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พันธกิจ
1. สนับสนุนดานการผลิตบัณฑิต
การสนับสนุนและใหบริการทางการศึกษาแก คณะ/หนวย
งาน/นิสติ ตัง้ แตแรกเขาจนสําเร็จการศึกษาทุกระดับ ทัง้ ระดับปริญญา
ตรี โท และเอก
2. สนับสนุนดานมาตรฐานทางวิชาการ
การสนับสนุนการใหบริการวิชาการ ตรวจสอบ รักษา ควบคุม
มาตรฐานทางวิชาการ โดยครอบคลุมหลักสูตรทั้ง ๓ กลุมวิชา คือ กลุม
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี กลุม วิทยาศาสตรสขุ ภาพ กลุม สังคมศาสตร ให
บริ ก ารด า นการจั ด การเรี ย นการสอน อํ า นวยความสะดวกการใช
หองเรียนหองประชุมและพืน้ ทีใ่ ชสอยอืน่ ๆ แกผรู บั บริการทางการศึกษา
3. สนับสนุนดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
การสนับสนุนใหบริการ แนะแนวสัญจร รวมงานตลาดนัด
หลั ก สู ต รเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน ของ
มหาวิทยาลัย เพือ่ ใหความรูด า นการศึกษาตอ ในสถาบันอุดมศึกษา แก
ครู นักเรียน ผูปกครอง และผูสนใจ เปนหนวยงานสนับสนุนดานการ
ใหบริการจัดสอบ ใหกบั สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ
มหาชน) สทศ.ดําเนินการจัดสอบ O-NET และ GAT/PAT
4. สนับสนุนดานงานวิจัย
การสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน ทํางานวิจัยสถาบัน
เพื่ อ พั ฒ นาองค ก รไปสู  เ ป า หมาย และสอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย ที่จะกาวสูมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย
5. สนับสนุนดานบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ
การใหบริการผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน การให
บริการรับลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน การแจงขอมูลขาวสาร
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วิสัยทัศน
“สงเสริม สนับสนุน และใหบริการดานการศึกษาที่
ดี มีระบบและประสิทธิภาพ เพื่อทําใหมหาวิทยาลัย
นเรศวร เปนมหาวิทยาลัยระดับแนวหนา ในกลุม 10
อันดับแรกของประเทศ”
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ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยศิริเกษม ศิริลักษณ, นางสาวจรวยพร สุดสวาสดิ์
นางสาวศันสนีย หลอศิริ
นางจิรพรรณ ชือศรี, นางวาสนา พาใจดี, นางอรพิน วินาลัย, นางภัทริกา สิงหสถิตย, นางสาวชญาพันธุ สุธร,
นางสาวปทมชนนันท ศรีพิพัฒนกุล
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สถานที่รับรายงานตัวและฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจําปพุทธศักราช 2557
ณ อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วันอาทิตยที่ 7 ธันวาคม 2557 – วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557

