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หลักสูตรการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

➊ หลักสูตรระดับปริญญาโท

การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน ดังนี้

1. แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย มีการท�าวิทยานิพนธ์ การศึกษาตามแผน ก มี 2 แผนย่อย คือ

1.1 แผน ก1 ท�าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และอาจมีการก�าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม
หรือท�ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิต

1.2 แผน ก2 ท�าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 24
หน่วยกิต

2. แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยไม่ต้องท�าวิทยานิพนธ์
แต่ต้องมีวิชาการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 - 6 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 หลักสตูรใดท่ีมท้ัีงแผน ก และ แผน ข นกัศกึษาอาจขอเปลีย่นแผนการศกึษาได้ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ
ส่วนงานวิชาการก�าหนด

➋ หลักสูตรระดับปริญญาเอก

การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ ดังนี้

1. แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท�าวิทยานิพนธ์และอาจมีการก�าหนดให้เรียนรายวิชา
เพิ่มเติม หรือท�ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีจ�านวนหน่วยกิตดังนี ้

1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญาตรี จะต้องท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญาโท จะต้องท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

2. แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท�าวิทยานิพนธ์ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยมี
จ�านวนหน่วยกิตดังนี้

 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญาตรี ต้องท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญาโท ต้องท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

➌ ประเภทของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. นักศึกษาสามัญ หมายถึง บุคคลที่สถาบันรับเข้าศึกษาโดยไม่ต้องทดลองเรียน หรือ ทดลองวิจัย

2. นักศึกษาทดลองเรียน หรือ ทดลองวิจัย หมายถึง บุคคลที่สถาบันรับเข้าทดลองเรียน หรือ ทดลองวิจัย



และเม่ือได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการประจ�าส่วนงานวิชาการครบถ้วนแล้ว จึงจะมีสิทธิขอปรับสภาพเป็น
นักศึกษาสามัญได้ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาจะนับตั้งแต่นักศึกษามีสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญแล้ว

 หมายเหตุ : ถ้านักศึกษาทดลองเรียนไม่สามารถปรับสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดให้พ้นสภาพ

การเป็นนักศึกษาของสถาบัน

➍ ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรแต่ละระดับ

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละระดับมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ระดับปริญญาโท ต้องศึกษาให้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

2. ระดับปริญญาเอก มีหลักเกณฑ์ดังนี้

2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญาตรี ต้องศึกษาให้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา

 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญาโท ต้องศึกษาให้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา



การวัดและประเมินผลการศึกษา

คาระดับคะแนน แตม ผลการศึกษา

2. การวัดผลการศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์

ในภาคการศึกษาปกติวิชาวิทยานิพนธหากไดผลการเรียนไมผาน (U) สองภาคการศึกษาจะพนสภาพการเปน 

นักศึกษา การสอบปากเปลาวิทยานิพนธ สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง         

ผลสอบปากเปลาวิทยานิพนธและผลการศึกษาตามตาราง ต่อไปนี้

	 การวัดผลการศึกษาเป็นการวัดผลการศึกษาของรายวิชาทั่วไป วิชาวิทยานิพนธ์ วิชาการค้นคว้าอิสระ การสอบ
วัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้ และรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

➊ การวัดผลการศึกษา

1. การวัดผลการศึกษารายวิชา

การวัดผลการศึกษาจะวัดผลรายวิชาเป็นค่าระดับคะแนน ตามรายละเอียด ที่แสดงในตารางต่อไปนี้

A 4.00 ดีเลิศ (Excellent)

B+ 3.50 ดีมาก (Very Good)

B 3.00 ดี (Good)

C+ 2.50 ดีพอใช้ (Fairly Good)

C 2.00 พอใช้ (Fair)

D+ 1.50 อ่อน (Poor)

D 1.00 อ่อนมาก (Very Poor)

F 0 ตก (Fail)

I - ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

S - พอใจ (Satisfactory)

U - ไม่พอใจ (Unsatisfactory)



● กรณีสอบปากเปลาวิทยานิพนธ์ผ่าน (ผลการสอบตั้งแต่ P ขึ้นไป) นักศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

- ต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้เรียบร้อยตามความเห็นของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
- ส่งวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบตามรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์
- ส่งวิทยานิพนธ์ในแบบรูปเล่ม และซีดี ต่อส่วนงานวิชาการที่ศึกษาภายใน 90 วันนับจากวันสอบ

● กรณีสอบปากเปลาวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน (ผลการสอบ U) นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

- นักศึกษาสามารถขอสอบวิทยานิพนธ์ ใหม่ได้อีก 1 ครั้ง

- นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ และช�าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบปากเปลา

  วิทยานิพนธ์

3. การวัดผลการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ

การวัดผลการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบวิชาการค้นคว้าอิสระได้ไม่จ�ากัด
จ�านวนครั้ง จนกว่าจะพ้นสภาพนักศึกษา โดยให้ใช้ผลสอบและผลการศึกษา ตามตารางต่อไปนี้

4. การสอบวัดคุณสมบัติ (ส�าหรับนักศึกษาปริญญาเอก)

ส่วนงานวิชาการคณะ/วิทยาลัย เป็นผู้ด�าเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ 1 และแบบ 2 จะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านก่อนการสอบหัวข้อและเค้าโครง  
วิทยานิพนธ์  (ถ้ามี) และการสอบวิทยานิพนธ์  โดยต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปี นับจากการเป็นนักศึกษา
มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ผลการสอบ ผลการศึกษา

O ดีเยี่ยม (Outstanding)

G ดี (Good)

P ผ่าน (Pass)

U ไม่พอใจ (Unsatisfactory)

ผลการสอบ ผลการศึกษา

O ดีเยี่ยม (Outstanding)

G ดี (Good)

P ผ่าน (Pass)

U ไม่พอใจ (Unsatisfactory)



การสอบแบ่งเป็น 2 วิธีได้แก่

1.  การสอบข้อเขียน และหรือ
2. การสอบปากเปล่า

ผลการสอบ มีดังนี้

1.  ผลการสอบ S หมายถึง สอบผ่าน
2. ผลการสอบ U หมายถึง สอบไม่ผ่าน

 กรณีสอบวัดคุณสมบัติ หรือ การสอบประมวลความรู้ ครั้งแรกไม่ผ่าน (ผลสอบ U) นักศึกษาสามารถขอสอบ
ใหม่ได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนขอสอบ และ ช�าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ

5. การวัดผลรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต

รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (Non-Credit : NC) หมายถึง รายวิชาที่หลักสูตรก�าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติม หรือ
รายวิชาที่อาจารย์ที่ปรึกษาก�าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติม โดยรายวิชาดังกล่าวจะไม่น�ามานับรวมหน่วยกิตในหลักสูตร
และไม่ค�านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

