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๑๑  ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

๑.๑   ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคืออะไร 

 

ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ สว่นตามลกัษณะผู้ใช้คือ ระบบสาํหรับ

นสิิต, เจ้าหน้าที�, อาจารย์  และผู้บริหาร ระบบบริการการศึกษาผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตสาํหรับนสิิต คือ ระบบที�นิสิต

สามารถค้นหาข้อมลูต่างๆ ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบข้อมลูของตนเองทั �งข้อมลูสว่นตวั ข้อมลูเกรด ฯลฯ  โดยนิสิต

สามารถใช้ระบบบริการการศึกษาได้จากทกุจุดที�สามารถเชื�อมโยงเข้ากบัเครือข่ายของมหาวิทยาลยั และ/หรือ เครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 

 

๑.๒   ข้อตกลงเบื�องต้น 

 ความรู้พื �นฐานก่อนการใช้ระบบ 

ก่อนใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่านจะต้องมีความรู้พื �นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์

เบื �องต้นและโปรแกรม Netscape Communicator ๔.x หรือ Microsoft Internet Explorer ๔.x  

 คาํศัพท์ที�ใช้ในคู่มือ 

เมาส์ หมายถึงอุปกรณ์ช่วยในการนําข้อมูลเข้าสู่เครื�องคอมพิวเตอร์ ซึ�งผู้ ใช้จะใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี �ร่วมกับ

แป้นพิมพ์ อกัษร 

 

 
รูปเมาส์ตัวอย่าง 

 

คลิก หมายถงึการใช้นิ �วกดลงบนปุ่ มสว่นบนเมาส ์๑ ครั �งแล้วปลอ่ย 
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๒๒  เริ�มต้นใช้งานระบบเริ�มต้นใช้งานระบบ   

ท่านสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาได้จากเครื�องคอมพิวเตอร์ทุกเครื�องที�เชื�อมต่ออยู่กบัระบบเครือข่ายของ

มหาวิทยาลยั และ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการกําหนด Location หรือ Netsite ในโปรแกรม Internet Explorerไปที� 

http://regweb.mcu.ac.th แล้วกดปุ่ ม Enter ระบบจะนําท่านไปสูข้่อมูลพื �นฐานทั�วไป ซึ�งทุกคนสามารถใช้งานได้ดงัจอภาพ

ต่อไปนี � 

 

 
 

 

หน้าข่าวประกาศจะถูกแสดงขึ �นมาโดยอตัโนมัติทนัทีที�ท่านเข้ามาที�เว็บไซต์ http://regweb.mcu.ac.th เพื�อแสดง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากกองทะเบียนและวดัผล มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั โดยเรียงลําดบัหมายเลขที�

ประกาศและความสําคัญจากมากไปหาน้อย ให้ท่านใช้เมาส์คลิกที�หมายเลขลําดับดังกล่าวเพื�อแสดงรายละเอียดของ

ประกาศเรื�องนั �นๆ ท่านควรใช้ Website นี �อย่างต่อเนื�องเป็นระยะเพื�อที�จะทราบข่าวประกาศต่างๆของ กองทะเบียนและวดัผล

ที�แจ้งมา 

จากรูป จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนแูสดงฟังก์ชนัต่างๆ ที�สามารถใช้งานได้ ซึ�งประกอบไปด้วย  การเข้าสู่ระบบ, 

รายวิชาที�เปิดสอน, ตารางเรียนนิสิต, ตารางสอนอาจารย์, ตารางการใช้ห้อง, ปฏิทินการศึกษา, หลกัสูตรที�เปิดสอน, 

วิทยานิพนธ์ ตอบคําถาม และรับนิสิตใหม ่ถ้าท่านสนใจต้องการทราบรายละเอียดสว่นใดให้ท่านใช้เมาส์คลิกที�เมนทูี�ต้องการ 

รายละเอียดของเมนตู่างๆ มีดงัต่อไปนี � 

 

เมนูแสดง

ฟังกช์นัต่างๆ 

ที�สามารถใช้

งานได ้

ระบบจะแสดงประกาศเรื� อง

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ซึ� ง

สามารถดูรายละเอียดได้โดยใช้

เมาส์คลิกที�หัวข้อประกาศแต่

ละเรื�อง 
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๒.๑ เข้าสู่ระบบ 

 ในส่วนของการดําเนินกิจกรรมต่างๆที�เป็นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา, การเปลี�ยน

