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1. การลงทะเบียน 

 

รูปที่ 1.1 การลงทะเบียน e-Passport ของนักศึกษา และบุคลากร 

การลงทะเบียนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทของผู้ใช้งาน ไดด้ังนี้ 

1.1. การลงทะเบียนส าหรับนักศึกษา 

 

รูปที่ 1.2 แสดงหน้าจอการลงทะเบียน e-Passport ส าหรับนักศึกษา 



จากรูปที่ 1.2 มีข้ันตอนและข้อมูลที่จ าเป็นจะต้องระบุดังนี้ 

1. ระบุรหัสนักศึกษา 12 หลัก ตัวอย่าง 154401000145  

2. ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  

3. ตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน   

4. ยืนยันรหัสผ่านในการเข้าใช้งานอีกครั้ง 

5. ตั้งชื่อ อีเมล์ rmutsvmail โดยใช้ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษในการตั้งชื่ออีเมล์ ตัวอย่างเช่น 

kanokpon.m@rmutsvmail.com 

6. เมื่อระบุข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน e-Passport”  ระบบก็จะแสดง ชื่อ

ผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้กับผู้ที่ลงทะเบียน แสดงว่าการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย 

 

1.2. การลงทะเบียนส าหรับบุคลากร 

 

รูปที่ 1.4 แสดงหน้าจอการลงทะเบียน e-Passport ของบุคลากร 



 จากรูปที่ 1.4 มีข้ันตอนและข้อมูลที่จ าเป็นจะต้องระบุดังนี้ 

1. ระบหุมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

2. ระบุชื่อ (ไทย) 

3. ระบุนามสกุล (ไทย) 

4. ระบุชื่อ (อังกฤษ) 

5. ระบุนามสกุล (อังกฤษ) 

6. ระบุวันเดือนปีเกิด วว/ดด/ปปปป (ปี พ.ศ) 

7. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ 

8. เลือกประเภทผู้ใช้งาน โดยมีประเภทให้เลือกดังนี้ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

9. เลือกคณะหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

10. ตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน 

11. ตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งานอีกครั้ง 

12. เมื่อระบุข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน e-Passport”  ระบบก็จะแสดง ชื่อ

ผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้กับผู้ที่ลงทะเบียน แสดงว่าการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย 

 

2. ทดสอบการเข้าระบบ 

หากนักศึกษา หรือบุคลากรต้องการจะทดสอบในการเข้าสู่ระบบ หลังจากที่ได้ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

จากการลงทะเบียน เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือลืมรหัสผ่าน สามารถทดสอบในการเข้าระบบเพ่ือตรวจสอบดูว่า

ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ได้มาถูกต้องหรือไม่ โดยเลือกท่ีเมนู “ทดสอบการเข้าระบบ”  

 

รูปที่ 2.1 แสดงหน้าจอทดสอบการเข้าระบบ 



 จากรูปที่ 2.1 มีข้ันตอนและข้อมูลที่จ าเป็นจะต้องระบุดังนี้ 

1. ชื่อผู้ใช้งาน ตัวอย่าง s154401000145, arnon.lg 

2. รหัสผ่าน 

3. เมื่อระบุข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว คลิกปุ่ม “ทดสอบเข้าสู่ระบบ”  ระบบก็จะแสดงสถานะใน

การเข้าสู่ระบบว่าเข้าสู่ระบบส าเร็จ หรือไม่ส าเร็จ 

 

3. เปลี่ยนรหัสผ่าน 

นักศึกษา และบุคลากรสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตัวเอง โดยเลือกที่เมนู “เปลี่ยน

รหัสผ่าน” ก็จะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 3.1 

 

รูปที่ 3.1 แสดงหน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 จากรูปที่ 3.1 มีข้ันตอนและข้อมูลที่จ าเป็นจะต้องระบุดังนี้ 

1. ระบุชื่อผู้ใช้งาน ตัวอย่าง s154401000145, arnon.lg 

2. ระบุรหัสผ่านเดิม เป็นรหัสผ่านของผู้ใช้งานที่สามารถใช้งานได้  

3. ระบุรหัสผ่านใหม่ 

4. ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง 

5. เมื่อระบุข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว คลิกท่ีปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”  ระบบก็จะแสดงชื่อผู้งาน และ

รหัสผ่านใหม่หากการเปลี่ยนรหัสผ่านส าเร็จ 

 



