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เมนูข้อมูลทั่วไป 

ประกอบไปด้วยเมนูต่าง ๆ 10 เมนูด้วยกัน ได้แก่ 
1. ระบบทะเบียนออนไลน์ 
2. ระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
3. ปฏิทินการศึกษา 

4. ระบบห้องสมุดออนไลน์ 
5. แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 

6. ประเมินการสอน (นศ.) 
7. ระบบ e-office 

8. ระบบ SAU Mail 

9. การจัดการความรู้ 
10. แผนกทุนการศึกษา 

วิธีการเข้าสู่ระบบทะเบียนออนไลน์โดยคลิ๊กที่ กรอบสีเขียว ตามรูปภาพ

ข้างบน ระบบทะเบียนออนไลน์ สามารถดรูายละเอียดต่าง ๆ เกีย่วกับตัวนศ.ได้

ทั้งหมดเมื่อคลิ๊กไปแล้วจะไปยังสู่ในหน้าจอตัวอย่างถัดไป 

  

หน้าหลักมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
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การเข้าสู่ระบบทะเบียนออนไลน์ 

1. รหัสชื่อผู้ใช้งาน ให้ใส่ s น าหน้าแล้วตามด้วย รหัสประจ าตัวน.ศ.รหัส 
ผู้ใช้งานเลขบัตรประชาชน 
รหัสชื่อผู้ใช้งาน s5767686970 รหัสผู้ใช้งาน 1100022334567 

2. อธิบายการเข้าใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ ส าหรับ น.ศ. และ เจ้าหน้าที่ 

  

หน้าหลักการเข้าใช้ระบบทะเบียน
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เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว 
 ระบบจะแสดงเมนูต่าง ๆ ส าหรับนศ.เข้าใช้งาน สิ่งแรกที่ต้องตรวจดูใน
ระบบคือ ชื่อของผู้ใช้ว่าตรงกับชื่อและนามสกุลของเราหรือไม่ ตามในรูปตัวอย่าง
ที่ท ากรอบสี่เหลี่ยมเอาไว้ข้างบนนี้ 

 ต่อมา เรามาดูกันว่าการใช้งานแต่ละเมนูนั้นสามารถท าอะไรได้บ้าง 
เมนูแรกที่เราจะไปดูกันคือ เมนูตารางเรียนตารางสอน เมื่อเข้าไปแล้วจะได้ดังรูป
ตัวอย่างถัดไป 

  

หน้าหลักการเข้าใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ 
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เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูตารางเรียนตารางสอน 

จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

ตารางเรียนตารางสอน 
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เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูตารางการสอนรายบุคคล 

จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

ตารางการสอนรายบุคคล 
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หน้าจอแสดงผลตารางการเรียนการสอน 

 ประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่ใช้งานเพื่อให้ระบบแสดงผลข้อมูล 

1. เลือกปีการศึกษาที่เรียนอยู่ปัจจุบัน 
2. ภาคการศึกษาที่ต้องการให้แสดงผลตารางการเรียนการสอน 
3. ปุ่มท าการยืนยันให้แสดงผล 

การแสดงผลตารางการเรียนการสอนประกอบไปด้วย  

 วันเรียน, ช่วงเวลาเรียน, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, กลุ่มเรียน, ชื่ออาจารย์ผู้สอน 
และห้องเรียน 

  

ตารางการเรียนการสอน 
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เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูตารางการสอนรายบุคคล(ตาราง) 
จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

ตารางสอนรายบุคคล(ตาราง) 
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 ในหน้านี้แสดงผลแตกต่างจากหน้าที่แล้วในส่วนของการแสดงผลใน

รูปแบบรายสัปดาห์ และสามารถปริ้นใบตารางสอบได้ ซึ่งหน้าแสดงผลก่อนหน้า

นี้ในเมนตูารางสอนรายบุคคล(ตาราง) สามารถแสดงผลแบบโดยรวมอย่างเดียว 

  

ตารางการเรียนการสอน(ตาราง) 
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เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูตารางสอนรายวิชา 

จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

ตารางสอนรายวิชา 
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หน้าจอแสดงผลตารางการเรียนการสอนรายวิชา 

