
กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน สำหรับระดับปริญญาตรี 

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปการศึกษา 2563 
 

เขาสูระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน (New ACIS) 
https://sinfo.kmutt.ac.th/ 

นักศกึษาตองกดยืนยันใหถึง Step 5 (สั่งพมิพใบแจงหนี้และชำระเงินไดทันที) 
กรณี นศ.มสีถานภาพวิทยาทัณฑตองแจงอาจารยที่ปรึกษา อนมุัติการลงทะเบียนเรียน 

หากนักศึกษาไมกดยืนยันการลงทะเบียน ขอมูลรายวิชาที่เลือกไวจะถูกยกเลิกถือวาการลงทะเบียนไมสมบูรณ 

 

ลงทะเบียนเรียนปกติ 

กิจกรรม กำหนดการ 
ตรวจสอบตารางเรียนแยกตามชั้นปและตารางเรียนรวม 
ออนไลนผานระบบ New ACIS 

ศ.1 ม.ค. 2564 เปนตนไป 

วันพบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือใหคำแนะนำในการลงทะเบียน 
และอนุญาตใหลงทะเบียนผานระบบ New ACIS 
สำหรับนักศึกษาสภาพปกติและสภาพวิทยาทัณฑ 

จ.4 - ศ.8 ม.ค 2564 

วันลงทะเบียนของ ป.ตรี รหัส 54 - 60 (ชั้นป 4 - 5 เกินเวลา) จ.4 - อ.5 ม.ค. 2564 
วันลงทะเบียนของ ป.ตรี รหัส 61 (ชั้นป 3) อ.5 - พ.6 ม.ค. 2564 
วันลงทะเบียนของ ป.ตรี รหัส 62 (ชั้นป 2) พ.6 - พฤ.7 ม.ค. 2564 
วันลงทะเบียนของ ป.ตรี รหัส 63 (ชั้นป 1) พฤ.7 - ศ.8 ม.ค. 2564 
วันสุดทายของการชำระเงินคาลงทะเบียนเรียนปกติ 
(กรณีนักศึกษาขาดการชำระเงินตามกำหนด ตองลงทะเบียนลาชา 
มึคาปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแตวันที่ 18 ม.ค. 2564 นับรวมวันหยุด) 

อ.12 ม.ค. 2564 

 

ลงทะเบียนเรียนลาชา / เพิ่ม ลด ถอน รายวิชา / เปล่ียนกลุม 

กิจกรรม กำหนดการ 
วันเริ่มการศกึษา จ.18 ม.ค. 2564 
วันลงทะเบียนลาชาออนไลนผานระบบ New ACIS 
นศ.ตองชำระเงินคาปรับ วันละ 50 บาท นับตั้งแตวันที่ 11 ม.ค. 2563 
(รวมวันหยุด) สามารถชำระไดไมเกิน 1 วัน หลังยืนยันการลงทะเบียน
เรียนตามวันทีท่ี่ระบุบนใบแจงชำระเงิน 

จ.18 - ศ.22 ม.ค. 2564 

วันลงทะเบียน เพ่ิม/ลด รายวิชา เปลี่ยนกลุมเรียน 
ออนไลนผานระบบ New ACIS 
(เนักศึกษาที่ลดรายวิชาออนไลนผานระบบเสร็จสมบูรณ ภายใน 2 
สัปดาหแรก ของการเปดภาคการศกึษา (จ.18 - ศ.29 ม.ค. 2564) จะ
ไดรับเงินคืน 80% ของคาหนวยกิต ยกเวน หลักสูตรที่เก็บคาลงทะเบียน
แบบเหมาจายจะไมไดรับเงนิคืน) 

จ.18 - ศ.29 ม.ค. 2564 

วันชำระเงินคาลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชาเรียน ส.30 ม.ค. - จ.1 ก.พ. 2564 
 



ลงทะเบียนเรียนลาชา / เพิ่ม ลด ถอน รายวิชา / เปล่ียนกลุม 

กิจกรรม กำหนดการ 
วันลดรายวิชาออนไลน (ไมคนืเงิน) ส.30 ม.ค. - ศ.5 มี.ค. 2564 
วันถอนรายวิชา (W) ผานระบบคำรองออนไลน พ.17 มี.ค. - จ.26 เม.ย. 2564 
วันสุดทายของการยื่นคำรองขอคืนเงินคาลงทะเบียนเรียน จ.19 เม.ย. 2564 
วันสุดทายของภาคการศึกษา ศ.28 พ.ค. 2564 

