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1. ระบบรบัสมคัรนักศึกษาออนไลน์ 
เป็นระบบที่เปิดบรกิารให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีสามารถติดตาม

ขา่วสารการรบัสมคัรนักศกึษา ตรวจสอบขอ้มูลสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัเปิดรบัสมคัร และสามารถท ารายการสมคัร
เขา้ศกึษาต่อผ่านระบบบรกิารออนไลน์ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
  

2. เร่ิมต้นใช้งานระบบ 
เรยีกใชร้ะบบรบัสมคัรนักศกึษาออนไลน์ไดจ้ากเครื่องคอมพวิเตอรท์ุกเครื่องทีเ่ชือ่มต่ออยู่กบัระบบเครอืขา่ย

ของมหาวิทยาลยัฯและ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการก าหนด Location หรอื Net site ในโปรแกรม Web 
Browser ไปยงั URL ทีม่หาวทิยาลยัฯ ก าหนด (https://reg.pbru.ac.th/registrar/apphome.asp) แล้วกดปุ่ ม Enter 
ระบบจะแสดงหน้าจอระบบรบัสมคัรนักศกึษาออนไลน์ ดงัรปู  

 
รปูท่ี 1 หน้าจอหลกัระบบรบัสมคัรนักศึกษาออนไลน์ 

จากหน้าจอ  ดา้นซ้ายมอืเป็นเมนูแสดงฟังก์ชัน่ต่างๆ ในการใชง้าน ซึ่งประกอบไปดว้ย  ลงทะเบยีนเขา้ใช้
ระบบ เขา้สู่ระบบ และสาขาวชิาทีร่บัสมคัร ดา้นขวามอืแสดงขา่วประชาสมัพนัธท์ีเ่กี่ยวกบัการรบัสมคัรนักศกึษา  

เมนูการใชง้าน 

คลิก เพื่ อ เข้ า ดู ข่ าว ป ระช าสัมพั น ธ์ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการรบัสมคัรนักศกึษาในแต่ละ
ระดบัการศกึษาได ้ 
 

https://reg.pbru.ac.th/registrar/apphome.asp
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2.1  การตรวจสอบสาขาวิชาท่ีเปิดรบัสมคัร 
ท่านสามารถตรวจสอบสาขาวชิาทีม่หาวทิยาลยัเปิดรบัสมคัรนักศกึษาเขา้ศกึษาได ้ดงันี้ 

วิธีใช้งาน 

1. คลกิ เมนู “สาขาวิชาท่ีรบัสมคัร”  

 
 
 

    
รปูท่ี 2 หน้าจอแสดงสาขาวิชาท่ีรบัสมคัร 

 

คลิกเพ่ือตรวจสอบรายละเอียด
สาขาวิชาที่เปิดรบัสมคัร 

ระดบัการศกึษาที่
ตอ้งการ ตรวจสอบ  

คลกิเครื่องหมาย + 
เพื่อแสดงเงื่อนไขการรบัเขา้
ศกึษา ค่าใชจ้่ายในการสมคัร  

แสดงรายละเอยีด
คุณสมบตั/ิเงื่อนไขของการ
สมคัร และค่าใชจ้่ายในการ
สมคัร 
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2. เลอืกระดบัการศกึษาทีส่นใจสมคัรเขา้ศกึษา จะปรากฏรายชื่อสาขาวชิาทีเ่ปิดรบัสมคัรนักศกึษา  
3. คลกิ + ดา้นหน้าสาขาวชิาทีต่อ้งการศกึษาคุณสมบตั/ิเงือ่นไขของการสมคัร  
4. แสดงรายละเอยีดคุณสมบตั/ิเงือ่นไขของการสมคัร รวมถงึค่าใชจ้า่ยในการสมคัร ตลอดจนรายละเอยีด

อื่น ๆ ทีม่หาวทิยาลยัจดัเตรยีมไว ้

2.2  ลงทะเบียนผู้สมคัรใหม่  
 ผู้ที่จะสามารถท ารายการสมคัรเขา้ศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัผ่านระบบรบัสมคัรนักศกึษาออนไลน์ได้นัน้  
ท่านจะต้องท าการลงทะเบียนผู้สมคัรใหม่ เพื่อก าหนดรหสัประจ าตวั และรหสัผ่านส าหรบัการเขา้ใช้งานระบบรบั
สมคัรนักศกึษาออนไลน์ ส าหรบัท่านทีเ่คยลงทะเบยีนผูส้มคัรไวแ้ล้วสามารถเขา้ใชง้านระบบดว้ยเลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน/เลขหนังสอืเดนิทาง ไดต้ามปกต ิขัน้ตอนการลงทะเบยีนผูส้มคัรใหม่ ดงันี้ 

