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11  ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต   

1.1   ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคืออะไร 

 
ระบบบริการการศกึษาผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตสามารถแบง่ออกได้เป็น 4 สว่นตามลกัษณะผู้ใช้คือ 

ระบบสาํหรับนกัศกึษา, เจ้าหน้าที*, อาจารย์  และผู้บริหาร ระบบบริการการศกึษาผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต
สาํหรับนกัศกึษา คือ ระบบที*นกัศกึษาสามารถค้นหาข้อมลูตา่งๆ ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบข้อมลูของ
ตนเองทั �งข้อมลูสว่นตวั ข้อมลูเกรด ฯลฯ  โดยนกัศกึษาสามารถใช้ระบบบริการการศกึษาได้จากทกุจดุที*สามารถ
เชื*อมโยงเข้ากบัเครือขา่ยของมหาวิทยาลยั และ/หรือ เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

 

1.2   ข้อตกลงเบืองต้น�  

� ความร้พื &นฐานก่อนการใช้ระบบู  

ก่อนใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่านจะต้องมีความรู้พื �นฐานการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบื �องต้นและโปรแกรม Netscape Communicator 4.x หรือ Microsoft Internet Explorer 4.x  

� คาํศัพท์ที�ใช้ในค่มือู  

เมาส์ หมายถึงอุปกรณ์ช่วยในการนําข้อมลูเข้าสูเ่ครื*องคอมพิวเตอร์ ซึ*งผู้ ใช้จะใช้งานอปุกรณ์ชนิดนี �
ร่วมกบัแป้นพิมพ์ อกัษร 

 

 
รปเมาส์ตัวอย่างู  

 

คลิก หมายถงึการใช้นิ �วกดลงบนปุ่ มสว่นบนเมาส์ 1 ครั �งแล้วปลอ่ย 
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22  เริ�มต้นใช้งานระบบเริ�มต้นใช้งานระบบ   

ท่านสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาได้จากเครื*องคอมพิวเตอร์ทกุเครื*องที*เชื*อมต่ออยู่กบัระบบ
เครือขา่ยของมหาวิทยาลยั และ/หรือ เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต โดยการกําหนด Location หรือ Netsite ในโปรแกรม 
Netscape Communicator ไปที* http://reg.mbu.ac.th แล้วกดปุ่ ม Enter ระบบจะนําท่านไปสูข้่อมลูพื �นฐาน       
ทั*วไป ซึ*งทกุคนสามารถใช้งานได้ดงัจอภาพตอ่ไปนี � 
 

 
 

หน้าขา่วประกาศจะถกูแสดงขึ �นมาโดยอตัโนมตัิทนัทีที*ทา่นเข้ามาที*เว็บไซต์ http://reg.mbu.ac.th เพื*อ
แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากงานทะเบียนและวดัผล มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั โดยเรียงลําดบั
หมายเลขที*ประกาศและความสาํคญัจากมากไปหาน้อย ให้ทา่นใช้เมาส์คลกิที*หมายเลขลาํดบัดงักลา่วเพื*อแสดง
รายละเอียดของประกาศเรื*องนั �นๆ ท่านควรใช้ Website นี �อย่างต่อเนื*องเป็นระยะเพื*อที*จะทราบข่าวประกาศ
ตา่งๆของ งานทะเบียนและวดัผลที*แจ้งมา 

จากรูป จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ ที*สามารถใช้งานได้ ซึ*งประกอบไปด้วย  
การเข้าสูร่ะบบ, รายวิชาที*เปิดสอน, ตารางเรียนนกัศึกษา, ตารางสอนอาจารย์, ตารางการใช้ห้อง, ปฏิทิน
การศึกษา, หลกัสตูรที*เปิดสอน, วิทยานิพนธ์ ตอบคําถาม และรับนกัศึกษาใหม่ ถ้าท่านสนใจต้องการทราบ
รายละเอียดสว่นใดให้ทา่นใช้เมาส์คลกิที*เมนทีู*ต้องการ รายละเอียดของเมนตูา่งๆ มีดงัตอ่ไปนี � 

ระบบจะแสดงประกาศเรื� องตางๆ ่
ของมหาวิทยาลัย ซึ� งสามารถดู
รายละเอียดได้โดยใช้เมาส์คลิกที�
หวัขอ้ประกาศแตละเรื�อง่  

เมนูแสดงฟังกชนั์
ตางๆ ที�สามารถใช้่
งานได ้
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2.1 เข้าส่ระบบู  

 ในสว่นของการดําเนินกิจกรรมต่างๆที*เป็นสว่นบคุคล การตรวจสอบประวตัิ, การดผูลการศึกษา, การ
เปลี*ยนรหสัผ่าน เป็นต้น ท่านสามารถกระทําได้โดยคลิกที*เมน ู“เข้าส่ระบบู ” เพื*อทําการใสร่หสัประจําตวั และ
รหสัผ่าน ถ้ารหสัประจําตวัและรหสัผ่านที*ใช้ถูกต้องระบบจะอนญุาตให้ท่านเข้าไปใช้งานได้ (ข้อควรระวัง!!! 
ทา่นจะต้องเก็บรหสัผา่นไว้เป็นความลบั ไมค่วรบอกให้ผู้ อื*นทราบ เพราะจะทําให้ผู้ อื*นเข้าใช้งานระบบเสมือนว่า
เป็นตวัของทา่นเอง หากเกิดความเสยีหายขึ �น ทา่นจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเอง)  

วิธีใช้งาน 

1. ให้ทา่นคลกิที*เมน ู“เข้าส่ระบบู ”  
2. พิมพ์รหสัประจําตวั และรหสัผา่น 
3. คลกิที*ปุ่ ม “ตรวจสอบ” 

 

 
 

ความปลอดภยัของการสง่รหสัผา่นในระบบบริการการศกึษานี �ได้มาตรฐานสากล ทา่นจะสงัเกตได้จาก
รูปกญุแจที*ลอ็กอยู ่ข้อมลูรหสัผา่นที*ทา่นป้อนจะถกูทําการเข้ารหสัก่อนสง่ผา่นเครือขา่ย 

และเมื*อทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจสอบวา่เป็นทา่นเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนําทา่นไปสูห่น้าขา่วประกาศ
ซึ*งจะเป็นการแจ้งถึงตวัทา่นโดยตรง 

 

2.2 วิชาทีเปิดสอน)  

