
    

  

  

  

 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

ค าน า 

  
 ระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา จัดท าขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ          

แก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ส าหรับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อาทิ ตรวจสอบ

รายวิชาที่เปิดสอน การลงทะเบียนวิชาเรียน เพ่ิมวิชาเรียน เปลี่ยนตอนวิชาเรียน ถอนวิชาเรียน ผลการลงทะเบียน 

และผลการเรียน ฯลฯ ซึ่งคู่มือฉบับนี้ได้เพ่ิมสาระน่ารู้ส าหรับเป็นแนวทาง และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการเพ่ือให้มีความ

เข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ และสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

   

 

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา 

กองบริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

สารบัญ 

 หน้า 
 - ปรัชญา 1 
 - การเตรียมตัวและการลงทะเบียนทาง Internet 2 
 - ค าแนะน าการลงทะเบียนผ่าน Internet 3 
 - ลงทะเบียนวิชาเรียน 4 
 - เพ่ิมวิชาเรียน 10 
 - เปลี่ยนตอนวิชาเรียน 12 
 - ถอนวิชาเรียน 14 
 - ตรวจสอบผลการลงทะเบียน 16 
 - สาระน่ารู้ 
 + การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
 + การลาพักการศึกษา 
 + การลงทะเบียนวิชาเรียน 
 + การโอนวิชาเรียน 
 + การวัดผลการศึกษาและสภาพการศึกษา 
 + การขอเป็นนักศึกษาพิเศษ / ขอลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 + การแจ้งความจ านงขอจบการศึกษา 
 + การรับปริญญาบัตร 
 + การขอหลักฐานการศึกษา 
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กดเลือกหัวข้อ 

ทีต่้องการได้เลยครับ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

ปรัชญา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

พัฒนาคน  พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบด ี

 

ปรัชญา 

  พัฒนาคน พัฒนางาน บริการที่ดี 

 

ปณิธาน 

  มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการน า

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนางานและประสานภารกิจการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 

วิสัยทัศน์ 

  สนับสนุนวิชาการ บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่สากล 

 

พันธกิจ 

  ประสานภารกิจการให้บริการทางการศึกษาด้านการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่        

ทะเบียนและสถิตินักศึกษา หลักสูตรการศึกษา ทุนอุดหนุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร การบริหารและพัฒนาคุณภาพเพ่ือ

สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

นโยบายการบริหารงานและนโยบายคุณภาพ 

  ถูกต้อง  รวดเร็ว  โปร่งใส  มปีระสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 

 

อัตลักษณ์ 

  พัฒนางาน บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

การเตรียมตัว และการลงทะเบียนทาง Internet 
 

1.   ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาและก าหนดเวลาการลงทะเบียนได้จาก http://acdserv.kmutnb.ac.th/academic-calendar 

2.   ตรวจสอบตารางสอน – ตารางสอบ http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/tess/dataQuery.jsp 

3.   ตรวจสอบ Username/Password นักศึกษาต้องทดสอบเข้าระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา     

กรณีมีปัญหา การใช้งานจะได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาเพ่ือแก้ไขล่วงหน้า                                            

4.   พบอาจารย์ที่ปรึกษาตามวันเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษา  หรือตามที่อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมาย 

 - ขอรับทราบแผนการเรียน/ปรึกษาการลงทะเบียนวิชาเรียน 

 - ขอค าแนะน าวิธีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (ดูได้ที่ http://acdserv.kmutnb.ac.th) 

5.   ลงทะเบียนวิชาเรียนตามวิธีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา หรือตามประกาศ

ก าหนดเวลาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่เวลา  6.00 – 22.00 น. กรณีมีปัญหา ในการลงทะเบียนให้ติดต่อสอบถาม

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา โทรศัพท์ 0 -2555-2000 ต่อ 1628 - 1635 หรือ Facebook :       

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ. https://www.facebook.com/@RegistrarKmutNb/          

ในเวลาราชการ  

6.   ช าระเงินค่าลงทะเบียนตามวิธีการภายในเวลาที่ก าหนด 

7.   ตรวจสอบผลการลงทะเบียน  และพิมพ์รายงานผลการด าเนินการเก็บไว้ตรวจสอบ 

8.   ขอรับใบเสร็จรับเงินที่กองคลัง อาคาร TGGS  ชั้น 1 

9.   นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา น าใบจองวิชาเรียน (ท.13-2) แจ้งงานกองทนุกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 

 หมายเหตุ  การลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคเรียนแรกที่เข้ารับการศึกษา ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของขั้นตอน

การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เอกสาร คู่มือการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่) 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญ 

http://acdserv.kmutnb.ac.th/academic-calendar
http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/tess/dataQuery.jsp
https://www.facebook.com/@RegistrarKmutNb/


 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

ค าแนะน าการลงทะเบยีนผ่าน Internet 
 

กรณีนักศึกษาลืม Password 

 Username / Password ของระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษาให้ติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิติ

นักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2 

 

การช าระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียน 

 - นักศึกษาสามารถช าระเงินแบบ Bill Payment จ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่ก าหนด (ไม่จ าเป็นต้องเปิดบัญชี

กับธนาคาร) 

 

ดาวน์โหลดค าร้องต่าง ๆ 

 http://acdserv.kmutnb.ac.th/downloads-for-students 

 

