มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
กาหนดการลงทะเบียนผ่านระบบ INTERNET ของมหาวิทยาลัย
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
( ยกเว้นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ )
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2558
----------------------------------------------------------------------------------------------------กาหนดการลงทะเบียน
ระดับปริญญาตรี
22 - 23 ธันวาคม 2558
23 - 24 ธันวาคม 2558
24 – 25 ธันวาคม 2558
25 – 27 ธันวาคม 2558

วันลงทะเบียนของนักศึกษาทุกคณะ
( รหัส 49xxxxx ถึงรหัส 55xxxxxx )
วันลงทะเบียนของนักศึกษาทุกคณะ
( รหัส 56xxxxxx )
วันลงทะเบียนของนักศึกษาทุกคณะ
( รหัส 57xxxxxxxxx )
วันลงทะเบียนของนักศึกษาทุกคณะ
( รหัส 58xxxxxxxxx )

ระดับบัณฑิตศึกษา
22 – 27 ธันวาคม 2558

ระดับบัณฑิตศึกษาทุกรหัสสามารถลงทะเบียนได้

นักศึกษาสามารถศึกษาคู่มือการลงทะเบียนผ่าน Internet ได้ที่ http://regis.kmutt.ac.th/staff/regisstudent.pdf
กาหนดการลงทะเบียนล่าช้ า - เพิม่ - ลด – เปลีย่ นกลุ่ม
4 - 8 มกราคม 2559

4 - 15 มกราคม 2559
16 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2559

วันลงทะเบียนล่าช้า ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารการศึกษา
( New ACIS ) ( ต้องชาระค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วนั จันทร์
ที่ 4 มกราคม 2559 )
วันลงทะเบียนเพิ่ม – ลด – เปลี่ยนกลุ่ม ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริ หารการศึกษา ( New ACIS )
วันลดรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารการศึกษา
(New ACIS) และไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
ทัง้ นี้อาจารย์ ทปี่ รึกษาต้ องอนุมตั ิการลดรายวิชาผ่ านระบบสารสนเทศ
เพือ่ การบริหารการศึกษา ( New ACIS )

 ยกเว้นนักศึกษาระดับบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กาหนดการถอนรายวิชา
3 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

หมายเหตุ

วันถอนรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารการศึกษา
( New ACIS ) ( คาร้ องออนไลน์ ) ทัง้ นี้อาจารย์ ทปี่ รึกษาและ
หัวหน้ าภาควิชา / ประธานสายวิชา ต้ องอนุมัติการถอนรายวิชา
ผ่ านระบบคาร้ องออนไลน์ ( New ACIS )

นักศึกษาต้ องเฝ้ าติดตามอาจารย์ ทปี่ รึกษาเข้ าไปอนุมตั กิ ารลงทะเบียนของนักศึกษาทีม่ สี ถานภาพวิทยาทัณฑ์ ตาม
ช่ วง กาหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ ละรหัส ในระบบ New ACIS เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถดาเนินการ
ลงทะเบียนต่อไปได้ ระบบ New ACIS เปิ ดบริ การให้นกั ศึกษาลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 07.00 – 23.00 น.

คาแนะนาการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 2/2558

การลงทะเบียนช่ วงปกติ
1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรี ยนตามสายวิชา(เรี ยนรวม) และตารางเรี ยนชั้นปี ได้ที่ website
ของสานักงานทะเบียนนักศึกษา http://regis.kmutt.ac.th หรื อที่ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
(New ACIS) และควรจัดเตรี ยมข้อมูลวิชาที่ตอ้ งการลงทะเบียน โดยเลือกวิชาและกลุ่มไว้ให้เรี ยบร้อย
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการลงทะเบียน (ระบบจะมีการกาหนดเวลาในการเข้าใช้)
2. นักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบลงทะเบียนได้ที่ https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis และ ต้ องทา
รายการให้ เสร็จสิ้น ภายใน 15 นาที มิฉะนั้นระบบจะปิ ดอัตโนมัติ และหากไม่ มีการทารายการใด
ระบบจะปิ ดภายใน 3 นาที ระบบ New ACIS เปิ ดบริ การให้นกั ศึกษาลงทะเบียนได้ต้ งั แต่ เวลา
07.00 – 23.00 น.
3.

การลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ ของระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ตอ้ งประเมินวิทยานิพนธ์ของภาค
การศึกษาที่ 1/2558 ให้เสร็ จสิ้ นก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2558 มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่
สามารถลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ได้

4. นักศึกษาทีม่ ีสถานภาพวิทยาทัณฑ์ ก่อนลงทะเบียนควรปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อน และในขั้นตอนการ
ลงทะเบียนเรี ยนจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษาโดยผ่านทางระบบลงทะเบียน (Step 3)
และ นักศึกษาต้องเข้ามารับทราบการอนุมตั ิ (Step 4) และดาเนินการต่อจนถึงขั้นตอนชาระเงิน (Step 5 )
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5. การชาระเงิน
5.1 การชาระด้วย Bill Payment ต้ องชาระภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 หากพ้นกาหนดชาระเงิน
แล้ ว ข้ อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก นักศึกษาต้ องมาลงทะเบียนเรียนล่าช้ าและชาระค่ าปรับ

