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การการติดตั้งติดตั้งระบบบริการการศึกษาผ่าน ระบบบริการการศึกษาผ่าน MMoobbiillee  AApppplliiccaattiioonn  
สามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่าน Mobile Application ได้ผ่านทาง Smart Phone ต่างๆ  ซึ่งมีรูปแบบวิธีการใช้

งานใกล้เคียงกับระบบบริการออนไลน์ ผู้ที่จะใช้งานระบบบริการการศึกษ าผ่าน Mobile Application ได้ ต้องทำการติดตั้ง  
Application ผ่าน App Store และ Play Store ได้)  ซึ่งมีวิธีการติดตั้ง ดังนี ้

1. การติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการ IOS 
2. การติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการ Android 

การติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการ IOS 

1. เปิด Application App store ใน Smart Phone  จากนั้นค้นหา App ช่ือ MSU Registration System 
2. เลือกติดตั้ง Application 
3. เมื่อติดตั้ง Application เรยีบร้อยแล้ว กลับไปตรวจสอบที่หน้าจอหลักจะพบไอคอน MSU REG ได้ถูกเพิ่มขึ้นท่ีหน้าจอหลัก

ของ  Smart Phone  ท่านสามารถเรียกใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่าน Mobile Application ได ้
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การติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการ Android 

1. เปิด Application Play Store ใน Smart Phone จากนัน้ค้นหา App ช่ือ MSU Registration System 
2. เลือกติดตั้ง Application 
3. เมื่อติดตั้ง Application เรยีบร้อยแล้ว กลับไปตรวจสอบที่หน้าจอหลักจะพบไอคอน MSU REG ได้ถูกเพิ่มขึ้นท่ีหน้าจอหลัก

ของ Smart Phone  ท่านสามารถเรียกใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่าน Mobile Application ได ้
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การใช้ระบบบริการการศึกษาผ่าน Mobile Application 
เมื่อนิสิตติดตั้งระบบบริการการศึกษาผ่าน Mobile Application แล้วนิสิตสามารถเข้าสู่ระบบโดยระบุรหัสประจำตัว และ

รหัสผ่านเดียวกับระบบบริการการศึกษาออนไลน์ของมหาลัยฯ สำหรับ MSU REG ในระบบปฎิบัติการ IOS และ Android ซึง่วิธีการใช้
งานตามขั้นตอนดังนี ้

เปิดใช้งาน Mobile Application MSU REG 

1. เข้าสู่การใช้งานระบบโดยสัมผสัที่ Application MSU REG จะปรากฏหน้าแรกของ Application ดังรปู 

   
2. หน้าหลัก ประกอบด้วย 

2.1 การเลือกภาษาทีใ่ช้งาน โดยระบบ Default การแสดงข้อมลูเป็นภาษาไทย นิสิตสามารถเลือกเพื่อเปลีย่นภาษาได ้
2.2 แสดงเมนูหนา้แรกก่อนเข้าสู่ระบบ เป็นเมนทูีล่ิงคไ์ปยังหน้าเว็บภายนอกของมหาวิทยาลัยฯ 
2.3 แสดงเมนู เข้าสู่ระบบ 
2.4 แสดงเบอรโ์ทรตดิต่อสอบถาม 
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การเข้าสู่ระบบการใช้งาน 

เข้าสู่ระบบ โดยนิสิตเลือกสัญลักษณ์   (เข้าสู่ระบบ) แถบเมนูด้านล่างจากหน้าหลัก  
 

   
1. จากหน้าจอหลัก เลือกสญัลักษณ์  
2. ระบบแสดงหน้าจอให้ระบุรหสัประจำตัว และรหสัผา่นเข้าใช้งาน 
3. ระบุรหสัประจำตัวและรหสัผ่านท่ีใช้กับระบบบริการการศึกษาออนไลน์  และสามารถเลือกจดจำรหัสผา่นได้ (หากเลือกจดจำ

รหัสผ่าน เมื่อเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไปจะสามารถเข้าใช้งานได้โดยคียส์่วนตัว) 

4. จากนั้นเลือก  เพื่อเข้าสู่ระบบ 

 

2.1 เลือกเพื่อ
เปลี่ยนภาษา 

2.2 หน้า
แรกก่อน
เข้าสู่ระบบ 

2.3 เข้าสู่ระบบ 

  

 

เลือกเมนู 

2.4 ติดต่อสอบถาม 
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5. กรณีเข้าสู่ระบบครั้งแรก และเลือกจดจำรหสัผ่าน ระบบจะแสดงหน้าจะให้ติดตั้งรหสัคียส์่วนตัว มวีิธีติดตั้งดังนี ้
5.1 ระบบจะแสดงให้ยืนยันการตดิตังคีย์ส่วนตัว เลือก “ใช่” 

