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เริ่มต้นใช้งานระบบเริ่มต้นใช้งานระบบ  
นักศึกษาสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เช่ือมต่ออยู่กับระบบ

เครือข่ายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการก าหนด Location หรือ Net site ในโปรแกรม 
Internet Explorer ไปที่ URL ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด แล้วกดปุ่ม Enter ระบบจะน านักศึกษาไปสู่ข้อมูลพื้นฐาน
ทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 
    รูปที่ 1 หน้าจอแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ  

 
หน้าข่าวประกาศจะถูกแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติทันทีที่นักศึกษาเข้ามาที่เว็บไซต์ของงานทะเบียนนักศึกษาและ

ประมวลผล กองบริการการศึกษา เพื่อแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยเรียงล าดับจากประกาศที่มีความส าคัญจากมากไปหาน้อย ให้นักศึกษาใช้เมาส์คลิกที่ช่ือเรื่องประกาศ
ดังกล่าวเพื่อแสดงรายละเอียดของประกาศเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) นักศึกษาควรใช้ Website นี้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อที่จะ
ทราบข่าวประกาศต่างๆ ของงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลที่แจ้งมา 

และจากรูป จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งประกอบไปด้วย การเข้าสู่
ระบบ, วิชาที่เปิดสอน, ตารางสอบรวม, ตารางเรียนนักศึกษา เป็นต้น ถ้านักศึกษาสนใจต้องการทราบรายละเอียดส่วนใดให้
นักศึกษาใช้เมาส์คลิกท่ีเมนูท่ีต้องการ 

ระบบจะแสดงประกาศเรื่องต่างๆ ของ
งานทะเบียนนักศึกษาและมวลผล ซ่ึง
สามารถดูรายละเอียดได้โดยใช้เมาส์
คลิกที่หัวข้อประกาศแต่ละเร่ือง 

เมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ 
ที่สามารถใช้งานได้ 
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 เข้าสู่ระบบ 

 ในส่วนของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นส่วนบุคคล กาลงทะเบียน, การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา 
ฯลฯ นักศึกษาสามารถกระท าได้โดยคลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ” เพื่อท าการใส่รหัสประจ าตัว และรหัสผ่าน ถ้ารหัสประจ าตัว 
และรหัสผ่านที่ใช้ถูกต้องระบบจะอนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปใช้งานได้ (ข้อควรระวัง!!! นักศึกษาจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็น
ความลับ ไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบ เพราะจะท าให้ผู้อื่นเข้าใช้งานระบบเสมือนว่าเป็นตัวของนักศึกษาเอง หากเกิดความ
เสียหายขึ้น นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง)  

วิธีใช้งาน 

1. ให้นักศึกษาคลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ”  
2. พิมพ์รหัสประจ าตัว และรหสัผ่าน 
3. คลิกท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 
รูปที่ 2 หน้าจอส าหรับป้อนรหัสประจ าตัว และรหัสผ่าน 

ส าหรับรหัสผ่านที่ใช้ Login เข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้มีการใช้
รหัสผ่านเดียวกับการใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ (รหัสผ่าน Wi-Fi) 

และเมื่อนักศึกษาผ่านขั้นตอนการตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะน านักศึกษาไปสู่หน้าข่าว
ประกาศซึ่งจะเป็นการแจ้งถึงตัวนักศึกษาโดยตรง และยังแสดงหน้าจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ ที่นักศึกษา
สามารถใช้งานได้แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพ ดังรูปต่อไปนี้ 

2. ป้อนรหัสผ่าน 

3. คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

1. ป้อนรหัสประจ าตวัของ
นักศึกษา 
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รูปที่ 3 หน้าจอการใช้งานระบบส าหรับนักศึกษา 

การการลงทะเบียนลงทะเบียน  

 นักศึกษาสามารถท าการลงทะเบียนเรียนได้โดยการเลอืกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบจะน านักศึกษาไปสู่หน้าจอการ
รับลงทะเบียน ดังรูปต่อไปนี้ 