รหัสผ่าน เป็นต้น ท่านสามารถกระทําได้โดยคลิกที�เมนู “เข้าสู่ ระบบ” เพื�อทําการใส่รหัสประจําตวั และรหสัผ่าน ถ้ารหัส

ประจําตวัและรหสัผ่านที�ใช้ถูกต้องระบบจะอนุญาตให้ท่านเข้าไปใช้งานได้ (ข้อควรระวัง!!! ท่านจะต้องเก็บรหสัผ่านไว้เป็น

ความลบั ไม่ควรบอกให้ผู้อื�นทราบ เพราะจะทําให้ผู้อื�นเข้าใช้งานระบบเสมือนวา่เป็นตวัของท่านเอง หากเกิดความเสียหายขึ �น 

ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเอง)  

วิธีใช้งาน 

๑. ให้ท่านคลิกที�เมน ู“เข้าสู่ระบบ”  

๒. พิมพ์รหสัประจําตวั และรหสัผ่าน 

๓. คลิกที�ปุ่ ม “ตรวจสอบ” 

 

 
 

 

ความปลอดภยัของการสง่รหสัผ่านในระบบบริการการศึกษานี �ได้มาตรฐานสากล ท่านจะสงัเกตได้จากรูปกุญแจที� 

ล็อกอยู ่ข้อมลูรหสัผ่านที�ท่านป้อนจะถกูทําการเข้ารหสัก่อนสง่ผ่านเครือข่าย 

เมื�อผ่านขั �นตอนการตรวจสอบว่าเป็นท่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนําท่านไปสูห่น้าข่าวประกาศซึ�งจะเป็นการแจ้งถึง

ตวัท่านโดยตรง 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

๑. ป้อนรหสั

ประจําตวัของท่าน 

๒. ป้อนรหสัผ่าน 

๓. คลิกที�ปุ่ ม  

“ตรวจสอบ” 

คลิกที�ปุ่ ม “หน้าเริ�มต้น” 

หากท่านต้องการถอย

กลบัไปที�หน้าข่าว

ประกาศ 
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๒.๒  วิชาที�เปิดสอน 

ท่านสามารถค้นหาข้อมลูโดยละเอียดของแต่ละรายวิชาได้จากเมน ู“รายวิชาที�เปิดสอน” ข้อมลูจะประกอบไปด้วย 

รหสัวิชา, ชื�อวิชาภาษาไทย/องักฤษ, จํานวนหน่วยกิต, หน่วยงานเจ้าของรายวิชา, เป็นรายวิชาสําหรับระดบัการศกึษาใด, เป็น

วิชาในหมวดใด, เงื�อนไขรายวิชาที�จําเป็นในการลงทะเบียนเรียน, จํานวนกลุม่เรียนที�เปิดสอน, วนัเวลาเรียน, ห้องเรียน/อาคาร

ที�ใช้ทําการเรียนการสอน, จํานวนเปิดรับลงทะเบียน, จํานวนนิสิตที�ได้ลงทะเบียนไปแล้ว, จํานวนที�นั�งเหลือที�สามารถรับ

ลงทะเบียนได้ เป็นต้น 

วิธีใช้งาน 

๑. ใช้เมาส์คลิกที�เมน ู“วิชาที�เปิดสอน” 

๒. กําหนดเงื�อนไขในการค้นหารายวิชา โดยเริ�มจากการระบหุมวดวิชา, ระบหุน่วยงานเจ้าของรายวิชา, ระบรุะดบั

การศึกษา, ระบจุํานวนวิชาที�ได้จากการค้นหา (ระบบจะแสดงผลไม่เกินจํานวนที�ระบ)ุ จากนั �นให้พิมพ์รหสัวิชา 

และ/หรือ ชื�อวิชาที�ต้องการค้นหา โดยท่านสามารถใช้เครื�องหมาย * เพื�อระบเุฉพาะบางสว่นของรหสัวิชา และ/

หรือ ชื�อวิชาที�ทราบ ในกรณีที�ไม่ได้พิมพ์ข้อความใดๆ    ลงในช่องรหัสวิชา ระบบจะค้นหารายวิชาโดยไม่

คํานึงถึงรหสัวิชา ในทํานองเดียวกนัถ้าท่านไม่ได้พิมพ์ข้อความใดๆ ลงในช่องชื�อวิชาระบบจะค้นหารายวิชาโดย