 ประกอบไปด้วย 5 ส่วนที่ใช้งานเพื่อให้ระบบแสดงผลข้อมูล 
1. เลือกปีการศึกษาที่เรียนอยู่ปัจจุบัน 
2. ภาคการศึกษาที่ต้องการให้แสดงผลตารางการเรียนการสอนรายวิชา 
3. รหัสวิชาเรียนที่ต้องการดู 
4. ปุ่มท าการยืนยันให้แสดงผล 

การแสดงผลตารางการเรียนการสอนรายวิชา 
 กลุ่มเรียน, วันเรียน, ช่วงเวลาเรียน, ห้องเรียน, อาจารย์ผู้สอน, จ านวนที่
รับลงเรียนได้กี่คน, ลงเรียนไปแล้วจ านวนกี่คน, สถานะแสดงว่าเหลือที่ว่าง
เท่าไหร่ 
  

ตารางการเรียนการสอนรายวิชา 
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เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูตารางสอนรายวิชา/กลุ่ม 

จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

ตารางสอนรายวิชา/กลุ่ม 
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หน้าจอแสดงผลตารางสอนรายวิชา/กลุ่ม 

 ประกอบไปด้วย 5 ส่วนที่ใช้งานเพื่อให้ระบบแสดงผลข้อมูล 
1. เลือกติ๊กช่องนศ.ที่ลงทะเบียนออนไลน์ หรือนศ.ที่อนุมัติการลงทะเบียน 
2. เลือกปีการศึกษาที่เรียนอยู่ปัจจุบัน 
3. ภาคการศึกษาที่ต้องการให้แสดงผลตารางการเรียนการสอนรายวิชา 
4. รหัสวิชาเรียนที่ต้องการดู 
5. ปุ่มท าการยืนยันให้แสดงผล 

  

ตารางสอนรายวิชา/กลุ่ม 
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การใช้งานให้ระบบแสดงผลมี 2 แบบด้วยกัน 
1. นศ.ที่ลงทะเบียนออนไลน์  
2. นศ.ที่อนุมัติการลงทะเบียน 
ความแตกต่างของ 2 แบบน้ีคือ 

1. นศ.ที่ลงทะเบียนออนไลน์ คือ การลงทะเบียนออนไลน์นั้นยังไม่
สามารถบอกได้ว่าเราสามารถลงเรียนรายวิชานั้น ๆ ได้จริงหรือไม่ เป็น
เพียงแค่การจองที่นั่งเรียนเท่านั้น 

2. นศ.ที่อนุมัติการลงทะเบียน คือ หลังจากที่ลงทะเบียนออนไลน์ไปแล้ว 
ให้ท าการตรวจสอบว่าเราได้ถูกอนุมัติให้ลงเรียนรายวิชานั้นได้จริง
หรอืไม่ จากอาจารย์ที่ปรึกษาของเราจะเป็นผู้อนุมัติให้เรียน 

หลังจากตรวจสอบแล้วว่าอาจารย์อนุมัติให้เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปตรวจสอบ
รายชื่อกลุ่มเรียนดังตวัอย่างให้รูปภาพข้างบน โดยท าการคลิ๊กทีต่ัวเลขกลุ่มเพื่อ
เข้าไปดูรายชื่อ 
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เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูรายชื่อนศ. รายวิชา/กลุ่ม 

จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

รายชื่อนศ. รายวิชา/กลุ่ม 
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หน้าจอแสดงผลรายชื่อนักศึกษา รายวิชา/กลุ่ม 

 ประกอบไปด้วย 5 ส่วนที่ใช้งานเพื่อให้ระบบแสดงผลข้อมูล 
1. เลือกปีการศึกษาที่เรียนอยู่ปัจจุบัน 
2. ภาคการศึกษาที่ต้องการให้แสดงผลตารางการเรียนการสอนรายวิชา 
3. รหัสวิชาเรียนที่ต้องการดู 
4. กลุ่มวิชาที่เรียนอยู่กลุม่อะไร 
5. ปุ่มท าการยืนยันให้แสดงผล 
ในส่วนนี้จะแสดงผลรายชื่อนศ.ที่ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วและเข้าสู่ระบบ

