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ค ำน ำ 
 

 คู่มือการใช้ระบบทะเบียนนักศึกษานี้ ประกอบด้วยโปรแกรม     
การลงทะเบยีนเรยีน  ข้อมูลประวตัินักศึกษา การสอบถามผลการศกึษาทาง
อินเตอร์เน็ต การเพิ่มลดถอนรายวชิา ฯลฯ  โดยแสดงรายละเอียด ขั้นตอน
การเข้าระบบทะเบยีนนักศึกษา  และการเข้าโปรแกรมในแต่ละหัวข้อ 
รายละเอียดวิธีการขั้นตอนการท างานพร้อมรูปภาพ และปุ่มค าสั่งเครื่องมือ
การท างานของระบบ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกและง่ายต่อการใช้
งาน 
 หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ในการด าเนินการเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
ทะเบียนนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
  
 
           หน่วยทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 
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ก ำหนดเวลำท ำกำร 

หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 1 
เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 
โทรศัพท์  02-2564092-9  ต่อ 2128, 2129 

E-mail : Regis@stin.ac.th 
************** 

 

                     
ค ำเตือน 

1. นักศึกษาสามารถยืนยันการลงทะเบียนเรียน ได้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น       
โปรดตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการบันทึกรายวิชาให้ถูกต้องเรยีบร้อย       
ก่อนการบันทึกยืนยันการลงทะเบยีน 

2.  นักศึกษำต้องท ำกำรลงทะเบียนเรียนตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในประกาศ 
     ของสถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
3.  นักศึกษาต้องท าการลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จก่อนการโอนเงินค่าบ ารุง 
     การศึกษา จึงถือว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนท่ีถูกต้องตามขั้นตอน      
4.  การเพิ่ม - ลด ถอนรายวิชา ตอ้งเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาล   
     ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
 

********************* 
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 3. กำรดูผลกำรศึกษำ (ส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ) 
     อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดผูลการศึกษาของนักศึกษาในความดแูลทั้งหมด   
การดูรายงานผลการศึกษา สามารถคลิกเข้ำไปโปรแกรมผลกำรศึกษำ จะปรากฎรายชื่อ
นักศึกษาในความดูแลโดยคลิกท่ีช่ือ แล้วจะปรากฏ ผลการศึกษาดังรูปด้านล่าง 
             คลิกเข้าเมนู (1) ผลกำรศึกษำ จะปรากฏหน้าต่างรายชื่อนักศึกษา แล้วคลิกท่ี
ช่ือนักศึกษาจะแสดงรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาน้ันๆ 

คลกิ (1) 

******************************** 
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สำรบัญ 
 

 เรื่อง             หน้ำ 
ขั้นตอนก่อนกำรลงทะเบียนเรยีน      1 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรลงทะเบยีนเรียน     2 
กำรเข้ำระบบทะเบียนนักศึกษำออนไลน์     3 
รำยกำรโปรแกรม และสิทธิ์กำรใช้งำนของนักศึกษำ   5 
กำรใช้งำนปุ่มเครื่องมือต่ำงๆ ในโปรแกรม     6 
กำรลงทะเบียนนักศึกษำ       7 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต     7 
 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา       8 
 1. ขั้นตอนกำรลงทะเบียน      9 
  - การเพิ่มรายวิชาที่ไม่มีในแผนการเรียน   10 
    (กรณียังไม่ยืนยันการลงทะเบยีน) 
  - การยืนยันการลงทะเบียน     11 
       - การพิมพ์ใบช าระเงนิ     12 
  - ใบแสดงการช าระเงิน     13 
      กำรเพิ่ม ลด ถอนรำยวิชำ     14 
 2. ข้อมูลนักศึกษำ       16 
 3. ตำรำงเรียนตำรำงสอน      17 
 4. ผลกำรศึกษำ       18 
 5. กำรจ ำลองเกรด       19 
 6. ตรวจสอบส ำเร็จกำรศึกษำ     20 
 7. ขอส ำเร็จกำรศึกษำ      21 
 8. กำรเข้ำระบบทะเบียนนักศึกษำของอำจำรย์   22 
  - ขอบเขตการเข้าถึงข้อมูล     22 
  - การเข้าระบบทะเบียนนักศึกษา    22 
    1. รายงานประวัตินักศึกษา(ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)  24 
    2. การอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน     26 
    3. การดูผลการศึกษา(ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)  27 
 ก ำหนดเวลำท ำกำร       24 
 

