


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -1- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

คูมือการใชงาน
ระบบสารสนเทศงานทะเบียน

สำหรับนักศึกษา
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -2- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คำนำ

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา สำนักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จัดทําขึ้นโดยสำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภันครสวรรค ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําขอมูล
และพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบยีนสำหรบันกัศกึษาโดยระบบจะแบงออกเปนสวนหลกั ๆ
4 สวน คอื

สวนที ่1 งานทะเบียนสำหรับนักศึกษา
สวนที ่2 ขั้นตอนการปฏิบัติ
สวนที ่3 สาระนารู
สวนที ่4 คำถามทีถ่ามบอย (FAQ)

ทั้งนี้สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนหวังเปนอยางยิ่ง วาคูมือการใชงาน
ระบบสารสนเทศงานทะเบยีนสำหรบันกัศกึษาฉบบันี ้จะเปนขอมลูในการนำไปใชใหเกดิประโยชน
ตอนักศึกษาและหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคตอไป  ขอขอบคุณคณะทำงาน
ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ทีไ่ดใหความรวมมอืและสนบัสนนุขอมลูในการจดัทาํไว ณ โอกาสนี้

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มนีาคม 2558



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -3- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

สารบญั

บทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 5
สวนที ่1 งานทะเบยีนสำหรบันกัศกึษา

1 การยืนยันตัวเพื่อรับรหัสผานสำหรับนักศึกษา 7
2 การจองรายวชิาลงทะเบยีนสำหรบันกัศกึษา 14
3 การพมิพใบแจงชำระเงนิลงทะเบยีน 16
4 การเลือกวิชาเลือกเสรี 17
5 ระบบการจองรายวชิาเลอืกเสรี 17
6 การประเมินการสอนอาจารยสำหรับนักศึกษา 25
7 เอกสารคำรองกลุมงานทะเบียนและประมวลผล 28
8 การใชงานระบบคำรองขอเพิ่มรายวิชาแบบออนไลน 29
9 การใชงานระบบการตรวจสอบตารางเรียน 32
10 ระบบฐานขอมลูคนหาคำอธบิายรายวชิา รายวชิาเทยีบโอน 33
11 การตรวจสอบเอกสารนกัศกึษาคางสงหลกัฐาน 36
12 การตรวจสอบแผนการเรยีนนกัศกึษา 37
13 การคนหารหัสวิชาและรหัสอางอิง 38
14 การคนหาขอมลูตารางเรยีนนกัศกึษาสวนบคุคล 38
15 การคนหาขอมลูการใชงานหองเรยีน 39
16 การตรวจโครงสรางหลกัสตูร 40

สวนที ่2 ขัน้ตอนการปฏบิตัิ
17 แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 41
18 ขัน้ตอนปฏบิตักิารลงทะเบยีน 41
19 การลงทะเบียนรายวิชา 41
20 การขอยกเวนรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปผทูีส่ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี 42

และระดบัอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา
21 การชำระเงินลงทะเบียนเรียนชากวากำหนด 43
22 การขอถอนวิชา 44
23 การขอยกเลิกวิชา 44
24 การขอยกเวนรายวิชา 45
25 การลาพักการเรียน 46
26 การขอยายสถานศึกษา 46
27 การยื่นคำรองขอเลื่อนการเขารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา 47
28 การยื่นคำรองขอรับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา 48
29 เกณฑการสำเรจ็การศกึษา 49

สวนที ่3 สาระนารู
• สาระนารูเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุมงานทะเบียนและประมวลผล 50

สวนที ่4 คำถามทีถ่ามบอย (FAQ) 53



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -4- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -5- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา มีความจำเปนอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาในระดับการเรียนระดับอุดมศึกษา โดย

เฉพาะอยางยิง่สำหรบันกัศกึษาภาคปกต ิและภาค กศ.บป. ซึง่จะเหน็วามกีารกำหนดไวในขอบงัคบัของสภาการฝกหดัครู

วาดวยการจดัการศกึษาสำหรบับคุลากรประจำการ พ.ศ. 2536 ขอ 4 และขอ 9

สิง่ทีส่ถาบนัคาดหวงั

1. นกัศกึษาสามารถขอคำปรกึษา ไดสะดวก ทัว่ถงึทกุคน และตลอดเวลาการศกึษาอยใูนมหาวทิยาลยั

2. นกัศกึษาไดรบัความชวยเหลอืในเรือ่งตอไปนี้

2.1 ดานวชิาการ

2.1.1 การลงทะเบยีนและการชำระเงนิ

แนะนำวิธีการลงทะเบียนและชำระเงิน

ใหคำปรึกษาแนะนำการเลือกวิชาเรียน

ใหคำปรกึษาแนะนำ ตรวจสอบเกีย่วกบัระเบยีบวธิกีารยกเลกิ การเพิม่

การถอน การโอน และการยกเวนรายวชิาเรยีน

การลา การขาดสอบ และอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ

ตรวจสอบ ตดิตามผล เกบ็หลกัฐานเกีย่วกบัการลงทะเบยีน การชำระเงนิ

ของนกัศกึษา

ทำระเบียนสะสมควบคูกับกลุมงานทะเบียนและประมวลผล

2.1.2 การเรยีนการสอน

แนะนำวธิกีารเรยีน การประพฤตปิฏบิตัตินในระหวางเรยีน

แนะนำแหลงวชิาการ นวตักรรมตาง ๆ

ประสานงานกบัอาจารยทีป่รกึษาอืน่ ๆ  ในการจดักจิกรรมทีส่งเสรมิ

สมรรถภาพในการปฏิบัติงานอาชีพของนักศึกษา

แจงภาควชิา คณะ ในกรณทีีม่ปีญหาดานการเรยีนการสอน

ตรวจสอบรายวชิาเรยีน และโครงสรางหลกัสตูรของนกัศกึษากอนสำเรจ็

การศกึษา

2.2 หนาทีด่านแนะแนว - กจิกรรม

ใหความรวมมอืในการรบัรายงานตวัของนกัศกึษา

เขารวมการปฐมนเิทศ ปจฉมินเิทศ

จดัปฐมนเิทศนกัศกึษาในกลมุทีต่นทำหนาทีเ่ปนอาจารยทีป่รกึษา

กำหนดเวลาและสถานที่ที่นักศึกษาจะพบไดเสมอ

บทบาทหนาทีข่องอาจารยทีป่รกึษา



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -6- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สงเสรมิ สนบัสนนุใหมกีารจดักจิกรรมเพือ่สรางความสมัพนัธอนัดรีะหวาง

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคและชุมชน

จดักจิกรรมเพือ่สรางคณุภาพ จรยิธรรมและวฒันธรรม ใหขอคดิเหน็แนวทาง

ในการประกอบอาชีพของนักศึกษา

2.3 หนาทีใ่นการบรหิารงาน

เปนตวัแทนมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคในการพบนกัศกึษา  เพือ่

ทำความเขาใจกบันกัศกึษาในเรือ่งปรชัญา นโยบาย ระเบยีบ ขอบงัคบั

ขอกำหนดของมหาวทิยาลยัทีน่กัศกึษาตองปฏบิตัิ

เปนผนูำนกัศกึษาในการรเิริม่ หรอืจดักจิกรรมตาง ๆ  อนัจะทำใหเกดิประโยชน

แกสงัคม เสรมิสรางคณุธรรม จรยิธรรม ความมวีนิยัและวฒันธรรมอนัดี

ทั้งหมดนี้เพื่อใหนักศึกษาเรียนอยูในมหาวิทยาลัยดวยความสุข ไมมีความคับของใจ รักและภาคภูมิใจ

ในมหาวทิยาลยัของเรา



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -7- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

การยนืยนัตวัเพือ่รบัรหสัผานสำหรบันกัศกึษา

กอนทีน่กัศกึษาจะเขาใชระบบงานตาง ๆ  นกัศกึษาจะตองมรีหสัผานเพือ่ทีจ่ะเขาไปใชงานกอน
ซึง่รหสัผานชดุนีน้กัศกึษาสามารถใชงานกบัทกุระบบงานในเวบ็ไซตหองทะเบยีน เชน ระบบงาน
สารสนเทศสำหรบันกัศกึษา การจองรายวชิา การประเมนิการสอนอาจารย เปนตน โดยจะตองเขาไป
ยนืยนัตวัตน เพือ่กำหนดรหสัผานของตนเอง โดยมขีัน้ตอนดงันี้

1. เขาไปทีเ่วบ็ไซตหองทะเบยีน (http://regis.nsru.ac.th)

http://regis.nsru.ac.th

2. คลกิที ่ระบบงานสำหรบันกัศกึษา โปรแกรมจะแสดงขอมลูหนา สำหรบัใหนกัศกึษา Login

1

สวนที ่1 งานทะเบยีนสำหรบันกัศกึษา



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -8- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

3. หากนกัศกึษายงัไมมรีหสัผานนกัศกึษาจะตองยนืยนัตวัตนกอน โดยการเลกิที ่ยนืยนั
ตวัตนเพือ่การใชงาน <- คลกิทีน่ี่

4. โปรแกรมจะแสดงคำแนะนำที่นักศึกษาจะตองเตรียมเพื่อใชในการยืนยันตัวตน

5. ใหนกัศกึษากรอกรหสัประจำตวันกัศกึษาของตนเองใหถกูตอง จากนัน้คลกิปมุ ตกลง
5.1 หากมีขอมูลการยืนยันตัวตนแลวโปรแกรมจะแสดงขอมูลวาไดยืนยันตัวตนแลว

แลวจะไมอนญุาตใหยนืยนัตวัตนอกี ใหเลกิทีป่มุ กลบัหนาหลกั



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -9- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

5.2 หากกรอกรหสันกัศกึษาไมถกูตอง โปรแกรมจะแจงใหทราบ

5.3 หากเปนการยนียนัตวัตนครัง้แรก โปรแกรมจะแสดงขอมลู จากนัน้คลกิทีป่มุ ตกลง

7. โปรแกรมจะทำการตรวจสอบวาเลขประจำตัวประชาชนถูกตองตามรูปแบบหรือไม
ถาถกูตองโปรแกรมจะแสดงดงัภาพ แลวคลกิปมุ ตกลง

ถาขอมูลการตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนไมถูกตองโปรแกรมจะแจงใหทราบ

6. โปรแกรมจะเเสดงหนาจอใหกรอกเลขประจำตวัประชาชน 13 หลกั ใหนกัศกึษากรอกให
ครบถวนโดยไมตองเวนวรรค จากนัน้คลกิปมุ ตกลง