--------------------------------------------

สถานที่รับรายงานตัวและฝกซอมยอย
กลุมที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต (ป.เอกและป.โท)
สถานที่รับรายงานตัว
อาคารอเนกประสงค (สนามบาสเกตบอล)
สถานที่ฝกซอม
อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชชินีนาถ (ตึก QS)
กลุมที่ 2 คณะเกษตรศาสตรฯ
สถานที่รับรายงานตัว
อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ฝกซอม
หองประชุมเกษตรศาสตร 1 (AG 2109) คณะเกษตรศาสตรฯ
กลุมที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร
สถานที่รับรายงานตัว
อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ฝกซอม
หอง DT 2309 และ DT 2310 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (NSU 02) คณะทันตแพทยศาสตร
กลุมที่ 4 คณะนิติศาสตร
สถานที่รับรายงานตัว
บริเวณลานกิจกรรมอเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ฝกซอม
LAW 4103, LAW 4308 และ LAW 4309
กลุมที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร
สถานที่รับรายงานตัว
ณ บริเวณลานอเนกประสงค ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร
สถานที่ฝกซอม
บัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร ม.นเรศวร ฝกซอมที่
หองประชุมรองศาสตราจารย ดร.ประภา ลิ้มประสูตร ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร
บัณฑิต จากสถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลฯ ฝกซอมที่
หองอาคารเรียนรวม H 301, H 302 และ H 303
กลุมที่ 6 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร
- ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
สถานที่รับรายงานตัว ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค
สถานที่ฝกซอมยอย หองปราบไตรจักร 23 และปราบไตรจักร 43
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สถานที่รับรายงานตัว ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค
สถานที่ฝกซอมยอย หองปราบไตรจักร 13, ปราบไตรจักร 33
และปราบไตรจักร 53
- ปริญญาบัญชีบัณฑิต และ
สถานที่รับรายงานตัว ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สถานที่ฝกซอมยอย หองปราบไตรจักร 63
กลุมที่ 7 คณะแพทยศาสตร
วันอาทิตยที่ 7 ธันวาคม 2557
สถานที่รับรายงานตัว
ณ หองประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ฝกซอม ณ หองประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันจันทรที่ 8 ธันวาคม 2557
สถานที่รับรายงานตัว
ณ หองประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ฝกซอม
อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557
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สถานที่รับรายงานตัว
ณ หองประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุมที่ 8 คณะเภสัชศาสตร
วันอาทิตยที่ 7 ธันวาคม 2557
สถานที่รับรายงานตัว
หอง ภ.1311 คณะเภสัชศาสตร
สถานที่ฝกซอม
หอง ภ.1311 คณะเภสัชศาสตร
วันจันทรที่ 8 ธันวาคม 2557
สถานที่รับรายงานตัว
โถงใตอาคาร 1 ชั้น 1 ฝงลานจอดรถยนต คณะเภสัชศาสตร
สถานที่ฝกซอม
หอง ภ.1311 คณะเภสัชศาสตร
วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557
สถานที่รับรายงานตัว
โถงใตอาคาร 1 ชั้น 1 ฝงลานจอดรถยนต คณะเภสัชศาสตร
สถานที่ฝกซอม
หอง ภ.1311 คณะเภสัชศาสตร
กลุมที่ 9 คณะมนุษยศาสตร
สถานที่รับรายงานตัวและฝกซอม หองปราบไตรจักร 12 และ 32 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุมที่ 10 คณะวิทยาศาสตร
วันที่ 7 ธันวาคม 2557
สถานที่รับรายงานตัวและฝกซอม โถงใตอาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร
วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2557
สถานที่รับรายงานตัวและฝกซอม สนามวอลเลยบอล อาคารอเนกประสงค
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุมที่ 11 คณะศึกษาศาสตร
สถานที่รับรายงานตัวและรับรายงานตัว ณ หองสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุมที่ 12 คณะวิทยาศาสตรการแพทย
สถานที่รับรายงานตัว
หอง MD 235 คณะวิทยาศาสตรการแพทย
สถานที่ฝกซอม
ลานสันทนาการ คณะวิทยาศาสตรการแพทย
กลุมที่ 13 คณะวิศวกรรมศาสตร
สถานที่รับรายงานตัวและฝกซอม ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ตึกวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
กลุมที่ 14 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สถานที่รับรายงานตัว
บริเวณโถงโลงชั้น 1 ตึก ARL คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สถานที่ฝกซอม
บริเวณโถงโลงชั้น 1 ตึก ARL คณะสถาปตยกรรมศาสตร
กลุมที่ 15 คณะสหเวชศาสตร
สถานที่รับรายงานตัว
ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร
สถานที่ฝกซอม
หองประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ 2 คณะสหเวชศาสตร
กลุมที่ 16 คณะสังคมศาสตร
วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2557
สถานที่รับรายงานตัวและฝกซอม บริเวณหนาอาคารปราบไตรจักร ฝงคณะสังคมศาสตร
วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2557
สถานที่ฝกซอม เวลา 08.00 น. – 12.00 น. หองปราบไตรจักร 22, 42 และ 62 อาคารปราบไตรจักร
กลุมที่ 17 คณะสาธารณสุขศาสตร
สถานที่รับรายงานตัวและฝกซอม หอง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุมที่ 18 วิทยาลัยนานาชาติ
สถานที่รับรายงานตัว
ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
สถานที่ฝกซอม
หอง NUIC 309 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น3
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กองบริ ก ารการศึ ก ษา ได จั ด
โครงการ Problem Based Learning :
สรางปญหาเพื่อแกปญหา เมื่อวันที่ 17
กรกฎาคม 2557 ที่ผานมา ณ หองสัมมนา
เอกาทศรถ 210 อาคารเอกาทศรถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหอาจารยเกิดความรูความเขาใจการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตอ
ไป ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน และ นพ.สุประพัฒน สนใจพาณิชย อาจารยประจําคณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ หลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based learning
และตัวอยางการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based learning พรอมทั้งจัดกิจกรรมการสรางบทเรียน Problem-based learning
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จั ด
โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนา
อาจารยมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําป
2557 ขึน้ เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ณ ห อ ง 210 อาคารเอกาทศรถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
และระหวางวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม
2557 ณ สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอรท
จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปฐมนิเทศอาจารยใหมและใหความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ ตลอดจนสรางความเขาใจใน
บทบาทหนาที่อันพึงปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวยหัวขอการอบรมที่นาสนใจจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิหลายทาน อาทิ
- การทํางานใหมีความสุขและประสบความสําเร็จ ดวย EQ / AQ / MQ / SQ โดย ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
- ความกาวหนาเสนทางสูวิชาชีพอาจารยและกลยุทธสูความสําเร็จทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย นพ.ยง ภูวรวรรณ
- สมรรถนะระดับมาตรฐานสากลของอาจารยมหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย
- ใหคําปรึกษาแบบไหนตรงใจเด็กมอนอ โดย รองศาสตราจารย นพ.ชิษณุ พันธุเจริญ และทีมวิทยากรรวม
ทั้งนี้ มีผูผานโครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําป 2557 จํานวนทั้งสิ้น 79 คน
วั น พฤหั ส บดี ที่ 31 กรกฎาคม
2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอง
สุ พ รรณกั ล ยา 3 สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวจรวยพร สุด
สวาสดิ์ (ผูอ าํ นวยการกองบริการการศึกษา)
พรอมดวยหัวหนางานไดรวมตอนรับคณะ
ศึกษาดูงานจากสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 19 คน ซึ่งไดเขาศึกษาดูงานระบบการสงผลการเรียน การจัดเก็บเอกสารงานทะเบียน
นักศึกษา ไดแก ระเบียนประวัตินักศึกษา การลงทะเบียนและการสงผลการเรียน การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การเบิกจายงบประมาณและ
จัดซื้อจางพัสดุ และระบบงานสารบรรณของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2557
กองบริการการศึกษาจัดประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาเครือขายสหกิจศึกษา
ภาคเหนือตอนลาง ครั้งที่ 3/2557

