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คู่มือการใช้งานระบบขอลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
 

 
 

1.  การเข้าใช้งาน 
1.1  การเข้าสู่ระบบ 

 1.  เข้าสู่เว็บไซต์ระบบขอลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา  ได้ที่  

http://regis.nsru.ac.th/new/withdraw/ 

 2.  อ่านรายละเอียด  และศึกษาคู่มือก่อนเข้าใช้งาน 

 3.  คลิก “เข้าสู่ระบบ” และกรอก “รหัสนักศึกษา” และ “รหัสผ่าน” ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต  เพื่อเข้า

สู่ระบบขอลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 

 
รูปที่ 0.1  การเข้าสู่ระบบ 
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2.  ขั้นตอนการใช้งานระบบ 
 1.  หลังจากเข้าสู่ระบบขอลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาแล้ว  จะแสดงหน้าต่างดังต่อไปนี้ 

รูปที่ 2.1  หน้าต่างระบบขอลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
 

 2.  เมนูการใช้งาน  แบ่งออกเป็น 

  - รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน  ส าหรับดูรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

  - รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน  ส าหรับดูเฉพาะรายวิชาเลือกเสรีทั้งหมดที่เปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษา 

  - เพิ่ม-ถอน (ปกติ)  ส าหรับลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา  กรณีที่นักศึกษามีการจองรายวิชา

ตามแผนการเรียนอยู่แล้ว 

ข่าวประชาสัมพนัธ ์

ข้อมูลรายวิชาตาม

แผนการเรียน 

ข้อมูลการจองรายวิชา ณ 

ปัจจุบนั 

ข้อมูลตารางเวลาที่

นักศึกษาจองรายวิชา 

เมนูต่างๆ 
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  - เพิ่ม-ถอน (นอกแผนทุกวิชา)  ส าหรับลงทะเบียนเพ่ิม-ถอนรายวิชา  กรณีที่นักศึกษาไม่มี

แผนการเรียนในปัจจุบันแล้ว  และต้องการลงทะเบียนนอกแผนทั้งหมด  โดยจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

ส่งเสริมวิชาการ  เพื่อขอปรับประเภทการลงเพ่ิมเป็นนอกแผนทั้งหมด 

  - ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  ส าหรับให้นักศึกษาขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  กรณีที่รายวิชาดังกล่าวไม่

มีเปิดในภาคเรียนนั้น ๆ  ซึ่งนักศึกษาจะต้องไปพบกับอาจารย์ผู้สอน  และอาจารย์ผู้ สอนมีความเห็นว่าจะเปิด

สอนให้กับนักศึกษา  โดยนักศึกษาจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  เพ่ือขออนุญาตเปิดหมู่

เรียนพิเศษ 

  - ตรวจสอบสถานะขอลงเพิ่ม & สร้าง QR Code ให้ผู้สอน  ส าหรับให้นักศึกษาตรวจสอบ

ว่ารายวิชาที่ขอลงทะเบียนเพ่ิมนั้น  อาจารย์ผู้สอนได้อนุมัติรายวิชาให้นักศึกษาแล้วหรือยัง  นักศึกษาสามารถ

คลิกปุ่ม “QR Code”  เพ่ือสร้าง QR Code ไปให้อาจารย์ผู้สอนอนุมัติรายวิชาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

  - Activity Logs  ส าหรับดูกิจกรรมการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษา 

  - ออกจากระบบ  ส าหรับออกจากระบบขอลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 

 

2.1  รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 

 จะแสดงรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนนั้น ๆ  ว่ามีรายวิชาใดบ้าง  โดยจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ  

ให้นักศึกษาทราบ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทะเบียนเพ่ิม ดังนี้  รหัสวิชา  รหัสอ้างอิง  ชื่อวิชา  

หน่วยกิต  หมู่เรียน  วัน  เวลา  ห้อง  สาขาที่มีการเรียน  และผู้สอนรายวิชานั้น ๆ 

 
รูปที่ 3.2  รายวิชาที่เปิดสอน 
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2.2  รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน 

 จะแสดงเฉพาะรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนนั้น ๆ  ว่ามีรายวิชาใดบ้าง  โดยจะแสดง