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -10- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

10. จากนั้นโปรแกรมจะใหกำหนดคำถามและคำตอบชวยจำ เพื่อไวใชในกรณีที่นักศึกษาลืม
รหัสผาน ใหนักศึกษากำหนดคำถามและคำตอบที่นักศึกษากำหนดเอง และใหจำคำตอบไวดวย
หามลมืคำตอบชวยจำ จากนัน้คลกิปมุ ตกลง

ถาขอมลูการตรวจสอบเลขประจำตวัประชาชนถกูตอง คลกิ ตกลง

8. โปรแกรมจะแสดงหนาจอเพือ่ใหกรอก วนั-เดอืน-ป เกดิ นกัศกึษาจะตองกรอกใหตรงกบั
หลกัฐานทีน่ำสงในวนัรายงานตวั จากนัน้คลกิทีป่มุ ตกลง

ถาขอมูลวันเดือนปเกิดไมถูกตองโปรแกรมจะแจงใหทราบ

9. เมือ่นกัศกึษากรอกวนัเดอืนปเกดิตรงกบัฐานขอมลูแลว โปรแกรมจะแสดงขอความใหทราบ
จากนัน้คลกิปมุ ตกลง



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -11- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

12. โปรแกรมจะแสดงหนาจอใหพมิพอเีมลสวนตวัของนกัศกึษา และกำหนดรหสัผาน
นกัศกึษาจะตองพมิพอเีมลและรหสัผานใหเหมอืนกนั 2 ครัง้ แลาจำไวใหด ีเพราะเปนรหสัผาน
ทีน่กัศกึษาจะตองใชในเวบ็ไซตหองทะเบยีน จากนัน้คลกิทีป่มุ ตกลง

11. จากนัน้โปรแกรมจะแสดงขอความวา คณุจะตองกรอก อเีมล และกำหนดรหสัผาน
จากนัน้คลกิทีป่มุ ตกลง

หมายเหต ุอเีมลจะตองพมิพใหถกูตองและใชไดจรงิเเละหามซ้ำกบัในระบบทีม่ผีอูืน่ใชอยแูลว



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -12- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

17. ใหทานเปดจดหมายฉบบันัน้ แลวคลกิทีล่งิคจากในจดหมายทีล่งิคหลงัขอความ กรณุา
คลิกที่นี่เพื่อเปดใชงานครั้งแรก

13. หากพมิพอเีมลและรหสัผานถกูตอง โปรแกรมจะแสดงขอความใหทราบ จากนัน้คลกิปมุ
ตกลง

14. โปรแกรมจะแจงใหทราบวาจะสงอเีมลจากระบบไปยงัอเีมลทีล่งทะเบยีนไว

15. โปรแกรมจะสงอีเมลจากระบบไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว

16. ใหทานไปยงัอเีมลทีล่งทะเบยีนไว ระบบจะสงจดหมายไป 1 ฉบบัดงัภาพ



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -13- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

18. เมือ่คลกิทีล่งิคนัน้แลว โปรแกรมจะแสดงขอความดงัภาพ

หากนกัศกึษามปีญหาในการใชงาน โปรดตดิตอสอบถามไดที ่: กลมุงานทะเบยีนและ
ประมวลผล สำนกัสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน อาคาร 14 ชัน้ 1

21. หากตองการเลกิงานใหคลกิที ่เลกิงาน ทกุครัง้ ไมควรทิง้ Login คางไว เพราะจะทำให
บคุคลอืน่เขามาดขูอมลูทานได เมือ่คลกิเลกิงานแลวโปรแกรมจะแสดงขอความ การ Logout เสรจ็สิน้
สมบรูณ ดงัภาพ

20. หากการยนืยนัตนถกูตองนกัศกึษาจะเขาสขูอมลูสวนตวัของนกัศกึษา ดงัภาพ

19. โปรแกรมจะกลบัมาทีห่นาจอแรก ใหนกัศกึษาทาการทดสอบรหสัผานวาใชไดหรอืไม
โดยทำการ Login หนาจอนีด้วยรหสัประจำตวันกัศกึษา และรหสัผานทีน่กัศกึษากำหนดเองทีผ่านมา
จากนัน้คลกิทีป่มุ ตกลง



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -14- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

การจองรายวชิาลงทะเบยีนสำหรบันกัศกึษา

นักศึกษาสามารถจองรายวิชาลงทะเบียนไดตามชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1. เปด Browser แลวเขาไปทีเ่วป็ไซตของกลมุงานทะเบยีนและประมวลผล ดงันี ้http://regis.nsru.ac.th

2. แลวคลกิทีห่วัขอ “จองรายวชิาลงทะเบยีน” คลกิเลอืกจากนัน้ระบบจะเขาไปทีเ่มนงูานการจอง
รายวชิาลงทะเบยีน ดงัภาพ

3. จากนัน้ระบบจะใหเลอืกประเภทนกัศกึษาปเขาศกึษา คลกิ “ตกลง”

ระบบแสดงขอความ ไประบบงานลงทะเบยีนใหม  คลกิ "ตกลง"

4. จากนัน้ คลกิ นกัศกึษา Login เขาสรูะบบงานทีน่ี ่พมิพรหสันกัศกึษา  และรหสัผาน ใหถกูตอง

ถาพมิพขอมลูไมถกูตอง จะเขาสรูะบบไมได ดงัภาพ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -15- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

5. ถาพมิพขอมลูถกูตอง จะเขาสรูะบบ ไดดงัภาพ

6. การเลอืกรายวชิาใหคลกิ ระบบงานการจองรายวชิา เฉพาะโปรแกรมวชิา

การเลอืกรายวชิาสามารถทำไดโดยการคลกิทำเครือ่งหมาย    หนารายวชิาทีต่องการ ดงัภาพ

แลวคลกิเลอืก หากนกัศกึษาเลอืกรายวชิาได ระบบจะแสดงหนาตาง แสดงรายวชิาทีน่กัศกึษา
ไดเลอืกแลวในภาคการศกึษาดงักลาว

7. การออกจากระบบ
เมือ่ตองการเลกิงานทกุครัง้ใหคลกิที ่ปมุ เลกิงาน เพือ่เปนการปกปองไมใหผอูืน่เขามาใชงานรอจนกวา

ระบบจะแสดงขอความวา  การ Logout  เสรจ็สิน้สมบรูณดงัภาพ



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -16- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ระบบงานออกแบบใหสามารถทาํงานกบัเครอืขายอนิเตอรเนต็ นกัศกึษาสามารถพมิพใบแจงชำระเงนิ
ลงทะเบยีนไดตามชวงเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด

1. เปด Browser แลวเขาไปทีเ่วป็ไซตของกลมุงานทะเบยีนและประมวลผล ดงันี ้http://regis.nsru.ac.th

2. แลวคลกิทีห่วัขอ "ระบบงานสำหรบันกัศกึษา" คลกิเลอืก Login เขาระบบงานสำหรบันกัศกึษา

3. พมิพรหสัประจาํตวันกัศกึษา และพมิพรหสัผานและคลกิ "ตกลง"

4. หนาจอแสดงขอมลูสำหรบันกัศกึษา ในหนาตางนี ้นกัศกึษา คลกิเมน ู“พมิพใบแจงชำระเงนิ” เพือ่
พมิพใบแจงชำระเงนิลงทะเบยีน

การพิมพใบแจงชำระเงินลงทะเบียน

5. ในหนาจอนีร้ะบบจะแสดง ขอมลูการชำระเงนิลงทะเบยีนในแตละภาคการศกึษา และวนัเวลาทีก่ำหนด
ใหพมิพและชำระเงนิในภาคการศกึษาปจจบุนั นกัศกึษาสามารถนำใบแจงชำระเงนิทีพ่มิพไปชำระเงนิคาลงทะเบยีน
ไดตามกำหนดเวลาที่ประกาศไว
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -17- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

ระบบการจองรายวชิาเลอืกเสรี
1. ระบบงานออกแบบใหสามารถทาํงานกบัเครอืขายอนิเทอรเนต็ นกัศกึษาสามารถจองรายวชิา
   เลอืกเสรไีดตามชวงเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด

1.1 เปด Browser แลวเขาไปทีเ่วป็ไซตของกลมุงานทะเบยีนและประมวลผล ดงันี ้http://regis.nsru.ac.th

1.2 แลวคลกิทีห่วัขอ เลอืกเสรี

1.3 จากนัน้ระบบจะเขาไปทีเ่มนขูองระบบงานการจองรายวชิาเลอืกเสรี

1.4 จากนัน้ใหคลกิที ่เขาระบบงานจองรายวชิาเรยีนวชิาเลอืกเสรรีอบแรก นกัศกึษาพมิพรหสัประจาํตวั
นกัศกึษา และ รหสัผาน ใหถกูตอง ถาพมิพขอมลูไมถกูตองจะเขาสรูะบบไมได

การเลอืกวชิาเลอืกเสรี
1. ศึกษาระเบียบ  ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา และตรวจดูกลุมนักศึกษาที่มีสิทธิเลือก

วชิาเลอืกเสรทีี ่ เวป็ไซต http://regis.nsru.ac.th
2. ดำเนนิการเลอืกรอบแรก ซึง่นกัศกึษาตองทราบ รหสัผาน ของตวัเอง
3. ตรวจดูผลการเลือกรอบแรกทางอินเทอรเน็ต ถาผลการเลือกรอบแรกมีจำนวนไมครบหอง

รายวิชานั้นจะเปดไมได โดยพิจารณาหองละไมนอยกวา 30 คน ถารายวิชานั้นเปดไมไดนักศึกษาตอง
เลอืกใหมรอบสอง

4. การเลือกรอบสอง  นักศึกษาที่มีปญหาเปดวิชาเลือกเสรีไมได ใหนักศึกษาถอนวิชาเลือก
เสรีเดิมที่เลือกไวในรอบแรกออกกอน จึงจะสามารถเลือกรายวิชาเฉพาะที่เปดไดในรอบแรกทางอินเทอรเน็ต

5. ตรวจสอบผลการเลอืกครัง้ที ่2 ทางอนิเทอรเนต็ และปายประกาศสำนกัสงเสรมิวชิาการและ
งานทะเบยีน หากเกดิปญหาการเลอืก ใหตดิตอสำนกัสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -18- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

1.5 เมือ่กรอกขอมลูครบแลวใหคลกิปมุ ตกลง หากพมิพขอมลู login เขามาไมถกูตอง ระบบ
จะไมอนญุาตใหเขาทาํงาน   ตองเริม่ทำรายการตามขอ 1.4 ใหม