วั น ที่ 22 สิ ง หาคม 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดมาศึกษา
ดูงาน ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร
วั น ที่ 29 สิ ง หาคม 2557
ผู  ช  ว ยศาสตราจารย นพ.ศิ ริ เ กษม
ศิริลักษณ ไดสงงานวิชาการใหกับรอง
อธิการบดีฝายวิชาการทานใหม (รอง
ศาสตราจารย ดร.รสริน วองวิไลรัตน)
และไดถายทอดนโยบาย/วิสัยทัศนการ
บริหารงานแกบุคลากรกองบริการการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 13 – 14 กันยายน 2557
และ วันที่ 20 กันยายน 2557 กองบริการ
การศึกษาไดจดั โครงการอบรมเตรียมความ
พรอมใหกบั นิสติ สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร
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MOOC : ÁØ¡ãËÁ‹¢Í§ E-Learning

â´Â : ªÞÒ¾Ñ¹¸Ø ÊØ¸Ã

ในปจจุบนั ไดมกี ารพัฒนาเทคโนโลยีดา น E-Learning กันอยางกวางขวาง
E-Learning มีรปู แบบและชองทางการเขาถึงใหมๆ เพิม่ ขึน้ มากมาย และเทคโนโลยี
ดานการศึกษารูปแบบหนึง่ ทีไ่ ดรบั การกลาวถึงอยางมากในปจจุบนั คือ “MOOC”
MOOC (Massive Open Online Course) เปนรูปแบบการนําเสนอ
การเรียนรูหลักสูตรตางๆ ทางออนไลนที่เขาถึงผูเรียนจํานวนมากๆ ผานทางหนา
เว็บไซตซงึ่ สวนใหญเปนการใหบริการฟรี โดยการนําเทคโนโลยีและวิธกี ารเรียนการ
สอนสมัยใหมมาผสมผสานกัน ทําใหคนทัว่ โลกสามารถเขาถึงการศึกษาไดโดยผาน
ชองทางออนไลน นอกจาก MOOC จะมีสื่อประกอบการเรียนแบบปรกติ เชน วีดิ
โอ หนังสือ และแบบฝกหัดแลว ยังมีฟอรัม (Forum) ใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยน
สนทนาระหวางนักเรียนดวยกัน หรือกับผูสอนไดอีกดวย
E-Learning มีคุณสมบัติเปน MOOC แตที่ตางกัน คือ E-Learning มักจะใชเรียนกับ
ผูเรียนในกลุมจํากัด เชน ในมหาวิทยาลัย ซึ่งสวนใหญจะเสียคาเลาเรียนรวมไปแลว หรือสถาบัน
บางแหงใหเสียเงินเรียนผาน E-Learning และเมื่อจบแลวจะไดรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา
บัตร แตในความหมายของ MOOC การเรียนการสอนจะกินวงกวางกวานั้นมาก
MIT และ Yale เปนผูริเริ่มเผยแพรสื่อการเรียนการสอนฟรีทางออนไลนที่เรียกวา OCW (Open
Courseware) และมีการเผยแพรทาง YouTube ซึง่ เปนการดูเพียงขางเดียว ตอมาจึงผูค ดิ พัฒนา
เทคโนยีและรูปแบบการสอนแบบ MOOC โดยผสมผสานเทคโนโลยีเขาไปใหม เพื่อเปนการ
ตอบโจทยที่ระบบ E-Learning เดิมๆ ยังทําไมได
แนวคิดที่ถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของ MOOC มีดังนี้
1. การเขาถึง (Accessibility) : การเรียนผาน MOOC สวนใหญจะไมมีคาใชจาย มี
เพียง Internet ก็สามารถเรียนได
2. การปฏิสมั พันธ (Interaction) : การเรียนผาน MOOC ผูเ รียนไมไดนงั่ ฟงเพียงอยาง
เดียว ระหวางดูวิดีทัศนจะมีคําถามแทรก นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถตั้งคําถามโดยใหเพื่อน
นักเรียนทีม่ อี ยูท วั่ โลกมาชวยกันมาตอบได และสามารถปรึกษากับผูส อนไดตลอด ซึง่ สิง่ นีเ้ ปนการ
สรางบรรยายการเรียนแบบ one-on-one ใหเกิดเปนจริงในโลกออนไลนได
3. เสรีภาพ (Freedom) : ผูเ รียนจะเปนใครก็ได ทุกคนมีสทิ ธิเขาเรียนไดเหมือนกันหมด โดยสามารถเลือกวิชาทีอ่ ยากเรียนได ไมมกี ฎเกณฑ
บังคับ (นอกจากจะเปนการเรียนเพื่อเอาใบประกาศนียบัตรและปริญญา)
MOOC มีลกั ษณะการเรียนทัง้ แบบเรียนตามกําหนดเวลา และแบบเรียนตามเวลาทีส่ ะดวก สวนการโตตอบจะมีการตัง้ คําถามแทรกในการ
เรียน และมีการบาน ซึ่งผูเรียนสามารถปรึกษากับเพื่อนนักเรียน และอาจารยได ถานักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนและสอบผานไดตามเกณฑจะถือวา
เรียนจบวิชานั้นโดยสมบูรณ จะมีเกียรติบัตรอิเลคทรอนิคส (Badge) มอบใหดวย
ที่มา : http://sipaedumarket.wordpress.com/2014/04/20/mooc-มุกใหมของอีเลิรนนิง/
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μŒÍ§¡ÒÃ¢Íãº Transcript (ÀÒÉÒä·Â)
μŒÍ§´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§
μÔ´μ‹Í·ÕèäË¹?

