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สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

การล็อกอินเพ่ือเขาใชงาน ระบบ Online Life Excellence (OLE) 

 

เริ่มตนการใช งาน เม่ือผู ใช งาน เปดหน า Browser และเรียก URL ไปยั งระบบ OLE โดยเข า ท่ี  

https://ole.payap.ac.th  เม่ือเขาสูหนา Web จะปรากฎหนาจอดังแสดงในรูปท่ี 1.1 ใหผูใชงานคลิก ท่ี 

Login หรือปุม       ทางดานมุมบนขวาของหนาจอ 

จากนั้นจะเขาสูหนา Login ดังแสดงรูปท่ี 1.2 โดยผูใชงานตองระบุ Username และ Password จากนั้น 

Click ท่ีปุม Login เพ่ือเขาใชงาน ซ่ึง Username สำหรับเขาใชงาน คือ รหัสนักศึกษาของผูใชงาน และ 

Password สำหรับเขาใชงานครั้งแรก คือ วัน เดือนและปพ.ศ.ท่ีเกิดของผูใชงาน โดยพิมพตัวเลขท้ังหมด 

8 หลัก (ddmmyyyy) 

 

รูปท่ี 1.1 หนาจอหลัก

Ole.payap.ac.th 

Click 

Click หรือ 

1 

2 

2 
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สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 

 รูปท่ี 1.2 หนาจอ Login  

 กรณีท่ีผูใชงานกรอก Username หรือ Password ไมถูกตองระบบจะแจงขอความ No account 

found. ดังรูปท่ี 1.3 ใหผูใชงานกรอก Username หรือ Password ใหมอีกครั้ง 

 

รูปท่ี 1.3 หนาจอ Login กรณีกรอก Username หรือ Password ไมถูกตอง

Username 

Password 

Click 
3 

2 

1 
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สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 

 กรณีผูใชงานกรอก Username และ Password ถูกตองจะปรากฎหนาจอแรกเม่ือเขาสูระบบ 

ดังรูปท่ี 1.4 ชื่อ-นามสกุลของผูใชงานจะปรากฎท่ีมุมดานบน ขวามือของหนา Web 

 

 
รูปท่ี 1.4 หนาจอแรกเม่ือเขาสูระบบ 

ช่ือ-นามสกลุ 

ของผูใ้ชง้าน 

เมน ู

เคร่ืองมือ 

ย่อ-ขยายแทบเมน ู
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สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

รายละเอียดของแตละเมนู 

 

ในสวนนี้จะเปนการอธิบายโดยละเอียดของแตละเมนู ดังนี้ 

 

• ลงทะเบียนกจิกรรม  

เมนูนี้จะใชสำหรับการลงทะเบียนกิจกรรม W1 ถึง W5 ตามชวงเวลาท่ีกำหนดใหมีการลงทะเบียน  

โดยหนาจอจะแสดงรหัสกิจกรรมท่ีผูใชงานสามารถเลือกลงทะเบียนได  โดยเลือกลงทะเบียนไดไมเกิน 2 

กิจกรรมตอหนึ่งภาคการศึกษา หลังจากเลือกกิจกรรมท่ีตองการลงทะเบียนแลว ใหคลิกปุมลงทะเบียน (เลือก

ได 1 กิจกรรมตอการคลิกปุมลงทะเบียน 1 ครั้ง) ดังรูปท่ี 1.5 ผูใชงานจะเห็นกิจกรรมท่ีผูใชงานตองลงทะเบียน

ตามเง่ือนไขของการลงทะเบียน ตัวอยางเชน หากผูใชงานไดลงทะเบียนกิจกรรม W1 และ W2 แลวระบบจะมี

กิจกรรม W3 และ W4 ปรากฎข้ึนตามลำดับเพ่ือใหผูใชงานลงทะเบียน) เม่ือลงทะเบียนกิจกรรมครบ 2 

กิจกรรมแลว หนาจอจะปรากฎดังรูปท่ี 1.6 

 

รูปท่ี 1.5 หนาจอการลงทะเบียนกิจกรรม 

Click 
1 

Click 
2 

Click 
3 
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สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

รูปท่ี 1.6 หนาจอเม่ือลงทะเบียนครบ 2 กิจกรรม 

• ยกเลิกการลงทะเบียนกิจกรรม 

เมนูนี้จะแสดงรหัสกิจกรรมท่ีผูใชงานไดลงทะเบียนไว  ซ่ึงหากผูใชงานตองการยกเลิกลงทะเบียน

กิจกรรม ใหคลิกเลือกกิจกรรมท่ีตองการยกเลิกการลงทะเบียน   แลวคลิกปุมยกเลิกการลงทะเบียน (เลือกได 

1 กิจกรรมตอการ Click ยกเลิกลงทะเบียน 1 ครั้ง) ดังรูปท่ี 1.7   

รูปท่ี 1.7 หนาจอยกเลิกการลงทะเบียนกิจกรรม

Click 
1 

Click 
2 

You can not register more course in this semester. 