ท่านสามารถค้นหาข้อมลูโดยละเอียดของแต่ละรายวิชาได้จากเมน ู“รายวิชาที�เปิดสอน” ข้อมลูจะ
ประกอบไปด้วย รหสัวิชา, ชื*อวิชาภาษาไทย/องักฤษ, จํานวนหน่วยกิต, หน่วยงานเจ้าของรายวิชา, เป็นรายวิชา
สําหรับระดบัการศึกษาใด, เป็นวิชาในหมวดใด, เงื*อนไขรายวิชาที*จําเป็นในการลงทะเบียนเรียน, จํานวนกลุม่
เรียนที*เปิดสอน, วนัเวลาเรียน, ห้องเรียน/อาคารที*ใช้ทําการเรียนการสอน, จํานวนเปิดรับลงทะเบียน, จํานวน       
นกัศกึษาที*ได้ลงทะเบียนไปแล้ว, จํานวนที*นั*งเหลอืที*สามารถรับลงทะเบียนได้ เป็นต้น 

1. ป้อนรหสั

ประจาํตวัของทาน่  

2. ป้อนรหสัผาน่  

3. คลิกที�ปุ่ ม  

“ตรวจสอบ” 

คลิกที�ปุ่ ม “หนา้เริมตน้� ” 

ถา้ ทาน่ ตอ้งการถอย
กลบัไปที�หนา้ขาว่
ประกาศ 
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วิธีใช้งาน 

1. ใช้เมาส์คลกิที*เมน ู“วิชาที�เปิดสอน” 
2. กําหนดเงื*อนไขในการค้นหารายวิชา โดยเริ*มจากการระบุหมวดวิชา, ระบุหน่วยงานเจ้าของ

รายวิชา, ระบุระดบัการศึกษา, ระบุจํานวนวิชาที*ได้จากการค้นหา (ระบบจะแสดงผลไม่เกิน
จํานวนที*ระบุ) จากนั �นให้พิมพ์รหสัวิชา และ/หรือ ชื*อวิชาที*ต้องการค้นหา โดยท่านสามารถใช้
เครื*องหมาย * เพื*อระบเุฉพาะบางสว่นของรหสัวิชา และ/หรือ ชื*อวิชาที*ทราบ ในกรณีที*ไม่ได้พิมพ์
ข้อความใดๆ    ลงในช่องรหัสวิชา ระบบจะค้นหารายวิชาโดยไม่คํานึงถึงรหัสวิชา ในทํานอง
เดียวกนัถ้าทา่นไมไ่ด้พิมพ์ข้อความใดๆ ลงในช่องชื*อวิชาระบบจะค้นหารายวิชาโดยไม่คํานึงถึงชื*อ
วิชา ดงัรูปตอ่ไปนี � 

 

 
 

 

ตวัอยางการระบุรหสั่
รายวิชา, ชื�อวิชา 

ระบุเงื�อนไขในการคน้หาตาง ๆ ่
แลว้คลิกที�ปุ่ ม “คน้หา”               
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รูปต่อไปนี �เป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดของรหสัวิชา “1321102 ทฤษฎีและการปฏิบัติ

กรรมฐาน” มีจํานวน หน่วยกิต 3 หน่วย เป็นรายวิชาสงักดับณัฑิตวิทยาลยั  เป็นรายวิชาที*ต้อง
ลงทะเบียนตอ่เนื*องจาก วิชา 1321101 ฯลฯ  

 

 
 

สําหรับกรณีรายวิชาที*เปิดให้มีการสอนในภาคการศึกษา จะบอกรายละเอียดของรายวิชา 
จํานวนกลุ่ม วนัและเวลาเรียน สถานที* จํานวนนกัศึกษาที*เปิดรับ จํานวนนกัศึกษาที*ลงทะเบียนแล้ว
และคงเหลอื 

คลิกที�รหสั
วิชาเพื�อดู 
รายละเอียด 
 

ตวัเลขแสดงจาํนวนหนวย่
กต ิ (หนวยบรรยา่ ย (ชม.)-
หนวยปฏิบติั ่ (ชม.) –หนวย่

ศึกษาดว้ยตวัเอง (ชม.)) 
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2.3  ตารางเรียนนักศึกษา 

ท่านสามารถค้นหาข้อมลูตารางเวลาเรียนของนกัศึกษาได้จากเมน ู“ตารางเรียนนักศึกษา” ข้อมูล    
ตารางเรียนที*ระบบแสดงจะเป็นของปี และภาคการศกึษาปัจจบุนั 

วิธีใช้งาน 

1. ใช้เมาส์คลกิที*เมน ู“ตารางเรียนนักศึกษา” 
2. ให้ท่านระบเุงื*อนไขในการค้นหา ซึ*งเงื*อนไขจะประกอบไปด้วยรหสัประจําตวันกัศึกษา และ/หรือ 

ชื*อนกัศกึษา  ดงัรูปตอ่ไปนี � 
 

 
 

ท่านสามารถใช้เครื*องหมาย * ในการระบรุหสัประจําตวันกัศึกษา และ/หรือ ชื*อนกัศึกษาได้ โดย
เครื*องหมาย * จะใช้ในกรณีที*นักศึกษาต้องการระบุเฉพาะเพียงบางส่วนของรหัสประจําตัว        
นกัศึกษา และ/หรือ ชื*อนกัศึกษาที*ทราบ เช่น ถ้าต้องการค้นหาตารางเรียนของนกัศึกษาที*มีชื*อ        
ขึ �นต้นด้วยคําวา่ “สมพง”  นามสกลุขึ �นต้นด้วยคําว่า “วง” ให้ท่านพิมพ์คําว่า สมพง* ลงในช่องชื*อ
นกัศึกษา และพิมพ์คําว่า วง* ลงในช่องนามสกุลนกัศึกษา จากนั �นทําการระบจํุานวนผลลพัธ์ที*
ต้องการให้ระบบแสดง ถ้าไมไ่ด้กําหนดเป็นอยา่งอื*นระบบจะแสดงเฉพาะ 25  รายชื*อแรกที*ได้จาก
การค้นหาเทา่นั �น 
 

3. เมื*อคลิกที*ปุ่ ม “ค้นหา” ระบบจะทําการค้นหาตามเงื*อนไขที*ระบุแล้วแสดงรายชื*อนกัศึกษาทั �ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั �งรหัสประจําตัวนักศึกษาออกมาบนจอภาพ โดยมีการ
แสดงผลลพัธ์เรียงลําดับตามรหัสประจําตัวนักศึกษาจากน้อยไปหามาก แต่หากการกําหนด

1. ระบุรหสัประจาํตวั

นกัศึกษาที�ตอ้งการ

3. ระบุจาํนวนรายชื�อที�

ไดจ้ากการคน้หา 
2. ระบุชื�อ และ/หรือ 

นามสกุลนกัศึกษา 
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เงื*อนไขดังกล่าวเป็นการระบุรหัสนักศึกษา ซึ*งมีเพียงท่านเดียว ในระบบจะแสดงข้อมูลดังรูป
ตอ่ไปนี � 

 
 

 
 
4. เมื*อคลิกที*รหสัประจําตวัของนกัศึกษาที*ต้องการแล้ว ระบบจะทําการแสดงตารางเวลาเรียนของ 

