
คูมือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนวิชาเรียน สำหรับนักศึกษา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
กระทรวง: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน : การลงทะเบียนวิชาเรียน สำหรับนักศึกษา 
2. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีตอเนื่องจากหนวยงานอ่ืน 
3. หมวดหมูกระบวนงาน  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
4. กฎหมายท่ีใหอำนาจอนุญาต พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

5. ระดับผลกระทบ   

6. กลุมผูใชบริการ     

7. พ้ืนท่ีใหบริการ     
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา 
ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ: ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
ระยะเวลาดำเนินการ: ทุกวัน วันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. และวัน
เสาร ตั้งแตเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. (หมายเหตุ: มีพักเท่ียง) หนวย 3.5 วัน (ยกเวน
วันหยุดราชการท่ีทางราชการกำหนด และตามประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
9. ขอมูลสถิติ 
จำนวนเฉลี่ยตอเดือน กำหนดทำการเฉพาะชวง จึงไมมีคาเฉลี่ยตอเดือน  
จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 35,600 คน (ภาคการศึกษาปกติ) 
จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด 6,000 คน (ภาคการศึกษาพิเศษ) 
10. คูมือสำหรับประชาชน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน   
11. ชองทางการใหบริการ 
ลำดับ สถานท่ีชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหทำการ 

1 หนวยทะเบียนเรียน งานหลักสูตรและสหกิจ
ศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคาร
พิมล กลกิจ ชั้น 1 

ทุกวัน วันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 – 
12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. และวันเสาร 
ตั้งแตเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 
16.00 น. (หมายเหตุ: มีพักเท่ียง) หนวย 3.5 วัน 
(ยกเวนวันหยุดราชการท่ีทางราชการกำหนด และ
ตามประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 



12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

1 นักศึกษาแจงความประสงคการลงทะเบียนทาง
เว็บไซต  
(มีเฉพาะระดับปริญญาตรี  สวนระดับบัณฑิตศึกษา
ไมมีแจงความประสงคการลงทะเบียน) 

0.5  วัน หนวยทะเบียนเรียน 
สำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

2 เจาหนาท่ี Random การแจงความประสงค 1  วัน หนวยทะเบียนเรยีน
สำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

3. เจาหนาท่ีแจงผลการ Random วิชา ผานเว็บไซต 0.5  วัน หนวยทะเบียนเรียน
สำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

4. บันทึกขอมูล แกไข เปลี่ยนแปลง ยืนยันผลการ
ลงทะเบียนทางเว็บไซต ชำระคาธรรมเนียม
การศึกษา (ท้ัง 2 ระดับการศึกษา) 

0.5  วัน นักศึกษา 

                                                     ระยะเวลาดำเนินการรวม   2.5 วัน   

1. การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียน  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนผานเว็บไซต http://reg.kku.ac.th ได

ท่ัวประเทศ โดยนักศึกษาจะตองปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษากอนการลงทะเบียนและชำระ

คาธรรมเนียมการศึกษาตามสถาบันการเงินท่ีแจงไวในใบแจงยอดการชำระเงิน 

2. กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน เพ่ิมถอนรายวิชา และการชำระเงินใหเปนไปตามปฏิทินการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 

3. นักศึกษาท่ีไมชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามมหาวิทยาลัยกำหนดจะถูกยกเลิกผลการ

ลงทะเบียน 

4. นักศึกษาตองกดยืนยันการลงทะเบียน การเพ่ิมหรือถอนรายวิชา 2 ครั้ง เม่ือดำเนินการเสร็จแลวตอง

เขาไปตรวจสอบ จึงถือวาเปนการดำเนินการท่ีสมบูรณ 

5. นักศึกษาจะลงทะเบียนไดตองปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

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


13. การลดข้ันตอน 

 
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว

  
ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  นาที หนวย นาที 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
ลำดับ ช่ือเอกสาร(จำนวน ฉบับจริง/จำนวน สำเนา) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1 http://reg.kku.ac.th  
2   

 
15. คาธรรมเนียม 
ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม(บาท/รอยละ) 

1 http://reg.kku.ac.th  
2   

 
16. ชองทางการรองเรียน 
ลำดับ 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  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 

 
17. แบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
ลำดั
บ 

ช่ือเอกสาร URL ท่ีตั้งของเอกสาร 

1 

 

http://reg.kku.ac.th/registrar/home.asp?avs=42360.4
805787037 
https://req.kku.ac.th/officer/inbox 

 
หมายเหตุ 

ข้ันตอนการปฏิบัติอาจเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศท่ีมีการแกไขหรือเพ่ิมเตมิภายใตระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การศึกษาข้ันปรญิญาตรี พ.ศ. 2562  และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

หรือระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

http://reg.kku.ac.th/
http://reg.kku.ac.th/
http://reg.kku.ac.th/registrar/home.asp?avs=42360.4805787037
http://reg.kku.ac.th/registrar/home.asp?avs=42360.4805787037
https://req.kku.ac.th/officer/inbox


ชื่อผูบันทึกขอมลู นางเนตรนภา  เจนเจริญ ตำแหนง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Tel.46510 