 วิธีการเข้าระบบลงทะเบียน 

                        คลิกเมนู      เพื่อเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน ซ่ึงเมนูนี้จะปรากฏในช่วงลงทะเบียน
เท่านั้น  
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รูปที่ 4 เมนูที่พร้อมส าหรับให้บริการลงทะเบียนแก่นกัศึกษา 
 

 วิธีการลงทะเบียน และวิธีใช้เมนูย่อยต่างๆ  

เมื่อนักศึกษาคลิกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบจะเรียกหน้าจอที่ใช้ส าหรับการท ารายการลงทะเบียน ใน
หน้าจอนี้จะปรากฎเมนูย่อยต่างๆ ที่ ได้แก่ เมนูแสดงหลักสูตร เมนูค้นหารายวิชา เมนูค านวณค่าใช้จ่าย เมนูแสดงตาราง
เรียน/สอบ เป็นต้น  
 

 
รูปที่ 5 เมนูย่อยในหน้าจอลงทะเบียน 

 

 ขั้นตอนการลงทะเบียน 

1. หน้าแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์แสดงดังรูปต่อไปนี ้

เมนูเข้าระบบ
การลงทะเบียน 

คลิกลงทะเบียน 
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รูปที่ 6 หน้าจอแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน ์

 
2. กรณีที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม “ดึงรายวิชา

จากแผน” ระบบจะท าการดึงรายวิชาที่ต้นสังกัดของนักศึกษาก าหนดเป็นแผนรายวิชาไว้ มาแสดงใน
พื้นที่ของรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน พร้อมทั้งแสดงข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ ได้แก่ รหัส, ช่ือรายวิชา, 
จ านวนหน่วยกิต, กลุ่มการเรียน, แบบการลงทะเบียน, วัน/เวลาเรียน, จ านวนหน่วยกิตรวม และ
ค่าใช้จ่ายรวม 

3. กรณีนักศึกษาเลือกรายวิชาลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถค้นหาวิชา โดยระบุรหัสรายวิชาที่ช่องระบุ

รหัสวิชา หรือพิมพ์สัญลักษณ์ * เพื่อค้นหารายวิชาเปิดทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม    รายช่ือวิชาที่เรา
ค้นหาก็จะแสดงขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษาเลือก  

 
รูปที่ 7 หน้าจอแสดงการค้นหารายวิชาลงทะเบียน 

 ใช้เมาส์คลิกที่นี่เพื่อดึง
รายวิชาจากแผนการเรียน 

 ระบุเง่ือนไขรหัสรายวิชาที่
ต้องการค้นหาบางส่วน หรือทั้งหมด 
สามารถใช้ * ช่วยในการค้นหาได้ 

จากนั้นกดปุ่ม  

ปรากฏรายวิชาที่
ตรงตามเง่ือนไข 

 คลิกที่รูป  เพื่อ
เลือกเป็นรายวิชาลงทะเบียน 
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4. ท าการเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดยคลิกที่   รูปตะกร้า วิชาที่เลือกจะเลื่อนขึ้นไปข้างบน แสดงว่า
นักศึกษาได้เลือกวิชานั้นๆ เพื่อที่จะลงทะเบียน 

5. ทุกครั้งที่ท าการเลือกรายวิชา   ระบบจะท าการตรวจสอบความถูกต้องในการลงทะเบียน  เช่น เวลาเรียนซ้ า 
เวลาและวันสอบซ้ า หรือลงทะเบียนน้อยกว่าที่ก าหนด หรือพบรายวิชาซ้ าซ้อนในรายการ เป็นต้น โดยจะขึ้น
แสดงข้อความสีแดง บริเวณด้านล่างของกรอบรายวิชาที่เลือก แสดงข้อความการผิดพลาดที่เกิดขึ้น  

