
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักที่ให้บริการด้านการจัดการเรียน
การสอน มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ทุกภารกิจของสํานัก
ส่งเสริมวิชาการ ฯ เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกคนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร ต้ังแต่            การรับเข้า
เป็นนักศึกษา จวบจนสําเร็จการศึกษา นักศึกษาทุกคนจะต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ           ให้เข้าใจก่อน
เข้ารับบริการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง 
 
การติดต่อกับสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

• สถานทีท่ํางาน   
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) 
ช้ัน 1 ห้อง 9.01.10 และชั้น 5 ห้อง 9.05.09 - 9.05.11 

• กําหนดเวลาทาํการ 
วันทําการ  :  จันทร์ – ศุกร์     เวลา  8.30 – 16.30  น. 
     :  เสาร์ – อาทิตย์   เวลา  8.30 – 16.30  น. 
วันหยุด     :  หยุดวันนักขัตฤกษ์ หรือ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

• การปฏิบัติตนในการเขา้รับบริการ 
1.  แต่งกายด้วยชุดสุภาพ 
2.  ติดต่อสอบถามด้วยกิริยาวาจาสุภาพ 
3.  เตรียมเอกสารในการติดต่อให้พร้อม 

 
ปฏิทินการศึกษา 

มหาวิทยาลัยจะประกาศปฏิทินการศึกษาประจําภาคการศึกษาให้นักศึกษาได้ทราบ ถึงกําหนดการที่
สําคัญต่าง ๆ เช่น การยืนยันการลงทะเบียน การชําระเงินลงทะเบียน การเทียบโอนรายวิชา การเพิ่ม - ถอน
รายวิชา  และกําหนดการยื่นคําร้องต่าง ๆ เป็นต้น นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดใน
ประกาศปฏิทินการศึกษาอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นจะเกิดผลเสียต่อตัวนักศึกษาเอง นักศึกษาสามารถติดตาม
กําหนดการต่าง ๆ ในปฏิทินการศึกษาได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.nrru.ac.th เลือกเมน ู“ปฏิทิน
การศึกษา” ดังรูปที่ 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ปฏิทิน
การศึกษา 
 
ระบบ บริการ
การศึกษา 

ระบบบริการการศึกษา เป็นระบบที่อํานวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา  
นักศึกษาสามารถใช้บริการเพื่อดําเนินการด้านการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลได้            เช่น การ
ลงทะเบียนเรียน, ตรวจสอบผลการศึกษา, ตารางเรียน / ตารางสอบ, พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา เป็นต้น ระบบ
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นักศึกษาสามารถใช้ระบบบริการ
การศึกษาได้จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
และจากภายนอก 

นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาได้ 2 ช่องทาง คือ 
1.  เข้าสู่ระบบบริการการศึกษาจากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.nrru.ac.th แล้วเลือก 

               เมนู “งานทะเบียนและวัดผล” ดังรูปที่ 2 
          2. หรอืเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาโดยตรงได้จากเว็บไซต์ http://reg.nrru.ac.th ดังรูปที่ 3 

 

เมนูปฏิทินการศึกษา 



 
รูปที่ 2  เมนูงานทะเบียนและวัดผล 

 

 ระบบบริการการศึกษา ประกอบด้วยเมนูย่อยต่าง ๆ ที่ใหบ้ริการด้านการเรียนการสอน รวมถึงการ
แจ้งข่าวประกาศต่าง ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อนักศึกษาได้ทราบ นักศึกษาควรติดตามข้อมูลข่าวสาร        ทีส่ํานัก
ส่งเสริมวิชาการ ฯ ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ําเสมอ 
 

 
รูปที่ 3 หน้าแรกของระบบบริการการศึกษา 

 

 

 

 

การเขา้สูร่ะบบบริการการศกึษา  

เมนูงานทะเบียนและวัดผล จาก
หน้าเว็บไซต์มหาวทิยาลัย

www.nrru.ac.th 



ให้นักศึกษาเลอืกเมนู "เข้าสู่ระบบ" เพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบ นักศึกษาจะต้องกรอกรหัสประจําตัว
และรหัสผ่าน แล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 4 

รหัสประจําตัวในการเข้าสู่ระบบเป็นรหัสเดียวกันกับรหัสประจําตัวนักศึกษา ส่วนรหัสผ่านนักศึกษาจะ
ได้รับในวันอบรมการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย
แล้ว  

 

* ข้อควรจํา  นักศึกษาจะต้องเก็บรหัสผ่านเป็นความลับ ไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบโดยเด็ดขาด                 
                   เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล หากนักศึกษาลืมรหัสผ่านสามารถติดต่อขอรับ  
                   รหัสผ่านใหมด้่วยตนเองเทา่นั้นที่สํานักส่งเสริมวิชาการ ฯ 
 

 
รูปที่ 4 กรอกรหัสประจําตัวและรหัสผ่านเพือ่เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา 

การลงทะเบียนเรียน 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตภายในระยะเวลาตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาไม่ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดแล้ว นักศึกษาจะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียน
เรียนภาคการศึกษานั้นและต้องติดต่อสํานักส่งเสริมวิชาการ ฯ เพื่อยื่นคําร้อง        ขอลาพักการเรียน หาก
ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายและต้องเสีย
ค่าปรับ ดังนี้ 

- กรณีเลือกชําระเพียงงวดเดียว ชําระค่าปรับวันละ 50 บาท แต่ค่าปรับรวมแล้วไม่เกิน 1,000 บาท 
ต่อภาคการศึกษา  

- กรณีแบ่งชําระเป็นสองงวด ชําระค่าปรับรวมแล้วไม่เกินงวดละ 500 บาทต่อภาคการศึกษา 
การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษามหาวิทยาลัยได้กําหนดจํานวนหน่วยกิตการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาแต่ละประเภท ดังนี้ 
1. นักศึกษาภาคปกติ ในภาคการศึกษาปกติ ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 

หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
2. นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)และนักศึกษาภาคพิเศษ ในภาคการศึกษาปกติ 

ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาเลือก เมน ู"ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน
การลงทะเบียนเรียน ดังรูปที่ 5 

กรอกรหัสประจําตวั 
และรหัสผ่าน 



หมายเหตุ : เมนู "ลงทะเบยีน" จะปรากฏเฉพาะช่วงเวลาที่กําหนดใหเ้ป็นช่วงการลงทะเบียน 
                ตามประกาศปฏิทินการศึกษาเท่านั้น 
 

 
รูปที่ 5 เลือกเมนูลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 

 
 การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.  ลงทะเบียนจากแผนการเรียนหรือหลกัสูตรที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
การลงทะเบียนตามแผนการเรียน หรือหลกัสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด เป็นการลงทะเบียน

เรียนโดยรายวิชาที่ปรากฏในแต่ละภาคการศึกษานั้น เป็นรายวิชาที่โปรแกรมวิชาได้พิจารณาให้เหมาะสมกับ
นักศึกษาแล้ว  

ให้นักศึกษาเรยีกดูข้อมูลรายวิชา โดยกดปุ่ม "ดึงรายวิชาจากแผน" เพื่อแสดงรายวิชาที่ต้อง
ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ดังรูปที่ 6 
 

 
 

เลือกเมนูลงทะเบียน 

กดปุ่มดึงรายวิชาจากแผน 



รูปที่ 6 การเรียกข้อมูลรายวิชาจากแผนการเรียนหรือหลกัสูตรที่กําหนด 
 

เมื่อเรียกข้อมูลรายวิชาจากแผนการเรียนแล้ว จะปรากฏรายวิชาจากแผนการเรียนตามหลักสูตร หาก
นักศึกษาไม่ค้างชําระค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ระบบจะแสดงค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้อง
ชําระในภาคการศึกษานั้น ดังรูปที่ 7 
 

 
 

รูปที่ 7 รายวิชาและค่าใช้จ่ายจะปรากฏเมื่อนักศึกษาเลือกรายวิชาจากแผน 
2.  การลบรายวิชาเพื่อลงทะเบียน 

                     เมื่อรายวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนปรากฏใน “รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน” 
แล้ว หากนักศกึษาไม่ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ก็สามารถลบรายวิชาดังกล่าวออกได้ ให้นักศึกษากด
ปุ่ม "[ลบ]" ที่อยู่ด้านหลังของรหัสวิชาที่นักศึกษา รายวิชาดังกล่าวก็จะถูกลบออกไป           ดังรูปที ่8 และ 9 
ตามลําดับ 
คําเตือน!! : ก่อนลบรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนออก นักศึกษาต้องพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจาก 
                 รายวิชาที่ปรากฏนั้นถูกกําหนดมาจากโปรแกรมวิชา ซึ่งครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสตูร 
                 ของมหาวิทยาลัยแล้ว รายวิชาที่ลบออกไปนักศึกษาต้องดําเนินการลงทะเบียนเรียน 
                 ด้วยตนเองภายหลัง และที่สาํคัญรายวิชาที่ลบไปอาจจะไม่เปิดสอนในภาคการศึกษา 
                 ต่อไป หรือเป็นรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับต่อเนื่อง หรือหน่วยกิตตามแผนการเรียนในภาค 
                 การศึกษาต่อไปของนักศึกษาเต็มจํานวน จนไม่สามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มอีกก็เป็นได้ 

 

รายวิชาและค่าใช้จ่ายจะปรากฏ เม่ือ
นักศึกษาไม่ติดเงื่อนไขใด ๆ 



 
 

รูปที่ 8 การลบรายวิชาที่ไม่ต้องการลงทะเบียนเรียน 
 

 
 

รูปที่ 9 รายวิชาที่ลบออกแล้วจะไม่ปรากฏใน "รายวิชาทีต้่องการลงทะเบียน" 
 
 
 
 
 

3.  การเพิ่มรายวิชาเพื่อลงทะเบียน 
                     หากนักศึกษาต้องการลงทะเบียนรายวิชาพิ่มเติม โดยจํานวนหน่วยกิตที่ลงเพิ่มต้องไม่เกิน
เกณฑ์ที่หมาวิทยาลัยกําหนด การเพิ่มรายวิชาทําได้โดยให้นักศึกษากรอกรหัสวิชาที่ต้องการลงเพิ่มในช่องระบุ
รหัสวิชา แล้วกดปุ่ม “ค้นหา” 

การค้นหารายวิชาสามารถกําหนดเงื่อนไขในการค้นหาได้ด้วยการกรอกเพียงบางส่วนของ
รหัสวิชาที่นักศึกษาทราบ ตามด้วยการใส่ดอกจัน "*" แล้วกดปุ่มค้นหา ดังนี้ 

1. ใส่ดอกจัน ด้านหน้าตัวเลข ระบบจะแสดงทุกรายวิชาที่มีรหัสลงท้ายของหมายเลขที่
ค้นหา เช่น *001 จะได้รหัสวิชา  XXX001  

2. ใส่ดอกจัน ด้านหลังตัวเลข ระบบจะแสดงทุกรายวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นของหมายเลข ที่
ค้นหา เช่น 354* จะได้รหัสวิชา  354XXX  

เลือกลบรายวิชาที่ไม่ต้องการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 

รายวิชาถูกลบออกจากรายวิชาที่
ต้องการลงทะเบียนเรียน 



3. ใส่ดอกจัน ด้านหลังและด้านหลังตัวเลข ระบบจะแสดงทุกรายวิชาที่มีรหัสที่ค้นหา เช่น 
*500* จะได้รหัสวิชา  X500XX หรือ XX500X เป็นต้น 