เมือ่พมิพขอความในหนา login ถกูตอง ระบบจะแสดงขอมลูผทูี ่login เขา

1.6 จากหนาจอนี ้ถาคลกิ ปมุ ตกลงจะแจงขอมมลูดงัภาพแลวใหเลอืกรายวชิา

2. การเลอืกรายวชิา
2.1 การเลอืกรายวชิาสามารถทำไดโดยการคลกิทีป่มุ “เลอืกรายวชิา” แลวระบบจะแสดงรายวชิาตาง ๆ



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -19- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

2.2 นกัศกึษาสามารถดขูอมลูรายวชิาตาง ๆ  วาถกูเลอืกไปแลว หากรายวชิาใดเตม็แลวนกัศกึษาจะไมสามารถ
เลือกไดอีก โดยใหดำเนินการในชวงที่มหาวิทยาลัยประกาศใหเลือกเสรีตามประกาศกำหนดกิจกรรมวิชาการของ
มหาวทิยาลยั

โดยสงัเกตทีค่อลมัน วาง ถาเปน 0 ใหนกัศกึษาเลอืกลายวชิาอืน่ เพราะวาวชิานัน้ มผีจูองเตม็แลว หาก
นกัศกึษาตองการดรูายวชิานัน้วามใีครเลอืกไปแลว ใหคลกิปมุ “ด”ู ระบบจะแสดงขอมลูผทูีเ่ลอืกรายวชิาไวแลว

ถาตองการกลบัไปเลอืกรายวชิาใหคลกิทีป่มุ “กลบัไปกอนหนา” ระบบจะกลบัไปหนารายวชิาทีเ่ปดใหเลอืก

2.3 ถานกัศกึษาตองการเลอืกรายวชิาใด ๆ ใหคลกิปมุ “เลอืก” และถาการเลอืกนัน้ไมผดิเงือ่นไข เชน
รายวชิานัน้มผีเูลอืกเตม็ไปแลว หรอื เปนการเลอืกรายวชิาซำ้ หรอื เปนรายวชิาเกนิจำนวนทีก่ำหนด  ระบบแสดง
ขอความการยนืยนัการเลอืกดงัภาพ



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -20- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

2.4 จากนัน้ระบบจะตรวจสอบความถกูตองตาง ๆ ของขอมลูและจะแสดงขอความตาง ๆ ใหนกัศกึษา
รอจนระบบจะมาหยดุดงัภาพ

หลักจากนั้นระบบจะมาแสดงขอมูลการเลือกใหนักศึกษาทราบที่นี่

***โปรดอานคำเตอืนทีป่รากฏบนจอภาพอยางละเอยีด
2.5 ในกรณีตามภาพที่ปรากฏ นักศึกษาไดเลือกรายวิชาที่มีจำนวนหนวยกิตนอยกวาที่นักศึกษาเลือกได

ตามแผนการเรยีน อาจจะมปีญหาในการนบัจำนวนหนวยกติตามโครงสรางหลกัสตูรกรณุาตรวจสอบกบัคมูอืนกัศกึษา

หากไมตองการเลอืกหรอืจะเปลีย่นรายวชิาใหมใหคลกิทีป่มุ “ไมเลอืก” ระบบจะกลบัไปหนารายวชิา
ทีเ่ปดใหเลอืก หากนกัศกึษาตองการทีจ่ะเลอืกรายวชิา นัน้จรงิ ใหคลกิปมุ "เลอืก"

2.6 หากตองการเลอืกรายวชิาเพิม่อกี ใหนกัศกึษาคลกิ เลอืกรายวชิาเพิม่อกี ไดไมเกนิตามแผนการเรยีน
ทีก่ำหนด หากการเลอืกนัน้ผดิเงือ่นไขทีเ่ปนการเลอืกรายวชิาเกนิกำหนดระบบจะแสดงขอความดงันี้



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -21- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

2.7 หากการเลอืกนัน้ผดิเงืน่ไขทีเ่ปนการเลอืกรายวชิาซ้ำ ระบบจะแสดงขอความดงันี้

2.8 หากการเลอืกนัน้ผดิเงือ่นไขทีเ่ปนการเลอืกรายวชิาทีม่จีำนวนผจูองเตม็แลว ระบบจะแสดงขอความดงันี้

2.9 เมือ่นกัศกึษาไดเลอืกรายวชิาเสรจ็แลว ใหพมิพขอมลูการการจองรายวชิาไดดวย โดยสัง่พมิพหนาจอ

2.10 ใหคลกิปมุ “พมิพขอมลู” จากนัน้หนาตางสำหรบัพมิพจะขึน้มา แลวใหสัง่พมิพ แลวเกบ็ขอมลู
ทีพ่มิพไวเปนเอกสารอางองิ  ตอไป

2.11 เมือ่เสรจ็สิน้การเลอืกรายวชิาแลว ใหคลกิทีป่มุ “เลกิงาน” เพือ่ออกจากระบบ

3. การถอนรายวชิาเลอืกเสร ี(ภายในกำหนดการเพิม่ถอนตามประกาศกำหนดกจิกรรมวชิาการของมหาวทิยาลยั)
การถอนวชิานกัศกึษาสามารถทำไดทัง้ทีอ่ยรูะหวางการทำงานเลอืกรายวชิา หรอืจะ login  เขาไปถอน

ในภายหลงัโดยมขีัน้ตอนดงันี้
3.1 คลกิที ่เขาระบบงานการจองรายวชิาเรยีนวชิาเลอืกเสรี

3.2 พมิพรหสันกัศกึษาและรหสัผานใหถกูตอง แลวคลกิปมุ login



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -22- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ถาขอมลูทีพ่มิพเขาไปถกูตองตามเงือ่นไขทกุประการระบบจะแสดงขอมลูใหทราบดงัภาพ

3.3 คลกิปมุตกลง เพือ่เขาไปดรูายวชิาทีน่กัศกึษาไดทำการเลอืกไว

3.4 หากตองการถอนใหคลกิทีป่มุ ถอน หนารายวชิาทีต่องการถอนออก

3.5 ระบบจะถามเพือ่ใหยนืยนัวาตองการจะถอนวชิาหรอืไม หากตองการถอนออกใหคลกิปมุ “ถอน”

3.6 ระบบจะยนืยนัการถอน โปรดรอสกัครหูรอืคลกิที ่กลบัไปดคูวามเปลีย่นแปลงที ่ขอมลูการเลอืก
หากไมมขีอมลูรายวชิา ระบบจะแสดงวาไมพบการเลอืกรายวชิา ใหนกัศกึษาไปเลอืกรายวชิาใหมได



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -23- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

4. การขอดรูายวชิาและโปรแกรมวชิาทีเ่ปดใหเลอืก
4.1 ใหคลกิเลอืกขอมลูรายวชิาและโปรแกรมวชิาทีเ่ปดใหเลอืก

4.2 จากนัน้โปรแกรมจะใหเลอืกสิง่ทีต่องการด ูใหนกัศกึษาคลกิ “ดรูายวชิาทีเ่ปดใหเลอืกทัง้หมด”

4.3 เมือ่เลอืกไดแลวคลกิทีป่มุ “ตกลง” ระบบจะแสดงขอมลูดงัภาพ

4.4 ถาเลอืกดรูายวชิาทีม่ผีจูองแลว ใหกลบัไปทำรายการตามขอ 4.2 แลวเลอืก “ดรูายวชิาทีม่ผีจูองแลว”
คลกิทีป่มุ “ตกลง” ระบบจะแสดงขอมลู ดงันี้



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -24- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

4.5 ถาหากดขูอมลูสาขาวชิาทีม่สีทิธิเ์ลอืกรายวชิาเลอืกเสรใีหกลบัไปทำตามขอ 4.2 แลวเลอืก “โปรแกรม

วชิาทีม่สีทิธิเ์ลอืก” คลกิที ่“ตกลง”

4.6 ระบบจะแสดงสาขาวชิาทีม่สีทิธิเ์ลอืกเสรใีนภาคการศกึษา ดงักลาว

5. การออกจากระบบ
เมือ่ตองการเลกิงานทกุครัง้ใหคลกิที ่ปมุ เลกิงาน เพือ่เปนการปกปองไมใหผอูืน่เขามาใชงาน รอจนกวา

ระบบจะแสดงขอความวา  การ Logout  เสรจ็สิน้สมบรูณดงัภาพ



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -25- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

สำหรบันกัศกึษาโดยหลงัจากทีน่กัศกึษายนืยนัตวัตน เพือ่กำหนดรหสัเขาใชงานเรยีบรอยแลวนกัศกึษา
จะตองทำการประเมนิการสอนของ อาจารยในแตละรายวชิาทีท่ำการลงทะเบยีนเรยีนโดยมขีัน้ตอนการประเมนิ
ดงันี้

1. เขาไปทีเ่วบ็ไชตกลมุงานทะเบยีนและประมวลผล http://regis.nsru.ac.th
2. คลกิทีเ่มน ูระบบงานสำหรบันกัศกึษา
3. เลอืก Login เขาระบบงานสำหรบันกัศกึษา

การประเมนิการสอนอาจารยสำหรบันกัศกึษา6

4. พมิพรหสัประจำตวันกัศกึษา และพมิพรหสัผานและคลกิ “ตกลง”



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -26- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

5. หนาจอแสดงขอมลูสำหรบันกัศกึษา ในหนาตางนี ้นกัศกึษา คลกิเมน ู“ประเมนิการสอน” เพือ่เขาสู
การประเมนิการสอนสำหรบัรายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษานัน้ ๆ

6. เริม่ประเมนิการสอนอาจารยโดยคลกิปมุ “ตกลง”

7. คลกิภาคการศกึษาทีต่องการประเมนิ และ คลกิปมุ “ตกลง”

8. คลกิปมุ “ตกลง” เพือ่เริม่ตองการประเมนิ



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -27- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

9. หนาจอแสดงราวชิาทีต่องทำการประเมนิการสอน ซึง่เปนขอมลูทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนไวใน
ภาคการศกึษานัน้ ๆ

10. คลกิปมุ ประเมนิ เพือ่เขาสกูารประเมนิรายวชิา นกัศกึษาสามารถใหความคดิเหน็เกีย่วกบัการสอน
ของอาจารยโดยมหาวทิยาลยัจำไดนำขอมลูไปใชในการปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนตอไป

11. หลงัจากทีป่ระเมนิการสอน เรยีบรอยแลวนกัศกึษาตองคลกิปมุ ออกจากระบบทกุครัง้ โดยคลกิทีป่มุ
เลกิงาน เพือ่ปองกนัไมใหผอูืน่เขามาใชงาน รอจนระบบแสดง

11. หลงัจากทีป่ระเมนิการสอน เรยีบรอยแลวนกัศกึษาตองคลกิปมุ ออกจากระบบทกุครัง้ โดยคลกิทีป่มุ
เลกิงาน เพือ่ปองกนัไมใหผอูืน่เขามาใชงาน รอจนระบบ แสดงขอความ



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -28- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เอกสารคำรองกลมุงานทะเบยีนและประมวลผล7

SCAN ME



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -29- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

1.  เขาสเูวบ็ไซตสำนกัสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน http://apr.nsru.ac.th
ใหนกัศกึษาเขาสหูนาเวบ็ไซตสำนกัสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  คลกิทีป่มุเมนทูางดานขวามอืชือ่

“ระบบคำรองขอเพิม่รายวชิา"

การใชงานระบบคำรองขอเพิม่รายวชิาแบบออนไลน

2.  หนาระบบคำรองขอเพิม่รายวชิา
เมือ่เขาสหูนาระบบคำรองขอเพิม่รายวชิา ใหนกัศกึษาอานและทำความเขาใจรายละเอยีดในหนาระบบ

คำรองขอเพิม่รายวชิาใหครบถวน  จากนัน้ดำเนนิการกรอกรหสันกัศกึษาและหมายเลขบตัรประจำตวัประชาชน
13 หลกั  เพือ่เขาสรูะบบ

3.  ขัน้ตอนการเขาสรูะบบ
เมื่อนักศึกษาเขาสูระบบเรียบรอยแลว  จะแสดงขอมูลรายละเอียดของนักศึกษา  ขอมูลตารางเรียน

ของนกัศกึษา  และจำนวนหนวยกติปจจบุนั  และหนวยกติทีห่ามลงเกนิ
ในหนานีข้อมลูตารางเรยีนทีแ่สดงดงักลาว  เปนเพยีงขอมลูตารางเรยีนตามแผนการเรยีนของนกัศกึษา

ไมใชขอมลูทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนจรงิ ๆ  นกัศกึษาจำเปนตองสงัเกตขอมลูตารางเรยีน  ขอมลูรายวชิาทีจ่ะลงเพิม่
หรอืรายวชิาตามแผนการเรยีนทีจ่ะถอนรายวชิา  จะตองมหีนวยกติไมเกนิจำนวนหนวยกติของนกัศกึษา และรายวชิา
ทีจ่ะลงเพิม่จะตองไมซ้ำเวลาเรยีนของนกัศกึษาหากตองการขอเพิม่รายวชิาใหคลกิปมุ "ขอเพิม่รายวชิา" อยลูางสดุ
ของหนาระบบ
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คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -30- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

4.  คนหารายวชิาลงเพิม่
เมือ่เขาสหูนาคนหารายวชิาลงเพิม่  สิง่ทีน่กัศกึษาสามารถบรหิารจดัการไดมดีงันี้
- ตรวจสอบหนวยกติปจจบุนัของนกัศกึษา
- ถอนรายวชิาตามแผนการเรยีนของนกัศกึษา โดยการคลกิปมุ “ลบ” (รปู     ) เพือ่ถอนรายวชิา

ตามแผนการเรียนของนักศึกษา
- การคนหารายวชิาลงเพิม่  สามารถคนหาไดจาก รหสัวชิาหรอืชือ่วชิา โดยการกรอกขอมลูลงในชอง

ทีเ่ตรยีมไวและกดปมุ “คนหา”                                               จากนัน้เลอืกรายวชิา วนั เวลา
ที่ตองการแลวคลิกปุม “เลือก” รายวิชาดังกลาวจะถูกเพิ่มเขาสูตารางเรียนตามแผนการเรียนของนักศึกษา

- เมื่อจัดการตารางเรียนตามตองการแลว  คลิกปุม “ดำเนินการตอ”  เพื่อยืนยันการขอเพิ่ม
รายวิชาของนักศึกษา

ตวัอยาง : เลอืกรายวชิา วถิโีลกและวถิไีทย  วนัศกุร เวลา 08.30 - 11.05 ดงัรปู



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -31- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

5.  การยนืยนัขอมลูการเพิม่รายวชิา
ใหนักศึกษากรอกเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดจริง (หากมีกรณีที่เจาหนาที่ตองแจงใหทราบ)  และ

เลือกเหตุผลที่ขอเพิ่มรายวิชาดังกลาว  จากนั้นใหตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากหากยืนยันการเพิ่ม
รายวชิาแลวจะไมสามารถกลบัมาแกไขขอมลูไดอกี  หากมัน่ใจแลวใหคลกิปมุ “ยนืยนัการเพิม่ถอน”  หากไมมัน่ใจ
ใหคลกิปมุ “กลบั”  เพือ่ไปแกจดัการขอมลูตารางเรยีนอกีครัง้หนึง่

6.  แบบฟอรมคำรองขอเพิม่/รายวชิา
เมื่อยืนยันการทำรายการเรียบรอยแลวระบบจะแสดงแบบฟอรมคำรองขอเพิ่มรายวิชาใหนักศึกษา

ดำเนินการพิมพจาก Browser ไดเลย (แนะนำใหใช Chrome Browser เพราะงายตอการพิมพสี) จากนั้น
ใหนกัศกึษาเซน็ยนืยนั พรอมใหอาจารยผสูอนเซน็กำกบั เพือ่ใหแบบฟอรมใหกบักลมุงานสงเสรมิวชิาการดำเนนิการ
ตอไป  เปนอนัเสรจ็สิน้สมบรูณ



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -32- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

การใชงานระบบการตรวจสอบตารางเรยีน

เขาสหูนา เวบ็ไซต http://apr.nru.ac.th.
1. คลกิเลอืกเมน ูตารางเรยีนตารางสอน

2. คลกิเลอืกปการศกึษาทีต่องการ ตรวจสอบตารางเรยีน

3. หลงัจากทีเ่ลอืกคลกิเลอืกปการศกึษาทีต่องการ ตรวจสอบตารางเรยีนจะปรากฏภาพ

ตารางเรยีนและตารางสอบ มใีหนกัศกึษา เขาตรวจสอบไดโดยสามารถคนหา
1.คนหารหัสวิชาและรหัสอางอิง
2.คนหารายวิชาที่เปดสอน
3.ขอมลูตารางเรยีนนกัศกึษาสวนบคุคล
4.ขอมลูการใชงานหองเรยีน

รวมทัง้ยงัสามารถ download ไฟลในรปูแบบ  ไฟล  PDF
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -33- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

ระบบฐานขอมลูคนหาคำอธบิายรายวชิา รายวชิาเทยีบโอน

ระบบฐานขอมูลคนหารายวิชาเทียบโอน จัดทำขึ้นเพื่อใหคณาจารยหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคสามารถคนหารายละเอียดรายวิชาหรือพิมพเอกสารการเทียบโอนรายวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบที่จัดทำขึ้นในขณะนี้มีรายวิชาในปหลักสูตรไดแก ป 2543
ป 2549 และ ป 2554 เนือ่งจากรายวชิาในมหาวทิยาลยัมจีำนวนมาก และหลกัสตูรผานมาหลายป ซึง่ตองใชเวลา
ในการคนหาและนำเขาในฐานขอมูล

การเขาใชงานระบบฐานขอมูลคนหารายวิชาเทียบโอน
การเขาใชงานระบบฐานขอมูลคนหารายวิชาเทียบโอนสามารถเขาใชบริการไดที่เว็บไซตสำนักสงเสริม

วชิาการและงานทะเบยีน (http://apr.nsru.ac.th) ทางเมนทูางดานซายในหวัขอบรกิารสำหรบัอาจารย เลอืกเมนู
ทีม่ชีือ่วา “ระบบฐานขอมลูคนหารายวชิาเทยีบโอนประจำป 2543 ป 2549 และ ป 2554” หรอืเขาใชบรกิาร
ไดทีย่อูารแอลแอดเดรส (URLAddress) : http://apr.nsru.ac.th/description/search.php

เมือ่เขามายงัระบบฐานขอมลูคนหารายวชิาเทยีบโอนประจำป 2543 ป 2549 และ ป 2554 จะมชีอง
สำหรบัคนหาแบงออกเปน 2 คอลมัน ไดแก ฝงซายและฝงขวาซึง่ผใูชบรกิารสามารถคนหารายวชิาไดทัง้ฝงซาย
และฝงขวา โดยเริม่คนหาไดดงันี้

1. เลอืกปหลกัสตูรไดทีเ่มน ู“หลกัสตูรป” ปจจบุนัรายวชิาทีถ่กูเพิม่ลงฐานขอมลูไดแกปหลกัสตูร ป 2543
ป 2549 และ ป 2554

2. ระบุรหัสวิชาหรือชื่อวิชาภาษาไทย

10



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -34- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

3. คลกิปมุ “Search” ระบบจะคนหาผลลพัธทีต่รงกบัขอมลูทีร่ะบไุวดงัภาพ ฝงซาย หากไมพบระบบ
จะแจงวา “ไมพบรายการทีค่นหา กรณุาคนหาใหมอกีครัง้”



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -35- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

การดูรายละเอียดรายวิชา
เมือ่คนหารายวชิาทีต่องการไดแลว สามารถคลกิดรูายละเอยีดของรายวชิานัน้ ๆ ไดโดยการคลกิในชอง

“รายละเอยีด” ของรายวชิานัน้ ๆ ระบบจะแสดงรายละเอยีดของรายวชิา

หากตองการพมิพคำอธบิายในรายวชิาดงักลาว ให คลกิทีป่มุ พมิพหนานี้

การเทียบโอนรายวิชา
การพิมพแบบฟอรเทียบโอนรายวิชา  จะทำไดก็ตอเมื่อคนหารรายวิชาที่ตองการเทียบทั้งสอนดานแลว

หากตองการเทยีบรายวชิา ใหคลกิเลอืกในชอง เลอืก ทัง้สอบดานแลวคลกิปมุ “เทยีบรายวชิา” ทางดานบน ระบบ
จะทำการแสดงผลออกมาในรูปแบบฟอรมการขอเทียบรายวิชา เพื่อใหผูใชบริการสามารถนำไปใชในการเทียบโอน
รายวชิาทีค่ณะวชิาทีน่กัศกึษาตองการเทยีบโอนรายวชิาตอไป

