
ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ มจธ. 

หน้ำ 1 จำก 6 

 

ยื่นค ำร้องขอถอนรำยวิชำ (W) ออนไลน์ผ่ำนระบบ New ACIS ส ำหรับนักศึกษำ 
 
กรณีท่ี 1 : ขอถอนรำยวิชำปกติ (หน้ำที่ 1) 
กรณีท่ี 2 : ขอถอนรำยวิชำ แล้วหน่วยกิตคงเหลือในภำคกำรศึกษำต่ ำกว่ำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด (หน้ำที่ 4) 
กรณีท่ี 3 : ขอถอนรำยวิชำรำยวิชำทั้งหมดท่ีลงทะเบียนเรียน ต้องยื่นขอรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
    (หน้ำที่ 6) 
 
กรณีที่ 1 : ขอถอนรำยวิชำปกติ 
 
1. นักศึกษำ Login เข้ำสู่ระบบ New ACIS ส ำหรับนักศึกษำ https://sinfo.kmutt.ac.th/ 

 
รูปที่ 1 หน้าจอ Login เข้าใช้งานระบบ New ACIS ส าหรับนักศึกษา 

 
2. นักศึกษำ เลือกเมนู “ค ำร้องผ่ำนเว็บ” > เลือก “ยื่นค ำร้องเกี่ยวกับกำรลงทะเบียน” > เลือก “ค ำร้องขอ
ถอนรำยวิชำ” 

 
รูปที่ 2 แสดงแถบเมนูค าร้องขอถอนรายวิชา 

 

https://sinfo.kmutt.ac.th/
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3. นักศึกษำ เลือกรำยวิชำที่ต้องกำรถอน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน > เลือก “ส่งค ำร้อง”

 
รูปที่ 3 แสดงหน้าจอของการเลือกถอนรายวิชา 

 
4. นักศึกษำติดตำมผลกำรพิจำรณำค ำร้อง เลือกเมนู “ค ำร้องผ่ำนเว็บ” > เลือก “ติดตำมค ำร้อง” 
ค ำร้องขอถอนรำยวิชำ ต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ และหัวหน้ำภำควิชำ ภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดตำมปฏิทินกำรศึกษำ และสำมำรถดูรำยละเอียดของกำรพิจำรณำโดยเลือกท่ี ประวัติกำรพิจำรณำ 

 
รูปที่ 4 แสดงแถบเมนู ติดตามค าร้อง 

 

 
รูปที่ 5 แสดงหน้าจอติดตามค าร้อง 
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รูปที่ 6 แสดงหน้าจอประวัติการพิจารณาค าร้อง 

 
5. นักศึกษำตรวจสอบข้อมูลกำรถอนรำยวิชำเรียน เลือกเมนู “ลงทะเบียนรำยวิชำ” > เลือก “สอบถำม/พิมพ์
รำยวิชำที่ลงทะเบียน” ระบบจะแสดงข้อมูลรำยวิชำที่ลงทะเบียนทั้งหมด และแสดงตัวอักษร W ในช่องหมำย
เหตุ เพ่ือแสดงว่ำกำรถอนรำยวิชำเสร็จสมบูรณ์ 

 
รูปที่ 7 แสดงแถบเมนู สอบถาม/พิมพ์รายวิชาที่ลงทะเบียน 

 

 
รูปที่ 8 แสดงหน้าจอข้อมูลรายวิชาที่นักศึกษาขอถอนรายวิชา 

 

---------- สิ้นสุดขั้นตอนกำรขอถอนรำยวิชำเรียน ---------- 
 

กรณีทีค่ ำร้องขอถอนรำยวิชำของนักศึกษำไม่ได้รับกำรอนุมัติจำกอำจำรย์ท่ีปรึกษำและหัวหน้ำภำควิชำ 
ผ่ำนระบบ New ACIS ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำกำรขอถอนรำยวิชำไม่สมบูรณ์  



ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ มจธ. 