นกัศกึษา ดงัรูปตอ่ไปนี � 
 

 
 

คลิกที�รหสัประจาํตวั       
นกัศึกษาที�ตอ้งการให้
แสดงตารางเวลาเรียน 

ปีการศึกษาที�ตอ้งการ
แสดง ตารางเรียน 
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ข้อมลูที*แสดงอยู่ในตารางเรียนประกอบไปด้วย ข้อมลูรหสัวิชา (จํานวนหน่วยกิต) กลุม่เรียน, วนัและ
เวลาเรียนตามลําดบั โดยจะถูกแสดงด้วยสีฟ้าอ่อน ในกรณีที*มีวิชาเรียนซํ �าซ้อนในตาราง ข้อมลูจะถู
แสดงด้วยสแีดงเพื*อให้เห็นวนั/เวลาของรายวิชาที*เรียนตรงกนั 
 

2.4  ตารางสอนอาจารย์ 

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตารางเวลาสอนของอาจารย์ได้จากเมนู “ตารางสอนอาจารย์” ข้อมูล          
ตารางสอนที*ระบบแสดงจะเป็นของปีและภาคการศกึษาลา่สดุ 

วิธีใช้งาน 

1. ใช้เมาส์คลกิที*เมน ู“ตารางสอนอาจารย์” 
2. ให้ท่านระบุเ งื*อนไขในการค้นหา โดยทําการพิมพ์ชื*ออาจารย์ที* ต้องการ ท่านสามารถใช้

เครื*องหมาย * เพื*อกําหนดเงื*อนไขในการค้นหาได้ในแบบเดียวกนักบัการค้นหาตารางเวลาเรียน
ของ     นกัศกึษา 

 

 
 
สมมติว่าต้องการค้นหาตารางเวลาสอนของอาจารย์ที*ชื*อขึ �นต้นด้วย “พิมพ์” สามารถทําได้โดยป้อน 
“พิมพ์**” ลงในช่อง “โปรดระบุชื�อท่านอาจารย์” จากนั �นทําการกําหนดจํานวนรายชื*อที*ได้จากการ 
ค้นหา ถ้าไม่ได้กําหนดเป็นอย่างอื*น ระบบจะแสดงเฉพาะ 25 รายชื*อแรกที*ตรงกับเงื*อนไขการค้นหา
เท่านั �น หลงัจากที*ระบุเงื*อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกที*ปุ่ ม  “ค้นหา” ระบบจะทําการแสดงผลลพัธ์ดงัรูป
ตอ่ไปนี � 

1. พิมพชื์�ออาจารย ์(สามารถ

ใชเ้ครื�องหมาย *   ได)้ 

2. กาหนดจาํนวน       ํ

ผลลพัธ์จากการคน้หา 

3. คลิกที�ปุ่ ม “คน้หา” 
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3. คลิกที*ชื*อเพื*อแสดงตารางเวลาสอนของอาจารย์ที*ต้องการ สมมติว่าต้องการดูตารางสอนของ

อาจารย์พิมพ์ตา  วนะลนุ ให้คลกิที*ชื*อ จะได้ผลลพัธ์ตามรูปตอ่ไปนี � 
 

 
 
ข้อมลูที*แสดงอยู่ในตารางสอนอาจารย์ประกอบไปด้วย ข้อมลูรหสัวิชา (จํานวนหน่วยกิต) กลุม่เรียน, 
ห้องเรียนและอาคารตามลําดบั โดยจะถูกแสดงบนพื �นสีฟ้าอ่อน และเมื*อคลิกไปที*รหสัวิชาจะแสดง
รายละเอียดของวิชาขึ �นมา ส่วนในกรณีที*มีวิชาสอนซํ �าซ้อนบนตาราง ข้อมลูจะถกูแสดงด้วยสแีด
เพื*อให้เห็นวนั/เวลาของรายวิชาที*สอนตรงกนั 

คลิกที�ชื�อเพื�อแสดงตารางเวลา
สอนของอาจารยที์�ตอ้งการ 
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2.5  ตารางการใช้ห้อง 

ท่านสามารถค้นหาข้อมลูตารางการใช้ห้องเรียนได้จากเมนู “ตารางการใช้ห้อง” โดยระบบสามารถ
ให้บริการค้นหาข้อมลูตารางการใช้ห้องเรียนได้ทั �ง ปี/ภาคการศกึษาปัจจบุนัหรือย้อนหลงั 

วิธีใช้งาน 

1. ใช้เมาส์คลกิที*เมน ู“ตารางการใช้ห้อง” 
2. ระบบจะทําการแสดงรายชื*ออาคารทั �งหมดในมหาวิทยาลยั 
3. คลกิที*รหสัอาคารเพื*อให้ระบบแสดงรายชื*อห้องเรียนภายในอาคารนั �น ดงัรูปตอ่ไปนี � 

 

 
 

เมื*อทําการคลิกที*รหสัอาคารที*ต้องการแล้ว ระบบจะแสดงรายชื*อห้องทั �งหมดภายในอาคารนั �น พร้อม
ทั �งแสดงขนาดความจขุองแตล่ะห้องเรียนด้วยวา่สามารถรับจํานวนนกัศกึษาได้เทา่ใด  
 
4. คลกิที*รหสัห้องเพื*อแสดงตารางการใช้ห้องเรียน  ซึ*งประกอบไปด้วย ข้อมลูรหสัวิชา (จํานวนหน่วย

กิต) กลุม่เรียนและระดบัการศกึษาตามลาํดบั โดยจะแสดงด้วยสฟ้ีาออ่น และสเีขียวออ่น โดยสฟ้ีา
ออ่นหมายถึงห้องถกูใช้ในลกัษณะปกติมีกลุม่เรียนปกติกลุม่เดียว สีเขียวอ่อนแสดงให้เห็นว่าห้อง
ถกูใช้ในลกัษณะปกติแตจ่ะมีการซํ �าของกลุม่วิชานั*นหมายความวา่วิชานั �นอาจจะมีหลายกลุม่เรีย
เข้ามาเรียนอยู่ในห้องเดียวกัน และสีแดงจะหมายความว่ามีการใช้ห้องเรียนซํ �าซ้อนวิชากนับ
ตาราง โดยระบบจะแสดงให้เห็นวนั/เวลาของการใช้ห้องตรงกนั (หรืออาจจะเป็นการใช้ห้องเรียน
เรียนร่วมกนัก็ได้) ดงัรูปตอ่ไปนี � 

 
 
 
 
 
 

คลิกรหสัอาคารที�
ตอ้งการ 



ADVANCE VISION SYSTEMS: STUDENT WEB USERMANUAL  12 

 

 

 
 