ไม่คํานงึถึงชื�อวิชา ในที�นี � จากตวัอย่างทําการสืบค้นรายวิชาที� ขึ �นต้นด้วยคําว่า “บาลี” ในภาคการศึกษาที� ๑ /

๒๕๔๘  ดงัรูปตอ่ไปนี � 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระบเุงื�อนไขในการค้นหาต่าง ๆ 

แล้วคลิกที�ปุ่ ม “ค้นหา”               
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๓. ปรากฏข้อมลูรายวิชาที�ได้จากการค้นหา ดงันี � 

 
 

๔. คลิกที�รหสัรายวิชาเพื�อดรูายละเอียดของรายวิชาที�ต้องการ 

รูปต่อไปนี �เป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดของรหสัวิชา “OSP๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑ ” มีจํานวน หน่วยกิต 

๒ หน่วย เปิดสอนจํานวน ๑ กลุม่การเรียน และสอบกลางภาค เมื�อวนัที� ๑๒ พ.ย. ๒๕๔๘ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ 

น. ณ อาคาร ๒ ห้อง ๑๑๑ ฯลฯ  

 

 
 

สําหรับกรณีรายวิชาที�เปิดให้มีการสอนในภาคการศึกษา จะบอกรายละเอียดของรายวิชา จํานวนกลุม่ วนั

และเวลาเรียน สถานที� จํานวนนิสิตที�เปิดรับ จํานวนนิสิตที�ลงทะเบียนแล้วและคงเหลือ 

ตวัเลขแสดงจํานวนหน่วย

กิต (หน่วยบรรยาย (ชม.)-

หน่วยปฏิบตัิ (ชม.) –หน่วย

ศกึษาด้วยตวัเอง (ชม.)) 
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๒.๓  ตารางเรียนนิสิต 

ท่านสามารถค้นหาข้อมลูตารางเวลาเรียนนิสิตได้จากเมน ู“ตารางเรียนนิสิต” ข้อมลู    ตารางเรียนที�ระบบแสดงจะ

เป็นของปี และภาคการศึกษาปัจจุบนั 

      วิธีใช้งาน 

๑. ใช้เมาส์คลิกที�เมน ู“ตารางเรียนนิสิต” 

๒. ให้ท่านระบุเงื�อนไขในการค้นหา ซึ�งเงื�อนไขจะประกอบไปด้วยรหัสประจําตัวนิสิต และ/หรือ ชื�อนิสิต  ดงัรูป

ตอ่ไปนี � 

 

 
 

ท่านสามารถใช้เครื�องหมาย * ในการระบุรหสัประจําตวันิสิต และ/หรือ ชื�อนิสิตได้ โดยเครื�องหมาย * จะใช้ใน

กรณีที�นิสิตต้องการระบเุฉพาะเพียงบางสว่นของรหสัประจําตวันิสิต และ/หรือ ชื�อนิสิตที�ทราบ เช่น ถ้าต้องการ

ค้นหาตารางเรียนของนิสิตที�มีชื�อขึ �นต้นด้วยคําว่า “สมพง”  นามสกุลขึ �นต้นด้วยคําว่า “วง” ให้ท่านพิมพ์คําว่า 

สมพง* ลงในช่องชื�อนิสิต และพิมพ์คําว่า วง* ลงในช่องนามสกุลนิสิต จากนั �นทําการระบุจํานวนผลลพัธ์ที�

ต้องการให้ระบบแสดง ถ้าไม่ได้กําหนดเป็นอย่างอื�นระบบจะแสดงเฉพาะ ๒๕  รายชื�อแรกที�ได้จากการค้นหา

เท่านั �น จากตวัอย่างเป็นการค้นหาตารางเรียนของนิสิต โดยระบรุหสัประจําตวันิสิต 

 

๓. เมื�อคลิกที�ปุ่ ม “ค้นหา” ระบบจะทําการค้นหาตามเงื�อนไขที�ระบุแล้วแสดงรายชื�อนิสิตทั �งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ พร้อมทั �งรหัสประจําตัวนิสิตออกมาบนจอภาพ โดยมีการแสดงผลลัพธ์เรียงลําดบัตามรหัส

ประจําตวันิสิตจากน้อยไปหามาก แต่หากการกําหนดเงื�อนไขดงักลา่วเป็นการระบรุหสันิสิต ซึ�งมีเพียงทา่นเดียว 

