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ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ 
มี 2 ช่องทาง 

1. ใช้ URL : https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/login.jsf 
2. จำก Web Site ของมหำวิทยำลัย ให้คลิก “ส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกร” ในส่วนของ             

“บริกำรออนไลน์” ให้คลิกเลือก “ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ (New ACIS)” 

 
รูปที่ 2 

ระบบจะแสดงหน้ำจอให้ Login ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 

จำกหน้ำจอ Login ให้ป้อน Username และ Password แล้วคลิก “เข้ำสู่ระบบ”ระบบแสดงหน้ำจอดังรูปที่ 4  
ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำน ถ้ำตรวจสอบผ่ำน จะแสดงเมนูกำรใช้งำนตำมที่ก ำหนดไว้ให้เบื้องต้นดังนี้  

1. ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ก ำหนดช่วงเวลำติดต่ออำจำรย์ 

2. ติดตามการลงทะเบียน 
 ระบุรำยชื่อนักศึกษำที่ต้องกำรพบในข้ันตอนกำรลงทะเบียน 
 อนุมัติกำรลงทะเบียน 
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(2) ข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 2.1 ก าหนดช่วงเวลาติดต่ออาจารย์ 
อำจำรย์สำมำรถบันทึกระบุวัน – เวลำเพื่อแจ้งให้นักศึกษำทรำบถึงช่วงเวลำในกำรติดต่อกรณีนักศึกษำ 

ต้องกำรพบอำจำรย์ 
c

ภำพที่  2 แสดงหน้ำจอก ำหนดช่วงเวลำติดต่ออำจำรย์ 
 

(3) การติดตามการลงทะเบียน 
 3.1 ระบุรายช่ือนักศึกษาที่ต้องการพบในขั้นตอนการลงทะเบียน 
ในระบบลงทะเบียน อำจำรย์ที่ปรึกษำทุกระดับจะต้องท ำหน้ำที่อนุมัติกำรลงทะเบียนของนักศึกษำทุกคน

ที่มีสภำพนักศึกษำสถำนภำพเป็น “วิทยำทัณฑ์”นอกจำกนี้อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถระบุรำยชื่อนักศึกษำที่
ต้องกำรพบเพ่ิมเติมได้ถ้ำเห็นว่ำนักศึกษำท่ีมีสถำนภำพปกติมีผลกำรเรียนลดลง หรือสำเหตุอื่น ๆ โดยสำมำรถ
บันทึกข้อมูลขอพบผ่ำนระบบก่อนที่นักศึกษำจะลงทะเบียนวิชำเรียน ซึ่งมีรำยละเอียดหน้ำจอกำรใช้งำนดังนี้  
เลือกเมนู : ติดตามการลงทะเบียน >ระบุรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการพบเพิ่มเติม  ระบบจะแสดงหน้ำจอ 
ดังภำพที่  3 

ระบบแสดงภำคกำรศึกษำและปีกำรศึกษำปัจจุบัน  พร้อมทั้งแสดงรำยชื่อนักศึกษำที่ยังมีสถำนภำพ
เป็นนักศึกษำท้ังหมดที่อำจำรย์เป็นที่ปรึกษำอยู่  แสดงโดยเรียงตำมรหัสนักศึกษำ  



 6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา คู่มือลงทะเบียนผ่าน Internetส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
ภำพที่ 3แสดงหน้ำจออำจำรย์ที่ปรึกษำระบุนักศึกษำที่ต้องกำรพบก่อนลงทะเบียน 

 
 จำกภำพที่ 3 สำมำรถป้อนเงื่อนไขกำรค้นหำรำยชื่อนักศึกษำได้ โดยป้อนรหัสนักศึกษำในช่อง 

“นักศึกษำตั้งแต่ ”  ถ้ำต้องกำรก ำหนดเป็นช่วง ให้ใส่รหัสนักศึกษำในช่อง “ถึง” ด้วย  แล้วคลิกปุ่ม 
“ค้นหำ” ระบบจะหำข้อมูลตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดมำแสดงในตำรำงให้ใหม่  