วิธีใช้งาน 
1. เลอืกรายการทีเ่มนูหลกั คลกิเมนู “ลงทะเบียนเขา้ใช้ระบบ” 
2. ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบัลงทะเบยีนผูส้มคัร ท าการกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

 
 

 
 

 

เมื่อบนัทกึขอ้มลูประวตัติามที่
ระบบก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ ให้
คลกิปุ่ม [ลงทะเบียน] 
 

 



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี คู่มอืการใชง้านระบบรบัสมคัรนักศกึษาออนไลน์           

  ขอ้มลูทีแ่สดงในคู่มอืเล่มนี้ เป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ดัท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตวัอย่ำงกำรใชง้ำนเท่ำนัน้ มใิช่ขอ้มลูจรงิแต่อย่ำงใด        5 

 

 
รปูท่ี 3 หน้าจอแสดงการลงทะเบียนผู้สมคัรใหม่เพื่อเข้าใช้งานระบบ 

3. ระบบแสดงขอ้ความแจง้เตอืน เพื่อแจง้ใหก้บัผูส้มคัรทราบถงึ รหสัผ่านเพื่อเขา้ใชง้านระบบครัง้
แรก ของระบบรบัสมคัรนักศึกษาออนไลน์  โดยท่านจะต้องเข้าใช้งานระบบด้วย เลขบตัร
ประจ าตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง(ในกรณีไม่ใช่สัญชาติไทย) และรหัสผ่านเป็น  
วนัเดือนปีเกิด หลงัจากเขา้สู่ระบบแล้วสามารถเปลี่ยนรหสัผ่านได้ ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
หวัขอ้ 2.3.2 เปล่ียนรหสัผ่าน 

4. คลกิปุ่ ม [OK]  เมื่อลงทะเบยีนส าเรจ็ ระบบจะเขา้สู่หน้าจอของระบบรบัสมคัรออนไลน์ต่อไป  
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2.3เข้าสู่ระบบรบัสมคัรนักศึกษาออนไลน์ 

2.3.1 เข้าใช้งานระบบ 

วิธีใช้งาน 
1. คลกิเมนู “เข้าสู่ระบบ” จากเมนูหลกั  
2. ระบบจะแสดงหน้าจอ ส าหรบัระบุเลขประจ าตวัประชาชน/เลขหนังสอืเดนิทาง และรหสัผ่าน 

(วนัเดอืนปีเกดิ) 
                               

 
 

 
                     รปูท่ี 4 หน้าจอระบุเลขประจ าตวัประชาชน/เลขหนังสือเดือนทางและรหสัผา่น 

3. ป้อน เลขประจ าตวัประชาชน/เลขหนังสอืเดนิทาง และรหสัผ่าน จากนัน้คลกิปุ่ ม [เข้าสู่
ระบบ] หากระบบตรวจสอบพบว่าถูกตอ้งจะเขา้สู่ระบบรบัสมคัรนักศกึษาออนไลน์  

4. กรณีเขา้ใชง้านครัง้แรกจะปรากฏหน้าจอ “ขอ้ตกลงและยินยอมเง่ือนไขในการใช้บริการ
ของระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี” จากนัน้เลอืก   ยอมรบั
เงือ่นไข และคลกิปุ่ ม [ยืนยนั] ดงัรปูที ่5 หากท่านเคยยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าวจะเขา้สู่หน้าจอ
หน้าจอหลกัของระบบรบัสมคัรออนไลน์ ดงัรปูที ่6 
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รปูท่ี 5 หน้าจอแสดงขอ้ตกลงและยินยอมเง่ือนไขในการใช้บริการของระบบบริการ

การศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
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รปูท่ี 6 แสดงหน้าจอหลกัเมือ่เข้าสู่ระบบรบัสมคัรนักศึกษาออนไลน์ส าเรจ็ 

 
5. กรณีลมืรหสัผ่าน สามารถคลกิ “ลืมรหสัผ่าน/ขอรหสัผ่านใหม่” เพื่อก าหนดรหสัผ่านได ้

ดงันี้  

 
 

4.1 ระบุ เลขประจ าตวัประชาชน/เลขหนังสอืเดนิทาง และวนัเดอืนปีเกดิ เพื่อยนืยนัตวัตน 
จากนัน้คลกิปุ่ ม [ถดัไป] 

4.2 ก าหนดรหสัผ่านใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของการสรา้งรหสัผ่าน 
4.3 ยนืยนัรหสัผ่านอกีครัง้ 
4.4 ระบบท าการเปลีย่นรหสัผ่านส าเรจ็ จากนัน้คลกิ [เข้าสู่ระบบ] 

