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หน้า 1 

คู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษา 

 
1. เริ่มต้นการใช้งาน 
 1.1  พิมพ์ URL www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/l_center/sornserm/app/index.asp 

 
 1.2 พ้ืนที่การใช้งานในหน้าเว็บ 
  - ด้านซ้ายบน  : แสดงไอคอนเมนูการใช้งานเพ่ือให้ผู้ใช้คลิ๊กและสามารถเลือกใช้งานในเมนูต่างๆ ได้ 
  - ด้านบน  : แสดงชื่อระบบงานและข้อมูลการติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการใช้งานระบบ 
  - ส่วนกลาง  : แสดงเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆ จากการใช้งาน ตามเมนูการใช้งานที่ผู้ใช้เลือก 
 1.3 เมนูการใช้งาน 

 
  1.3.1 หน้าแรก 
  หน้าเว็บทีแ่สดงข้อมูลเป็นหน้าแรกหลังจากที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม 
  1.3.2 สอบถาม/ตอบรับก าหนดการสอนเสริม (สามารถใช้งานได้หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว) 
  หน้าเว็บที่ให้บริการสอบถามก าหนดการสอนเสริม ตามชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา รวมทั้ง
สามารถตอบรับก าหนดการสอนเสริม หรือ ยกเลิกการตอบรับ 
  1.3.3 ยืนยันการช าระเงิน (สามารถใช้งานได้หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว) 
  หน้าเว็บที่ให้บริการ Upload หลักฐานการช าระเงินจากนักศึกษาเพ่ือยืนยันการช าระเงิน กรณีชุดวิชาที่ต้องการ
ตอบรับก าหนดการสอนเสริม เป็นชุดวิชาที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนักศึกษา 
  1.3.4 ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ (สามารถใช้งานได้หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว) 
  หน้าเว็บที่ให้บริการตอบแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจหลังจากเข้า
รับการสอนเสริม 
  1.3.5 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (สามารถใช้งานได้หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว) 
  หน้าเว็บที่ให้บริการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์และ E-MAIL Address 
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คู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษา 

 
  1.3.6 เปลี่ยนรหัสผ่าน (สามารถใช้งานได้หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว) 
  หน้าเว็บที่ให้บริการเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ 
  1.3.7 ออกจากระบบ (สามารถใช้งานได้หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว) 
  ให้บริการผู้ใช้งานในการจบ Session การท างาน เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานระบบ 
 
2. การเข้าสู่ระบบ 
 2.1 เริ่มต้นเข้าสู่ระบบโดยการคลิ๊กไอคอนเมนูบริเวณด้านซ้ายบน จากนั้นคลิ๊กเมนู ส าหรับนักศึกษา 

 

 
 2.2 จากนั้นกรอกรหัสประจ าตัวนักศึกษาและคลิ๊กปุ่ม ต่อไป 
  2.2.1 กรณีกรอกรหัสนักศึกษาไม่ถูกต้อง จะพบข้อความแจ้งเตือนจากระบบ 

 
  2.2.2 กรณีกรอกรหัสนักศึกษาถูกต้อง ให้ผู้ใช้งานกรอกรหัสผ่าน และคลิ๊กปุ่ม เข้าสู่ระบบ 
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คู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษา 

 
   2.2.2.1 กรณีกรอกรหัสผ่านไม่ถูกต้อง จะพบข้อความแจ้งเตือนจากระบบ 

 
   2.2.2.2 กรณีลืมรหัสผ่าน ให้ผู้ใช้งานคลิ๊กปุ่ม ลืมรหัสผ่าน จากนั้นจะพบข้อความช่วยเหลือ Hint 
รหัสผ่านจากระบบ 

 
   2.2.2.3 กรณีกรอกรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะน าผู้ใช้งานไปยังเมนูสอบถาม/ตอบรับก าหนดการสอน
เสริม 
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3. สอบถาม/ตอบรับก าหนดการสอนเสริม 
 3.1 เข้าสู่เมนูสอบถาม/ตอบรับก าหนดการสอนเสริม โดยการคลิ๊กไอคอนเมนูบริเวณด้านซ้ายบน จากนั้นคลิ๊กเมนู 
สอบถาม/ตอบรับก าหนดการสอนเสริม 

 
 3.2 การสอบถามข้อมูลก าหนดการสอนเสริม 
 ระบบจะแสดงข้อมูลชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ และมีก าหนดการสอนเสริม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ
ก าหนดการสอนเสริมแต่ละชุดวิชาได้โดยการคลิ๊กชุดวิชาที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล 
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 3.3 การตอบรับก าหนดการสอนเสริม 
  3.3.1 กรณีชุดวิชาที่ต้องการตอบรับเข้าสอนเสริม ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนักศึกษา 
  ผู้ใช้งานสามารถตอบรับก าหนดการสอนเสริมได้ โดยการเลือกวันที่และสถานที่ที่ต้องการเข้ารับการสอนเสริม 
จากนั้นคลิ๊กข้อความ ตอบรับเข้าสอนเสริม ในบรรทัดเดียวกับสถานที่ท่ีต้องการเข้ารับการสอนเสริม 

