ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. Log in เข้าสู่ระบบ มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
1.1 ระบุ Website https://supreme.swu.ac.th จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 1
(หรือ http://www.swu.ac.th คลิก นิสติ ปจั จุบนั คลิ ก ระบบลงทะเบียนเรียนและผลการเรียน)

รูปที่ 1
1.2 ระบุ Buasri Id และ Password (ทีใ่ ช้กบั web mail ของมหาวิทยาลัย)
โดยสานักคอมพิวเตอร์ ได้ทาการออกรหัส Buasri ID ให้แก่นิสติ ใหม่ แบบอัตโนมัติ โดยกาหนดรหัสบัญชี
ผูใ้ ช้งานเครือข่ายบัวศรี (Buasri ID) เป็ น 11 หลัก ซึง่ ประกอบด้วย
หลัก 1-2 คือ ตัวอักษรย่อคณะ
อักษรย่อคณะ
คณะ/วิ ทยาลัย/สานักวิชา
hm
คณะมนุษยศาสตร์
sc
คณะวิทยาศาสตร์
ss
คณะสังคมศาสตร์
pe
คณะพลศึกษา
ed
คณะศึกษาศาสตร์
ns
คณะพยาบาลศาสตร์
md
คณะแพทยศาสตร์
fa
คณะศิลปกรรมศาสตร์
en
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ph
คณะเภสัชศาสตร์
dt
คณะทันตแพทยศาสตร์

อักษรย่อคณะ

pt
st
co
ep
ai
bc
ee
gs

คณะ/วิ ทยาลัย/สานักวิชา
คณะสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยังยื
่ น
วิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม
สานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
คณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมและการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
บัณทิตวิทยาลัย

หลัก 3-5 คือ ตัวเลขลาดับที่ 1-3 ของเลขประจาตัวนิ สิต
หลัก 6-11 คือ ตัวเลขลาดับที่ 6-11 ของเลขประจาตัวนิ สิต
และใช้เลขประจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก เป็ นรหัสผ่าน (Password)

ตัวอย่าง นิสติ ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ รหัส 57110010277 และ
เลขประจาตัวบัตรประชาชน 3101201668838

นิสติ จะได้รหัส Buasri ID และรหัสผ่านดังนี้

Buasri ID : fa571010277
Password : 3101201668838

หมายเหตุ นิ สิตที่ ย้ายคณะยังคงใช้ Buasri ID เดิ ม
1.3 กดปุม่ Login เพื่อเข้าสูร่ ะบบ
 หากระบุขอ้ มูลถูกต้อง จะปรากฎหน้าจอ ดังรูปที่ 2
 หากขึน้ ข้อความ “รหัสผ่านไม่ถกู ต้อง” แสดงว่าระบุ Buasri ID และหรือ Password ไม่ถูกต้อง

รูปที่ 2

2. ตรวจสอบตารางสอน เพื่อเลือกรายวิชาทีต่ อ้ งการลงทะเบียนเรียน

รูปที่ 3
2.1 Clickทีแ่ ถบ ตารางสอน ตามรูปที่ 3 จะปรากฏหน้าจอสาหรับค้นหาข้อมูลตารางสอน ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4

