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1. เข้าสู่ระบบ 
 ในส่วนของการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา, การเปลี่ยน
รหัสผ่าน เป็นต้น นักศึกษาสามารถกระทําได้โดยคลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ” เพ่ือทําการใส่รหัสประจําตัว และรหัสผ่าน ถ้า
รหัสประจําตัว และรหัสผ่านท่ีใช้ถูกต้องระบบจะอนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปใช้งานได้ (ข้อควรระวัง!!! นักศึกษาจะต้องเก็บ
รหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่ควรบอกให้ผู้อ่ืนทราบ เพราะจะทําให้ผู้อ่ืนเข้าใช้งานระบบเสมือนว่าเป็นตัวของนักศึกษาเอง 
หากเกิดความเสียหายข้ึน นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง)  
 
 วิธีใช้งาน 

1. ให้นักศึกษาคลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ”  
2. พิมพ์รหัสประจําตัว และรหัสผ่าน 
3. คลิกท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 
รูปท่ี 1 หน้าจอสําหรับป้อนรหัสประจําตัว และรหัสผ่าน 

ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบบริการการศึกษาน้ีได้มาตรฐานสากล นักศึกษาจะสังเกตได้จากรูป
กุญแจท่ีล็อคอยู่ ข้อมูลรหัสผ่านท่ีนักศึกษาป้อนจะถูกทําการเข้ารหัสก่อนส่งผ่านเครือข่าย 

และเมื่อนักศึกษาผ่านข้ันตอนการตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนํานักศึกษาไปสู่หน้าข่าว
ประกาศซ่ึงจะเป็นการแจ้งถึงตัวนักศึกษาโดยตรง และยังแสดงหน้าจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ ท่ีนักศึกษา
สามารถใช้งานได้แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพ ดังรูปต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 2 หน้าจอการใช้งานระบบสําหรับนักศึกษา 

2. ป้อนรหัสผ่าน 

3. คลิกท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

1. ป้อนรหัสประจําตัว
ของนักศึกษา 
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2. การเพ่ิม-ถอนวิชาลงทะเบียน 

รายละเอียดการเพ่ิม-ถอนวิชาลงทะเบียน 
1.) เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสประจําตัว และรหัสผ่านของนักศึกษาเอง 

2.) เมื่อทําการเข้าสู่ระบบอยู่ในช่วงท่ีเปิดให้ทําการเพ่ิม-ถอน จะปรากฏเมนู  ให้ทํา
การคลิกเมนูน้ีเพ่ือทําการเพ่ิม-ถอนวิชาลงทะเบียน ดังรูปท่ี 18 

 

รูปท่ี 3 การเลือกเมนู “ลงทะเบียนเพ่ิมถอน” เพ่ือ การเพ่ิม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน  

3.) เมื่อนักศึกษาเลือกท่ีเมนู “ลงทะเบียนเพ่ิมถอน” จะปรากฏหน้าจอซ่ึงแสดงรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนไว้แล้ว 
ในพ้ืนท่ี “รายวิชาท่ีลงทะเบียนท้ังหมด” ดังรูปท่ี 19 

 

รูปท่ี 4 หน้าจอการลงทะเบียนเพ่ิมลดรายวิชา  

4.) การลดรายวิชา ให้คลิกท่ีสัญลักษณ์  ในคอลัมน์ “ถอน” ท่ีตรงกับรายวิชาท่ีต้องการถอน ระบบ
จะนํารายวิชาดังกล่าวไปรอไว้ท่ีพ้ืนท่ี “รายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียน” ดังรูปท่ี 5 

ใช้เมาส์คลิกท่ีนี่เพื่อเพิ่ม หรือถอน
รายวิชา 

รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้ว 



  มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา คู่มือสําหรับนักศึกษา ระบบบริการการศึกษา 

3 

 
 
 

 

รูปท่ี 5 การถอนรายวิชา  

5.) การเพ่ิมรายวิชา ให้ค้นหารายวิชาท่ีต้องการเพ่ิม โดยระบุรหัสรายวิชาบางส่วนหรือท้ังหมดลงในช่อง 
“ระบุรายวิชา” แล้วคลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะนํารายวิชาท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีเลือกมาแสดง        ดังรูปท่ี 
6 

 

รูปท่ี 6 การค้นหารายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียนเพ่ิม  

1. คลิกท่ีนี่ เพื่อถอนรายวิชา 

2. ระบบจะนํารายวิชาท่ีเลือกไปรอไว้ที่
พื้นท่ี “รายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียน” 

1.  กําหนดเง่ือนไขรหัสรายวิชา 
2.  คลิกปุ่ม “ค้นหา” 

3.  แสดงรายวิชาท่ี
ตรงตามเง่ือนไข 

4.  คลิกท่ีนี่เพื่อเพิ่มรายวิชา 

รายวิชาท่ี
ต้องการถอน 
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หากต้องการเพ่ิมรายวิชาใด ให้คลิกท่ีรูป  ด้านหลังรายวิชา ระบบจํานํารายวิชาดังกล่าวไปแสดงในพ้ืนท่ี 
“รายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียน” ให้โดยอัตโนมัติ ดังรูปท่ี 7 

 

รูปท่ี 7 การเลือกรายวิชาท่ีต้องการเพ่ิม  

6.) ระบบจะทําการตรวจสอบวิชาท่ีทําการเพ่ิม-ถอนในเบ้ืองต้นว่าสามารถทําการเพ่ิม-ถอนได้หรือไม่ 
6.1) เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบ้ืองต้นแล้วพบว่าไม่สามารถทําการเพ่ิม-ถอนได้ นักศึกษาจะต้อง