5.2 ระบุรหสั PIN 6 หลักตามต้องการ จากน้ันเลือก    

5.3 ยืนยันรหสั PIN อีกครั้งจากนั้นเลอืก   
 

                              
6. เมื่อนิสิตเข้าใช้งานระบบอีกครั้ง ระบบจะแสดงให้ระบคุีย์ส่วนตัว กรณีมือถือที่มีระบบการแสกนลายนิว้มือระบบจะให้แสกน

ตามการตั้งค่าของมือถือนิสิต ดังรปู 

 
 
 

5.1 
5.2 5.3 
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7. หากเข้าสูร่ะบบสำเร็จ จะปรากฎหน้าจอ ดังรูป 

 
 

8. จากรูปข้อ  ด้านล่าง แสดงเมนกูารใช้งาน ดังนี ้

สัญลักษณ ์ หน้าจอ 

-  แสดงประวตัินิสติ 
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สัญลักษณ ์ หน้าจอ 

-  แสดงตารางเรียน 
 

                 
 

-  แสดงตารางสอบ 

 

-  แสดงผลการเรียน 
 

กรณีมีประเมินผูส้อนในป/ีภาคการศึกษาทีเ่ลอืกดูข้อมูลส่วนการแสดงเกรดจะ
แสดงข้อความ “ประเมินอาจารยก์่อน” 
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สัญลักษณ ์ หน้าจอ 

    
 

-  แสดงเมนูการใช้งาน
อืน่ๆ เพิ่มเตมิ 

    
 

เมนูย่อยต่างๆ ที่ปรากฏเมื่อเลือกสัญลักษณ์  (เมนู) มีรายละเอียดการใช้งานดังต่อไปนี ้

ข่าวประกาศ 

1. เลอืกเมนู  
2. หน้าจอแสดงข่าวประกาศที่ส่งถึงนิสิตเท่าน้ัน 
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ประวัตินิสิต 

1. เลือกเมนู  หรือแถบเมนดู้านล่างหน้าจอ  
2. ตรวจสอบข้อมลูของนักนิสิต 
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การลงทะเบียน 

นิสิตเลือกทีเ่มนู  เพื่อไปยัง เมนูลงทะเบียน ซ่ึงเมนูนีจ้ะปรากฏในชว่งลงทะเบียนเทา่นั้น 

▪ ขั้นตอนการลงทะเบียน 

1. เลือกเมน ู  
2. ระบบจะแสดงหน้าจอลงทะเบียน นิสิตสามารถเลือกรายวิชาเพื่อลงทะเบียน ได้ 2 แบบ คือ 

2.1 ลงทะเบียนแบบปกต ิ
2.2 ลงทะเบียนแบบพิเศษ  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1 เลือกการลงทะเบียน
แบบปกต ิ
2.2 เลือกการลงทะเบียน
แบบพิเศษ 
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3. กรณีนิสิตเลือกลงทะเบียนแบบปกต ิให้ เลือก    

จากนั้นนสิิตทำการค้นหารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน เลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบยีนโดยคลิกท่ีสัญลักษณ์ (รูป
บวก) 

                                  
 

4. กรณีนิสิตเลือกการลงทะเบียนแบบพิเศษ โดยเลือก   ปรากฏหน้าจอสำหรับค้นหารายวิชา ระบุรหัสวิชา 

เลือกวชิาที่ตอ้งการลงทะเบยีนโดยคลิกท่ีสญัลักษณ์    (รูปบวก) 
5. โดยแตล่ะรายวิชาจะสามารถเปลีย่นระบบเกรดไดต้ามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ  

            

 

 
 
 

แสดงรายวิชาตาม
การค้นหารายวิชาที่
ต้องการลงทะเบียน 

เลือก  เปลี่ยนระบบ
เกรด 

 
 

 
 

 

ระบุรหัสหรือชื่อวิชาและกลุ่ม 

 เลือกเปลี่ยนระบบเกรด 

 ระบุรหัสหรือชื่อวิชา 
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6. ทุกครั้งที่ทำการเลือกรายวิชาเพื่อลงทะเบียน ระบบจะตรวจสอบเง่ือนไขการลงทะเบียนทุกครั้ง  เช่น  วันเวลาของตาราง

เรียนซ้อนกัน ลงทะเบียนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด รับนิสิตเต็มแล้ว หรือจะต้องผา่นรายวชิาใดทีต่้องเรียนมาก่อน ฯลฯ โดย
จะแสดงแจ้งข้อความในรายการที่ไม่ผ่านเง่ือนไขลงทะเบียน  

7. นิสิตสามารถ เลือก  เพื่อลบรายวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการลงทะเบียน หรือลบรายวิชาที่ไม่ต้องการลงทะเบียนออกได้  

 

 

