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ค าน า 
 
 ระบบบริการการศึกษา (ESS) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนส าหรับการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 
ระบบบริการทั่วไป ระบบบริการนักศึกษา ระบบบริการอาจารย์ โดยคู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึงเฉพาะระบบบริการ
นักศึกษา ซึ่งมีฟังก์ชันการท างานหลายส่วน ได้แก่ การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม/ถอน
รายวิชา การพิมพ์ตารางเรียน การจ าลองผลการเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การตรวจสอบส าเร็จการศึกษา 
และการขอส าเร็จการศึกษา คณะผู้จัดท าหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ต่อไป 
 

งานทะเบียนและประมวลผล 
ผู้จัดท า 
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เริ่มต้นการใช้งานระบบ ESS ให้นักศึกษาเปิดเว็บบราวเซอร์แล้วไปที่ URL 
http://ess.ksu.ac.th/KSU/Registration หรือคลิกไปที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย ksu.ac.th แล้วไปที่เมนู ส าหรับ
นักศึกษา ดังรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 คลิกเมนูส าหรับนักศึกษา 

 จากนั้นคลิกที่เมนู ระบบบริการการศึกษา (ESS) ดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 คลิกเมนู ระบบบริการการศึกษา (ESS) 

 

 

 

http://ess.ksu.ac.th/KSU/Registration
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1. การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 
 เริ่มต้นการใช้งานระบบ ESS ผู้ใช้ต้องมีบัญชีการใช้งาน หรือ Account ส าหรับเข้าระบบ ESS โดย
สามารถสร้างได้ ดังนี้ 

คลิกเมนู สร้างบัญชีผู้ใช้งาน Register ดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 คลิก สร้างบัญชีผู้ใช้งาน Register 

กรอกรหัสนักศึกษา กรณีไม่ทราบให้กรอกรหัสผู้สมัครสอบคัดเลือก แล้วกด Search กรณีไม่ทราบทั้ง 2 
รายการให้ติดต่อเจ้าหน้าที่วิชาการคณะ หรือเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล จากนั้นกรอก ชื่อ-นามสกุล 
รหัสบัตรประชาชน และตั้งรหัสผ่าน ดังรูปที่ 4 

 

รูปที่ 4 กรอกข้อมูลสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ 
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เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้เสร็จแล้ว ท าการเข้าสู่ระบบ Username คือ รหัสนักศึกษา Password คือ รหัสที่
นักศึกษาสร้างขึ้นเอง ดังรูปที่ 5  

 

รูปที่ 5 การเข้าสู่ระบบ 

2. การลงทะเบียนเรียน 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ให้เลือกกลุ่มเมนู ลงทะเบียน แล้วเลือก -> ลงทะเบียนเรียน แล้วเลือก 

ค้นหารายวิชา ดังรูปที่ 6 

 

รูปที่ 6 ลงทะเบียนเรียน 
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รูปแบบการลงทะเบียนจะมี 2 แบบ คือ ลงทะเบียนรายวิชาแบบกระเช้า หมายถึง การลงทะเบียนตามรายวิชาที่
ถูกจัดแผนการเรียนไว้ส าหรับนักศึกษากลุ่มนั้น หรือรายนั้น และลงทะเบียนรายวิชาแบบ Section หมายถึง การ
ลงโดยการค้นหารายวิชาจากรหัสวิชาแล้วเลือกกลุ่มเรียน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของนักศึกษาให้
เลือกการลงทะเบียนแบบกระเช้า 

 

รูปที่ 7-1 ลงทะเบียนแบบกระเช้า 

 

รูปที่ 7-2 ลงทะเบียนแบบ Section 
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 เมื่อเลือกรายวิชาจะแสดงรายการรายวิชาที่เลือกลงทะเบียน ให้นักศึกษาท าการกด บันทึก ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน (สีเขียว) การลงทะเบียนถึงจะ
สมบูรณ์  

 

รูปที่ 8 ยืนยันการลงทะเบียน 
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 ท าการยืนยันเพ่ือสร้างใบช าระค่าลงทะเบียนเรียน หากไม่กดปุ่มยืนยันถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 

 

รูปที่ 9 ยืนยันและสร้างใบช าระค่าลงทะเบียนเรียน 

 ตัวอย่างใบแจ้งช าระค่าลงทะเบียนเรียน สามารถช าระค่าลงทะเบียนได้ที่งานคลัง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

 

รูปที่ 10 ตัวอย่างใบแจ้งช าระเงิน 
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3. การเพิ่มรายวิชา 
 การเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้หลังจากผ่านช่วงลงทะเบียน และอยู่ในช่วงเพ่ิมถอนรายวิชาตามปฏิทิน
การศึกษาท่ีปีนั้นก าหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่น ภาคการศึกษา 1/2562 ก าหนดช่วงเพ่ิมถอน/รายวิชา วันที่ 17 
มิถุนายน 2562 – 5 กรกฎาคม 2562 เป็นต้น  

   ขั้นตอนการเพ่ิมรายวิชา คลิกไปกลุ่มเมนู ลงทะเบียนเรียน -> เพ่ิมรายวิชา ดังรูปที่ 11  

 

 

รูปที่ 11 เพ่ิมรายวิชา 
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 จากนั้นกดยืนยันการลงทะเบียน ดังรูปที่ 12 และยืนยันดังรูปที่ 13 

 

รูปที่ 12 ยืนยันการลงทะเบียน 

 

