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กำหนดการปฎิทินมอบตวัและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก)  ภาคการศึกษาที่ 1/2565 

ยกเว้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

กำหนดการ 
 

 

กิจกรรม 
 

พ. 16 มี.ค. 65 
- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ (เฉพาะผู้ยนืยนัสิทธิ์ภายในวนัที่ 27 ก.พ. 65) 
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ วนัที่ 16 มี.ค. – 2 พ.ค. 65     
- สมัคร Internet Account เพือ่รับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน ตั้งแต่วนัที่ 17 มี.ค. 65   

อ. 5 เม.ย. 65 
- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ (เฉพาะผู้ยนืยนัสิทธิ์ภายในวนัที่ 27 มี.ค. 65) 
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ วนัที่ 5 เม.ย. – 23 พ.ค. 65     
- สมัคร Internet Account เพือ่รับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน ตั้งแต่วนัที่ 6 เม.ย. 65   

จ. 9 พ.ค. 65 
- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ (เฉพาะผู้ยนืยนัสิทธิ์ภายในวนัที่ 28 เม.ย. 65) 
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ วนัที่ 9 พ.ค. – 27 มิ.ย. 65     
- สมัคร Internet Account เพือ่รับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน ตั้งแต่วนัที่ 10 พ.ค. 65   

พ. 8 มิ.ย. 65 
- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ (เฉพาะผู้ยนืยนัสิทธิ์ภายในวนัที่ 29 พ.ค. 65) 
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ วนัที่ 8 มิ.ย. – 10 ก.ค. 65     
- สมัคร Internet Account เพือ่รับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน ตั้งแต่วนัที่ 9 มิ.ย. 65     

อ. 5 ก.ค. 65 
- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ (เฉพาะผู้ยนืยนัสิทธิ์ภายในวนัที่ 26 มิ.ย. 65) 
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ วนัที่ 5 – 10 ก.ค. 65     
- สมัคร Internet Account เพือ่รับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน ตั้งแต่วนัที่ 6 ก.ค. 65   

อ. 19 ก.ค. 65 

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ (เฉพาะผู้ยนืยนัสิทธิ์ภายในวนัที่ 12 ก.ค. 65) 
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ วนัที่ 19 – 21 ก.ค. 65     
- สมัคร Internet Account เพือ่รับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน ตั้งแต่วนัที่ 20 ก.ค. 65     
 

พ. 20 ก.ค. 65 

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ (เฉพาะผู้ยนืยนัสิทธิ์ภายในวนัที่ 17 ก.ค. 65)  
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ วนัที่ 20 – 22 ก.ค. 65   
- สมัคร Internet Account เพือ่รับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน ตั้งแต่วนัที่ 21 ก.ค. 65 
 

อา. 10 ก.ค. 65 
วันสุดทา้ยของการบนัทึกประวตัิและอัพโหลดเอกสารออนไลนเ์พิ่มเติม    
(กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน) ผา่นระบบสารสนเทศ (New ACIS) 

จ. 18 – ศ. 22 ก.ค. 65 

- นักศึกษาพบอาจารย์ทีป่รึกษา เพื่อขอคำแนะนำเร่ืองรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 
  ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 
- นักศึกษาลงทะเบียนออนไลนด์้วยตนเอง ผ่านระบบ New ACIS 
  ไม่ต้องมาลงทะเบียนที่มหาวทิยาลัยฯ  (เฉพาะนักศึกษาที่เอกสารครบถ้วนแล้วเทา่นัน้) 
(กดยืนยันการลงทะเบียน ตัง้แตข่ั้นตอนที่ 1-5 เพื่อรับใบแจ้งการชำระเงินคา่ลงทะเบียนและนำไปชำระเงิน) 
 



2 
 

 

กำหนดการ 
 

 

กิจกรรม 
 

จ. 1 ส.ค. 65 
วันสุดทา้ยของการชำระเงินค่าลงทะเบียน 
(หากนักศึกษาไมช่ำระเงนิตามกำหนดข้อมูลการลงทะเบียนจะถกูยกเลิก) 

แจ้งให้ทราบภายหลัง ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่  (ปริญญาโท, ปริญญาเอก)   

จ. 8 ส.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 

จ. 8 – จ. 22 ส.ค. 65 

- วันลงทะเบียนล่าช้า ผ่านระบบ New ACIS (ต้องชำระคา่ปรบัวันละ 50 บาท นบัตั้งแต่วนัจนัทร์ 
  ที่ 8 สิงหาคม 2565 รวมวันหยุด) 
- นักศึกษาลงทะเบียน เพิ่มรายวิชา ลดรายวชิา เปลี่ยนกลุ่มเรียน ออนไลน์ผ่านระบบ 
  New ACIS เฉพาะนักศึกษาทีล่งทะเบียนปกติเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านัน้ 

จ. 22 ส.ค. 65 วันสุดทา้ยสำหรับนักศึกษาใหม่ในการดำเนนิการมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 

แจ้งให้ทราบภายหลัง รับบัตรนักศึกษา  และส่งเอกสาร ใบระเบียนประวัตินักศึกษาหน้าแรก 1 ใบ 

 
หมายเหตุ 

1. นักศึกษาใหม่สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษา กำหนดการและกิจกรรม ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 
               https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/ 

2. การสมัคร Internet Account  สามารถดำเนนิการสมัครหลังจากกรอกประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างน้อย 1 วัน  
   หากไม่ทำการสมัคร Internet Account นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าระบบลงทะเบียน หรือระบบอ่ืน ๆ ของ มจธ. 
   ได้ เช่น MODLINK 

3. รูปถ่ายของนักศึกษาระดับบณัฑิต  ห้ามเป็นชุดครุย หรือ ชุดข้าราชการ หรือ ชุดฟอร์มของหน่วยงาน 
               https://regis.kmutt.ac.th/nstudent/upload1-2563/Slide2.JPG 

           4. หากนักศึกษาไม่ดำเนินการมอบตัวนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน  
   วันจันทร์ที่ 22  สิงหาคม 2565  จะถือว่านักศึกษา สละสทิธิ์ การเป็นนักศึกษา   
 
 
 

หากมีปัญหาติดต่อ   สำนักงานทะเบียนนักศึกษา    เบอร์โทร.  02-470 8147–8151, 8154, 8340-8341 
       Email. regist@kmutt.ac.th 

https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/
https://regis.kmutt.ac.th/nstudent/upload1-2563/Slide2.JPG