ตัวอย่าง ต้องการเพิ่มรายวิชา กลยุทธการตลาด แต่ทราบเพียงเลขรหัสสามตัวแรก คือ 354 นักศกึษา 
             ก็สามารถกรอกรหัสที่ต้องการค้นหาเพียง 354* แล้วกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะค้นหารายวิชา 
             ที่มหีมายเลข 354 ตามเงื่อนไขการค้นหาที่ระบุ ดังรูปที่ 10 
 

 
 

รูปที่ 10 การคน้หารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน 

เมื่อพบรายวิชาที่ค้นหาแล้ว ก็สามารถเพิ่มรายวิชาที่ต้องการ โดยการกดรูปตะกร้า          ที่อยู่
ด้านหลังรหัสวิชา ระบบจะเพิ่มรายวิชาเข้าสู่ "รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน" ดังรูปที่ 11 

 

รูปที่ 11 การเพิ่มรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน 
 

          4.  รายวิชาเลือกเสร ี 
                     รายวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่เปิดให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจนอกเหนือ จาก
รายวิชาเอกที่เรียนอยู่ หากภาคการศึกษาใดที่กําหนดให้นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาต้องเพิ่ม
รายวิชาเสรีเพื่อลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาเลือกประเภทรายวิชาเป็น “เสรี” จากนั้นจึงกดปุ่ม 

1. ระบุรหัสวิชาที่ตอ้งการค้นหา 2. กดปุ่ม ค้นหา 

3. ระบบจะแสดงรายวิชาที่มีรหัสวิชา
ตามเงื่อนไขการค้นหาที่กําหนด 

กดที่รูปตะกร้าเพื่อเพิ่มรายวิชา 



“ค้นหา” ก็จะปรากฏรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคการศึกษาทั้งหมด ให้นักศึกษากดที่รูปตะกร้า  
ด้านหลังรหัสวิชาที่ต้องการ ระบบจะเพิ่มรายวิชา ดังรูปที่ 12 
 
 
หมายเหตุ : รายวิชาเลือกเสรีกําหนดจํานวนผู้เรียน หมู่เรยีนละ 40 คน หรือ 45 คน ตามลักษณะ 
                 รายวิชา หากรายวิชาใดมีผู้ลงทะเบียนครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ว นักศกึษาจะไม่ 
                 สามารถเลือกรายวิชาดังกล่าวได้ และจะไม่ปรากฏรูปตะกร้าให้เพิ่มรายวิชา 
 

 

รูปที่ 12 การเพิ่มรายวิชาเลือกเสรีเข้าสู ่"รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน" 
5. ลงทะเบียนกรณีที่ไม่เปน็ไปตามแผนการเรียนหรือหลกัสูตรที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

การลงทะเบียนกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนการเรียนหรือหลกัสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดไว้
ให้นั้น นักศึกษาจะต้องศึกษาโครงสร้างหลักสูตร และวางแผนการศึกษาของตนเองด้วยความรอบคอบ การเพิ่ม
รายวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาสามารถทําได้ โดยใช้รูปแบบเดียวกับ ข้อ 3 การเพิ่ม
รายวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียน 

 
หมายเหตุ : การลงทะเบียนเรียนในกรณีนี้ เฉพาะนักศึกษาตกค้าง นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการศึกษา  
                 หรือนักศึกษาที่ย้ายมาจากสถาบันการศึกษาอื่น ทั้งนี้นักศกึษาต้องดําเนนิการภายใต้      
                 คําแนะนําของอาจารยท์ี่ปรกึษาเท่านั้น! 
 
* ข้อควรจํา   1.  ก่อนเพิ่มรายวิชา นักศึกษาต้องตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 

-  กลุ่มเรียน กลุ่ม P คือ นักศึกษาภาคปกติ กลุ่ม K คือ นักศึกษาภาค กศ.ปช. 
    กลุ่ม S คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาภาคพิเศษ  
-  เวลาเรียน เวลาสอบ  หากเวลาเรียนและเวลาสอบ ตรงกับรายวิชาที่ 
    นักศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้  

                                   หากนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาต้อง 
                                   เขียนคําร้อง คร.23 ขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้าํซ้อนและขอสอบ 

2.กดปุ่มค้นหา 
1. เลือกประเภทรายวิชาที่

3. กดที่รูปตะกร้าเพื่อเพิ่มรายวิชา 
้



                                   นอกตาราง ติดต่อยื่นคําร้องได้ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   -  หากรายวิชาที่เลือกเป็นรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับเรียนก่อน หรือมีรายวิชาที่ 
        ต้องเรียนพร้อมกัน นักศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อน ถึงจะลงทะเบียน  

         เรียนได้ 
2.  รายวิชาที่ปรากฏรูปตะกร้า  แสดงว่า รายวิชานั้นที่นั่งสํารองยังว่างอยู่ สามารถเลือก

รายวิชาดังกล่าวเพิ่มได้ แต่ถ้ารายวิชาที่ไม่ปรากฏรูปตะกร้า แสดงว่า ที่นัง่สํารองเต็ม 
นักศึกษาไม่สามารถเลือกรายวิชาดังกล่าวเพื่อลงทะเบียนเรียนได้ 

3.  ช่วงเวลาสําหรับเรียนวิชาเลือกเสรี คือวันอังคารและวันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็น
ต้นไป นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาและช่วงเวลาเรียนที่ต้องการ ได้ตามความ
เหมาะสม 