 
 

 
 

แสดงเลขประจ าตวัประชาชน/เลข
หนังสอืเดนิทาง และชือ่-นามสกุล 
ผูส้มคัร 

แสดงเมนูการใชง้านทีผู่ส้มคัร
สามารถใชง้านได ้

แสดงขา่วประชาสมัพนัธท์ีส่่งถงึผูส้มคัร 
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รปูท่ี 7 หน้าจอก าหนดรหสัผ่าน/ขอรหสัผ่านใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

4.2  

4.3  

4.4 
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2.3.2 เปล่ียนรหสัผ่าน  

วิธีใช้งาน 
1. ท่านสามารถเปลีย่นรหสัผ่านไดโ้ดย คลกิเมนู “เปล่ียนรหสัผ่าน” จากเมนูหลกั  
2. ระบุ รหสัผ่านเดมิ  รหสัผ่านใหม่ และ ยนืยนัรหสัผ่านใหม่ จากนัน้คลกิปุ่ ม [เปล่ียนรหสัผ่าน] 

 
 

 
รปูท่ี 8 หน้าจอเปล่ียนรหสัผ่าน 
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2.4  สมคัรเข้าศึกษาต่อ 
 ผูส้มคัรสามารถท าการสมคัรเขา้ศกึษาในสาขาวชิาทีต่อ้งการไดต้ามช่วงวนัทีม่หาวทิยาลยัเปิดรบัสมคัร และ
สามารถตรวจสอบสถานะการสมคัรไดต้ลอดกระบวนการรบัสมคัรนักศกึษา  

2.4.1 สมคัรเข้าศึกษาต่อ 

วิธีใช้งาน 
1. เมื่อเขา้สู่ระบบส าเรจ็ คลกิเมนู “สมคัรเข้าศึกษาต่อ” จากเมนูหลกั  
2. เลอืกระดบัการศกึษา หลกัสตูร และประเภทการสมคัร จากนัน้คลกิปุ่ ม [ถดัไป] 

 
 

 
รปูท่ี 9 หน้าจอสมคัรเข้าศึกษาต่อ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอเกีย่วขอ้งกบัการบนัทกึขอ้มลูการสมคัรเขา้ศกึษา คลกิปุ่ ม [ยอมรบั] 
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       รปูท่ี 10 หน้าจอแสดงเงื่อนไขการสมคัร 

 
4. ปรากฏหน้าจอส าหรบับนัทกึขอ้มลูประวตัผิูส้มคัร  ท่านจะตอ้งท าการบนัทกึขอ้มลูประวตัใิห้

ครบถว้น โดยรายการทีม่สีญัลกัษณ์ * ก ากบัอยู่นัน่หมายถงึระบบบงัคบัใหก้รอกขอ้มลู หากไม่
บนัทกึจะไม่สามารถไปยงัหน้าตอ่ไป หรอืขัน้ตอนต่อไปได ้ ทัง้นี้กำรบนัทกึขอ้มลูประวตัผิูส้มคัรใน
แต่ละระดบักำรศกึษำอำจแตกตำ่งกนัไปตำมรปูแบบใบสมคัรของมหำวทิยำลยั  
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รปูท่ี 11 หน้าจอบนัทึกประวติั 

5. จากนัน้จะเขา้สูห่น้าจอส าหรบัเลอืกสาขาวชิาทีต่อ้งการสมคัร โดยทีห่น้าจอการใชง้านจะ
แสดงขอ้มลูสาขาวชิาทีเ่ปิดรบัสมคัร ปีการศกึษาทีเ่ปิดรบัสมคัร และช่วงวนัทีเ่ปิดรบัสมคัรใน
แต่ละสาขาวชิา  ผูใ้ชง้านสามารถคลกิที ่+ ดา้นหน้าสาขาวชิา ทีต่อ้งการตรวจสอบเงือ่นไข
การสมคัร และค่าใชจ้า่ยในการสมคัรของแต่ละสาขาวชิาได ้ดงันี้ 

 
รปูท่ี 12 หน้าจอเลอืกสาขาวิชาท่ีสมคัร 

 

คลกิเครื่องหมาย + 
เพื่อแสดงรายละเอยีด 



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี คู่มอืการใชง้านระบบรบัสมคัรนักศกึษาออนไลน์           

  ขอ้มลูทีแ่สดงในคู่มอืเล่มนี้ เป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ดัท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตวัอย่ำงกำรใชง้ำนเท่ำนัน้ มใิช่ขอ้มลูจรงิแต่อย่ำงใด        15 

ขัน้ตอนการสมคัรด าเนินการ ดงัน้ี 

 

