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1 – 30  ตุลาคม  2558 วันถอนรายวิชา ผานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 

(New ACIS)  ท้ังน้ีอาจารยท่ีปรึกษาและหัวหนาภาควิชา / ประธาน
สายวิชา  ตองอนุมัติการลดรายวิชาผานระบบ 

 
หมายเหตุ        นักศึกษาตองเฝาติดตามอาจารยท่ีปรึกษาเขาไปอนุมัติการลงทะเบียนของนักศึกษาท่ีมีสถานภาพวิทยาทัณฑตาม 
                        ชวง กําหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาแตละรหัส  ในระบบ New ACIS  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถดําเนินการ 
                        ลงทะเบียนตอไปได  ระบบ New ACIS  เปดบริการใหนักศึกษาลงทะเบียนต้ังแต เวลา  07.00 – 23.00 น. 
 

 
 

การลงทะเบียนชวงปกติ 

1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนตามสายวิชา(เรียนรวม)  และตารางเรียนช้ันป  ไดท่ี  website 
ของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา http://regis.kmutt.ac.th    หรือท่ีระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
(New ACIS) และควรจดัเตรียมขอมูลวิชาท่ีตองการลงทะเบียน โดยเลือกวิชาและกลุมไวใหเรียบรอย 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน  (ระบบจะมีการกําหนดเวลาในการเขาใช)   

2. นักศึกษาสามารถเขาใชระบบลงทะเบียนไดท่ี    https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis  และ  ตองทํา 
         รายการใหเสร็จส้ิน  ภายใน  10 นาที   มิฉะนั้นระบบจะปดอัตโนมัติ    และหากไมมีการทํารายการใด 

         ระบบจะปดภายใน  3  นาที   ระบบ New ACIS   เปดบริการใหนักศึกษาลงทะเบียนไดต้ังแต เวลา 
07.00 – 23.00 น. 

3.  การลงทะเบียนวิชาวิทยานพินธของระดบับัณฑิตศึกษา อาจารยตองประเมินวิทยานิพนธของภาค 
  การศึกษาท่ี 2/2557  หรือ ภาคการศึกษาพเิศษ ปการศึกษา 2557  ใหเสร็จส้ินกอนการลงทะเบียนใน 
  ภาคการศึกษาท่ี 1/2558  มิฉะนั้นนกัศึกษาจะไมสามารถลงทะเบียนวชิาวิทยานิพนธได   

4. นักศึกษาท่ีมีสถานภาพวิทยาทัณฑ กอนลงทะเบียนควรปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษากอน และในข้ันตอนการ  
        ลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษาโดยผานทางระบบลงทะเบียน (Step 3)     

  และ นักศึกษาตองเขามารับทราบการอนุมัติ (Step 4) และดําเนินการตอจนถึงข้ันตอนชําระเงิน (Step 5 )  
5. การชําระเงิน      

5.1 การชําระดวย Bill Payment  ตองชําระภายในวันท่ี 26  กรกฎาคม  2558   หากพนกําหนดชําระเงิน
แลว ขอมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก  นักศึกษาตองมาลงทะเบียนเรียนลาชาและชําระคาปรับ

กําหนดการถอนรายวิชา

คําแนะนําการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2558
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ตามระเบียบมหาวิทยาลัย คาปรับวันละ 50 บาท   นับต้ังแต วันท่ี  3  สิงหาคม  2558    (รวม
วันหยุดและวันหยุดนักขตัฤกษ) 

5.2  การชําระดวย การหักเงินผานบัญชี ของธนาคารกรุงไทย  หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   
ตองสมัคร Internet Banking  กอน  (นกัศึกษาตองมีบัญชีของธนาคารดวย)   

1. นักศึกษาเลือกหักเงินผานบัญชีธนาคารระหวางธนาคารกรุงไทย  หรือ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     
2.  ระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยจะ Link  ไปสูหนาระบบของธนาคารตามท่ีนักศึกษาเลือก 

เพื่อใหนักศึกษาดําเนนิการตอไปในระบบของธนาคาร และสามารถตรวจสอบวาระบบธนาคารมี
การตัดเงินเรียบรอยแลว ดวยการนําสมุดบัญชีธนาคารไปอัพเดทขอมูล 

กรณีนักศึกษาชําระเงินเรียบรอยแลว  หลังจากนั้น  2 วันทําการ ใหนกัศึกษาตรวจสอบขอมูลการ 
    ลงทะเบียน วาการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ   ขอมูลถูกตองหรือไม   หากพบวาการลงทะเบียนยังไม 
              สมบูรณ  ใหติดตอไดท่ี สํานักงานคลัง  อาคารสาํนักงานอธิการบดี  ชั้น 3  
 
     หมายเหตุ   กรณีนักศึกษาทุนกูยืมรัฐบาล (กยศ. – กรอ.)    ใหดแูนวปฏิบัติการลงทะเบียนท ี่ website 
                        www.kmutt.ac.th/financialaid หรือติดตอท่ีกลุมงานชวยเหลือทางการเงินแกนักศึกษา  

  
การลงทะเบียนลาชา และเพ่ิม-ลด 

1. กรณีนักศึกษายื่นคํารองเพื่อใหเจาหนาท่ีลงใหในชวงการลงทะเบียนเพิ่ม  นักศึกษาตองดําเนินการขอ
อนุมัติเร่ืองตางๆ ใหเรียบรอยกอน เชน เพิม่วิชาเนื่องจากกลุมเต็ม สอบซอน หนวยกติเกิน เปล่ียนกลุม 
สมัครสอบ   หากนักศึกษาเคยลงทะเบียนไปแลวขอใหนกัศึกษาชําระเงนิกอน มิฉะนัน้เจาหนาท่ีไม 
สามารถดําเนนิการลงทะเบียนเพิ่มใหได   ท้ังนี้เจาหนาท่ีจะทํารายการลงทะเบียนไวใหท่ี Step 1  นักศึกษา
ตองเขาไปดําเนินการตอ โดยกดถัดไป และยืนยันการลงทะเบียนใหผานตัง้แต step 2 – 5  พรอมชําระเงิน  