➋	 การให้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I)

การค้างส่งงานในรายวิชารวมวิทยานิพนธ และยังไม่สอบวิชาการค้นคว้าอิสระ จะได้ค่าคะแนน I

● เมื่อส่งงานในรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์  และสอบค้นคว้าอิสระ จะได้ค่าคะแนน ดังนี้

  กรณีรายวิชา

● จะได้ค่าคะแนน A B+ B C+ C D+ D F

กรณีวิทยานิพนธ์  
● จะได้ค่าคะแนน O G P U

➌	 การคิดค่าระดับคะแนนเฉล่ีย

การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย มี 2 ประเภท ดังนี้

● GPS (Grade Point Average of Semester)

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาคการศึกษา หมายถึง “ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดเฉพาะวิชาที่เรียนในภาค
การศึกษานั้น”

● GPA (Total Grade Point Average)

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง “ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากวิชาที่เรียนเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่เข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน”

รายวิชาที่ไม่ต้องน�ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ได้แก่

● วิทยานิพนธ์

● วิชาค้นคว้าอิสระ

กรณีคนควาอิสระ

จะไดคาคะแนน S  U



● การคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

- ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มของค่าระดับคะแนนเป็นรายวิชาแล้วรวมกัน หารด้วยจ�านวนหน่วยกิตรวมทุกวิชา

ตัวอย่าง : การค�านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาคการศึกษา แสดงในตารางต่อไปนี้

รายวิชา จํานวนหนวยกิต ผลการเรียน คาระดับคะแนน ผลคูณหนวยกิตกับ

คาระดับคะแนน

วิชา ก. 3 A 4.00 3 x 4.00 = 12

วิชา ข. 3 B 3.00 3 x 3.00 = 9

วิชา ค. 3 B+ 3.50 3 x 3.50 = 10.5

รวม 9 - - 31.5

จากตัวอย่าง ตารางข้างบน ค�านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาคการศึกษาได้ 31.5 ÷ 9 = 3.50

การคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

 ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มของค่าระดับคะแนนเป็นรายวิชาของทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบันแล้วน�า
มารวมกัน จากนั้นหารด้วยจ�านวนหน่วยกิตรวมทุกวิชาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน

➍ การภาคทัณฑ์และการพ้นสภาพนักศึกษา

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มีกรณีดังต่อไปนี้

● เสียชีวิต ลาออก ถูกลงโทษให้ออก

● ขาดคุณสมบัติตามหมวดของการรับเข้าเป็นนักศึกษา

● ไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่รักษาสภาพนักศึกษา ไม่ลาพักการศึกษา

● ไม่ช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาที่สถาบันก�าหนด

● ถูกลงโทษเนื่องจากทุจริตสอบมาแล้ว และท�าการทุจริตสอบอีก

● ไม่สามารถปรับสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ตามระยะเวลา

● ศึกษาเกินระยะเวลาที่ก�าหนด ปริญญาโท 5 ป ปริญญาโทต่อปริญญาเอก 6 ปี ปริญญาตรีต่อปริญญาเอก 8 ปี

● ไม่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ ในการสอบครั้งที่ 2

● ไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระโดยได U สองภาคการศึกษา

 การภาคทัณฑ์  และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา จะพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) และ เกรดเฉลี่ยประจํา
ภาคการศึกษา (GPS) ตาม Flowchart “การภาคทัณฑ์  และการพ้นสภาพ” ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

● วิชาแบบร่วมเรียน

● วิชาปรับพื้นฐาน

● วิชาที่ได้ระดับคะแนน S หรือ U

ได้รับอนุมัติให้ส�าเร็จการศึกษา●



1. ถ้าภาคการศึกษาแรกเข้า นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ถึง 2.50 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเปน
นักศึกษา

2. กรณีในภาคการศึกษาใด การภาคทัณฑ์และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มีเงื่อนไขดังนี้

2.1 ถ้าภาคการศึกษาแรกนักศึกษาได้ GPA น้อยกว่า 2.50 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

2.2 ถ้าภาคการศึกษาใดนักศึกษาได้ GPA เท่ากับหรือมากกว่า 2.50 แต่น้อยกว่า 3.00 นักศึกษาจะ
ถูกภาคทัณฑ์และหากภาคการศึกษาถัดไปได้ GPS น้อยกว่า 3.00 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 2.3 ถ้าภาคการศึกษาใดนักศึกษาได้ GPA เท่ากับหรือมากกว่า 2.50 แต่น้อยกว่า 3.00 นักศึกษาจะถูก
ภาคทัณฑ์ และหากภาคการศึกษาถัดไป GPS เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 แต่ GPA น้อยกว่า 3.00 นักศึกษาจะ
ถูกภาคทัณฑ์ต่อไป

 2.4 ถ้าภาคการศึกษาใดนักศึกษาได้ GPA เท่ากับหรือมากกว่า 2.50 แต่น้อยกว่า 3.00 นักศึกษาจะ
ถูกภาคทัณฑ์ และหากภาคการศึกษาถัดไป GPS เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และ GPA เท่ากับหรือมากกว่า 3.00
นักศึกษาจะพ้นการภาคทัณฑ์

หมายเหตุ : ภาคการศึกษาใด หมายถึง ภาคการศึกษาปกติ หรือ ภาคพิเศษภาคการศึกษาใด หมายถึง ภาคการศึกษาปกติ หรือ ภาคพิเศษ
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➊ นักศึกษาต้องลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา (ยกเว้นภาคการศึกษาพิเศษ)

 มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

➋	การลงทะเบียนมี 3 ประเภท (ดูรูปในแผนผังประกอบ)

● การลงทะเบียน “เรียนรายวิชา” เป็นการลงทะเบียนเพื่อศึกษารายวิชาสะสมหน่วยกิต จนครบหลักสูตร
ตามก�าหนด

●	 การลงทะเบียน “ลาพักการศึกษา” เป็นการด�าเนินการเพื่อขอหยุดการศึกษาชั่วคราว และให้นับรวมระยะ
เวลาที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรด้วย โดยให้ลาพักการศึกษาได้ 2 กรณีต่อไปนี้

1.  นักศึกษาที่ยังไม่ด�าเนินการลงทะเบียนเรียน แต่มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษาภาคการศึกษาใดๆ
นักศึกษาสามารถยื่นค�าร้องขอลาพักการศึกษาได้ที่ส�านักทะเบียนฯ และเสียค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาตาม
สถาบันฯ ก�าหนด

2. นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนตามปกติและช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบทุกประเภทแล้ว หากมีความ
ประสงค์ขอลาพักการศึกษา สามารถยื่นค�าร้องขอลาพักการศึกษาได้ที่ส�านักทะเบียนฯ ก่อนวันแรกของการสอบ
ปลายภาคการศึกษานั้นๆ