ทะเบียนแล้วหมายความว่ามีสิทธิ์เรียนวิชานี้ได้ตามปกต ิ
  

รายชื่อนักศึกษา รายวิชา/กลุ่ม 



17 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 

 

 

 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูตารางสอบรายวิชา 

จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

ตารางสอบรายวิชา 
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หน้าจอแสดงผลตารางสอบรายวิชา 

 ประกอบไปด้วย 5 ส่วนที่ใช้งานเพื่อให้ระบบแสดงผลข้อมูล 
1. เลือกปีการศึกษาที่เรียนอยู่ปัจจุบัน 
2. ภาคการศึกษาที่ต้องการให้แสดงผลตารางสอบรายวิชา 
3. รหัสวิชาเรียนที่ต้องการดู 
4. ติ๊กตารางสอบกลางภาค หรือตารางสอบปลายภาค 
5. ปุ่มท าการยืนยันให้แสดงผล  

ตารางสอบรายวิชา 



19 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 

 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูตารางสอบรายบุคคล 

จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

ตารางสอบรายบุคคล 
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หน้าจอแสดงผลตารางสอบรายบุคคล 

 ประกอบไปด้วย 5 ส่วนที่ใช้งานเพื่อให้ระบบแสดงผลข้อมูล 
1. เลือกปีการศึกษาที่เรียนอยู่ปัจจุบัน 
2. ภาคการศึกษาที่ต้องการให้แสดงผลตารางสอบรายบุคคล 
3. รหัสนศ.ที่ต้องการดู 
4. ติ๊กตารางสอบกลางภาค หรือตารางสอบปลายภาค 
5. ปุ่มท าการยืนยันให้แสดงผล  

ตารางสอบรายบุคคล 



21 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 

 

 

 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูแผนการศึกษา 

จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

แผนการศึกษา 



22 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 

 

 

 

หน้าจอแสดงผลแผนการศึกษา 

 ประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่ใช้งานเพื่อให้ระบบแสดงผลข้อมูล 
1. เลือกปีการศึกษาที่เรียนอยู่ปัจจุบัน 
2. ภาคการศึกษาที่ต้องการให้แสดงผลตารางแผนการศึกษา 
3. ปุ่มท าการยืนยันให้แสดงผล 

  

แผนการศึกษา 



23 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 

  

เข้าสู่เมนู 

ข้อมูลนักศึกษา 



24 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 

 

 
 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูข้อมูลนักศึกษา 

จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

ข้อมูลนักศึกษา 



25 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 

 

 
 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูข้อมูลนักศึกษา 

จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

ค้นหาข้อมูลรายบุคคล 



26 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 

 

 

หน้าจอแสดงผลค้นหาข้อมูลรายบุคคล 

 ประกอบไปด้วย 5 ส่วนที่ใช้งานเพื่อให้ระบบแสดงผลข้อมูล 
1. รหัสนักศึกษา 
2. ชื่อนักศึกษา 
3. นามสกุล 
4. ล าดับการแสดงผลตาม รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อนักศึกษา 
5. ปุ่มท าการยืนยันให้แสดงผล 

       การค้นหาข้อมูลนักศึกษารายบุคคลนั้นสามารถหาได้โดยพิมพ์ชื่อแบบเต็ม 

หรือจะพิมพ์เพียงแค่ 2 ตัวอักษรแรก เช่น สุริและการแสดงผลสามารถเลือกได้

ว่าจะให้แสดงผลในรูปแบบ รหัส หรือ ชื่อ นักศึกษา  

ค้นหาข้อมูลรายบุคคล 



27 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 
 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูรายคณะ/สาขา 

จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

ค้นหาข้อมูลรายคณะ/



28 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 
 

หน้าจอแสดงผลค้นหาข้อมูลรายคณะ/สาขา 

 ประกอบไปด้วย 7 ส่วนที่ใช้งานเพื่อให้ระบบแสดงผลข้อมูล 
1. ระดับการศึกษา 
2. คณะที่เรียน 
3. สาขาที่เรียน 
4. หลักสูตรแบบไหนที่ก าลังเรียน 
5. ปีการศึกษาที่ต้องการดู 
6. ล าดับการแสดงผลตาม รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อนักศึกษา 
7. ปุ่มท าการยืนยันให้แสดงผล 

  