 
การตรวจสอบรายวิชาที่เลือกลงทะเบียน  

เมื่อนักศึกษาเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเข้าสู่ "รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน" แล้ว หาก
รายวิชาที่เลือกลงทะเบียนนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จํานวน
หน่วยกิตสูงสุด ตํ่าสุดที่มหาวิทยาลัยกําหนด, ตารางเรียนหรือตารางสอบซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน
เรียนตามแผนการศึกษา, รายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว, ไม่ผ่านรายวิชาบังคับต่อเนื่องมาก่อน เป็น
ต้น ระบบจะแสดงข้อความสีแดง ระบุเงื่อนไขที่ทําให้นักศกึษาไม่สามารถลงทะเบียนได้ และจะไมแ่สดง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเลือกรายวิชาลงทะเบียนของนักศึกษา ดังรูปที่ 13 

 

 
 

รูปที่ 13 หน้าจอลงทะเบียน กรณีการเลือกรายวิชาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลยักําหนด 
 

หากมีข้อความแจ้งเตือนดังกล่าว นักศึกษาจะต้องทําการปรับแก้รายวิชาที่เลือกไว้ให้สอดคล้องกับ
ข้อความที่แจ้งเตือน จนกว่าระบบไม่ปรากฏข้อความแจ้งเตือนอีก จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

 

การคํานวณคา่ใช้จ่ายก่อนทาํการลงทะเบยีน 
เมื่อนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดว่าสามารถลงทะเบียนได้แล้ว นักศึกษาจะต้องตรวจสอบค่าใช้จ่าย

ที่ต้องชําระในการลงทะเบียนเรียน ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน โดยเลือกเมนู "คํานวณคา่ใช้จา่ย" แล้ว
ระบบจะแสดงค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนครั้งนี้ทั้งหมด ดังรูปที่ 14 

แสดงเงือ่นไขที่ไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนได ้ ไม่ปรากฏข้อมูลค่าใช้จ่ายใน

การลงทะเบียนเรียน 



 

 

 
 

                                        รูปที่ 14 แสดงค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องชําระในการลงทะเบียน 
             เมื่อนักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแลว้ และต้องการลงทะเบียนเรียน ให้
นักศึกษาทําการเลือกเมน ู"ถอยกลับ" เพื่อกลับไปยังหน้าจอการลงทะเบียน 
 
การยืนยนัการลงทะเบียน 

การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องยืนยันการลงทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลรายวิชาที่นักศึกษาเลือกเข้า
สู่ฐานข้อมูล ให้นักศึกษาเลือกเมนู "ยืนยันการลงทะเบียน" ดังรูปที่ 15 
 

 
 

รูปที่ 15 ยืนยันการลงทะเบียนเรียน 
 

 
 

 
 
 
 

1.  แสดงรายการค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียน 

เลือกเมนู ยืนยันการ
ลงทะเบียน  

นักศึกษาต้องกดปุ่ม 
“ยืนยันการลงทะเบียน” 

ทุกครั้งที่ทําการลงทะเบียนเรียน 

2.  กดปุ่มถอยกลับ เพ่ือไปยัง
หน้าจอการลงทะเบียน 



 

ระบบจะตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนทั้งหมด หากไม่ติดเงื่อนไขใด ๆ ระบบจะ
แสดงข้อมูล ดังนี้ 

1.  ข้อมลูรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน 
2.  ข้อมลูตารางสอบ 
3.  เลือกรูปแบบการชําระเงิน  
4.  กดปุ่มยืนยนัการลงทะเบียน 

  
 

รูปที่ 16 ตรวจสอบรายการลงทะเบียน และเลือกการแบ่งชําระเงิน ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน 
 

จากรูปที่ 16 เมื่อนักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว นักศกึษาต้องเลือก
รูปแบบการชําระเงิน และต้องชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย สามารถเลือก
ชําระได้สองรูปแบบ ดังนี้ 

1.  ชําระค่าลงทะเบียนเรียนแบบเต็มจํานวน เป็นการเลือกชําระเงินเพียงงวดเดียว 
2.  แบ่งชําระค่าลงทะเบียนเรียนเป็นงวด เป็นการเลือกแบ่งการชําระเงินเป็น 2 งวด) 

 

3. กดปุ่ม ยืนยันการ
ลงทะเบียน 

2. เลือกรูปแบบการ
ชําระเงิน 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายวิชาที่เลอืก

ลงทะเบียน 



หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป จึงจะสามารถแบ่งชําระ 
                 ค่าลงทะเบียนเป็น 2 งวดได้ ยกเว้นนักศึกษาใหม่ที่ต้องชําระในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
                 ใหม่ของมหาวิทยาลัย และในภาคฤดูร้อนของทุกปีการศึกษา ที่ต้องชําระเต็มจํานวน           
                 เมื่อตรวจสอบรายละเอียดรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน และเลือกรูปแบบการชําระเงิน  
                 เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องกดปุ่ม                                 ทุกครั้ง  
7. ผลการลงทะเบียน 

เมื่อนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะแจ้งสถานะผลการของการลงทะเบียน เมื่อนักศึกษา
ทํารายการได้สําเร็จ ดังรูปที่ 17 จากนั้นนักศึกษาต้องพิมพ์ใบลงทะเบียน หรือใบแจ้งยอดการชําระเงิน เพื่อ
นําไปชําระที่ธนาคาร โดยกดปุ่ม  

 

                                    
 

รูปที่ 17 ระบบแจ้งผลของการลงทะเบียน 
 
8. การพิมพใ์บลงทะเบียน หรือใบแจ้งยอดการชําระเงนิ 
           ระบบจะรายงานผลลงทะเบียน และประวัติการลงทะเบียนในทุกภาคการศึกษา นักศึกษาต้องพิมพ์ใบ
ลงทะเบียน หรือใบแจ้งยอดการชําระเงิน เพื่อนําไปชําระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทุกสาขา โดยเลือกเมนู "ผล
การลงทะเบียน" ทางด้านซ้าย หรือกดปุ่ม "ผลลงทะเบียน" จากรูปที ่17 จากนั้นกดที่รูป  เพื่อพิมพ์ใบ
ลงทะเบียน ดังรูปที่ 18 
 