●	 การลงทะเบียน “รักษาสภาพนักศึกษา” เป็นการด�าเนินการที่อาจเกิดข้ึนเมื่อใกล้ส�าเร็จการศึกษา โดยจะ
ลงทะเบียนในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังค้างการสอบปองกันวิทยานิพนธ์
หรือยังไม่ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้  จะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา (ยกเว้นภาคการศึกษาพิเศษ)

การลงทะเบียน



นักศกึษาลงทะเบียนเรยีนด้วยตนเองทาง 
www.reg.kmitl.ac.th โดยใช้ username/
password ที�ไดร้บัจากสํานักบรกิารคอมฯ

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาตามที่

หลักสูตรก�าหนดส�าหรับภาคการศึกษาที่ 1

รายงานตัวเป็นนักศึกษา

ต้องการเรียนในภาคการศึกษา

ถัดไป

ส�าเร็จการศึกษา

ยังค้างค่าคะแนน l

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

หมายถึง เรียนครบทุกวิชา 
แตยังคงคาง

• วิชาวิทยานิพนธตัวสุดทายการ
สอบปองกันวิทยานินธ หรือ

•
วิชาการคนควาอิสระ หรือ

•
สงเลมวิทยานิพนธ หรือ

•
ผลภาษาอังกฤษ และ

•
เงื่อนไขอื่นๆ ที่เปนเงื่อนไข
ในการสําเร็จการศึกษา

เรียนครบหลักสูตร

ลาพักการศึกษา

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ลงทะเบียน

รักษาสถานภาพนักศึกษา

ใช่

รูปแผนผัง แสดงวงจรของการลงทะเบียน



➌ การลงทะเบียนรายวิชา มีการแบ่งประเภทย่อย ดังนี้

3.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจ�าภาคการศึกษา

●	 นักศึกษาทุกคนที่ต้องการลงทะเบียนเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
โดยจะเริ่มให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก�าหนด 

●	 นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในช่วงระยะเวลาลงทะเบียนตามปกติ สามารถลงทะเบียนล่าช้าผ่านระบบ
สารสนเทศ นักศึกษาได้ โดยช�าระค่าปรับตามระยะเวลาที่ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก�าหนด มิฉะน้ัน
จะต้องลาพักการศึกษา

3.2 การลงทะเบียน “เพิ่ม” วิชาเรียน

●	 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจ�าภาคการศึกษาแล้ว แต่มีความประสงค์เพิ่มรายวิชาเรียน
สามารถด�าเนินการผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา โดยด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์นับตั้งแต่เปิดภาค
การศึกษา ตามประกาศในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยกเว้นมีความจ�าเป็นให้เป็นอ�านาจของหัวหน้าส่วนงาน
วิชาการ

3.3 การลงทะเบียน “เปลี่ยน” วิชาเรียน

●	 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจ�าภาคการศึกษาแล้ว แต่มีความประสงค์เปลี่ยนรายวิชาที่ได้
ลงทะเบียนไปเป็นรายวิชาอื่น สามารถด�าเนินการผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ภายใน 3 สัปดาห์นับตั้งแต่เปิดภาค
การศึกษา ตามประกาศในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยกเว้นมีความจ�าเป็นให้เป็นอ�านาจของหัวหน้าส่วนงาน
วิชาการ

3.4 การลงทะเบียน “ถอน” วิชาเรียน

●	 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจ�าภาคการศึกษาแล้ว แต่มีความประสงค์ถอนรายวิชาออก
สามารถด�าเนินการผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ตามประกาศในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หากพ้น
ก�าหนดนี้แล้วจะไม่สามารถถอนรายวิชาได้อีก ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์และวิชาค้นคว้าอิสระโดยจะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจ�าส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

➍	เงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียน

●	 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ส�าหรับภาคการศึกษาพิเศษ
ลงทะเบียนเรียนได้  ไมเ่กิน 6 หน่วยกิต หากแตกตางจากนี้ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนงานวิชาการพิจารณาอนุมัติ

●	 การลงทะเบียนเรียนซ�้ารายวิชาเดิม กระท�าได้ต่อเมื่อผลการเรียนของรายวิชาน้ันต�่ากว่า C+ หรือได้ U
ท้ังนี้ การลงทะเบียนเรียนซ�้าวิชาให้นับหน่วยกิตของวิชานั้นเพ่ิมเข้าไป รวมทั้งน�าไปค�านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมด้วย

➎ การช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

●	 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว จะต้องช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
ไว้ในปฏิทินการศึกษาหากพ้นก�าหนดระยะเวลาแล้วนักศึกษาจะต้องช�าระค่าปรับตามอัตราที่สถาบันก�าหนดหากพนกําหนดนี้ 

นักศึกษาตองยื่นคํารองขอลาพักการศึกษามิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 



➏	การลงทะเบียนเรียนล่าช้า

1. ในภาคการศกึษาปกต ิหากนกัศกึษาไม่มาลงทะเบยีนตามระยะเวลาทีส่ถาบันก�าหนดไว้ในปฏทิินการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา นักศึกษาต้องมาด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

  1.1 ต้องลงทะเบียนล่าช้า ภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์นับตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา และต้องช�าระค่าปรับตาม
อัตราที่สถาบันก�าหนดไว้

 1.2 หากนักศึกษาไม่ด�าเนินการภายในระยะเวลาที่ก�าหนด นักศึกษาจะต้องยื่นค�าร้องขอลาพักการศึกษาตาม
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก�าหนด มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา

2. นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินไดที่สวนงานคลัง ชั้น 3 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ส�านักงานอธิการบดี)

● ขั้นตอนการให้บริการ :

ล็อกอินเขาระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช Username และ 
Password ของนักศึกษาที่ไดรับจากสํานัก 

บริการคอมพิวเตอร

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ตองการลง
ทะเบียนเรียนที่ www.reg.kmitl.ac.th

ไปที่เมนู : “ตารางเรียน – ตารางสอบ”

หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบรอย
ใหนักศึกษาพิมพ “ใบแจงการชาํระเงิน”

ผานระบบสารสนเทศนักศึกษา เพื่อนําไปชําระ
เงินผานเคานเตอรธนาคารไทยพาณิชย
และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา



ล็อกอินเขาระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช Username และ 
Password ของนักศึกษาที่ไดรับจากสํานัก 

บริการคอมพิวเตอร

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ตองการเพิ่ม 
เปลี่ยน (ตองมีในตารางเรียน-ตารางสอบ

เทานั้น)ที่ www.reg.kmitl.ac.th
ไปที่เมนู : “ตารางเรียน - ตารางสอบ”

