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วิธีการเข้าสู่ระบบการกรอกประวัติและข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   
( กรุณาอ่านให้จบก่อนกรอกข้อมูล ) 

1. การเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบการป้อนประวัตินักศึกษาใหม่ได้ตามข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 

ข้ันตอนท่ี 1  เปิดจอภาพ และเครื่องคอมพิวเตอร์ในลักษณะท่ีพร้อมปฏิบัติงาน 
 

ข้ันตอนท่ี 2  เปิดโปรแกรม Google Chrome  
 

ข้ันตอนท่ี 3  พิมพ์ URL:  http://khonkaen-
ess.rmuti.ac.th/RMUTI/Registration/webform/EnrollmentLogin.aspx  
 

ข้ันตอนท่ี 4   กด Enter การทํางานของระบบเริ่มท่ีหน้าจอ Login ดังรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 1 : หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ 
ผู้ใช้งานระบบ ทําการใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ชื่อผู้ใช้งาน คือ รหัสผู้สมัครสอบคัดเลือก(7-11 หลัก) 
- รหัสบัตรประชาชน คือ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน (13 หลัก)  
หลังจากนั้น กดปุ่ม   Login   เพ่ือเข้าสู่ระบบป้อนประวัตินักศึกษาใหม่ 
 
2. ประวัตินักศึกษา 

หน้าจอประวัตินักศึกษา เป็นหน้าจอสําหรับผู้สมัครสอบคัดเลือก ท่ีสอบผ่าน และได้รับคัดเลือกแล้ว เข้ามาทํา
การป้อนประวัติของตนเอง ซ่ึงการท่ีจะเข้าสู่หน้าจอนี้ได้จะต้องผ่านหน้าจอ Login โดยการป้อนชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
ก่อนประวัตินักศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
2.2 ข้อมูลประวัติส่วนตัว 
2.3 ข้อมูลท่ีอยู่ 
2.4 ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา (ระดับการศึกษาเดิม) 
2.5 ข้อมูลการทํางาน 
2.6 ข้อมูลบิดา มารดา และผู้ปกครอง 
2.7 ข้อมูลทุนการศึกษา 
2.8 ข้อมูลอ่ืน ๆ 
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รูปท่ี 2 : หน้าจอประวัตินักศึกษา 
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2.1 ข้อมูลข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ข้อมูลข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย วิทยาเขต, ปีการศึกษา, ภาคการศึกษา, ระดับวุฒิการศึกษา , 

หลักสูตร,คณะ, สาขาวิชา, โปรแกรมวิชา, ประเภทหลักสูตร, ประเภทเวลาเรียน, ประเภทการเรียน, จํานวนปีของ
หลักสูตร, ประเภทการลงทะเบียน ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวนี้ เป็นข้อมูลท่ีผู้สมัครสอบคัดเลือก สอบผ่านการคัดเลือก และจะเข้า
รับการศึกษาต่อในระดับการศึกษาดังกล่าว 

อย่างไรก็ดีถ้าผู้สมัครสอบคัดเลือก พิจารณาแล้วมีข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ เจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยด่วน 

 
รูปท่ี 3 : ประวัตินักศึกษา ส่วนขอ้มูลขึน้ทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

 
2.2 ข้อมูลประวัติส่วนตัว 

ข้อมูลประวัติส่วนตัว ประกอบด้วย หมายเลขบัตรประชาชน, คํานําหน้า, เพศ, ชื่อ, นามสกุล, First Name,  
Last Name,วัน เดือน ปี เกิด, อายุ, กลุ่มเลือด, ศาสนา, เชื้อชาติ, สัญชาติ, ส่วนสูง, น้ําหนัก, จํานวนพ่ีน้อง, เป็นคนท่ี, 
กําลังศึกษาอยู่, ความพิการ, ความสามารถ/ความสนใจพิเศษ 