1. คลกิ เครื่องหมาย  หน้าสาขาวชิาทีต่อ้งการสมคัร 
 

2. สาขาวชิาทีเ่ลอืกจะแสดงในรายการดา้นบนของหน้าจอ คลกิ ลบ กรณีตอ้งการเปลีย่นสาขาวชิา
ใหม่ หากพบขอ้ความแจง้เตอืนใด ๆ ปรากฏอยู่ดา้นล่างของสาขาวชิาทีเ่ลอืก ดงัรปู 

       
กรณีนี้ท่านจะไม่สามารถยนืยนัการสมคัรในสาขาวชิาดงักล่าวได ้เน่ืองจากไม่เป็นไปตามเงือ่นไข
การสมคัรเขา้สาขาวชิาดงักล่าว ใหท้ าการ ลบ แลว้เลอืกสาขาวชิาอื่น ๆ ทีส่ามารถสมคัรเขา้
ศกึษาได ้ 

 
 

 

 

คลกิ ลบ ในกรณีทีก่าร
เปลีย่นสาขาวชิาที่
สมคัร 

คลกิปุ่ม [ยืนยนั] เพื่อ
ยนืยนัการสมคัร 
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3. คลิกปุ่ ม [ยืนยนั] เพื่อสมคัรเรียนในสาขาวิชาดงักล่าว 
4. จากนัน้จะเขา้สู่หน้าผลการสมคัร โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการสมคัร แนบเอกสาร

ประกอบการสมคัร พิมพใ์บสมคัรเข้าศึกษา และพิมพใ์บช าระเงินค่าสมคัร ได้จากหน้าจอ
น้ี ทัง้น้ีรายการเอกสารทีป่รากฏแต่ละสาขาวิชาทีส่มคัรอาจแตกต่างกนัไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลยั  ขัน้ตอนการแนบเอกสารประกอบการสมคัร ดงัน้ี 
 

 
 

 

 
 

 
 

4.1 

4.2 

4.3 

ปรากฏชื่อเอกสารตามทีแ่นบ 
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4.1 คลิกท่ีรายช่ือเอกสารท่ีต้องการแนบประกอบการรบัสมคัร  
4.2 เลือก Folder ท่ีจดัเกบ็ไฟลท่ี์ต้องการ Upload คลิกเลือกเอกสารท่ีต้องการ ไฟล์

เอกสารประกอบการสมคัรจะต้องเป็นไฟล ์PDF เท่านัน้ จากนัน้คลิกปุ่ ม [Open]  
4.3 ปรากฏช่ือเอกสารตามท่ีท่านแนบด้านท้ายรายการเอกสาร ให้แนบเอกสารให้

ครบถ้วนทุกรายการ  จากนัน้คลิกปุ่ ม [Upload]  
4.4 ปรากฏเอกสารตามท่ีท่านไดแ้นบประกอบการสมคัร พร้อมแสดงวนัเวลาท่ี Upload 

ผู้สมคัรสามารถคลิกเพื่อเรียกดเูอกสารดงักล่าวได้ กรณีต้องการเปล่ียนแปลง
เอกสาร สามารถ Upload เอกสารใหม่เข้าไปแทนท่ีได้เลยจนกว่าสถานะเอกสาร 

5. พิมพใ์บสมคัรเข้าศึกษา ทัง้น้ีในแต่ละสาขาวิชาทีส่มคัรเขา้ศึกษาอาจไม่ปรากฏดงักลา่ว
ให้เรียกพิมพ ์ขึ้นอยู่กบันโยบายของมหาวิทยาลยั 
 

 

4.4 
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ตวัอยา่งใบสมคัรเข้าศึกษา 

 
พิมพใ์บแจ้งยอดช าระเงินค่าสมคัรเข้าศึกษา เพื่อน าไปช าระเงินผ่านเคาน์เตอรธ์นาคาร/
เคาน์เตอรเ์ซอรวิ์ส ตามท่ีปรากฏในเอกสาร หรือสแกน QR-CODE จ่ายผา่น Application 
ธนาคารบนมือถือของผู้สมคัรหรือเคาน์เตอรก์ารเงินของมหาวิทยาลยัได ้(7-10 วนัรบั
ใบเสรจ็)   
ทัง้น้ีในแต่ละสาขาวิชาทีส่มคัรเข้าศึกษาอาจไม่ปรากฏเอกสารดงักล่าวให้เรียกพิมพ ์
ขึ้นอยู่กบันโยบายของมหาวิทยาลยั 
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ตวัอยา่งใบแจ้งยอดช าระเงินค่าสมคัร 