 

หมายเหตุ 

เมนูทีเ่ก่ียวของกับการลงทะเบียนเรียน 

1. ดตูารางสอนแยกตามชั้นป : เมน ู‘ตารางสอน/ตารางสอบ’ > เลือก ‘ตารางเรียนตามชั้นป’ 

2. ดตูารางเรียนรวม : เมนู ‘ตารางสอน/ตารางสอบ’ > เลือก ‘ตารางเรียนตามภาควิชา’ 

3. ลงทะเบียนเรีนยปกติ : เมนู ‘ลงทะเบียนรายวิชา’ > เลือก ‘ลงทะเบียนเรียน’ 

4. ลงทะเบียนเรียนลาชา เพ่ิม ลด เปลี่ยนกลุม (คืนเงินกรณลีดรายวชิา ภายใน 2 สัปดาห ตามกำหนด) 

: เมนู ‘ลงทะเบียนรายวิชา’ > เลือก ‘ลงทะเบียนเรียนลาชา/เพ่ิม/ลด/เปลี่ยนกลุม’ 

5. ลดรายวิชา (ไมไดรับเงนิคืน) : เมนู ‘ลงทะเบียนรายวิชา’ > เลือก ‘ลดรายวิชา’ > ตองผานการอนุมัตจิาก อ.ที่ปรึกษา 

ออนไลนผานระบบ 

6. พิมพใบแจงชำระเงิน : เมนู ‘ลงทะเบียนรายวิชา’ > เลือก ‘ชำระเงินคาลงทะเบียน/คาลาพัก(รักษาสถานภาพ) และอ่ืนๆ’ 

7. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียน : เมนู ‘ลงทะเบียนรายวิชา’ > เลือก ‘สอบถาม/พิมพรายวิชาที่ลงทะเบียน’ 

8. คำรองออนไลน ขอลงทะเบียนเรียนหนวยกิตต่ำกวา 9-11 หนวยกิต และเกินกวากำหนด 20-22 หนวยกิต 

: เมนู ‘คำรองผานเว็บ’ > เลือก ‘ยื่นคำรองเก่ียวกับการลงทะเบียน’ > เลือก ‘คำรองขอลงทะเบียน 9-11 หนวยกิตหรือ 

20-22 หนวยกิต (สำหรับปริญญาตร)ี’ > บันทึกขอมูลคำรองใหครบถวน > กด ‘สงคำรอง’ 

9. คำรองออนไลน ขอเปลี่ยนเงื่อนไขการลงทะเบียน (S/U หรือ Audit) 

: เมนู ‘คำรองผานเว็บ’ > เลือก ‘ยื่นคำรองเก่ียวกับการลงทะเบียน’ > เลือก ‘คำรองขอลงทะเบียนเปลี่ยนเงื่อนไขการ

ลงทะเบียน (Audit,S/U)’ > เลือกรายวิชาที่ตองการเปลี่ยนเงื่อนไขใหถูกตองครบถวน > กด ‘สงคำรอง’ 

10. คำรองออนไลน ขอถอนรายวชิา (W) 

: เมนู ‘คำรองผานเว็บ’ > เลือก ‘ยื่นคำรองเก่ียวกับการลงทะเบียน’ > เลือก ‘คำรองขอถอนรายวิชา’ > เลือกรายวิชาที่

ตองการถอนใหถูกตองครบถวน > กด ‘สงคำรอง’ 

11. ติดตามการอนุมัติคำรองออนไลนทุกประเภท : เมนู ‘คำรองผานเว็บ’ > เลือก ‘ติดตามคำรอง’ ** คำรองออนไลนจะ

สมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติครบถวนทุกขัน้ตอน ** 

 

ติดตอสอบถามขอมูลเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 
ศูนยบริการนักศึกษา The HUB สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (N2) 

โทรศพัท 024708154 หรือ 024708340 ในวันและเวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. 
Facebook : https://www.facebook.com/REGISTKMUTT Line ID : @regiskmutt 

 

  