ค้นหาข้อมูลรายคณะ/



29 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 

  

เข้าสู่เมนู 

ผลการเรียน 



30 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 
 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูผลการเรียน 

จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

ผลการ



31 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 
 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูผลการเรียนรายบุคคล 

จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 
  

ผลการเรียนรายบุคคล 



32 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 
 

 
 

 
เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูประจ าภาคการศึกษา 

จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 
  

ประจ าทุกภาคการศึกษา 



33 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 
 

 
 
 

หน้าจอแสดงผลการเรียนรายบุคคล 

 ประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่ใช้งานเพื่อให้ระบบแสดงผลข้อมูล 
1. เลือกปีการศึกษาที่เรียนอยู่ปัจจุบัน 
2. ภาคการศึกษาที่ต้องการให้แสดงผลตารางการเรียนการสอบรายบุคคล 
3. ปุ่มท าการยืนยันให้แสดงผล 

  

ผลการเรียนรายบุคคล 



34 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 
 

 
 

 
เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูค านวณเกรด GPA 

จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 
 

 
 

  

ค านวนGPA 



35 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 
 

 
 

หน้าจอแสดงผลค านวณผลการเรียน 

 ประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่ใช้งานเพื่อให้ระบบแสดงผลข้อมูล 
1. เกรดของแต่ละวิชาที่คาดว่าจะได้ 
2. ปุ่มท าการยืนยันให้แสดงผล  

ค านวนผลการเรียน 



36 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 
 

 
 

 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูทุกภาคการศึกษา 
จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

ทุกภาคการศึกษา 



37 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 
 

 
 

หน้าจอแสดงผลการเรียนรายบุคคล 

ประกอบไปด้วย 
1. แสดงเกรดที่ได ้และ หมายเหตุ เช่น รีเกรด(Regrade) 
2. แสดงหน่วยกิตที่สอบได้และ เกรดเฉลี่ยสะสม และอื่น ๆ 

  

ผลการเรียนรายบุคคล 



38 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 

 

 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูโครงสร้างหลักสูตร 
จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

โครงสร้างหลักสูตร 



39 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 

 

 

หน้าจอแสดงผลโครงสร้างหลักสูตร 

ประกอบไปด้วย 
1. แสดงกลุ่มรหัสวิชาที่เรียน  
2. ชื่อรายวิชาที่เรียน 
3. หน่วยกิตของแต่ละวิชา 
4. เกรดที่ได ้(อาจจะมีขึ้นข้อความว่ายังไม่บันทึก ต้องรออาจารย์ในรายวิชา

นั้น ๆ ออกเกรดให้เสร็จเรียบร้อยก่อน หรืออาจจะจ่ายเงินยังไม่ครบ อื่น 
ๆ ให้ติดต่อกับทะเบียนเพื่อความแน่ชัด) 

5. แต้มที่ได้ ใช้ส าหรับค านวณเกรดที่เราได้ 
 

โครงสร้างหลักสูตร 



40 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 

 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูผลการเรียนรายวิชา 
จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

ผลการเรียนรายวิชา 



41 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
D 

 

 

 

 

หน้าจอแสดงผลการเรียนรายวิชา 

ประกอบไปด้วย 4 ส่วนที่ใช้งานเพื่อให้ระบบแสดงผลข้อมูล 
1. เลือกปีการศึกษาที่เรียนอยู่ปัจจุบัน 
2. ภาคการศึกษาที่ต้องการให้แสดงผลตารางการเรียนการสอน 
3. รหัสวิชาเรียนที่ต้องการดู 
4. ปุ่มท าการยืนยันให้แสดงผล 

  

ผลการเรียนรายวิชา 



42 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 

  

เข้าสู่เมนู 

รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 



43 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 

 

 

 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

 

  

รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 



44 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
k 

 

หน้าจอแสดงผลรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประกอบไปด้วย 8 ส่วนที่ใช้งานเพื่อให้ระบบแสดงผลข้อมูล 

1. เลือกปีการศึกษาที่เรียนอยู่ปัจจุบัน 
2. ภาคการศึกษาที่ต้องการให้แสดงผลรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. ระดับการศึกษา 
4. คณะที่เรียน 
5. สาขาวิชาที่เรียน 
6. หลักสูตรในแบบไหน 
7. จัดเรียงการแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบที่ต้องการ 
8. ปุ่มท าการยืนยันให้แสดงผล 