2.2 ระบุเงื่อนไขทีต่ ้ องการค้ นหา ดังนี ้
1 ภาค/ปี การศึกษา (จาเป็ นจะต้ องระบุทกุ ครัง้ )
2 ระดับการศึกษา (จาเป็ นจะต้ องระบุทกุ ครัง้ )
3 คณะที่เป็ นเจ้ าของรายวิชาที่ต้องการค้ นหา ( จะระบุหรื อไม่ก็ได้ )
4 ภาควิชาที่เป็ นเจ้ าของรายวิชาที่ต้องการค้ นหา (จะระบุหรือไม่ก็ได้ )
5 กลุม่ ผู้เรี ยน (กลุม่ ผู้เรี ยนประจาตัวนิสติ แต่ละสาขาวิชา เช่นกลุม่ SC11, HM25A) ( จะระบุหรื อไม่ก็ได้ )
6 รหัสวิชา
(บังคับให้ ใส่ ตวั อักษร 2 ตัวแรก ) (จะระบุหรือไม่ก็ได้ )
7 ชื่อวิชา (ไม่จาเป็ นต้ องใส่ชื่อวิชาเต็ม สามารถใส่บางส่วน หน้ า หรื อ หลัง ก็ได้ ) (จะระบุหรื อไม่ก็ได้ )
8 ชื่อ หรื อ นามสกุล อาจารย์ผ้ สู อน ( ไม่จาเป็ นต้ องใส่ชื่อเต็ม) (จะระบุหรื อไม่ก็ได้ )
9 วันเรี ยน (เพื่อช่วยในการค้ นหาวิชาที่สามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ โดยไม่ซ ้ากับที่ลงทะเบียนไปแล้ ว )
10 คาบเวลาเรี ยน (เพื่อช่วยในการค้ นหาวิชาที่สามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ โดยไม่ซ ้ากับที่ลงทะเบียนไปแล้ ว)
หมายเหตุ รายการที่ 3 -10 ไม่จาเป็ นจะต้ องระบุทกุ รายการ หากต้ องการให้ ข้อมูลที่ต้องการค้ นหามีปริ มาณที่
น้ อยลง หรื อแคบลง ให้ ระบุเฉพาะรายการที่จาเป็ นที่ต้องการค้ นหาเท่านัน้
เช่น ต้ องการค้ นหาว่าในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา
เปิ ดสอนวิชาอะไรบ้ าง รายการที่จะต้ องระบุ คือ รายการที่ 1, 2, 3 และ 4 เท่านัน้ แล้ วกดค้ นหา
หรื อ ต้ องการค้ นหาว่า นิสติ ชันปี
้ ที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบแฟชัน่ มีรายวิชาอะไรบ้ างที่เปิ ดให้ เรี ยนใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 รายการที่จะต้ องระบุ คือ รายการที่ 1, 2 และ 5 เท่านัน้
(รายการที่ 5 ระบุกลุม่ ผู้เรี ยนเป็ น fa1f รหัสกลุม่ ผู้เรี ยนประจาตัวนิสติ ดูได้ จากคูม่ อื การเรี ยน หรื อใน
หน้ าจอประวัตขิ องนิสติ ) แล้ วกดค้ นหา
2.3 เมื่อกดปุ่ ม “ค้ นหา” จะแสดงข้ อมูลดังรูปที่ 5

รูปที่ 5

3. ลงทะเบียนเรียน
3.1 เลือก Tab ผลการลงทะเบียน จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6
3.2 Click ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เนต ดังรูปที่ 6 จะปรากฏหน้าจอสาหรับลงทะเบียน ดังรูปที่ 7
(เมนูจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงลงทะเบียนเรียนตามปฏิทนิ การศึกษากาหนดเท่านัน้ )