************ 
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ขั้นตอนก่อนกำรลงทะเบียนเรียน 

 1.  ศึกษาประกาศสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทริา สภากาชาดไทย 
เรื่อง ก าหนดวันเปิด - ปิด  ภาคการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่เปิดสอน 
 2. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับการแนะแนวการลงทะเบียนเรียน 
 3. ศึกษาก าหนดปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 
ที่เปิดสอน  
 4.  ศึกษารายวิชาที่เปิดสอนและก าหนดการสอบส าหรับนักศึกษาพยาบาล  
ประจ าภาคการศึกษานั้นๆ 
 5.  นักศึกษาต้องศึกษาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 
  - ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (พยาบาลศาสตรบณัฑติ) 
  - ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2561 (บัณฑิตศึกษา) 
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 2. กำรอนุมัติให้ลงทะเบียน (ส ำหรับอำจำรย์ท่ีปรึกษำ) 
 1. คลิกเข้าเมนู (1) อำจำรย์ท่ีปรึกษำอนุมัติให้ลงทะเบียน จะปรากฏหน้าต่าง 
กำรอนุมัติให้ลงทะเบียน แสดงช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา และรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในภาคนั้นๆ 
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาพิมพ์รหัสนักศกึษาที่ (2) Add line เพ่ือเพ่ิมชื่อนักศึกษำใน
ปกครองเพื่ออนุมัติให้ลงทะเบยีนเป็นรายคน แล้วคลิกท่ี (2) Add line  เพ่ือเพ่ิมคน
ต่อไปให้ครบทุกคน   
 3. กรณีที่นักศึกษาคนใดมรีายวิชาที่ไม่ได้รับการอนุมัติใหล้งทะเบียน ให้คีย์รหัส
นักศึกษาท่ี (2) Add line เพ่ือเพ่ิมชื่อนกัศึกษำ แล้วคลกิที่ (4) เพ่ือคย์ีวชิาทีไ่ม่อนุมตัใิห้
ลงทะเบียนเรียน จนครบทุกคน 
 4.  คลิก บันทึก (3)  เพื่อบันทึกข้อมูลดังรูปด้านลา่ง 

คลกิ (2) 

คลกิ (1) 

คลกิ (3) 

คลกิ (4) 
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 ข้อมูลนักศึกษำ (ส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ) 
  เมื่อคลิกที่ชื่อ/รหัสนักศึกษา ในความดูแล จะปรากฏ หน้าต่างประวัติ 
ส่วนตัวนักศึกษา ข้อมูลการศึกษา ผลการศึกษาฯ โดยดูรายงานได้เพียงอย่างเดียว 
ไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลได้  

5 

ขั้นตอนด ำเนินกำรลงทะเบียนเรียน 

     นักศึกษำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อกำรลงทะเบียนเรียน 

นักศึกษำลงทะเบียนเรียนทำงอินเตอร์เน็ต ตรวจสอบรำยวชิำ
ลงทะเบยีนและจ ำนวนเงินให้ถูกต้อง แล้วยืนยันกำรลงทะเบยีน 

ช ำระเงิน 

 
นักศึกษำรับใบเสร็จรบัเงินที่หน่วยกำรเงินและบญัช ี  

 

หมำยเหตุ นักศึกษาต้องด าเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อนการโอนเงิน 
  ทุกครั้ง ต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามวันเวลาที่ก าหนด  
  มิฉะนั้นจะต้องเสียคา่ปรับในการลงทะเบียนเรียนสาย 

สิ้นสุดกำรลงทะเบียน 
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กำรเข้ำระบบทะเบียนนักศึกษำออนไลน์กำรเข้ำระบบทะเบียนนักศึกษำออนไลน์  
นักศึกษาระบบลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน Web browser สามารถเข้าท่ี  

Web สถาบันฯ www.Stin.ac.th ระบบสารสนเทศ เลือกระบบทะเบียนนักศึกษา 
แล้วคลิก  Sign in เพ่ือเข้าหน้าแรกในการเข้าระบบ  หรือเข้า web โดยตรงหน้า
แรกในการเข้าระบบ https://edu.stin.ac.th/web/login ดังรูปด้านล่าง 