  

รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 



45 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 

  

เข้าสู่เมนู 

หลักสูตรการศึกษา 



46 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 

 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูหลักสูตรการศึกษา 
จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

หลักสูตรการศึกษา 



47 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 

 

หน้าจอแสดงผลหลักสูตรการศึกษา 

ประกอบไปด้วย 5 ส่วนที่ใช้งานเพื่อให้ระบบแสดงผลข้อมูล 

1. เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการดู 
2. เลือกคณะ 

3. เลือกสาขาวิชา 

4. เลือกหลักสูตรในการเรียนเป็นแบบไหน เช่น 4 ปี ภาคปกติ เป็นต้น 

5. ปุ่มท าการยืนยันให้แสดงผล 

ระบบแสดงหลักสูตรในหัวข้อที่เราสนใจ ว่าในหลักสูตรนั้น ๆ ประกอบไป
ด้วยรายวิชาอะไรบ้างที่จะต้องเรียน และบอกถึง รหัสคอร์ส รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต และ กลุ่มวิชา  

หลักสูตรการศึกษา 



48 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
  

เข้าสู่เมนู 

น.ศ.ที่มีปัญหาค้างช าระ 



49 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 

 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูนศ.ที่มีปัญหาค้างช าระ 
จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

นักศึกษาที่มีปัญหาค้างช าระ 



50 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 

 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนคู้างช าระค่าลงทะเบียน 
จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

ค้างช าระค่าลงทะเบียน 



51 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 
 

 

 

หน้าจอแสดงผลรายชื่อ นศ.ค้างช าระค่าลงทะเบียน 

ประกอบไปด้วย 7 ส่วนที่ใช้งานเพื่อให้ระบบแสดงผลข้อมูล 

1. เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการดู 
2. เลือกคณะ 

3. เลือกสาขาวิชา 

4. สามารถค้นหาเฉพาะรายบุคคลโดยการใส่รหัส นศ. ลงไปในช่องสี่เหลี่ยม 
5. การลงทะเบียน เลือก การลงทะเบียน หรือ เพิ่มวิชา 
6. รูปแบบการจัดเรียง รหัสนักศึกษา ชื่อนักศกึษา 
7. ปุ่มท าการยืนยันให้แสดงผล 

รายชื่อ นศ.ค้างช าระค่าลงทะเบียน 



52 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 

 

เมื่อท าการเลือกตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว ยกเว้ณข้อ 4 ไม่จ าเป็นต้องใส่
พร้อมทั้งเลือกหัวข้อทุกหัวข้อ หากจะใช้ในข้อ 4 ให้เพียงแค่รหัส นศ. เท่านั้น
ก็สามารถค้นหาข้อมูลได้แล้ว 

หัวข้อการลงทะเบียนที่สามารถเลือกได้ว่าเป็นแบบ ลงทะเบียนหรือเพิ่ม
วิชามีข้อแตกต่างดังนี้ 

1. ลงทะเบียน   จะเป็นในรูปแบบการลงทะเบียนรายวิชาเรียนแบบ
ปกติทั่วไป 

2. เพิ่มรายวิชา   เป็นการเพิ่มวิชาต่าง ๆ ที่ต้องการจะลงเพิ่มใน
ภายหลังอันเนื่องมาจาก ลงทะเบียนไม่ครบ หรือต้องการจะเพิ่มเติม
ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของตัวนศ.เอง ทั้งนี้การช าระเงินนั้นยอด
การจ่ายเงินจะแบ่งเป็นคนละยอดกันเมื่อท าการช าระเงิน  

  

รายชื่อ นศ.ค้างช าระค่าลงทะเบียน 



53 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 

 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนคู้างช าระค่าประกัน 
จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

ค้างช าระค่าประกัน 



54 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 

 

หน้าจอแสดงผลรายชื่อ นศ.ค้างช าระค่าประกัน 

ประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่ใช้งานเพื่อให้ระบบแสดงผลข้อมูล 