ในระบบจะแสดงข้อมลูดงัรูปต่อไปนี � 

๑. ระบุรหสัประจําตวั

นิสิตที�ต้องการค้นหา 

๓. ระบุจํานวนรายชื�อ

ที�ได้จากการค้นหา 

๒. ระบุชื�อ และ/หรือ 

นามสกุลนิสิต 
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๔. เมื�อคลิกที�รหสัประจําตวัของนิสิตที�ต้องการแล้ว ระบบจะทําการแสดงตารางเวลาเรียนของ นิสิต ดงัรูปตอ่ไปนี � 

 

 
 

ข้อมูลที�แสดงอยู่ในตารางเรียนประกอบไปด้วย ข้อมูลรหัสวิชา (จํานวนหน่วยกิต) กลุ่มเรียน, วันและเวลาเรียน

ตามลําดบั โดยจะถกูแสดงด้วยสีฟ้าอ่อน ในกรณีที�มีวิชาเรียนซํ �าซ้อนในตาราง ข้อมูลจะถูกแสดงด้วยสีแดงเพื�อให้

เห็นวนั/เวลาของรายวิชาที�เรียนตรงกนั 

 

คลิกที�รหสัประจําตวั       

นิสิตที�ต้องการให้แสดง

ตารางเวลาเรียน 

ปีการศึกษาที�ต้องการ

แสดง ตารางเรียน 
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๒.๔  ตารางสอนอาจารย์ 

ท่านสามารถค้นหาข้อมลูตารางเวลาสอนของอาจารย์ได้จากเมนู “ตารางสอนอาจารย์” ข้อมลูตารางสอนที�ระบบ

แสดงจะเป็นของปีและภาคการศึกษาลา่สดุ 

วิธีใช้งาน 

๑. ใช้เมาส์คลิกที�เมน ู“ตารางสอนอาจารย์” 

๒. ให้ท่านระบุเงื�อนไขในการค้นหา โดยทําการพิมพ์ชื�ออาจารย์ที�ต้องการ ท่านสามารถใช้เครื�องหมาย * เพื�อ

กําหนดเงื�อนไขในการค้นหาได้ในแบบเดียวกนักบัการค้นหาตารางเวลาเรียนของนิสิต 

 

 
 

สมมติว่าต้องการค้นหาตารางเวลาสอนของอาจารย์ที�ชื�อขึ �นต้นด้วย “ต” สามารถทําได้โดยป้อน “ต**” ลงในช่อง 

“โปรดระบุชื�อท่านอาจารย์” จากนั �นทําการกําหนดจํานวนรายชื�อที�ได้จากการ ค้นหา ถ้าไม่ได้กําหนดเป็นอย่างอื�น 

ระบบจะแสดงเฉพาะ ๒๕ รายชื�อแรกที�ตรงกบัเงื�อนไขการค้นหาเท่านั �น หลงัจากที�ระบุเงื�อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกที�

ปุ่ ม  “ค้นหา” ระบบจะทําการแสดงผลลพัธ์ดงัรูปต่อไปนี � 

 
 

๓. คลิกที�ชื�อเพื�อแสดงตารางเวลาสอนของอาจารย์ที�ต้องการ สมมติว่าต้องการดูตารางสอนของพระมหาต่วน  

สิริธฺมโม ให้คลิกที�ชื�อ จะได้ผลลพัธ์ตามรูปต่อไปนี � 

 

๒. กําหนดจํานวน       

ผลลพัธ์จากการค้นหา 

๓. คลิกที�ปุ่ ม “ค้นหา” 

คลิกที�ชื�อเพื�อแสดงตารางเวลา

สอนของอาจารย์ที�ต้องการ 

๑. พิมพ์ชื�ออาจารย์ (สามารถใช้

เครื�องหมาย *   ได้) 
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ข้อมลูที�แสดงอยูใ่นตารางสอนอาจารย์ประกอบไปด้วย ข้อมลูรหสัวิชา (จํานวนหน่วยกิต) กลุ่มเรียน, ห้องเรียนและ

อาคารตามลําดับ โดยจะถูกแสดงบนพื �นสีฟ้าอ่อน และเมื�อคลิกไปที�รหัสวิชาจะแสดงรายละเอียดของวิชาขึ �นมา 