                                 

กดปุ่ม ผลลงทะเบยีน 
เพ่ือตรวจสอบ 

เลือกพิมพ์ใบแจ้งยอดการ
ชําระเงินที่ธนาคาร 

ผลลงทะเบียน 
เลือกเมน ู

ผลการลงทะเบียน 



 
รูปที่ 18 การพิมพ์ใบลงทะเบียน หรือใบแจ้งยอดการชําระเงิน เพื่อนําไปชําระที่ธนาคาร 

ระบบจะแสดงรายงานใบลงทะเบียน หรือใบแจ้งยอดการชําระเงิน หากเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ
กับเครื่องพิมพ์อยู่ นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบลงทะเบียนได้ทันที โดยกดปุ่ม               ด้านล่างของรายงานใบ
ลงทะเบียน ดังรูปที่ 19 
 

 
 

รูปที่ 19 ใบลงทะเบียน หรือใบแจ้งยอดการชําระเงิน 
 
9. การออกจากระบบ 
 เมื่อนักศึกษาไม่ต้องการใช้งานในระบบบริการการศึกษาแล้ว นักศึกษาตอ้งกดปุ่มออกจากระบบทุก
ครั้ง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลนักศึกษา โดยกดปุ่ม  
 

กดปุ่มพิมพ์ 



                       
 

รูปที่ 19 การออกจากระบบ 
 
การลงทะเบียนล่าช้า 
           นักศึกษาที่ไม่ได้ทําการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศปฏิทิน
การศึกษา สามารถทําการลงทะเบียนได้ในอีกช่วงหนึ่ง เป็นช่วงการ "ลงทะเบียนล่าช้า" โดยนักศึกษาจะไม่เสีย
ค่าปรับในการดําเนินการ แต่หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้าหลังจากที่มหาวิทยาลัยกําหนดในช่วงแรกและ
ช่วงลงทะเบียนล่าช้าแล้ว นักศึกษาจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายในการ
ลงทะเบียนเรียนและต้องเสียค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

-  กรณีเลือกชําระเพียงงวดเดียว ชําระค่าปรับวันละ 50 บาท แต่ค่าปรับรวมแล้ว 
    ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อภาคการศึกษา  
-  กรณีแบ่งชําระเป็นสองงวด ชําระค่าปรับรวมแล้วไม่เกินงวดละ 500 บาท 
    ต่อภาคการศึกษา 

           การลงทะเบียนล่าช้ามีขั้นตอนเหมือนการลงทะเบียนปกติทุกประการ โดยนักศึกษาสามารถทํา
รายการลงทะเบียนล่าช้าได้ โดยเลือกเมนู "ลงทะเบียนลา่ช้า" ในการดําเนินการ 
 
การเพิ่ม - ถอนวิชาลงทะเบยีน 
           นักศกึษาสามารถทาํการเพิ่มรายวิชาหรือถอนรายวิชาได้ เมื่อนักศึกษาทําการลงทะเบียนและได้ชําระ
เงินผ่านธนาคารแล้ว โดยช่วงเวลาในการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ตามประกาศปฏิทินการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ดําเนินการได้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 
 
 
 
           ขั้นตอนการเพิ่ม – ถอนวิชาลงทะเบียน 
  1.  เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสประจําตัวและรหัสผ่านของนักศึกษาเอง 
            2. เลือกเมนู "ลงทะเบียนเพิม่ลด"  

    ** เมนู "ลงทะเบียนเพิ่มลด" จะปรากฏเฉพาะช่วงเวลาการเพิ่ม – ถอนวิชาเรียน  
    ตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้น นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชําระเงินลงทะเบียน  

กดปุ่มออกจากระบบทุก
ครั้งหลังการใช้งาน 



    ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถทําการเพิ่ม - ถอนรายวิชาได้ 
             3. ระบบจะแสดงรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วทั้งหมด ดังรูปที่ 20 
 

 
รูปที่ 20 หน้าจอการลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา 

 

           4. หากต้องการลดหรือถอนรายวิชา ให้นักศึกษากดปุ่ม  ในคอลัมน ์"ถอน" ในรายวิชาที่
ต้องการ ระบบจะนํารายวิชาดังกล่าวไปเตรียมไว้ด้านบนของรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน ดังรูปที่ 21 

 

รูปที่ 21 การลดหรือถอนรายวิชา 
  5.  หากต้องการเพิ่มรายวิชา ให้ค้นหารายวชิาที่ต้องการเพิ่ม โดยระบุรหัสรายวิชาบางส่วนหรือ
ทั้งหมดลงในช่อง "ระบุรายวชิา" แล้วกดปุ่มที่ปุ่ม "ค้นหา" ระบบจะแสดงรายวิชาที่ตรงตามเงื่อนไขการค้นหา 
ดังรูปที่ 22 

2. แสดงรายวิชาทีเ่ลือกเพ่ือลดหรือถอนออก 

1. กดปุ่ม เพ่ือลดหรือถอนรายวิชา 



 
 

รูปที่ 22 การคน้หารายวิชาที่ต้องการเพิ่ม 
 
 การเพิ่มรายวิชากดที่รูปตะกร้า  ด้านหลังรายวิชา ระบบจะนํารายวิชาดังกล่าวไปเตรียมไว้
ด้านบนของรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน 
 6.  ระบบจะตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาทําการเพิ่ม-ถอน ถูกต้องตามเกณฑ์หรือไม่ ดังนี้ 
               6.1 หากไม่สามารถทําการเพิ่ม-ถอนได้ นักศึกษาจะต้องปรับแก้รายการลงทะเบียนให ้
                    ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบบแจ้งก่อน  
               6.2 สามารถทําการเพิ่ม-ถอนได้ ให้นักศึกษาเลอืกเมนู "ยืนยนัการลงทะเบยีน"  

จากนั้นดําเนินการเหมือนขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทุกประการ นักศึกษาต้องพิมพ์ 
ผลการเพิ่ม-ถอนรายวิชาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 

 ในกรณีที่นักศกึษาต้องการตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 
หรือรายวิชาที่นักศึกษาเรียนไม่ผ่าน, ลาพักการเรียน, ยกเลิกรายวิชาไว้ เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นหรือไม่  
ทําได้โดยตรวจสอบที่เมนู  “วิชาที่เปิดสอน” ทางหน้าเว็บไซต์ของงานทะเบียน http://reg.nrru.ac.th 

2. กดป่มเพื่อค้นหา

3.กดที่ตะกร้าเพื่อเพ่ิมรายวิชา 

1.  กรอกรหัสวิชาที่ต้องการคน้หา 



 
 

รูปที่  23   แสดงหน้าเว็บทะเบียนก่อนทําการเข้าระบบการลงทะเบียน 
  

หากต้องการตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนว่าเปิดสอนหรือไม่  ให้กรอกรหัสวิชา 
แล้วค้นหา  
ตัวอย่าง : ต้องการทราบว่าวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 เปิดสอนหรือไม่ นักศึกษาต้องกรอกรหัสวิชา 
              150012 ลงในช่องแรกของขั้นตอนที่ 6 แล้วกดปุ่ม “ค้นหา” ดังรูปที่ 24 
              (ช่องแรก หมายถึง ใส่รหสัวิชา  ช่องที่สอง หมายถึง  ใส่ช่ือวิชา)  
 

 
 

รูปที่  24   แสดงการค้นหารายวิชาที่เปิดสอน 
 

 ระบบจะแสดงข้อมูลรายวิชาที่ค้นหา นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียนของแต่ละกลุ่มได้โดย
กดเลือกที่รหัสวิชา ดังรูปที่ 25   

1. กําหนดเงื่อนไขการค้นหารายวิชา 

ตรวจสอบรายวิชาที่ทําการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา 

2. กดปุ่มค้นหา 



 

 
 

รูปที่  25 แสดงข้อมูลรายวิชาที่ค้นหา 
 

จากรูปที่ 26 ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา เช่น อาจารย์ผู้สอน  ภาค  วันเรียน กลุ่ม
เรียน  เวลาเรยีน  ห้องเรียน วันสอบปลายภาค เป็นต้น  

 

 
 

รูปที่  26 แสดงข้อมูลการค้นหารายวิชาตามรหัสวิชา  กลุม่เรียน 
 
หลักสูตรที่เปดิสอน โครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียนตลอดหลกัสูตร 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา รวมไปถึงโครงสร้างหลักสูตร และ
แผนการเรียนตลอดหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาได้ โดยเลือกเมนู “หลักสูตรที่เปิดสอน”   
 

กดปุ่มที่รหัสวิชา 



 
 

รูปที่  27   เมนูตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดสอน/แผนการเรยีนตลอดหลักสูตร 
 
หลักสูตรที่เปดิสอน  

การตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้ทําการเลือกปีการศึกษาที่เข้า  ภาค
การศึกษา  และคณะที่ต้องการ  ระบบจะแสดงข้อมูลตามที่ต้องการ ดังรูปที่ 28 
 

 
 

รูปที่  28  แสดงข้อมูลหลักสตูรที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
โครงสร้างหลกัสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรจะประกอบด้วย 3 หมวดหลัก คือ 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2. หมวดวิชาเฉพาะ 
และ 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งแต่ละหลักสตูร ก็มีรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรทีแ่ตกต่างกันไป นักศึกษาทุก
คนต้องทราบโครงสร้างหลักสูตรที่ตนศึกษา และหมั่นตรวจสอบรายวิชาที่ลงเรียนอยู่เสมอว่าครบถ้วนตาม
โครงสร้างหลักสูตรหรือไม่ หากนักศึกษาเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาจะไม่สําเร็จการศึกษา 
 

กดที่รหัสหลักสูตร  
เพ่ือดูโครงสร้างหลักสตูร 

ของแต่ละสาขาวิชา 

กดปุ่มเพ่ือดูแผนการเรยีนตลอด
หลักสูตร  

ตรวจสอบหลักสตูรที่เปิดสอนและ
แผนการเรียนตลอดหลกัสูตร 



 
 

รูปที่  29 แสดงข้อมูลโครงสรา้งหลักสูตรวิชา 
 

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
หากต้องการทราบแผนการเรยีนของแต่ละหลักสูตร  ให้กดปุ่ม    ซึ่งจะปรากฏข้อมูลแผนการ

เรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษา โดยจะแสดงรายวิชาที่นักศึกษาต้องศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
 

 



 
รูปที่  30 แสดงข้อมูลแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

 
การตรวจสอบรายวิชาต่อเนือ่ง และรายวชิาบังคับก่อน 
 บางรายวิชาที่ต้องศึกษานั้นอาจจะมีรายวิชาต่อเนื่อง หรือรายวิชาบังคับก่อน หากต้องการตรวจสอบ
รายวิชาต่อเนื่องและรายวิชาบังคับก่อน  ใหก้ดปุ่มที่เมนู  “ตรวจสอบวิชาต่อเนื่อง”   
ตัวอย่าง ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชา บัญชีช้ันต้น 2 รหัสวิชา 391102  ต้องการทราบว่ามีรายวิชา 
             บังคับก่อนหรือไม่ ให้นักศึกษากรอกรหัสวิชา แล้วกดปุ่ม ตรวจสอบ 
 

 
 

รูปที่  31 แสดงการตรวจสอบรายวิชาต่อเนื่องและรายวิชาบังคับก่อน 
 

 
 

