
 

ขั้นตอนและคูมื่อการใช้งานระบบลงทะเบยีนออนไลน์ ลา่ช้า/เพิ่มวิชา และขออนุมัติเพิ่มที่นั่ง 
ROV (Registration Online Version) 

 

 

01 
Login เขา้ระบบ ROV 

เข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
ล่าช้า/เพ่ิมวิชา และขออนุมัติเพ่ิม
ที่น่ัง ได้ที่ https://rov.bu.ac.th 
โดยใช้ Username เดียวกับที่ใช้ 
Login E-mail ของมหาวิทยาลัย 

 

 

01 Login เข้าระบบ

Login เข้าระบบ ROV 
ที่ https://rov.bu.ac.th

02  คลิกเมนูลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับสถานะการลงทะเบียนของนักศึกษา)

- “1a ยื่นคําขอลงทะเบียนล่าช้า (Registration Request)” เพ่ือลงทะเบียนล่าช้า 

- “1b ยื่นคําขอเพ่ิมวิชา (Adding Request)”เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมวิชา 

- "1c ยื่นคําขอลงทะเบียนรายวิชา (Course Registration Request)” เพ่ือขอลงทะเบียน
รายวิชา

03 ยอมรับข้อตกลง

04 เลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน

- กดปุ่ม “+ เพ่ิมวิชา (Click to add your course)” เพ่ือเพ่ิมวิชา

- กรอกรหัสวิชาและเลือก Section กดปุ่ม “เลือก (Section)”

- หน้าจอจะแสดงข้อกําหนดของ Course/Section

05 ตรวจสอบรายวิชา
06 ยืนยันการเลือก

รายวิชาและขออนุมัติที่
นั่งเพ่ิม

07 กรอกข้อมูลติดต่อนักศึกษา 

(Contact Information) 08 ยืนยันการส่งคําขอ

09 ติดตามผลคําขอ
เลือก “2. ติดตามผลคําขอ (Request Follows-up)”

- เมื่อคําขออนุมัติ (Approved) กดปุ่ม “Print Payment Slip” พิมพ์แบบฟอร์ม
เพ่ือไปชําระเงินภายในวันที่ที่กําหนด 

- เมื่อคําขอไม่ได้รับการอนุมัติ เลือก Edit เพ่ือจัด Course/Section ใหม่ หรือ
เลือก Cancel Your Request เพ่ือยกเลิกใบคําขอ

10 การยกเลิกคําขอ

เลือก "4 ยกเลิกคําขอลงทะเบียน"

- สามารถยกเลิกได้เฉพาะคําขอที่ยังไม่ยื่นหรือคําขอที่
ไม่ได้รับการอนุมัติ

- เลือก Cancel Your Request เพ่ือยกเลิกใบคําขอ



02 
เลือกเมนูลงทะเบียน  

(ขึ้นอยู่กับสถานะการลงทะเบียนของนักศึกษา) 
2.1 “1a ย่ืนคาํขอลงทะเบียน
ล่าช้า (Registration Request)”  
2.2 “1b ย่ืนคาํขอเพ่ิมวิชา 
Adding Request” 
2.3 “1c ย่ืนคาํขอลงทะเบียน
รายวิชา (Course Registration 
Request)”  

 

 

03 
ยอมรับข้อตกลงการใช้งานระบบ 

3.1 อ่านและเลือก”ยอมรับ
ข้อตกลง”  และคลิกปุ่ม Next 
เพ่ือไปขั้นตอนถัดไป 

 

 

3.2 ยืนยันข้อตกลง กดปุ่ม 
“ยืนยัน (Accept)” 

 

 
 

   

 

คลิกเพือ่ลงทะเบียนเรียน 

 

อ่านและเลอืกยอมรับ
ข้อตกลง คลิกปุ่ม Next 
เพื่อไปขั้นตอนถัดไป 



04 
เลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบยีนเรียน 

4.1 กดปุ่ม “+ เพ่ิมวิชา (Click 
to add your course)”  
เพ่ือเพ่ิมวิชา 

 
 
 
 
 

 

 

4.2 เลือก Course และ Section 
ระบบจะแสดงข้อกําหนด 
Course/Section 
4.3 กดปุ่ม “เลือก (Select)” 

 

 

   

 

กดปุ่มเพื่อเพิ่มวิชา 

 

กรอกรหัสวิขา/Course และเลือก Section 

ข้อกําหนด 
Course/Section 

 

กดปุ่มเลือก (Select)  



05 
ตรวจสอบรายวิชา 

ตรวจสอบรายวิชาและกดปุ่ม 
“Next” 

 

 

06 
ยืนยันการเลือกรายวิชาและขออนุมัติที่นัง่เพิ่ม 

6.1 ยืนยันการเลือกรายวิชา และ
กดปุ่ม “บันทกึ (Save)” 
 

 

 

6.2 ในกรณีทีม่ีรายวิชาที่ที่น่ังเต็ม
ให้กรอกรายละเอียดเพ่ือย่ืนคําขอ
เพ่ิมที่น่ัง  
6.3 กดปุ่ม “Next” เพ่ือไป
ขั้นตอนถัดไป 