2.6 ปฏิทนิการศึกษา 

ทา่นสามารถใช้ปฏิทินการศกึษาในการตรวจสอบกําหนดการตา่งๆ ของมหาวิทยาลยั เช่น กําหนดการ
ลงทะเบียน ของ นกัศกึษา แตล่ะระดบั และชั �นปี, การลงทะเบียนเพิ*มรายวิชา, เปลี*ยนกลุม่และการถอนรายวิชา, 
การลงทะเบียนช้า, การชําระเงินผา่นธนาคารของนกัศกึษาแตล่ะชั �นปี เป็นต้น 

วิธีใช้งาน 

1. ใช้เมาส์คลกิที*เมน ู“ปฏิทินการศึกษา” 
2. ระบบจะทําการแสดงกําหนดการตา่ง ๆ ในปฏิทินการศกึษาให้  ดงัรูปภาพตอ่ไปนี �เป็นตวัอยา่งการ

เลอืกแสดงข้อมลูของปฏิทินการศกึษาระดบัการศกึษาปริญญาตรี ปีการศกึษา 2548/1 
 
ถ้าต้องการดูปฏิทินการศึกษาของกลุ่มอื*นๆ ก็สามารถทําได้โดยการใช้เมาส์คลิกที* ชุดปฏิทิน หรือถ้า

ต้องการกลบัไปที*หน้าขา่วประกาศ  สามารถทําได้โดยการใช้เมาส์คลกิที*ปุ่ ม “หน้าเริ�มต้น” ดงัรูปตอ่ไปนี � 
 

เลือกหมายเลขห้องที�
ตอ้งการให้แสดงขอ้มูล
ตารางการใชห้้อง 

ปีการศึกษา และวนัเวลา
ที�ตอ้งการให้แสดงขอ้มูล
ตารางการใชห้้อง 
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2.7  หลักสตรทีเปิดสอนู )  

ทา่นสามารถตรวจสอบโครงสร้างหลกัสตูรตา่งๆ ของมหาวิทยาลยัได้จากเมน ู“หลกัสตรที�เปิดสอนู ” 

ซึ*งจะมีข้อมลูแสดงโครงสร้างของแตล่ะหลกัสตูรโดยละเอียด เช่น จะศกึษาจบหลกัสตูรหนึ*งๆ จะต้องผา่น วิชาใน
หมวดวิชาศกึษาทั*วไปกี*หนว่ยกิต วิชาเอกกี*หนว่ยกิต วิชาเลอืกกี*หนว่ยกิต มีรายวิชาอะไรบ้างในแตล่ะหมวด และ
ถ้าต้องการสาํเร็จหลกัสตูรจะต้องมีหนว่ยกิตรวม ไมน้่อยกวา่เทา่ไร ระยะเวลาในการศกึษาไมเ่กินกี*ปี ผลคะแนน
ตํ*าสดุที*ใช้ในการจบหลกัสตูรจะเป็นเทา่ไร เป็นต้น 

วิธีใช้งาน 

1.     ใช้เมาส์คลิ �กที*เมน ู“หลักสตรที�เปิดสอนู ” 
2.     ทําการระบรุะดบัการศกึษา และคณะที*ต้องการ 
3. ระบบจะแสดงข้อมลูของสาขาวิชใ่นคณะที*เลอืก ดงัรูปตอ่ไปนี � 

 

ชุดปฏิทิน
การศึกษาที�
แสดงผล

รายละเอียดของ
กาหนดการ       ํ
กจกรรมตางๆิ ่  

เลือกปีการศึกษา / 

ภาคการศึกษาที�
ตอ้งการ 
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4. ข้อมลูที*แสดงประกอบด้วย รหสั และชื*อสาขาวิชา, จํานวนหนว่ยกิตรวมที*จะต้องผา่น , จํานวนปี
สงูสดุที*สามารถเรียนได้ และผลคะแนนตํ*าสดุที*สามารถสาํเร็จได้ในแตล่ะหลกัสตูร  

5. คลิ �กที*รหสัสาขาวชิาที*สนใจเพื*อทําการแสดงโครงสร้างหลกัสตูรโดยละเอียด ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี � 
 

 
 

หลงัจากที*คลิ �กเลอืกรหสัสาขาวชิาที*ต้องการแล้วระบบจะทําการแสดงโครงสร้างหลกัสตูรโดยละเอียด  
โดยจะแสดงแยกเป็นหมวดหลกั ซึ*งแตล่ะหมวดหลกัก็จะมีเกณฑ์จํานวนหนว่ยกิตขั �นตํ*าที*ต้องผา่น นอกจากนี �ใ

1. เลือกคณะที�ตอ้งการ 

ถา้ทา่ นตอ้งการกลบัไป
ที�หนา้ขาวประกาศให้ใช้่
เมาส์ คลิกที�ปุ่ ม 5 "หนา้

เริมตน้� ” 
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แตล่ะหมวดหลกัอาจจะประกอบไปด้วยหมวดยอ่ยๆ แตล่ะหมวดยอ่ยก็จะมีรายชื*อวิชา ทั �งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ หนว่ยกิตของแตล่ะรายวชิา โดยมีรูปแบบการแสดงหนว่ยกิตของแตล่ะรายวิชาดงันี �  

x (a-b-c)  หมายความว่า รายวิชานั �นมีจํานวนหน่วยกิต x หน่วย ซึ*งประกอบไปด้วยการเรียนแบบ
บรรยาย a หนว่ย (ชั*วโมง) เป็นการปฏิบตัิ b หนว่ย (ชั*วโมง) และศกึษาด้วยตวัเอง c หนว่ย (ชั*วโมง) 

2.8  วิทยานิพนธ์ 

 หวัข้อเมน ูวิทยานิพนธ์ คือ การบริการ สบืค้นรายชื*องานวิจยัที*เป็นผลงานของนกัศกึษา ประกอบการ
เรียนการสอนภายในมหาวิทยาลยั  

วิธีใช้งาน 

1.     ใช้เมาส์คลิ �กที*เมน ู“วิทยานิพนธ์” 
2.     ทําการระบชืุ*องานวจิยัที*ต้องการค้นหา โดยสามารถระบเุพียงบางสว่น โดยใช้เครื*องหมาย * ได้ 

 
 

3.     คลกิที*ปุ่ ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมลูที*ได้ดงัภาพตอ่ไปนี � 
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4.  คลกิที*ชื*อ เพื*อดรูายละเอียดของงานวิจยั  ระบบจะแสดงข้อมลูตา่งๆ ดงัภาพตอ่ไปนี � 

 
 

2.9  ตอบคําถาม 

 หวัข้อเมน ูตอบคําถาม คือ การบริการ ตอบข้อคิดเห็นที*ผู้ ใช้ได้แสดงความคิดเห็นเข้ามา อาจจะเป็น
เรื*องที*เป็นปัญหา หรือสงสยัในระบบ เรื*องร้องเรียน เรื*องชื*นชม หรือเรื*องต่างๆ  ทกุคําถามที*แสดงความคิดเห็น
และสง่เข้ามาในระบบ เมื*อมีการตอบแล้วโดยฝ่ายต่างๆ ที*รับผิดชอบ จะมาอยู่รวมกนัที*หน้า ความคิดเห็นของ   