                      รปูท่ี 13 แสดงขัน้ตอนการสมคัรเข้าศึกษา 
 

ขัน้ตอนการสมคัรเขา้ศกึษาจะเสรจ็สิน้สมบูรณ์  เมื่อผูส้มคัรด าเนินการช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้  ผูส้มคัร
สามารถตดิตามขา่วสารการสมคัร เช่น ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิส์อบ วนัเวลาสอบ ผลการการสมคัร หรอืวนัยนืยนั
สทิธิ/์รายงานตวัเขา้เป็นนักศกึษา เป็นตน้ ผ่านทาง Web Site รบัสมคัรนักศกึษาออนไลน์ได ้
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2.4.2 ตรวจสอบผลการสมคัร และวนัเวลาสอบ 
ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบผลการสมคัร สถานะการสมคัร สถานะเอกสาร พมิพ์ใบสมคัรเขา้ศกึษา  

พมิพ์บตัรประจ าตวัสอบได้หลงัช าระเงนิค่าสมคัรเขา้ศกึษาแล้วได ้กรณีช ำระผ่ำนธนำคำรรอประมำณ 7-10 วนั 
รับใบเสร็จ ทัง้นี้ รำยกำรเอกสำรทีป่รำกฏแต่ละสำขำวิชำทีส่มัครอำจแตกต่ำงกันไปตำมระเบียบของ
มหำวทิยำลยั  และสามารถตดิตามสถานะต่าง ๆ ของการสมคัรไดต้ลอดกระบวนการรบัสมคัรไดต้ามช่วงวนั
ประกาศผลทีม่หาวทิยาลยัก าหนด   

วิธีใช้งาน 
1. ผูส้มคัรสามารถ คลกิเมนู “ผลการสมคัร”  
2. ปรากฏหน้าจอผลการสมคัรศกึษา และขอ้มลูทีส่ าคญั ดงันี้ 

2.1 เลขทีใ่บสมคัร เลขทีใ่บเสรจ็รบัเงนิค่าสมคัร 
2.2 สถานะการตรวจสอบเอกสาร ผูส้มคัรสามารถแกไ้ขหรอืแนบเอกสารเพิม่เตมิไดจ้นกว่า

สถานะ เอกสารจะแสดงขอ้ความเป็น “เอกสารผ่านการตรวจสอบแล้ว” นัน่หมายถงึจะ
ไม่สามารถแกไ้ขหรอืแนบเอกสารเพิม่เตมิไดแ้ลว้ 

2.3 แสดงไฟล์เอกสารทีผู่ส้มคัรแนบประกอบการสมคัรและวนัเวลาที ่Upload เอกสาร ท่าน
สามารถ คลกิเพื่อเรยีกดูเอกสารดงักล่าวได ้

2.4 คลกิเพื่อพมิพใ์บสมคัรเขา้ศกึษา (ถำ้ม)ี  
2.5 คลกิเพื่อพมิพบ์ตัรประจ าตวัผูส้มคัรสอบ (ถา้ม)ี 

 
                                      รปูท่ี 14 ตวัอย่างบตัรประจ าตวัผู้สมคัรสอบ 

2.6 ขอ้ความหมายเหตุ แจง้ผูส้มคัรทราบดว้ยตวัอกัษรสแีดง (ถ้าม)ี 
2.7 รหสัประจ าตวัผูส้มคัร สาขาทีเ่ลอืกสมคัรเขา้ศกึษา สถานะการสมคัร  QR-Code กลุ่มไลน์

สาขาวชิาทีส่มคัรเขา้ศกึษา 
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รปูท่ี 15 หน้าจอผลการสมคัรเข้าศึกษา 

 

3.1 

3.1 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.7 

2.6 
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2.4.3  ยืนยนัสิทธ์ิ/รายงานตวั 
ภายหลงัจากผูส้มคัรไดร้บัผลการพจิารณาเป็น “ผ่านการคดัเลอืก” เขา้เป็นนักศกึษา เมื่อถงึชว่ง

วนัทีม่หาวทิยาลยัเปิดใหผู้ผ้่านคดัเลอืกท าการยนืยนัสทิธิ/์รายงานตวั เมื่อท่านเขา้สู่ระบบรบัสมคัรนักศกึษา
ออน์ไลน์ จะปรากฏ ผลการคดัเลือก เขา้ศกึษาในสาขาวชิา พรอ้มปุ่ ม [ยืนยนัสิทธ์ิ] เพื่อท าการยนืยนัสทิธิ ์
เป็นนักศกึษา ดงัรปู โดยขัน้ตอนการยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา ดงันี้  
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                รปูท่ี 16 หน้าจอยืนยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษา 

