ทำให�ทรัพย�สินของห�องสมุดชำรุดเสียหาย
7. ไม�นำทรัพยากรสารสนเทศของห�องสมุดออกไปภายนอกห�องสมุดโดยไม�ได�ยืม
ตามระเบียบการยืม ผู�จงใจฝ�าฝ�นจะได�รับการลงโทษตามระเบียบ

มาตรการส รับ ู�ที่ า นข�อป ิบัติ นการ ช� �องสมด
1. ผู�ที่ฝ�าฝ�นหร�อไม�ปฏิบัติตามระเบียบการใช�ห�องสมุดจะถูกดำเนินการดังนี้

1.1 ตักเตือน
1.2 เมื่อได�รับการตักเตือนแล�วยังไม�ปฏิบัติตามระเบียบจะถูกเช�ญให�ออกนอกห�องสมุด

2. ผู�ที่ฉีก ทำลาย หร�อกระทำการใดๆ ที่ทำให�ทรัพย�สินของห�องสมุดชำรุดเสียหาย
จะถูกดำเนินการดังนี้
   2.1 ปรับ 3 เท�าของราคาหนังสือ
   2.2 ตัดสิทธิ์การใช�บร�การ 1 ภาคการศึกษา ในกรณีเป�นสมาช�กห�องสมุด 
และตัดสิทธิ์การใช�บร�การห�องสมุดตลอดไป ในกรณีเป�นบุคคลภายนอก
   2.3 แจ�งคณะ / หน�วยงานต�นสังกัดเพ�่อดำเนินการทางว�นัยต�อไป
3. ผู�ที่นำทรัพยากรสารสนเทศของห�องสมุดออกไปภายนอกห�องสมุด โดยไม�ได�ยืม
ตามระเบียบการยืม เบื้องต�นถือว�ามีเจตนาลักทรัพย� จะถูกดำเนินการดังนี้
    3.1 ถูกภาคทัณฑ� หร�อ ถูกปรับ 10 เท�าของราคาหนังสือ
    3.2 ตัดสิทธิ์การใช�บร�การห�องสมุด 1 ภาคการศึกษา และถูกดำเนินการทางว�นัยนิสิตต�อไป

ข�อป ิบัติที่ดี นการ ช� �องสมด
1. แต�งกายสุภาพ เช�น ไม�สวมเสื้อสายเดี่ยว / เสื้อเอวลอย
2. ควรเง�ยบ สำรวม และไม�ส�งเสียงดังรบกวนผู�อื่น
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เป�ดภาคการศึกษา 
จ. – ศ. เวลา 09.00 – 20.00 น.
ส. – อา. เวลา 10.00 – 17.00 น.
  วันนักขัตฤกษ ป�ดทำการ 

ชั�น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)

0-4272-5093

โทรสาร : 0-4272-5092

F  : WWW.FACE OOK.CO / I .CSC

I CSC HOT AI .CO

เป�ดภาคฤดูร�อนและช�วงป�ดภาคการศึกษา 
จ.– ศ. เวลา 09.00 – 17.00 น.
ส. เวลา 10.00 – 17.00  น.

 วันอาทิตย�และวันนักขัตฤกษ ป�ดทำการ 

เวลาทำการห�องสมุด

คู�มือนิสิตใหม� ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2561