หน้ำ 4 จำก 6 

 

  
กรณีที่ 2 : ขอถอนรำยวิชำ แล้วหน่วยกิตคงเหลือในภำคกำรศึกษำต่ ำกว่ำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
ค ำอธิบำย : 

 นักศึกษำท่ีขอถอนรำยวิชำแล้วหน่วยกิตรวมคงเหลือในภำคกำรศึกษำต่ ำกว่ำทีม่หำวิทยำลัยก ำหนดใน
ภำคกำรศึกษำปกติ หน่วยกิตต่ ำสุดที่สำมำรถลงทะเบียนเรียนต่อภำคกำรศึกษำแยกตำมระดับ ดังนี้ 
o ระดับปริญญำตรี : หน่วยกิตรวมคงเหลือหลังถอนรำยวิชำ ไมน่้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
o ระดับปริญญำโท-เอก : หน่วยกิตรวมคงเหลือหลังถอนรำยวิชำ ไม่หน้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 นักศึกษำต้องด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอถอนรำยวิชำเรียนผ่ำนระบบตำมปกติเหมือน กรณีที่ 1 
(หน้ำ 1-3) โดยต้องส่งค ำร้องขอลงทะเบียนต่ ำกว่ำหน่วยกิตที่มหำวิทยำลัยก ำหนดมำท่ี 
ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ เพ่ิมเติม ค ำร้องขอถอนรำยวิชำของนักศึกษำจึงจะได้รับกำรอนุมัติ 

 หำกนักศึกษำขำดกำรส่งเอกสำรเพิ่มเติมตำมก ำหนด จะถือว่ำกำรขอถอนรำยวิชำไม่สมบูรณ์ 
 
ค ำแนะน ำในกำรท ำค ำร้อง เพิ่มเติม ขอลงทะเบียนหน่วยกิตต่ ำกว่ำก ำหนด แบ่งออกเป็น 3 เงื่อนไข ดังนี้ 
 1. นักศึกษำระดับปริญญำตรี มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมคงเหลือหลังถอนรำยวิชำ 9 - 11 หน่วยกิต 
 2. นักศึกษำระดับปริญญำตรี มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมคงเหลือหลังถอนรำยวิชำ 1 - 8 หน่วยกิต 
 3. นักศึกษำระดับปริญญำโท-เอก มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมคงเหลือหลังถอนรำยวิชำ 1 - 5 หน่วยกิต 
 
เงื่อนไขท่ี 1 นักศึกษำระดับปริญญำตรี มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมคงเหลือหลังถอนรำยวิชำ 9 - 11 หน่วยกิต 
 1. นักศึกษำ Login เข้ำสู่ระบบ New ACIS ส ำหรับนักศึกษำ https://sinfo.kmutt.ac.th/ 
 2. นักศึกษำ เลือกเมนู “ค ำร้องผ่ำนเว็บ” > เลือก “ยื่นค ำร้องเกี่ยวกับกำรลงทะเบียน” >  
เลือก “ค ำร้องขอลงทะเบียน 9-11 หน่วยกิตหรือ 20-22 หน่วยกิต (ส ำหรับปริญญำตรี)” 
 3. นักศึกษำระบุจ ำนวนหน่วยกิตคงเหลือหลังถอนรำยวิชำ แล้วกด “ส่งค ำร้อง” 
 4. ค ำร้องขอลงทะเบียนต่ ำกว่ำหน่วยกิตท่ีก ำหนด (9-11 หน่วยกิต) ต้องผ่ำนกำรอนุมัติผ่ำนระบบจำก
อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 5. สิ้นสุดขั้นตอนกำรยื่นค ำร้องขอลงทะเบียนต่ ำกว่ำหน่วยกิตที่ก ำหนด ส ำหรับนักศึกษำ 
 6. เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนด ำเนินกำรตรวจสอบค ำร้อง และบันทึกข้อมูลกำรขอถอนรำยวิชำให้นักศึกษำ 
 

 
รูปที่ 9 แสดงแถบเมนู ค าร้องขอลงทะเบียน 9-11 หน่วยกิตหรือ 20-22 หน่วยกิต (ส าหรับปริญญาตรี) 

 
 