 
8. เมื่อไมม่ีรายการที่ไม่ผ่านเงื่อนไขลงทะเบียนแล้ว ระบบจะคำนวณคา่ใช้จ่ายและแสดงข้อมูลให้นสิิตทราบก่อนการยืนยัน

การลงทะเบยีน จากนั้นเลือก   

 ลบรายวิชาที่ไม่
ผ่านเง่ือนไข ออกจาก
รายวิชาที่ต้องการ
ลงทะเบียน 



  

 เปลี่ยนระบบเกรด 
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9. ระบบแสดงหน้าจอให้ยืนยันลงทะเบียน โดยแสดงข้อมลูรายวิชาที่ตอ้งการลงทะเบียน, จำนวนหน่วยกติรวม, ค่าใช้จ่าย

การลงทะเบยีน และข้อมลูตารางเรียน ตารางสอบ จากนั้นให้เลือก   อีกครั้ง 

   
 

10. หากลงทะเบียนสำเร็จ ระบบแสดงหน้าจอผลการลงทะเบยีน ดังรูป  
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การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เปลี่ยนกลุ่ม 

หลังจากนิสิตทำการลงทะเบียนแล้ว หากอยู่ในช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา นิสิตสามารถทำรายการลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนผ่าน 
Mobile Application ดังนี ้

1. เลือก  

2. แสดงรายวิชาทีน่สิิตสามารถทำรายการลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน  

   
 

3. หากต้องการ ถอนรายวิชา ให้เลือกท่ีสัญลักษณ์  แสดงหน้ารายวิชา  
4. รายวิชาทีเ่ลือกถอน จะปรากฎดา้นบนของหน้าจอและแสดงข้อความ “ถอนวิชา” หน้ารายวิชา 
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5. หากต้องการ เพิ่มรายวิชา ให้ค้นหารายวิชาที่ต้องเพิ่มโดยมีวิธีการค้นหา และเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่ม 
เชน่เดียวกับการค้นหาและเลือกรายวิชาในหัวข้อลงทะเบียน 

6. กรณีเปลี่ยนกลุ่มเรียน นิสิตสารถเลือกการลงทะเบียนแบบพิเศษ มีวิธีดังรปู 

            
7. ทุกครั้งที่ทำการเลือกรายวิชาเพื่อลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เปลี่ยนกลุ่ม ระบบจะตรวจสอบเง่ือนไขการลงทะเบียนทุกครั้ง และ

หากพบรายการที่ไม่ผ่านเง่ือนไขระบบแจ้งข้อความเตือนเช่นเดียวกับการลงทะเบียน 

8. เมื่อไม่ติดเงื่อนไขการลงทะเบียนให้นิสิตเลือก  
9. ระบบแสดงหน้าจอให้ยืนยันลงทะเบียน โดยแสดงข้อมูลรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน, จำนวนหน่วยกิตรวม, 

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน และข้อมูลตารางเรียน ตารางสอบ จากน้ันให้เลือก   อีกครั้ง 

     

 



  



  



  

เลือก “ใช่” เพื่อยืนยันการ
ลงทะเบียน 

เลือก  เพื่อ
เปลี่ยนกลุ่ม 

เลือกกลุ่มที่ต้องการจะเปลี่ยน 
จากนั้นเลือก OK 
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10. หากลงทะเบียนสำเร็จ ระบบแสดงหน้าจอผลการลงทะเบียน ดังรูป 

11. และจากหน้าจอผลการลงทะเบียนสามารถเลือก  เพื่อตรวจสอบประวัติการทำรายการลงทะเบียนได้ 

               

ผลการลงทะเบียนและประวัติการลงทะเบียน 

1. เลือกเมนู  
2. แสดงผลการลงทะเบียนปี/ภาคการศึกษาล่าสุด  

  

 

 

3. สามารถเลือก  เพื่อตรวจสอบประวัติการทำรายการลงทะเบียนได ้

  

 

 

สามารถเลือกปี/ภาค
การศึกษาที่ต้องการ
ตรวจสอบข้อมูลได ้
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ตารางเรียน 

1. เลือก เมนู  หรือแถบเมนูด้านล่างหน้าจอ 
2. ระบบแสดงหน้าจอตารางเรยีนตามปีภาคการศึกษาปัจจุบัน  

 

      

 

 

 

เลือกแสดงผล
รายสัปดาห ์
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3. จะปรากฏตารางเรียน โดยสามารถเลือกแสดงได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ ตารางเรียนรายสัปดาห์  และตารางเรียนประจำวัน 

ตัวอย่างการแสดงผลรายสัปดาห์ 

 

   ตัวอย่างการแสดงผลรายประจำวัน 
 

 

ตารางสอบ 

1. เลือกเมน ู  หรือแถบเมนูดา้นล่างหน้าจอ 
2. ระบบจะแสดงรายละเอียดรายวิชาสอบตามปภีาคปัจจุบันโดยแบ่ง แถบการแสดงข้อมลูเป็น สอบกลางภาค, สอบปลายภาค 