2

ตอบ ติดตอที่ หนาเคาทเตอร งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการ
การศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. เขียนคํารอง NU 15 Transcript
2. ยื่นคํารอง พรอมชําระเงินคาธรรมเนียม ที่หนาเคาทเตอร งาน
ทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา
3. รับใบเสร็จคืน เพื่อนํามาขอรับเอกสารภายหลัง 3 วันทําการ หลัง
จากยื่นคํารองแลว 3 ทําการ จึงนําใบเสร็จมาขอรับที่หนาเคาทเตอร
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา
หมายเหตุ รหัสนิสิตที่ขึ้นตนดวย 43 ขึ้นไป จึงจะสามารถขอ Transcript (ภาษาไทย) ได

¶ŒÒ¹ÔÊÔμÂÑ§ÍÂÙ‹ã¹ªÑé¹»‚·Õè1 áÅÐ¨ÐÂŒÒÂ¤³Ð áμ‹
¹ÔÊÔμÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤¨ÐÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒã¹
¤³ÐãËÁ‹·Õè¨ÐÂŒÒÂä»¡‹Í¹ ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹¤Ð?

¡ÒÃÅ§ÃÕà¡Ã´¨ÐμŒÍ§·íÒãº
Nu6 ËÃ×ÍäÁ‹ ÊÒÁÒÃ¶Å§
·ÐàºÕÂ¹ä´ŒàÅÂâ´ÂäÁ‹μŒÍ§·íÒ
ãºNU6 ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹¤Ð?
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ตอบ ขอบังคับกําหนดใหนสิ ติ ลงทะเบียนตามแผนการเรียนอยาง
นอย 2 ภาคเรียนปกติ จึงจะสามารถยายคณะได

ตอบ การลงรีเกรด มีทั้งลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาเดิม ที่เคยเรียนแลว
สอบไลไดผลการเรียน D+, D และF หรืออาจลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
อื่น ๆ ที่เปดสอนในภาคเรียนนั้นๆ นิสิตตองตรวจสอบกับตารางเรียน
บนระบบทะเบียนออนไลนวารายวิชาที่นิสิตตองการลงทะเบียนเรียน
นั้น เปดใหกับผูเรียนกลุมใด หลักสูตรอะไร หากวิชานั้นไมไดกําหนด
นิสติ สามารถคลิกที่ตะกรา เพื่อลงทะเบียนเรียนได หากวิชานั้นไมได
เปดใหกับนิสิตเรียน จะตองดําเนินการเขียนคํารอง NU 6
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