รูปที่  32 แสดงรายวิชาต่อเนื่องและรายวิชาบังคับก่อน 
 

 จากรูปที่ 32 แสดงข้อมูลรายวิชาต่อเนื่องและวิชาบังคับก่อน  เมื่อทําการใส่รหสัวิชา  391102  
หลักการบัญชช้ัีนต้น 2  จะแสดงข้อมูลรายวิชาบังคับก่อนหน้าวิชานี้  และวิชาที่นักศึกษาจะต้องเรียนต่อไป  
ว่าต้องผ่านรายวิชาอะไรมาก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้  ถ้านักศึกษายังไม่ผ่านวิชาบังคับก่อน  ก็จะ
ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ ได้ 
 

พิมพ์ทะเบียนรายชื่อนักศึกษา  

กรอกรหัสรายวิชา 



หากนักศึกษาต้องการจะพิมพ์รายชื่อตามหมู่เรียนของนักศึกษาหรือหมู่เรียนอื่นๆ สามารถทําได้โดย
การล็อคอินเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา  โดยใช้รหัสนักศกึษา  และรหัสผ่านของนักศึกษาเอง  แล้วเลอืกเมนู 
“ทะเบียนรายชื่อ” 

 
 

รูปที่  33 แสดงข้อมูลของนักศึกษาหลังจากเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 
 เมื่อเข้าสู่เมนูแล้ว  จะปรากฏชื่อนักศึกษา  แต่หากต้องการจะพิมพ์รายชื่อหมู่เรียนอื่น  สามารถทํา
รายการได้โดยกดปุ่ม  “ทะเบียนรายชื่อหมู่เรียน”   
 

 
 

รูปที่  34 แสดงข้อมูลเมนูรายชื่อของนักศึกษา 
  

เมื่อกดปุ่มที่เมนู  “ทะเบียนรายชื่อหมู่เรียน”  ให้เลือกที่ปีการศึกษาที่เขา้  คณะ  หมู่เรยีนก็จะปรากฏ
ดังรูป 
 

กดปุ่มที่เมนู ทะเบยีน
รายชื่อหมู่เรียน 

เลือกเมนู 
ทะเบียนรายชื่อ 



 
 

รูปที่  35 แสดงข้อมูลเมนูรายชื่อของนักศึกษาตามหมู่เรียน 
 
พิมพ์ใบคําร้อง 
 เพื่อความสะดวก รวดเร็ว สํานักส่งเสริมวิชาการ ฯ มีบริการคําร้องต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา โดยไม่ต้อง
มาติดต่อขอรับด้วยตนเอง นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบคําร้องเพื่อนําไปดําเนินการได้ เลือกคําร้องที่นักศึกษาต้อง
ดําเนินการได้จากเมนู  “แบบฟอร์มคําร้องต่างๆ”   
 
หมายเหตุ : บางคําร้องต้องได้รับการตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลของนักศึกษาก่อน นักศึกษาจึงจะ 
                 ย่ืนคําร้องได้ สําหรับคําร้องกลุ่มนี้ นักศกึษาต้องติดต่อขอรับด้วยตนเองที่สํานักส่งเสริม- 
                 วิชาการ ฯ 

 
 

รูปที่  36 แสดงข้อมูลเมนูแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ 
  

เลือกเมนูแบบฟอร์ม 
คําร้องต่างๆ 



 นักศึกษาได้ทําการดาวน์โหลดเอกสารคําร้องที่ต้องการ  และคําร้องบางคําร้องจะไม่สามารถดาวน์
โหลดได้ให้ติดต่อขอรับได้ที่งานทะเบียนเท่านั้น   
 

 
รูปที่  37  แสดงข้อมูลการดาวน์โหลดคําร้องหน้าเว็บสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ขอเปิดภาคฤดรู้อน 
 ในภาคการศึกษาที่ 3 ของทกุปีการศึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติที่เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรอื
ก่อนปีสุดท้าย  เรียนไม่ผ่านรายวิชานี้  หรือเป็นรายวิชาบังคับก่อนที่ต้องเรียนให้ผ่านเพือ่เรียนในรายวิชาต่อไป 
ต้องขอเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อนด้วยตนเอง ผ่านระบบบริการการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ประกาศตาม
ปฏิทินการศึกษา โดยเลือกเมนู “ขอเปิดภาคฤดูร้อน” ดังรูปที่ 38 
 

คําร้องนี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ติดต่อ
ขอรับ 

ได้ที่งานทะเบียนเทา่นั้น 



 
 

รูปที่  38  แสดงข้อมูลเมนูการขอเปิดภาคฤดูร้อนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ 
 

เมื่อนักศึกษาขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อนแล้ว กลุ่มงานทะเบียนจะทําการตรวจสอบข้อมูลการยื่นขอ
เปิดรายวิชาของนักศึกษา และจัดส่งเอกสารไปยังโปรแกรมวิชาพิจารณาอนุมัติรายวิชา  

หลังจากที่โปรแกรมพิจารณาอนุมัติรายวิชาเรียบร้อยแล้ว  นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่ได้ร
นับการอนุมัติได้ที่เมนู ค้นหาวิชาที่เปิดสอน  จะมีข้อความว่า “รายชื่อผู้มีสิทธ์ิลงทะเบียน”   
 

 

เมนูขอเปิดภาคฤดูร้อนสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ 



รูปที่  39  แสดงข้อมูลการขอเปิดภาคฤดูรอ้นสําหรับนักศึกษาภาคปกติ 
 

การชําระเงินเพื่อลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษาต้องดําเนินการลงทะเบียนด้วยตนเองทาง
อินเตอร์เน็ต ภายในระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินการเรียนการสอนของภาคฤดูร้อน  และพิมพ์ใบยืนยันการ
ชําระเงินค่าลงทะเบียนไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

 
 