ปฏิทินการศึกษา 

 http://acdserv.kmutnb.ac.th/academic-calendar 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญ 

http://acdserv.kmutnb.ac.th/downloads-for-students
http://acdserv.kmutnb.ac.th/academic-calendar


 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเรียน 

 

เข้าสู่ระบบ 

1.  เปิดโปรแกรม Internet Explorer หรือ Web Browser อ่ืนๆ แลว้พิมพ์ URL http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris 

2.  จะปรากฏหน้าจอในการ Login เข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 หน้าจอ Login เข้าสูร่ะบบสารสนเทศเพื่องานทะเบยีนนักศึกษา 

 
3. ท าการป้อน Username และ Password ของนักศึกษา จากนั้น คลิกปุ่ม  

 
รูปที่ 2 การ Login เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญ 

กลับหน้าสารบัญ 

http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp


 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

4. หากนักศึกษาสามารถ Login ผ่าน จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 3  

 
รูปที่ 3 หน้าจอแสดงเมนูการท างานต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศเพื่องานเพื่องานทะเบียนนักศึกษา  

 

5. คลิกท่ีเมนู “ลงทะเบียน”จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 4-1 และ 4-2 

 
รูปที่ 4-1 หน้าจอแสดงรายวิชาต่างๆ ที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

 

 

 

 

 น.ศ.ช้ันปีท่ี 1 เทอม 1 จะไม่มีการเลือกวิธีการช าระเงิน 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

 
รูปที่ 4-2 หน้าจอแสดงรายวิชาต่างๆ ที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้  

และเลือกวิธีช าระเงิน Bill Payment ส าหรับภาคการศึกษาถัดไป 

 

6. ให้นักศึกษาท าการเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดยที่รายวิชาใดไม่ต้องการลงทะเบียนให้คลิกยกเลิก

เครื่องหมาย หลังรายวิชานั้นๆ และส าหรับในรายวิชาใดท่ีต้องการลงทะเบียนนักศึกษาสามารถเลือกตอน-วันเวลา 

เรียนได้โดยคลิกเลือกภายในช่องแสดงตอน-วันเวลาเรียน                               ของรายวิชานั้น 

7. หลังจากท าการเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม 

8. จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย รายวิชาที่ได้ท าการลงทะเบียน และค่าบ ารุง และ    

   ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังรูปที่ 5-1 และ 5-2 

 
รูปที่ 5-1 หน้าจอแสดงรายระเอียดต่างๆหลังจากเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน (นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เทอม 1) 

 ส าหรับภาคการศึกษาถดัไป 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

 
รูปที่ 5-2 หน้าจอแสดงรายละเอียดต่างๆ หลังจากเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน 

และเลือกวิธีช าระเงิน Bill Payment ส าหรับภาคการศึกษาถัดไป 
 

 9. ให้นักศึกษาท าการตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าต้องการแก้ไขในส่วนของการเลือกการลงทะเบียน

แต่ละรายวิชา หรือการเลือกตอน-วันเวลาเรียน ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่มเพ่ือย้อนกลับ ไปยังหน้าจอรูปที่ 4-1 

และ 4-2 แล้วท าขั้นตอนในข้อ 6-7 อีกครั้ง แต่ถ้านักศึกษาไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลใด ๆ แล้ว ให้นักศึกษาคลิกท่ีปุ่ม    

เพ่ือยืนยันการ ลงทะเบียน (เมื่อกดปุ่ม Submit แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก) 

10. จะปรากฏหน้าจอแสดงการจองวิชาเรียนเสร็จเรียบร้อย ดังรูปที่ 6 ซึ่งนักศึกษาสามารถคลิกปุ่ม  

เพ่ือพิมพ์ใบรายงานผลการจองวิชาเรียน (ท.13-2) หรือคลิกที่ปุ่ม      เพ่ือตรวจสอบผลการ

ลงทะเบียน  

 
รูปที่ 6 หน้าจอแสดงการจองวิชาเรียนเสร็จเรียบร้อย 

หมายเหตุ นักศึกษาควรพิมพ์รายงานผลการลงทะเบียน (ท.13-2) เก็บไว้ทุกครั้ง และสามารถน าใบรายงานผล    

             การจองวิชาเรียนไปขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่กองคลัง  

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

11. ถ้าต้องการดูผลการลงทะเบียน นักศึกษาสามารถคลิกที่ เมนู ผลลงทะเบียน เพ่ือแสดงผลการลงทะเบียนได้และ

ในหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนนักศึกษาสามารถสั่งพิมพ์ใบรายงานผลการจองวิชาเรียน (ท.13-2) ได้โดย          

คลิกท่ีปุ่ม                           จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียดต่างๆ ขอใบรายงานผลการจองวิชาเรียน ดังรูปที่ 

7-1 และ 7-2 

 

รูปที่ 7-1 หน้าต่างแสดงรายละเอยีดของใบรายงานผลการจองวิชาเรียน 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

 

รูปที่ 7-2 หน้าต่างรายละเอียดของใบรายงานผลการจองวิชาเรียน แบบ Bill Payment ส าหรับภาคการศึกษาถัดไป 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

ขั้นตอนการเพิ่มวิชาเรยีน 

 

1.   ท าตามขั้นตอนของการลงทะเบียนผ่าน Web ขั้นตอนที่ 1- 4 

2.   คลิกท่ีเมนู  “เพิ่มวิชาเรียน”  จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่  1 

