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ระบบลงทะเบียนออนไลน์  

แบบรายวิชา 

 

[ก าหนดเร่ิมใช้งานส าหรบัการลงทะเบียน ปีการศึกษา 3/2554] 
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1. เขา้สู่หน้าจอระบบลงทะเบยีนแบบรายวชิา เลอืกขอ้ 6. ลงทะเบยีนเรยีน 

 

 
รูปที ่1 หน้าจอระบบลงทะเบยีนแบบรายวชิา 

 

2. หน้าจอขอ้ตกลงในการลงทะเบยีนเรยีน อ่านขอ้ตกลงทัง้หมด เลอืก “รบัขอ้ตกลง” และกดปุม่ Next เพื่อไปยงั

หน้าจอถดัไป 

 
รูปที ่2 หน้าจอขอ้ตกลงในการลงทะเบียนเรียน 
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3. ขัน้ตอนการ Login เพื่อเขา้สู่หน้าจอลงทะเบยีน 

การกรอกขอ้มลู User Name และ Password จะเป็น User Name เดยีวกนักบัทีน่ักศกึษาใชส้ าหรบั 
Login เขา้ใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร์ทีใ่หบ้รกิารในมหาวทิยาลยั หรอืการเขา้ใช ้Mail Box ในปจัจุบนั จะม ีUser Name 
2 แบบ คอื 

 ชือ่.นามสกลุ ภาษาองักฤษ ของนักศกึษา ตวัอยา่งเชน่ suree.pat เป็นต้น ส าหรบั
นักศกึษาทีเ่ขา้เรยีนในปีการศกึษา 2552 เป็นต้นไป หรอืนักศกึษาทีเ่คยลงทะเบยีนเพือ่ใช้
งาน Windows Live Mail 

 รหสันักศึกษา นักศกึษาทีเ่ขา้ศกึษากอ่นปี 2552 หรอืนักศกึษาทีย่งัไมเ่คยลงทะเบยีนเพื่อ
ใชง้าน Windows Live Mail 

นักศกึษาทีล่งทะเบยีนออนไลน์ในภาคการศกึษานี้เรยีบรอ้ยแลว้ แต่ยงัไมไ่ด้ช าระเงนิจะยงัสามารถ Login 
เพื่อเขา้ไปพมิพ์ช าระเงนิได้ ถ้าหากช าเงนิเรยีบรอ้ยแลว้จะไมส่ามารถเขา้ใชห้น้าจอลงทะเบยีนได้ 

    
ข้อความแจ้ง ค าแนะน า 

ชื่อ หรือรหสัผ่านไม่ถูกต้อง ติดต่อศนูยค์อมพวิเตอร์เพื่อตรวจสอบ User Name และ 
Password 

ต้องลงทะเบียนเรยีน/พมิพใ์บ ในช่วงเวลาทีก่ าหนด
เท่านัน้  

นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนตามช่วงระยะเวลาทีก่ าหนด
เท่านัน้ 

[ไม่สามารถเขา้ใชบ้ริการได]้  เฉพาะนกัศกึษาสถานะ
ปกติเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบสถานะนกัศกึษา 

ตรวจสอบจากบริการ URSA for Undergraduate หรือ
ติดต่อส านกัทะเบียน เพื่อตรวจสอบสถานะนกัศกึษา 

[ระบบตรวจสอบพบการช าระเงิน] เน่ืองจากนกัศกึษาได้

ลงทะเบียน และช าระเงินเรียบร้อยแลว้ สามารถ

ตรวจสอบตารางเรียนไดจ้าก URL: http://ursa.bu.ac.th 

นกัศกึษาลงทะเบียน และช าระเงินเรียบร้อยแลว้ ไม่
สามารถเขา้ไปลงทะเบียนได ้หากต้องการเพิม่/ลดวชิา 
ใหต้รวจสอบตารางวนัทีป่รบัรายวชิา หรือเพิม่/ลดวชิา 
ของส านกัทะเบียนนกัศกึษา 

ตารางที ่1 ค าอธิบายขอ้ความหน้าจอ Login 
 

 
รูปที ่3 หน้าจอเวบ็ลงทะเบยีน 

  

http://ursa.bu.ac.th/
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4. หน้าจอเวบ็ลงทะเบยีนรายวชิา ประกอบด้วย 3 ส่วน ดงันี้ 

 รายละเอยีดของนักศกึษา และเวลาที ่Login เขา้มาลงทะเบยีน นักศกึษาควรตรวจสอบเวลาเขา้ใช ้

เนื่องจากการ Login เขา้ใชง้านจะอยูใ่นระบบได้ครัง้ละไมเ่กนิ 30 นาท ี

 ส่วนส าหรบักรอกรหสั เพื่อค้นหากลุม่ทีเ่ปิดสอน และจ านวนทีน่ัง่ทีถู่กจอง / จ านวนทีน่ัง่ทัง้หมด  

