
 

 ยกเวน้นกัศึกษาระดบับณัฑิต คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

ก าหนดการลงทะเบียนผ่านระบบ INTERNET ของมหาวิทยาลยั 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

( ยกเว้นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ) 
ภาคการศึกษาที ่2 / 2558 

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ระดบัปริญญาตรี 

22 - 23  ธนัวาคม  2558       วนัลงทะเบียนของนกัศึกษาทุกคณะ 
           ( รหสั  49xxxxx  ถึงรหสั  55xxxxxx  ) 
  23 - 24  ธนัวาคม  2558       วนัลงทะเบียนของนกัศึกษาทุกคณะ 
           ( รหสั  56xxxxxx  ) 
  24 – 25  ธนัวาคม  2558       วนัลงทะเบียนของนกัศึกษาทุกคณะ 
           ( รหสั  57xxxxxxxxx  ) 
  25 – 27  ธนัวาคม  2558       วนัลงทะเบียนของนกัศึกษาทุกคณะ 
           ( รหสั  58xxxxxxxxx  ) 
ระดบับณัฑิตศึกษา 
  22 – 27  ธนัวาคม   2558       ระดบับณัฑิตศึกษาทุกรหสัสามารถลงทะเบียนได ้
 

นกัศึกษาสามารถศึกษาคู่มือการลงทะเบียนผา่น Internet ไดท่ี้     http://regis.kmutt.ac.th/staff/regisstudent.pdf 
  
 
 

4 - 8  มกราคม  2559 วนัลงทะเบียนล่าชา้ ผา่นระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
( New ACIS )  ( ตอ้งช าระค่าปรับวนัละ 50 บาท นบัตั้งแต่วนัจนัทร์
ท่ี 4  มกราคม  2559 ) 

4 - 15  มกราคม  2559 วนัลงทะเบียนเพ่ิม – ลด – เปล่ียนกลุ่ม  ผา่นระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารการศึกษา ( New ACIS ) 

16  มกราคม – 19  กมุภาพนัธ์  2559   วนัลดรายวชิา ผา่นระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
(New ACIS)  และไม่มีสิทธ์ิไดรั้บเงินคืนตามระเบียบมหาวทิยาลยัฯ 

   ทัง้นี้อาจารย์ทีป่รึกษาต้องอนุมตัิการลดรายวชิาผ่านระบบสารสนเทศ 
                 เพือ่การบริหารการศึกษา  ( New ACIS )   

ก าหนดการลงทะเบียนล่าช้า - เพิม่ -  ลด – เปลีย่นกลุ่ม  

ก าหนดการลงทะเบียน 

http://regis.kmutt.ac.th/staff/regisstudent.pdf
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3 มีนาคม  – 1  เมษายน  2559 วนัถอนรายวชิา ผา่นระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 

( New ACIS ) ( ค าร้องออนไลน์ )  ทัง้นี้อาจารย์ทีป่รึกษาและ
หัวหน้าภาควชิา / ประธานสายวชิา  ต้องอนุมัติการถอนรายวชิา
ผ่านระบบค าร้องออนไลน์    ( New ACIS )   

 
หมายเหตุ        นักศึกษาต้องเฝ้าตดิตามอาจารย์ทีป่รึกษาเข้าไปอนุมตักิารลงทะเบียนของนักศึกษาทีม่สีถานภาพวทิยาทณัฑ์ตาม 
                        ช่วง ก าหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละรหสั  ในระบบ New ACIS  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถด าเนินการ 
                        ลงทะเบียนต่อไปได ้ ระบบ New ACIS  เปิดบริการใหน้กัศึกษาลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา  07.00 – 23.00 น. 
 

 
 

การลงทะเบียนช่วงปกติ 

1. นกัศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนตามสายวชิา(เรียนรวม)  และตารางเรียนชั้นปี  ไดท่ี้  website 

ของส านกังานทะเบียนนกัศึกษา http://regis.kmutt.ac.th    หรือท่ีระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

(New ACIS) และควรจดัเตรียมขอ้มูลวชิาท่ีตอ้งการลงทะเบียน โดยเลือกวชิาและกลุ่มไวใ้หเ้รียบร้อย 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน  (ระบบจะมีการก าหนดเวลาในการเขา้ใช)้   

2. นกัศึกษาสามารถเขา้ใชร้ะบบลงทะเบียนไดท่ี้    https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis  และ  ต้องท า 

         รายการให้เสร็จส้ิน  ภายใน  15 นาท ี  มิฉะน้ันระบบจะปิดอตัโนมัติ    และหากไม่มีการท ารายการใด 

         ระบบจะปิดภายใน  3  นาที   ระบบ New ACIS   เปิดบริการให้นกัศึกษาลงทะเบียนไดต้ั้งแต่ เวลา 

07.00 – 23.00 น. 

