
ค ำแนะน ำในกำรยื่นค ำร้องขอลำพักกำรศึกษำ (กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน) 
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2558 ส ำหรับนักศึกษำทุกระดับ 

“นักศึกษาควรอ่านค าแนะน า และศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ให้ครบถ้วน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง” 
.......................................... 

 
 1. นักศึกษายื่นค าร้องลาพักการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบ New ACIS เลือกค าร้องออนไลน์ > ยื่นค าร้องการ
ลาต่างๆ > ใบค าร้องลาพักการศึกษา 
 2. เลือกปีการศึกษาและภาคการศึกษา ที่มีความประสงค์จะลาพักการศึกษาให้ถูกต้อง หากนักศึกษาเลือกผิด 
จะท าให้ข้อมูลการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นถูกยกเลิก กรณีเลือกภาคการศึกษาผิดหรือต้องการแก้ไขเหตุผลให้
นักศึกษายื่นค าร้องใหม่ ระบบจะพิจารณาค าร้องล่าสุดของนักศึกษา 
 3. ระบุเหตุผลที่ต้องการลาพักการศึกษาให้ชัดเจน กรณีที่จ าเป็นต้องยื่นเอกสารแนบเพ่ิมเติม เช่น ใบรับรอง
แพทย์ เป็นต้น ให้นักศึกษายื่นเอกสารที่ภาควิชา เพ่ือประกอบการพิจารณาค าร้อง 
 4. ส ำคัญมำก นักศึกษาต้องบันทึกข้อมูลประวัติ ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ E-mail ส่วนตัว  
ให้เป็นปัจจุบัน หากข้อมูลไม่ถูกต้องนักศึกษาสามารถแก้ไขโดยเข้าระบบ New ACIS เลือกข้อมูลประวัติ > เลือก
บันทึกประวัติ กรณีที่ค าร้องของนักศึกษามีปัญหา และส านักงานทะเบียนนักศึกษาไม่สามารถติดต่อนักศึกษาตาม
ข้อมูลประวัติได้ จะถือว่าค าร้องของนักศึกษาไม่สมบูรณ์ หากผลการพิจารณาเกิดความล่าช้าจะถือว่าเป็นความผิดของ
นักศึกษา 
 5. นักศึกษาติดตามผลการพิจารณาค าร้องลาพักการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบ New ACIS เลือกค าร้อง
ออนไลน์ > ติดตามค าร้อง กรณีที่ค าร้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา  คณะ เรียบร้อยแล้ว ในช่อง
ค่าบริการจะขึ้นข้อความว่า “ให้ช าระเงินโดยไปลงทะเบียนรักษาสถานภาพ” 
 6. วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 วันสุดท้ายขอยื่นการค าร้องลาพักการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบ New 
ACIS โดยค าร้องต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา และคณะ 
 7. วันอังคารที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เข้าระบบ 
New ACIS เพ่ือสั่งพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน เลือกลงทะเบียนรายวิชา > เลือกลงทะเบียนรักษาสถานภาพ > เลือกรักษา
สถานภาพ > เลือกยืนยันการลงทะเบียน > เลือกพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน 
 8. วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
 9. ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ 800 บาท  
  ระดับปริญญาโท,ปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 1,600 บาท 
 10. ช่องทางการช าระเงิน นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน ไปยื่นช าระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 11. นักศึกษาท่ีไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามก าหนด (วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 
2558) หากนักศึกษามีความประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องติดต่อขอแก้ไขใบแจ้งหนี้ ไม่เกินวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 
2559 (ต้องช าระค่าปรับวันละ 50 บาท ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 รวมวันหยุด) มิฉะนั้นข้อมูลลงทะเบียน 
ลาพักการศึกษาจะถูกยกเลิก 
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 12. ค าร้องขอลาพักการศึกษา (กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน) จะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาช าระเงินลงทะเบียนรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาแล้วเท่านั้น 
 13. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินค่าลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว ภายหลังต้องการลาพักการศึกษา 
ไม่ต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
 14. กรณีที่ค าร้องได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ภายหลังนักศึกษาต้องการยกเลิกการลาพักการศึกษา 
นักศึกษาต้องส่งค าร้องทั่วไปขอยกเลิกการลาพักการศึกษา ที่ผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา คณะ 
 15. กรณลีืมรหัสผ่านในการเข้าระบบ New ACIS ขอรหัสใหม่ที ่https://accountrecovery.kmutt.ac.th/ 
accountrecovery/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม E-mail: admin@kmutt.ac.th 
 16. หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียนลาพักการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ส านักงานทะเบียนนักศึกษา ชั้น 1 
อาคารส านักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-2470-8154 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) 
 