ผ้ใชู้  โดยจะแสดงคําถาม และคําตอบ พร้อมทั �งวนัเวลา  
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2.10  รับนักศึกษาใหม่ 

 หวัข้อรับนกัศกึษาใหม ่เป็นหวัข้อบริการค้นหาและตรวจสอบข้อมลูของผู้สมคัร ที*ประสงค์จะเข้ามา
ศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  
 

 
 

เมื*อเลอืกค้นหาและตรวจสอบข้อมลูผู้สมคัร จะปรากฏหน้าจอใหม ่ให้ค้นหาข้อมลูผู้สมคัรได้
โดยใสร่ายละเอียดตา่งๆ ลงไป แล้วกดค้นหา จะได้ผลลพัธ์ออกมา ถ้าใสข้่อมลูเข้าไปอยา่งถกูต้อง 
สาํหรับช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้สมคัร และใช้ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูผู้สมคัรอีกทางหนึ*ง
ด้วย  
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สําหรับนักศึกษา และบุคคลทั*วไป จะใช้ข้อมูลจากเว็บได้ทุกเมนูข้างต้น ตั �งแต่ เมนูวิชาที*เปิดสอน 
(หวัข้อ 2.2) จนถึง เมนรัูบนกัศกึษาใหม ่(หวัข้อ 2.10) แตเ่มื*อทา่นเข้าสูร่ะบบ โดยเลอืกที*เมน ู“เข้าส่ระบบู ”เมนทีู*
เปิดให้ใช้ด้านซ้ายจะเปลี*ยนไป จะเป็นเมนสูาํหรับนกัศกึษาเทา่นั �น และจะมีข้อมลูตา่งๆ ไว้สาํหรับให้นกัศึกษาใช้
งานระบบบริการการศกึษาอยา่งเต็มระบบ ดงัจะได้อธิบายตอ่จากนี �ไป 
  

2.11  ข่าวประกาศ และการเข้าส่ระบบู  

 

 
 
เมื*อนกัศกึษา “เข้าส่ระบบู ”  จะปรากฏชื*อนกัศกึษา ด้านบน แสดงให้รู้วา่นกัศกึษาได้เข้ามาในระบบ

ด้วย Login ของนกัศกึษาเอง และจะมีหน้าขา่วประกาศจะแสดงประกาศที*สง่มาให้นกัศกึษาโดยตรง นกัศกึษา
ควรหมั*นเข้ามาตรวจสอบดขูา่วประกาศนี �เป็นระยะๆ  ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอจะแสดงถึงฟังก์ชนัตา่งๆที*    
นกัศกึษาสามารถกระทําได้เช่น เปลี*ยนรหสัผา่น, ลงทะเบียน, ดผูลลงทะเบียนเรียน, ดปูระวตัิของนกัศกึษา, 
ตรวจสอบภาระคา่ใช้จา่ยและทนุการศกึษา, ดผูลการศกึษา, ตรวจสอบการจบการศกึษา, ดตูารางเรียน/สอบของ
ปี/ภาคการศกึษาปัจจบุนั, เสนอความคิดเห็น, คําสั*งให้ระงบัการใช้ระบบชั*วคราว หรือให้ติดตอ่เจ้าหน้าที*โดยดว่น 
จะมีข้อความขึ �นมาเตือนให้นกัศกึษาไปดาํเนินการก่อนที*จะใช้งานระบบได้ตอ่ไป 

เมน ู“ลงทะเบียน” จะเปลี*ยนไปตามวนัเวลาที*อยูใ่นปฏิทินการศกึษา เช่น ถ้าไมอ่ยูใ่นช่วงลงทะเบียน 
เมนนีู �จะหายไป ถ้าอยูใ่นช่วงลงทะเบียนเรียนช้า เมนจูะปรากฏข้อความวา่ “ลงทะเบียนช้า” หรือถ้าอยูใ่นชว่งการ
ลงทะเบียนเพิ*มถอนรายวชิา เมนจูะปรากฏข้อความวา่ “ลงทะเบียนเพิ*ม-ถอนรายวิชา” 

ข้อควรระวัง เมื*อนกัศกึษาเสร็จสิ �นการใช้งานแล้ว นกัศกึษาจะต้องออกจากระบบทกุครั �ง โดยการคลิ �ก
ที*เมน ู“ออกจากระบบ” เพื*อป้องกนัไมใ่ห้ผู้ อื*นเข้ามาใช้งานแทนนกัศกึษาได้ สว่นในกรณีที*นกัศกึษาลมืคลิ �กที*
เมน ู“ออกจากระบบ” ระบบจะทําการตดันกัศกึษาออกจากระบบโดยอตัโนมตัิภายในเวลาไมเ่กิน 15 นาที 

 

พืนที�แสดงขาวประกาศถึง5 ่  
นกัศึกษา 
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2.12  เปลียนรหัสผ่าน)  

นกัศกึษาสามารถทําการเปลี*ยนรหสัผา่นได้บอ่ยครั �งเทา่ที*ต้องการ โดยการเลอืกเมน ู“เปลี�ยน

รหัสผ่าน” ก่อนการเปลี*ยนรหสัผา่น นกัศกึษาควรตรวจสอบดทีู*แป้นพิมพ์ก่อนวา่ ขณะนี �เป็นภาษาไทย/หรือ
ภาษาองักฤษ และมีการกดแป้น CAP LOCK ค้างไว้หรือไม ่ถ้านกัศกึษาลมืรหสัผา่นที*ใช้อยูใ่นปัจจบุนั ให้
นกัศกึษาตดิตอ่เจ้าหน้าที*โดยตรง 

วิธีใช้งาน 

1. นกัศกึษาคลิ �กที*เมน ู“เปลี�ยนรหสัผ่าน” 
2. ใสร่หสัผา่นเดิมที*เคยใช้อยูใ่นปัจจบุนั 
3. ใสร่หสัผา่นใหม ่ครั �งที* 1 
4. ใสร่หสัผา่นใหม ่ซํ �าอีกครั �งให้ตรงกบัครั �งที* 1 
5. คลิ �กที*ปุ่ ม “เปลี�ยนรหสัผ่าน”  

 

 
 

2.13 ลงทะเบียน 

 นกัศกึษาสามารถทําการลงทะเบียนเรียนได้โดยการเลอืกเมน ู“ลงทะเบียน” ระบบจะนํานกัศกึษาไปสู่
จอภาพรับลงทะเบียน ดงัรูปตอ่ไปนี � 

