
  

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทาง  INTERNET ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

1. Log in เข้าสู่ระบบ   มขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

1.1 ระบุ Website    https://supreme.swu.ac.th   จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูที ่1 

(หรอื  http://www.swu.ac.th  คลกิ  นิสติปจัจุบนั   คลิก  ระบบลงทะเบยีนเรยีนและผลการเรยีน) 

   รปูท่ี 1 

1.2 ระบุ  Buasri Id  และ  Password   (ทีใ่ชก้บั web mail ของมหาวทิยาลยั) 
โดยสาํนกัคอมพวิเตอร ์ไดท้าํการออกรหสั Buasri ID ใหแ้ก่นิสติใหม ่แบบอตัโนมตั ิโดยกาํหนดรหสับญัชี
ผูใ้ชง้านเครอืขา่ยบวัศร ี(Buasri ID)    เป็น   11   หลกั    ซึง่ประกอบดว้ย 
     หลกั 1-2  คือ    ตวัอกัษรย่อคณะ  

อกัษรย่อคณะ คณะ/วิทยาลยั/สาํนักวิชา 

hm    คณะมนุษยศาสตร ์
sc    คณะวทิยาศาสตร ์
ss    คณะสงัคมศาสตร ์
pe    คณะพลศกึษา 
ed    คณะศกึษาศาสตร ์
ns    คณะพยาบาลศาสตร ์
md    คณะแพทยศาสตร ์
fa    คณะศลิปกรรมศาสตร ์
en    คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ph    คณะเภสชัศาสตร ์
dt    คณะทนัตแพทยศาสตร ์



  

 

อกัษรย่อคณะ คณะ/วิทยาลยั/สาํนักวิชา 

pt    คณะสหเวชศาสตร ์
st    วทิยาลยันานาชาตเิพือ่ศกึษาความยัง่ยนื 
co    วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม 
ep    สาํนกัวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ 
ai    คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลติภณัฑก์ารเกษตร 
bc    วทิยาลยัโพธวิชิชาลยั 
ee    คณะวฒันธรรมสิง่แวดลอ้มและการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ 
gs    บณัทติวทิยาลยั 

 

     หลกั 3-5    คือ    ตวัเลขลาํดบัท่ี 1-3    ของเลขประจาํตวันิสิต 
     หลกั 6-11  คือ    ตวัเลขลาํดบัท่ี 6-11  ของเลขประจาํตวันิสิต  
 

และใช้เลขประจาํตวับตัรประชาชน 13 หลกั เป็นรหสัผา่น   (Password) 
 

ตวัอย่าง  นิสติระดบัปรญิญาตร ี คณะศลิปกรรมศาสตร ์ รหสั 54110010238  และ                                    
เลขประจาํตวับตัรประชาชน   3101201668838     นิสติจะไดร้หสั   Buasri ID   และรหสัผา่นดงัน้ี 
 

     Buasri ID :  fa541010238 
     Password : 3101201668838 
หมายเหต ุ  นิสิตท่ีย้ายคณะยงัคงใช้   Buasri ID   เดิม 

1.3 กดปุม่ Login เพือ่เขา้สูร่ะบบ 
 หากระบุขอ้มลูถูกตอ้ง จะปรากฎหน้าจอ  ดงัรปูที ่2  
 หากขึน้ขอ้ความ “รหสัผา่นไมถ่กูตอ้ง” แสดงวา่ระบุ Buasri ID และหรอื Password ไมถ่กูตอ้ง 
 

   รปูท่ี 2 



  

 

 
2. ตรวจสอบตารางสอน  เพือ่เลอืกรายวชิาทีต่อ้งการลงทะเบยีนเรยีน 
 

   รปูท่ี 3 

2.1 Clickทีแ่ถบ ตารางสอน   ตามรปูที ่3  จะปรากฏหน้าจอสาํหรบัคน้หาขอ้มลูตารางสอน  ดงัรปูที ่4 

 

  รปูท่ี 4 



  

 

 

2.2  ระบเุง่ือนไขท่ีต้องการค้นหา ดงันี ้
1  ภาค/ปีการศึกษา    (จําเป็นจะต้องระบทุกุครัง้) 
2  ระดับการศึกษา     (จําเป็นจะต้องระบทุกุครัง้) 
3  คณะท่ีเป็นเจ้าของรายวิชาท่ีต้องการค้นหา   ( จะระบหุรือไมก็่ได้ ) 
4  ภาควิชาท่ีเป็นเจ้าของรายวิชาท่ีต้องการค้นหา   (จะระบหุรือไม่ก็ได้ ) 
5  กลุม่ผู้ เรียน     (กลุม่ผู้ เรียนประจําตวันิสติแต่ละสาขาวิชา เช่นกลุม่ SC11,   HM25A) ( จะระบหุรือไมก็่ได้ ) 
6  รหสัวิชา         (บังคับให้ใส่ตัวอักษร 2 ตัวแรก ) (จะระบหุรือไมก็่ได้ ) 
7  ช่ือวิชา        (ไมจํ่าเป็นต้องใสช่ื่อวิชาเตม็ สามารถใสบ่างสว่น  หน้า หรือ หลงั ก็ได้ ) (จะระบหุรือไมก็่ได้ ) 
8  ช่ือ  หรือ  นามสกลุ  อาจารย์ผู้สอน      ( ไมจํ่าเป็นต้องใสช่ื่อเตม็)   (จะระบหุรือไมก็่ได้) 
9  วนัเรียน    (เพ่ือช่วยในการค้นหาวิชาท่ีสามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยไมซํ่า้กบัท่ีลงทะเบียนไปแล้ว) 
10  คาบเวลาเรียน  (เพ่ือช่วยในการค้นหาวิชาท่ีสามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยไมซํ่า้กบัท่ีลงทะเบียนไปแล้ว) 