ตวัอยาง : เลอืกหลกัสตูร ป 2549 รายวชิา เทคโนโลยชีวีภาพพืน้บาน และหลกัสตูรป 2554 รายวชิา
เทคโนโลยชีวีภาพพืน้บาน ดงัภาพ จากนัน้คลกิปมุ “เทยีบรายวชิา”



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -36- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

นักศึกษาทุกภาคและทุกประเภทการศึกษา อาจารยผูสอนทุกทาน และคณะทุกคณะ สามารถเขาตรวจ
สอบนักศึกษาคางสงหลักฐานตาง ไดที่หนา website http://apr.nsru.ac.th คลิกที่  ดูที่เมนู บริการสำหรับ
นกัศกึษา ทางซายมอื ดงัภาพ

เลอืกหวัขอ รายชือ่นกัศกึษาคางสงหลกัฐานจากนัน้นกัศกึษากรอกรหสันกัศกึษาลงไป กจ็ะปรากฏเอกสาร
ทีน่กัศกึษายงัคางสง

การตรวจสอบเอกสารนกัศกึษาคางสงหลกัฐาน11



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -37- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาทุกภาคและทุกประเภทการศึกษา อาจารยผูสอนทุกทาน และคณะทุกคณะ สามารถเขา
ตรวจสอบแผนการเรยีนของตนเองไดทีห่นา website http://apr.nsru.ac.th คลกิที ่ “แผนการเรยีน” บรกิารสำหรบั
นกัศกึษา ดงัภาพ

การตรวจสอบแผนการเรยีนนกัศกึษา

เขาทีเ่มน ูแผนการเรยีนนกัศกึษา
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คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -38- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

การคนหารายวชิาทีเ่ปดสอนในภาคการศกึษาตางๆ โดยนกัศกึษาเลอืก "คนหารายวชิาทีเ่ปดสอนจะปรากฏ
หนาตางดังภาพ เลือกประเภทนักศึกษาที่ตองการคนหา เลือกภาคการศึกษาที่ตองการคนหา  เลือกรหัสวิชา
หรอืชือ่วชิาทีต่องการ คนหา แลวคลกิปมุ “เริม่คนหา”

โดยนกัศกึษาเลอืก “ขอมลูตารางเรยีนนกัศกึษาสวนบคุคล” จะปรากฏ หนาตางดงัภาพ เลอืกใสรหสั
นกัศกึษาทีต่องการคนหา คลกิปมุ คนหา

การคนหารหสัวชิาและรหสัอางองินกัศกึษาสามารถคนหา สอบถามขอมลูวชิาเรยีนในฐานขอมลูโดยนกัศกึษา
กรอกรหสัวชิา รหสัอางองิ หรอืชือ่วชิา ทีต่องการคนหาดงัภาพ

การคนหารหสัวชิาและรหสัอางองิ

การคนหาขอมลูตารางเรยีนนกัศกึษาสวนบคุคล
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -39- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

โดยนกัศกึษาเลอืก "ขอมลูตารางเรยีนนกัศกึษาสวนบคุคลจะปรากฏ หนาตางดงัภาพ เลอืกใส หองเรยีน
ทีต่องการคนหา คลกิปมุ คนหา

หลงัจากเลอืกหองทีต่องการดขูอมลูการใชงานหองเรยีน แลวโปรแกรมจะแสดง ขอมลูการใชงานหองเรยีน
โดยแสดงในรปูแบบตารางสอน ดงัภาพ

จะพบหนาหนาตางแสดง ขอมลูตารางเรยีนของนกัศกึษาโดย แสดงภาคการศกึษา ปจจบุนัเทานัน้

การคนหาขอมลูการใชงานหองเรยีน15



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -40- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

1. เปด Browser แลวเขาไปทีเ่วป็ไซตของกลมุงานทะเบยีนและประมวลผล ดงันี ้http://regis.nsru.ac.th

2. แลวคลกิทีห่วัขอ “ระบบงานสำหรบันกัศกึษา” คลกิเลอืก Login เขาระบบงานสำหรบันกัศกึษา

3. พมิพรหสัประจาํตวันกัศกึษา และพมิพรหสัผาน แลวคลกิ “ตกลง”

4. หนาจอแสดงขอมลูสำหรบันกัศกึษา ในหนาตางนีน้กัศกึษา คลกิเมน ู“ตรวจโครงสรางหลกัสตูร”

การตรวจโครงสรางหลกัสตูร

โดยนกัศกึษาตองตรวจสอบเงือ่นไขขอตกลงตาง ๆ  อยางละเอยีดเพือ่ทราบถงึ ขอจำกดัและความรบัผดิชอบ
ของกลมุงานทะเบยีนและประมวลผล หลงัจากนัน้ คลกิปมุ “ยอมรบัเงือ่นไข”

5. ระบบจะแสดงผลการตรวจโครงสรางตลอดหลกัสตูรของนกัศกึษาเพือ่ใชประกอบการสำเรจ็การศึกษา
หากนักศึกษาเห็นวาไมถูกตอง จะตองนำไปติดตออาจารยที่ปรึกษา หรือติดตอที่กลุมงานทะเบียนและประมวลผล
อาคาร 14 ชัน้ 1

6. การออกจากระบบ
เมือ่ตองการเลกิงานทกุครัง้ใหคลกิที ่ปมุ “เลกิงาน” เพือ่เปนการปกปองไมใหผอูืน่เขามาใชงานรอจนกวา

ระบบจะแสดงขอความวา  การ Logout  เสรจ็สิน้สมบรูณดงัภาพ

16



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -41- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

การลงทะเบยีนรายวชิา

เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และสอดคลองกับมาตรา 9 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคจึงประกาศแนวปฏิบัติในการ
ลงทะเบยีนสำหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีไวดงัตอไปนี้

1. นกัศกึษาทัง้ภาคปกต ิ และ ภาค กศ.บป. ตองลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาตามระยะเวลาทีก่ำหนดไว
ในกำหนดกิจกรรมวิชาการของภาคการศึกษานั้นๆ

2. นกัศกึษาทีไ่มลงทะเบยีนตามกำหนดเวลากจิกรรมวชิาการ ตองปฏบิตัดิงันี้
(1) นักศึกษาตองยื่นคำรองขอยืนยันการลงทะเบียนรายวิชา (กรณีชำระเงินลงทะเบียนเรียน

เกินเวลาเสียคาปรับที่กำหนด) ภายใน 7 วัน นับจากวันสุดทายของการชำระเงินคาลงทะเบียนหลักกำหนด ทั้งนี้
ตองระบุเหตุผลความจำเปนอยางชัดเจนพรอมแนบหนังสือรับรองจากผูปกครอง และระบุวันที่สามารถชำระเงิน
คาลงทะเบยีนได

(2) หากนักศึกษาไมปฏิบัติตาม ขอ (1) มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อจากฐานขอมูลการจองรายวิชา
ซึง่นกัศกึษาจะไมสามารถเขาสอบปลายภาคการศกึษานัน้ ๆ ได และนกัศกึษาจะไมสามารถขอลงทะเบยีนยอนหลงัได

แนวปฏบิตัใินการลงทะเบยีนสำหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี17

ขั้นตอนปฏิบัติการลงทะเบียน18

นกัศกึษาเขาเลอืกรายวชิาทีจ่ะลงทะเบยีน
ในเวป็ไซต http://regis.nsru.ac.th

ตามวันและเวลาที่กำหนด

นักศึกษาพิมพแบบฟอรมการชำระเงิน
ตามวนัเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด

นกัศกึษานำใบ นว.3 ไปชำระเงนิทีธ่นาคาร
ตามวนัและเวลาทีม่หาวทิยาลยัฯ กำหนด

ถารายวชิาใดตรงกบัรายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแลว
ใหยืน่คำรองขอถอนรายวชิา ลงทะเบยีนตามประกาศ
ในปฏทินิกจิกรรมวชิาการ หากมคีวามประสงค
จะขอเพิม่รายวชิา กใ็หยืน่คำรองขอเพิม่รายวชิา

ตามกำหนดในปฏิทินกิจกรรมวิชาการ

ถาชำระเงนิหลงัจากวนัเวลาทีท่างมหาวทิยาลยัฯ กำหนด
จะถกูปรบัตามอตัราทีม่หาวทิยาลยัฯ กำหนดดงันี้

• ภาคปกต ิวนัละ 20 บาท
• ภาค กศ.บป. วนัละ 30 บาท

นกัศกึษาเขยีนคำรองขอจองรายวชิาลาชา นำเสนอใหอาจารยทีป่รกึษาลงนาม

ในกรณทีีน่กัศกึษาไมลงทะเบยีนผานเวป็ไซตตรงตามกำหนดเวลา นกัศกึษาจะตองยืน่คำรองขอจอง
รายวชิาลาชาตอกลมุงานทะเบยีนและประมวลผล โดยมขีัน้ตอนดงันี้

นักศึกษานำใบคำรองขอจองรายวิชาลาชาสงที่กลุมงานทะเบียนและประมวลผล

เมือ่อนญุาตแลวจงึจะสามารถมาเลอืกรายวชิาทีจ่ะลงทะเบยีนผานอนิเตอรเนต็ได

กลมุงานทะเบยีนฯ จะนดัวนัพมิพใบ นว.3 เพือ่ใหนกัศกึษานำไปชำระเงนิทีก่องคลงั
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คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -42- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

การขอยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผทูีส่ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละระดบัอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา

 รายละเอยีดวชิาทีข่อยกเวนหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปป 2554

สำหรบัผเูขาศกึษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
หนวยกิต ลกัษณะ

กลมุวชิาภาษาและการสือ่สาร 9

2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 3 (2-2-5) บังคับ

2310101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (3-0-6) บังคับ

2310102 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 3 (3-0-6) บังคับ

กลมุวชิามนษุยศาสตร 7

2000105 ชวีติกบัดนตรี 2 (2-0-4)

2000106 ชวีติกบัศลิปะ 2 (2-0-4)

2000107 ชวีติกบันาฏการ 2 (2-0-4)

2000110 อดุมการณชวีติและการพฒันาตน 3 (3-0-6) บังคับ

2000112 การรสูารสนเทศ 2 (2-0-4) บังคับ

เลือก 1

รายวชิา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
หนวยกิต ลกัษณะ

 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6

2000121 ความเปนพลเมือง 3 (3-0-6) บังคับ

2000122 วถิโีลกและวถิไีทย 3 (3-0-6) บังคับ

 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10

4000111 วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (3-0-6) บังคับ

เพือ่ชวีติและสงัคม

4000112 การคดิและการแกปญหา 3 (3-0-6) บังคับ

4000113 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนรู 2 (2-0-4) บังคับ