วิธีใช้งาน 
1. ภายหลงัจากเขา้สู่ระบบส าเรจ็ จะปรากฏผลการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในสาขาวชิา พรอ้มแสดงปุ่ม  
     [ยืนยนัสิทธ์ิ]  ใหค้ลกิปุ่มดงักล่าวเพื่อยนืยนัสทิธิเ์ขา้เป็นนักศกึษา  
2. คลกิปุ่ ม [Yes] หากตอ้งการยนืยนัสทิธิเ์ขา้เป็นนักศกึษา 
3. ระบบแจง้ “ยืนยนัสิทธ์ิส าเรจ็” คลกิปุ่ ม [OK]  
4. ปรากฏ วนัเวลาทีท่่านท าการยนืยนัสทิธิ ์และปุ่ม “พิมพใ์บช าระเงินค่ายืนสิทธ์ิ” คลกิเพื่อพมิพ์

ใบช าระเงนิค่ายนืยนัสทิธิ/์รายงานตวั น าไปช าระเงนิผ่านเคาน์เตอรธ์นาคาร/เคาน์เตอร์เซอรว์สิ หรอื
สแกน QR-CODE ผ่าน Application ธนาคารบนโทรศพัทม์อืถอืของผูส้มคัร หรอืช าระทีเ่คาน์เตอร์
การเงนิของมหาวทิยาลยัได ้

หมายเหตุ  กรณีท่านได้ท าเรื่องแบ่งงวดช าระเงนิค่ายืนยนัสิทธิไ์ว้กับทางมหาวทิยาลยั  ท่านจะ
สามารถเลอืกพมิพใ์บแจง้ช าระเงนิในแต่ละงวดได้ ดงัรปูดา้นล่าง หรอืหากท่านไดอ้อกจากระบบไป
และต้องการกลบัเขา้มาพมิพ์ใบช าระเงนิค่ายนืยนัสทิธิ/์รายงานตวังวดอื่น ๆ ท่านจะสามารถเรยีก
พิมพ์ใบช าระเงินดงักล่าวได้จากหน้าจอแนบเอกสารประกอบการรายงานงานตัวโดยจะพิมพ์ได้

เฉพาะงวดทีย่งัไม่ช าระเงนิเท่านัน้ งวดทีช่ าระไปเรยีบรอ้ยแลว้จะแสดงสญัลษัณ์  

 
 

พิมพใ์บแจ้งช าระเงินแบบแบ่งงวดท่ี
หน้ายืนยนัสิทธ์ิ 

พิมพใ์บแจ้งช าระเงินแบบแบ่งงวดท่ีหน้าแนบเอกสารรายงานตวั 

 

                รปูท่ี 17 หน้าจอแสดงการพิมพใ์บแจ้งช าระเงินค่ายืนยนัสิทธ์ิกรณีแบ่งงวดช าระ 

 

แสดงวนัเวลาทีย่นืยนั
สทิธิ ์
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รปูท่ี 18 ตวัอย่างใบช าระเงินค่ายืนยนัสิทธ์ิ/รายงานตวั 

5. ภายหลงัจากช าระเงนิเรยีบรอ้ยแล้ว กรณีช ำระเงนิผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร/เคำน์เซอร์วสิ หรอื
สแกนQR-CODE ผ่ำน Application ธนำคำรบนมือถือ (7-10 วนัรบัใบเสร็จ)  ให้เข้าสู่ระบบรบัสมัครอีกครัง้
มหาวทิยาลยัฯ ไดร้บัการช าระเงนิและออกใบเสรจ็แล้ว ทีห่น้าจอหลกัจะปรากฏปุ่ ม [พิมพ์ใบรายงานตวัเพื่อ
ยื่นให้เจ้าหน้าท่ี] ใหค้ลกิปุ่ มดงักล่าวเพื่อบนัทกึประวตักิ่อนรายงานตวัเขา้เป็นนักศกึษา  

6. ปรากฏหน้าจอส าหรบับนัทกึประวตัิเพื่อรายงานตวัเขา้เป็นนักศกึษา ท่านจะต้องท าการบนัทกึ
ขอ้มลูใหค้รบถว้น โดยรายการทีม่สีญัลกัษณ์ * ก ากบัอยู่นัน่หมายถงึระบบบงัคบัใหก้รอกขอ้มลู หากไม่บนัทกึจะ
ไม่สามารถไปยงัหน้าต่อไป หรอืขัน้ตอนต่อไปได้  ทัง้นี้กำรบนัทึกข้อมูลประวตัิในแต่ละระดบักำรศกึษำอำจ
แตกต่ำงกนัไปตำมรปูแบบใบรำยงำนตวัของมหำวทิยำลยั    
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                รปูท่ี 19 หน้าจอบนัทึกประวติัรายงานตวัเขา้ศึกษา  