4. ลืมรหัสผ่าน 

การแจ้งลืมรหัสผ่านแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามสถานะของผู้ใช้งาน คือ นักศึกษา และบุคลากร 

โดยการเลือกเมนู “ลืมรหัสผ่าน” ก็จะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 4.1 

 

รูปที่ 4.1 แสดงเมนูการแจ้งลืมรหัสผ่านของผู้ใช้งาน 

 จากรูป 4.1 ผู้ใช้งานสามารถเลือกการแจ้งลืมรหัสผ่านตามสถานะของผู้ใช้งาน ได้ดังนี้ 

 

4.1. การแจ้งลืมรหัสผ่านส าหรับนักศึกษา 

การแจ้งลืมรหัสผ่านส าหรับนักศึกษา นักศึกษาจ าเป็นจะต้องระบุข้อมูลให้ถูกต้อง และตรงกับ

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หากข้อมูลที่ระบุไม่ตรงกันก็ไม่สามารถแจ้งลืมรหัสผ่านได้  



 

รูปที่ 4.2 แสดงหน้าจอการแจ้งลืมรหัสผ่านส าหรับนักศึกษา 

 จากรูปที่ 4.2 มีข้ันตอนและข้อมูลที่จ าเป็นจะต้องระบุดังนี้ 

1. ระบุวันเดือนปีเกิด จะต้องระบุเป็นตัวเลข ตัวอย่างเช่น 22/08/2529 และปี จะต้องเป็นปี พ.ศ.  

2. ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

3. ระบุวิทยาเขต เช่น วิทยาเขตสงขลา ตรัง ขนอม ไสใหญ่ และทุ่งใหญ่ เป็นต้น 

4. ระบุคณะหรือเทียบเท่าคณะ ทีน่ักศึกษาสังกัด 

5. ระบุสาขาของนักศึกษา 

6. ระบุตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยม เพ่ือยืนยันการกรอกข้อมูล 

เมื่อระบุข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว คลิกท่ีปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”  ระบบก็จะแสดงชื่อผู้งาน และ

รหัสผ่านให้กับนักศึกษาอีกครั้ง เมื่อการแจ้งลืมรหัสผ่านของนักศึกษาส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 



4.2. การแจ้งลืมรหัสผ่านส าหรับบุคลากร 

การแจ้งลืมรหัสผ่านส าหรับบุคลากร บุคลากรจ าเป็นต้องระบุข้อมูลให้ตรงกับระบบ

ฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย หากข้อมูลที่ระบุไม่ตรงกันก็จะไม่สามารถแจ้งลืมรหัสผ่านได้ 

 

รูปที่ 4.3 แสดงหน้าจอการแจ้งลืมรหัสผ่านส าหรับบุคลากร 

 จากรูปที ่4.3 มีข้ันตอนและข้อมูลที่จ าเป็นจะต้องระบุดังนี้ 

1. ระบุวันเดือนปีเกิด จะต้องระบุเป็นตัวเลข ตัวอย่างเช่น 22/08/2529 และปี จะต้องเป็นปี พ.ศ.  

2. ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

3. ระบุชื่อ-สกุล (ไทย) 

4. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ 

5. ระบุอีเมล ์(ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย) 

6. ระบุคณะ/หน่วยงานตนสังกัด 

7. เมื่อระบุข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว คลิกท่ีปุ่ม “แจ้งลืมรหัสผ่าน”  ระบบก็จะแสดงชื่อผู้งาน และ

รหัสผ่านให้กับบุคลากรอีกครั้ง เมื่อการแจ้งลืมรหัสผ่านของบุคลากรส าเร็จ 

 



5. ตรวจสอบการลงทะเบียน 

การตรวจสอบการลงทะเบียนมีไว้ส าหรับตรวจสอบดูว่านักศึกษา หรือบุคลากรได้ท าการลงทะเบียน 

e-Passport แล้วหรือยัง 

 

รูปที่ 5.1 แสดงหน้าจอการตรวจสอบการลงทะเบียน 

 จากรูปที่ 5.1 มีขั้นตอนและข้อมูลที่จ าเป็นจะต้องระบุดังนี้ 

1. ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

2. คลิกท่ีปุ่ม “ตรวจสอบการลงทะเบียน”  ระบบจะแสดงสถานะการตรวจสอบการลงทะเบียนว่า

ได้ท าการลงทะเบียนไว้แล้ว หรือยังไม่ได้มีการลงเบียน e-Passport  

 