9000001 การสรางเสรมิสขุภาพแบบองครวม 2 (2-0-4) บังคับ

นกัศกึษารบัคำรองทีค่ณะวชิาทีน่กัศกึษาตองการ
เทยีบรายวชิา และเขยีนคำรองพรอมแนบ

1. ใบแสดงผลการเรยีน (Transcript)
2. คำอธบิายรายวชิาทีไ่ดเรยีนมาจาก

สถาบนัอืน่ (เฉพาะกรณทีีย่งัไมเคยมใีบประกาศผล
การเทยีบรายวชิาจากสถาบนัหรอืจากคณะที่

เกีย่วของ

นกัศกึษาสงคำรองใหอาจารยทีป่รกึษา /
รองคณบดฝีายวชิาการ /คณบดตีรวจสอบและลงนาม

นกัศษึาทีไ่ดรบัอนมุตั ิจะตองชำระเงนิคาธรรมเนยีม
การขอยกเวนรายวชิาเรยีน ทีก่องคลงั

นกัศกึษาสงคำรอง ทีก่ลมุงานทะเบยีน
และประมวลผล

รายละเอยีดรายวชิาทีข่อยกเวนหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป
ใหผูสำเร็จการศึกษารดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาที่เขา

ศึกษาในหลักสุตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชัภฏ

นครสวรรค สามารถยกเวนรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปได

ดังตอไปนี้

ก. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

1) 2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 3 (2-2-5)

2) 2310101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (3-0-6)

3) 2310102 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 3 (3-0-6)

ข. กลมุวชิามนษุศาสตร

1) 2400101 การใชสารสนเทศ 2 (2-0-4)

ค. กลุมวิชาสังคมศาสตร

1) 2000101 วถิโีลก-วถิไีทย 3 (3-0-6)

ง. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

1) 4000111 วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (3-0-6)

เพือ่ชวีติและสงัคม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -43- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

การชำระเงนิลงทะเบยีนเรยีนชากวากำหนด

คาปรบักรณลีงทะเบยีนหลงักำหนด

• การศกึษาภาคปกติ

ปรบัวนัละ 20 บาท

• นกัศกึษา ภาค กศ.บป.

ปรบัวนัละ 30 บาท

หากเกนิกำหนดเวลาทีม่หาวทิยาลยัฯ กำหนด

นกัศกึษารบัคำรองขอยนืยนัการลงทะเบยีนเรยีน

ที่กลุมงานทะเบียนและประมวลผล

และกรอกขอมลูใหครบถวน

นกัศกึษานำใบคำรองนำเสนอใหอาจารยผสูอน

ทกุรายวชิา ทีจ่ะชำระเงนิลงทะเบยีนเรยีน

อาจารยทีป่รกึษาและคณบด ีลงนาม ตามลำดบั

สงคำรองที่กลุมงานทะเบียนและประมวลผล

กลุมงานทะเบียนและประมวลผลเสนอคำรอง

ไปที่รองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาอนุญาต

นกัศกึษารบัคำรองคนืและชำระเงนิ (เสยีคาปรบั)

ทีก่องคลงั
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คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -44- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

การขอถอนวชิา

การขอยกเลกิวชิา

นกัศกึษารบัคำรองขอยกเลกิรายวชิาทีก่ลมุงาน
ทะเบยีนและประมวลผล และกรอกขอใหครบถวน

การขอยกเลกิวชิาเรยีน ตองกระทำใหเสรจ็สิน้

ภายในเวลา 2 สปัดาห กอนสอบปลายภาค

นกัศกึษานำใบคำรองใหอาจารยทีป่รกึษาตรวจสอบ และลงนาม

ยื่นคำรองที่กลุมงานทะเบียนและประมวลผล

เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุญาต

กลมุงานทะเบยีนและประมวลผลให อกัษร “W”

ในรายวชิาทีไ่ดรบัการยกเลกิ

ถายกเลกิรายวชิาบงัคบั ตองลงทะเบยีนวชิาเดมิ

ถายกเลกิรายวชิาเลอืก สามารถเลอืกรายวชิาอืน่

แทนได

ใชกรณ ีชำระคาลงทะเบยีนแลว

นกัศกึษาพมิพใบแจง
การชำระเงนิลงทะเบยีน (นว.3) ใหม

ชำระเงนิคาลงทะเบยีน

ถอนรายวชิาตองดำเนนิการกอน
สอบปลายภาคการศกึษาไมนอยกวา 15 วนั

ใช กรณ ียงัไมไดชำระคาลงทะเบยีน นกัศกึษา
รับคำรองขอถอนรายวิชาที่กลุมงานทะเบียน
และประมวลผล และกรอกขอมลูใหครบถวน

นกัศกึษานำใบคำรอง
ใหอาจารยทีป่รกึษาตรวจสอบและลงนาม

ยื่นคำรองที่กลุมงานทะเบียนและประมวลผล
เพือ่พจิารณาอนมุตัิ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -45- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

การขอยกเวนรายวชิา

นกัศกึษารบัคำรองทีค่ณะวชิาทีน่กัศกึษาตองการ

ยกเวนรายวชิา และเขยีนคำรองพรอมแนบ

1. ใบแสดงผลการเรยีน (Transcript)

2. คำอธบิายรายวชิาทีไ่ดเรยีนมา

จากสถาบนัอืน่ (เฉพาะกรณทีีย่งัไมเคยมใีบ

ประกาศผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันหรือ

จากคณะทีเ่กีย่วของ)

ตองกระทำใหเสรจ็สิน้

ภายในภาคเรยีนแรกทีเ่ขาศกึษา

การขอยกเวนรายวชิา จะยกเวนรายวชิาใดกไ็ด

ทีศ่กึษาจากสถาบนัอืน่ หรอืหลกัสตูรมหาวทิยาลยั

ราชภฏั / ผลการเรยีนรายวชิาทีข่อยกเวนจะตอง

ไมต่ำกวา “C” และจะไมนำมาคดิคะแนนเฉลีย่

สะสม (ใหไดเกรด “P”) / การเทยีบโอน

ผลการเรยีนและการยกเวนรายวชิา จำนวน

หนวยกิตรวมกันแลวตองไมเกินสามในสี่ของ

จำนวนหนวยกติรวมของหลกัสูตรทีเ่ขาศกึษา

นกัศกึษาสงคำรองใหอาจารยทีป่รกึษา/รองคณบดฝีายวชิาการ/คณบดขีองคณะ

ที่ตองการยกเวนรายวิชาดำเนินการตามขั้นตอนการยกเวนรายวิชาตรวจสอบและลงนาม

(ใชเวลาประมาณ 7 วนั)

นกัศกึษาไดรบัอนมุตั ิจะตองชำระเงนิคาธรรมเนยีม

การขอยกเวนผลรายวชิาเรยีน ทีก่องคลงั

นกัศกึษาสงคำรอง ทีก่ลมุงานทะเบยีน

และประมวลผล เพือ่บนัทกึขอมลู
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คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -46- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

การลาพกัการเรยีน

การขอยายสถานศกึษา

นกัศกึษารบัคำรองที ่ กลมุงานทะเบยีนและประมวลผลและกรอกขอมลูใหครบถวน

นักศึกษานำใบคำรองใหอาจารยที่ปรึกษารับทราบและลงนาม

สงคำรองใหกลุมงานทะเบียนและประมวลผลเสนออธิการบดีพิจารณา

กลุมทะเบียนและประมวลผลสงหนังสือสอบถามมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่นักศึกษาแจงความจำนงขอยายไปศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัทีน่กัศกึษาขอยายไปศกึษามหีนงัสอืตอบกลบั (ถาตอบอนญุาต)

กลุมงานทะเบียนและประมวลผลแจงนักศึกษาและสงหนังสือสงตัว
พรอมทำเอกสารตาง ๆ ใหนกัศกึษาไปรายงานตวั

ถานักศึกษาชำระเงินคาลงทะเบียน
ในภาคเรยีนนัน้แลว ไมตอง ชำระเงนิคารกัษาสภาพ

นักศึกษารับคำรองขอลาพักการเรียน
ตลอดภาคการศึกษาและกรอกขอมูลใหครบถวน

นักศึกษาสงใบคำรองใหอาจารยที่ปรึกษา
รับทราบและลงนาม

สงคำรองที่กลุมงานทะเบียนและประมวลผล
เพื่อเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาอนุญาต

นักศึกษารับคำรองคืนและชำระเงิน
คาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศึกษา

ภาคเรยีนละ 500 บาท ทีก่องคลงั

สงคำรองที่ชำระเงินคาธรรมเนียมแลว
ที่กลุมงานทะเบียนและประมวลผล
พรอมทั้งแสดงใบเสร็จรับเงิน

การลาพักการเรียนตองกระทำใหเสร็จ
ภายในภาคเรยีน มฉิะนัน้จะพนสภาพการเปนนกัศกึษา

การลาพกัการเรยีน ลาพกัไดไมเกนิ 2 ภาคเรยีน
ตดิตอกนั สำหรบัภาคปกต ิและ

ไมเกนิ 3 ภาคเรยีนตดิตอกนั สำหรบั
ภาค กศ.บป. และนบัจำนวนภาคเรยีนทีล่าพกัการเรยีน
รวมดวยในการพิจารณาสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด

ในกรณีที่นักศึกษายังไมชำระเงินคาลงทะเบียน
ในภาคเรยีนปจจบุนั และกรณทีีน่กัศกึษารกัษาสภาพ

การเปนนักศึกษายอนหลังจะตองชำระเงิน
การรกัษาสภาพภาคเรยีนละ 1,000 บาท และ

คาธรรมเนียมขอคืนสภาพนักศึกษา
อกีครัง้ละ 1,000 บาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -47- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

การยืน่คำรอง
ขอเลือ่นการเขารบัการประเมนิผลปลายภาคการศกึษา

สงลวงหนาไมนอยกวา 7 วนั กอนกำหนดสอบปลายภาคการศกึษา

27

นกัศกึษายืน่คำรอง ทีก่ลมุงานทะเบยีนและประมวลผล
(สงลวงหนาไมนอยกวา 7 วนั กอนกำหนดสอบปลายภาคการศกึษา)