Click 
3 
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สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ท้ังนี้การยกเลิกการลงทะเบียนกิจกรรมจะสามารถดำเนินการไดเฉพาะในชวงเวลาท่ีเปดให

ลงทะเบียนกิจกรรมเทานั้น  หากพนชวงเวลาดังกลาว ใหผูใชงานติดตอขอยกเลิกการลงทะเบียนกิจกรรมท่ี

สำนักงานศาสนกิจ 

 

• ตรวจสอบผลการลงทะเบยีน 

เมนูนี้จะแสดงขอมูลกิจกรรมท่ีผูใชงานไดทำการลงทะเบียนไปแลวท้ังหมด รวมถึงกิจกรรมท่ี

ผูใชงานไดลงทะเบียนลาสุด ดังรูปท่ี 1.8  หากกิจกรรมมีการเรียน-การสอนออนไลน ผูใชงานสามารถคลิก

ปุม Show Password ในชอง MS-Team Password เพ่ือใชสำหรับเขาสูหองเรียนออนไลนในระบบ  

MS-Team และหากผูใชงานตองการทราบรายละเอียดกิจกรรม สามารถคลิกท่ีปุม Show details ในชอง

รายละเอียดกิจกรรม โดยจะมีขอความระบุถึงงาน การกำหนดสงงาน เปนตน ดังรูปท่ี 1.9  เม่ือถึงชวงปลาย

ภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถเขามาดูผลการเขารวมกิจกรรมไดท่ีเมนูนี้เชนกัน 

รูปท่ี 1.8 หนาจอตรวจสอบผล 

Click 
1 

Click เม่ือตองการทราบ Code 

เข า กิ จกรรมระบบออน ไลน   

MS-Team  

Click เม่ือตองการทราบ

รายละเอียดกิจกรรม เชน 

งาน การกำหนดสงงาน 

ผลการเข ารวมกิจกรรมมีผลเปน  Pass  

ก็ตอเม่ือไดผานกิจกรรมเปนท่ีเรียบรอยแลว 
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สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

รูปท่ี 1.9 MS-Team password และรายละเอียดกิจกรรม 

 ในสวนของกิจกรรม W6  นักศึกษาจะตองนำสงใบงานของกิจกรรม W6 ท่ีสำนักงานศาสนกิจ ไฟลใบ

งาน W6 สามารถ download ไดจากระบบ OLE นี้   เม่ือทางสำนักงานศาสนกิจตรวจสอบขอมูลเปนท่ี

เรียบรอยแลว ทางผูดูแลระบบจะ update ขอมูลกิจกรรม W6 ใหกับผูใชงาน  ซ่ึงสามารถตรวจสอบจำนวน

ชั่วโมงของการทำกิจกรรม W6 ไดจากเมน ูตรวจสอบผลการลงทะเบียน  ดังแสดงตัวอยางในรูป 1.10 

 

รูปท่ี 1.10 ผลการเขารวมกิจกรรม W6 

 

รหัสผานสำหรับเขากิจกรรม

ระบบออนไลน MS-Team 

รายละเอียดกิจกรรม เชน 

งาน การกำหนดสงงาน 
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สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 

• การแกไขรหัสผาน 

เมนูนี้จะเปนเมนูเพ่ือใหผูใชท่ีตองการเปลี่ยนรหัสผานการเขาระบบ OLE โดยคลิกท่ีชื่อผูใชงานท่ีมุม

ดานบนขวาของหนาจอ  จากนั้นคลิกท่ีเมนูเปลี่ยนรหสัผาน ดังรูปท่ี 1.11 จากนั้นทำการกรอกรหัสผานเดิม แลวกรอก

รหัสผานใหมและกรอกรหัสใหมอีกครั้งเพ่ือยืนยันรหัสผาน แลวคลิกปุม Submit ดังรูปท่ี 1.12 

รูปท่ี 1.11 เปลี่ยนรหัสผาน 

 

รูปท่ี 1.12 หนาจอเปลี่ยนรหัสผาน

Click 

กรอก Password เดิม 

กรอก Password ใหม 

กรอก Password ใหมอีก

ครั้งเพ่ือยืนยันรหัสผานใหม 
Click 

1 

2 

3 

4 



9 

 

สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 

• การออกจากระบบ 

คลิกท่ีเมนู ออกจากระบบ ตรงแท็บเมนดูานซายมือ ดังรูปท่ี 1.13 

 

รูปท่ี 1.13 ลงชื่อออกจากระบบ 

 

 หากมีปญหาเก่ียวกับการใชระบบลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม Online Life Excellence (OLE) 

สามารถติดตอไดท่ีสำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ โทร 053-851478 ตอ 262 

Click 