เมื่อดําเนินการเพิ่ม เปลี่ยน รายวิชา เสร็จ
เรียบรอยแลว ระบบสารสนเทศจะแสดงขอความ 

**การลงทะเบียนเรียบรอยแลว**

➐ การเพิ่ม เปลี่ยนรายวิชา

● หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. การเพิ่ม เปลี่ยนรายวิชา ให้เป็นไปตามก�าหนดวัน เวลา ที่ก�าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2. การเพิ่ม หรือเปลี่ยนรายวิชา ให้ด�าเนินการตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา

●	 ขั้นตอนการให้บริการ :

➑ การถอนรายวิชา

●	 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. การถอนรายวิชาวิทยานิพนธ์  และการค้นคว้าอิสระ หลังจากเลยเวลาที่ก�าหนด 

 โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ�าส่วนงานวิชาการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย

2. การถอนรายวิชา มีเงื่อนไข ดังนี้

ต้องด�าเนินการตามระยะเวลาที่ก�าหนดในปฏิทินการศึกษา



● ขั้นตอนการให้บริการ :

*หมายเหตุ : หากต้องการถอนรายวิชาทั้งหมดติดต่อที่งานบัณฑิตศึกษา

ล็อกอินเขาระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช Username และ 
Password ของนักศึกษาที่ไดรับจากสํานัก 

บริการคอมพิวเตอร

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ตองการถอน
รายวิชา (ตองมีในตารางเรียน - ตาราง

สอบเทานั้น)
ที่ www.reg.kmitl.ac.th 

ไปที่เมนู : “ตารางเรียน - ตารางสอบ”

เมื่อดําเนินการถอนรายวิชา เสร็จเรียบรอยแลว  
ระบบสารสนเทศจะแสดงขอความ 
**การลงทะเบียนเรียบรอยแลว**



●	 ขั้นตอนการให้บริการ :

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค�าร้อง และด�าเนินการลงทะเบียน

ลาพักการศึกษาให้กับนักศึกษา

เจ้าหน้าที่พิมพ์ ใบแจ้งการช�าระเงินค่าลาพักการศึกษา

 ให้กับนักศึกษา เพื่อน�าไปช�าระเงิน 

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ทุกสาขา

ยื่นค�าร้องขอลาพักการศึกษาต่อเจ้าหน้าที ่
งานบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษากรอกค�าร้องขอลาพักการศึกษา 

ที่งานบัณฑิตศึกษา  หรือดาวน์โหลดค�าร้องได้ที่ 

www.reg.kmitl.ac.th

เมนู : “ประกาศระดับบัณฑิตศึกษา”

หัวข้อ : “ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ”

● เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ :

แบบฟอร์มค�าร้องขอลาพักการศึกษา

● อัตราค่าธรรมเนียม :

ภาคการศึกษาละ 5,500 บาท

➒ การลาพักการศึกษา

●	 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. การลาพักการศึกษา ให้นับรวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรด้วยและ
จะต้องลาพักการศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนการสอบปลายภาค

2. นักศึกษาสามารถลาพักการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติและลาพักการศึกษาติดต่อกันได้ไม่เกิน
1 ปีการศึกษา

3. การลาพักการศึกษา จะต้องช�าระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในทุกภาคการศึกษาที่ขอลาพัก
การศึกษา 



➊	 		 	การรักษาสภาพนักศึกษา

● หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. นกัศกึษาลงทะเบยีนรกัษาสภาพนกัศึกษาได้ กรณนัีกศกึษาลงทะเบยีนเรยีนครบทกุรายวชิาแล้ว แต่ยังไม่ผ่าน
การสอบปากเปลาวิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ หรือยังไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้  หรือคุณสมบัติยังไม่ครบ
ตามเงื่อนไขที่จะส�าเร็จการศึกษา

2. การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาต้องช�าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามที่
สถาบันฯ ก�าหนด ส�าหรับภาคการศึกษาพิเศษไม่มีการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา

3. การรักษาสภาพนักศึกษา ให้นับรวมระยะเวลาที่รักษาสภาพนักศึกษาอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรด้วย

4. นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพด้วยตนเอง ภายใน 3 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา

นักศึกษาล็อกอินเข้าระบบสารสนเทศนักศึกษา

โดยใช้ Username และ Password ของ

นักศึกษาที่ได้รับ

นักศึกษาตรวจสอบก�าหนดการลงทะเบียน

รักษาสภาพนักศึกษา

ที่ www.reg.kmitl.ac.th

หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา

เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาพิมพ์ 

“ใบแจ้งการช�าระเงิน” ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา

เพื่อน�าไปช�าระเงินผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา

● อัตราค่าธรรมเนียม :

ค่าลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา
● ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 5,500 บาท
● ระดับปริญญาโทของทุกส่วนงานวิชาการ
-  ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาละ 5,500 บาท
-  ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท
-  ปีการศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาละ 16,500 บาท

●

● ขั้นตอนการให้บริการ :



➊	➊		การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 ความรู้ภาษาอังกฤษ

● หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. การผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดบับณัฑิตศกึษา นกัศกึษาจะส�าเรจ็การศกึษาได้ ต้องสอบผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกอาทิ การสอบ TOEFL , CU-TEP , IELTS เป็นต้นโดยผลสอบให้มี
อายุไม่เกิน 2 ปี  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หรือ

2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับทางสถาบันฯ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

2.1 สถาบันฯ จะแจ้งประกาศการลงทะเบียนให้นักศึกษาทราบ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชา
กลุ่มเรียน และเวลาเรียน ได้จากประกาศเว็บไซต์ส�านักทะเบียนฯ www.reg.kmitl.ac.th เมนู : “ประกาศระดับ
บัณฑิตศึกษา”

  2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศส�านักทะเบียนฯ โดยจะต้อง “สอบผ่านจ�านวน 2 รายวิชา 
และเกรดที่ไดต้้องเป็น S เท่านั้น จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ” 
ในกรณีนักศึกษาปริญญาเอกตองมีการสอบกับสถาบันภายนอกประกอบดวย

●	 ขั้นตอนการให้บริการ :

นักศึกษาล็อกอินลงทะเบียน

ผ่านเว็บไซต์ส�านักทะเบียนฯ www.reg.kmitl.ac.th

พิมพ์ ใบช�าระเงิน เพื่อน�าไปช�าระเงินผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนผ่าน www.reg.kmitl.ac.th

เมนู : “ประกาศระดับบัณฑิตศึกษา”

นักศึกษาตรวจสอบประกาศการลงทะเบียน

www.reg.kmitl.ac.th

เมนู : “ประกาศระดับบัณฑิตศึกษา”

● อัตราค่าธรรมเนียม : รายวิชาละ 1,800 บาท



➊	➋		การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ ส�าหรับนักศึกษาปริญญาเอก

