
คูมือสำหรับประชาชน: การข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
กระทรวง: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน : การข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
4. หมวดหมูของงานบริการ การข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558  

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการท่ีมีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการท่ัวไป 
7. พ้ืนท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง  ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบนัการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)  ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562  หมวด 4 การข้ึนทะเบียนและการตอ
ทะเบียน  และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี  1802/2552  เรื่อง  คาธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  และประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ ไมไดกำหนด หนวยเวลา 1 วัน  

9. ขอมูลสถิติ (การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหมกำหนดใหนักศึกษาข้ึนทะเบียนในชวงเวลาเดียวกัน ตามท่ีแจง
ใหนักศึกษาทราบในการรับเขาศึกษาแตละปการศึกษา จึงรายงานขอมูลสถิติไดในภาพรวม เชน  
นักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2562 มารายงานตัวและข้ึนทะเบียนท้ังหมด จำนวน 9,614 คน 
นักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2561 มารายงานตัวและข้ึนทะเบียนท้ังหมด จำนวน 9,165 คน 
นักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2560 มารายงานตัวและข้ึนทะเบียนท้ังหมด จำนวน 9,834 คน  
หากรายงานเปนขอมูลเฉลี่ย มากสุดหรือนอยสุดอาจไมสอดคลองกับการปฏิบัติ) 

 
สวนของคูมือประชาชน 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพ่ือใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
11. ชองทางการใหบริการ  

1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
สถานท่ีใหบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน/วิทยาเขตหนองคาย   

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการวันจันทร-วันเสาร  เวนวันหยุดนักขัตฤกษ  
 ☒ มีพักเท่ียง 

  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ    8.30 น.   
     เวลาปดรับคำขอ  16.30 น. 
  หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยจะประกาศวัน เวลา และสถานท่ี แตละปการศึกษา ในปฏิทินกิจกรรม
นักศึกษาใหม 



12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ เง่ือนไข  
1.1 คุณสมบัติของผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

1.1.1  เปนผูท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนรับเขาศึกษาเรียบรอยแลว 

1.1.2 เปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะ

ทุกประการ 

1.2  ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาแลวจะตองรายงานตัวและข้ึนทะเบียน และชำระเงินคาข้ึนทะเบียน

และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ 

1.3  หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือค้ำประกันท่ีนำมายื่นในวันรายงานตัว จะตองใหผูรับ

รองและผูค้ำประกันพรอมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือชื่อใหเรียบรอยกอนนำมายื่น  และถาปรากฏใน

ภายหลังวาเปนลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลัยจะสั่งใหนักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา 

2. วิธีการ 
- เอกสารท่ีถายสำเนาตองมีความชัดเจนทุกฉบับ (ท้ังดานหนาและดานหลัง) 
- รับรองสำเนาถูกตองพรอมลงลายมือชื่อกำกับ 
- เขียนเลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก ไวท่ีมุมขวาดานบนของเอกสารทุกชุด 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวย
เวลา 

สวนงาน / หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

นักศึกษายื่นเอกสาร
แสดงตนขอข้ึน
ทะเบียนนักศึกษา
เพ่ือใหเจาหนาท่ี
ตรวจสอบความ
ถูกตองและครบถวน
ของเอกสาร 

5 นาที หนวยทะเบียนประวัตฯิ  
สำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
 

ไมนับรวม
ระยะเวลารอคอย 

2 การพิจารณา
อนุญาต 

เจาหนาท่ีอนุมัติการ
ข้ึนทะเบียนนักศึกษา
ใหม 

5 นาที หนวยทะเบียนประวัตฯิ  
สำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม  10  นาที 
 
14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน       -            หนวยของเวลา  - 
 
 
 
 
 
 



15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

 
หมายเหตุ 

1 บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง - 1 ฉบับ  
2 ใบสำคัญการเปลี่ยนช่ือ กรมการปกครอง - 2 ฉบับ (ถามี) 
3 สำเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง - 1 ฉบับ ถายเอกสารเฉพาะ

หนาแรกและหนาท่ีมี
ช่ือของนักศึกษา 

4 เอกสารอ่ืน ๆ  เชน 
พาสปอรต  
 

 - 1 ฉบับ เฉพาะนักศึกษา
ตางชาติ 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 ใบข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
พรอมติดรูปถายครึ่งตัว หนา
ตรง ชนิดภาพสี ขนาด 1.5 
น้ิว หรือ 2 น้ิว  
(ระดับปริญญาตรี ตองสวม
เครื่องแบบนักศึกษา    ม.
ขอนแกน สวนระดับ
บัณฑติศึกษา สวมชุดสภุาพ) 