กลุมงานทะเบียนดำเนินการ
- ถานกัศกึษาไดรบัการอนญาตและเขาสอบตาม วนั เวลา
ที่กำหนดจะไดคาคะแนนตามการสงผลการเรียนของ
อาจารยผูสอน

- ถาหากนักศึกษาไดรับอนุญาตแตไมเขาสอบตามวันเวลา
ทีก่ำหนดจะไดคาคะแนน เปน “E” หรอื “ F” เเลวแตกรณี

- ถานักศึกษาไมยื่นคำรองขอเลื่อนการเขารับการประเมินผล
จะไดคะแนนเปน “E” หรอื “F” แลวแตกรณี

อาจารยผูสอนสงผลการเรียน
ภายในภาคการศึกษา

(ตามขั้นตอนการสงผลการเรียน)

นักศึกษาเขารับการประเมินผล

อนุญาต

ไมอนุญาต
เเจงใหนักศึกษาทราบนักศึกษารับทราบผลการพิจารณาและรับคำรองคืนที่คณะ

คณะจัดทำประกาศผล
การพิจารณา

สงประกาศใหกลุมงานทะเบียนและประมวลผลทราบ

มหาวทิยาลยั แตงตัง้คณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณา

กลมุงานทะเบยีนฯ สงแบบคำรองใหคณะ



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -48- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

การยืน่คำรองขอรบัการประเมนิผลปลายภาคการศกึษา

สงภายใน 15 วนั นบัตัง้แตเปดภาคเรยีนถดัไป

28

นกัศกืษายืน่การอง ทีก่ลมุงานทะเบยีนและประมวลผล
(ภายใน 15 วนั นบัตัง้เเต เปดภาคเรยีนถดัไป)

อาจารยผูสอนสงผลการเรียน
(ตามขั้นตอนการสงผลการเรียน)

นักศึกษาเขารับการประเมินผล

อนุญาต

แจงใหนักศึกษาทราบ
ไมอนุญาต

นักศึกษารับทราบผลการพิจารณาและรับคำรองคืนที่คณะ

คณะจัดทำประกาศผล
การพิจารณา

สงประกาศใหกลุมงานทะเบียนและประมวลผลทราบ

มหาวทิยาลยั แตงตัง้คณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณา

กลมุงานทะเบยีนฯ สงแบบคำรองใหคณะ

กลุมงานทะเบียนดำเนินการ
- ถานกัศกึษาไดรบัการอนญุาตเเละเขาสอบตาม วนั เวลา
ที่กำหนดจะไดคาคะแนนตามการสงผลการเรียน
ของอาจารยผูสอน

- ถาหากนกัศกึษาไดรบัอนญุาต เเตไมเขาสอบตาม วนั
เวลา ทีก่ำหนด จะไดคาคะแนนเปน “E” หรอื “ F”
แลวเเตกรณี

- ถานกัศกึษาไมยืน่คำรองขอเลือ่นการเขารบัการประเมินผล
จะไดคะแนนเปน “E” หรอื “F” แลวแตกรณี



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -49- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

เกณฑการสำเรจ็การศกึษา

มีความประพฤติเหมาะสม

สอบไดในรายวชิาตาง ๆ ครบตามหลกัสตูรกำหนด

และตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด

ไดระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ำกวา 2.00

มีสภาพเปนนักศึกษา

ไมเกนิ 8 ภาคการศกึษาปกติ

ในกรณทีีเ่รยีนหลกัสตูร 2 ป

และไมเกนิ 16 ภาคการศกึษาปกติ

ในกรณทีีเ่รยีนหลกัสตูร 4 ป

และไมเกนิ 20 ภาคการศกึษาปกติ

ในกรณเีรยีนหลกัสตูร 5 ป

ไมตดิคางคาระดบัคะแนน “E”, “I”, “F”

นกัศกึษาทีม่คีณุสมบตัคิรบถวนทกุขอ ใหเขยีนคำรอง

ขอสำเรจ็การศกึษา ทีก่ลมุงานทะเบยีนฯ ใหเสรจ็สิน้

ภายใน 1 เดอืนแรกของภาคเรยีนสดุทายทีศ่กึษา

นกัศกึษาภาค กศ.บป. ไมมรีายวชิาใดทีห่มดสภาพ

คอื รายวชิาทีม่ผีลการเรยีนเกนิกำหนด 5 ป

สำหรบัหลกัสตูร 2 ป และ 10 ป สำหรบั

หลกัสตูร 4 ป

เมือ่นกัศกึษาเรยีนไดหนวยกติครบตาม

หลกัสตูรกำหนด ถาคะแนนเฉลีย่สะสมไมถงึ 2.00

แตไมต่ำกวา 1.80 ใหนกัศกึษาเลอืกลงทะเบยีน

รายวิชาที่เปดสอนเพื่อทำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ใหถงึ 2.00

หมายเหตุ

การยืน่แบบคำรองขอสำเรจ็การศกึษา  หากนกัศกึษาไมสำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรภายในภาคการศกึษา

ที่ยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาดวยเหตุใดก็ตามแบบคำรองขอสำเร็จการศึกษาฉบับนี้จะเปนโมฆะ และตองยื่น

แบบคำรองขอสำเร็จการศึกษาใหม ในภาคการศึกษาที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา โดยตองชำระเงินคาลงทะเบียน

บณัฑติใหมอกีครัง้
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คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -50- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

การขอใบรายงานผลการศกึษา

การขอใบรบัรอง 90 วนั

ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน  * สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที ่เวป็ไซต  http://apr.nru.ac.th

1. นกัศกึษารบัคำรองขอใบรายงานผลการศกึษา (ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ) ทีก่ลมุงานทะเบยีนและ

ประมวลผล

2. นกัศกึษากรอกขอมลูในใบคำรองครบถวน แลวนำไปชำระคาธรรมเนยีม 100 บาท ทีก่องคลงั

3. นำใบคำรองพรอมแนบใบเสรจ็และรปูถายชดุนกัศกึษา 1 นิว้ จำนวน 2 รปู ยืน่ทีก่ลมุงาน

ทะเบยีนและประมวลผล ถาขอผลการศกึษาภาษาองักฤษตองแนบใบรายงานผลการศกึษา

ภาษาไทยมาดวย

4. กลมุงานทะเบยีนและประมวลผล รบัคำรอง และดำเนนิการ

5. เสนอนายทะเบยีน และรองอธกิารบดฝีายวชิาการลงนาม ตามลำดบั

6. นักศึกษามารับใบรายงานผลการศึกษา

ระยะเวลาแลวเสร็จ ใบรายงานผลการศกึษาภาษาไทย ภายใน 1 วนั

ใบรายงานผลการศกึษาภาษาองักฤษ ภายใน 3 วนั

ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน  * สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที ่เวป็ไซต  http://apr.nru.ac.th

1. นกัศกึษารบัคำรอง (นว.16) ทีก่ลมุงานทะเบยีนและประมวลผล

2. นกัศกึษากรอกขอมลูในใบคำรองครบถวนแลวนำไปชำระคาธรรมเนยีม 100 บาท ทีก่องคลงั

3. นำใบคำรองพรอมแนบใบเสรจ็และรปูถายชดุครยุ 1 นิว้ จำนวน 2 รปู ยืน่ทีก่ลมุงานทะเบยีนและ

ประมวลผล

4. กลมุงานทะเบยีนและประมวลผลรบัคำรอง และดำเนนิการ

5. เสนอนายทะเบยีน และรองอธกิารบดฝีายวชิาการลงนาม ตามลำดบั

6. นกัศกึษามารบัใบรบัรอง

ระยะเวลาแลวเสร็จ ภายใน 1 วนั

สวนที ่3   สาระนารู
สาระนารเูกีย่วกบัขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
ของกลุมงานทะเบียนและประมวลผล



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -51- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. นกัศกึษารบัคำรอง (นว.17) ทีก่ลมุงานทะเบยีนและประมวลผล
2. นกัศกึษากรอกขอมลูในใบคำรองครบถวนแลวนำไปชำระคาธรรมเนยีม 100 บาท ทีก่องคลงั
3. นำใบคำรองพรอมแนบใบเสร็จยื่นที่กลุมงานทะเบียนและประมวลผล
4. กลมุงานทะเบยีนและประมวลผลรบัคำรอง และดำเนนิการ
5. เสนอผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนลงนาม
6. นกัศกึษามารบัใบรบัรองเรยีนครบโครงสราง

ระยะเวลาแลวเสร็จ ภายใน 1 วนั

การขอใบรบัรองการเปนนกัศกึษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. นกัศกึษารบัคำรอง (นว.16) ทีก่ลมุงานทะเบยีนและประมวลผล
2. นกัศกึษากรอกขอมลูในใบคำรองครบถวนแลวนำไปชำระคาธรรมเนยีม 50 บาท ทีก่องคลงั
3. นำใบคำรองพรอมแนบใบเสร็จยื่นที่กลุมงานทะเบียนและประมวลผล
4. กลมุงานทะเบยีนและประมวลผลรบัคำรอง และดำเนนิการ
5. เสนอผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนลงนาม
6. นกัศกึษามารบัใบรบัรองการเปนนกัศกึษา

ระยะเวลาแลวเสร็จ ภายใน 1 วนั

การขอใบรบัรองเรยีนครบโครงสราง

การขอใบแทนใบปรญิญาบตัร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. นกัศกึษารบัคำรอง (นว.17) ทีก่ลมุงานทะเบยีนและประมวลผล
2. นกัศกึษากรอกขอมลูในใบคำรองครบถวนแลวนำไปชำระคาธรรมเนยีม 100 บาท ทีก่องคลงั
3. นำใบคำรองพรอมแนบใบเสรจ็และรปูถายชดุครยุ 1 นิว้ จำนวน 2 รปู ยืน่ทีก่ลมุงานทะเบยีนและ

ประมวลผล พรอมทัง้แนบใบแจงความมาดวย
4. กลมุงานทะเบยีนและประมวลผลรบัคำรอง และดำเนนิการ
5. เสนอนายทะเบยีน และอธกิารบดลีงนาม ตามลำดบั
6. นกัศกึษามารบัใบแทนใบปรญิญาบตัร

ระยะเวลาแลวเสร็จ ภายใน 3 วนั



คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา -52- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

การขอใบแทนใบรบัรองคณุวฒุิ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.  นกัศกึษารบัคำรอง (นว.17) ทีก่ลมุงานทะเบยีนและประมวลผล