 

 

 

วิธีกำรเข้ำระบบ ทะเบียนนักศกึษำ 
  คลิกเครื่องหมาย              เพื่อแสดงเมนรูายการระบบต่างๆ      
 

  คลิกเมนูระบบสารสนเทศ แล้วคลิก เลือกระบบทะเบียนนักศกึษา 
 

  คลิก Login เข้าสูร่ะบบ จะเป็นหน้าจอให้ใส่รหสันักศึกษาและ 
        รหัสผ่าน 

27 

1. รำยงำนประวัตินักศึกษำ (ส ำหรับอำจำรย์ท่ีปรึกษำ) 

  คลิกที่เมนขู้อมลูนักศกึษำ ส าหรบัดูข้อมูลประวัติของนักศึกษา ในหน้าต่างนี ้
จะแสดงเฉพาะรายชื่อกลุ่มนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น คลกิดูได้ครั้งละคน  
โดย คลกิที่เลขประจ ำตัวนักศึกษำ จะปรากฏหน้าต่างของนักศึกษาท่ีอยู่ในความดูแล  ข้อมูล
ประวัตสิ่วนตัว  ประวตัิการศึกษา (ดังตัวอย่าง) 

https://edu.stin.ac.th/web/login
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      เมื่อคลิก Login เข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าต่าง ด้านล่าง เพื่อให้นักศึกษา 
ใส่รหสันักศึกษา และรหสัผ่านเพื่อเข้าระบบ  โดย คลิกท่ี Sign in  
ดังรูปด้านล่าง 

ช่อง อีเมล์/รหสันักศึกษา  ให้กรอก  เลขรหัสเจ้ำหน้ำที ่
ช่อง รหัสผ่าน/เลขประจ าตัวประชาชน ให้กรอก เลขบัตรประชำชน 
คลิก LOG IN เพื่อเข้าระบบ  ก็จะเข้าหน้าเมนรูายการที่นักศึกษามีสทิธ์ิเข้าใช้งาน 

       เมื่อคลิก  Sign in ที่มุมบนขวา แล้วจะขึ้นหน้าจอให้
นักศึกษาใส่รหสันักศึกษาและเลขบัตรประชาชนเพื่อเข้าระบบ 

คลิก 

5 

6 

7 

4 

4 

5 

6 

7 

7 

เมื่อคลิก Login เข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าต่าง ด้านลา่ง เพื่อให้นักศึกษา
ใส่รหสันักศึกษา และรหสัผ่านเพื่อเข้าระบบ  โดยคลิกท่ี Sign in  
ดังรูปด้ำนล่ำง 

ช่อง อีเมล์/รหสันักศึกษา  ให้กรอก  รหัสนักศึกษำ 
ช่อง รหัสผ่าน/เลขประจ าตัวประชาชน  ให้กรอก เลขบัตรประชำชนของนกัศึกษำ 
คลิก LOG IN เพื่อเข้าระบบ  ก็จะเข้าหน้าเมนรูายการที่นักศึกษามีสทิธ์ิเข้าใช้งาน 

เมื่อคลิก  Sign in ที่มุมบนขวา แล้วจะขึ้นหน้าจอให้นักศึกษาใส่รหัสนักศึกษา
และเลขบัตรประชาชนเพื่อเข้าระบบ 

คลิก 4 

5 

6 

7 

5 

6 

7 

4 
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เมื่อนักศึกษา LOG IN เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว  จะปรากฎเมนูรายงาน
ต่างๆ  

รำยกำรโปรแกรม และสิทธิ์กำรใช้งำนของนักศึกษำรำยกำรโปรแกรม และสิทธิ์กำรใช้งำนของนักศึกษำ  

25 

กำรเข้ำระบบทะเบียนนักศึกษำ   
อาจารย์ที่ปรึกษาระบบลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน Web browser สามารถเข้าท่ี   

Web สถาบันฯ www.Stin.ac.th ระบบสารสนเทศ เลือกระบบทะเบียนนักศึกษา แล้วคลิก  
Sign in เพื่อเข้าหน้าแรกในการเข้าระบบ  หรือเข้า web โดยตรงหน้าแรกในการเข้าระบบ          
https://edu.stin.ac.th/web/login ดังรูปด้านล่าง 