●	 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านก่อนการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)

2. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอสอบวัดคุณสมบัติและจะต้องได้ผลการสอบเป็น “S” จึงจะถือว่า
สอบผ่าน

3. กรณีสอบครั้งแรกไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน เพ่ือขอสอบวัดคุณสมบัติใหม่อีกคร้ัง และช�าระ
ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามระเบียบของสถาบันฯ

4. การสอบวัดคุณสมบัต ิจะต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปี นับจากการเป็นนักศึกษา



● อัตราค่าธรรมเนียม :

1. การสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรก ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบ

2. “กรณีสอบครั้งแรกไม่ผ่าน” นักศึกษาจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งต่อๆ ไปตาม
ตารางต่อไปนี้

นักศึกษาแจ้งความประสงค์ การสอบวัดคุณสมบัติที่

“ส่วนสนับสนุนวิชาการคณะ/วิทยาลัย”

“ส่วนสนับสนุนวิชาการคณะ/วิทยาลัย”

จัดส่งรายชื่อมายังส�านักทะเบียนฯ

เพื่อลงทะเบียนการสอบวัดคุณสมบัติ

“กรณีสอบครั้งแรกไม่ผ่าน” นักศึกษาต้องลงทะเบียน

การสอบวัดคุณสมบัติใหม่อีกครั้ง

และช�าระค่าธรรมเนียมการสอบ  

เข้าระบบสารสนเทศนักศึกษาเลือกรายการ

“ลงทะเบียน (ภาษา - สอบ)” แล้วพิมพ์ ใบแจ้งการช�าระเงิน

เพื่อน�าไปช�าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา

“ส่วนสนับสนุนวิชาการคณะ/วิทยาลัย”

แจ้งผลการสอบมายังส�านักทะเบียนฯ

เพื่อบันทึกผลการสอบ

●	 ขั้นตอนการให้บริการ :



คณะ / วิทยาลัย คาธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ

ตอครั้ง (บาท)

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.800 บาท

วิศวกรรมศาสตร์ 5,000 บาท

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ 3.300 บาท

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4,000 บาท
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

5,000 บาท

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีการเกษตร 
อุตสาหกรรมอาหาร
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
วิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

หมายเหตุ : ประกาศสถาบันฯ เรื่อง “อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา” ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2559
 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

➊	➌		การลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ ส�าหรับนักศึกษาปริญญาโท

●	 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. การสอบประมวลความรู้ “ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทแผน ข” นักศึกษาจะต้องสอบผ่านวิชาบังคับ
และลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว ยกเว้นวิชาการค้นคว้าอิสระ

2. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอสอบประมวลความรู้และจะต้องได้ผลการสอบเป็น “S” จึงจะถือว่า
สอบผ่าน

3. กรณีสอบครั้งแรกไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอสอบประมวลความรู้ใหม่อีกครั้ง และช�าระ
ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ตามระเบียบของสถาบันฯ



● อัตราค่าธรรมเนียม :

1. การสอบประมวลความรู้ครั้งแรก ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบ

2. “กรณีสอบครั้งแรกไม่ผ่าน” นักศึกษาจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ คร้ังต่อๆ ไป
ดังนี้

●	 ขั้นตอนการให้บริการ :

นักศึกษาแจ้งความประสงค์การสอบประมวลความรู้ที่

“ส่วนสนับสนุนวิชาการคณะ/วิทยาลัย”

“ส่วนสนับสนุนวิชาการคณะ/วิทยาลัย”

จัดส่งรายชื่อมายังส�านักทะเบียนฯ เพื่อลงทะเบียนการสอบ

ประมวลความรู้

“กรณีสอบครั้งแรกไม่ผ่าน”

นักศึกษาต้องลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ใหม่อีกครั้ง

และช�าระค่าธรรมเนียมการสอบ

เข้าระบบสารสนเทศนักศึกษา

เลือกรายการ “ลงทะเบียน (ภาษา - สอบ)”

แล้วพิมพ์ ใบแจ้งการช�าระเงินเพื่อน�าไปช�าระเงิน

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์และ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา

“ส่วนสนับสนุนวิชาการคณะ/วิทยาลัย”

แจ้งผลการสอบมายังส�านักทะเบียนฯ  

เพื่อบันทึกผลการสอบ



นักศึกษาแจ้งความประสงค์สอบวิทยานิพนธ์ที่

“ส่วนสนับสนุนวิชาการคณะ/วิทยาลัย”

“ส่วนสนับสนุนวิชาการคณะ/วิทยาลัย”

แจ้งผลการสอบมายังส�านักทะเบียนฯ

เพื่อบันทึกผลการสอบ

● ขั้นตอนการให้บริการ :

คณะ / วิทยาลัย คาธรรมเนียมการสอบประมวลความรู

ตอครั้ง (บาท)

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1,800 บาท

อุตสาหกรรมอาหาร 2,000 บาท

เทคโนโลยีการเกษตร 3,000 บาท

5,000 บาท
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
วิศวกรรมศาสตร

หมายเหตุ : ประกาศสถาบันฯ เรื่อง “อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา” ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2559

 ลงวันที่ 19  กันยายน พ.ศ. 2559

➊	➍		การลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์

●	 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. นักศึกษาลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์  ได้ต่อเมื่อ

1.1 ลงทะเบียนเรียนครบตามจ�านวนหน่วยกิต และวิชาตามที่หลักสูตรก�าหนด

1.2 มีผลการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว (ตามเง่ือนไข

การส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

1.3 ไม่ค้างช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษา

2. กรณีสอบครั้งแรกไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์ใหม่อีกครั้ง และช�าระค่าธรรมเนียม

การสอบวิทยานิพนธ์ ตามระเบียบของสถาบันฯ

1.4 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในขอบังคับฯ



● อัตราค่าธรรมเนียม

1. การสอบวิทยานิพนธ์ครั้งแรก ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบ

2. “กรณีสอบครั้งแรกไม่ผ่าน” นักศึกษาจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้

หมายเหตุ : ประกาศสถาบันฯ เรื่อง “อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา” ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2559

 ลงวันที่ 19  กันยายน พ.ศ. 2559

คาธรรมเนียมการสอบ  

วิทยานิพนธตอครั้ง (บาท)

ปริญญาเอก ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์ 18,500 บาท 9,500 บาท

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4,000 บาท 4,000 บาท

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12,000 บาท 6,000 บาท

วิทยาศาสตร์ 10,000 บาท 6,000 บาท

เทคโนโลยีการเกษตร 5,000 บาท 3,000 บาท

อุตสาหกรรมอาหาร 5,000 บาท 5,000 บาท

เทคโนโลยีสารสนเทศ 10,000 บาท 5,000 บาท

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ 10,000 บาท 6,000 บาท

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 10,000 บาท 10,000 บาท

15,400 บาท 8,300 บาทวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

คณะ / วิทยาลัย

“กรณีสอบครั้งแรกไม่ผ่าน”