รูปที่ 13 สรุปรายวิชาและกดยืนยัน 
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4. การลดถอนรายวิชา 
 การลดถอนรายวิชาจะท าได้เมื่ออยู่ในช่วงเพ่ิม/ถอนรายวิชา เช่น เดียวกันการเพิ่มรายวิชา ซึ่งการลดถอน
รายวิชาให้ไปที่เมนู ลงทะเบียน -> ลด/ถอนรายวิชา แล้วคลิกปุ่ม เลือกรายวิชาเพ่ือลดถอน ดังรูปที่ 14 

 

รูปที่ 14 ลด/ถอนรายวิชา 

เลือกรายวิชาที่ต้องการลด/ถอน แล้วกด ตกลง 

 

รูปที่ 15 เลือกวิชา ลด/ถอน  
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จะแสดงรายวิชาที่ท าการลด/ถอน แล้วกดยืนยัน 

 

รูปที่ 16 กดยืนยัน 

 หมายเหตุ การเพ่ิม หรือลด/ถอนรายวิชา จะได้รับการอนุมัติ เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาท าการกดอนุมัติใน
ระบบ ESS ก่อน ดังนั้นนักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา หรือรับค าแนะน าจากอาจารย์ก่อนการเพ่ิม/ถอน 

เมื่ออาจารย์อนุมัติแล้วจึงจะท าการพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าใช้จ่ายได้ โดยให้นักศึกษาคลิกไปที่กลุ่มเมนู ลงทะเบียน 
-> ใบแจ้งช าระเงิน/ค่าใช้จ่าย ดังรูปที่ 17 

 

รูปที่ 17 พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าใช้จ่ายการเพ่ิม/ถอนรายวิชา 
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ตัวอย่างใบแจ้งช าระค่าลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน ซ่ึงมีอัตราการช าระ 50 บาท/ครั้ง (หรือเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก าหนดล่าสุด) 

 

รูปที่ 18 ตัวอย่างใบแจ้งช าระค่าเพ่ิม/ถอน รายครั้ง 
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5. การพิมพ์ตารางเรียน 
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาต้องท าการพิมพ์ตารางเรียนล่าสุดทุกครั้ง เพื่อความถูกต้องของ
ข้อมูล ซ่ึงการพิมพ์ตารางเรียนสามารถท าได้โดยคลิกไปที่เมนู ลงทะเบียน -> พิมพ์ตารางเรียน ประจ าตัวนักศึกษา 

 

รูปที่ 19 พิมพ์ตารางเรียนนักศึกษา 

ตัวอย่างตารางเรียน 

 

รูปที่ 20 ตารางเรียนนักศึกษา 
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6. การจ าลองผลการศึกษา 
การจ าลองผลการศึกษา คือ เมนูส าหรับการจ าลองผลการศึกษาในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน

นั้น แตผ่ลการเรียนยังไม่ถูกอนุมัติ เพื่อใช้ในการค านวณผลการเรียนแบบคาดการณ์ ซึ่งสามารถท าได้โดยคลิกไปที่
เมนู ผลการศึกษา -> จ าลองผลการศึกษา จากนั้นท าการเลือกเกรดในแต่ละรายวิชา แล้วคลิกประมวลผล
การศึกษา ดังรูปที่ 20 

 

รูปที่ 21 การจ าลองผลการศึกษา 

7. การดูผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียนจะประกาศในระบบหลังจากการอนุมัติจากคณะ ซึ่งเป็นไปตามปฏิทิน
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาสามารถดูได้จากเมนู ผลการศึกษา -> ผลการศึกษา ดังรูปที่ 22 

 

รูปที่ 22 ผลการศึกษา 
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 นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแสดงประวัติการศึกษา ตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 23 

 

รูปที่ 23 ใบแสดงประวัติการศึกษา 

8.  การตรวจสอบค าขอส าเร็จการศึกษา และการขอส าเร็จการศึกษา 
การตรวจสอบค าขอส าเร็จการศึกษา คือ เมนูส าหรับท าการตรวจสอบว่านักศึกษาได้เรียนกี่หน่วยกติแล้ว

ตามโครงสร้างของหลักสูตร สัญลักษณ์สีเขียวคือผ่านในหมวดรายวิชานั้น สีส้มคือก าลังลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
และหากสอบผ่านจะครบในหมวดนั้น และสีแดงหมายถึงยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตตาม
โครงสร้าง โดยคลิกไปที่เมนู การส าเร็จการศึกษา -> ตรวจสอบค าขอส าเร็จการศึกษา 

 

รูปที่ 24 การตรวจสอบค าขอส าเร็จการศึกษา 
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 การขอส าเร็จการศึกษา คือ เมนูส าหรับท าการยื่นค าร้องส าหรับผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา หรือผู้
ลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย (หรือไม่มีสัญลักษณ์สีแดงแล้ว) ซึ่งท าได้โดยคลิกท่ีเมนู การส าเร็จการศึกษา -> ขอ
ส าเร็จการศึกษา จากนั้นท ารายการต่อไปเรื่อย ๆ จนจบขั้นตอน ดังรูปที่  

 

รูปที่ 25 การขอส าเร็จการศึกษา 
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9. กรณีลืมรหัสผ่านเข้าระบบ 
 กรณีนักศึกษาลืมรหัสผ่านเข้าระบบ ESS ให้คลิกลิ้งค ์ลืมรหัสผ่านนักศึกษา จากนั้นท าการกรอกข้อมูล
ยืนยันตัวตน และท าการตั้งรหัสผ่านใหม่ 

 

รูปที่ 26 กรณีลืมรหัสผ่านเข้าระบบ 

 

 

สอบถาม งานทะเบียนและประมวลผล 086-4584365 | reg@ksu.ac.th 

Facebook : https://www.facebook.com/ASR.KSU 
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