รูปที่ 7

4

3.3 ระบุขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
กรณี เพิ่ มรายวิชา
3.3.1 ระบุรายวิชา, ตอนที่ (ทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 2 ตรวจสอบตารางสอน)
3.3.2 ระบุประเภทการลงทะเบียน (ระบบกาหนดค่าเริม่ ต้นให้เป็ น Credit) เลือกได้ดงั นี้ คือ
 Credit คือ การเรียนแบบนับหน่วยกิต (หรือแบบปกติมผี ลการเรียนระดับ E-A)
 Audit คือ การเรียนแบบไม่นบั หน่วยกิต (นิสติ เข้าเรียนครบ 80% จะได้ผลการเรียนเป็ น AU)
 Non Credit คือ การเรียนแบบไม่นบั หน่วยกิต (สาหรับนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาเท่านัน้ )
 Regrade คือ การเรียนแบบนับหน่วยกิต (ลงทะเบียนเรียนซา้ วิชาทีเ่ รียนไปแล้ว
เพื่อต้องการให้มผี ลการเรียนวิชานัน้ สูงขึน้ รายวิชาทีล่ งทะเบียนจะปรากฏทัง้
สองครัง้ ทีล่ งทะเบียนเรียน และจะมีผลการเรียนระดับ E-A)
3.3.3 ระบุวธิ ลี งทะเบียนเป็ น “Add”
3.3.4 กดปุม่ “บันทึก” เพื่อทาการบันทึกข้อมูลรายวิชาทีต่ อ้ งการเพิม่ ระบบจะทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลให้ หากเกิดข้อผิดพลาด ระบบจะแจ้งให้ทราบ
กรณี ถอนรายวิ ชา
3.3.5 ระบุวธิ ลี งทะเบียนเป็ น “Drop” ในรายวิชา, ตอน ทีต่ อ้ งการถอนรายวิชา
3.3.6 กดปุม่ “บันทึก” เพื่อทาการบันทึกข้อมูลรายวิชาทีต่ อ้ งการถอน หากเกิดข้อผิดพลาด
ระบบจะแจ้งให้ทราบ
3.3.7 วิชาทีไ่ ด้ถอนออกไป ข้อมูลรายวิชา, ตอน ทีถ่ อน จะแสดงเป็ นสีแดงทีช่ ่อื วิชา
3.4 ระบบจะทาการคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา เตรียมไว้ให้นิสติ ชาระเงิน
3.5 นิสติ สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้จาก Tab ผลการลงทะเบียน (ต้องตรวจสอบทุกครัง้ ทีล่ งทะเบียนเรียน)
ชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
4.1 จากหน้าจอการลงทะเบียนทางอินเทอร์เนต ดังรูปที่ 7
4.2 เมื่อกดปุม่ “บันทึก” จากนัน้ รอจนระบบกลับมาทีห่ น้าจอการลงทะเบียนดังเดิม ปุม่ “ชาระเงิ น” จะปรากฎขึน้
เพื่อให้นิสติ กดยืนยันการชาระเงิน
4.3 กดปุม่ “ชาระเงิ น” เพื่อทาการหักเงินจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) ทีน่ ิสติ แจ้งเลขทีบ่ ญ
ั ชีไว้
4.4 ผลของหักเงินจากบัญชีธนาคาร จะปรากฏดังรูปที่ 8 เช่น
4.5 กรณีหกั เงินจากบัญชีธนาคารได้สาเร็จ จะขึน้ ข้อความ “ชาระเงินเรียบร้อย”
4.6 กรณีเงินในบัญชีธนาคารไม่พอสาหรับหักเงิน จะขึน้ ข้อความ “จานวนเงิ นในบัญชีธนาคาร ไม่พอสาหรับ
การหักเงิ น”
4.7 กรณีนิสติ ไม่ได้กดปุม่ “บันทึก” จะขึน้ ข้อความ “Duplicate” ให้กลับมากดปุม่ “บันทึก” และปุม่ “ชาระเงิน”
4.8 หากมีขอ้ ความอื่นๆ ปรากฏนอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ให้ตดิ ต่อ
ระดับปริ ญญาตรี
โปรดติดต่อกองบริการการศึกษา โทร.0-2695-5718 หรือ 0-2695-5720
ระดับบัณฑิ ตศึกษา
โปรดติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2664-1000 ต่อ 5730
เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
 โปรดแจ้ งข้ อความทีป่ รากฏทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่ เจ้ าหน้ าที่ และกรุณาติดต่ อภายในช่ วงเวลา
ลงทะเบียน หากเกินช่ วงลงทะเบียนไปแล้ ว ระบบจะไม่ สามารถตรวจสอบปัญหาตามข้ อความทีป่ รากฏใน
หน้ าจอได้ 

รูปที่ 8
นิสติ สามารถตรวจสอบผลการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้จาก Tab ผลการลงทะเบียน โดยดูทบ่ี รรทัด
“ชาระแล้ว” หากมียอดเงินขึน้ เท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษา แสดงว่านิสติ ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว
 โปรดตรวจสอบการชาระเงิ นทุกครังหลั
้ งลงทะเบียนและชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยมการศึกษา หาก
นิ สิตไม่ชาระเงิ นภายในช่วงการลงทะเบียนเพิ่ม-ลด นิ สิตจะต้องติ ดต่อชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาที่มหาวิทยาลัย และจะมีค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า วันละ 30 บาท 
-------------------------------------------------------

 ทุกภาคการศึกษาเมือ่ นิ สิตได้ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วนิ สิตจะต้องเข้าไปตรวจสอบโครงสร้าง
หลักสูตรทาง INTERNET (https://supreme.swu.ac.th) เมนูตรวจจบ เพือ่ ตรวจสอบว่า
รายวิ ชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วนัน้ ปรากฏตรงตามหมวดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
หรือไม่ หากไม่ตรงให้นิสิตรีบติ ดต่อกองบริการการศึกษา เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายวิ ชา
ดังกล่าวให้ตรงตามหมวดวิชาในโครงสร้างต่อไป นิ สิตจะต้องดาเนิ นการให้แล้วเสร็จก่อนจะ
สาเร็จการศึกษา 
-------------------------------------------------------