 จำกรำยชื่อนักศึกษำในตำรำงที่เรียงตำมรหัสนักศึกษำ สำมำรถเรียงใหม่ได้โดยกำรคลิกท่ีหัวตำรำงใน
คอลัมน์ที่ต้องกำรเรียง ได้แก่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกุลนักศึกษำ  GPAX   จำกตัวอย่ำงดังภำพที่ 4 เป็น
กำรเรียงตำม GPAX  
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ภำพที่ 4 ตัวอย่ำงกำรเรียงข้อมูลนักศึกษำท่ีต้องกำรพบก่อนลงทะเบียนตำม GPAX 

 
 จำกภำพที่ 4 เมื่อต้องกำรพบนักศึกษำคนไหนให้คลิกท่ี ในคอลัมน์ “ขอพบ” แล้วคลกิปุ่ม 

“บันทึก”  ระบบจะบันทึกข้อมูลและแสดงข้อควำมแจ้งให้ทรำบว่ำบันทึกเรียบร้อยแล้ว  มีผลให้
นักศึกษำท่ีมีสถำนะเป็น “ขอพบ” เมื่อนักศึกษำเข้ำไปลงทะเบียนเรียนจนถึงขั้นตอนยืนยันกำร
ลงทะเบียน ระบบจะส่งข้อมูลมำให้อำจำรย์ที่ปรึกษำอนุมัติก่อน (เหมือนนักศึกษำที่มีสภำพ “วิทยำ
ทัณฑ์” )   ตัวอย่ำงดังภำพที่ 5 ถ้ำอำจำรย์เปลี่ยนใจไม่ต้องกำรพบให้ un-check แล้วคลิกปุ่ม 
“บันทึก” 
 

 
ภำพที่ 5ตัวอย่ำงหน้ำจอลงทะเบียนกรณีนักศึกษำต้องพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ   
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 3.2 อนุมัติผลการลงทะเบียน 
เมื่อถึงช่วงเวลำลงทะเบียน นักศึกษำลงทะเบียนรำยวิชำแล้ว อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถดูรำยวิชำที่
ลงทะเบียนของแต่ 

ละคนได้ รวมทั้งต้องอนุมัติผลกำรลงทะเบียนให้กับนักศึกษำที่มีสถำนภำพวิทยำทัณฑ์และนักศึกษำที่อำจำรย์
พบเพิ่มเติมเอำไว้ด้วย ไม่เช่นนั้นผลกำรลงทะเบียนของนักศึกษำจะยังไม่สมบูรณ์และจะไปช ำระเงิน
ค่ำลงทะเบียนไม่ได้ โดยมีรำยละเอียดหน้ำจอกำรใช้งำนดังนี้ 

 
เลือกเมนู : ติดตามการลงทะเบียน >อนุมัติการลงทะเบียน  ระบบจะแสดงหน้ำจอดังภำพที่  6  
ระบบแสดงภำคกำรศึกษำและปีกำรศึกษำปัจจุบัน พร้อมทั้งแสดงรำยชื่อนักศึกษำทั้งหมดที่มีสถำนะเป็น  
รอพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
ภำพที่ 6 แสดงรำยชื่อนักศึกษำรอพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 
 จำกภำพด้ำนบนจะเห็นว่ำนอกจำกนักศึกษำวิทยำทัณฑ์แล้วยังมีนักศึกษำปกติท่ีอำจำรย์ล๊อคไว้ถูก

น ำมำแสดงอยู่ในกลุ่มของกำรรอพบด้วย   
 กำรอนุมัติกำรลงทะเบียน ให้คลิกท่ี “ข้อมูลกำรลงทะเบียน” ในรำยชื่อของนักศึกษำที่ต้องกำรอนุมัติ 

ระบบจะแสดงหน้ำจอดังภำพที่ 7  
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ภำพที่ 7 แสดงรำยละเอียดกำรลงทะเบียนและกำรอนุมัติกำรลงทะเบียน 

  
 3.2.1 การอนุญาตในแต่ละรายวิชา 

 จำกภำพที่ 7  สำมำรถ คลิก เลือก ที่หัวตำรำง เพ่ืออนุญำตทุกวิชำจำกนั้นในแต่ละวิชำ สำมำรถ
เลือก “ไม่อนุญำต” ได้  