 
รูปท่ี 4 : ประวัตินักศึกษา ส่วนขอ้มูลประวัติส่วนตัว 

 
2.3 ข้อมูลท่ีอยู่ 

ข้อมูลท่ีอยู่ ประกอบด้วย ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน และท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ ได้แก่ บ้านเลขท่ี, หมู่ท่ี, ตรอก / ซอย, ถนน
, ตําบล /แขวง, อําเภอ / เขต, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์ 

 
รูปท่ี 5 : ประวัตินักศึกษา ส่วนขอ้มูลท่ีอยู่ 



 4

2.4 ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา (ระดับการศึกษาเดิม) 
ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย จังหวัด (สถานศึกษาเดิม), ชื่อสถานศึกษาเดิม, สําเร็จการศึกษาวุฒิ, สาขา
วิชา,เม่ือปี พ.ศ. , ระดับคะแนนเฉลี่ย 

 
รูปท่ี 6 : ประวัตินักศึกษา ส่วนขอ้มูลคุณวุฒิการศึกษา 

2.5 ข้อมูลการทํางาน 
ข้อมูลการทํางาน ประกอบด้วย สถานะการทํางาน 2 ประเภท คือ ทํางานแล้ว และ ยังไม่ทํางานกรณีท่ีทํางาน

แล้วจะต้องป้อนข้อมูลอาชีพ, รายได้เฉลี่ย (บาท / เดือน), สถานท่ีทํางาน 

 
รูปท่ี 7 : ประวัตินักศึกษา ส่วนขอ้มูลการทํางาน 

2.6 ข้อมูลบิดา มารดา และผู้ปกครอง 
ข้อมูลบิดา มารดา และผู้ปกครอง ประกอบด้วยข้อมูล 3 จําพวกคือ ข้อมูลบิดา, ข้อมูลมารดา และข้อมูล

ผู้ปกครอง ได้แก่ชื่อ, นามสกุล, อาชีพ, รายได้เฉลี่ย (บาท / เดือน), วุฒิการศึกษาสูงสุด, สถานะภาพ และอ่ืน ๆ 

 
รูปท่ี 8 : ประวัตินักศึกษา ส่วนขอ้มูลบิดา มารดา และผู้ปกครอง 

2.7 ข้อมูลทุนการศึกษา 
ข้อมูลทุนการศึกษา ประกอบด้วย แหล่งทุนการศึกษา 

 
รูปท่ี 9 : ประวัตินักศึกษา ส่วนขอ้มูลทุนการศึกษา 

2.8 ข้อมูลอ่ืน ๆ 
ข้อมูลอ่ืน ๆ เป็นข้อมูลสําหรับกรณีฉุกเฉินติดต่อผู้ใด ซ่ึงข้อมูลท่ีต้องป้อน ได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, เก่ียวข้องเป็น, 

เบอร์โทรศัพท์ 

 
รูปท่ี 10 : ประวัตินักศึกษา ส่วนข้อมูลอ่ืน ๆ 
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ข้ันตอนท่ี 5    การบันทึกและยืนยันข้อมูลการกรอกประวัติในระบบ 
หลังจากทําการกรอกข้อมูลประวัติท้ังหมดเสร็จแล้ว   ให้นักศึกษากดปุ่ม  บันทึก  เพ่ือทําการบันทึกประวัติและ

ทําการตรวจสอบข้อมูลประวัติให้ถูกต้องและครบถ้วน     จากนั้นนักศึกษาจึงจะสามารถกดปุ่ม  ยืนยัน  เพ่ือทําการยืนยัน
ข้อมูลประวัติท้ังหมด    และหลังจากนักศึกษาได้ทําการยืนยันข้อมูลประวัติแล้วให้นักศึกษากดปุ่ม พิมพ์ประวัติ         
เพ่ือพิมพ์ข้อมูลประวัติของตนเองท่ีได้กรอกในระบบแล้วออกมา 1 ใบ พร้อมท้ังลงรายมือชื่อด้านล่างใบประวัติและนําส่ง
พร้อมหลักฐานส่วนตัวท้ังหมด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11  ใบประวัติท่ีพิมพ์ออกจากระบบขึ้นทะเบียนนกัศึกษา 
อธิบายปุ่มการทํางาน 

ปุ่มการทํางานของหน้าจอประวัตินักศึกษา ประกอบด้วย ปุ่มบันทึก, ปุ่มยืนยันข้อมูล, ปุ่มพิมพ์ประวัติ 
 ปุ่มบันทึก 

เป็นการบันทึกประวัตินักศึกษาท่ีป้อนท้ังหมด เข้าสู่ฐานข้อมูล ซ่ึงผู้ใช้งานระบบยังคงสามารถทําการปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลประวัติต่าง ๆ ได้อีกหลังจากกดปุ่มบันทึกนี้ 

 ปุ่มยืนยันข้อมูล 
เป็นการบันทึกประวัตินักศึกษาท่ีป้อนท้ังหมดเข้าสู่ฐานข้อมูล และยืนยันข้อมูลประวัติด้วยว่า ถูกต้องทุกประการ 
ดังนั้นหลังจากท่ีกดปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว ผู้ใช้งานระบบจะไม่สามารถทําการแก้ไขประวัตินักศึกษาใด ๆ ได้อีกเลย 
อย่างไรก็ดี ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด จะต้องติดต่อเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน เท่านั้น 

 ปุ่มพิมพ์ประวัติ 
เป็นการพิมพ์ประวัตินักศึกษาออกทางเครื่องพิมพ์ ซ่ึงปุ่มพิมพ์ประวัติจะสามารถทํางานได้ก็ต่อเม่ือผู้ใช้งานระบบ 
ได้ทําการกดปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว 

 ปุ่มข้ึนทะเบียน 
เป็นการให้นักศึกษาสามารถทํารายการข้ึนทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเอง โดยจะสามารถทํางานได้ก็ต่อเม่ือได้ทํา
การยืนยันข้อมูลแล้ว 
 
 
 

 
รูปท่ี 12 : ปุ่มการทํางานในการกรอกประวัตินักศึกษาท่ีทําการขึ้นทะเบียน 
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ข้ันตอนท่ี 6   การข้ึนทะเบียนนักศึกษา 

เม่ือนักศึกษากดปุ่ม  ข้ึนทะเบียน  (ตามรูปท่ี 12)  ระบบจะแสดงหน้าต่างการข้ึนทะเบียนมาเพ่ือให้สร้างใบแจ้ง
ชําระเงินค่าข้ึนทะเบียนแล้วทําการกดปุ่ม ข้ึนทะเบียน (ตามรูปท่ี 13) 

 
รูปท่ี 13 : การเลือกหลักฐานท่ีใชป้ระกอบในการขึ้นทะเบียน 

 
เม่ือกดปุ่มดังรูปท่ี 13 แล้ว  ระบบจะทําการสร้างใบแจ้งชําระเงินเป็นไฟล์  Acrobat PDF    ซ่ึงเครื่อง

คอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานจําเป็นต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ติดต้ังอยู่ด้วย  เพ่ือให้แสดงผลและพิมพ์ใบแจ้งชําระเงิน 
ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา  หลังจากนั้นทําการพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินออกจากโปรแกรมAcrobat Reader  โดยคลิกท่ีปุ่ม
เครื่องพิมพ์         ในโปรแกรม Acrobat Reader    เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินแล้วนําไปชําระเงินท่ีธนาคารท่ีระบุไว้ในใบ
แจ้งชําระเงินเท่านั้นและต้องชําระเงินท่ีธนาคารตามกําหนดเวลาในใบแจ้งชําระเงินนั้นด้วย      

 
รูปท่ี 14 :  ใบแจ้งชําระเงินค่าขึน้ทะเบียนนกัศึกษา 
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