3.  การลงทะเบียนวชิาวทิยานิพนธ์ของระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยต์อ้งประเมินวทิยานิพนธ์ของภาค 

  การศึกษาท่ี 1/2558  ใหเ้สร็จส้ินก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2558  มิฉะนั้นนกัศึกษาจะไม่ 

  สามารถลงทะเบียนวชิาวทิยานิพนธ์ได ้  

4. นักศึกษาทีม่ีสถานภาพวทิยาทณัฑ์ ก่อนลงทะเบียนควรปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน และในขั้นตอนการ  

        ลงทะเบียนเรียนจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโดยผา่นทางระบบลงทะเบียน (Step 3)     

  และ นกัศึกษาตอ้งเขา้มารับทราบการอนุมติั (Step 4) และด าเนินการต่อจนถึงขั้นตอนช าระเงิน (Step 5 )  

 

 

 

ก าหนดการถอนรายวชิา 

ค าแนะน าการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 2/2558 

https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis
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5. การช าระเงิน 

       5.1 การช าระดว้ย Bill Payment  ต้องช าระภายในวันที ่28  ธันวาคม  2558   หากพ้นก าหนดช าระเงิน

แล้ว ข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก  นักศึกษาต้องมาลงทะเบียนเรียนล่าช้าและช าระค่าปรับ

ตามระเบียบมหาวทิยาลยั ค่าปรับวนัละ 50 บาท   นับต้ังแต่ วันที ่ 4  มกราคม  2559  

(รวมวนัหยุดและวนัหยุดนักขตัฤกษ์) 

       5.2  การช าระดว้ย การหักเงินผ่านบัญชี ของธนาคารกรุงไทย  หรือ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   

ตอ้งสมคัร Internet Banking  ก่อน  (นกัศึกษาตอ้งมีบญัชีของธนาคารดว้ย)   

1. นกัศึกษาเลือกหกัเงินผา่นบญัชีธนาคารระหวา่งธนาคารกรุงไทย  หรือ  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา     

2.  ระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลยัจะ Link  ไปสู่หนา้ระบบของธนาคารตามท่ีนกัศึกษาเลือก 

เพื่อใหน้กัศึกษาด าเนินการต่อไปในระบบของธนาคาร และสามารถตรวจสอบวา่ระบบธนาคารมี

การตดัเงินเรียบร้อยแลว้ ดว้ยการน าสมุดบญัชีธนาคารไปอพัเดทขอ้มูล 

กรณนัีกศึกษาช าระเงินเรียบร้อยแล้ว  หลงัจากนั้น  2 วนัท าการ ใหน้กัศึกษาตรวจสอบขอ้มูลการ 

    ลงทะเบียน วา่การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์   ขอ้มูลถูกตอ้งหรือไม่   หากพบว่าการลงทะเบียนยงัไม่ 

              สมบูรณ์  ให้ติดต่อได้ที ่ส านักงานคลงั  อาคารส านักงานอธิการบดี  ช้ัน 3  
 

หมายเหตุ   กรณีนักศึกษาทุนกู้ยมืรัฐบาล (กยศ. – กรอ.)    ใหดู้แนวปฏิบติัการลงทะเบียนท่ี  website 
                   www.kmutt.ac.th/financialaid หรือติดต่อท่ีกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นกัศึกษา  

  

การลงทะเบียนล่าช้า และเพิม่-ลด 

1. กรณนัีกศึกษายื่นค าร้องเพือ่ให้เจ้าหน้าทีล่งให้ในช่วงการลงทะเบียนเพิม่  นกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอ

อนุมติัเร่ืองต่างๆ ใหเ้รียบร้อยก่อน เช่น เพิ่มวชิาเน่ืองจากกลุ่มเตม็ สอบซอ้น หน่วยกิตเกิน เปล่ียนกลุ่ม 