 
  3.3.2 กรณีชุดวิชาที่ต้องการตอบรับเข้าสอนเสริม มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนักศึกษา 
   ผู้ใช้งานสามารถตอบรับก าหนดการสอนเสริมได้ โดยการเลือกวันที่และสถานที่ที่ต้องการเข้ารับการสอน
เสริม จากนั้นคลิ๊กข้อความ ตอบรับเข้าสอนเสริม ในบรรทัดเดียวกับสถานที่ที่ต้องการเข้ารับการสอนเสริม 
   3.3.2.1 กรณีท่ีนักศึกษายังไม่ได้ยืนยันการช าระเงินหรือเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตรวจรับการช าระเงิน หลัง
จากคลิ๊กข้อความ ตอบรับเข้าสอนเสริม จะพบข้อความแจ้งเตือนจากระบบ 
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คู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษา 

 

 

 
   ผู้ใช้งานต้องยืนยันการช าระเงิน และได้รับการตรวจรับจากเจ้าหน้าที่ก่อน จึงจะสามารถตอบรับ
ก าหนดการสอนเสริมได้ โดยรายละเอียดและข้ันตอนการยืนยันการช าระเงิน โปรดดูรายละเอียดในข้อ 4. ยืนยันการช าระเงิน 
   3.3.2.2 กรณีท่ีนักศึกษายืนยันการช าระเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจรับการช าระเงินแล้ว สามารถตอบรับ
ก าหนดการสอนเสริมได้ โดยการเลือกวันที่และสถานที่ที่ต้องการเข้ารับการสอนเสริม จากนั้นคลิ๊กข้อความ ตอบรับเข้าสอน
เสริม ในบรรทัดเดียวกับสถานที่ที่ต้องการเข้ารับการสอนเสริม 
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คู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษา 

 

 
  3.3.3 หลังจากคลิ๊กข้อความ ตอบรับเข้าสอนเสริม แล้ว ระบบจะน าผู้ใช้งานไปยังหน้าเว็บที่แสดงข้อมูลของ
ห้องเรียนที่ได้ตอบรับเข้าสอนเสริม 
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คู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษา 

 
  3.3.4 ผู้ใช้งานสามารถคลิ๊กท่ีไอคอนรูปเก้าอ้ีสีแดงในบริเวณกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ าเงิน เพ่ือตรวจสอบรายละเอียด
การตอบรับของตนเอง 

 
 3.4 การยกเลิกตอบรับก าหนดการสอนเสริม 
 หลังจากท่ีผู้ใช้งานตอบรับก าหนดการสอนเสริมแล้ว สามารถยกเลิกการตอบรับได้ โดยการเลือกชุดวิชา วันที่และ
สถานที่ที่ต้องการยกเลิกการตอบรับ จากนั้นคลิ๊กข้อความ ยกเลิกตอบรับ ในบรรทัดเดียวกับสถานที่ที่ต้องการยกเลิกการตอบ
รับ 
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คู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษา 

 
4. ยืนยันการช าระเงิน 
 4.1 เข้าสู่เมนูยืนยันการช าระเงิน โดยการคลิ๊กไอคอนเมนูบริเวณด้านซ้ายบน จากนั้นคลิ๊กเมนู ยืนยันการช าระเงิน 

 
 4.2 ระบบจะแสดงข้อมูลชุดวิชาที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนักศึกษา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถยืนยันการช าระเงิน
โดยการคลิ๊กข้อความ ยืนยันการช าระเงิน ในแถวข้อมูลชุดวิชาที่ต้องการยืนยันการช าระเงิน 

 
 4.3 หลังจากคลิ๊กข้อความ ยืนยันการช าระเงิน แล้ว ระบบจะน าผู้ใช้งานไปยังหน้าเว็บส่งหลักฐาน/ตรวจสอบ
สถานะการช าระเงิน 
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 4.4 ผู้ใช้งานต้อง Upload หลักฐานการช าระเงินในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ/PDF โดยการคลิ๊กปุ่ม เรียกดู หรือ 
Browse เพ่ือเลือกไฟล์รูปภาพ/PDF และหากมีค าอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการส่งหลักฐานการช าระเงิน ให้ผู้ใช้งานกรอก
ข้อความในช่องค าอธิบาย (ถ้ามี) จากนั้นคลิ๊กไอคอนรูปบันทึก 
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  4.4.1 กรณีไม่ได้เลือกไฟล์รูปภาพ/PDF หรือ เลือกไฟล์เอกสารประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ไฟล์รูปภาพ/PDF หลังจาก
คลิ๊กไอคอนรูปบันทึก จะพบข้อความแจ้งเตือนจากระบบ 
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 4.5 หลังจากส่งหลักฐานการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดของการตรวจรับการ
ช าระเงินจากเจ้าหน้าที่ โดยการคลิ๊กข้อความในช่องสถานะล่าสุด ในแถวข้อมูลชุดวิชาที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล 
  4.5.1 สถานะล่าสุดกรณีอยู่ระหว่างการตรวจรับจากเจ้าหน้าที่ 