  

https://sinfo.kmutt.ac.th/
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เงื่อนไขท่ี 2 นักศึกษำระดับปริญญำตรี มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมคงเหลือหลังถอนรำยวิชำ 1 - 8 หน่วยกิต 
 1. ไม่สำมำรถยื่นค ำร้องผ่ำนระบบ New ACIS ได้ต้องส่งเป็นไฟล์เอกสำร 
 2. นักศึกษำ ดำวน์โหลดไฟล์เอกสำร สทน. 18 ค ำร้องขอลงทะเบียนต่ ำกว่ำ/เกินกว่ำหน่วยกิตท่ี
ก ำหนด ผ่ำนทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ หรือดำวน์โหลดที่ 
https://regis.kmutt.ac.th/service/form/RO-18Updated.pdf 
 3. นักศึกษำ กรอกข้อมูลค ำร้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งไฟล์เอกสำรเพ่ือขออนุมัติจำกอำจำรย์ที่
ปรึกษำ หัวหน้ำภำควิชำ และคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ตำมข้ันตอนกำรพิจำรณำอนุมัติของ คณะ/ภำควิชำ/
หลักสูตร ของนักศึกษำ โดยนักศึกษำสำมำรถขอค ำแนะน ำในกำรยื่นค ำร้องจำกนักบริกำรกำรศึกษำของ
หลักสูตร 
 4. นักศึกษำ/คณะ จัดส่งไฟล์เอกสำร สทน. 18 ค ำร้องขอลงทะเบียนต่ ำกว่ำ/เกินกว่ำหน่วยกิตท่ี
ก ำหนด ที่ผ่ำนกำรอนุมัติครบถ้วนแล้ว ให้ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ 
 5. สิ้นสุดขั้นตอนกำรยื่นค ำร้องขอลงทะเบียนต่ ำกว่ำหน่วยกิตที่ก ำหนด ส ำหรับนักศึกษำ 
 6. เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนด ำเนินกำรตรวจสอบค ำร้อง และบันทึกข้อมูลกำรขอถอนรำยวิชำให้นักศึกษำ 
 
เงื่อนไขท่ี 3 นักศึกษำระดับปริญญำโท-เอก มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมคงเหลือหลังถอนรำยวิชำ 1 - 5 หน่วยกิต 
 1. ไม่สำมำรถยื่นค ำร้องผ่ำนระบบ New ACIS ได้ต้องส่งเป็นไฟล์เอกสำร 
 2. นักศึกษำ ดำวน์โหลดไฟล์เอกสำร สทน. 18 ค ำร้องขอลงทะเบียนต่ ำกว่ำ/เกินกว่ำหน่วยกิตท่ี
ก ำหนด ผ่ำนทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ หรือดำวน์โหลดที่ 
https://regis.kmutt.ac.th/service/form/RO-18Updated.pdf 
 3. นักศึกษำ กรอกข้อมูลค ำร้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งไฟล์เอกสำรเพ่ือขออนุมัติจำกอำจำรย์ที่
ปรึกษำ และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตำมขั้นตอนกำรพิจำรณำอนุมัติของ คณะ/ภำควิชำ/หลักสูตร ของ
นักศึกษำ โดยนักศึกษำสำมำรถขอค ำแนะน ำในกำรยื่นค ำร้องจำกนักบริกำรกำรศึกษำของหลักสูตร 
 4. นักศึกษำ/คณะ จัดส่งไฟล์เอกสำร สทน. 18 ค ำร้องขอลงทะเบียนต่ ำกว่ำ/เกินกว่ำหน่วยกิตท่ี
ก ำหนด ที่ผ่ำนกำรอนุมัติครบถ้วนแล้ว ให้ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ 
 5. สิ้นสุดขั้นตอนกำรยื่นค ำร้องขอลงทะเบียนต่ ำกว่ำหน่วยกิตที่ก ำหนด ส ำหรับนักศึกษำ 
 6. เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนด ำเนินกำรตรวจสอบค ำร้อง และบันทึกข้อมูลกำรขอถอนรำยวิชำให้นักศึกษำ 
 