 
รูปที่ 1 หน้าจอการเพิ่มวิชาเรียน 

3. จากนั้นท าการป้อนรหัสวิชา และตอนเรียนที่ต้องการลงทะเบียนเพ่ิม ตัวอย่างเช่น รหัสวิชา 040203111 ตอน

เรียนที่ 1 และกดปุ่ม              จะปรากฏหน้าจอยืนยันการลงทะเบียนเพิ่มวิชาเรียนดัง รูปที่ 2  

 
รูปที่ 2 หน้าจอแสดงการยืนยันการลงทะเบียนเพิ่มวิชาเรยีน 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

4. ให้นักศึกษาท าการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าต้องการแก้ไขให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม  

เพ่ือย้อนกลับไปยังขั้นตอนในข้อ 2 อีกครั้งแต่ถ้านักศึกษาไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลใดๆแล้ว ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม 

 เพ่ือยืนยันการลงทะเบียนเพิ่มวิชาเรียน (เม่ือกดปุ่ม Submit แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก) 

5. ปรากฏหน้าจอแสดงการเพ่ิมวิชาเรียนเสร็จเรียบร้อย ดังรูปที่ 3 นักศึกษาสามารถคลิกปุ่ม                       เพ่ือพิมพ์   

ใบรายงานผลการเพ่ิมวิชาเรียน หรือ คลิกที่ปุ่ม                                      เพ่ือตรวจสอบผลการเพ่ิมวิชาเรียน 

 

 
รูปที่ 3 แสดงหน้าจอการเพิ่มวิชาเรียนเสร็จเรียบร้อย 

 

 หมายเหตุ 

  1. การเพ่ิมวิชาเรียนไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น 

  2. นักศึกษาที่ขอเพ่ิมวิชาเรียนหน่วยกิตรวมสูงกว่าที่ก าหนดในระเบียบการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก

อา จ า ร ย์ ผู้ ส อน / อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า / ค ณ บดี ก่ อ นม า ติ ด ต่ อ ที่ ก ลุ่ ม ง า นท ะ เ บี ย น แ ล ะส ถิ ติ นั ก ศึ ก ษ า  

อาคาร TGGS ชั้น 2 

 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

ขั้นตอนการเปลี่ยนตอนวิชาเรียน 

 

1. ท าตามขั้นตอนของการลงทะเบียนผ่าน Web ขั้นตอนที่ 1-4 

2. คลิกที่เมนู “เปลี่ยนตอนเรียน”จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแสดงรายวิชาที่ได้ลงทะเบียน และส่วนที่จะให้ท าการ

เปลี่ยนตอนเรียนของแต่ละรายวิชา ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 หน้าจอแสดงรายวิชาท่ีลงทะเบียนและเปลี่ยนตอนเรียน 

3. ให้นักศึกษาท าการป้อนรหัสวิชา ตอนเรียนเดิม และตอนเรียนใหม่ที่ต้องการ ลงในช่องด้านล่าง ดังตัวอย่าง รหัส

วิชา คือ 040203111 ตอนเรียนเดิม คือ 1 ตอนเรียนใหม่ คือ 2 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม   จะปรากฏหน้าจอ

ยืนยันการเปลี่ยนตอนเรียนดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 หน้าจอแสดงการยืนยันการเปลีย่นตอนเรียน 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

 

4. ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าต้องการแก้ไขให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูล และถ้า

ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนตอนเรียน (เม่ือกดปุ่ม Submit 

แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก)  

5. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแสดงการตอบรับการเปลี่ยนตอนเรียน ดังรูปที่ 3 ซึ่งจากหน้าจอนี้ นักศึกษาสามารถคลิก

ที่ปุ่ม                         เพ่ือพิมพ์ใบรายงานการเปลี่ยนตอนวิชาเรียน หรือคลิกที่ปุ่ม  

เพ่ือตรวจสอบผลการเปลี่ยนตอนวิชาเรียน 

 
รูปที่ 3 แสดงหน้าจอการเปลี่ยนตอนวิชาเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

 หมายเหตุ   การเปลี่ยนตอนเรียนไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น  

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

ขั้นตอนการถอนวิชาเรียน 

 

   1. ท าตามขั้นตอนของการลงทะเบียนผ่าน Web ขั้นตอนที่ 1-4 

   2. คลิกท่ีเมนู “ถอนวิชาเรียน”จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 หน้าจอการถอนวิชาเรียน  

3. จากนั้นท าการป้อน รหัสวิชา และตอนเรียนที่ต้องการถอน ตัวอย่างเช่น รหัสวิชา 040203111  ตอนเรียนที่ 2 

จากนั้นกดปุ่ม    จะปรากฏหน้าจอยืนยันการถอนวิชาเรียนดังรูปที่ 2  

 
รูปที่ 2 หน้าจอแสดงการยืนยันการถอนวิชาเรียน 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

4. ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่ม   เพ่ือย้อนกลับไปแก้ไขและถ้าตรวจสอบ

ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว ใ ห้ ค ลิ ก ที่ ปุ่ ม               เพ่ือยืนยันการถอนวิชาเรียน (เมื่อกดปุ่ม Submit 

แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก) 

5. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแสดงการตอบรับการถอนวิชาเรียน ดังรูปที่ 3 ซึ่งจากหน้าจอนี้ นักศึกษาสามารถคลิกท่ี

