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คูมือการใชงานระบบอนุมัติขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา 
 

 
 

1.  การเขาใชงาน 
1.1  การเขาสูระบบ 
 1.  เขาสูระบบอนุมัติขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา  ไดที่ระบบงานสําหรับอาจารยเมนู “ระบบอนุมัติขอ
ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา”  
 2.  อานรายละเอียด  และศึกษาคูมือกอนเขาใชงาน 

 
รูปที่ 0.1  ระบบอนุมัติขอลงะทเบียนเพิ่มรายวิชา 

2.  ขั้นตอนการใชงานระบบ 
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 1.  หลังจากเขาสูระบบอนุมัติขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาแลว  จะแสดงหนาตางดังตอไปนี้ 

รูปที่ 2.1  หนาตางระบบขอลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
 
 2.  เมนูการใชงาน  แบงออกเปน 
  - รายวิชาทั้งหมดท่ีเปดสอน  สําหรับดูรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา 
  - รายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอน  สําหรับดูเฉพาะรายวิชาเลือกเสรีทั้งหมดที่เปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษา 
  - อนุมัติรายวิชา  สําหรับอนุมัติรายวิชาที่มีนักศึกษามาขอลงทะเบียนเพิ่ม หรือเปดหมูเรียน
พิเศษในรายวิชาที่อาจารยเปนผูสอน 
  - Activity Logs  สําหรับดูกิจกรรมการเขาใชงานระบบของอาจารยผูสอน 
  - ออกจากระบบ  สําหรับออกจากระบบอนุมัติขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา 
 
2.1  รายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 
 จะแสดงรายวิชาที่เปดสอนในภาคเรียนนั้น ๆ  วามีรายวิชาใดบาง  โดยจะแสดงรายละเอียดตาง ๆ  
ใหนักศึกษาทราบ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทะเบียนเพิ่ม ดังนี้  รหัสวิชา  รหัสอางอิง  ชื่อวิชา  
หนวยกิต  หมูเรียน  วัน  เวลา  หอง  สาขาที่มีการเรียน  และผูสอนรายวิชานั้น ๆ 
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รูปที่ 3.2  รายวิชาที่เปดสอน 

 
2.2  รายวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอน 
 จะแสดงเฉพาะรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในภาคเรียนนั้น ๆ  วามีรายวิชาใดบาง  โดยจะแสดง
รายละเอียดตาง ๆ  ใหนักศึกษาทราบ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทะเบียนเพิ่ม ดังนี้  รหัสวิชา  รหัส
อางอิง  ชื่อวิชา  หนวยกิต  หมูเรียน  วัน  เวลา  หอง  และผูสอนรายวิชานั้น ๆ 

 
รูปที่ 4.3  รายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอน 

 
2.3  อนุมัติรายวิชา 
 สําหรับอนุมัติรายวิชาที่มีนักศึกษาขอลงทะเบียนเพิ่มเติมในรายวิชาของอาจารยผูสอน  รวมทั้ง
รายวิชาขอเปดหมูเรียนพิเศษของอาจารยผูสอน  มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เขาที่เมนู  “อนุมัติรายวิชา”  จะแสดงหนาตางดังนี้ 
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รูปที่ 5.4  อนุมัติรายวิชา 

 
 2.  การอนุมัติรายวิชาสามารถทําไดดังนี้   

- อนุมัติรายวิชา  สามารถทําไดโดยการคลิกที่ปุม          ใหตรงกับรายชื่อนักศึกษาที่
ตองการอนุมัติในตาราง รายวิชาที่มีการลงทะเบียนเพิ่ม หรือ รายวิชาที่มีการขอเปดหมูเรียนพิเศษ เมื่อ
อนุมัติรายวิชาดังกลาว สถานะรายวิชาจะถูกปรับเปนผูสอนอนุมัติแลว  เพื่อใหนักศึกษาทราบวารายวิชา
ดังกลาวไดรับการอนุมัติแลว 