 
รูปที่ 8 การแสดงข้อผิดพลาด กรณีรายวิชาท่ีเลือกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียน 

6. หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ข้ึน นักศึกษาควรเลือกลบรายวิชาที่ไม่ผ่านเง่ือนไขการลงทะเบียนออกไปเสียก่อน แล้ว
เลือกรายวิชาใหม่ที่ตรงตามเง่ือนไข หรือลงทะเบียนในรายวิชาที่สามารถลงทะเบียนได้ไปก่อน แล้วจึง งาน
ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล เพื่อเขียนค าร้องขอลงทะเบียนในรายวิชาที่ต้องการตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดกับระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

 
รูปที่ 9 หน้าจอแสดงรายวิชาท่ีต้องการเลือกลงทะเบียน 

 ข้อความแจ้งเตือนกรณี
ลงทะเบียนผิดเง่ือนไข 

 ใช้เมาส์คลิกที่นี่หากต้องการลบ
วิชาที่ไม่ต้องการ 
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 การค านวณค่าใช้จ่าย 

นักศึกษาสำมำรถตรวจสอบรำยกำรค่ำใช้จ่ำยได้ก่อนยืนยันกำรลงทะเบียน  โดยเลือกที่เมนู ค านวณ
ค่าใช้จ่าย  
 

 
รูปที่ 10 การตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู ค านวณค่าใช้จ่าย 

 

 ตารางเรียนตารางสอบ 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน ก่อน
การยืนยันการลงทะเบียนได้โดยเลือกเมน ู“แสดงตารางเรียน/สอบ” เพื่อดูวันเวลาเรียนได้ว่าเป็นอย่างไร หลังจากที่เลือก
วิชาลงทะเบียนไว้แล้ว 
 

 

รูปที่ 11 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู แสดงตารางเรียน/สอบ 

กดปุ่ม “ถอยกลับ” เพื่อกลับไปหน้าจอลงทะเบียน  และเมื่อนักศึกษาพึงพอใจ กับวิชาที่เลือกเพื่อที่จะ
ลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจากนี้คือการ “ยืนยันการลงทะเบียน” เพื่อเป็นการยืนยันให้ระบบได้



  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 9 

รับทราบว่านักศึกษาได้ตัดสินใจลงทะเบียนแล้ว ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นที่ส าคัญที่สุดของการลงทะเบียนออนไลน์ 
เพราะว่าถ้านักศึกษาเพียงแต่เลือกรายวิชาไว้แต่ไม่ได้ กดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” ระบบจะถือว่านักศึกษาได้เข้ามา
เลือกรายการเท่านั้นแต่ไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งจะท าให้นักศึกษาท่านอื่นๆ เข้ามาเลือกลงทะเบียนและกดปุ่มยืนยันผลการ
ลงทะเบียนก่อน ได้ที่นั่งเรียนไปก่อน และอาจจะท าให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนวิชานั้นได้ (ในกรณีที่วิชานั้นจ ากัด

จ านวนผู้เรียนไว)้ 
 

 การยืนยันการลงทะเบียน  

เมื่อนักศึกษามั่นใจในการเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนแล้ว ให้ท าการยืนยัน โดยคลิกเมนู “ยืนยันการ
ลงทะเบียน” หลังจากนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้อง และต้องกดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” อีกครั้งที่บริเวณตรงกลาง
หน้าจอ ถ้าผลของการตรวจสอบรายวิชาที่ถูกเลือกนั้นไม่ผ่านจะไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียนได้ต้องกลับไปปรับเปลี่ยน
รายวิชาใหม่ 

 

รูปที่ 12 หน้าจอตรวจสอบข้อมลู และยืนยนัการลงทะเบียน 

หลังจากกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อความการยืนยันการลงทะเบียนพร้อมทั้งแสดงยอดเงินที่
ต้องช าระทั้งหมด หลังจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ผลการลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดในการลงทะเบียน  