รูปที่  40  แสดงข้อมูลการขอเปิดภาคฤดูร้อนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ 
 
หมายเหตุ : นกัศึกษาที่ขอเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อนจะต้องชําระเงินลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย    
                 3,000 บาท จาํนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนได้ ต้องไม่เกิน 9 หน่วยกิต ตามเกณฑ์ 
                 ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
การตรวจสอบจบ 

เมื่อนักศึกษาทาํการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาและเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร  
นักศึกษาต้องตรวจสอบรายวิชาของตนเองว่าเรียนครบโครงสร้างหรือไม่  หรือยังขาดรายวิชา หรือไม่ผ่านใน
รายวิชาใด  โดยเลือกเมนู “ตรวจสอบจบ” ดังรูปที่ 41 

 



 
 

รูปที่  41  แสดงเมนูตรวจสอบจบ 
 
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏดังรูปที่ 42 ขอ้มูลจะแสดงแบบสรุปตามกลุ่มหมวดวิชา เช่น หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาบังคับ  หมวดวิชาเลือกเรียน  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  หมวดวิชาเลือกเสรี  
นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบรายงานแบบเป็นแบบตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนหรือแบบที่เป็นตาม
โครงสร้างหลักสูตร  ดังรูปที่ 43  แสดงเมนูตรวจสอบจบแบบตามรายวิชาที่ลงทะเบียน  นักศึกษาสามารถ
พิมพ์รายงานเมนูตรวจสอบจบ เพื่อนําไปเช็คกับโครงสร้างหลักสูตรทีม่ีอยู่ในคู่มือการศกึษาที่แต่ละโปรแกรม
วิชาแจกให้นักศึกษาได้ดูรายวิชาในการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา หากนักศึกษาไม่เข้าใจใน
กระบวนการตรวจสอบข้อมูลสามารถนําเอกสารนี้ไปติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือสํานักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้ 

 
 

เลือกรูปแบบการแสดงผล 

เมนูตรวจสอบจบ 



รูปที่  42  แสดงเมนูตรวจสอบจบแบบสรุปตามกลุ่ม 
 

 
 

รูปที่  43  แสดงเมนูตรวจสอบจบแบบตามรายวิชาที่ลงทะเบียน 
 
 เมื่อนักศึกษาทาํการตรวจสอบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ก็สามารถนํามาอ้างอิงใน
การตรวจสอบจบของการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้หากข้อมูลไม่ตรงกันในการตรวจสอบ 
ระบบประเมินอาจารยผ์ู้สอน 
 นักศึกษาทุกคนต้องประเมินอาจารย์ผู้สอน ที่ทําการสอนนักศึกษาในแตล่ะภาคการศึกษา การ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน การประเมินอาจารย์ผู้สอนเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างมาก เพราะอาจารย์ผู้สอนจะ
นําผลจากการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ได้จากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
www.nrru.ac.th จากนั้น เลือกเมนู “ระบบประเมินอาจารย์” 

 



 
 

รูปที่ 44  เมนรูะบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 

1. กรอก USERNAME ซึ่งจะใช้รหัสประจําตัวนักศึกษาในการเข้าระบบ  
2. กรอก PASSWORD โดยจะเป็นรหัสผ่านเดียวกับที่ใช้ในระบบทะเบียน หากลืมรหสัผา่นให้ 
    นักศึกษาตดิต่อที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขอรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ  
3. จากนั้นกดปุ่ม "LOGIN" เพื่อเข้าสู่ระบบ 

 

 

 
รูปที่ 45  การเข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 

 
4. เลือกภาคการศึกษาที่ต้องการประเมินอาจารย์ นักศึกษาควรตรวจสอบข้อมูลนักศกึษาและ 
    ข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้ติดต่อสอบถามได้ที่ สํานักส่งเสริม – 
    วิชาการและงานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

          5. เลือก “ประเมินอาจารย์”  ตามรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนที่ต้องการประเมิน 
 

 

เมนูระบบประเมนอิาจารย์ 
จากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

www.nrru.ac.th 



 
รูปที่ 46  แสดงตัวอย่างรายวิชาที่ศึกษาและต้องทําการประเมินอาจารย์ผู้สอน 

 
6. ประเมินการสอนของอาจารย์โดยเลือกตัวเลือกที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษา  
    โดยจะต้องเลือกให้ประเมนิให้ครบทุกหัวข้อการประเมิน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้ 
7. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
8. คลิกปุ่ม "SAVE" เพื่อบันทึกผลการประเมินการสอนของอาจารย์ ซึ่งจะถือว่าเสร็จสิ้นการ 
    ประเมินในรายวิชานั้น ๆ ระบบจะกลับเข้าสู่หน้าจอรายการลงทะเบียน เพื่อให้นักศึกษา 
    เลือกประเมินรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป 
 

 

 
รูปที่ 47  แสดงตัวอย่างการประเมินอาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 

9.  เมื่อนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ครบทุกรายวิชา และครบทุกอาจารย์แล้ว  
     สามารถออกจากระบบได้โดยคลิกปุ่ม "LOG OFF" 
10. นักศึกษาสามารถประเมินได้จนกว่าผู้ดูแลระบบจะปิดระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
     ออนไลน์ในแต่ละภาคการศึกษา 

 
หมายเหต ุ: 1. หากนักศึกษาไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอน นกัศึกษาจะไม่สามารถดูผลการเรียนได้ ผลการ 
                    เรียนที่แสดง จะเป็นตัวดอกจัน(***)ทั้งหมด จนกว่านักศึกษาจะประเมินอาจารย์ผู้สอน 
                2. การแสดงความคิดเห็นต่ออาจารย์ผู้สอน ต้องแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง  
                    และต้องใช้ภาษาสุภาพ เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้มีการศึกษา 


