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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรบันทึกประวัตนิ ิสิตใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทรวง: สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงำน: การบันทึกประวัตนิ ิสิตใหม่
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักทะเบียนและประมวลผล
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ 1. ตารางกิจกรรมนิสิตใหม่ วิทยาเขตบางเขน
2. คูม่ ือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
30 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การบันทึกประวัตนิ ิสิตใหม่ 24/07/2558 20:24
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ เว็บไซต์ทีเ่ ปิ ดระบบให้นิสิตใหม่เข้าไปบันทึกประวัตินิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ /เว็บไซท์
และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ (มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะประกาศวันบันทึกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ แต่ละปี
การศึกษา ในตารางกิ จกรรมนิ สิตใหม่ วิ ทยาเขตบางเขน และคู่มือนิ สิตใหม่ ระดับปริ ญญาตรี
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
การบันทึกประวัตนิ ิสิตใหม่ต้องผ่านระบบออนไลน์ ตามวันที่ระบุในตารางกิจกรรมนิสิตใหม่ วิทยาเขตบางเขน หรื อใน
คูม่ ือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2/5

1. ประเภทของข้ อมูลที่นิสิตต้ องเตรี ยมในการบันทึกข้ อมูล
- ประวัตนิ ิสิตใหม่ ได้ แก่ ข้ อมูลประวัตสิ ว่ นตัว, ข้ อมูลที่อยูป่ ัจจุบนั -ตามทะเบียนบ้ าน, ข้ อมูลการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย, ข้ อมูลบิดา-มารดา และผู้ปกครอง, ข้ อมูลการเบิกค่าเล่าเรี ยน
- แบบสารวจนิสิตใหม่ ได้ แก่ข้อมูลการเข้ าศึกษา, ข้ อมูลส่วนตัว, ข้ อมูลเกี่ยวกับครอบครัว, ข้ อมูลบิดา-มารดา และ
ผู้ปกครอง, ข้ อมูลการศึกษาวิชาทหารและการเข้ าร่วมกิจกรรมนิสิต, ข้ อมูลทัว่ ไป
2. เงื่อนไขของข้ อมูลที่นิสิตต้ องทราบก่อนเพื่อใช้ ประกอบในการบันทึกข้ อมูล ได้ แก่
- เลขประจาตัวประชาชนของบิดา-มารดา และผู้ปกครอง
- ค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยต่อเดือนของนิสิต
- รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน (บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง / ครอบครัว)
- ข้ อมูลการเบิกค่าเล่าเรี ยน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

นิสิตกรอกเลขประจาตัว
5 นาที
ประชาชน หรื อในกรณีนิสิต
ต่างชาติให้ กรอกเลขหนังสือ
เดินทาง ในระบบการบันทึก
ประวัตินิสิตใหม่ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยนิสิตต้ อง
จดจาคาถามและคาตอบให้
ได้ เพื่อป้องกันปัญหาการ
บันทึกประวัตไิ ม่สาเร็จ แล้ ว
ทาการบันทึก

การพิจารณา

เมื่อเข้ าระบบนิสิตจะทราบ
เลขประจาตัวนิสิตใหม่
หลังจากนันนิ
้ สิตกรอก
รายละเอียดประวัตินิสิต
ใหม่ และแบบสารวจนิสิต

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

20 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
และประมวลผล

สานักทะเบียน
และประมวลผล

หมำยเหตุ

(นิสิตเข้ าไปบันทึก
ข้ อมูลได้ จาก
เว็บไซต์ที่ระบุใน
คูม่ ือนิสิตใหม่
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร์ )

-

3/5

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ใหม่ให้ ครบถ้ วน แล้ วทาการ
บันทึก
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

นิสิตพิมพ์ใบมอบตัวนิสิต 5 นาที
ใหม่ (สทป.1) พร้ อมดาวน์
โหลดใบสัญญาและคา
รับรอง (สทป.2) เพื่อใช้ ใน
วันมอบตัวนิสิตใหม่และทา
บัตรประจาตัวนิสิต

สานักทะเบียน
และประมวลผล

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 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
ใบสำคัญกำร
กรมกำรปกครอง 1
2)
เปลี่ยนชื่อ
หนังสือเดินทำง กรมกำรกงสุล
1
3)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

1

ฉบับ

(กรณีนิสิต
ต่ำงชำติ)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายรับเข้ าศึกษา ชัน2
้ 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
วิธีการบันทึกประวัตินิสิตใหม่
1. เข้ าเว็บไซต์บนั ทึกประวัตินิสิตใหม่ผา่ นระบบออนไลน์ กรอกเลขประจาตัวประชาชน หรื อในเป็ นกรณีนิสิตต่างชาติให้
กรอกเลขหนังสือเดินทาง แล้ วกดบันทึกข้ อมูล
2. หน้ าต่างจะขึ ้นคาถามให้ นิสิตเลือก และตอบคาถาม (นิสิตต้ องจาคาถามและคาตอบให้ ได้ เพื่อป้องกันปัญหาการ
บันทึกข้ อมูลไม่สาเร็จ) แล้ วกดบันทึกข้ อมูล
3. นิสิตกรอกรายละเอียดซึ่งประกอบด้ วย ข้ อมูลประวัติสว่ นตัว, ข้ อมูลที่อยูป่ ัจจุบนั -ตามทะเบียนบ้ าน, ข้ อมูล
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การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ข้ อมูลบิดา-มารดา และผู้ปกครอง, ข้ อมูลการเบิกค่าเล่าเรี ยน (นิสิตต้ องกรอก
ข้ อมูลให้ ครบถ้ วน หากขาดส่วนใดส่วนหนึง่ ระบบจะไม่บนั ทึกข้ อมูลให้
4. เมื่อกรอกข้ อมูลครบทุกส่วน ให้ คลิกเลือก &quot;บันทึก&quot; แล้ วสัง่ พิมพ์ใบมอบตัวนิสิตใหม่ (สทป.1) พร้ อม
ดาวน์โหลดใบสัญญาและคารับรอง (สทป.2)
5. ตอบแบบสารวจนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

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