 ตารางแสดงรายละเอยีดวชิาทีล่งทะเบยีน 

 

รูปที ่4 ส่วนประกรอบหน้าจอเวบ็ลงทะเบียนรายวชิา 

5. หน้าจอส าหรบัเลอืกวชิา (Course) และกลุม่ (Section) ทีจ่ะลงทะเบยีน 

 การเพิม่วชิาทีต่้องการลงทะเบยีน 
o เลอืกวชิาทีต่้องการ โดยคลกิปุ่มเพือ่เลอืกวชิา หรอืพมิพ์ชือ่วชิา เชน่ IT201 ลงในชอ่ง ชือ่วชิา 

ระบบจะแสดงวชิาตามชือ่ทีพ่มิพ์ข ึน้มา (Filter)  
o เลอืกกลุม่ของวชิา โดยตรวจสอบชือ่กลุม่ และ (ทีน่ัง่ทีถู่กจอง/ทีน่ัง่ทัง้หมด) 
o กดปุ่ม Add เพื่อเพิม่วชิา และกลุม่ทีเ่ลอืกไวข้า้งต้น 
o หากเพิม่วชิาส าเร็จ ชือ่วชิา กลุม่ และหน่วยกติ จะแสดงในตารางวชิา 
o หากเพิม่วชิาไมส่ าเร็จใหต้รวจสอบขอ้ความในชอ่ง “แสดงสถานะการลงทะเบยีนเรยีนแบบ

รายวชิา” ค าอธบิายขอ้ความแจ้งเตอืนแสดงใน ตารางท่ี 2 
 การยกเลกิวชิาทีเ่พิม่ในการลงทะเบยีน 

o กดปุ่ม “ลบ” ด้านหลงัวชิา/กลุม่ ทีต่้องการลบในตารางแสดงวชิาทีล่งทะเบยีน 

 

*** นกัศกึษาสามารถดูตารางเรยีนไดจ้าก รปูด้านบนตารางแสดงผลการลงทะเบยีน 
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รูปที ่5 หน้าจอเลอืกวชิาส าหรบัลงทะเบียน 

   

ตารางที ่2 ขอ้ความแจ้งเตือนการเพิม่วชิา 
 

6. หน้าจอส าหรบัยนืยนัการลงทะเบยีน 

ข้อความแจ้งเตือน ค าอธิบาย 
Course/Section Add Completed.OK วชิา/กลุ่ม ทีเ่ลอืกถูกเพิม่เรียบร้อยแลว้ 
ทีน่ัง่เต็ม วชิา/กลุ่ม ทีเ่ลอืกทีน่ัง่เต็มแลว้ 
หา้มลงทะเบียนเน่ืองจากไมผ่่านวชิาพืน้ความรู้ นกัศกึษายงัไม่ผ่านวชิาพืน้ฐานก่อนลงทะเบียนวชิาน้ี 
Course/Sect.(1) เวลาเรียนตรงกบั Course/Sect.(2) เวลาเรียนของวชิาทีเ่พิม่ใหม่ตรงกบัวชิาทีถู่กเพิม่ก่อน

หน้าน้ี 
ไม่อยู่ในหลกัสตูร วชิาทีเ่ลอืกไม่อยู่ในหลกัสตูร (Degree Plan) 
ลงทะเบียนผิดหลกัสตูรของปีทีเ่ขา้ศกึษา วชิาน้ีถูกก าหนดใหส้ าหรบันึกศกึษาปี 1 หรือเฉพาะ

เอกเลอืกเท่านัน้ 
หา้มลงทะเบียนขา้มหลกัสตูรปกติ/ต่อเน่ือง วชิาทีเ่ลอืกไม่ตรงกบัหลกัสตูรทีเ่รียน ปกติ/ต่อเน่ือง 
หา้มลงทะเบียนขา้มหลกัสตูรภาคปกติ/ภาคค ่า วชิาทีเ่ลอืกไม่ตรงกบัหลกัสตูรทีเ่รียน ปกติ/ภาคค ่า 
หา้มลงทะเบียนขา้มวทิยาเขต นกัศกึษาเลอืกวชิาไม่ตรงกบัวทิยาเขตของตนเอง 
ลงทะเบียนไดเ้ฉพาะนกัศกึษาทีม่รีายชื่อ (คณะ...........) วชิาน้ีลงทะเบียนไดเ้ฉพาะกลุ่มทีก่ าหนด 
Course/Sect.(1) ตารางสอบตรงกนักบัวชิา 
Course/Sect.(2) 