ปุ่ม                           เพ่ือพิมพ์ใบรายงานการถอนวิชาเรียน หรือคลิกที่ปุ่ม    

เพ่ือตรวจสอบผลการถอนวิชาเรียน 

 
รูปที่ 3 แสดงหน้าจอการถอนวิชาเรียนเสร็จเรียบร้อย 

 

หมายเหตุ  

 1.   การถอนวิชาเรียนไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น         

 2.   นักศึกษาที่ขอถอนวิชาเรียนเหลือหน่วยกิตรวมต่ ากว่าที่ก าหนดในระเบียบการศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจาก

อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/คณบดี ก่อนมาติดต่อกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2  
 

 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

ขั้นตอนการตรวจสอบผลการลงทะเบียน 

 

1. ท าตามขั้นตอนของการลงทะเบียนผ่าน web ขั้นตอนที่ 1-4 

2. คลิกที่เมนู “ผลลงทะเบียน”จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 1 ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของผลการลงทะเบียนในภาค

การศึกษาปัจจุบันและประวัติการลงทะเบียน 

 
รูปที่ 1 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียน 

 

3. ประวัติการลงทะเบียน สามารถคลิกปุ่ม ซึ่งจะอยู่ด้านหลังของการลงทะเบียนแต่ละครั้ง เพ่ือแสดง

รายละเอียดของการลงทะเบียนครั้งนั้นๆ ได้ 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

สาระ.........น่ารู้ 
ดาวน์โหลดค าร้องต่าง ๆ 

 http://acdserv.kmutnb.ac.th/downloads-for-students 

 

ปฏิทินการศึกษา 

 http://acdserv.kmutnb.ac.th/academic-calendar 

 
การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

1.   เขียนค าร้องขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

2.   ยื่นค าร้องขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพ่ือตรวจสอบ 

3.   ช าระเงินค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน 200 บาท ที่กลุ่มงานการเงิน  

4.   ติดต่อธนาคารกรุงเทพเพ่ือออกบัตรใหม่ (เอกสารประกอบ เป็นไปตามเง่ือนไขของธนาคาร)  

 

การลาพักการศึกษา 

นักศึกษาต้องการลาพักการศึกษาท าอย่างไร ? 

 ค าตอบ เขียนค าร้องขอลาพักการศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค คณบดีลงนามอนุมัติ และน าค าร้องมา

ส่งที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพ่ือด าเนินการลงทะเบียนรักษาสภาพลาพัก และช าระเงินค่ารักษาสภาพลาพักซึ่งต้องด าเนินการ

ให้เสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีช าระเงิน

ค่าลงทะเบียนแล้ว ท าค าร้องลาพักการศึกษา ผ่านตามขั้นตอนข้างต้น มายื่นที่กลุ่มงานทะเบียนฯ   ไม่ต้องช าระเงิน

เพ่ิมเติม 

นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาต้องท าอย่างไร ? 

 ค าตอบ น าค าสั่งพักการศึกษามาติดต่อกลุ่มงานทะเบียนฯ เพ่ือด าเนินการลงทะเบียนและช าระเงินค่ารักษา

สภาพนักศึกษา 

กลับหน้าสารบัญ 

http://acdserv.kmutnb.ac.th/downloads-for-students
http://acdserv.kmutnb.ac.th/academic-calendar


 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาต้องท าอย่างไร ? 

 ค าตอบ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบก าหนดระยะเวลาแล้วต้องเขียนค าร้องขอ

กลับเข้าศึกษาก่อนก าหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค คณบดี ลงนามอนุมัติ และ

น าค าร้องมาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพ่ือด าเนินการลงทะเบียนต่อไป 

 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 

นักศึกษาลงทะเบียนต่ าสุด / สูงสุด ได้กี่หน่วยกิต ? 

 ค าตอบ 

ระดับ ปวช.   ภาคปกติ             12-24 หน่วยกิต             ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ (เช้า)   9-22 หน่วยกิต  

     (บ่าย)   6-18 หน่วยกิต 

ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคปกติ           *3-15 หน่วยกิต    ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

* ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552  นักศึกษาเลขประจ าตัว 52 เป็นต้นไป 

นักศึกษาที่มีสภาพวิทยาทัณฑ์ ลงทะเบียนได้สูงสุดกี่หน่วยกิต ? 

 ค าตอบ  

-   ระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป  

-   ระดับ ปวช.ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป 

        ตัวอย่าง หน่วยกิตรวมของภาคถัดไป 22 หน่วยกิต 3 ใน 4 ของ 22 หน่วยกิต คือ 16 หน่วยกิต เป็นต้น 

         กรณนีักศึกษาต้องการลงทะเบียนเกินหน่วยกิตของวิทยาทัณฑ์ แต่ไม่เกินระเบียบของนักศึกษาสภาพปกติ ให้

เขียนค าร้องโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค คณบดีลงนามอนุมัติ และน าค าร้องมาติดต่อที่

กลุ่มงานทะเบียนฯเพื่อด าเนินการลงทะเบียนต่อไป 

นักศึกษาลงทะเบียนต่ ากว่าเกณฑ์ / สูงกว่าเกณฑ์ต้องท าอย่างไร ? 

 ค าตอบ เขียนค าร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค คณบดีลงนามอนุมัติ และน าค าร้องมาติดต่อที่กลุ่มงาน

ทะเบียนฯ เพ่ือด าเนินการลงทะเบียนต่อไป 

ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้ากรณีพิเศษท าอย่างไร? 