สว่นในกรณีที�มีวิชาสอนซํ �าซ้อนบนตาราง ข้อมลูจะถกูแสดงด้วยสีแดงเพื�อให้เห็นวนั/เวลาของรายวิชาที�สอนตรงกนั 
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๒.๕  ตารางการใช้ห้อง 

ท่านสามารถค้นหาข้อมลูตารางการใช้ห้องเรียนได้จากเมน ู“ตารางการใช้ห้อง” โดยระบบสามารถให้บริการค้นหา

ข้อมลูตารางการใช้ห้องเรียนได้ทั �ง ปี/ภาคการศึกษาปัจจุบนัหรือย้อนหลงั 

     วิธีใช้งาน 

๑. ใช้เมาส์คลิกที�เมน ู“ตารางการใช้ห้อง” 

๒. ระบบจะทําการแสดงรายชื�ออาคารทั �งหมดในมหาวิทยาลยั 

๓. คลิกที�รหสัอาคารเพื�อให้ระบบแสดงรายชื�อห้องเรียนภายในอาคารนั �น ดงัรูปต่อไปนี � 

 

 
 

เมื�อทําการคลิกที�รหสัอาคารที�ต้องการแล้ว ระบบจะแสดงรายชื�อห้องทั �งหมดภายในอาคารนั �น พร้อมทั �งแสดงขนาด

ความจุของแต่ละห้องเรียนด้วยว่าสามารถรับจํานวนนิสิตได้เท่าใด  

 

๔. คลิกที�รหสัห้องเพื�อแสดงตารางการใช้ห้องเรียน  ซึ�งประกอบไปด้วย ข้อมูลรหสัวิชา (จํานวนหน่วยกิต) กลุ่ม

เรียนและระดบัการศึกษาตามลําดบั โดยจะแสดงด้วยสีฟ้าอ่อน และสีเขียวอ่อน โดยสีฟ้าอ่อนหมายถึงห้องถกู

ใช้ในลกัษณะปกติมีกลุม่เรียนปกติกลุม่เดียว สีเขียวอ่อนแสดงให้เห็นว่าห้องถูกใช้ในลกัษณะปกติแต่จะมีการ

ซํ �าของกลุม่วิชานั�นหมายความว่าวิชานั �นอาจจะมีหลายกลุม่เรียนเข้ามาเรียนอยู่ในห้องเดียวกัน และสีแดงจะ

หมายความว่ามีการใช้ห้องเรียนซํ �าซ้อนวิชากันบนตาราง โดยระบบจะแสดงให้เห็นวนั/เวลาของการใช้ห้อง

ตรงกนั (หรืออาจจะเป็นการใช้ห้องเรียนเรียนร่วมกนัก็ได้) ดงัรูปต่อไปนี � 

 

 

 

 

 

 

คลิกรหสัอาคารที�

ต้องการ 
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๒.๖ ปฏิทินการศึกษา 

ท่านสามารถใช้ปฏิทินการศึกษาในการตรวจสอบกําหนดการต่างๆ ของมหาวิทยาลยั เช่น กําหนดการลงทะเบียน 

ของนิสิต แต่ละระดบั และชั �นปี, การลงทะเบียนเพิ�มรายวิชา, เปลี�ยนกลุม่และการถอนรายวิชา, การลงทะเบียนช้า, การชําระ

เงินผ่านธนาคารของนิสิตแต่ละชั �นปี เป็นต้น 

วิธีใช้งาน 

๑. ใช้เมาส์คลิกที�เมน ู“ปฏิทินการศึกษา” 

๒. ระบบจะทําการแสดงกําหนดการต่าง ๆ ในปฏิทินการศึกษาให้  ดงัรูปภาพต่อไปนี �เป็นตวัอย่างการเลอืกแสดง

ข้อมลูของปฏิทินการศึกษาคณะพทุธศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๔๘/๑ 

 

ถ้าต้องการดปูฏิทินการศึกษาของกลุม่อื�นๆ ก็สามารถทําได้โดยการใช้เมาส์คลิกที� ชุดปฏิทิน หรือถ้าต้องการกลบัไป

ที�หน้าขา่วประกาศ  สามารถทําได้โดยการใช้เมาส์คลิกที�ปุ่ ม “หน้าเริ�มต้น” ดงัรูปต่อไปนี � 

 