� วิธีการเข้าระบบลงทะเบียน 

               กดปุ่ ม      เพื*อเข้าสูห่น้าลงทะเบียน ซึ*งเมนนีู �จะ ปรากฏในช่วงลงทะเบียนเทา่นั �น  
 

1. ใสรหสัผานเดิม่ ่

ที�ใชอ้ยใูนปัจจุบนั่  

2. ป้อนรหสัผาน่

ใหมครังที� ่ 5 1 

3. ป้อนรหสัผาน่

ใหมซาํให้ตรงก่ ั5
ครังที� 5 1 

4. คลิกที�ปุ่ ม 5  
“เปลี�ยนรหสัผาน่ ” 

คลิกที�ปุ่ ม 5 “ถอยกลบั” เพื�อ

ยอ้นกลบัไปที�หนา้ขาว่
ประกาศสาํหรับนกัศึกษา 
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� วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใช้เมนย่อยต่างๆ ู  

เมื*อนกัศกึษากดปุ่ ม “ลงทะเบียน” จะเปลี*ยนหน้าจอ เพื*อใช้ทําการลงทะเบียน ในหน้าจอนี �จะ
เกิดเมนยูอ่ยตา่งๆ ที*ใช้อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน เช่น ปุ่ มแสดงหลกัสตูร ปุ่ มค้นหารายวิชา ปุ่ ม
คํานวณคา่ใช้จ่าย ปุ่ มแสดงตารางเรียน ตารางสอบ เป็นต้น  
 

 
     

 

� ขั &นตอนการลงทะเบียน 

 
1. นกัศกึษาสามารถค้นหาวิชา (สามารถใช้สญัลกัษณ์ * เพื*อค้นหาทั �งหมดได้) ที*ต้องการลงทะเบียนจากการ 

พิมพ์รหสัหรือชื*อ ของวชิา ที*ต้องการลงทะเบียน แล้วกดปุ่ ม    รายชื*อวชิาที*เราค้นหาก็จะขึ �นมา 
เพื*อให้นกัศกึษาเลอืก 

 

เมนูเขา้ระบบ 
การลงทะเบียน 
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2. ทําการเลอืกวชิาที*ต้องการลงทะเบียนโดยคลิrกที*  รูปตะกร้า วิชาที*เลอืกจะเลื*อนขึ �นไปข้างบน แสดง
วา่นกัศกึษาได้เลอืกวชิานั �นๆ เพื*อที*จะลงทะเบียน 

 

 
 
3. ทกุครั �งที*ทําการเลอืกรายวิชา   ระบบจะทําการตรวจสอบความถกูต้องในการลงทะเบียน  เช่น เวลาเรียนซํ �า

เวลาและวนัสอบซํ �า หรือลงทะเบียนน้อยกวา่ที*กําหนด โดยจะขึ �นแสดงข้อความสีแดง บริเวณด้านลา่งขอ
กรอบรายวชิาที*เลอืก แสดงข้อความการผิดพลาดที*เกิดขึ �น 

4. และเมื*อนกัศกึษา ไมต้่องการเลอืกวิชานั �นๆ ที*เลอืกไปแล้ว ในข้อที* 3 นกัศกึษาสามารถทําการลบวชิาออก
จากการเลอืกโดยคลิrกที* คาํวา่ [ลบ] หลงัรายวิชานั �นๆ ออกไปได้ 

 

� การคาํนวณค่าใช้จ่าย 

 
นกัศกึษาสามารถเข้าไปดคูา่ใช้จา่ยของรายวิชาที*ลงทะเบียนไป โดยเลอืกที*เมน ูคาํนวณค่าใช้จ่าย นกัศกึษาจะ
สามารถดรูายการคา่ใช้จา่ยในการลงทะเบียนครั �งนี � ทั �งหมดได้ก่อนที*จะยืนยนัการลงทะเบียนได้ โดยกดเข้าไปที*
เมน ู”คาํนวณค่าใช้จ่าย” นี � หลงัจาการเลอืกรายวชิาที*ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

ใชเ้มาส์คลิกที�รูปรถเขน็7
เพื�อเลือกรายวิชาที�
ตอ้งการลงทะเบียน 

ใชเ้มาส์คลิกที�นี�เพื�อลบ7
วิชาที�ไมตอ้งการ่  
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� ตารางเรียนตารางสอบ 

 
นกัศกึษาสามารถด ูตารางเรียนและตารางสอบของรายวชิาที*นกัศกึษาเลอืกลงทะเบียน ก่อนการยนืยนัการ     
ลงทะเบียนได้โดยเลอืกปุ่ ม “ตารางเรียนตารางสอบ” เพื*อดวูนัเวลาเรียนได้วา่เป็นอยา่งไร หลงัจากที*เลอืกวชิา
ลงทะเบียนไว้แล้ว 
 

 
 



ADVANCE VISION SYSTEMS: STUDENT WEB USERMANUAL  23 

 

 

กดปุ่ ม “ถอยกลับ” เพื*อกลบัไปหน้าที*แล้ว  และเมื*อนกัศกึษาพงึพอใจ กบัวิชาที*เลอืกเพื*อที*จะลงทะเบียนในเทอม
นี �แล้ว ขั �นตอนตอ่ไปจากนี �คือการ “ยนืยนัการลงทะเบียน” เพื*อบอกให้ระบบได้ทราบวา่นกัศกึษาได้ทําการ      
ลงทะเบียนแล้ว ในขั �นตอนนี �ถือวา่เป็นขั �นที*สาํคญัที*สดุของการลงทะเบียนออนไลน์นี � เพราะวา่ถ้านกัศกึษา
เพียงแตเ่ลอืกรายวชิาไว้แตไ่มไ่ด้ กดปุ่ ม “ยนืยนัการลงทะเบียน” ระบบจะถือวา่นกัศกึษาได้เข้ามาเลอืกรายการ
เทา่นั �นแตไ่มไ่ด้ลงทะเบียน ซึ*งจะทําให้นกัศกึษาทา่นอื*นๆ เข้ามาเลอืกลงทะเบียนและกดปุ่ มยืนยนัผลการ
ลงทะเบียนก่อน ได้ที*นั*งเรียนไปกอ่น และอาจจะทําให้นกัศกึษาไมส่ามารถลงทะเบียนวิชานั �นได้ (ในกรณีที*วิชา

นั �นจํากดัจํานวนผู้ เรียนไว้) 
 

� การยืนยันการลงทะเบียน  
 
เมื*อนกัศกึษามั*นใจในการเลอืกวชิาที*ต้องการลงทะเบียนแล้ว ให้ทําการยืนยนั โดยกดที*ปุ่ ม “ยนืยนัการ             