รายละเอียดต่าง ๆ  ให้นักศึกษาทราบ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทะเบียนเพ่ิม ดังนี้  รหัสวิชา  รหัส

อ้างอิง  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  หมู่เรียน  วัน  เวลา  ห้อง  และผู้สอนรายวิชานั้น ๆ 

 
รูปที่ 4.3  รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน 

 

2.3  เพิ่ม-ถอน (ปกติ) 

 ส าหรับนักศึกษาที่มีการจองรายวิชาอยู่แล้วตามแผนการเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ  แต่ต้องการที่จะ

ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม  หรือถอนรายวิชา เพ่ือที่จะลงทะเบียนเพิ่มเติม  เป็นต้น  มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้ 

 1.  เข้าที่เมนู  “เพิ่ม-ถอน (ปกติ)”  จะแสดงหน้าต่างดังนี้ 



5 

รูปที่ 5.4  เพิ่ม-ถอน (ปกติ) 
 

 2.  การเพิ่ม-ถอนรายวิชาสามารถท าได้ดังนี้   

- การถอนรายวิชา  สามารถท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ถอน”  ในตาราง ข้อมูลการจอง

รายวิชาขณะนี้ 

- การเพิ่มรายวิชา  นักศึกษาสามารถท าได้โดยการเลือกรายวิชาได้ที่ตาราง รายวิชาที่เปิด

สอน  เมื่อเลือกรายวิชาที่ต้องการได้แล้ว  ให้คลิกปุ่ม “เลือก”  รายวิชาดังกล่าวจะไปแสดงที่ตาราง 

ข้อมูลการจองรายวิชาขณะนี้ 

  นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลการลงทะเบียนเพ่ิม-ถอนรายวิชา  ได้ตลอดเวลาในช่วง

ระยะเวลาที่ก าหนด  หากสิ้นสุดช่วงระยะเวลาดังกล่าว  ข้อมูลล่าสุดที่ได้รับการอนุมัติรายวิชาจะถือว่าเป็น

ข้อมูลที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว 

ข้อมูลการลงทะเบียน 

ขณะใช้งานระบบ 

ข้อมูลการถอนรายวิชา 

ขณะใช้งานระบบ 

ข้อมูลรายวิชาท่ีเปิดสอน 

ส าหรับลงทะเบียนเพ่ิมเติม 
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  การลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชา  จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์  ก็ต่อเม่ือนักศึกษาได้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

ได้อนุมัติรายวิชาเรียนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และสิ้นสุดระยะเวลาการเพ่ิม-ถอนรายวิชาในภาคเรียน

ดังกล่าวแล้ว 

 

2.4  เพิ่ม-ถอน (นอกแผนทั้งหมด) 

 ส าหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนนอกแผนทั้งหมด  เนื่องจากไม่ต้องการลงทะเบียน

ตามแผนการเรียน  หรือไม่มีแผนการเรียนแล้ว  โดยนักศึกษาจะต้องเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริม

วิชาการ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 14 ชั้น 1  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปรับประเภทการ

ลงทะเบียนจากปกติ เป็น นอกแผนทั้งหมด  จึงจะสามารถใช้งานในเมนูนี้ได้  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1.  ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปรับประเภทการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน 

 2.  เข้าที่เมนู “เพิ่ม-ถอน (นอกแผนทั้งหมด)”  จะแสดงหน้าต่างดังนี้ 

รูปที่ 6.5  เพิ่ม-ถอน (นอกแผนทั้งหมด) 
 

 3.  การเพ่ิมรายวิชา นอกแผนทั้งหมด  สามารถท าได้โดยการเลือกรายวิชาได้ที่ตาราง รายวิชาที่เปิด

สอน  เมื่อเลือกรายวิชาที่ต้องการได้แล้ว  ให้คลิกปุ่ม “เลือก”  รายวิชาดังกล่าวจะไปแสดงที่ตาราง ข้อมูลการ

จองรายวิชาขณะนี้ 

ข้อมูลรายวิชาท่ีเปิดสอน 

ส าหรับลงทะเบียนเพ่ิมเติม 

ข้อมูลการลงทะเบียน 

ขณะใช้งานระบบ 
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  นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลการลงทะเบียนเพ่ิม  ได้ตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาที่