 กรณีท่ีนักศึกษำในภำพนี้ ได้เคยผ่ำนกำรอนุมัติมำแล้วรอบที่หนึ่ง แต่อำจำรย์ให้กลับไปเลือกวิชำมำ
ใหม่ หน้ำจอจะแสดงดังภำพที่ 8 โดยแสดงวิชำที่อนุญำตไปแล้วก่อนหน้ำนี้ พร้อมทั้งน ำควำมเห็น
ล่ำสุดของอำจำรย์ที่ให้ไว้ก่อนหน้ำนี้มำแสดงในช่องควำมเห็นให้ด้วย อำจำรย์สำมำรถให้ควำมเห็น
เพ่ิมเติมได้อีก   ส่วนวิชำที่อนุญำตไปแล้วจะแก้ไขไมไ่ด้ ระบบอนุญำตให้เลือกเฉพำะวิชำที่นักศึกษำ
เลือกมำใหม่เท่ำนั้น 



 10 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา คู่มือลงทะเบียนผ่าน Internetส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
ภำพที่ 8 แสดงหน้ำจอกรณีนักศึกษำท่ีต้องอนุมัติมำกกว่ำ 1 รอบ  

 
3.2.2 การแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อรายวิชา 
ในส่วนของควำมเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ สำมำรถเลือกได้ 2 แบบ คือ 
1. คลิก  ไปเลือกวิชาลงทะเบียนใหม่หมำยถึงอำจำรย์ต้องกำรให้นักศึกษำกลับไปเลือกรำยวิชำ

ลงทะเบียนใหม่ซึ่งอำจำรย์ควรให้ค ำแนะน ำแก่นักศึกษำในกำรเลือกรำยวิชำใหม่ด้วย (เมื่ออำจำรย์ที่
ปรึกษำอนุญำตกำรลงทะเบียนวิชำเรียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษำต้องเข้ำระบบเพื่อยืนยันข้อมูลกำร
ลงทะเบียนวิชำเรียน จึงจะถือว่ำกำรลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์)ตัวอย่ำงดังภำพที่ 9 
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ภำพที่ 9ตัวอย่ำงกำรอนุมัติแบบให้กลับไปเลือกวิชำลงทะเบียนใหม่ 

 
2. คลิก  อนุมัติให้ลงทะเบียนได้  หมำยถึงอำจำรย์ให้นักศึกษำลงทะเบียนรำยวิชำตำมนี้ได้ ตัวอย่ำง

ดังภำพที่ 10 ( ถ้ำมีวิชำที่ไม่อนุญำต วิชำนั้นจะถูกลบออกจำกรำยวิชำที่ลงทะเบียนของนักศึกษำคน
นั้น และไม่ถูกคิดเงิน ) 
 
****กรณีมีรายวิชาที่ไม่อนุญาตอาจารย์ควรระบุเหตุผลให้นักศึกษาทราบด้วย และระบบจะ

ยกเลิกข้อมูลลงทะเบียนวิชาดังกล่าว**** 
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ภำพที่ 10แสดงตัวอย่ำงกำรอนุมัติกำรลงทะเบียน 

 
 จำกภำพที่ 8 , 9  หรือ 10เมื่ออำจำรย์เลือกอนุญำต/ไม่อนุญำตในแต่ละวิชำ และ ให้ควำมเห็น

เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกผลแล้วแสดงข้อควำมแจ้งให้ทรำบว่ำบันทึก
เรียบร้อยแล้ว  จำกนั้นระบบจะแสดงหน้ำจอแรก พร้อมทั้ง refresh ข้อมูลในตำรำงรำยชื่อนักศึกษำ
ให้เป็นไปตำมสถำนะล่ำสุด 

 
3.2.3 การแสดงรายชื่อนักศึกษาในตาราง 
จำกเมนู  “รำยชื่อนักศึกษำรออนุมัติผลกำรลงทะเบียน” อำจำรย์สำมำรถเลือกสถำนะต่ำงๆได้ ซึ่งแต่ละ

สถำนะมีควำมหมำยดังนี้ 
 กรณีเลือกสถำนะ  ยังไม่มาลงทะเบียน ระบบจะแสดงรำยชื่อนักศึกษำทั้งหมดที่อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ดูแลอยู่ ที่ยังไม่ได้มำลงทะเบียน โดยรำยชื่อที่แสดงจะรวมทั้งนักศึกษำที่มีสภำพปกติ และวิทยำทัณฑ์
ตัวอย่ำงดังภำพที่ 11 