กรณีทีค่ ำร้องขอถอนรำยวิชำของนักศึกษำไม่ได้รับกำรอนุมัติจำกอำจำรย์ท่ีปรึกษำและหัวหน้ำภำควิชำ 
ผ่ำนระบบ New ACIS ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และนักศึกษำขำดกำรยื่นค ำร้องขอลงทะเบียนต่ ำกว่ำ

หน่วยกิตที่มหำวิทยำลัยก ำหนดเพิ่มเติม จะถือว่ำกำรขอถอนรำยวิชำไม่สมบูรณ์  

https://regis.kmutt.ac.th/service/form/RO-18Updated.pdf
https://regis.kmutt.ac.th/service/form/RO-18Updated.pdf
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กรณีที่ 3 : ขอถอนรำยวิชำรำยวิชำทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน ต้องยื่นขอรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
ค ำอธิบำย : 

 นักศึกษำต้องกำรถอนรำยวิชำเรียนทั้งหมด ในภำคกำรศึกษำที่ได้ลงทะเบียนเรียนและช ำระเงิน
เรียบร้อยแล้ว 

 นักศึกษำ ไม่ต้อง !!! ยื่นค ำร้องขอถอนรำยวิชำเรียน แต่ต้อง !!! ยื่นค ำร้องขอลำพักกำรศึกษำ (รักษำ
สถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ) เมื่อค ำร้องผ่ำนกำรอนุมัติครบถ้วนแล้ว รำยวิชำที่นักศึกษำได้ลงทะเบียน
เรียนเอำไว้จะถูกยกเลิกออกจำกระบบลงทะเบียนเรียน 

 สถำนภำพทำงกำรเรียนในภำคกำรศึกษำนั้น จะแสดงในใบรำยงำนผลกำรศึกษำ เป็นรักษำสถำนภำพ
กำรเป็นนักศึกษำ ไม่มีข้อมูลกำรลงทะเบียนเรียนภำคกำรศึกษำดังกล่ำว 

 
ขั้นตอนกำรยื่นค ำร้องขอลำพักกำรศึกษำ (รักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ) 
 1. ไม่สำมำรถยื่นค ำร้องผ่ำนระบบ New ACIS ได้ต้องส่งเป็นไฟล์เอกสำร 
 2. นักศึกษำ ดำวน์โหลดไฟล์เอกสำร สทน. 12 ค ำร้องขอลำพักกำรศึกษำ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน
ทะเบียนนักศึกษำ หรือดำวน์โหลดที่ https://regis.kmutt.ac.th/service/form/RO-12Updated.pdf 
 3. นักศึกษำ กรอกข้อมูลค ำร้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งไฟล์เอกสำรเพ่ือขออนุมัติจำกอำจำรย์ที่
ปรึกษำ หวัหน้ำภำควิชำ และคณบดี ตำมขั้นตอนกำรพิจำรณำอนุมัติของ คณะ/ภำควิชำ/หลักสูตร ของ
นักศึกษำ โดยนักศึกษำสำมำรถขอค ำแนะน ำในกำรยื่นค ำร้องจำกนักบริกำรกำรศึกษำของหลักสูตร 
 4. นักศึกษำ/คณะ จัดส่งไฟล์เอกสำร สทน. 12 ค ำร้องขอลำพักกำรศึกษำ ที่ผ่ำนกำรอนุมัติครบถ้วน
แล้ว ให้ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ 
 5. สิ้นสุดขั้นตอนกำรยื่นค ำร้องขอค ำร้องขอลำพักกำรศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำ 
 6. เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนด ำเนินกำรตรวจสอบค ำร้อง และบันทึกข้อมูลลำพักกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำ 
 
 

ช่องทำงกำรติดต่อส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่เพ่ือขอค ำแนะน ำในกำรยื่นค ำร้อง 
นักศึกษำสำมำรถติดต่อโดยตรงผ่ำนทำงโทรศัพท์ ในวันและเวลำท ำกำรปกติ เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

ค ำร้องขอถอนรำยวิชำเรียน โทร. 0-2470-8154, 8340 และค ำร้องลำพักกำรศึกษำ โทร. 0-2470-8148 

 

https://regis.kmutt.ac.th/service/form/RO-12Updated.pdf