เวลาสอบของวชิาทีเ่พิม่ใหม่ตรงกบัวชิาทีถู่กเพิม่ก่อน
หน้าน้ี 

วชิาซ า้กบัทีน่กัศึกษาไดเ้ลอืกไว้ วชิาทีเ่พิม่ใหม่ซ า้กบัวชิาทีเ่ลอืกก่อนหน้าน้ี 
เคยลงทะเบียนเรียนแลว้ แจ้งเตือนการเลอืกวชิาทีเ่คยลงทะเบียนเรียนแลว้ แต่

สามารถลงทะเบียนซ า้ไดห้ากต้องการ Regrade 
หน่วยกติทีล่งทะเบียนในภาคการศกึษาน้ีไม่เกนิ 22 หน่วย
กติ และไม่ต ่ากว่า 1 หน่วยกติ 

สามารถลงทะเบียนตามจ านวนหน่วยกติทีก่ าหนดของ
นกัศกึษาเท่านัน้ 
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 โปรดตรวจสอบ รหสั ชือ่วชิาและกลุม่ทีเ่ลอืกอกีครัง้ 
 หากขอ้มลูขา้งต้นถูกตอ้ง โปรดกดปุ่ม Save เพื่อยนืยนั  
 การได้ทีน่ัง่ทกุวชิา ต่อเมือ่กระบวนการ Save เสร็จสมบูรณ์ทกุวชิาแลว้เทา่นัน้ 

 

 
รูปที ่6 หน้าจอยนืยนัการลงทะเบียน 

 
7. หน้าจอส าหรบัเลอืกการพมิพ์ใบช าระเงนิ หรอืรูปแบบการช าระเงนิ 

 พมิพ์ใบช าระเงนิ ส าหรบัไปช าระทีธ่นาคาร 
 การช าระเงนิผา่น SCB Easy Net 
 การช าระเงนิผา่น KBANK e-Internet 

 
รูปที ่ 7 หน้าจอเลอืกรูปแบบการช าระเงิน 
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8. หน้าจออธบิายการพมิพใ์บช าระเงนิ 

 Browser จะตอ้งเป็น Internet Explorer Version 7.0 หรอืสงูกวา่เทา่นัน้ 
 เป็น Windows XP, Vista, 7 และเป็น Version ภาษาไทย เทา่นัน้ 
 เครื่องพมิพ์ ควรจะพมิพ์ได้ 600 dpi ขึน้ไป 
 ใชก้ระดาษ A4 ในการพมิพ ์
 ก าหนดค่าหน้ากระดาษโดย เลอืกเมนู File >Page Setup... และก าหนดค่าต่างๆ ดงันี้ 

o ก าหนดขนาด (Size) ของกระดาษ (Paper) เป็น A4 
o เลอืก Portrait 
o เลอืก Enable Shrink-to-Fit 
o ตัง้ค่าหน้ากระดาษโดยปรบัค่า Left, Right, Top และ Bottom ใน Margins ดงันี้ Left = 5 Right 

= 5 Top = 5 และ Bottom = 5 
o เลอืกค่าในชอ่ง Header และ Footer ทัง้หมดเป็น Empty 
o เลอืกเมนู File > Print... เพื่อพมิพ์เอกสาร และตรวจสอบใหอ้ยูใ่นกระดาษ A4 1 แผน่ 
o หากรูปแบบเอกสารไมไ่ด้ดงัรูป ใหป้รบัค่า Left, Right, Top และ Bottom ตามความเหมาะสม

แลว้พมิพ์ใหม ่
o กดปุ่ม Preview เพื่อด าเนินการต่อไป 

 

รูปที ่8 หน้าจออธิบายการพมิพใ์บช าระเงิน 
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9. หน้าจอพมิพ์ใบรายงานผลการลงทะเบยีน/ใบเสรจ็รบัเงนิ 

เมือ่ก าหนดการพมิพ์ในขอ้ที ่5 เรยีบรอ้ยแลว้ หน้าจอจะแสดงใบช าระเงนิ กดพมิพ์โดยเลอืกทีเ่มนู File > 

Print หรอื Print Preview 

 
รูปที ่9 การสัง่พมิพใ์บรายงานผลการลงทะเบียน 

 

 
รูปที ่10 ตวัอย่างใบรายงานผลการลงทะเบยีน  
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10. เมือ่นักศกึษาลงทะเบยีนเสรจ็เรยีบร้อยแลว้ ระบบลงทะเบยีนออนไลน์แบบรายวชิา จะส่ง E-mail แจ้งสรปุผลการ

ลงทะเบยีนเรยีนใหก้บันกัศกึษา 

 

 
รูปที ่11 ภาพตวัอย่าง E-mail สรุปผลการลงทะเบียนเรียน 

 