2.  นกัศกึษากรอกขอมลูในใบคำรองครบถวนแลวนำไปชำระคาธรรมเนยีม 100 บาท ทีก่องคลงั

3.  นำใบคำรองพรอมแนบใบเสรจ็และรปูถายชดุครยุ 1 นิว้ จำนวน 2 รปู ยืน่ทีก่ลมุงานทะเบยีนและ

ประมวลผล พรอมทัง้แนบใบแจงความมาดวย

4.  กลมุงานทะเบยีนและประมวลผลรบัคำรอง และดำเนนิการ

5.  เสนอนายทะเบยีนและอธกิารบดลีงนาม ตามลำดบั

6.  นกัศกึษามารบัใบแทนใบรบัรองคณุวฒุิ

ระยะเวลาแลวเสร็จ ภายใน 3 วนั

การขอใบแจงผลการเรยีน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. นกัศกึษารบัคำรอง (นว.17) ทีก่ลมุงานทะเบยีนและประมวลผล

2. นกัศกึษากรอกขอมลูในใบคำรองครบถวนแลวนำไปชำระคาธรรมเนยีม 20 บาท ทีก่องคลงั

3. นำใบคำรองพรอมแนบใบเสร็จยื่นที่กลุมงานทะเบียนและประมวลผล

4. กลุมงานทะเบียนและประมวลผลรับคำรองและดำเนินการ

5. นกัศกึษารบัใบแจงผลการเรยีน

ระยะเวลาแลวเสร็จ ภายใน 30 นาที



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค -53- คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

I และ I (ขส)  ตางกนัอยางไร  ?
1. I ใหกรณนีกัศกึษาทำงานไมสมบรูณเมือ่สิน้ภาคการศกึษา
2. I (ขส) ใหกรณนีกัศกึษาขาดสอบปลายภาค
 นกัศกึษาตองมายืน่คำรองขอสอบภายใน 15 วนั นบัแตวนัเปดภาคการศกึษาถดัไป เมือ่ไดรบัอนมุตัิ

ใหสอบ นักศึกษาดำเนินการติดตอขอสอบกับอาจารยผูสอน และใหอาจารยผูสอนสงผลการเรียนภายในภาค
การศกึษาถดัไป

***หากนกัศกึษาไมมายืน่คำรองขอสอบภายใน 15 วนั นบัแตวนัเปดภาคการศกึษาถดัไป ใหนายทะเบยีน
เปลีย่นผลการเรยีนเปน "E" ทนัท ี***

การขอถอน กบัการยกเลกิ ตางกนัอยางไร ?
- การขอถอนทำกรณนีกัศกึษายงัไมชำระเงนิลงทะเบยีน ใหยืน่คำรองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 15 วนั
- การขอยกเลกิทำในกรณนีกัศกึษาชำระเงนิลงทะเบยีนเรยีนแลว ใหยืน่คำรองกอนสอบปลายภาค

ไมนอยกวา 2 สปัดาห และผลการเรยีนทีย่กเลกิจะบนัทกึเปน W (แตจะไมแสดงในใบรายงานผลการศกึษา)

การลาพกั/รกัษาสภาพ ตองทำตอนไหนบาง ?
- เจบ็ปวยตองพกัรกัษาตวัไมสามารถมาเรยีนได
- เรยีนครบหลกัสตูรแลว แตยงัไมสำเรจ็การศกึษา

กอนออกฝกประสบการณ ตองเตรยีมตวัอยางไร ?
- นกัศกึษาตองสอบประกนัคณุภาพภาษาองักฤษและประกนัคณุภาพคอมพวิเตอร ใหผานจงึจะสามารถ

ออกฝกประสบการณได
- เกรดเตรยีมฝกและฝกประสบการณวชิาชพี ตองไดผลการเรยีนไมต่ำกวา C ถงึจะถอืวาสอบผาน

คำรองขอสำเรจ็การศกึษา ตองยืน่ตอนไหน ?
นกัศกึษายืน่คำรองขอสำเรจ็การศกึษาภายใน 1 เดอืนแรก ของภาคการศกึษาสดุทายทีจ่ะสำเรจ็การศกึษา

หากนักศึกษาไมสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ยื่นคำรองไว นักศึกษาจะตองยื่นคำรองสำเร็จการศึกษาและ

ชำระเงนิคาลงทะเบยีนบณัฑติใหมอกีครัง้

เรยีนแลวไดผลการเรยีนไมด ีเรยีนใหมไดหรอืไม ?
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนไปแลว เพื่อเปลี่ยนผลการเรียนใหดีขึ้นได

และจะนบัคาคะแนนเฉพาะรายวชิาทีล่งทะเบยีนครัง้หลงัเทานัน้ ในรายวชิาหนึง่ ๆ  จะลงทะเบยีนเรยีนซ้ำไดไมเกนิ
2 ครัง้ (การจะลงเปลีย่นผลการเรยีนใหมไดตองไดผลการเรยีนในรายวชิานัน้ ๆ ไมต่ำกวา D) การเรยีนเพือ่เปลีย่น
ผลการเรยีนจะไมไดเกยีรตนิยิม

สวนที ่4  คำถามทีถ่ามบอย (FAQ)
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นกัศกึษาจะพนสภาพการเปนนกัศกึษากรณใีดบาง ?

นกัศกึษาภาคปกต ิจะพนสภาพการเปนนกัศกึษาในกรณดีงัตอไปนี้
- มคีะแนนเฉลีย่สะสมต่ำกวา 1.60 เมือ่เรยีนจบชัน้ปที ่1
- มคีะแนนเฉลีย่สะสมต่ำกวา 1.80 เมือ่เรยีนจบชัน้ปที ่2 ชัน้ปที ่3 ชัน้ปที ่4 และชัน้ปที ่5
- ลงทะเบยีนเรยีนครบหลกัสตูรแลวแตคะแนนเฉลีย่สะสมต่ำกวา 1.80
- มสีภาพเปนนกัศกึษาครบ 4 ปในกรณเีรยีนหลกัสตูร 2 ป ครบ 8 ปใน กรณเีรยีนหลกัสตูร 4 ป

ครบ 10 ป ในกรณเีรยีนหลกัสตูร 5 ป
- ผลการเรยีนวชิาเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีและวชิาฝกประสบการณวชิาชพีต่ำกวา C เปนครัง้ที ่2

นกัศกึษาภาคพเิศษ จะพนสภาพการเปนนกัศกึษาในกรณใีดกรณหีนึง่ดงัตอไปนี้
- มคีะแนนเฉลีย่สะสมต่ำกวา 1.60 เมือ่เรยีนสิน้ภาคการศกึษาที3่นบัตัง้แตเริม่เขาศกึษา
- มคีะแนนเฉลีย่สะสมต่ำกวา 1.80 เมือ่เรยีนสิน้ภาคการศกึษาที ่6 ที ่9 ที ่12 ที ่15 และที ่18

นบัตัง้แตเริม่เขาศกึษา
- ลงทะเบยีนเรยีนครบหลกัสตูรแลวแตคะแนนเฉลีย่สะสมต่ำกวา 1.80
- มสีภาพเปนนกัศกึษาครบ 4 ป ในกรณเีรยีนหลกัสตูร 2 ป ครบ 8 ป ในกรณเีรยีนหลกัสตูร 4 ป

ครบ 10 ป ในกรณเีรยีนหลกัสตูร 5 ป
- ผลการเรยีนวชิาเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีและวชิาฝกประสบการณวชิาชพีต่ำกวา C เปนครัง้ที ่2

คนหางาย ทนัใจ เวบ็ไซตทะเบยีน

1. อยากรสูถตินิกัศกึษาแรกเขาแตละป ตองทำอยางไร ?
- เขาเวบ็ไซตหองทะเบยีน http://regis.nsru.ac.th/
- คลกิทีเ่มน ูสอบถามขอมลู
- คลกิทีเ่มนสูถตินิกัศกึษา รหสั 46 เปนตนมา แยกตามคณะ หรอื สถติิ
นกัศกึษา รหสั 46 เปนตนมา [แยกตามหลกัสตูร]

2. อยากไดรายชือ่เปนรายหอง ตองทำอยางไร ?
- เขาเวบ็ไซตหองทะเบยีน http://regis.nsru.ac.th/
- คลกิทีเ่มน ูสอบถามขอมลู
- คลกิทีเ่มน ูรายชือ่นกัศกึษารายหองเรยีน

3. อยากไดรายชือ่การลงทะเบยีนเปนรายหอง ตองทำอยางไร ?
- เขาเวบ็ไซตหองทะเบยีน http://regis.nsru.ac.th/
- คลกิทีเ่มน ูสอบถามขอมลู
- คลกิทีเ่มน ูรายชือ่นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนทัง้หมด

4. อยากรสูถติกิารลงทะเบยีน แตละภาคเรยีน ตองทำอยางไร ?
- เขาเวบ็ไซตหองทะเบยีน http://regis.nsru.ac.th/
- คลกิทีเ่มน ูสอบถามขอมลู
- คลกิทีเ่มน ูสถติกิารลงทะเบยีน

5. อยากรสูถตินิกัศกึษาทีส่ำเรจ็การศกึษาไปแลว ตองทำอยางไร ?
- เขาเวบ็ไซตหองทะเบยีน http://regis.nsru.ac.th/
- คลกิทีเ่มน ูสอบถามขอมลู

- คลกิทีเ่มน ูสถตินิกัศกึษา
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คณะผูจัดทำ
คูมอืการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบยีนสำหรบันกัศกึษา

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค

ทีป่รกึษา
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
ดร.ประจกัร รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ดร.สุธาทิพย งามนิล ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะผจูดัทำ
ดร.สุธาทิพย งามนิล ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดร.ภริตา พิมพันธุ รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารยธนพฒัน วัฒนชัยธรรม ผูชวยผอูำนวยการสำนกัสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน
นายมงคล แพทองคำ หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ
นางสาวขนิษฐา พวงมณนีาค หัวหนากลุมงานบริหารสำนักงาน
นางสาวธิติยา หงษเวยีงจนัทร หัวหนากลุมงานทะเบียนและประมวลผล
นายธรรมนูญ จทูา หัวหนากลุมงานสงเสริมวิชาการ

เจาของ
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค
โทร. 0-5621-9100 - 29   โทรสาร. 0-5688-2522, 0-5688-2523

Home  Page
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ฝายทะเบียนและประมวลผล http://regis.nsru.ac.th
E-mail registrar@mail.nsru.ac.th
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