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ค่ าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2559
(รวมวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
5.2 การชาระด้วย การหักเงินผ่านบัญชี ของธนาคารกรุ งไทย หรื อ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
ต้องสมัคร Internet Banking ก่อน (นักศึกษาต้องมีบญั ชีของธนาคารด้วย)
1. นักศึกษาเลือกหักเงินผ่านบัญชีธนาคารระหว่างธนาคารกรุ งไทย หรื อ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
2. ระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยจะ Link ไปสู่ หน้าระบบของธนาคารตามที่นกั ศึกษาเลือก
เพื่อให้นกั ศึกษาดาเนินการต่อไปในระบบของธนาคาร และสามารถตรวจสอบว่าระบบธนาคารมี
การตัดเงินเรี ยบร้อยแล้ว ด้วยการนาสมุดบัญชีธนาคารไปอัพเดทข้อมูล
กรณีนักศึกษาชาระเงินเรียบร้ อยแล้ว หลังจากนั้น 2 วันทาการ ให้นกั ศึกษาตรวจสอบข้อมูลการ
ลงทะเบียน ว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลถูกต้องหรื อไม่ หากพบว่าการลงทะเบียนยังไม่
สมบูรณ์ ให้ ติดต่ อได้ ที่ สานักงานคลัง อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 3
หมายเหตุ กรณีนักศึกษาทุนกู้ยมื รัฐบาล (กยศ. – กรอ.) ให้ดูแนวปฏิบตั ิการลงทะเบียนที่ website
www.kmutt.ac.th/financialaid หรื อติดต่อที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นกั ศึกษา