  ค าตอบ เขียนค าร้องทั่วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค คณบดีลงนาม งานบริการ วิชาการของคณะ/

วิทยาลัยส่งค าร้องมาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย อนุมัติต่อไป (แนบเอกสารหนังสือรับรองจาก

ผู้ปกครอง / แนบรายวิชาที่จะลงทะเบียน โดยมีลายเซ็น อ.ผู้สอนก ากับทุกวิชา พร้อมระบุวันที่พร้อมช าระเงิน และ

ต้องลงทะเบียนพร้อมช าระเงินก่อนสอบกลางภาค / ก่อนสอบปลายภาคแล้วแต่กรณี) นักศึกษาต้องมาด าเนินการ

ติดต่อขอลงทะเบียน วิชาเรียนที่กลุ่มงานทะเบียนฯ ด้วยตนเอง ภายในวันที่นักศึกษาเขียนระบุในค าร้อง หรือไม่เกิน 

1 เดือนนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ 

นักศึกษาลงเพิ่มวิชาเรียน/เปลี่ยนตอนวิชาเรียนล่าช้ากว่าก าหนดเวลาตามปฏิทินการศึกษาท าอย่างไร ? 

 ค าตอบ  

- ช่วงก่อนสอบปลายภาคเรียน 

 เขียนค าร้องทั่วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาค คณบดีลงนาม พร้อมระบุเหตุผล แนบใบ

เพ่ิม/เปลี่ยนตอนวิชาเรียนที่มีการลงนามในแบบฟอร์มครบถ้วน มาส่งมอบที่งานบริการวิชาการของคณะ/วิทยาลัย 

และงานบริการวิชาการของคณะ/วิทยาลัยส่งค าร้องมาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ นักศึกษาต้องมาด าเนินการติดต่อขอ

ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนตอนวิชาเรียนที่กลุ่มงานทะเบียนฯ ด้วยตนเอง 

- ตั้งแต่วันแรกของการสอบปลายภาคเรียน  

 เขียนค าร้องทั่วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาค คณบดีลงนาม พร้อมระบุเหตุผล แนบใบ

เพ่ิม/เปลี่ยนตอนวิชาเรียนที่มีการลงนามในแบบฟอร์มครบถ้วน มาส่งมอบที่งานบริการวิชาการของคณะ/วิทยาลัย 

และงานบริการวิชาการของคณะ/วิทยาลัยส่งค าร้องมาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

นักศึกษาต้องมาด าเนินการติดต่อขอลงทะเบียนเพ่ิม/เปลี่ยนตอนวิชาเรียนที่กลุ่มงานทะเบียนฯ ด้วยตนเอง 

นักศึกษาถอนวิชาเรียนล่าช้ากรณีพิเศษ (ติด W) ท าอย่างไร ? 

  ค าตอบ   

- ช่วงก่อนสอบปลายภาคเรียน 

 น าใบถอนวิชาเรียนที่มีการลงนามในแบบฟอร์มครบถ้วน มาส่งมอบที่งานบริการวิชาการของคณะ/วิทยาลัย 

และงานบริการวิชาการของคณะ/วิทยาลัยรวบรวมใบถอนวิชาเรียนท าบันทึกเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการอนุมัติและ

แจ้งกลุ่มงานทะเบียนฯ ด าเนินการ (นักศึกษาต้องไม่เข้าสอบวิชาที่จะถอน และเกรดจะเป็น W)  

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

- ตั้งแต่วันแรกของการสอบปลายภาคเรียน  

 เขียนค าร้องทั่วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาค คณบดีลงนาม พร้อมระบุเหตุผล แนบใบถอน

วิชาเรียนที่มีการลงนามในแบบฟอร์มครบถ้วน มาส่งมอบที่งานบริการวิชาการของคณะ/วิทยาลัย และงานบริการ

วิชาการของคณะ/วิทยาลัยส่งค าร้องมาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป (นักศึกษาต้องไม่

เข้าสอบวิชาที่จะถอน และเกรดจะเป็น W)  

นักศึกษาถอนวิชาเรียนผิดพลาด และต้องการน าวิชานั้นกลับมาใหม่ต้องท าอย่างไร ? 

 ค าตอบ  เขี ยนค าร้ องขอเ พ่ิ มวิ ชาเรี ยนล่ าช้ า  ให้ อาจารย์ที่ ปรึ กษา หั วหน้ าภาค คณบดี ลงนาม  

งานบริการวิชาการของคณะ / วิทยาลัยส่งค าร้องมาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป (แนบ

เอกสารใบเพ่ิมที่มีการลงนามในแบบฟอร์มครบถ้วนแล้วมาด้วย) นักศึกษาต้องมาด าเนินการติดต่อขอเพ่ิมวิชาเรียน

ภายใน 2 สัปดาห์ 

นักศึกษาถอนวิชาเรียนล่าช้าติด W หรือลาพักการศึกษา มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมหรือไม่ ? 

  ค าตอบ มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมแต่ต้องส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตร เช่น หลักสูตร 4 ปี ต้องจบภายใน 4 ปี และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่จะได้

เกียรตินิยมด้วย 

นักศึกษายังมีรายวิชาธรรมดาเหลืออยู่ต้องรักษาสภาพ Project หรือไม่ ? 

