
 

บทน ำ 
 
1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 
ในทุกๆ ภาคการศึกษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการปกติ ทั้ง 6 สาขาวิชาประกอบด้วย 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต้องท าการขอถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียน
เรียนไว้แล้ว ทั้งในระบบการถอนรายวิชาของมหาวิทยาลัย และการขอถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ ภายใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนรายวิชาที่ขอถอนจะประกอบไปด้วยรายวิชา ทั้งภายนอกและภายในคณะ นักศึกษา
ที่ประสงค์จะถอนรายวิชาต้องมารับแบบฟอร์มค าร้องที่งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ แล้วกรอก
ข้อมูลรายละเอียดให้ครบ ให้เจ้าหน้าที่ลงนาม จากนั้นนักศึกษาน าค าร้องไปหาอาจารย์ูู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษาตามล าดับ เมื่ออาจารย์ูู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ แล้วต้องน ากลับมาให้เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาและประกันคุณภาพ ด าเนินการต่อไป 

ด้วยเหตุูลที่กล่าวไป ฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ ร่วมกับศูนย์
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและลดขั้นตอนในการขอถอน
รายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษภายในคณะ จึงได้จัดท าระบบขอถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษระบบออนไลน์ เพ่ือให้
การด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง   

 

2 วัตถุประสงค ์
  

2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการขอถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ ให้แก่นักศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
 2.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
   
3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
  
คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมขั้นตอนกระบวนการขอถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษระบบออนไลน์ในระบบคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  
4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  

4.1 เพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 4.2 เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วกับนักศึกษา/อาจารย์ูู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/ูู้อนุมัติการ
ถอนรายวิชา ซึ่งสามารถท าได้ทุกที่ ที่มีอินเตอร์เน็ต 
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5 ขั้นตอนกำรถอนล่ำช้ำกรณีพิเศษระบบออนไลน์ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 

กระบวนกำรถอนล่ำช้ำกรณีพิเศษระบบออนไลน์ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ไม่สมบูณ์ 
   

           สมบูรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                          

                                                         ไมอ่นมุตัิ                        อนมุตัิ 
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นักศึกษากรอกรายละเอียดในค าร้องแบบออนไลน์ 

บันทึกข้อมูลในค าร้อง 

เริ่มต้นกระบวนการ 

อาจารย์ูู้สอนให้ความเห็น/พร้อมกดยืนยัน 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็น/พร้อมกดยืนยัน 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
ให้ความเห็น/พร้อมกดยืนยัน 

เจ้าหน้าที่ส่งค าร้องที่ได้รับอนุมัติแล้วถึงส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

จบกระบวนการ 

เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบ 
 

 
 

เจ้าหน้าทีใ่ห้ความเห็น/พร้อมกดยืนยัน 

แจ้งนักศึกษา 

แจ
้งน

ักศ
ึกษ

ำ 



 
 

ค ำอธิบำยข้ันตอนกำรใช้งำนระบบถอนรำยวิชำล่ำช้ำกรณีพิเศษแบบออนไลน์ 
1 ในส่วนของนักศึกษำ 

1.1 นักศึกษาเข้าระบบสารสนเทศภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (www.engr.tu.ac.th)  คลิก “ข้อมูลบริการ
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 

1.2 คลิก “ค าร้องออนไลน์ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)” 

1.3 นักศึกษาใส่ Usernam…/Password…. 
1.4 คลิก “ค าร้องขอถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ” 

 1.4.1 กรอกข้อมูลในค าร้องให้ครบทุกช่อง (เลือกภาคเรียนที่...ปีการศึกษา...ให้ถูกต้อง) 
 1.4.2 เลือกรายวิชาที่ต้องการจะถอน   พร้อมใส่ Section………….. 
 1.4.3 รายชื่ออาจารย์ูู้สอน 