ปรับแก้รายการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามเง่ือนไขท่ีระบบระบุเสียก่อน  
6.2) เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบ้ืองต้นแล้วพบว่าวิชาท่ีเลือกเพ่ือทําการเพ่ิม-ถอนน้ัน สามารถทําการ

เพ่ิม-ถอนได้ ให้นักศึกษาทําการคลิกท่ีเมนู  ด้านซ้ายมือของหน้าจอแล้ว
ดําเนินการตามข้ันตอนในหัวข้อการยืนยันผลการลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน
เพ่ิม-ถอนรายวิชา 

4.  ค้นหารายวิชา ท่ีต้องการเพ่ิมรายวิชา 
นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลโดยละเอียดของแต่ละรายวิชาได้จากเมนู “ค้นหารายวิชา” ข้อมูลจะประกอบไป

ด้วย รหัสวิชา, ช่ือวิชาภาษาไทย/อังกฤษ, จํานวนหน่วยกิต, หน่วยงานเจ้าของรายวิชา, เป็นรายวิชาสําหรับระดับการศึกษา
ใด, เป็นวิชาในหมวดใด, เง่ือนไขรายวิชาท่ีจําเป็นในการลงทะเบียนเรียน, จํานวนกลุ่มเรียนท่ีเปิดสอน, วันเวลาเรียน, 
ห้องเรียน/อาคารท่ีใช้ทําการเรียนการสอน, จํานวนเปิดรับลงทะเบียน, จํานวนนักศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนไปแล้ว, จํานวนท่ีน่ัง
เหลือท่ีสามารถรับลงทะเบียนได้ เป็นต้น 

วิธีใช้งาน 
1. ใช้เมาส์คลิกท่ีเมนู “ค้นหารายวิชา” 
2. กําหนดเง่ือนไขในการค้นหารายวิชา โดยเริ่มจากการระบุคณะท่ีสังกัด, วิทยาเขต, ระดับการศึกษา, 

พิมพ์รหัสวิชา และ/หรือ ช่ือวิชาท่ีต้องการค้นหา โดยสามารถใช้เครื่องหมาย * เพ่ือระบุเฉพาะบางส่วน
ของรหัสวิชา และ/หรือ ช่ือวิชาท่ีทราบ ในกรณีท่ีไม่ได้พิมพ์ข้อความใดๆ    ลงในช่องรหัสวิชา ระบบจะ
ค้นหารายวิชาโดยไม่คํานึงถึงรหัสวิชา ในทํานองเดียวกันถ้าไม่ได้พิมพ์ข้อความใดๆ ลงในช่องช่ือวิชา
ระบบจะค้นหารายวิชาโดยไม่คํานึงถึงช่ือวิชา ดังรูปต่อไปน้ี 

 

รายวิชาท่ี
ต้องการเพิ่ม 
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 รูปท่ี 8 หน้าจอกําหนดเง่ือนไขการค้นหารายวิชา 

รูปต่อไปน้ีเป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดของรหัสวิชา “000001”  

ระบุเง่ือนไขในการค้นหาต่าง ๆ 
แล้วคลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา”               

คลิกท่ีรหัสวิชาเพื่อดู
รายละเอียด 
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รูปท่ี 9 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สําหรับกรณีรายวิชาท่ีเปิดให้มีการสอนในภาคการศึกษา จะบอกรายละเอียดของรายวิชา จํานวนกลุ่ม วันและ

เวลาเรียน สถานท่ี จํานวนนักศึกษาท่ีเปิดรับ จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนแล้วและคงเหลือ 
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4.ผลการลงทะเบียน  
 หลังจากท่ีนักศึกษาเสร็จสิ้นการยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนได้โดยการคลิกท่ีปุ่ม “ผลการลงทะเบียน” จากหน้าจอแสดงผลลัพธ์การยืนยันการลงทะเบียน หรือนักศึกษา
สามารถดูผลการลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษาน้ีจากหน้าจอข่าวประกาศถึงนักศึกษา โดยการคลิกท่ีเมนู  “ผลการ
ลงทะเบียน” 
 หน้าจอผลลงทะเบียนประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วน 

1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน  ซ่ึงจะแสดงผลลัพธ์สุดท้ายของรายวิชาท้ังหมดท่ีนักศึกษาได้ลงไว้ในปี/
ภาคการศึกษาปัจจุบัน 

2. ตารางแสดงประวัติการลงทะเบียน เป็นตารางแสดงประวัติการลงทะเบียนของปี/ภาคการศึกษาปัจจุบัน ซ่ึง
อาจจะประกอบไปด้วย การทํารายการลงทะเบียน, เพ่ิมรายวิชา, ถอนรายวิชา, เปลี่ยนกลุ่มเรียน เป็นต้น 

 

รูปท่ี 10ผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน  

4. ตารางเรียนตารางสอบ  
 นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเองได้จากเมนู “ตารางเรียน/สอบ” โดยนักศึกษา
สามารถดูรายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบย้อนหลังได้ โดยการเลือกปี/ภาคการศึกษาท่ีต้องการ 

ระบบแสดงประวัติการทํา
รายการลงทะเบียน เช่น     
ลงทะเบียน, เพิ่มวิชา,ถอนวิชา, 
เปล่ียนกลุ่มเรียน 

ระบบแสดงรายวิชาท่ี
นักศึกษาลงทะเบียนไว้ใน
ภาคการศึกษาปัจจุบัน 
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รูปท่ี 11 การตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอบ  