 

 

คลกิทีน่ี่เพื่อบนัทกึ
ขอ้มลู 
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7. หลงัจากคลิกปุ่ ม [บนัทึก] ปรากฏหน้าจอแนบเอกสารประกอบการรายงานตัว ทัง้นี้รำยกำร
เอกสำรทีป่รำกฏแต่ละสำขำวชิำทีส่มคัรอำจแตกต่ำงกนัไปตำมระเบยีบของมหำวทิยำลยั   โดย
ทางดา้นขวามอืในพื้นทีก่ารแสดงผล ตรวจสอบไฟล์แนบ ระบบจะแสดงไฟล์เอกสารตามที่ท่าน
ไดแ้นบมาในขัน้ตอนการสมคัรรอไว ้หากตอ้งการใชเ้อกสารชุดเดมิไมต่อ้งแนบใหม ่ ขัน้ตอนการ
ใชง้านดงันี้ 
7.1  คลกิทีร่ายชื่อเอกสารทีต่อ้งการแนบประกอบการรายงานตวั  
7.2 เลอืก Folder ทีจ่ดัเกบ็ไฟลท์ีต่อ้งการ Upload คลกิเลอืกเอกสารทีก่าร ไฟลเ์อกสาร

ประกอบการรายงานตวัจะตอ้งเป็นไฟล ์PDF หรอื JPG เท่านัน้ จากนัน้คลกิปุ่ ม [Open]  
7.3 ปรากฏชื่อเอกสารตามทีท่่านแนบดา้นทา้ยรายการเอกสาร ใหแ้นบเอกสารใหค้รบถว้นทุก

รายการ โดยรายการเอกสารทีม่สีญัลกัษณ์ * ก ากบัอยู่นัน่หมายถงึระบบบงัคบัใหแ้นบ
เอกสาร หากไม่แนบเอกสารจะไม่สามารถพมิพใ์บรายงานตวัเขา้เป็นนักศกึษาได ้ จากนัน้
คลกิปุ่ ม [Upload]  

7.4 ปรากฏรายการเอกสารตามที่ได้แนบไว้ พร้อมแสดงวันเวลาที่ Upload เอกสาร ท่าน
สามารถ คลกิเพื่อดูเอกสารดงักล่าวได ้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงเอกสารสามารถ Upload 
เอกสารใหม่เขา้ไปแทนที่ได้เลย จนกว่ามหาวทิยาลยัตรวจสอบและปรบัสถานะเอกสาร
เสร็จสิ้นจงึจะไม่สามารถ Upload เอกสารรายการนัน้ได้ รายการเอกสารนัน้จะแสดงแถบสี
เขยีวพรอ้มสญัลกัษณ์✓ 
 

 
 
 

   
 

7.1 

7.2 

แสดงไฟลเ์อกสาร
ตามทีไ่ดแ้นบไวใ้น
ขัน้ตอนการสมคัร 
หากใชเ้อกสารชุดเดมิ
ไม่ตอ้งแนบใหม ่
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                รปูท่ี 20 แสดงการแนบเอกสารรายงานตวั 

 
8. ภายหลงัจากแนบเอกสารรายงานตวัครบถว้นแลว้ จะปรากฏปุ่ม [พิมพใ์บรายงานตวั เพือ่ยื่นให้

เจ้าหน้าท่ี]  ใหท้่านพมิพใ์บรายงานตวัดงักล่าวเพื่อน ามายื่นใหก้บัเจา้หน้าที่ในวนัรายงานตวั ณ 
มหาวทิยาลยั หรอืตามประกาศของมหาวทิยาลยั  

 
 
 

ปรากฏชื่อเอกสารทีแ่นบ 

7.3 

เอกสารไดร้บัการตรวจสอบ
แลว้ จะแสดงแถบมเีขยีว
และสญัลกัษณ์ ✓ 

ขอ้ความหมายเหตุ แจง้
ผูส้มคัรทราบดว้ยตวัอกัษรสี
แดง (ถา้ม)ี 

7.4 
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                รปูท่ี 21  ตวัอยา่งใบรายงานตวั 

 
9. เสรจ็สิน้การแนบเอกสารรายงานตวั และการพมิพใ์บรายงานตวั 
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2.4.4  ตรวจสอบผลการการช าระเงินค่าสมคัร/ค่ายืนยนัสิทธ์ิ  
นอกจากท่านจะสามารถตรวจสอบผลการสมคัรได้ตลอดกระบวนการรบัสมัครแล้วนัน้ ท่านยัง