 

 

 

วิธีกำรเข้ำระบบทะเบียนนักศกึษำ 
  คลิกเครื่องหมาย                  เพื่อแสดงเมนรูายการระบบต่างๆ      
 

  คลิกเมนูระบบสารสนเทศ แล้วคลิก เลือกระบบทะเบียนนักศกึษา 
 

  คลิก Login เข้าสูร่ะบบ จะเป็นหน้าจอให้ใส่รหสันักศึกษาและ รหัสผ่าน 

กำรเข้ำระบบทะเบียนนักศึกษำของอำจำรย์
            ขอบเขตกำรเข้ำถึงข้อมูล 
 1. ประวัตินักศึกษำ (ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูข้อมลู
ประวัตินักศึกษาในความดูแลไดเ้พียงอย่างเดียว 
 2. อนุมัติกำรให้ลงทะเบียน (ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) อาจารย์ที่ปรึกษาวิเคราะห์
การศึกษาของนักศึกษาในความดแูล อนุมัติให้ลงทะเบียนตามแผนการเรยีน หรือเห็นสมควร
ให้ลงทะเบียนเรียนตามแผนของนกัศึกษาแต่ละบคุคลทีส่ามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
 3. กำรดูผลกำรศึกษำ (ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูผล
การศึกษาของกลุ่มนักศึกษาในความดูแลเท่านั้น  

https://edu.stin.ac.th/web/login
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7. ขอส ำเร็จกำรศึกษำ 

 เมื่อคลิกที่เมนูขอส ำเร็จกำรศึกษำ จะปรากฏหน้าต่างส าหรับใหน้ักศึกษา  

ที่คาดว่าส าเร็จการศึกษา ตรวจสอบสิทธิ  
 

*************************** 

คลกิ 
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กำรใช้งำนปุ่มเครื่องมือต่ำงๆ ในโปรแกรม  
สัญลักษณ ์ กำรใช้งำนปุ่ม 

 

ส าหรับสั่งให้โปรแกรมท าการค้นหา
ข้อมูล 

 ส าหรับสั่งให้โปรแกรมรับขอ้มูล 

 ส าหรับส่ังให้โปรแกรมลบขอ้มูล 

 ส าหรับสั่งให้โปรแกรมยืนยันการบันทึก
ข้อมูลการลงทะเบียน 

 

  
เป็นการแสดงความต้องการเพิ่มรายวิชา 
 

 

  
เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงยืนยันรับข้อมูล  

 
 
 

ส าหรับสั่งให้ยกเลิกบันทกึข้อมูล 

 
ส าหรับสั่งให้โปรแกรมพิมพ์รายงานใบ
ยืนยันการลงทะเบียน  
 

 

  
ออกจากระบบ 

 

  
แสดงเมนูรายการระบบต่างๆ      
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1  แสดง ช่ือ นามสกุล ของนักศึกษา  
2  เมนูต่างๆ ของระบบ 
3  แสดงรหัสวิชาที่ใช้ลงทะเบียน 
4  แสดงรายวิชาการลงทะเบียน 
5  ส าหรับค้นหาวิชา ระบุรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม 
6  แสดงสัญญาลักษณ์ เพื่อใช้ในการลบรายวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียน 
7  แสดงปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” เมื่อคลิกแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ 

กำรลงทะเบียนนักศึกษำ 

         เมื่อคลิก เมนูกำรลงทะเบียนนักศึกษำ จะปรากฏหน้าตา่งลงทะเบียน ซึ่งจะ
แสดงรายวชิาที่เปดิสอน ในภาคการศึกษานั้นๆ โดยนักศึกษำจะเห็นเฉพำะข้อมูลวิชำ
ของนักศึกษำเท่ำนั้น ที่หน้ารหัสวิชาจะมีเครื่องหมายลบ  

เพื่อให้นักศึกษาคลิกลบวิชาทีไ่มเ่ลือก เมื่อมีการบันทึกยืนยนัลงทะเบียนแล้ว 
เคร่ืองหมายจะเปลี่ยนเปน็              และมีรายละเอียดดังรูปด้านลา่ง  

หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑติ 

ความหมายของต าแหน่งตา่ง ๆ ของโปรแกรมลงทะเบียน 

คลิก 
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6. ตรวจสอบส ำเร็จกำรศึกษำ 

 ตรวจสอบส ำเร็จกำรศึกษำ 

 เมื่อคลิกเมนูตรวจสอบส ำเร็จกำรศึกษำ ที่เมนูตรวจสอบส ำเร็จกำรศึกษำนี้
โปรแกรมจะแสดงรายงานรายละเอียดจ านวนหน่วยกิตสะสม  เกรดเฉลี่ยสะสม ที่
นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนตั้งแตแ่รกเข้า เพื่อน ามาประมวลผลกับภาคการศึกษาสุดท้าย 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรจะต้องด าเนินการขอส าเรจ็การศึกษา ต้อง
ด าเนินการดังนี้ 

 1. ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลประวัตสิ่วนตัว ประวัติการศึกษา หลักสตูรที่
ศึกษา ท่ีอยู่ปัจจุบัน หากมีการเปลีย่นแปลงนักศึกษาสามารถแก้ไขได ้โดยต้องติดต่อหน่วย
ทะเบียนฯ เพื่อขอแก้ไข “กรณีที่สถำบันฯ ประกำศรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว จะไม่
สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้” 

 2. บันทึกยืนยันการขอส าเร็จการศึกษา 

คลกิ 
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5. กำรจ ำลองเกรด 

 กำรจ ำลองเกรด 

 เมื่อคลิกที่เมนูการจ าลองเกรด โปรแกรมนี้นักศึกษาสามารถทดลองก าหนดเกรด
แต่ละวิชาที่ลงทะเบียน ซึ่งจะแสดงวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ปัจจุบันท่ีก าลังศึกษาอยู่ โดยที่ผลการศึกษาจริงยังไม่มีการประมวลผล 

 โปรแกรมนี้นักศึกษาสามารถท าการทดลองค านวณผลการเรียน  

โปรแกรมจะค านวณเกรดที่นักศึกษาทดลองใส่เกรด เพื่อใช้วางแผนการศึกษาต่อไป 

คลกิ 
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คลิก 

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษำ 

1  แสดง ช่ือ นามสกุล ของนักศึกษา  
2  เมนูต่างๆ ของระบบ 
3  แสดงรหัสวิชาที่ใช้ลงทะเบียน 
4  แสดงรายวิชาการลงทะเบียน 
5  ส าหรับค้นหาวิชา ระบุรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม 
6  แสดงสัญญาลักษณ์ เพื่อใช้ในการลบรายวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียน 
7  แสดงปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” เมื่อคลิกแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ 

ความหมายของต าแหน่งตา่ง ๆ ของโปรแกรมลงทะเบียน 
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1. ขั้นตอนกำรลงทะเบียน 
     1. เปิดโปรแกรมเข้าเมนูการลงทะเบียน จะปรากฏรูปด้านลา่ง จะแสดง
รายชื่อวิชาที่เปิดสอน โดยนักศึกษาจะเห็นรายวิชาตามแผนการศึกษาของภาค
การศึกษานั้นๆ 
     2. นักศึกษาตรวจสอบรายช่ือวิชาปรากฏที่หน้าจอว่าครบหรือไม่ ถ้าหากมีวิชา
ท่ีนอกเหนือจากแผนการศึกษา (กรณีท่ีมีวิชาเลือกจะแสดงวิชาเลือกทุกวิชา)  ให้
คลิกเครื่องหมายลบ        (6) หน้ารหัสวิชา เพื่อลบวชิำที่นักศึกษาไม่ได้
ลงทะเบียนออก จนครบและให้แสดงรายงานท่ีหน้าจอเฉพาะวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเท่านั้น  

                          กรณีที่แผนกำรเรียนมีวิชำเลือก ฐำนข้อมลูจะแสดงวิชำเลือกทุกกรณีที่แผนกำรเรียนมีวิชำเลือก ฐำนข้อมลูจะแสดงวิชำเลือกทุก
รำยวิชำ ให้นักศึกษำเลือกเฉพำะรำยวิชำท่ีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนเท่ำนั้นรำยวิชำ ให้นักศึกษำเลือกเฉพำะรำยวิชำท่ีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนเท่ำนั้น  
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4. ผลกำรศึกษำ 