  ค าตอบ ไม่ต้องคงรักษาสภาพ Project นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาธรรมดา ให้ครบถ้วนตาม

หลักสูตรก่อน และภาคเรียนใดที่เหลือแต่การท า Project อย่างเดียว จึงรักษาสภาพ Project 

นักศึกษาต้องรักษาสภาพ Project ในภาคฤดูร้อนหรือไม่ ? 

  ค าตอบ นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนไม่ต้องรักษาสภาพ Project 

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน / การเพิ่มวิชาเรียน /การเปลี่ยนตอนวิชาเรียน /การถอนวิชาเรียนคือวันไหน ? 

  ค าตอบ นักศึกษาตรวจสอบจากปฏิทินการศึกษาของทุกภาคเรียนจะก าหนด วันสุดท้ายของการลงทะเบียน / 

การเพ่ิมวิชาเรียน / เปลี่ยนตอนวิชาเรียน / การถอนวิชาเรียนไว้ กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนภายใน 15 วันนับจาก

เปิดภาคเรียนจะต้อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าคิดอย่างไร ? 

  ค าตอบ 

   - ระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรี ค่าปรับสัปดาห์ละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 800 บาท 

- ระดับบัณฑิตศึกษา ค่าปรับ 

สัปดาห์ที่ 1 200 บาท 

สัปดาห์ที่ 2 400 บาท 

นักศึกษาตกค้าง แต่ยังมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ต้องช าระเงินค่าลงทะเบียน

แบบเหมาจ่ายเท่าใด ? 

  ค าตอบ 

1. ระดับ ปวช. ค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 5,000/10,000 บาท แล้วแต่หลักสูตร 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการ จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุง

การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน พ.ศ. 2553 

2. ระดับปริญญาตรี ค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 5,000/6,000/8,000/10,000/ 
20,000/27,000 บาท แล้วแต่หลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการ 

จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

 

การโอนวิชาเรียน 

นักศึกษาโอนวิชาเรียนมีสิทธิได้เกียรตินิยมหรือไม่ ? 

  ค าตอบ ไม่มีสิทธิได้เกียรตินิยม 

นักศึกษาต้องการโอนวิชาเรียนต้องด าเนินการในช่วงใด และด าเนินการอย่างไร ? 

   ค าตอบ เขียนค าร้องขอโอนวิชาเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค และคณบดี ลงนามอนุมัติ ภายใน 15 

วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา (แนบผลการเรียนที่ต้องการ โอนมาด้วย) และน าค าร้องมาส่งที่กลุ่มงานทะเบียนฯ 

เพ่ือค านวณเงินค่าโอนวิชาเรียน และนักศึกษาช าระเงินค่าโอนรายวิชาที่งานการเงิน    ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา

ด าเนินการ ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

รายวิชาที่โอนได้น ามาคิดเกรดให้หรือไม่ ? 

  ค าตอบ ไม่น ามาคิดเกรด แต่นับหน่วยกิตรายวิชาที่โอนเป็นหน่วยกิตสะสม เพ่ือให้ครบตามหลักสูตร 

   - ปวช .  วิ ชาที่ โ อนต้องได้ เกรดไม่ต่ ากว่ า  C  มีสิทธิ์ โ อนได้  ไม่ เกิน  1  ใน  3  ของจ านวน 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร และผลการศึกษาต้องมีอายุ ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดของภาคการศึกษาของรายวิชา

ที่ขอเทียบโอน 

   - ระดับปริญญาตรี วิชาที่โอนต้องได้เกรดไม่ต่ ากว่า C มีสิทธิ์โอนได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของ หน่วยกิต   

รวมตลอดหลักสูตร และผลการศึกษาต้องมีอายุไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

   - บัณฑิตศึกษา วิชาที่โอนต้องได้แต้มระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B และได้ศึกษา มาแล้วไม่เกิน 5 ปี

การศึกษานับจากปีการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 

   - รายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือต่างมหาวิทยาลัยเทียบโอนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิต 

ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับรวมรายวิชาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 

 

การวัดผลการศึกษาและสภาพการศึกษา 

นักศึกษาคิดค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยได้อย่างไร ? 

  ค าตอบ 

   1. ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มของค่าระดับคะแนนเป็นรายวิชาแล้วรวมเข้าด้วยกัน หารด้วยจ านวน

หน่วยกิตรวมทุกวิชา ให้มีทศนิยม 2 ต าแหน่ง ไม่ปัดเศษ วิชาใดท่ีนักศึกษาเรียนซ้ าหรือเรียนแทนให้น าหน่วยทิตของ

วิชานั้นไปคิดด้วยทุกครั้ง 

   2. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ดังนี้ 

    2.1 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาคือค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ที่คิดจากผล

การศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

    2.2 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก าลังคิดค่าระดับคะแนน 

 

 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

นักศึกษาติด F ต้องแก้ F หรือไม่ ? 

  ค าตอบ รายวิชาที่ติด F ต้องเรียนซ้ าวิชานั้น โดยเฉพาะวิชาแกน วิชาบังคับ แต่ถ้าวิชาที่ F เป็นวิชาเลือกเสรี 

หรือวิชาชีพเลือก หรือประเภทวิชาเลือกอ่ืนๆ สามารถเขียนค าร้องขออนุมัติใช้วิชาเลือกในหมวดเดียวกันแทนได้ แต่

ต้องท าค าร้องให้คณะอนุมัติก่อนที่จะลงทะเบียนวิชานั้น 

การเทียบแทนวิชาเรียนต้องท าอย่างไร ? 