สามารถตรวจสอบการช าระเงนิค่าสมคัรและค่ายนืยนัสทิธิ/์รายงานตวั โดยระบบจะแสดงเลขที่ใบเสร็จและ
วนัทีร่บัช าระเงนิ เมื่อมหาวทิยาลยัไดร้บัการช าระเงนิจากท่านแลว้ ตรวจสอบไดจ้ากเมนู ผลการสมคัร ดงัรปู 

     
 
 

 

 
รปูท่ี 22  หน้าผลการสมคัรเข้าศึกษา แสดงเลขท่ีใบเสรจ็ 

 

แสดงเลขทีใ่บเสรจ็ และวนัที่
มหาวทิยาลยัไดร้บัเงนิค่าสมคัร
แลว้ 

แสดงเลขทีใ่บเสรจ็ และวนัที่
มหาวทิยาลยัไดร้บัเงนิค่ายนืยนัสทิธิ ์
แลว้ 
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2.5  ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 
 ภายหลงัจากเจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารประกอบการการรายงานตวั และยนืยนัการขึน้ทะเบยีนนักศกึษา
เรยีบรอ้ยแลว้ เจา้หน้าทีจ่ะท าการสรา้งรหสัประจ าตวันักศกึษาและรหสัผ่าน ประกาศแจง้ใหน้ักศกึษาทราบผ่านระบบ
รบัสมคัรนักศกึษาออนไลน์ เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถเขา้ใชง้านระบบบรกิารการศกึษาออนไลน์ ขัน้ตอนดงันี้  

2.5.1 เข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 

 
รปูท่ี 23 หน้าจอแสดงรหสัประจ าตวันักศึกษา และรหสัผ่าน พร้อม Link เขา้สู่ระบบบบริการการศึกษาออน์ไลน์ 

วิธีใช้งาน 
1.  ภายหลงัจากเขา้สู่ระบบรบัสมคัรออนไลน์ส าเรจ็ จะปรากฏขอ้มลูของนักศกึษาพรอ้มแสดง 

       รหสัประจ าตวันักศกึษา และรหสัผ่าน เพื่อเขา้สู่ระบบบรกิารการศกึษาออนไลน์   
2.  คลกิที ่Click เพื่อเขา้สู่ระบบบรกิารการการศกึษาออนไลน์ 
3.  เขา้สู่หน้าจอหลกัของระบบบรกิารการศกึษาออนไลน์ ดงัรปู 

     
รปูท่ี 24 หน้าจอหลกัระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ส าหรบันักศึกษา 

 

 

 

 

 

แสดงรหสัประจ าตวันักศกึษา 
และรหสัผ่าน ส าหรบัเขา้ใช้
งานระบบบรกิารการศกึษา
ออนไลน์ 



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี คู่มอืการใชง้านระบบรบัสมคัรนักศกึษาออนไลน์           

  ขอ้มลูทีแ่สดงในคู่มอืเล่มนี้ เป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ดัท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตวัอย่ำงกำรใชง้ำนเท่ำนัน้ มใิช่ขอ้มลูจรงิแต่อย่ำงใด        32 

4. คลกิที ่เมนู   จากเมนูการใชง้านบรเิวณดา้นซา้ยของหน้าจอ หรอืคลกิที ่มุมบนขวา

ของหน้าจอ   
 

 
 

รปูท่ี 25 หน้าจอส าหรบัป้อนรหสัประจ าตวั และรหสัผา่น ส าหรบัเข้าใช้งานระบบ 
 

5. ระบุ รหสัประจ าตวันักศกึษา และ รหสัผ่าน คอืวนัเดอืนปีเกดิ ddmmyyyy (ปี พ.ศ.)  เช่น เกดิวนัที ่1 

กุมภาพนัธ ์2530 ใหร้ะบ ุ01022530  จากนัน้คลกิปุ่ ม   เพื่อเขา้สู่ระบบบรกิารการศกึษา
ออนไลน์  

6. ภายหลงัจากเขา้สู่ระบบบรกิารการศกึษาออนไลน์เรยีบรอ้ยแลว้ นักศกึษาสามารถ Download คูม่อื
การใชง้านระบบบรกิารการศกึษาออนไลน์ไดจ้ากเมนู คู่มอื 

  

3 ออกจากระบบ 
เสรจ็สิน้การใชง้านระบบรบัสมคัรนักศกึษาออนไลน์แลว้ ใหค้ลกิเมนู “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกนัมใิห้

ผูอ้ื่นเขา้มาใชง้านระบบแทนตวัท่าน

ระบุ วนัเดอืนปีเกดิ 

ระบุ รหสัประจ าตวันักศกึษา 

คลกิ “เข้าสู่ระบบ”  

 

 