 ผลกำรศึกษำ 

 เมื่อคลิกเมนูผลกำรศึกษำ ที่เมนนูี้จะแสดงรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษา ระบบจะจัดเรียงตามภาคการศึกษา และปีการศึกษา รายงานจ านวน 

หน่วยกิตท่ีลงทะเบยีนเรยีน  หน่วยกิตท่ีสอบได้  เกรดเฉลี่ยประจ าภาค  และเกรดเฉลี่ย
สะสม  ซึ่งนักศึกษาสามารถสอบถามผลการศึกษาได้ที่เมนูผลการศึกษาน้ี 

คลกิ 
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3. ตำรำงเรียนตำรำงสอน 

 1. คือเมนูตารางเรียนตารางสอน   

    เมนูนี้จะแสดงรายงานข้อมลูวัน เวลา รหสั รายวิชาที่เปดิสอน เวลาเริม่เรียน 
และสิน้สุดการเรียน วันสอบ รวมถึงอาจารย์ผูส้อนในแต่ละวิชา และนอกจากนี้จะแสดง
การใช้ห้องเรียนในรายวิชาตา่งๆ 

 2. ตารางสอบ 

     จะแสดงรหสัวิชา ช่ือวิชา  วันเวลาที่สอบ และอาจาราย์ผูส้อน 

คลิก 
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                กำรเพิ่มรำยวิชำที่ไม่มีในแผนกำรเรียน (กรณียังไม่ยืนยันกำรลงทะเบียน)กำรเพิ่มรำยวิชำที่ไม่มีในแผนกำรเรียน (กรณียังไม่ยืนยันกำรลงทะเบียน)   
หลังจากที่นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียนแล้ว ระบบแสดงรายวิชาในการ

ลงทะเบียนตามแผนการศึกษาตามหน้าจอแล้ว หากไม่มีวิชาที่นักศึกษาต้อง

ลงทะเบียน นักศึกษาสามารถเพ่ิมวิชาได้โดยการ คลิกที่          ที่ช่อง รหัส
วิชา/ชื่อวิชา  โปรแกรมจะขึ้นชื่อวิชาให้ แล้วนักศึกษาก็คลิกเพ่ิม      เลือกวิชาที่
ต้องการ รายวิชานั้นก็จะแสดงในช่อง รหัสวิชา/ชื่อวิชา  

ถ้าไม่ต้องการเพิ่ม  คลิกที่  เพื่อกลับสู่หน้าจอหลักการลงทะเบียน 
     
            เมื่อแสดงความต้องการเพิ่มรายวิชาครบแล้ว ระบบจะให้ยืนยันการเพิ่มอีกครั้ง ให้

คลิกท่ี        เป็นอันสิ้นสุดการเพิ่มรายวิชาลงทะเบียน 
             

คลกิเพิม่วชิา 

คลกิค้นหาวิชา 
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     เมื่อนักศึกษาเลือกวิชาครบถ้วนแล้วตรวจสอบรายช่ือวิชาที่แสดงอยู่หน้าจอ        
ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว คลิก ยืนยันกำรลงทะเบียน 
    ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียน ขณะที่นักศึกษาก าลังท าการลงทะเบียนในระบบอยู่นั้น   
แต่ยังไม่ท าการยืนยันการลงทะเบียน นักศึกษาสามารถ ลบและเพิ่มวิชาได้ด้วยตนเอง  
หากนักศึกษาคลิก ยืนยันกำรลงทะเบียนเรียนแล้วนักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไข 
ข้อมูลได้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการด าเนินการ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อมูลรายวิชาว่า

     กำรยืนยันกำรลงทะเบียน  

     นักศึกษาคลิกที่   เพื่อยืนยันการลงทะเบียนของนักศึกษา  
หากไม่คลิกยืนยันการลงทะเบียน ถือว่าระบบลงทะเบียนยังไม่สมบูรณ์ 

ระบบแสดงข้อความสถานะการลงทะเบียน “ยืนยันกำรลงทะเบียน” 

หมำยเหตุ  หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเพิ่ม-ลดรายวิชา 
จะต้องมาด าเนินการตามข้อบังคับสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
 -  