คลิกที่นี่เพื่อยืนยันการ
ลงทะเบียน 



  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 10 

 

รูปที่ 13 หน้าจอแสดงข้อความยนืยันว่าระบบได้ท าการบันทึกผลการลงทะเบียนของนักศึกษาในฐานข้อมลูแล้ว 

หลังจากกดปุ่ม ผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายชื่อวิชาที่เราได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จากนัน้นักศึกษา
สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อไปช าระเงินท่ีธนาคารตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนดได ้

            
            
            
  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 14 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียน 

 

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน 
และพิมพ์ใบแจ้งยอดการลงทะเบียน 

 

ใช้เมาส์คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์ใบแจ้ง
ยอดการช าระเงิน 



  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 11 

 
รูปที่ 15 การพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 

โดยนักศึกษาจะสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตามช่วงวันที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด เมื่อ
ช าระเงินค่าลงทะเบียน ในระบบจะทราบว่านักศึกษาได้ท าการลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษานั้นเรียบร้อยแล้ว หลังจาก
ผ่านขั้นตอนการช าระเงิน จากขั้นตอนนี้จึงจะถือว่าสิ้นสุดกระบวนการ การลงทะเบียนออนไลน์  

 การเพิ่มหรือถอนรายวิชา 

เมื่อถึงช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ เปิดให้ท าการเพิ่ม-ถอนวิชาลงทะเบียน นักศึกษาสามารถท าการเพิ่ม-ถอน 
รายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้วผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 

รายละเอียดการเพ่ิม-ถอนวิชาลงทะเบียน 

1. เมื่อท าการเข้าสู่ระบบอยู่ในช่วงที่เปิดให้ท าการเพิ่ม-ถอน จะปรากฏเมนู  ให้ท าการคลิก
เมนูนี้เพื่อท าการเพิ่ม-ถอนวิชาลงทะเบียน 



  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 12 

 

รูปที่ 16 การเลือกเมนู “ลงทะเบยีนเพ่ิมถอน” เพ่ือ การเพ่ิม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน  

2. เมื่อนักศึกษาเลือกที่เมนู “ลงทะเบียนเพ่ิมถอน” จะปรากฏหน้าจอซึ่งแสดงรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนไวแ้ล้ว 
ในพื้นที่ “รายวิชาท่ีลงทะเบียนทัง้หมด”  

 

รูปที่ 17 หน้าจอการลงทะเบียนเพ่ิมลดรายวิชา  

3. หากต้องการลดรายวิชา ให้คลิกที่สัญลักษณ์  ในคอลัมน์ “ถอน” ที่ตรงกับรายวิชาที่ต้องการถอน 
ระบบจะน ารายวิชาดังกล่าวไปรอไว้ท่ีพื้นที่ “รายวิชาท่ีต้องการลงทะเบยีน”  

 ใช้เมาส์คลิกที่นี่เพื่อเพิ่ม หรือ
ถอนรายวิชา 

 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้
แล้ว 



  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 13 

 
 
 

 

รูปที่ 18 การถอนรายวิชา  

4. หากต้องการเพิ่มรายวิชา ให้ค้นหารายวิชาที่ต้องการเพิ่ม โดยระบุรหัสรายวิชาบางส่วนหรือทั้งหมดลงในช่อง 
“ระบุรายวิชา” แล้วคลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะน ารายวิชาที่ตรงตามเงื่อนไขที่เลือกมาแสดง 

 คลิกที่นี่ เพื่อถอนรายวิชา 

ระบบจะน ารายวิชาที่เลือกไปรอไว้ที่
พื้นที่ “รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน” 

รายวิชาที่
ต้องการถอน 



  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 14 

 

รูปที่ 19 การค้นหารายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียนเพ่ิม  

5. หากต้องการเพิ่มรายวิชาใด ให้คลิกที่รูป  ด้านหลังรายวิชา ระบบจ าน ารายวิชาดังกล่าวไปแสดงในพื้นที่ 
“รายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียน” ให้โดยอัตโนมัติ   