นักศึกษาต้องลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์ ใหม่อีกครั้ง

และช�าระค่าธรรมเนียมการสอบ

เข้าระบบสารสนเทศนักศึกษา

เลือกรายการ “ลงทะเบียน (ภาษา - สอบ)” แล้วพิมพ์

ใบแจ้งการช�าระเงิน เพื่อน�าไปช�าระเงินผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา



➊	➎  การเทียบโอนผลการศึกษา

●	 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. การเทียบโอนผลการศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ�าส่วนสนับสนุนวิชาการ
คณะ/วิทยาลัย และให้ “เทียบโอนผลการศึกษาได้ไม่เกินหนึ่งในสาม” ของจ�านวนหน่วยกิตในหลักสูตร โดยเมื่อ
เทียบโอนผลการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในสถาบันฯ อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา

2. ให้เทียบโอนผลการศึกษาของรายวิชาท่ีได้ค่าระดับคะแนนไม่ต�่ากว่า 3.00 (เกรด B) จากระบบส่ีระดับ

คะแนนหรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนน S

3. ในกรณีนักศึกษาระดับปริญญาเอกทีพ่นสภาพเนือ่งจากเกินระยะเวลาของหลักสูตรกําหนดและกลับเขาศึกษา

ใหมภายใน 2 ป หลังจากวันพนสภาพนักศึกษาและกลับเขาศึกษาหลักสูตรเดิม ใหสามารถโอนผลงานวิจัย และผลการ
สอบความรูภาษาอังกฤษเพื่อสําเร็จการศึกษา  ผลการสอบวัดคุณสมบัติ โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการและสภาวิชาการ

นักศึกษายื่นคํารองขอเทียบโอนผลการศึกษา  
ที่สวนสนับสนุนวิชาการคณะ/วิทยาลัย

ตนสังกัดของนักศึกษา

ถาไดรับการอนุมัติ สวนสนับสนุนวิชาการคณะ/
วิทยาลัย  แจงผลการขอเทียบโอนผลการศึกษา

มายังสํานักทะเบียนฯ

เจาหนาที่สํานักทะเบียนฯ ดําเนินการบันทึกผล
การเทียบโอนผลการศึกษาในระบบสารสนเทศ

● ขั้นตอนการให้บริการ :



➊	➏  การประเมินการสอนของอาจารย์

● หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษามีหน้าที่ต้องประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์

2. กรณีทีน่กัศึกษาไม่ได้ประเมนิการสอนของอาจารย์ หรือประเมินวชิาไม่ครบ นักศกึษาจะไม่สามารถดคู่าระดบั
คะแนน (เกรด) ในทุกรายวิชา โดยจะดูได้เฉพาะค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา (GPS) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(GPA) และรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F เท่านั้น และเม่ือนักศึกษาได้ประเมินการสอนของอาจารย์แล้ว นักศึกษา
สามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้ทันที

3. ระยะเวลาในการประเมินการสอนของอาจารย์ คือ 3 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคจนถึงวันสุดท้ายของ
การเรียนการสอนโดยดูวันเวลาได้ที่ปฏิทินการศึกษา

4. อาจารย์ผู้สอนจะไม่ทราบว่านักศึกษาคนใด ป้อนระดับการประเมินระดับใด

●	 ขั้นตอนการให้บริการ :

เลือกรายการ

“ประเมินการสอนอาจารย์”

จะปรากฏรายชื่อวิชาที่ นักศึกษาลงทะเบียน 

ให้ท�าการประเมินจนครบทุกรายวิชา

ระบบสารสนเทศจะบันทึกการประเมินของนักศึกษา

นักศึกษาเข้าไปที่ www.reg.kmitl.ac.th 

ท�าการล็อกอิน เข้าสู่ระบบสารสนเทศนักศึกษา

หมายเหต ุ: กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษานั้นๆ จะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนในภาค
 การศึกษานั้นได้ และหากภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาท�าการประเมินอาจารย์ผู้สอน จะสามารถตรวจสอบผล
 การศึกษาได้ตามปกติ



➊ การส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

●	 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

• เรียนครบจ�านวนหน่วยกิตและวิชาตามที่แต่ละหลักสูตรก�าหนด

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดของแต่ละหลักสูตร

• ได้ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานความรู้  ภาษาอังกฤษ ตามที่สถาบันฯ ก�าหนด

2. นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก หรือ แผน ข และนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 หรือ แบบ 2
จะส�าเร็จการศึกษาได้ภายใต้เงื่อนไข ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ระดับ แผน เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา การอนุมัติสําเร็จ

การเรียน การศึกษา

ปริญญาโท แผน ก1 • วันที่ส่วนงานวิชาการ
แจ้งวันที่ส�าเร็จ
การศึกษามายัง

ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติซึ่งเปนที่ยอมรับ 
ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

ส�านักทะเบียน•
และประมวลผล

กรณีหลักสูตรสองปริญญาที่มีข้อตกลงทางวิชาการ 
กับสถาบัน สามารถใช้หลักเกณฑ์การวิจัยใน 
ต่างประเทศเพื่อขอส�าเร็จการศึกษาได้

• เสนอวิทยานิพนธ์  สอบผ่านวิทยานิพนธ์

ขั้นสุดท้าย และสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

แผน ก2 • ศึกษารายวิชาครบตามก�าหนดในหลักสูตร
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.00 และแต่ละ
รายวิชามีผลการเรียนไม่ต�่ากว่า C+

• ผลงานวิทยานิพนธ์  ต้องได้รับการตีพิมพในวารสาร

วิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
หรือ ผลงานวิทยานิพนธสวนหนึ่งนําเสนอตอที่ประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

• เสนอวิทยานิพนธ์ สอบผานวิทยานิพนธขั้นสุดท้าย

และสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

การส�าเร็จการศึกษา



ระดับ แผน เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา การอนุมัติสําเร็จ

การเรียน การศึกษา

ปริญญาโท แผน ข • ศึกษารายวิชาครบตามก�าหนดในหลักสูตรได้ค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.00 และแต่ละรายวิชามีผลการ
เรียนไม่ต�่ากว่า C+

• วิชาการค้นคว้าอิสระต้องได้ไม่ต�า่กว่า P และสงรายงาน

การคนควาอิสระ

• สอบผ่านการสอบประมวลความรู้

ปริญญาเอก แบบ 1 • สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
• ผลงานวิทยานิพนธ์ส่วนหนึ่งต้องได้รับการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติที่อยูในฐาน
ข้อมูล ISI หรือ SJR และมีคณะกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรองในสาขาวิชานั้น ไม่น้อย
กว่า 2 เรื่อง