คลกิยืนยนั 
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2. ข้อมูลนักศึกษำ (ข้อมูลส่วนตัว ประวัติ) 

   คลิกเมนูข้อมูลนักศึกษำ 

 จะแสดงรายงานข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา เช่น วันเดือนปีเกิด เป็นต้น ประวัติการศึกษา
ของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถแก้ไขได้เอง หากนักศึกษามีการแก้ไขข้อมูล หรือ เปลี่ยน
ช่ือ-สกุล ต้องด าเนินการเขียนค ารอ้งและแนบหลักฐานดังกล่าว โดยยื่นค าร้องท่ีหน่วยทะเบียน
ประมวลผลการศึกษา  

คลิก 
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           คลิกท่ี แก้ไข  (1) เพื่อให้สามารถท าการแกไ้ขข้อมูล เพื่อเพิ่ม/ลดรายวิชาได้  
จากนั้น คลิกที่ช่องวิชาที่ต้องการถอน/เพิ่ม เมื่อคลิกแล้ว ค าสั่งแก้ไขจะเปลีย่นเป็น บันทกึ 
 กรณีต้องกำรถอนรำยวิชำ  ให้คลิกท่ีวิชานั้นแล้วคลิกที่ ถอน (2)แลว้คลิกบันทึก 
 กรณีต้องกำรเพ่ิมรำยวิชำ  ให้คลิกท่ีช่อง วิชาแล้วคีย์รหสัวิชา เพื่อเพิ่มวิชา แล้วท า
การบันทึก โดยคลิกบันทึก  ดังรูปด้านล่าง 

 1 
คลิก 

2 

        คลิกเพ่ิมวิชำ ที่ช่องรหัสวชิา แล้วคลิก จะให้ค้นหาวิชา เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ท าการบันทึก โดยคลิกค าสั่ง บันทกึ ด้านบน 

15 

กำรพิมพ์ใบช ำระเงิน 

       เมื่อนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนส าเรจ็เรยีบร้อย ระบบจะขึน้ค าว่า 
“พิมพ์ใบช ำระเงิน” ให้กดคลิก โดยจะออกรายงานดังรูปหน้า 13 

คลิก 
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ใบแสดงกำรช ำระเงินใบแสดงกำรช ำระเงิน  

                เป็นเอกสารแจ้งการช าระเงิน  ซึง่เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะออก
รายงานแสดงอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษา โดยช าระเงนิผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น 

17 

กำรเพิ่ม  ลด  ถอนรำยวิชำกำรเพิ่ม  ลด  ถอนรำยวิชำ  
    1. หลังจากท่ีนักศึกษายืนยันระบบการลงทะเบียนแล้ว และต้องการ เพิ่ม ลด ถอน

รายวิชา นักศึกษาสามารถด าเนินการเขียนค าร้อง เพิ่ม ลด ถอนรายวิชา ตามข้อบังคับสถาบัน
การพยาบาลศรสีวรินทิราฯ และตอ้งได้รับการอนมุัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา/คณบดีก่อน จึงจะ
ด าเนินการได้ และสามารถกระท าได้ในช่วงเวลาที่ก าหนดดังนี้ 
 - กำรขอเพ่ิมรำยวิชำ จะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 
 - กำรขอลดรำยวิชำ จะกระท าไดภ้ายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคฤดรู้อน และรายวิชาที่ขอลดนี้จะไม่บนัทึกลงในใบประมวลผล
การศึกษา (TRANSCRIPT) 
 - กำรขอถอนรำยวิชำ จะกระท าได้หลังจาก 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ แต่
ไม่เกิน 12 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือหลังจาก 2 สัปดาห์แรกของภาคฤดรู้อน แต่
ไม่เกิน 4 สัปดาห์แรกของภาคฤดูรอ้น และรายวิชาที่ขอถอนนี้จะบันทึกในใบประมวลผล
การศึกษา (TRANSCRIPT) 
        ส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ สถาบันการพยาบาลฯ 

         กำรเพ่ิม ลด ถอนรำยวิชำ 
 นักศึกษาคลิกที่  ลงทะเบียนนกัศกึษำ   เพ่ิม/ลด รำยวิชำ 

คลิก 