   

 
 

สามารถเลือกปี/ภาค
การศึกษาที่ต้องการ
ตรวจสอบข้อมูลได ้
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ผลการเรียน 

1. เลือกเมนู  หรือแถบเมนูดา้นล่างหน้าจอ 
2. ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการศึกษาตามปีภาคปัจจุบัน 

   
3. กรณีทีน่ิสติยังไม่ประเมินอาจารยผ์ู้สอนในป/ีภาคการศึกษาที่ต้องการตรวจสอบผลการเรยีน ระบบจะแสดงข้อความ 

“ประเมินอาจารย์ก่อน” แทนเกรด 

 
 

 
 

สามารถเลือกปี/ภาค
การศึกษาที่ต้องการ
ตรวจสอบข้อมูลได้ 

 นิสิตสามารถเลือก
เพื่อประเมินาจารย์ได ้
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ภาระค่าใช้จ่าย 

1. เลือกเมนู  
2. ระบบจะแสดงรายละเอียดภาระคา่ใช้จ่ายในแต่ละปภีาคการศึกษา  

ในรายการที่ชำระเงินแล้วจะแสดงเล่มที/่เลขท่ีใบเสร็จด้านลา่งรายการนั้นๆ 

 

 

ทุนการศึกษา 

1. เลือกเมนู  
2. ระบบจะแสดงรายละเอียดสถานะทุนการศึกษา   

                                    

 

 

 

 

สามารถเลือกจา่ย
แบบ QR CODE ได ้
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ปฏิทินการศึกษา 

1. คลิกเมนู  ปฏิทินการศึกษา 
2. แสดงข้อมูลปฏิทินการศึกษาทีบ่ันทึกให้กับนิสิต โดยแสดงข้อมลูในปี/ภาคการศึกษาปัจจุบัน 

                                    

ข้อความ 

1. เลือกเมนู  
2. นิสิตสามารถตรวจสอบข้อความทีม่ีการแจ้งเตือน เกีย่วกับนิสิตได้ ขอ้ความที่ยังไม่เปดิอ่านจะมีสญัลักษณ์วงกลมสีแดงแสดง

หน้าข้อความ 
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การแจ้งเตือน 

ระบบมีการแจ้งเตือนเมื่อมีกิจกรรมต่างๆ 7 รายการ ดังนี ้
1. แจ้งหนี้สินการลงทะเบียน 
2. แจ้งเตือนตารางเรียน 
3. แจ้งเตือนตารางสอบ 
4. แจ้งการชำระหนีส้ิน 
5. แจ้งผลการศึกษา 
6. แจ้งข่าวประกาศ 
7. แจ้งจากระบบตดิตามผลการเรียนและให้คำปรึกษา 

ตัวอย่างการแจ้งเตือน ดังรูป 
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ตั้งค่า  

1. เลือกเมนู  
2. แบ่งการตั้งค่าข้อมูลออกเป็น 3 สว่นคือ 

2.1 การรับการแจ้งเตือน สามารถเลือกสัญลักษณ์  เพื่อเปิด/ปิดการแจ้งเตือน 
- งานทะเบียน คือแจ้งเตือนเมื่อมีข่าวประกาศ 
- ตารางเรียน คือแจ้งเตือนเมื่อมีข้อมูลตารางเรยีนในแต่ละวัน 
- ตารางสอบ คือแจ้งเตือนเมื่อมีข้อมูลตารางสอบในแตล่ะวัน 
- หนีส้ินการลงทะเบียน คือแจ้งเตือนเมื่อมีข้อมูลหนี้สินค้างชำระค่าลงทะเบียน 
- ผลการเรยีน คือแจ้งเตือนเมื่อมีการบันทึกข้อมูลผลการเรยีน 

2.2 ภาษาที่ใช้ นิสิตสามารถเลือกการแสดงภาษาที่ Application ได้ 2 ภาษาคือ ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาท่ี
เลือกใช้จะปรากฎ ✓  

                            
 
2.3 คีย์ส่วนตัว เป็นการตั้งค่ารหัสคีย์สว่นตัว กรณีที่นิสติเข้าใช้งานระบบอีกครั้งโดยการจำจดรหสัผ่าน ระบบจะให้ระบรุหสั

คีย์สว่นตัวที่ตดิตั้ง มีวิธีดังนี ้

1. เลือกที่  เพื่อทำการติดตั้งรหสั PIN 

2. ระบุรหสั PIN 6 หลักตามต้องการ จากนั้นเลือก  

3. ยืนยันรหสั PIN อีกครั้งจากนั้นเลอืก  
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ออกจากระบบ  

1. เลือกเมนู  
2. ระบบจะกลับไปแสดงหน้าจอ เข้าสู่ระบบ  

  
                                    

 

2.3 