1. เลือกรูปแบบการแสดงเป็นแบบ ทั้งหมดหรือรายบุคคล 
2. รหัส นศ.เพื่อค้นหา 
3. ปุ่มท าการยืนยันให้แสดงผล 

เมื่อ นศ.ท าการค้นหารายชื่อในกรณีที่ต้องการหาเฉพาะรายบุคคล ให้ท า
การเลือกที่ปุ่ม รายบุคคลก่อนแล้วจึงใส่รหัส นศ.ในช่องว่างถึงจะแสดงผล
ข้อมูลแบบรายบุคคล 

  

รายชื่อ นศ.ค้างช าระค่าประกัน 



55 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
  

เข้าสู่เมนู 

ผลการลงทะเบียน 



56 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 

 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูผลการลงทะเบียน 
จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

  

ผลการลงทะเบียน 



57 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 

หน้าจอแสดงผลตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน 

ประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่ใช้งานเพื่อให้ระบบแสดงผลข้อมูล 

1. คณะที่เรียน 
2. สาขาวิชาที่เรียน 
3. หลักสูตรแบบไหนที่ก าลังเรียน 
4. เลือกปีการศึกษาที่เรียนอยู่ปัจจุบัน 
5. เลือกรูปแบบการแสดงเป็นแบบ ทั้งหมดหรือรายบุคคล 
6. รหัส นศ.เพื่อค้นหา 

เมื่อ นศ.ท าการค้นหารายชื่อในกรณีที่ต้องการหาเฉพาะรายบุคคล ให้ท า
การใส่รหัส นศ.ลงไปเฉพาะช่องว่างเท่านั้นไม่จ าเป็นต้องเลือกหัวข้ออื่น ๆ 

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน 



58 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 

  

เข้าสู่เมนู 

พิมพ์ RESUME 



59 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 

 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูพิมพ์ RESUME 
จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 

 

  

พิมพ์ RESUME 



60 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 

พิมพ์ RESUME 



61 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 

 RESUME คืออะไร เป็นแบบฟอร์มให้ นศ.ใช้ส าหรับกรอกข้อมูลและ
รายละเอียดต่าง ๆ เกีย่วกับตัว นศ.เองไม่ว่าจะเป็นผลงาน การสอบที่ได้รับ
ใบรับรองว่าผ่านการสอบวัดระดับความรู้ในวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อน าใบ RESUME นี้
ไปยื่นเอกสารสมัครงาน 

  

พิมพ์ RESUME 



62 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 

  

เข้าสู่เมนู 

SAU MAIL 



63 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 

 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่เมนูSAU MAIL 

จะแสดงผลดังตัวอย่างในรูปภาพถัดไป 
  

SAU MAIL 



64 คู่มือการใชง้านระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 

 
 

 

 SAU MAIL คือ E-Mail ของ G-mail ที่มีชื่ออยู่ภายใต้ของมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ โดยจะมีลงท้ายต่อจากชื่อ E-mail ที่เราตั้งเอาไว้เป็นแบบนี้ 
ชื่อที่เราตั้ง@sau.ac.th โดยปกติหากเราเข้าใช้งาน E-mail แบบธรรมดา ของ 
G-mail จะต่อท้ายด้วย ชื่อที่เราตั้ง@gmail.com การเข้าใช้งานท าได้โดยการ
คลิ๊กเข้าที่ปุ่ม SAU MAIL จากหน้าระบบทะเบียนออนไลน์ หรือจะเข้าโดยตรง
จาก “Web Browser” ก็ได้โดยพิมพ์ที่อยูห่รือที่เรียกว่า URL ได้ดังนี ้  
www.gmail.com  

หากจะใช้งาน E-mail ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จะใช้ได้อย่าง โดย
ปกติแล้ว นศ.สามารถเข้าใช้งานได้ทุกคนซึ่ง ID และ PASSWORD จะเหมือนกับ
รหัสการเข้าใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ ID จะใช้ sขึ้นต้น ตามด้วยรหัส
ประจ าตัวนศ.และ PASSWORD เป็นเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
ID: s565XXXXXXX PASSWORD: 1112223334567 

 

*** ส าหรับ นศ.คนไหนที่ติดปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งาน E-mail *** 

*** สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ไอทีชั้น 3 *** 

SAU MAIL 