ก าหนด  หากสิ้นสุดช่วงระยะเวลาดังกล่าว  ข้อมูลล่าสุดที่ได้รับการอนุมัติรายวิชาจะถือว่าเป็นข้อมูลที่เสร็จสิ้น

สมบูรณ์แล้ว 

  การลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชา  จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์  ก็ต่อเม่ือนักศึกษาได้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

ได้อนุมัติรายวิชาเรียนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และสิ้นสุดระยะเวลาการเพ่ิม-ถอนรายวิชาในภาคเรียน

ดังกล่าวแล้ว 

 

2.5  ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 

 ส าหรับนักศึกษาท่ีประสงค์ขอเปิดหมู่เรียนที่รายวิชาดังกล่าวไม่มีเปิดสอนในภาคเรียนนั้น ๆ  โดย

จะต้องได้รับการยินยอมจากอาจารย์ผู้สอนที่จะขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  เพ่ือที่จะได้ทราบเวลาในการเรียนการ

สอน  และอาจารย์ผู้สอนอนุมัติรายวิชาดังกล่าว  มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1.  ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่อนุญาตการขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 

 2.  เข้าที่เมนู “ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ”  จะแสดงหน้าต่างดังนี้ 

 
รูปที่ 7.6  ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 

ข้อมูลการลงทะเบียน 

ขณะใช้งานระบบ 

ข้อมูลขอเปิดหมู่เรียน

พิเศษ 

รายวิชาขอเปิดหมู่เรียน

พิเศษ 
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 3.  การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  นักศึกษาจะต้องปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนให้เรียบร้อยก่อนท าการเปิด

หมู่เรียนพิเศษ  เมื่อนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนมีความเห็นตรงกันให้เปิดหมู่เรียนพิเศษ  ให้นักศึกษาติดต่อ

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  เพื่ออนุญาตให้นักศึกษาสามารถเปิดหมู่เรียนพิเศษในระบบได้ 

 โดยนักศึกษาจะต้องเลือกรายวิชาจากตาราง รายวิชาของเปิดหมู่เรียนพิเศษ  โดยคลิกที่ปุ่ม “ขอ

เปิด”  จะแสดงหน้าต่างให้ระบุชื่ออาจารย์ผู้สอน  โดยนักศึกษาเพียงพิมพ์ชื่อ  หรือนามสกุลของอาจารย์

ผู้สอน  และเลือกจากรายการที่แสดงข้ึนมาเท่านั้น  เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการพิมพ์ชื่อผู้สอน  

จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปที่ 8.7  ระบุชื่ออาจารย์ผู้สอนกับรายวิชาขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 

 

 เมื่อคลิกปุ่ม “บันทึก” ข้อมูลรายวิชาจะไปแสดงที่ตาราง ข้อมูลขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  นักศึกษา

สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลการขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  ได้ตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด  หากสิ้นสุดช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว  ข้อมูลล่าสุดที่ได้รับการอนุมัติรายวิชาจะถือว่าเป็นข้อมูลที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว 

  การลงทะเบียนขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์  ก็ต่อเม่ือนักศึกษาได้ติดต่อ

อาจารย์ผู้สอนได้อนุมัติรายวิชาเรียนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   และสิ้นสุดระยะเวลาการเพ่ิม-ถอน

รายวิชาในภาคเรียนดังกล่าวแล้ว 

 

2.6  ตรวจสอบสถานะขอลงเพิ่ม หรือสร้าง QR Code ให้กับผู้สอนรายวิชา 

 ส าหรับตรวจสอบสถานะของรายวิชาว่า  รายวชิาที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น  ได้รับการอนุมัติ

รายวิชาแล้วหรือยัง  และยังสามารถสร้าง QR Code เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนอนุมัติรายวิชาได้สะดวกยิ่งขึ้น  โดย

การคลิกที่ปุ่ม “QR Code” 
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รูปที่ 9.8  ตรวจสอบสถานะรายวิชาและสร้าง QR Code 

 

2.7  Activity Logs 

 ส าหรับเก็บข้อมูลการเข้าใช้งาน  ว่ามีการเข้าใช้งานในขั้นตอนใดบ้าง เวลาเมื่อไหร่  เป็นต้น 

 
รูปที่ 10.9  Activity Logs 