 13 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา คู่มือลงทะเบียนผ่าน Internetส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
ภำพที่ 11 แสดงรำยชื่อนักศึกษำที่ยังไม่มำลงทะเบียน 

 
 กรณีเลือกสถำนะ   อนุมัติแล้ว ระบบจะแสดงรำยชื่อนักศึกษำท่ีต้องพบอำจำรย์ และอำจำรย์ได้

อนุมัติกำรลงทะเบียนไปแล้ว  ตัวอย่ำงดังภำพที่ 12 

ภำพที่ 12แสดงตัวอย่ำงรำยชื่อนักศึกษำที่อนุมัติกำรลงทะเบียนแล้ว 



 14 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา คู่มือลงทะเบียนผ่าน Internetส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

 กรณีเลือกสถำนะ   รอแก้ไขการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรำยชื่อนักศึกษำทีอ่ำจำรย์ดึงมำท ำ
รำยกำรแล้วและไดใ้ห้ควำมเห็นไว้ว่ำ “ไปเลือกวิชำลงทะเบียนใหม่” ถ้ำนักศึกษำยังไม่ได้มำรับทรำบ
ผลกำรอนุมัติหรือยังไม่ได้ไปด ำเนินกำรเลือกวิชำใหม่ตำมที่อำจำรย์แนะน ำไป  สถำนะกำรลงทะเบียน
ก็จะยังคงเป็นรอแก้ไข ตัวอย่ำงดังภำพท่ี 13 

 
ภำพที่ 13แสดงตัวอย่ำงรำยชื่อนักศึกษำที่อนุมัติกำรลงทะเบียนแล้ว 

 
 กรณีเลือก  ดูทั้งหมด หมำยถึงต้องกำรดูรำยชื่อนักศึกษำทุกคนที่อำจำรย์เป็นที่ปรึกษำ เพื่อดู

สถำนะกำรมำลงทะเบียนว่ำแต่ละคนอยู่ในขั้นตอนไหนกันบ้ำงแล้ว  ตัวอย่ำงดังภำพที่  14 

 
ภำพที่  14 แสดงรำยชื่อนักศึกษำทั้งหมดพร้อมทั้งสถำนะกำรลงทะเบียน 



 15 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา คู่มือลงทะเบียนผ่าน Internetส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.2.4 การค้นหาข้อมูลลงทะเบียนของนักศึกษาจากรหัส 
 สำมำรถระบุรหัสนักศึกษำ หรือชื่อนักศึกษำ เพ่ือดูสถำนะของนักศึกษำคนนั้นๆได้ ดังภำพที่ 15 

 
ภำพที่  15แสดงกำรระบุรหัสนักศึกษำหรือชื่อนักศึกษำ 

 
 ถ้ำสถำนะกำรลงทะเบียนเป็น รอช ำระเงิน ช ำระเงินแล้ว   หรือ อยู่ระหว่ำงกำรลงทะเบียน อำจำรย์

สำมำรถดูรำยวิชำที่นักศึกษำลงทะเบียนได้ แต่แก้ไขรำยวิชำไม่ได้ ดังภำพที่  16  

 
ภำพที่ 16 แสดงข้อมูลลงทะเบียนรำยวิชำ 

 
 ถ้ำเลือกนักศึกษำที่มีสถำนะกำรลงทะเบียนเป็น “ยังไม่มำลงทะเบียน” ระบบจะแสดงข้อควำม ดัง

ภำพที่ 17 

 
ภำพที่ 17 แสดงผลกำรสถำนะนักศึกษำที่ยังไม่มำลงทะเบียน 

 
3.2.5 นักศึกษารับทราบผลการลงทะเบียน 
เมื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำอนุมัติผลกำรลงทะเบียนวิชำเรียนแล้วนักศึกษำต้องเข้ำระบบเพื่อรับทรำบผลกำร
ลงทะเบียนและด ำเนินกำรตำมข้ันตอนโดยไปที่ขั้นตอน Step 5 เพ่ือช ำระเงิน  ดังภำพที่ 18 



 16 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา คู่มือลงทะเบียนผ่าน Internetส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
ภำพที่ 18 แสดงผลหน้ำจอนักศึกษำรับทรำบผลกำรลงทะเบียน 

  