 
  4.5.2 สถานะล่าสุดกรณีผ่านการตรวจรับจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว 
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  4.5.3 สถานะล่าสุดกรณีไม่ผ่านการตรวจรับจากเจ้าหน้าที่ 

 
 4.6 หลังจากคลิ๊กข้อความในช่องสถานะล่าสุดแล้ว ระบบจะน าผู้ใช้งานไปยังหน้าเว็บส่งหลักฐาน/ตรวจสอบ
สถานะการช าระเงิน เพ่ือแสดงสถานะล่าสุดของการตรวจรับการช าระเงินจากเจ้าหน้าที่ 
  4.6.1 สถานะล่าสุดกรณีอยู่ระหว่างการตรวจรับจากเจ้าหน้าที่ 

 
  4.6.2 สถานะล่าสุดกรณีผ่านการตรวจรับจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว 
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  4.6.3 สถานะล่าสุดกรณีไม่ผ่านการตรวจรับจากเจ้าหน้าที่ 

 
 
5. ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
 5.1 เข้าสู่เมนูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ โดยการคลิ๊กไอคอนเมนูบริเวณด้านซ้ายบน จากนั้นคลิ๊กเมนู ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

 
 5.2 ระบบจะแสดงข้อมูลชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ และมีก าหนดการสอนเสริม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจได้ โดยการเลือกชุดวิชา วันที่และสถานที่ที่ต้องการตอบแบบประเมิน จากนั้นคลิ๊กข้อความ ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ในบรรทัดเดียวกับสถานที่ที่ต้องการตอบแบบประเมิน 
  



หน้า 15 

คู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษา 

 

 

 
 5.3 หลังจากคลิ๊กข้อความ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ แล้ว ระบบจะน าผู้ใช้งานไปยังหน้าเว็บตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจออนไลน์ 
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คู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษา 

 

 
 5.4 หลังจากผู้ใช้งานตอบข้อค าถามและประเมินความพึงพอใจครบทุกข้อทุกตอนแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม ส่งแบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อการสอนเสริม เพ่ือบันทึกข้อมูลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจเข้าสู่ระบบ 
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คู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษา 
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คู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษา 

 
  5.4.1 กรณีตอบข้อค าถามหรือประเมินความพึงพอใจไม่ครบทุกข้อ หลังจากคลิ๊กปุ่ม ส่งแบบประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อการสอนเสริม จะพบข้อความแจ้งเตือนจากระบบ 

 
  
6. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 6.1 เข้าสู่เมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยการคลิ๊กไอคอนเมนูบริเวณด้านซ้ายบน จากนั้นคลิ๊กเมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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คู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษา 

 
 6.2 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์และ/หรือ E-MAIL Address โดยการกรอกข้อมูลที่ต้องการลงในช่อง
หมายเลขโทรศัพท์กรณีต้องการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์และ/หรือกรอกข้อมูลที่ต้องการลงในช่อง E-MAIL Address กรณี
ต้องการแก้ไข E-MAIL Address จากนั้นคลิ๊กไอคอนรูปบันทึก 

 

 
  6.2.1 กรณีไม่กรอกหมายเลขโทรศพท์หรือไม่กรอก E-MAIL Address หรือ กรอก E-MAIL Address ใน
รูปแบบที่ไม่ถูกต้อง หลังจากคลิ๊กไอคอนรูปบันทึก จะพบข้อความแจ้งเตือนจากระบบ 
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คู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษา 

 

 
 
7. เปลี่ยนรหัสผ่าน 
 7.1 เข้าสู่เมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยการคลิ๊กไอคอนเมนูบริเวณด้านซ้ายบน จากนั้นคลิ๊กเมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน 
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คู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษา 

 
 7.2 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยการก าหนดรหัสผ่านที่ต้องการลงในช่องก าหนดรหัสผ่าน จ านวน 6 หลัก 
และช่องยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นคลิ๊กไอคอนรูปบันทึก 

 

 
  7.2.1 กรณีไม่กรอกข้อมูลในช่องก าหนดรหัสผ่าน หรือ ไม่กรอกข้อมูลในช่องยืนยันรหัสผ่าน หรือ กรอกข้อมูล
ในช่องก าหนดรหัสผ่านในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง หรือ กรอกข้อมูลในช่องยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกับข้อมูลในช่องก าหนดรหัสผ่าน 
หลังจากคลิ๊กไอคอนรูปบันทึก จะพบข้อความแจ้งเตือนจากระบบ 

 
  



หน้า 22 

คู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษา 

 

 

 
 
8. ออกจากระบบ 
 เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถออกจากการใช้งานระบบได้ โดยการคลิ๊กไอคอนเมนูบริเวณด้านซ้ายบน จากนั้น
คลิ๊กเมนู ออกจากระบบ 

 
 
 