 

รูปที่ 20 การเลือกรายวิชาท่ีต้องการเพ่ิม  

 ก าหนดเง่ือนไขรหัสรายวิชา 
 คลิกปุ่ม “ค้นหา” 

3.  แสดงรายวิชาที่
ตรงตามเง่ือนไข 

 คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มรายวิชา 

รายวิชาที่
ต้องการเพิ่ม 



  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 15 

6. ระบบจะท าการตรวจสอบวิชาที่ท าการเพิ่ม-ถอนในเบื้องต้นว่าสามารถท าการเพิ่ม-ถอนได้หรือไม่ 
6.1) เมื่อระบบท าการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าไม่สามารถท าการเพิ่ม -ถอนได้ นักศึกษาจะต้อง

ปรับแก้รายการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบบระบุเสียก่อน  
6.2) เมื่อระบบท าการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าวิชาที่เลือกเพื่อท าการเพิ่ม -ถอนนั้น สามารถท าการ

เพิ่ม-ถอนได้ ให้นักศึกษาท าการคลิกที่เมนู  ด้านซ้ายมือของหน้าจอแล้ว
ด าเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อการยืนยันผลการลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน
เพิ่ม-ถอนรายวิชา 



  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 16 

ผลการลงทะเบียนผลการลงทะเบียน  

 หลังจากที่นักศึกษาเสร็จสิ้นการยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ผลการลงทะเบียน” จากหน้าจอแสดงผลลัพธ์การยืนยันการลงทะเบียน หรือนักศึกษา
สามารถดูผลการลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษานี้จากหน้าจอข่าวประกาศถึงนักศึกษา โดยการคลิกที่เมนู  “ผลการ
ลงทะเบียน” 
 หน้าจอผลลงทะเบียนประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วน 

1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน  ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์สุดท้ายของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงไว้ในปี/
ภาคการศึกษาปจัจุบัน 

2. ตารางแสดงประวตัิการลงทะเบียน เป็นตารางแสดงประวตัิการลงทะเบียนของปี/ภาคการศึกษาปจัจบุัน ซึ่ง
อาจจะประกอบไปด้วย การท ารายการลงทะเบียน, เพิ่มรายวิชา, ถอนรายวิชา, เปลี่ยนกลุ่มเรียน เปน็ต้น 

 

รูปที่ 21 ผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน  

ระบบแสดงประวัติการท า
รายการลงทะเบียน เช่น     
ลงทะเบียน, เพิ่มวิชา,ถอนวิชา, 
เปลี่ยนกลุ่มเรียน 

ระบบแสดงรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษา
ปัจจุบัน 



  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 17 

ภาระค่าใช้จ่ายภาระค่าใช้จ่าย//ทุนทุน  

             นักศึกษาสามารถท าการตรวจสอบหนี้สินต่างๆ ที่นักศึกษามีกับมหาวิทยาลัยฯ ได้จากเมนู “ภาระค่าใช้จ่ายทุน” 

 
รูปที่ 22 ข้อมูลภาระค่าใชจ้่าย และข้อมูลทนุการศึกษาของนักศึกษา 

จากรูปข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายต่างๆจะถูกแสดงอยู่ในตารางแรก โดยระบบจะแสดงจ านวนยอดเงินสรุปที่นักศึกษา
ต้องช าระ นอกจากนี้ยังแสดงวัน/เวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอีกด้วย ส่วนข้อมูลในตารางถัดมาเป็นข้อมูลสรุป
ทุนการศึกษาท่ีนักศึกษาได้รับ 

 

 เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานระบบบริการการศึกษาแล้วนักศึกษาต้องคลิกที่ปุ่ม “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่น
เข้ามาใช้งานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง

แสดงข้อมูลภาระค่าใช้จา่ย 
 

แสดงข้อมูลทุนการศึกษา 
 