• เสนอวิทยานิพนธ์  สอบผ่านวิทยานิพนธ์
ขั้นสุดท้ายและสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

• กรณีหลักสูตรสองปริญญาที่มีข้อตกลงทางวิชาการ
กับสถาบัน สามารถใช้หลักเกณฑ์การวิจัยใน
ต่างประเทศเพื่อขอส�าเร็จการศึกษาได้

แบบ 2 • ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต�่ากว่า 3.00 และแต่ละรายวิชาไม ่ต�่ากว่า C+

• สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

• ผลงานวิทยานิพนธ์ ส่วนหนึ่งต้องได้รับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการในระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI
หรือ SJR 2 เรื่อง หรือตามระบุในขอบังคับฯ ระดับ
บัณฑิตศึกษา

เสนอวิทยานิพนธ์ สอบผ่านวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
และ สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

นักศึกษาที่จะส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ด�าเนินการแจ้งคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาผ่านระบบ
สารสนเทศตามก�าหนดการในปฏิทินการศึกษาของปีการศึกษานั้นๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

•



➋ การแจ้งคาดว่าส�าเร็จการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ

●	 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา จะต้องแจ้งคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ตามประกาศในปฏิทินการศึกษา

2. ส�าหรับผู้ท่ีเคยแจ้งคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาแล้วไม่ส�าเร็จการศึกษา ให้แจ้งคาดว่า
จะส�าเร็จการในปีการศึกษาใหม่ทุกครั้ง

●	 ขั้นตอนการให้บริการ :

นักศึกษาตรวจสอบช่วงระยะเวลาในการแจ้งคาดว่าจะส�าเร็จ

การศึกษาจากปฏิทินการศึกษา

หรือประกาศที่เว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว

ค�าน�าหน้าชื่อ / ชื่อ - นามสกุล คณะ สาขาวิชา

หากพบข้อมูลผิดพลาดให้ติดต่อได้ที่งานบัณฑิตศึกษา

(ช่องที่ 1) เพื่อแก้ไขข้อมูลดังกล่าว เพื่อความถูกต้อง

ในการจัดท�าใบปริญญาบัตร

กรณีพบข้อผิดพลาด หรือไม่พบข้อผิดพลาด

นักศึกษาต้องด�าเนินการแจ้งคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา

ในระบบสารสนเทศให้แล้วเสร็จ

นักศึกษาด�าเนินการแจ้งคาดว่าจะส�าเร็จ

การศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา

ที่ www.reg.kmitl.ac.th



➌ การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

● หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้เมื่อ
1. นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติให้ส�าเร็จการศึกษาจากสภาสถาบันฯ
2. นักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ที่ www.reg.kmitl.ac.th ภายในระยะเวลาที่

ก�าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา ประมาณเดือนสิงหาคม 

●	 ขั้นตอนการให้บริการ :

●	 อัตราค่าธรรมเนียม : จ�านวน 1,500 บาท

●	 ช่องที่บริการ : งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

หมายเหต ุ: นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนการฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอย่างต่อเนื่องที่
 www.reg.kmitl.ac.th

นักศึกษาตรวจสอบช่วงระยะเวลาการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

และช�าระเงินจากปฏิทินการศึกษา

นักศึกษาล็อกอิน ผ่านระบบสารสนเทศ ที่

www.reg.kmitl.ac.th

User name ใช้รหัสประจ�าตัวนักศึกษา

Password ใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

นักศึกษาตรวจสอบค�าน�าหน้าชื่อ / ชื่อ - นามสกุล คณะ

สาขาวิชา ให้ถูกต้อง เพื่อจัดท�าใบปริญญาบัตร

นักศึกษาพิมพ์ ใบช�าระเงินเพื่อน�าไปช�าระเงิน

ที่ธนาคารตามระบุ

และเก็บหลักฐานการช�าระเงินไว้กรณีเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง

หลังจากขึ้นทะเบียนและช�าระเงินเรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาสามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนบัณฑิตด้วยตนเอง

โดยการล็อกอินผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา

ที่ www.reg.kmitl.ac.th



➍ การขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร

●	 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ สามารถขอเล่ือนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมี
เหตุผลและความจ�าเป็น ดังนี้ ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน บวช เกณฑ์ทหาร ต้ังครรภ์ อุบัติเหตุ โดยบัณฑิต
สามารถขอเลื่อนได้ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา นับจากปีการศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา

● ขั้นตอนการให้บริการ :

●	 เอกสารหลักฐาน :

1. ศึกษาต่อ ต้องมีใบรับรองจากมหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษา

2. ฝึกอบรม ดูงาน ต้องมีใบรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด

3. บวช ต้องมีใบสูจิบัตรจากวัด

4. เกณฑ์ทหาร ต้องมีหลักฐานในการเข้ารับราชการทหาร

5. ตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองแพทย์

6. อุบัติเหตุ ต้องมีใบรับรองแพทย์

●	 ชองที่บริการ :

งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

บัณฑิตกรอกแบบฟอร์มค�าร้องขอเลื่อนได้ที่

งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา  พร้อม

แนบหลักฐานตามความเหตุผลและความจ�าเป็น

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน

การขอเลื่อนดังกล่าว

โดยบันทึกข้อมูลการขอเลื่อนไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ : ให้บัณฑิตติดตามข่าวสารการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าพิธีพระราชทาน
 ปริญญาบัตร ที่ www.reg.kmitl.ac.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
 โทรศัพท์ 02-329-8201



➊ การขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา

● หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. นักศึกษาสามารถขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ตลอดระยะเวลาของการเป็นนักศึกษา
โดยหนังสือรับรองมีอายุ 60 วัน

2. กรณีขอเพื่อน�าไปยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หนังสือรับรอง มีอายุ 360 วัน

3. สามารถรอรับเอกสารได้ทันที

➋ การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา

● หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. นักศึกษาต้องลงรายวิชาครบตามหลักสูตรและสอบผ่านรายวิชาเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่วิชาวิทยานิพนธ์
วิชาสุดท้าย หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (ค่าระดับคะแนน I) เท่านั้นจึงสามารถขอได้  

2. สามารถรอรับเอกสารได้ทันที

➌ การขอ Transcript กรณียังไม่ส�าเร็จการศึกษา

● หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. นักศึกษาสามารถขอ Transcript ได้ตลอดระยะเวลาของการเป็นนักศึกษา
2. การออก Transcript ในกรณีนี้จะมีข้อมูลจนถึงภาคการศึกษาที่ผลการเรียนออกครบถ้วนแล้วเท่านั้น
3. สามารถรอรับเอกสารได้ทันที