สมคัรสอบ   หากนักศึกษาเคยลงทะเบียนไปแล้วขอให้นักศึกษาช าระเงินก่อน มิฉะน้ันเจ้าหน้าทีไ่ม่ 

สามารถด าเนินการลงทะเบียนเพิม่ให้ได้   ทั้งนีเ้จ้าหน้าทีจ่ะท ารายการลงทะเบียนไว้ให้ที ่Step 1  นักศึกษา

ต้องเข้าไปด าเนินการต่อ โดยกดถัดไป และยนืยนัการลงทะเบียนให้ผ่านตั้งแต่ step 2 – 5  พร้อมช าระเงิน  

การลงทะเบียนจึงจะเสร็จสมบูรณ์  

ข้อควรระวงั  กรณีตอ้งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาอนุมติั (Step 3)  นกัศึกษาตอ้งติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา

ใหอ้นุมติัโดยผา่นระบบลงทะเบียนก่อน นกัศึกษาจึงเขา้ไปท าการกดรับทราบผลการอนุมติัท่ี Step 4  

http://www.kmutt.ac.th/financialaid
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ขอ้มูลถึงจะไป Step 5  การลงทะเบียนจึงเสร็จส้ิน ทั้งน้ีการลงทะเบียนจะถือวา่เสร็จสมบูรณ์ต่อเม่ือช าระ

เงินแลว้  (กรณีท่ีมีการช าระเงิน) 

2. กรณีทีนั่กศึกษาลงทะเบียนเพิม่ไว้ในระบบและยงัไม่ได้ยืนยนัการลงทะเบียน (ขอ้มูลอยูท่ี่ Step 1) แต่ไม่ 

             ตอ้งการเรียนแลว้ ขอความกรุณานกัศึกษาใหด้ าเนินการลบรายวชิานั้นๆ เพื่อท่ีขอ้มูลจะไดไ้ม่คา้งในระบบ 

             และเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

3. นักศึกษาต้องการเปลีย่นรายวชิาทีล่งทะเบียนไปแล้ว  นกัศึกษาตอ้งท ารายการเป็น การเพิม่วชิา และตอ้ง

ช าระเงินในรายวชิาเพิ่มนั้นๆ  ส่วน รายวชิาที่ขอลด นกัศึกษาตอ้งเขา้ไปลดรายวชิาในระบบใหถึ้ง Step 5

การลดรายวชิาจึงจะถือวา่เสร็จสมบูรณ์   

เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี  นกัศึกษาจะไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืน 80 %   ตามระเบียบ

มหาวทิยาลยัฯ  (รายวชิาท่ีลดและมีสิทธ์ิไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืนตอ้งลดรายวชิาภายใน 2 สัปดาห์ นบัแต่

วนัเปิดภาคการศึกษาปกติ) ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งยืน่เอกสารท่ีส านกังานทะเบียนนกัศึกษา โดยมีเอกสาร ดงัน้ี 

1. ส าเนาหนา้แรกของสมุดบญัชีธนาคารท่ีมีช่ือนกัศึกษา 

2. ก.ค.18  ( Download ไดท่ี้ http://regis.kmutt.ac.th    และเขา้ท่ี แบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ ) 

4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้า และลงเพิม่  ต้องช าระเงิน ภายในวันทีก่ าหนด  มิฉะน้ันข้อมูลการลงทะเบียน

ถอืเป็นโมฆะ   และหากตอ้งการลงทะเบียนเพิม่   นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียนทีล่งคร้ังก่อนหน้า จึงจะ

สามารถด าเนินการลงเพิม่วชิาต่อไปได้ 

5. นักศึกษาที่ลงทะเบียนวชิาเรียนข้ามระดับ หมายถึง นกัศึกษาระดบั ป.ตรี ลงวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา  

ต้องช าระค่าหน่วยกติ ในอตัราของระดับบัณฑิตศึกษา  ยกเวน้หลกัสูตรเหมาจ่าย 

6. นักศึกษาทีต้่องการ ลงทะเบียนเกนิ 19 หน่วยกติ แต่ไม่เกนิ 22  หน่วยกติ  กรณีท่ีภาควชิาไม่ไดจ้ดัใหล้ง

เกิน 19  หน่วยกิต นกัศึกษาตอ้งท าค าร้องขอลงทะเบียนหน่วยกิตเกิน (สทน.18) ไดรั้บการอนุมติัจาก