หมายเหตุ 
 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หากค าร้องได้รับการอนุมัติ จะต้องช าระ
ค่าลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา พร้อมค่าปรับวันละ 50 บาท ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 (รวม
วันหยุด) จนถึงวันที่คณะอนุมัติค าร้องของนักศึกษา และนักศึกษาต้องช าระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน 2 วัน หลังจาก
ค าร้องได้รับการอนุมัติ กรณีท่ีนักศึกษาไม่ช าระเงินตามก าหนด ส านักงานทะเบียนนักศึกษาจะถือว่านักศึกษาขาดการ
ช าระเงินค่าลงทะเบียน และจะคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 

…………………………………………. 
 
 เข้าสู่ระบบ New ACIS เพ่ือส่งค าร้องลาพักการศึกษาออนไลน์   
 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 ไปศึกษายังสถาบันการศึกษาอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือในการผลิต 
  บัณฑิตร่วมกัน หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือนักศึกษาไปศึกษาด้วยตนเองโดยที่ 
  คณะกรรมการประจ าคณะเห็นสมควรสนับสนุน 
 51.1.3 ป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  โดยมีใบรับรองแพทย์ 
 51.1.4 มีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถเข้าศึกษาได้ 
51.2  เมื่อมีเหตุอันสมควรได้รับการพิจารณาให้ลาพักการศึกษา ให้นักศึกษายื่นใบลาพร้อมด้วยหลักฐานเสนอต่อ
 อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาน าเสนอคณบดี และให้คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณา
 อนุญาต 
51.3  การลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.2 – 51.1.4 คณะกรรมการประจ าคณะจะอนุญาตให้ลาพักการศึกษา
 ติดต่อกันได้ไม่เกินครั้งละ 2 ภาคการศึกษาปกติ 
51.4  กรณีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
 เว้นแต่นักศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.1 
51.5  ระหว่างที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุก
 ภาคการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เว้นแต่ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาได้ช าระ
 เงินค่าบ ารุงการศึกษาและ/หรือเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว มิฉะนั้นให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 
 51.1.2 
51.6  กรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาและได้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม
 การศึกษาเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
51.7  นักศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาภายในระยะเวลามี่ก าหนดแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษาจะต้อง
 รายงานตัวต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา ผ่านการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอกลับเข้าศึกษา 
 ก่อนก าหนดวันลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ 
51.8  เมื่อนักศึกษาได้กลับเข้าศึกษานักศึกษาจะมีสภาพเหมือนก่อนได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 
หมวด 5 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 
ข้อ 21 การลาพักการศึกษา 
21.1 นักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 21.1.1 ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ หรือเข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึกวิชาทหารหรือเข้า
  รับการทดลองความพรั่งพร้อม 
 21.1.2 มีเหตุจ าเป็นอื่นๆ ที่ได้รับพิจารณาให้ลาพักการศึกษาตามแต่กรณี 
21.2 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา และลาพักติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา หรือ 
 1 ปีการศึกษา เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ 
21.3  กรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับเวลาที่ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้น
 นักศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 21.1.1 และกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย 
21.4  การลาพักการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากคณะ 
21.5  การช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 21.5.1 นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษาก่อนการลงทะเบียนวิชาเรียน ไม่ต้องช าระค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม 
  การศึกษา แต่ต้องช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา 
 21.5.2 นักศึกษาท่ีช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ต่อมามีความจ าเป็นต้องลาพัก  
  การศึกษามหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ 
 21.5.3 ในกรณีที่นักศึกษาท าเรื่องลาพักการศึกษาภายหลังจากการลงทะเบียนวิชาเรียนโดยได้ขอผ่อนผัน 
  ช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาต้อง 
  ช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วย 
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