ลงทะเบียน” หลงัจากนั �นให้ตรวจสอบความถกูต้องแล้ว ต้องกดปุ่ ม “ยนืยนัการลงทะเบียน” อีกครั �งที*บริเวณ
ตรงกลางหน้าจอ ถ้าผลของการตรวจสอบรายวิชาที*ถกูเลอืกนั �นไมผ่า่นจะไมส่ามารถยืนการลงทะเบียนได้ต้อง
กลบัไปปรับเปลี*ยนรายวชิาใหม ่
 

 
 
หลงัจากกดปุ่ มยืนยนัการลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อความการยืนยนัการลงทะเบียนพร้อมทั �งแสดงยอดเงินที*
ต้องชําระทั �งหมด หลงัจากนั �นให้กดที*ปุ่ ม ผลการลงทะเบียน เพื*อดรูายละเอียดในการลงทะเบียน 
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หลงัจากกดปุ่ มผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายชื*อวิชาที*เราได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จากนั �นนกัศกึษา
สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื*อไปชําระเงินที*ธนาคารตามที*มหาวิทยาลยักําหนดได้ 

 

 
 

และเมื*อนกัศกึษาได้นําใบแจ้งยอดไปชําระเงินที*ธนาคารแล้ว ในระบบจะทราบวา่นกัศกึษาได้ทําการลงทะเบียน
ในเทอมนั �นเรียบร้อยแล้ว หลงัจากผา่นขั �นตอนการชําระเงินแล้ว จากขั �นตอนนี �จะถือวา่สิ �นสดุขบวนการ การ
ลงทะเบียนออนไลน์  

ใชเ้มาส์คลิกที�นี�เพื�อ7 พิมพใ์บแจง้
ยอดนาํไปชาํระเงินที�ธนาคาร 
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� การเพิ�มหรือลดรายวิชา 

หลงัจากที*นกัศกึษาลงทะเบียนไปแล้ว อาจจะต้องทําการ เพิ�มหรือลดรายวิชา ก็จะดาํเนินการตามขั �นตอน
เหมือนการลงทะเบียนข้างต้นทกุประการ โดยระบบจะมีปุ่ ม “เพิ�มหรือลดรายวชิา” เกิดขึ �นมาในชว่งเวลาที*
มหาวิทยาลยัเปิดการ “เพิ*มลดรายวิชา” ตามปฏิทินการศกึษา ในช่วงการเพิ*มลดรายวชิา นอกจากนกัศกึษาจะ
ทําการเพิ*มลดรายวชิาได้ นกัศกึษายงัสามารถเปลี*ยนกลุม่เรียนให้เหมาะสมได้อีกด้วย แตค่วรขึ �นอยูก่บัความ
จําเป็น และดลุพินิจของทา่นอาจารย์ที*ปรึกษาด้วย แตเ่ราไมแ่นะนําให้เปลี*ยนกลุม่เรียนไปมา เพราะที*นั*งเรียน
ของนกัศกึษาในกลุม่วชิานั �นๆ อาจจะไมเ่พียงพอ และจะสง่ผลให้นกัศกึษาไมส่ามารถลงเรียนในวชิานั �นได้ 
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2.14  ผลการลงทะเบียน  

 หลงัจากที*นกัศกึษาเสร็จสิ �นการยืนยนัการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นกัศกึษาสามารถตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนได้โดยการคลิกที*ปุ่ ม “ผลการลงทะเบียน” จากหน้าจอแสดงผลลพัธ์การยืนยนัการลงทะเบียน หรือ
นกัศกึษาสามารถดผูลการลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษานี �จากหน้าจอข่าวประกาศถึงนกัศึกษา โดยการคลิกที*
เมน ู“ผลการลงทะเบียน” 
 หน้าจอผลลงทะเบียนประกอบไปด้วยข้อมลูสองสว่น 

1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน  ซึ*งจะแสดงผลลพัธ์สดุท้ายของรายวิชาทั �งหมดที*นกัศกึษาได้
ลงไว้ในปี/ภาคการศกึษาปัจจบุนั 

2. ตารางแสดงประวตักิารลงทะเบียน เป็นตารางแสดงประวตักิารลงทะเบียนของปี/ภาคการศกึษา
ปัจจบุนั ซึ*งอาจจะประกอบไปด้วย การทํารายการลงทะเบียน, เพิ*มรายวิชา, ถอนรายวิชา, เปลี*ยน
กลุม่เรียน เป็นต้น 

 

2.15  ตารางเรียนตารางสอบ  

 นกัศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเองได้จากเมนู “ตารางเรียน/สอบ”  
โดยนกัศึกษาสามารถดูรายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบย้อนหลงัได้ โดยการเลือกปี/ภาคการศึกษาที*
ต้องการ 

ระบบแสดงรายวิชาที�
นกัศึกษาลงทะเบียนไวใ้นปี/
ภาคการศึกษาปัจจุบนั 

ระบบแสดงประวติัการทาํ
รายการลงทะเบียน เชน     ่
ลงทะเบียน, เพิมวิชา� ,       ลด

วิชา, เปลี�ยนกลุมเรียน่  
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2.16  ระเบียนประวัติ 

 นกัศกึษาสามารถตรวจสอบข้อมลูตา่งๆของตวัเองได้จากเมน ู“ระเบียนประวัต”ิ หากพบวา่มีข้อมลู
สว่นใดที*ไมถ่กูต้องเช่น ชื*อ, ชื*อสกลุ, หมูโ่ลหิต ให้นกัศกึษาแจ้งตอ่เจ้าหน้าที* 

วิธีใช้งาน 

1. คลกิที*เมน ู“ระเบียนประวัต”ิ จากหน้าจอขา่วประกาศถึงตวันกัศกึษา 
2. เมื*อตรวจสอบข้อมลูเรียบร้อยแล้ว คลกิที*เมน ู“ถอยกลับ” เพื*อย้อนกลบัมาที*หน้าจอขา่วประกาศ 

ดงัรูปตอ่ไปนี � 



ADVANCE VISION SYSTEMS: STUDENT WEB USERMANUAL  28 

 

 

 

 
 



ADVANCE VISION SYSTEMS: STUDENT WEB USERMANUAL  29 

 

 

 

 
 ข้อมลูระเบียนประวตัิของนกัศกึษานี �จะประกอบไปด้วยข้อมลู 4 สว่น ดงัตอ่ไปนี � 

1. ข้อมลูด้านการศกึษา 
2. ข้อมลูผลการเรียน 
3. ข้อมลูสว่นตวั 
4. ข้อมลูประวตัใินมหาวิทยาลยั (ระบบจะแสดงข้อมลูสว่นนี � เฉพาะในกรณีที*มีการบนัทกึเทา่นั �น) 

 

2.17  ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน  

 นักศึกษาสามารถทําการตรวจสอบหนี �สินต่างๆที*นักศึกษามีกับมหาวิทยาลัยได้จากเมนู “ภาระ
ค่าใช้จ่าย/ทุน” 