● อัตราค่าธรรมเนียม : 50 บาท / ชุด

➍ การขอ Transcript กรณีส�าเร็จการศึกษา

● หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. เฉพาะนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา จึงสามารถขอได้  

2. สามารถรับเอกสารได้ทันที

● อัตราค่าธรรมเนียม : 50 บาท / ชุด

การขอเอกสาร และหนังสือรับรองทางการศึกษา



➎ การขอหนังสือรับรองการส�าเร็จการศึกษาจากสภาสถาบันฯ

●	 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. เฉพาะนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา จึงสามารถขอได้  

2. สามารถรับเอกสารได้ หลังจากได้รับการอนุมัติรายชื่อผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสภาสถาบันฯ

●	 อัตราค่าธรรมเนียม : 50 บาท / ชุด

➏ การขอใบแปลปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ

●	 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. นักศึกษาต้องรับใบปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้วจึงสามารถขอได้

2. สามารถรับเอกสารได้ อย่างน้อย 3 วันท�าการถัดไป

●	 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ :

1. ใบค�าร้องขอใบแปลปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. ส�าเนาใบปริญญาบัตร ด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง

3. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง

●	 อัตราค่าธรรมเนียม :

100 บาท / ชุด



➊ ช่องทางการรับเอกสาร

● หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

นักศึกษาที่ขอเอกสาร และหนังสือรับรองทางการศึกษา สามารถขอรับเอกสารดังนี้

➋ การขอท�าบัตรนักศึกษา

● หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

นักศึกษาขอท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาได้ กรณี ต่อไปนี้

• เปลี่ยนค�าน�าหน้าชื่อ / ชื่อ - สกุล

• บัตรช�ารุด

• บัตรสูญหาย

• บัตรครบก�าหนด

การให้บริการอื่นๆ ของส�านักทะเบียนและประมวลผล

● อัตราค่าธรรมเนียม : 200 บาท / ชุด



➍ การขอเปลี่ยนแปลง ค�าน�าหน้าชื่อ / ชื่อ - นามสกุล

● หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

นักศึกษาขอเปล่ียนแปลงค�าน�าหน้าชื่อ / ชื่อ - นามสกุล ได้ตลอดเวลาท่ีเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษา
ได้ขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ หรือวิชาค้นคว้าอิสระเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

● ขั้นตอนการให้บริการ :

นักศึกษากรอกค�าร้องขอเปลี่ยนแปลง ค�าน�าหน้าชื่อ /

ชื่อ - นามสกุล ที่งานบัณฑิตศึกษา (ช่องที่ 1)

หรือดาวน์โหลดค�าร้องได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th

เมนู : “ประกาศระดับบัณฑิตศึกษา”

หัวข้อ : “ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ”

นักศึกษายื่นค�าร้องที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

พร้อมส�าเนาเอกสารการขอเปลี่ยน ค�าน�าหน้าชื่อ /

ชื่อ - นามสกุล พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค�าร้อง และด�าเนินการบันทึกข้อมูล

ตามค�าร้องของนักศึกษา

➌ การขอ Username และ Password ของระบบสารสนเทศนักศึกษา

  นักศึกษาสามารถติดต่อขอไดที่ส�านักบริการคอมพิวเตอร์  เบอรโทรศัพท์  09111906000

●	 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ :

1. ใบค�าร้องขอเปลี่ยน ค�าน�าหน้าชื่อ / ชื่อ - นามสกุล ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. ส�าเนาเอกสารการขอเปลี่ยน ค�าน�าหน้าชื่อ / ชื่อ - นามสกุล ที่ออกโดยหน่วยงานราชการพร้อมรับรอง
ส�าเนาถูกต้อง

●	 แบบฟอร์ม :

ดาวน์โหลดค�าร้องขอเปลี่ยนแปลง ค�าน�าหน้าชื่อ / ชื่อ-นามสกุล หรือติดต่อขอรับค�าร้องที่ งานบัณฑิตศึกษา
(ช่องที่ 1)



➎ การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา สจล.1

  ในกรณีที่นักศึกษาต้องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติ สจล.1 ซึ่งกรอกข้อมูลได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
หากนักศึกษายืนยันข้อมูลไปแล้วจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขด้วยตนเองได้ ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถด�าเนินการได้
2 ช่องทาง ต่อไปนี้

➏ การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

● หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ :

1. นักศึกษาต้องไม่มียอดค้างช�าระค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้นกับทางสถาบัน จึงจะสามารถลาออก จากการเป็น
นักศึกษาได้

2. นกัศึกษากรอกค�าร้องขอลาออก และตรวจสอบกบัอาจารย์ทีป่รกึษา รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องซึง่ระบดุ้านหลงั
ค�าร้องขอลาออก (ข้อ 1 ถึง ข้อ 4) ดังนี้

ข้อ 1. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

ข้อ 2. ความเห็นของบรรณารักษ์หอสมุดกลาง

ข้อ 3. ความเห็นของเจ้าหน้าที่ส�านักทะเบียนและประมวลผล 

ข้อ 4. ค�าสั่งผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและประมวลผล

หมายเหตุ : ข้อ 3 และ ข้อ 4 นักศึกษากลับมาด�าเนินการที่ส�านักทะเบียนฯ

ติดต่อแจ้งข้อมูลที่ต้องการแก้ไขด้วยตนเอง 
ที่งานบัณฑิตศึกษา 

ติดต่อทางโทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปลดล็อกระบบการกรอกข้อมูล สจล.1

นักศึกษาจึงจะสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลใหม่ได้

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2329-8000-8099 ต่อ 3189, 3200 และ 3204  

เบอร์โทรศัพท์สายตรง : 0-2329-8206

ช่องทางที่ 2

ช่องทางที่ 1



●	 ขั้นตอนการให้บริการ :

นักศึกษากรอกค�าร้องขอลาออก ที่งานบัณฑิตศึกษา 
 หรือดาวน์โหลดค�าร้องได้ที่

www.reg.kmitl.ac.th

เมนู : “ประกาศระดับบัณฑิตศึกษา”

หัวข้อ : “ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ”

นักศึกษาด�าเนินการตรวจสอบกับอาจารย์ที่ปรึกษา

รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อ 1 ถึง ข้อ 2 ด้วยตนเอง

นักศึกษากลับมายื่นค�าร้องขอลาออก เพื่อด�าเนินการ

ในข้อ 3 และ ขอ้ 4

ที่งานบัณฑิตศึกษา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค�าร้องและด�าเนินการ

ลาออกให้นักศึกษา

●	 แบบฟอรม์ :

ดาวนโหลดค�าร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา หรือติดต่อขอรับค�าร้องที่งานบัณฑิตศึกษา
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