 

หมายเหตุ    รายการท่ี 3 -10  ไมจํ่าเป็นจะต้องระบทุกุรายการ  หากต้องการให้ข้อมลูท่ีต้องการค้นหามีปริมาณท่ี   
                 น้อยลง หรือแคบลง  ให้ระบเุฉพาะรายการท่ีจําเป็นท่ีต้องการค้นหาเทา่นัน้   
            เช่น ต้องการค้นหาวา่ในภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2554   คณะมนษุยศาสตร์   ภาควิชาจิตวิทยา       
                      เปิดสอนวิชาอะไรบ้าง   รายการท่ีจะต้องระบคืุอ  รายการท่ี  1,  2,  3  และ  4  เทา่นัน้  แล้วกดค้นหา 
              หรือ  ต้องการค้นหาว่า นิสติชัน้ปีท่ี 1   วิชาเอกจิตวิทยา   มีรายวิชาอะไรบ้างท่ีเปิดให้เรียนในภาคการศกึษา  
                      ท่ี 2  ปีการศกึษา  2554        รายการท่ีจะต้องระบคืุอ  รายการท่ี  1,  2  และ  5  เทา่นัน้   
                       (รายการท่ี 5  ระบกุลุม่ผู้ เรียนเป็น  hm11  รหสักลุม่ผู้ เรียนนิสติดไูด้จากคูมื่อการเรียน)   แล้วกดค้นหา 
 

2.3  เม่ือกดปุ่ ม    “ค้นหา”    จะแสดงข้อมลูดงัรปูที ่5 

  รปูท่ี 5 



  

 

 
3. ลงทะเบียนเรียน 

3.1 เลอืก Tab   ผลการลงทะเบียน   จะปรากฏหน้าจอ   ดงัรปูที ่6 
 

   รปูท่ี 6 

3.2 Click  ลงทะเบยีนผา่นอนิเทอรเ์นต  ดงัรปูที ่6  จะปรากฏหน้าจอสาํหรบัลงทะเบยีน ดงัรปูที ่7 
        (เมนูจะปรากฏใหเ้หน็เฉพาะในชว่งลงทะเบยีนเรยีนตามปฏทินิการศกึษากาํหนดเทา่นัน้) 

   รปูท่ี 7 



  

 

 

3.3 ระบุขอ้มลู ดงัต่อไปน้ี 
กรณีเพ่ิมรายวิชา 

3.3.1 ระบุรายวชิา, ตอนที ่   (ทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่2  ตรวจสอบตารางสอน) 
3.3.2 ระบุประเภทการลงทะเบยีน  (ระบบกาํหนดคา่เริม่ตน้ใหเ้ป็น Credit) เลอืกไดด้งัน้ี คอื 

 Credit  คอื  การเรยีนแบบนบัหน่วยกติ   (หรอืแบบปกตมิผีลการเรยีนระดบั E-A)         
 Audit  คอื  การเรยีนแบบไมน่บัหน่วยกติ (นิสติเขา้เรยีนครบ 80% จะไดผ้ลการเรยีนเป็น AU) 
 Non Credit   คอื  การเรยีนแบบไมน่บัหน่วยกติ  (สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษาเทา่นัน้) 
 Regrade  คอื  การเรยีนแบบนบัหน่วยกติ  (ลงทะเบยีนเรยีนซํ้าวชิาทีเ่รยีนไปแลว้   
                         เพือ่ตอ้งการใหม้ผีลการเรยีนวชิานัน้สงูขึน้มผีลการเรยีนระดบั E-A) 

3.3.3 ระบุวธิลีงทะเบยีนเป็น  “Add” 
3.3.4 กดปุม่ “บนัทึก”  เพือ่ทาํการบนัทกึขอ้มลูรายวชิาทีต่อ้งการเพิม่ ระบบจะทาํการตรวจสอบความ 

ถกูตอ้งของขอ้มลูให ้หากเกดิขอ้ผดิพลาด ระบบจะแจง้ใหท้ราบ  
กรณีถอนรายวิชา 

3.3.5 ระบุวธิลีงทะเบยีนเป็น “Drop” ในรายวชิา, ตอน ทีต่อ้งการถอนรายวชิา 
3.3.6 กดปุม่ “บนัทึก” เพือ่ทาํการบนัทกึขอ้มลูรายวชิาทีต่อ้งการถอน หากเกดิขอ้ผดิพลาด   