 1 - ฉบับ ใบข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
ตองพิมพจากระบบ
บริการการศกึษาของ
สำนักบริหารฯ  
http://.reg.kku. ac.th  
ตามวัน เวลา ท่ีกำหนดใน
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ใหม 

2 ใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือ
เอกชน 

 1 - ฉบับ เฉพาะกรณีท่ีมหาวิทยาลัย
คัดเลือกเอง จะใชแบบฟอรม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
เทาน้ัน 

3 ใบแสดงผลการเรียนหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือใบ
ประกาศนียบัตรหรือเทียบเทา 

 - 2 ฉบับ เฉพาะกรณีผูเขาศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

4 ใบแสดงผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี และ/หรือโท 
จากสถาบัน การศึกษาท่ี
สำเรจ็การศึกษา 

 - 2 ฉบับ เฉพาะกรณีผูเขาศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษา 

5 ใบเทียบวุฒิการศึกษาท่ีออก
โดยกระทรวงศึกษาธิการ 

 - 1 ฉบับ เฉพาะผูจบการศึกษา
จากตางประเทศ หรือ
สถาบันการศึกษา
นานาชาติ 



16. คาธรรมเนียม 
รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียมการรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา สำหรับหลักสูตร 
โครงการพิเศษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี   และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรโครงการ
พิเศษ  เปนดังนี้   

- หลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี  2,000 บาท   
- หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี  10,000  บาท   
- หลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา  3,000  บาท   

หมายเหตุ หลักสูตรในระบบปกติ  ไมคิดคาธรรมเนียมนี้   
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) มหาวิทยาลัยขอนแกน  ท่ีอยู 123 หมู 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002                  

โทรศัพท 043-009700   เว็บไซต http://www.kku.ac.th   อีเมล – 
2) สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  อาคารพิมล กลกิจ  123  หมู 16 ถ.

มิตรภาพ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002 โทรศัพท 043-202817  เว็บไซต  
http://registrar.kku.ac.th               

3) ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม 10300/ 
สายดวน 1111 / www.1111.go.th/ ตู ป.ณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม 10300 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถามี) 
ชื่อเอกสาร ใบรับรองแพทย 
อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☒ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้) 
หมายเหตุ จำเปนตองตรวจท่ีโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเทานั้น (หามตรวจท่ีคลินิก)  

หมายเหตุ 
การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  เปนกระบวนการเริ่มตนท่ีรับบุคคลท่ีผานกระบวนการคัดเลือกเขาเปน

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึงการข้ึนทะเบียนนักศึกษานี้ครอบคลุมกระบวนการรับข้ึนทะเบียนเปน
นักศึกษาทุกระดับการศึกษา และทุกวิทยาเขต โดยการใชระบบงานทะเบียนนักศึกษาและฐานขอมูลนักศึกษา
รวมกัน ซ่ึงข้ันตอนการข้ึนทะเบียนสำหรับนักศึกษา ท่ีตองดำเนินการกอนยื่นเอกสารเพ่ือแสดงตนขอข้ึน
ทะเบียนนักศึกษา 

1. นักศึกษาตรวจสอบรหัสประจำตัวท่ีใชสำหรับการข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
2. นักศึกษารายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษา ออนไลน ผานเว็บไซต http://reg.kku.ac.th 
3. นักศึกษากรอกขอมูลและประวัติสวนตัว ออนไลน ผานเว็บไซต http://reg.kku.ac.th 
4. นักศึกษาพิมพแบบรายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษา  หนังสือมอบตัวและหนังสือรับรองความประพฤติ  
    และค้ำประกัน  ผานเว็บไซต http://reg.kku.ac.th   
5.  นักศึกษาอัพโหลดรูปถายนักศึกษาขนาด 3x4 ซม.เพ่ือใชทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม  
     ผานเว็บไซต http://reg.kku.ac.th 
6. นักศึกษายื่นเอกสารเพ่ือแสดงตนขอข้ึนทะเบียนนักศึกษา  
 

ชื่อผูบันทึกขอมลู นางสาวพิมนพัท เลียบสวัสด์ิ ตำแหนง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 

http://www.kku.ac.th/
http://reg.kku.ac.th/