- ไมอนุมัติรายวิชา  สามารถทําไดโดยการคลิกที่ปุม          ใหตรงกับรายชื่อนักศึกษาที่
ตองการไมอนุมัติในตาราง รายวิชาที่มีการลงทะเบียนเพิ่ม หรือ รายวิชาที่มีการขอเปดหมูเรียนพิเศษ  เมื่อ
ไมอนุมัติรายวิชาดังกลาว สถานะรายวิชาจะถูกปรับเปนไมอนุมัติ  เพื่อใหนักศึกษาทราบวารายวิชาดังกลาว
ไมไดรับการอนุมัติ  นักศึกษาจะไดพิจารณาทําการลงทะเบียนเพิ่มเปลี่ยนแปลงเปนรายวิชาอื่นตอไป 

- รออนุมัติรายวิชา  สามารถทําไดโดยการคลิกที่ปุม          ใหตรงกับรายชื่อนักศึกษาที่
ตองการรออนุมัติในตาราง รายวิชาที่มีการลงทะเบียนเพิ่ม หรือ รายวิชาที่มีการขอเปดหมูเรียนพิเศษ  เมื่อ
รออนุมัติรายวิชาดังกลาว สถานะรายวิชาจะถูกปรับเปนรอผูสอนอนุมัติ  เพื่อใหนักศึกษาทราบวารายวิชา
ดังกลาวยังไมไดรับการอนุมัติ  นักศึกษาจะไดทําการติดตออาจารยผูสอนใหทําการอนุมัติรายวิชาลงทะเบียน
เพิ่มตอไป 
  นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนขอมูลการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา  ไดตลอดเวลาในชวง
ระยะเวลาที่กําหนด  หากสิ้นสุดชวงระยะเวลาดังกลาว  ขอมูลลาสุดที่ไดรับการอนุมัติรายวิชาจะถือวาเปน
ขอมูลที่เสร็จสิ้นสมบูรณแลว 
  การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา  จะเสร็จสิ้นสมบูรณ  ก็ตอเมื่อนักศึกษาไดติดตออาจารยผูสอน
ไดอนุมัติรายวิชาเรียนดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว  และสิ้นสุดระยะเวลาการเพิ่ม-ถอนรายวิชาในภาคเรียน
ดังกลาวแลว 
 

ขอมูลนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนเพิ่ม 

ขอมูลรายวิชาที่เปดสอน 
สําหรับลงทะเบียนเพิ่มเติม 
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2.4  การอนุมัติรายวิชาผาน QR Code ของนักศึกษา 
 สําหรับอํานวยความสะดวกในการนุมัตริายวิชาของนักศึกษา  โดยอาจารยผูสอนสามารถใชมือถือใน
การสแกน QR Code เพื่ออนุมัติรายวิชา 

 
รูปที่ 6.5  QR Code อนุมัติรายวิชาของนักศึกษา 

 
 1.  ทําการสแกน QR Code ที่นักศึกษานํามาให 
  - กรณียังไมไดเขาสูระบบ  หนาจอจะแสดงหนาตางใหเขาสูระบบกอน  สามารถเขาสูระบบ
ไดโดยใชช่ือผูใชงานและรหสัผานเดียวกับการใชงานเครือขายของมหาวิทยาลัย 

 
รูปที่ 7.6  เขาสูระบบเพื่ออนุมัติรายวิชา 

 
  -  กรณีเขาสูระบบแลว  จะแสดงหนาจอยืนยันวาตองการอนุมัติรายวิชาดังกลาวหรือไมตอไป 
 2.  หนาจอจะแสดงหนาตางยืนยันวา ตองการอนุมัติรายวิชาดังกลาว ใหนักศึกษาหรือไม  หากยืนยัน
ใหคลิกทีปุ่ม “อนุมัติ” 



6 

 
รูปที่ 8.7  ยืนยันการอนุมัติรายวิชา 

 
2.5  Activity Logs 
 สําหรับเก็บขอมูลการเขาใชงาน  วามีการเขาใชงานในขั้นตอนใดบาง เวลาเมื่อไหร  เปนตน 

 
รูปที่ 9.8  Activity Logs 