  ค าตอบ กรณีที่นักศึกษาเคยสอบตก F หรือภาควิชาไม่เปิดสอนวิชาเดิมแล้ว นักศึกษาต้องเขียนค าร้องเทียบ

แทนวิชาเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค คณบดี ลงนามอนุมัติก่อนที่จะลงทะเบียนวิชานั้น น าค าร้องมาที่  

กลุ่มงานทะเบียนฯ เพ่ือด าเนินการลงทะเบียนต่อไป 

นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์คืออะไร และจะต้องด าเนินการอย่างไร ? 

  ค าตอบ 

   - นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 นักศึกษาต้องไป รับทราบ   สภาพวิทยาทัณฑ์

กับอาจารย์ที่ปรึกษา / ภาควิชา 

   - ระดับ ปริญญาตรีให้ลงทะเบียนได้ไม่ 1 เกิน 3 ใน 4 ของหน่วยกิตรวม ในภาคเรียนถัดไป 

   - ระดับ ปวช. ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป 

   - นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์จะพ้นจากวิทยาทัณฑ์เมื่อได้รับค่าระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 

   * นักศึกษาต้องมีความเพียรและความตั้งใจเรียนเพ่ิมข้ึนให้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 เพื่อจะ

ได้ไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

นักศึกษาพ้นสภาพได้ในกรณใีดบ้าง ? 

  ค าตอบ นักศึกษาพ้นสภาพได้หลายกรณี ต้องศึกษาจากระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้ วย การศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2552 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 

 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

นักศึกษาลงทะเบียนครบหลักสูตรแล้วแต่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 ท าอย่างไร จึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 

(ปวช. และปริญญาตรี) ? 

  ค าตอบ กรณีนักศึกษาลงทะเบียนครบหลักสูตรแล้ว คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 1.80 ต้องเขียน  

ค าร้องขอปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 เพ่ือจบการศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค คณบดีลง

นามอนุมัติ และน าค าร้อง มาท่ีกลุ่มงานทะเบียนฯ เพ่ือลงทะเบียนรายวิชาที่ภาควิชาก าหนดมาให้ 

 

การขอเป็นนักศึกษาพิเศษ / ขอลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาพิเศษคืออะไร ? 

  ค าตอบ นักศึกษาที่เคยสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและมีระดับความรู้อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่า ที่จะเรียน

ในหลักสูตรปกติได้ จึงให้อยู่ในสภาพทดลองเรียนในวิชาต่างๆ และรวมถึงบุคคลภายนอกท่ีสนใจศึกษาบางวิชาด้วย 

นักศึกษาพิเศษต้องด าเนินการอย่างไร ? 

ค าตอบ กรณีท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้วหรือเป็นบุคคลภายนอกที่ต้องการเรียนวิชาที่สนใจหรือเรียนวิชาที่ใช้ขอ ก.ว. 

  1. เขียนค าร้องถึงภาควิชาที่ตนเองต้องการจะลงทะเบียนวิชาเรียน 

  2. น าค าร้องไปเสนอคณบดีเพ่ืออนุมัติให้เป็นนักศึกษาพิเศษ 

  3. น าค าร้องที่อนุมัติแล้วมาลงทะเบียนที่กลุ่มงานทะเบียนฯ และช าระเงิน ที่กลุ่มงานการเงิน 

นักศึกษาพิเศษต่างมหาวิทยาลัย/สถาบันจะต้องท าอย่างไร ? 

  ค าตอบ 

   1 .  เขี ยนค า ร้ องถึ งภาควิ ชาที่ นั กศึกษาสั งกัด เ พ่ือขออนุญาตไปเรี ยนข้ ามมหาวิทยาลั ย  

และขอเทียบรายวิชาที่เรียนกับรายวิชาของหลักสูตร 

2. เขียนค าร้องถึงภาควิชาที่นักศึกษาต้องการจะลงทะเบียนวิชาเรียนข้าม มหาวิทยาลัย 

  3. เมื่อได้รับการอนุญาตจากภาควิชา และอนุมัติจากอธิการบดีของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษา

ด าเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนและช าระเงิน ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ต้องการจะไปเรียนหลังจากสอบปลายภาค

เรียนเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัย/สถาบันที่นักศึกษาไปลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยจะด าเนินการส่งคะแนนให้ต้น

สังกัด ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

การแจ้งความจ านงขอจบการศึกษา 

นักศึกษาต้องการแจ้งความจ านงขอจบการศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างไร ? 

  ค าตอบ นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนใด ให้แจ้งขอคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด

ไว้ในปฏิทินการศึกษาผ่านทาง Website: http://services.regis.kmutnb.ac.th 

นักศึกษาต้องการใช้ชั้นยศน าหน้านามจะต้องด าเนินการอย่างไร ? 

  ค าตอบ นักศึกษาเขียนค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาขอใช้ชั้นยศ และแนบส าเนา ค าสั่งแต่งตั้งชั้นยศแสดงต่อ

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา/กองงาน มจพ.ปราจีนบุรี/กองงาน มจพ.ระยอง ก่อนวันอนุมัติผลการศึกษา

ประจ าภาคเรียน หากนักศึกษามาด าเนินการหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

นักศึกษาต้องการเปลี่ยนชื่อ - สกุล หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลจะด าเนิน การอย่างไร ? 