ระบบจะแจง้ใหท้ราบ 
3.3.7 วชิาทีไ่ดถ้อนออกไป ขอ้มลูรายวชิา, ตอน ทีถ่อน จะแสดงเป็นสแีดงทีช่ื่อวชิา 

3.4  ระบบจะทาํการคดิคา่ธรรมเนียมการศกึษา เตรยีมไวใ้หนิ้สติชาํระเงนิ  
3.5  นิสติสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบยีนไดจ้าก Tab  ผลการลงทะเบยีน 

4 ชาํระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
4.1 จากหน้าจอการลงทะเบยีนทางอนิเทอรเ์นต ดงัรปูที ่7 
4.2 เมือ่กดปุม่  “บนัทึก”  จากนัน้รอจนระบบกลบัมาทีห่น้าจอการลงทะเบยีนดงัเดมิ ปุม่ “ชาํระเงิน” จะปรากฎขึน้

เพือ่ใหนิ้สติกดยนืยนัการชาํระเงนิ 
4.3 กดปุม่  “ชาํระเงิน”  เพือ่ทาํการหกัเงนิจากบญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์(มหาชน) ทีนิ่สติแจง้เลขทีบ่ญัชไีว ้
4.4 ผลของหกัเงนิจากบญัชธีนาคาร  จะปรากฏดงัรปูท่ี 8  เชน่  
4.5 กรณีหกัเงนิจากบญัชธีนาคารไดส้าํเรจ็ จะขึน้ขอ้ความ  “ชาํระเงินเรียบร้อย” 
4.6 กรณีเงนิในบญัชธีนาคารไมพ่อสาํหรบัหกัเงนิ จะขึน้ขอ้ความ  “จาํนวนเงินในบญัชีธนาคาร ไม่พอสาํหรบั   

การหกัเงิน” 
4.7 กรณีนิสติไมไ่ดก้ดปุม่ “บนัทกึ”  จะขึน้ขอ้ความ  “Duplicate”   ใหก้ลบัมากดปุม่ “บนัทกึ” และปุม่ “ชาํระเงนิ” 
4.8 หากมขีอ้ความอื่นๆ ปรากฏนอกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ใหต้ดิต่อ     

ระดบัปริญญาตรี   โปรดตดิต่อกองบรกิารการศกึษา โทร.0-2695-5718 หรอื  0-2695-5720            
ระดบับณัฑิตศึกษา  โปรดตดิต่อบณัฑติวทิยาลยั    โทร. 0-2664-1000 ต่อ 5730  

เพือ่ดาํเนินการแกไ้ขต่อไป  
 

 โปรดแจ้งข้อความทีป่รากฏทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษแก่เจ้าหน้าที่ และกรุณาตดิต่อภายในช่วงเวลา
ลงทะเบียน หากเกนิช่วงลงทะเบียนไปแล้ว ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบปัญหาตามข้อความที่ปรากฏใน
หน้าจอได้    

 



  

 

 

  รปูท่ี 8 
 

4.5 นิสติสามารถตรวจสอบผลการชาํระเงนิคา่ธรรมเนียมการศกึษาไดจ้าก Tab ผลการลงทะเบยีน โดยดทูีบ่รรทดั 
“ชาํระแลว้” หากมยีอดเงนิขึน้เทา่กบัคา่ธรรมเนียมการศกึษา แสดงวา่นิสติชาํระเงนิคา่ธรรมเนียมการศกึษา
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
   โปรดตรวจสอบการชาํระเงินทกุครัง้หลงัลงทะเบียนและชาํระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หาก    
              นิสิตไม่ชาํระเงินภายในช่วงการลงทะเบียนเพ่ิม-ลด นิสิตจะต้องติดต่อชาํระเงินค่าธรรมเนียม  
              การศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั และจะมีค่าปรบัการลงทะเบียนล่าช้า วนัละ 30 บาท  
 

------------------------------------------------------- 
 
 

      ทกุภาคการศึกษาเม่ือนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วนิสิตจะต้องเข้าไปตรวจสอบโครงสร้าง      

            หลกัสตูรทาง INTERNET   (https://supreme.swu.ac.th)  เมนูตรวจจบ เพ่ือตรวจสอบว่า    
            รายวิชาท่ีนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วนัน้ปรากฏตรงตามหมวดวิชาในโครงสร้างหลกัสตูร    
            หรือไม่  หากไม่ตรงให้นิสิตรีบติดต่อกองบริการการศึกษา  เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขรายวิชา     
            ดงักล่าวให้ตรงตามหมวดวิชาในโครงสร้างต่อไป  นิสิตจะต้องดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ก่อนจะ      
            สาํเรจ็การศึกษา   
 

------------------------------------------------------- 
 