การลงทะเบียนจึงจะเสร็จสมบูรณ  

ขอควรระวัง  กรณีตองใหอาจารยท่ีปรึกษาอนุมัติ (Step 3)  นักศึกษาตองติดตออาจารยท่ีปรึกษา
ใหอนุมัติโดยผานระบบลงทะเบียนกอน นักศึกษาจึงเขาไปทําการกดรับทราบผลการอนุมัติท่ี Step 4  
ขอมูลถึงจะไป Step 5  การลงทะเบียนจึงเสร็จส้ิน ท้ังนี้การลงทะเบียนจะถือวาเสร็จสมบูรณตอเม่ือชําระ
เงินแลว  (กรณีท่ีมีการชําระเงิน) 

2. กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มไวในระบบและยังไมไดยืนยันการลงทะเบียน (ขอมูลอยูท่ี Step 1) แตไม 
             ตองการเรียนแลว ขอความกรุณานักศึกษาใหดําเนินการลบรายวิชานั้นๆ เพือ่ท่ีขอมูลจะไดไมคางในระบบ 
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             และเปนขอมูลท่ีถูกตอง 
3. นักศึกษาตองการเปล่ียนรายวิชาท่ีลงทะเบียนไปแลว  นักศึกษาตองทํารายการเปน การเพิ่มวิชา และตอง

ชําระเงินในรายวิชาเพิ่มนั้นๆ  สวน รายวิชาท่ีขอลด นักศึกษาตองเขาไปลดรายวิชาในระบบใหถึง Step 5
การลดรายวิชาจึงจะถือวาเสร็จสมบูรณ  ท้ังนี้นักศึกษาจะไดรับเงินคาหนวยกิตคืน 80 %   ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ  (รายวิชาท่ีลดและมีสิทธ์ิไดรับเงินคาหนวยกิตคืนตองลดรายวิชาภายใน 2 สัปดาห นบัแต
วันเปดภาคการศึกษาปกติ) ท้ังนี้นักศึกษาตองยื่นเอกสารท่ีสํานักงานทะเบียนนักศึกษา โดยมีเอกสาร ดังนี้ 

1. สําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคารท่ีมีช่ือนักศึกษา 
2. ก.ค.18  ( Download ไดท่ี http://regis.kmutt.ac.th    และเขาท่ี แบบฟอรมคํารองตาง ๆ ) 

4. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนลาชา และลงเพิ่ม  ตองชําระเงิน ภายในวันท่ีกําหนด  มิฉะนั้นขอมูลการลงทะเบียน
ถือเปนโมฆะ   และหากตองการลงทะเบียนเพิ่ม   นักศึกษาตองชําระคาลงทะเบียนท่ีลงคร้ังกอนหนา จึงจะ

สามารถดําเนนิการลงเพิ่มวิชาตอไปได 

5. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนขามระดับ หมายถึง นักศึกษาระดับ ป.ตรี ลงวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา  
ตองชําระคาหนวยกิต ในอัตราของระดับบัณฑิตศึกษา  ยกเวนหลักสูตรเหมาจาย 

6. นักศึกษาท่ีตองการ ลงทะเบียนเกิน 19 หนวยกิต แตไมเกิน 22  หนวยกิต  กรณีท่ีภาควิชาไมไดจัดใหลง
เกิน 19  หนวยกิต นักศึกษาตองทําคํารองขอลงทะเบียนหนวยกิตเกิน (สทน.18) ไดรับการอนุมัติจาก
อาจารยท่ีปรึกษา และยื่นเอกสารท่ีสํานักงานทะเบียนนกัศึกษา กอนนักศึกษาลงทะเบียน 

7. นักศึกษาตองการลงทะเบียนเกิน 22  หนวยกิต  กรณท่ีีภาควิชาไมไดจัดใหลงเกิน  นักศึกษาตองทําคํารอง
ขอลงทะเบียนหนวยกิตเกิน (สทน.18) ไดรับการอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษา  หัวหนาภาควิชา / ประธาน
สายวิชา และคณบด ี และยืน่เอกสารท่ีสํานักงานทะเบียนนักศึกษา กอนนักศึกษาลงทะเบียน 

8. กรณีขอสอบซอน   ตองเปนนักศึกษาช้ันปสุดทายเทานัน้  และตอง มีวิชาท่ีสอบภายในวันนั้นท้ังวัน  ไม
เกิน  2 วิชา รวมวิชาท่ีสอบซอนดวย  และตองทําคํารองขอสอบซอนกอนท่ีจะลงทะเบียนวิชาสอบซอน   
(ท้ังนี้วิชาท่ีสอบซอนหามเปนวิชาเลือก สอบซอนกับ วิชาเลือก) ท้ังนี้ถาผิดเง่ือนไขอ่ืนๆ เชน กลุมเต็ม 
วัน-เวลาเรียนซํ้าซอน ฯลฯ ไมสามารถลงทะเบียนสอบซอนได 
รายวิชาของสํานักงานศึกษาท่ัวไป  ( GEN ) 
- นักศึกษาระดับ ป.ตรี  ชั้นปท่ี 3 และ 4  ท่ีตองลงวิชาบังคับเลือกในรายวิชาศึกษาท่ัวไป  (GEN)   
สามารถตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไดท่ี website ของคณะศิลปศาสตร และ  

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกไดเพียง 1 รายวิชา และตองไมอยูในกลุมวิชาดานเดียวกัน 
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