 

 

   

ตรวจสอบรายวิชา
และกดปุ่ม Next 

 

กดปุ่ม Next เพื่อไปขั้นตอนถดัไป 



07 
กรอกข้อมูลติดต่อนักศึกษา (Contact Information) 

กรอกข้อมูลติดต่อนักศึกษา 
(Contact Information)  
และกดปุ่ม “Finish” 

 

 

08 
ยืนยันการส่งคาํขอลงทะเบียน 

8.1 ยืนยันการส่งคําขอ
ลงทะเบียน 
กดปุ่ม “ยืนยัน (Submit)” 

 

 

8.2 เมื่อย่ืนคําขอเรียบร้อยแล้ว 
ระบบจะแจ้งจํานวนคิวที่รอใน
การประมวลผล 

 

 

กรอกเบอร์มือถอืที่สามารถติดต่อได้และกดปุ่ม “Finish” 

 



09 
การติดตามผลการลงทะเบียนเรียน 

การติดตามผลเมื่อส่งคําขอ รอ
การประมวลผลประมาณ 15-60 
นาที คลิก “2. ติดตามผลคําขอ 
(Following your Request)”  
 
9.1 เมื่อคําขออนุมัติ 
(Approved) กดปุ่ม “Print 
Payment Slip” พิมพ์
แบบฟอร์มเพ่ือไปชําระเงินภายใน
วันที่ที่กําหนด 
 

 

9.2 เมื่อคําขอไม่ได้รับการอนุมัติ 
ระบบจะแจ้งสถานะจัดวิชาใหม่ 
(Redo) สามารถจัดวิชาใหม่หรือ
ยกเลิกคําขอ 

9.2.1 จัดวิชาใหม่  
a) เลือก Edit เพ่ือจัด 

Course/Section 
ใหม ่

 

 

b) คลิกปุ่ม Remove 
วิชาที่ไม่อนุมัติ 

 

 

   

คลิก 2 ติดตามผลคําขอ 
เม่ือคําขอไม่อนุมัติ กดปุ่ม “Edit” เพือ่จัดวชิาใหม่ 

 

 

คลิกปุ่ม Remove วิชาที่ไม่อนุมัติ  

คลิก 2 ติดตามผลคําขอ 
เม่ือคําขออนุมัติ กดปุ่ม “Print Payment Slip” พิมพแ์บบฟอร์ม 

เพื่อไปชําระเงนิภายวันที่ที่กําหนด 



c) ยืนยันการลบวิชา 
กดปุ่ม “ใช่ (Yes)” 

 

 

d) ระบบแสดงวิชา
คงเหลือในคําขอ 

e) หากต้องการเพ่ิม
วิชา ทําตาม
ขั้นตอนที่ 4-8  

f) หากไม่ต้องการเพ่ิม
วิชา ย่ืนคําขอ
เฉพาะวิชาที่เหลือ 
ทําตามขั้นตอนที่ 
6-8 

 
     9.2.2 ยกเลิกคําขอ 

a) เลือก Cancel เพ่ือ
ยกเลิกใบคําขอ 

 

 

b) ยืนยันการลบคําขอ 
กดปุ่ม “ใช่ (Yes)” 

 

 

 

   

คลิก 2 ติดตามผลคําขอ 
เม่ือคําขอไม่อนุมัติ กดปุ่ม “Cancel Your Request” เพื่อยกเลิกคําขอ 

 
 



c) ระบบแสดงสถานะ
คําขอยกเลิกแล้ว  

 

 

 

10 
การยกเลิกคําขอลงทะเบียน 

สามารถยกเลกิคําขอที่ยังไม่ย่ืน
หรือคําขอไม่อนุมัติ 
 
10.1 เลือก “4 ยกเลิกคําขอ
ลงทะเบียน” 
10.2 คลิกปุ่ม Cancel Your 
Request คําขอที่ต้องการยกเลิก 
 

 

10.3 ยืนยันการยกเลิกคําขอ
ลงทะเบียน กดปุ่ม “ใช่ (Yes)” 

 

10.4 ระบบแสดงสถานะคําขอ
ยกเลิกแล้ว  

 

 

11 
หากหมดเวลาลงทะเบียนเรยีนแล้ว ต้องทาํอย่างไร 

หากหมดเวลาลงทะเบียนแลว้  
11.1 กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยังไมชํ่าระเงิน ต้องรอลงทะเบียนช่วงเวลาลงทะเบียนล่าช้า 
11.2 กรณีทีล่งทะเบียนและชําระเงินเรียบร้อยแล้ว ต้องการลงทะเบียนเพ่ิมวิชา ต้องรอลงทะเบียนช่วงเวลาลงทะเบียนเพ่ิม-ลด
วิชา 

 

คลิก 4 ยกเลกิคําขอลงทะเบียน 
กดปุ่ม “Cancel Your Request” 

เพื่อยกเลิกคําขอลงทะเบียน 

 