  ค าตอบ นักศึกษาเขียนค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล พร้อมแนบหลักฐาน (ส าเนาใบ

เปลี่ยนชื่อ - สกุล ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล) ไปแสดงต่อกลุ่มงาน

ทะเบียนและสถิตินักศึกษา/กองงาน มจพ. ปราจีนบุรี/กองงาน มจพ.ระยอง ก่อนวันอนุมัติผลการศึกษาประจ าภาค

เรียน หากนักศึกษามาด าเนินการหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้วจะไม่สามารถขอแก้ไขข้อมูลได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://services.regis.kmutnb.ac.th/


 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

การรับปริญญาบัตร 

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในแต่ละปีการศึกษามีบุคคลใดบ้าง ? 

  ค าตอบ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอกในปีการศึกษานั้น 

   2. บัณฑิตที่ขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีที่ส าเร็จการศึกษาไว้ และต้องการจะเข้ารับ

ในปีการศึกษาใด (ภายใน 3 ปี) ให้เขียนค าร้องขอเข้าร่วมรับ ในปีการศึกษานั้นในช่วงวันขึ้นทะเบียนรับปริญญา 

บัณฑิตไม่สามารถรับปริญญาบัตรในปีท่ีตนเองจบการศึกษาได้จะต้องท าอย่างไร ? 

  ค าตอบ ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และช าระเงิน ค่าขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อย เขียน

ค าร้องขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งสามารถเลื่อนได้ 3 ปี นับจากปีที่ส าเร็จการศึ กษา (โดยน า

หลักฐานชี้แจงประกอบ เหตุผลแนบมาด้วย) และภายใน 3 ปี พร้อมที่จะเข้ารับปริญญาบัตรปีใดก็ให้เขียนค าร้อง    

ขอร่วมรับปริญญาบัตรในปีนั้น 

บัณฑิตได้รับการแต่งตั้งชั้นยศให้สูงกว่าเดิมหลังส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการให้ คณบดีขานชื่อชั้นยศใหม่ในวัน

รับปริญญาบัตรจะต้องท าอย่างไร ? 

  ค าตอบ บัณฑิตน าค าสั่งแต่งตั้งชั้นยศใหม่มายื่นต่อกลุ่มงานทะเบียนฯ ในช่วงขึ้นทะเบียนรับปริญญาบัตรเพ่ือจะ

ได้ด าเนินการขานชื่อชั้นยศในวันรับปริญญาให้ (แต่เอกสารการศึกษารวมทั้งปริญญาบัตรต้องใช้ชั้นยศเดิม) 

บัณฑิตขึ้นทะเบียนรับปริญญาบัตรต้องท าอย่างไรบ้าง ? 

ค าตอบ 

    1 .  บั ณ ฑิ ต ขึ้ น ท ะ เ บี ย น รั บ ป ริ ญ ญ า บั ต ร ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย

(http://ceremony.kmutnb.ac.th) เข้าระบบสารสนเทศเพ่ือการรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยเข้าไปปรับปรุง

ข้อมูลที่อยู่ และกรอกแบบสอบถามการส ารวจภาวะการมีงานท าให้ครบถ้วนทุกข้ันตอน 

    2. พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต และน าไปช าระเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกสาขา 

   3. ตรวจสอบความถูกต้อง และรับทราบก าหนดการเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตรทางเว็บไซต์

กองบริการการศึกษา/มหาวิทยาลัย http://acdserv.kmutnb.ac.th/ และ http://vwvw.kmutnb.ac.th/ 
 

กลับหน้าสารบัญ 



 

คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่งานทะเบียนนักศึกษา 

การขอหลักฐานการศึกษา 

กรณีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ ? 

  ค าตอบ 

1. เขียนค าร้องขอเอกสาร Transcript/ใบรับรองประเภทต่างๆ 

   2. ยื่นค าร้องที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพ่ือตรวจสอบ และรับใบนัดรับเอกสาร 

   3. ช าระเงินที่กลุ่มงานการเงิน 

   4. รับเอกสารตามวันนัดหมายที่กลุ่มงานทะเบียนฯ 

กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา/ลาออก/พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ? 

  ค าตอบ 

   1. เขียนค าร้องขอเอกสาร Transcript และใบลาออก 

2. น าค าร้องไปให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตรวจสอบและลงนาม 

   3. แนบรูปถ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว มากกว่าจ านวนฉบับที่ขอ 1 รูป 

   4. ยื่นค าร้องที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพ่ือตรวจสอบ และรับใบนัดรับเอกสาร 

   5. ช าระเงินที่กลุ่มงานการเงิน 

6. รับเอกสารตามวันนัดหมายที่กลุ่มงานทะเบียนฯ 

กรณีใบปริญญาบัตร ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองสภาอนุมัติหายต้องท าอย่างไร ? 

  ค าตอบ 

   1. เขียนค าร้องขอท าใบแทนเอกสาร 

2. แนบส าเนาใบแจ้งความเอกสารสูญหาย 

3. ยื่นค าร้องที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพ่ือตรวจสอบ 

   4. ช าระเงินที่กลุ่มงานการเงิน และน าค าร้องมาติดต่อกลุ่มงานทะเบียนฯ 

กลับหน้าสารบัญ 

กลับหน้าสารบัญ 