 1.4.4 เหตุูลที่ขอถอนรายวิชา  
 1.4.5 เอกสารประกอบ ต้องเป็นหลักฐานการจดทะเบียนวิชาที่จะถอน (ไฟล์ .pdf เท่านั้น) 
1.5 บันทึกข้อมูลและส่งค าร้อง 

1.6 นักศึกษาเข้าตรวจสอบสถานะเอกสารได้ 
 
2 ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 
2.1 เจ้าหน้าที่ เข้าระบบงานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ (http://acrd.engr.tu.ac.th)  
2.2 คลิก “ตรวจสอบค าร้อง”  

2.3 คลิก “ค าร้องมาใหม่” 

2.4 คลิก “ถอนรายวิชาล่าช้า” 

2.5 คลิก “เอกสารเลขท่ี” ของนักศึกษาท่ีส่งค าร้องมาในระบบ 

2.6 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

 2.6.1 ตรวจสอบรหัสนักศึกษา 

 2.6.2 ตรวจสอบ ชื่อ – สกุล  
 2.6.3 หลักสูตร/สังกัด 

 2.6.4 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

 2.6.5 รายวิชาที่ขอถอน/section… /ภาคเรียนที่...ปีการศึกษา.... 
 2.6.6 เหตุูลที่ขอถอนรายวิชา 

 2.6.7 เอกสารประกอบการจดทะเบียนรายวิชาที่ขอถอน 

2.7 เจ้าหน้าที่ให้ความเห็น 
2.8 บันทึกข้อมูล 
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3 ในส่วนของอำจำรย์ผู้สอน 

3.1 อาจารย์ูู้สอน ตรวจสอบอีเมลของคณะฯ ในกล่องจดหมาย 

3.2 อาจารย์ูู้สอนให้ความเห็นตามลิงค์ที่นักศึกษาส่งค าร้องมา 

3.3 คลิก ให้ความเห็นในสถานะอาจารย์ูู้สอน 

3.4 บันทึกข้อมูล 

 

4 ในส่วนของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

4.1 อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบอีเมลของคณะฯ ในกล่องจดหมาย 

4.2 อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ความเห็นตามลิงค์ที่นักศึกษาส่งค าร้องมา 

4.3 คลิก ให้ความเห็นในสถานะอาจารย์ที่ปรึกษา 

4.4 บันทึกข้อมูล 

 

5 ในส่วนของรองคณบดีฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ 

5.1 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เข้าระบบสารสนเทศของคณะฯ 
5.2 เข้าระบบงานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ (http://acrd.engr.tu.ac.th)   
5.3 คลิก “ตรวจสอบค าร้อง”  

5.4 คลิก “ถอนรายวิชาล่าช้า” 

5.5 คลิก “เอกสารเลขท่ี” ของนักศึกษาท่ีส่งค าร้องมาในระบบ 

5.6 ให้ความเห็น อนุมัติ / ไม่อนุมัติ 
5.7 บันทึกข้อมูล 

 

6 ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ (ต่อ) 
ตรวจสอบสถำนะค ำร้อง 

6.1 คลิก “ค าร้องมาใหม่” ถ้ามีค าร้องมาใหม่ให้ท าตามข้อ 2 (ในส่วนของเจ้าหน้าที่) 
6.2 คลิก “สถานะเอกสาร” แจ้งอาจารย์ูู้เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการขั้นต่อไป 

6.3 คลิก “ค าร้องที่ได้อนุมัติ” ท าหนังสือแจ้งส านักงานทะเบียนนักศึกษา เพ่ือด าเนินการถอนรายวิชาล่าช้า
กรณีพิเศษ ให้กับนักศกึษาต่อไป หากไม่ได้รับการอนุมัติ ให้แจ้งกลับนักศึกษาทราบ 
 

เอกสำรแนบเพิ่มเติม 

1 บันทึกข้อความ “ ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นในค าร้องออนไลน์ของนักศึกษา 

2 ตัวอย่างประกาศเรื่อง “การถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ” 

3 ตัวอย่างค าร้องขอถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ ที่ได้อนุมัติจากรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
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