อาจารยท่ี์ปรึกษา และยืน่เอกสารท่ีส านกังานทะเบียนนกัศึกษา ก่อนนกัศึกษาลงทะเบียน 

7. นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเกนิ 22  หน่วยกติ  กรณีท่ีภาควชิาไม่ไดจ้ดัใหล้งเกิน  นกัศึกษาตอ้งท าค าร้อง

ขอลงทะเบียนหน่วยกิตเกิน (สทน.18) ไดรั้บการอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  หวัหนา้ภาควชิา / ประธาน

สายวชิา และคณบดี  และยืน่เอกสารท่ีส านกังานทะเบียนนกัศึกษา ก่อนนกัศึกษาลงทะเบียน 

8. กรณขีอสอบซ้อน   ตอ้งเป็นนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ยเท่านั้น  และตอ้ง มีวิชาทีส่อบภายในวันน้ันทัง้วัน  ไม่

เกนิ  2 วิชา รวมวิชาทีส่อบซ้อนด้วย  และตอ้งท าค าร้องขอสอบซอ้นก่อนท่ีจะลงทะเบียนวชิาสอบซอ้น   

(ทั้งนีว้ชิาทีส่อบซ้อนห้ามเป็นวชิาเลอืก สอบซ้อนกบั วชิาเลอืก) ทั้งน้ีถา้ผดิเง่ือนไขอ่ืนๆ เช่น กลุ่มเตม็ 

วนั-เวลาเรียนซ ้ าซอ้น ฯลฯ ไม่สามารถลงทะเบียนสอบซอ้นได ้
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รายวชิาของส านักงานศึกษาทัว่ไป  ( GEN ) 
- นักศึกษาระดับ ป.ตรี  ช้ันปีที่ 3 และ 4  ทีต้่องลงวชิาบังคับเลอืกในรายวชิาศึกษาทัว่ไป  (GEN)   

สามารถตรวจสอบโครงสร้างหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไดท่ี้ website ของคณะศิลปศาสตร์ และ  

นักศึกษาสามารถเลอืกรายวชิาบังคับเลอืกได้เพยีง 1 รายวิชา และต้องไม่อยู่ในกลุ่มวชิาด้านเดียวกนั 

- นักศึกษาที่ลงทะเบียนวชิา GEN ประเภทกลุ่มเรียนใหญ่ (sec. 91, 92, 93…) สามารถติดตามดู

ประกาศรายช่ือแบ่งกลุ่มเขา้เรียนกลุ่มกิจกรรม (กลุ่มยอ่ย) ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 

http://sola.kmutt.ac.th หรือ  http://gened.kmutt.ac.th 

- วชิา GEN 101  พลศึกษา   สามารถตรวจสอบรายละเอียดประเภทกีฬาของแต่ละกลุ่ม ไดท่ี้ 

http://regis.kmutt.ac.th   หรือ   http://sola.kmutt.ac.th หรือ  http://gened.kmutt.ac.th 

 

กรณนัีกศึกษาต้องการรักษาสถานภาพ 
นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา (ลาพกัการศึกษา)   ตอ้งท าผา่นระบบค าร้อง

ออนไลน์ ( New ACIS )  ซ่ึงค าร้องตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  หวัหนา้ภาควชิาและคณบดี   

ก่อนวนัพฤหัสบดีที ่ 17  ธันวาคม  2558 
 

หากมีขอ้สงสัยเร่ืองการลงทะเบียน ติดต่อไดท่ี้ศูนยป์ระสานงานการลงทะเบียน ณ อาคารเรียนรวม 1  ชั้น 2        

หอ้ง CB 1204   โทร. (02) 470 - 9490 – 9492 , (02) 470 – 8148   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. 

- ลงทะเบียนปกติ  ตั้งแต่วนัท่ี  22 – 27  ธนัวาคม  2558 

- ลงทะเบียนล่าชา้ เพิ่ม ลด ตั้งแต่วนัท่ี  4 – 15  มกราคม  2559  (เฉพาะ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์) 

  

 

        นักศึกษาสามารถเข้าระบบลงทะเบียนผ่านเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยั โดยไปที ่             

                                                 หรือ      https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis 
 

http://gened.kmutt.ac.th/
http://gened.kmutt.ac.th/
https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis

