คำแนะนำในกำรยื่นคำร้องขอลำพักกำรศึกษำ (กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน)
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2558 สำหรับนักศึกษำทุกระดับ
“นักศึกษาควรอ่านคาแนะนา และศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ให้ครบถ้วน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง”
..........................................
1. นักศึกษายื่นคาร้องลาพักการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบ New ACIS เลือกคาร้องออนไลน์ > ยื่นคาร้องการ
ลาต่างๆ > ใบคาร้องลาพักการศึกษา
2. เลือกปีการศึกษาและภาคการศึกษา ที่มีความประสงค์จะลาพักการศึกษาให้ถูกต้อง หากนักศึกษาเลือกผิด
จะทาให้ข้อมูลการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นถูกยกเลิก กรณีเลือกภาคการศึกษาผิดหรือต้องการแก้ไขเหตุผลให้
นักศึกษายื่นคาร้องใหม่ ระบบจะพิจารณาคาร้องล่าสุดของนักศึกษา
3. ระบุเหตุผลที่ต้องการลาพักการศึกษาให้ชัดเจน กรณีที่จาเป็นต้องยื่นเอกสารแนบเพิ่มเติม เช่น ใบรับรอง
แพทย์ เป็นต้น ให้นักศึกษายื่นเอกสารที่ภาควิชา เพื่อประกอบการพิจารณาคาร้อง
4. สำคัญมำก นักศึกษาต้องบันทึกข้อมูลประวัติ ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ E-mail ส่วนตัว
ให้เป็นปัจจุบัน หากข้อมูลไม่ถูกต้องนักศึกษาสามารถแก้ไขโดยเข้าระบบ New ACIS เลือกข้อมูลประวัติ > เลือก
บันทึกประวัติ กรณีที่คาร้องของนักศึกษามีปัญหา และสานักงานทะเบียนนักศึกษาไม่สามารถติดต่อนักศึกษาตาม
ข้อมูลประวัติได้ จะถือว่าคาร้องของนักศึกษาไม่สมบูรณ์ หากผลการพิจารณาเกิดความล่าช้าจะถือว่าเป็นความผิดของ
นักศึกษา
5. นักศึกษาติดตามผลการพิจารณาคาร้องลาพักการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบ New ACIS เลือกคาร้อง
ออนไลน์ > ติดตามคาร้อง กรณีที่คาร้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา คณะ เรียบร้อยแล้ว ในช่อง
ค่าบริการจะขึ้นข้อความว่า “ให้ชาระเงินโดยไปลงทะเบียนรักษาสถานภาพ”
6. วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 วันสุดท้ายขอยื่นการคาร้องลาพักการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบ New
ACIS โดยคาร้องต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา และคณะ
7. วันอังคารที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เข้าระบบ
New ACIS เพื่อสั่งพิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน เลือกลงทะเบียนรายวิชา > เลือกลงทะเบียนรักษาสถานภาพ > เลือกรักษา
สถานภาพ > เลือกยืนยันการลงทะเบียน > เลือกพิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน
8. วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 วันสุดท้ายของการชาระเงินค่าลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
9. ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ 800 บาท
ระดับปริญญาโท,ปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 1,600 บาท
10. ช่องทางการช าระเงิน นั กศึ กษาสั่ งพิม พ์ใบแจ้ง ช าระเงิน ไปยื่ นช าระที่ เคาน์ เตอร์ ธนาคารกรุ งเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
11. นักศึกษาที่ไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามกาหนด (วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม
2558) หากนักศึกษามีความประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องติดต่อขอแก้ไขใบแจ้งหนี้ ไม่เกินวันศุกร์ที่ 15 มกราคม
2559 (ต้องชาระค่าปรับวันละ 50 บาท ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 รวมวันหยุด) มิฉะนั้นข้อมูลลงทะเบียน
ลาพักการศึกษาจะถูกยกเลิก
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12. คาร้องขอลาพักการศึกษา (กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน) จะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาชาระเงินลงทะเบียนรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาแล้วเท่านั้น
13. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชาระเงินค่าลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว ภายหลังต้องการลาพักการศึกษา
ไม่ต้องชาระเงินค่าลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
14. กรณีที่คาร้ องได้ รั บ การอนุ มัติ เรี ย บร้ อยแล้ ว ภายหลั ง นัก ศึกษาต้ องการยกเลิ กการลาพักการศึกษา
นักศึกษาต้องส่งคาร้องทั่วไปขอยกเลิกการลาพักการศึกษา ที่ผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา คณะ
15. กรณีลืมรหัสผ่านในการเข้าระบบ New ACIS ขอรหัสใหม่ที่ https://accountrecovery.kmutt.ac.th/
accountrecovery/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม E-mail: admin@kmutt.ac.th
16. หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียนลาพักการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่สานักงานทะเบียนนักศึกษา ชั้น 1
อาคารสานักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-2470-8154 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
หมายเหตุ
นั ก ศึ ก ษาที่ ล าพั ก การศึ ก ษาล่ า ช้ า ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2558 หากค าร้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จะต้ อ งช าระ
ค่าลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา พร้อมค่าปรับวันละ 50 บาท ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 (รวม
วันหยุด) จนถึงวันที่คณะอนุมัติคาร้องของนักศึกษา และนักศึกษาต้องชาระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน 2 วัน หลังจาก
คาร้องได้รับการอนุมัติ กรณีที่นักศึกษาไม่ชาระเงินตามกาหนด สานักงานทะเบียนนักศึกษาจะถือว่านักศึกษาขาดการ
ชาระเงินค่าลงทะเบียน และจะคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
………………………………………….
เข้าสู่ระบบ New ACIS เพื่อส่งคาร้องลาพักการศึกษาออนไลน์
https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/login.jsf
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ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลาพักการศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
หมวด 10 การลา
ข้อ 51 การลาพักการศึกษา
51.1 ให้นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้
51.1.1 ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหาร หรือฝึกวิชาทหาร
51.1.2 ไปศึกษายังสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือในการผลิต
บัณฑิตร่วมกัน หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือนักศึกษาไปศึกษาด้วยตนเองโดยที่
คณะกรรมการประจาคณะเห็นสมควรสนับสนุน
51.1.3 ป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคาสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด
โดยมีใบรับรองแพทย์
51.1.4 มีเหตุสุดวิสัยทาให้ไม่สามารถเข้าศึกษาได้
51.2 เมื่อมีเหตุอันสมควรได้รับการพิจารณาให้ลาพักการศึกษา ให้นักศึกษายื่นใบลาพร้อมด้วยหลักฐานเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณานาเสนอคณบดี และให้คณะกรรมการประจาคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณา
อนุญาต
51.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.2 – 51.1.4 คณะกรรมการประจาคณะจะอนุญาตให้ลาพักการศึกษา
ติดต่อกันได้ไม่เกินครั้งละ 2 ภาคการศึกษาปกติ
51.4 กรณีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย
เว้นแต่นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.1
51.5 ระหว่างที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชาระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กาหนด เว้นแต่ภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ชาระ
เงินค่าบารุงการศึกษาและ/หรือเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว มิฉะนั้นให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ
51.1.2
51.6 กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาและได้ชาระเงินค่าบารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษาเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
51.7 นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาภายในระยะเวลามี่กาหนดแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษาจะต้อง
รายงานตัวต่อสานักงานทะเบียนนักศึกษา ผ่านการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอกลับเข้าศึกษา
ก่อนกาหนดวันลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
51.8 เมื่อนักศึกษาได้กลับเข้าศึกษานักศึกษาจะมีสภาพเหมือนก่อนได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
หมวด 5 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 21 การลาพักการศึกษา
21.1 นักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
21.1.1 ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจาการ หรือเข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึกวิชาทหารหรือเข้า
รับการทดลองความพรั่งพร้อม
21.1.2 มีเหตุจาเป็นอื่นๆ ที่ได้รับพิจารณาให้ลาพักการศึกษาตามแต่กรณี
21.2 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา และลาพักติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา หรือ
1 ปีการศึกษา เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
21.3 กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับเวลาที่ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้น
นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 21.1.1 และกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย
21.4 การลาพักการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากคณะ
21.5 การชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
21.5.1 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาก่อนการลงทะเบียนวิชาเรียน ไม่ต้องชาระค่าบารุง และค่าธรรมเนียม
การศึกษา แต่ต้องชาระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
21.5.2 นักศึกษาที่ชาระค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ต่อมามีความจาเป็นต้องลาพัก
การศึกษามหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้
21.5.3 ในกรณีที่นักศึกษาทาเรื่องลาพักการศึกษาภายหลังจากการลงทะเบียนวิชาเรียนโดยได้ขอผ่อนผัน
ชาระค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาต้อง
ชาระค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วย
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