วิธีใช้งาน 

1. คลกิที*เมน ู“ภาระค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา” 
2. เมื*อตรวจสอบข้อมลูเรียบร้อยแล้ว คลิกที*เมน ู“ถอยกลับ” เพื*อย้อนกลบัมาที*หน้าจอข่าวประกาศ 

ดงัรูปตอ่ไปนี � 

 
จากรูปข้อมลูภาระคา่ใช้จ่ายตา่งๆจะถกูแสดงอยูใ่นตารางแรก โดยระบบจะแสดงจํานวนยอดเงินสรุปที*

นกัศกึษาต้องชําระ นอกจากนี �ยงัแสดงวนั/เวลาที*เกิดคา่ใช้จา่ยแตล่ะรายการอีกด้วย สว่นข้อมลูในตารางถดัมา
เป็นข้อมลูสรุปทนุการศกึษาที*นกัศกึษาได้รับ 
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2.18  ผลการศึกษา  

 นกัศกึษาสามารถดผูลการศกึษาตั �งแต่ปี/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปัจจุบนัได้จากเมน ู“ผลการศึกษา” 
ระบบจะทําการแสดงรายวิชาต่างๆพร้อมทั �งผลคะแนนที*นักศึกษาได้ศึกษามาตั �งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน                    
ดงัตวัอยา่งจากรูปตอ่ไปนี � 

 

โดยสามารถเลอืก ให้ระบบแสดงข้อมลูเป็นรายภาค ของแตล่ะปีการศกึษาได้ โดยใช้การคลกิ เพื*อแสดง
ข้อมลู 
 

2.19  ตรวจสอบจบ  

 นกัศกึษาสามารถตรวจสอบดไูด้วา่ ณ ขณะนี �นกัศกึษาได้เรียนผา่นรายวชิาตา่งๆตามข้อกําหนดใน
โครงสร้างหลกัสตูรไปแคไ่หน และยงัเหลอืหนว่ยกิตในหมวดวิชาใดบ้างที*ยงัขาดอยู ่และจําเป็นต้องลงทะเบียน
เพื*อให้จบการศกึษา นกัศกึษาสามารถตรวจสอบได้โดยการคลกิที*เมน ู“ตรวจสอบจบ” 

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอขา่วประกาศถึงตวันกัศกึษา ให้คลกิที*เมน ู“ตรวจสอบจบ” 
2. ระบบจะแสดงข้อมลูสรุปหมวดวชิาตา่งๆที*จําเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเพื*อให้สาํเร็จหลกัสตูร 
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จากตารางข้อมลูประกอบไปด้วย 
1. หมวดวิชาตามโครงสร้างหลกัสตูร  
2. จํานวนหนว่ยกิตตามเกณฑ์  หมายถงึจํานวนหนว่ยกิตที*นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบ

อยา่งน้อยตามเกณฑ์ที*ระบ ุในแตล่ะหมวดวิชา 
3. จํานวนหนว่ยกิตที*ทําได้  หมายถงึจํานวนหนว่ยกิตที*นกัศกึษาทําได้ในแตล่ะหมวดวิชา 
4. จํานวนหนว่ยกิตที*ยงัขาด หมายถึงจํานวนหนว่ยกิตที*นกัศกึษายงัขาดอยูใ่นแตล่ะหมวดวิชา 

ข้อควรสังเกต ข้อมลูดงักลา่วมีไว้เพื*อประกอบการตดัสินใจของนกัศึกษาเท่านั �น การที*นกัศึกษาจะสามารถจบ
การศกึษาได้หรือไมน่ั �น ไมไ่ด้ขึ �นอยูก่บัข้อมลูดงักลา่วเพียงอยา่งเดียว ยงัคงมีปัจจยัอื*นๆเข้ามาเกี*ยวข้อง 
 

2.20  ตดิตามผลคําร้อง  

 นกัศกึษาสามารถติดตามผลคาํร้องที*ยื*นไว้ ณ งานทะเบียนและวดัผลได้ ดงันี � 

วิธีใช้งาน 
1. นกัศกึษาคลกิที*เมน ู“ตดิตามผลคาํร้อง” จากหน้าจอหลกั 
2. หน้าจอจะแสดงสถานะคาํร้องที*นกัศกึษายื*นคําร้องไว้ที*งานทะเบียนและวดัผลวา่ขณะนี �อยูใ่น

ขั �นตอนใด  สาํหรับการติดตามการดําเนินการเกี*ยวกบัคําร้องของเจ้าหน้าที*อยา่งมีประสทิธิภาพ 

สามารถเลือก
ลกัษณะการ
แสดงผลแบบ
รายละเอียดได ้
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ระบบจะทําการแสดงสถานะของคําร้องดงัตอ่ไปนี � 
 

C คําร้องไมส่ามารถดําเนินการได้ 
F คําร้องถกูประมวลผลแล้ว 
R เจ้าหน้าที*รับรายการคาํร้องแล้วแตย่งัไมป่ระมวลผล 
W คําร้องถกูยื*นโดยนกัศกึษา (กําลงัรอประมวลผล) 
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2.21  ทะเบียนรายชือ)  

 ทะเบียนรายชื*อ จะเป็นรายชื*อของนกัศกึษา ในคณะ และสาขาวิชา ที*นกัศกึษาสงักดัอยู ่ และจะมีไฟล์ 
MSWord ให้ดาวน์โหลดรายชื*อออกไปใช้งานได้ โดยกดปุ่ มที*สญัญาลกัษณ์ MSWord ด้านบน 
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2.22  เสนอความคิดเหน็ 

 หากนักศึกษามีข้อคิดเห็นประการใด นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่านระบบบริการ
การศกึษาได้ข้อมลูตา่งๆที*นกัศกึษาเสนอจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการปรับปรุงบริการตา่งๆให้ดียิ*งขึ �น 

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอขา่วประกาศถึงตวันกัศกึษา ให้นกัศกึษาคลกิที*เมน ู“เสนอความคดิเห็น” 
2. นกัศกึษาป้อนความคิดเห็นตา่งๆลงในช่องวา่ง 
3. คลกิที*ปุ่ ม “ส่งข้อความ” 

 

2.23  สถติกิารเข้าใช้ระบบ  

 เป็นหน้าจอตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของ Login ของนกัศกึษา จะดไูด้วา่ทา่นเข้ามาใช้ระบบตั �งแตว่นั 
และ เวลาใด และมาใช้เครื*องคอมพิวเตอร์ IP ใดก็ได้ เพื*อตรวจสอบการใช้งาน 

 
 

2.24  ออกจากระบบ 

 เมื*อเสร็จสิ �นการใช้งานระบบบริการการศกึษาแล้วนกัศกึษาต้องคลกิที*ปุ่ ม “ออกจากระบบ” เพื*อ
ป้องกนัมใิห้ผู้ อื*นเข้ามาใช้งานระบบแทนตวันกัศกึษาเอง


