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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรมอบตัวนิสิตใหม่ และทำบัตรประจำตัวนิสิต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทรวง: สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงำน: การมอบตัวนิสิตใหม่และทาบัตรประจาตัวนิสิต
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักทะเบียนและประมวลผล
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ 1. ตารางกิจกรรมนิสิตใหม่ วิทยาเขตบางเขน
2. คูม่ ือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การมอบตัวนิสิตใหม่และทาบัตรประจาตัวนิสิต
23/07/2558 13:00
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ตามคู่มือนิ สิตใหม่ ระดับปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
09:00 - 15:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (1. มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะประกาศวันส่งเอกสารมอบตัวนิ สิตใหม่ และถ่ายรู ปทาบัตร
ประจาตัวนิ สิต แต่ละปี การศึกษา ในตารางกิ จกรรมนิ สิตใหม่ วิ ทยาเขตบางเขน
2. สานักทะเบี ยนและประมวลผล มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะระบุสถานที ่ วัน เวลา โดยจาแนกเป็ นคณะ/
สาขาวิ ชา ในคู่มือนิ สิตใหม่ ระดับปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ข้ อปฏิบตั สิ าหรับวันมอบตัวนิสิตใหม่
- นิสิตต้ องบันทึกประวัตนิ ิสิตใหม่ผา่ นระบบออนไลน์ และพิมพ์ใบมอบตัวนิสิตใหม่ (สทป.1)
- นิสิตต้ องดาวน์โหลดใบสัญญาและคารับรอง (สทป.2) พร้ อมลงนามนิสิตในใบสัญญา ผู้ปกครองลงนามในส่วนคา
รับรอง พร้ อมมีพยานลงนาม 1 คน
- นิสิตต้ องมาตามรอบวัน เวลา สถานที่ที่ระบุในคูม่ ือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตร์ ศาสตร์
- นิสิตต้ องมาดาเนินการด้ วยตนเอง โดยแต่งเครื่ องแบบนิสิตมาในวันมอบตัวนิสิตใหม่
เงื่อนไข
- เอกสารที่ถ่ายสาเนาต้ องมีความชัดเจนทุกฉบับ (ทังด้
้ านหน้ าและด้ านหลัง)
- รับรองสาเนาถูกต้ อง พร้ อมลงลายมือชื่อกากับ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

นิสิตฟั งคาอธิบายชี ้แจง
10 นาที
ขันตอนการมอบตั
้
วนิสิต
ใหม่ และยื่นเอกสารการ
มอบตัวให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความถูกต้ องและ
ครบถ้ วนของเอกสาร

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ใช้ เครื่ องอ่าน
5 นาที
บาร์ โค้ ดจากใบแผนผังการ
มอบตัวนิสิตใหม่และ
ถ่ายรูปทาบัตรประจาตัว
นิสิต เพื่อให้ นิสิตตรวจสอบ
ข้ อมูลประวัตขิ องตนเอง
และบันทึกการมอบตัวนิสิต
ใหม่

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
และประมวลผล

สานักทะเบียน
และประมวลผล

หมำยเหตุ

(ไม่นบั รวม
ระยะเวลารอคอย)

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

นิสิตถ่ายรูปทาบัตร
5 นาที
ประจาตัวนิสิต และรับบัตร
ประจาตัวนิสิต พร้ อม
ทดสอบการใช้ งานของบัตร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
และประมวลผล

หมำยเหตุ

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 นาที
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1
1)
ประชำชน
สำเนำทะเบียน กรมกำรปกครอง 1
2)
บ้ ำน
ใบสำคัญกำร
กรมกำรปกครอง 1
3)
เปลี่ยนชื่อ
หนังสือเดินทำง กรมกำรกงสุล
1
4)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

1

ฉบับ

(กรณีนิสิต
ต่ำงชำติ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

ใบมอบตัวนิสิต
ใหม่ (สทป.1)
พร้ อมลงนำมชื่อ

สำนักทะเบียนและ 1
ประมวลผล

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ใบมอบตัวนิสิต
ใหม่ (สทป.1) ต้ อง
พิมพ์จำกระบบ
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ที่

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
นิสิต และติดรูป
ถ่ำยชุด
เครื่ องแบบนิสิต
ขนำด 1 นิ ้ว ไว้
มุมขวำด้ ำนบน
ใบสัญญำและคำ สำนักทะเบียนและ 1
รับรอง (สทป.2) ประมวลผล
กรอกข้ อควำมให้
ชัดเจนและ
ครบถ้ วนสมบูรณ์
พร้ อมลงนำม
นิสิตในใบ
สัญญำ ส่วนคำ
รับรองให้
ผู้ปกครองลงนำม
โดยมีพยำนลง
นำม 1 คน
ใบระเบียน
1
แสดงผลกำร
เรี ยน (ปพ.1)

ใบรับรองแพทย์ จำกโรงพยำบำล
ของรัฐ หรื อ
เอกชน หรื อ
คลินิก

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
บันทึกทะเบียน
ประวัตินิสิตใหม่
ของ
มหำวิทยำลัยเกษ
ตรศำสตร์ )
(นิสิตสำมำรถ
ดำวน์โหลด
แบบฟอร์ มได้ จำก
เว็บไซต์ตำม
ตำรำงกิจกรรม
นิสิตใหม่ วิทยำ
เขตบำงเขน)

(ใบระเบียน
แสดงผลกำรเรี ยน
(ปพ.1) ต้ องระบุ
วันจบกำรศึกษำ
ชัดเจน)
(ใบรับรองจำก
แพทย์ ต้ องเป็ น
แพทย์ที่มี
ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ
เวชกรรมจำก
โรงพยำบำลของ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
รัฐ หรื อเอกชน
หรื อคลินิก)

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายรับเข้ าศึกษา ชัน้ 2 สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเหตุ (เบอร์ ติดต่อ 021180113, 029428200 ภายใน (61) 8046 - 51)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คูม่ ือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2)

ใบสัญญาและคารับรอง (สทป.2)
-

19. หมำยเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดให้ นิสิตใหม่มามอบตัวนิสิตใหม่และทาบัตรประจาตัวนิสิต ตามวัน เวลา ที่ระบุตาม
ตารางกิจกรรมนิสิตใหม่ วิทยาเขตบางเขน หรื อตามคูม่ ือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
นิสิตใหม่ทกุ คนต้ องแต่งเครื่ องแบบนิสิตของมหาวิทยาลัย และปฏิบตั ิตามขันตอน
้
ดังนี ้
จุดที่ 1. ฟั งคาอธิบายชี ้แจงและตรวจเอกสารเบื ้องต้ น โดยเอกสารเรี ยงลาดับดังนี ้
- ใบมอบตัวนิสิตใหม่ (สทป.1)
- ใบสัญญาและรับรอง (สทป.2)
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- สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนิสิต
- สาเนาทะเบียนบ้ านของนิสิต
- ใบรับรองแพทย์
จุดที่ 2. ลงทะเบียนเพื่อส่งเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่ / ตรวจสอบข้ อมูลนิสิต
จุดที่ 3. ส่งเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่
จุดที่ 4. ถ่ายรูปเพื่อทาบัตรประจาตัวนิสิต
จุดที่ 5. รับบัตรประจาตัวนิสิต พร้ อมทดสอบการใช้ งานของบัตร

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

10/08/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
อัคคสรี จิรชาญชัย
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