การลงทะเบียนล่าช้ า และเพิม่ -ลด
1. กรณีนักศึกษายื่นคาร้ องเพือ่ ให้ เจ้ าหน้ าทีล่ งให้ ในช่ วงการลงทะเบียนเพิม่ นักศึกษาต้องดาเนินการขอ
อนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ให้เรี ยบร้อยก่อน เช่น เพิ่มวิชาเนื่องจากกลุ่มเต็ม สอบซ้อน หน่วยกิตเกิน เปลี่ยนกลุ่ม
สมัครสอบ หากนักศึกษาเคยลงทะเบียนไปแล้ วขอให้ นักศึกษาชาระเงินก่อน มิฉะนั้นเจ้ าหน้ าทีไ่ ม่
สามารถดาเนินการลงทะเบียนเพิม่ ให้ ได้ ทั้งนีเ้ จ้ าหน้ าทีจ่ ะทารายการลงทะเบียนไว้ให้ ที่ Step 1 นักศึกษา
ต้ องเข้ าไปดาเนินการต่ อ โดยกดถัดไป และยืนยันการลงทะเบียนให้ ผ่านตั้งแต่ step 2 – 5 พร้ อมชาระเงิน
การลงทะเบียนจึงจะเสร็จสมบูรณ์
ข้ อควรระวัง กรณี ตอ้ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาอนุมตั ิ (Step 3) นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
ให้อนุมตั ิโดยผ่านระบบลงทะเบียนก่อน นักศึกษาจึงเข้าไปทาการกดรับทราบผลการอนุมตั ิที่ Step 4
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ข้อมูลถึงจะไป Step 5 การลงทะเบียนจึงเสร็ จสิ้ น ทั้งนี้การลงทะเบียนจะถือว่าเสร็ จสมบูรณ์ต่อเมื่อชาระ
เงินแล้ว (กรณี ที่มีการชาระเงิน)
2. กรณีทนี่ ักศึกษาลงทะเบียนเพิม่ ไว้ในระบบและยังไม่ ได้ ยืนยันการลงทะเบียน (ข้อมูลอยูท่ ี่ Step 1) แต่ไม่
ต้องการเรี ยนแล้ว ขอความกรุ ณานักศึกษาให้ดาเนินการลบรายวิชานั้นๆ เพื่อที่ขอ้ มูลจะได้ไม่คา้ งในระบบ
และเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง
3. นักศึกษาต้ องการเปลีย่ นรายวิชาทีล่ งทะเบียนไปแล้ว นักศึกษาต้องทารายการเป็ น การเพิม่ วิชา และต้อง
ชาระเงินในรายวิชาเพิ่มนั้นๆ ส่ วน รายวิชาที่ขอลด นักศึกษาต้องเข้าไปลดรายวิชาในระบบให้ถึง Step 5
การลดรายวิชาจึงจะถือว่าเสร็ จสมบูรณ์
เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 80 % ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ (รายวิชาที่ลดและมีสิทธิ์ ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนต้องลดรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่
วันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ) ทั้งนี้นกั ศึกษาต้องยืน่ เอกสารที่สานักงานทะเบียนนักศึกษา โดยมีเอกสาร ดังนี้
1. สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อนักศึกษา
2. ก.ค.18 ( Download ได้ที่ http://regis.kmutt.ac.th และเข้าที่ แบบฟอร์ มคาร้องต่าง ๆ )
4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่ าช้ า และลงเพิม่ ต้ องชาระเงิน ภายในวันทีก่ าหนด มิฉะนั้นข้ อมูลการลงทะเบียน
ถือเป็ นโมฆะ และหากต้องการลงทะเบียนเพิม่ นักศึกษาต้ องชาระค่ าลงทะเบียนทีล่ งครั้งก่อนหน้ า จึงจะ
สามารถดาเนินการลงเพิม่ วิชาต่ อไปได้
5. นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาเรียนข้ ามระดับ หมายถึง นักศึกษาระดับ ป.ตรี ลงวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ต้ องชาระค่ าหน่ วยกิต ในอัตราของระดับบัณฑิตศึกษา ยกเว้นหลักสู ตรเหมาจ่าย
6. นักศึกษาทีต่ ้ องการ ลงทะเบียนเกิน 19 หน่ วยกิต แต่ ไม่ เกิน 22 หน่ วยกิต กรณี ที่ภาควิชาไม่ได้จดั ให้ลง
เกิน 19 หน่วยกิต นักศึกษาต้องทาคาร้องขอลงทะเบียนหน่วยกิตเกิน (สทน.18) ได้รับการอนุมตั ิจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษา และยืน่ เอกสารที่สานักงานทะเบียนนักศึกษา ก่อนนักศึกษาลงทะเบียน
7. นักศึกษาต้ องการลงทะเบียนเกิน 22 หน่ วยกิต กรณี ที่ภาควิชาไม่ได้จดั ให้ลงเกิน นักศึกษาต้องทาคาร้อง
ขอลงทะเบียนหน่วยกิตเกิน (สทน.18) ได้รับการอนุมตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษา หัวหน้าภาควิชา / ประธาน
สายวิชา และคณบดี และยืน่ เอกสารที่สานักงานทะเบียนนักศึกษา ก่อนนักศึกษาลงทะเบียน
8. กรณีขอสอบซ้ อน ต้องเป็ นนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้ายเท่านั้น และต้อง มีวิชาทีส่ อบภายในวันนั้นทัง้ วัน ไม่
เกิน 2 วิชา รวมวิชาทีส่ อบซ้ อนด้ วย และต้องทาคาร้องขอสอบซ้อนก่อนที่จะลงทะเบียนวิชาสอบซ้อน
(ทั้งนีว้ ชิ าทีส่ อบซ้ อนห้ ามเป็ นวิชาเลือก สอบซ้ อนกับ วิชาเลือก) ทั้งนี้ถา้ ผิดเงื่อนไขอื่นๆ เช่น กลุ่มเต็ม
วัน-เวลาเรี ยนซ้ าซ้อน ฯลฯ ไม่สามารถลงทะเบียนสอบซ้อนได้
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รายวิชาของสานักงานศึกษาทัว่ ไป ( GEN )
- นักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปี ที่ 3 และ 4 ทีต่ ้ องลงวิชาบังคับเลือกในรายวิชาศึกษาทัว่ ไป (GEN)
สามารถตรวจสอบโครงสร้างหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้ที่ website ของคณะศิลปศาสตร์ และ
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได้ เพียง 1 รายวิชา และต้ องไม่ อยู่ในกลุ่มวิชาด้ านเดียวกัน
- นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา GEN ประเภทกลุ่มเรี ยนใหญ่ (sec. 91, 92, 93…) สามารถติดตามดู
ประกาศรายชื่อแบ่งกลุ่มเข้าเรี ยนกลุ่มกิจกรรม (กลุ่มย่อย) ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาที่
http://sola.kmutt.ac.th หรื อ http://gened.kmutt.ac.th
- วิชา GEN 101 พลศึกษา สามารถตรวจสอบรายละเอียดประเภทกีฬาของแต่ละกลุ่ม ได้ที่
http://regis.kmutt.ac.th หรื อ http://sola.kmutt.ac.th หรื อ http://gened.kmutt.ac.th
กรณีนักศึกษาต้ องการรักษาสถานภาพ
นักศึกษาที่ประสงค์จะรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา (ลาพักการศึกษา) ต้องทาผ่านระบบคาร้อง
ออนไลน์ ( New ACIS ) ซึ่งคาร้องต้องได้รับการอนุมตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษา หัวหน้าภาควิชาและคณบดี
ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558
หากมีขอ้ สงสัยเรื่ องการลงทะเบียน ติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานการลงทะเบียน ณ อาคารเรี ยนรวม 1 ชั้น 2
ห้อง CB 1204 โทร. (02) 470 - 9490 – 9492 , (02) 470 – 8148

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

- ลงทะเบียนปกติ

ตั้งแต่วนั ที่ 22 – 27 ธันวาคม 2558

- ลงทะเบียนล่าช้า เพิ่ม ลด

ตั้งแต่วนั ที่ 4 – 15 มกราคม 2559 (เฉพาะ วันจันทร์ – วันศุกร์)

นักศึกษาสามารถเข้ าระบบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย โดยไปที่
หรือ

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

