
เอกสารเผยแพร่บนเว็บหน่วยงาน https://acad.srru.ac.th  

คู่มือสำหรับผู้รับบริการ : การถอนรายวิชา (W)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนและวัดผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
กระทรวง : การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 

1.  ชื่อกระบวนงาน : การถอนรายวิชา (W)  
2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนและวัดผล  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     
3.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น 
4.  หมวดหมู่ของงานบริการ : การอนุมัติ  
5.  กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 1)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่า

ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑   
6.  ระดับผลกระทบ ☐   บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  บริการทั่วไป 
7.  พื้นที่ให้บริการ  ☐   ส่วนกลาง     ส่วนภูมิภาค     ท้องถิ่น     สถาบันการศึกษา 
8.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ) : 1)  ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑   
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ : ทุกวัน วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 

08.30 – 16.30 น. หน่วย 1 วัน (ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทางราชการกำหนด และตามประกาศสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

 
9.  ข้อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเทอม 100 เรื่อง/เทอม  
 จำนวนคำขอที่มากท่ีสุด  50 เรื่อง 
 จำนวนคำขอที่น้อยที่เทอม 20 เรื่อง/เทอม  
 

ส่วนของคู่มือสำหรับผู้รับบริการ  
10.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนและวัดผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
11.  ช่องทางการให้บริการ : ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
สถานที่ให้บริการ งานทะเบียนและวัดผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น  1  

อาคาร  ๓๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทางราชการ

กำหนด และตามประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
เวลาเปิดรับคำขอ  เวลาเปิดรับคำขอ  เวาลา ๐๘.๓0 น. – 1๖.๓0 น. 
 
12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

 หลักเกณฑ์การขอถอนรายวิชา (W) ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 การขอถอนรายวิชา (W) หมายถึง การขอถอนรายวิชาที่
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ลงทะเบียนเรียนไปแล้วภายหลังจากกำหนดการเพิ่ม / ถอนวิชาเรียนสิ้นสุดลงเนื่องจากไม่ประสงค์จะเรียน 
หรือด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถมาเรียนได้  

 ๑)  ขอรับคำร้องขอถอนรายวิชา (W) จากฝ่ายทะเบียนฯ กรอกข้อความให้สมบูรณ์ พร้อมทั้ง
ติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ทำหน้าที่แทนที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนลงนามรับทราบ และได้รับอนุมัติจาก
คณบดี 

 ๒)  ผลการเรียนจะถูกบันทึกเป็น (W) (Withdraw) 
 
13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๑ นักศึกษารับคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

1 วัน สำนักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

ดำเนินการถอน
รายวิชาภายใน
กำหนดระยะเวลา
สองสัปดาห์ก่อน
สอบปลายภาค 

2 เสนอคำร้องขอความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
และลงนาม 

1 วัน อาจารย์ที่ปรึกษา  

3 เสนอคำร้องขอความเห็นอาจารย์ผู้สอน/
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

1 วัน อาจารย์ผู้สอน/
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

4 เสนอคำร้องต่อคณบดีเพ่ือเสนอขออนุมัติ ๑ วัน คณะ  
5 ยื่นคำร้องที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนและบันทึกผลการเรียนเป็น W  
1 วัน สำนักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 

 
1. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นถอนรายวิชา (W)  

ที ่ รายการเอกสาร 
ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 
คำร้องขอถอนรายวิชา (W) สำนักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน 

1 0 ฉบับ  

2 
สำเนาใบลงทะเบียนเรียน 
(ทบ.1) และสำเนา
ใบเสร็จรับเงิน 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและงาน

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ  

 
 



หน้า 3 จาก 4 
 

2. ช่องทางการร้องเรียน 
  งานทะเบียนและวัดผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๑ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 
3. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 

ชื่อเอกสาร  1)  แบบฟอร์มการขอถอนรายวิชา (W) 
อัพโหลดไฟล์เอกสาร   ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร https://acad.srru.ac.th 
 

4. หมายเหตุ 
 
 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล นางมยุรา  กระโพธิ์  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  
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แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการขอถอนรายวิชา (W) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักศึกษารับคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกรอกข้อมูลให้คบ้วน 

เสนอคำร้องขอความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาและลงนาม 

 

เสนอคำร้องขอความเห็นอาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

เสนอคำร้องต่อคณบดีเพ่ือเสนอขออนุมัติ 

ยื่นคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และบันทึกผลการเรียนเป็น (W)  

เริ่มต้น 

สิ้นสุด  