เลือกหมายเลขห้องที�

ต้องการให้แสดงข้อมลู

ตารางการใช้ห้อง 
ปีการศกึษา และวนัเวลา

ที�ต้องการให้แสดงข้อมลู

ตารางการใช้ห้อง 
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๒.๗  หลักสูตรที�เปิดสอน 

ท่านสามารถตรวจสอบโครงสร้างหลกัสตูรต่างๆ ของมหาวิทยาลยัได้จากเมน ู“หลักสตูรที�เปิดสอน” ซึ�งจะมีข้อมลู

แสดงโครงสร้างของแต่ละหลกัสตูรโดยละเอียด เช่น จะศึกษาจบหลกัสตูรหนึ�งๆ จะต้องผ่าน วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั�วไปกี�

หน่วยกิต วิชาเอกกี�หน่วยกิต วิชาเลือกกี�หน่วยกิต มีรายวิชาอะไรบ้างในแต่ละหมวด และถ้าต้องการสําเร็จหลกัสตูรจะต้องมี

หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกวา่เทา่ไร ระยะเวลาในการศกึษาไม่เกินกี�ปี ผลคะแนนตํ�าสดุที�ใช้ในการจบหลกัสตูรจะเป็นเทา่ไร เป็น

ต้น 

วิธีใช้งาน 

๑.     ใช้เมาส์คลิ �กที�เมน ู“หลักสูตรที�เปิดสอน” 

๒.     ทําการระบรุะดบัการศกึษา และคณะที�ต้องการ 

๓. ระบบจะแสดงข้อมลูของสาขาวิชาในคณะที�เลือก ดงัรูปต่อไปนี � 

  

ชดุปฏิทินการศกึษา 

ที�แสดงผล 

รายละเอียดของ

กําหนดการ       

กิจกรรมต่างๆ 

เลือกปีการศึกษา / 

ภาคการศึกษาที�

ต้องการ 
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๔. ข้อมลูที�แสดงประกอบด้วย รหสั และชื�อสาขาวิชา, จํานวนหน่วยกิตรวมที�จะต้องผา่น , จํานวนปีสงูสดุที�

สามารถเรียนได้ และผลคะแนนตํ�าสดุที�สามารถสาํเร็จได้ในแต่ละหลกัสตูร  

๕. คลิ �กที�รหสัสาขาวิชาที�สนใจเพื�อทาํการแสดงโครงสร้างหลกัสตูรโดยละเอียด ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี � 

 

๑. เลือกคณะที�ต้องการ 

ถ้าทา่นต้องการกลบัไป

ที�หน้าข่าวประกาศให้ใช้

เมาส์ คลิ �กที�ปุ่ ม "หน้า

เริ�มต้น” 

๒. เลือกสาขาวิชาที�ต้องการ 
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หลงัจากที�คลิ �กเลอืกรหสัสาขาวิชาที�ต้องการแล้วระบบจะทําการแสดงโครงสร้างหลกัสตูรโดยละเอยีด  โดยจะแสดง

แยกเป็นหมวดหลกั ซึ�งแตล่ะหมวดหลกัก็จะมีเกณฑ์จํานวนหนว่ยกิตขั �นตํ�าที�ต้องผา่น นอกจากนี �ในแต่ละหมวดหลกัอาจจะ

ประกอบไปด้วยหมวดย่อยๆ แตล่ะหมวดย่อยก็จะมีรายชื�อวิชา ทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ หน่วยกิตของแต่ละรายวิชา 

โดยมีรูปแบบการแสดงหน่วยกิตของแต่ละรายวชิาดงันี �  

x (a-b-c)  หมายความว่า รายวิชานั �นมีจํานวนหน่วยกิต x หน่วย ซึ�งประกอบไปด้วยการเรียนแบบบรรยาย a หน่วย 

(ชั�วโมง) เป็นการปฏิบตัิ b หน่วย (ชั�วโมง) และศึกษาด้วยตวัเอง c หน่วย (ชั�วโมง) 

๒.๘  วิทยานิพนธ์ 

 หวัข้อเมน ูวิทยานิพนธ์ คือ การบริการ สืบค้นรายชื�องานวิจยัที�เป็นผลงานของนิสิต ประกอบการเรียนการสอน

ภายในมหาวิทยาลยั  

วิธีใช้งาน 

๑.     ใช้เมาส์คลิ �กที�เมน ู“วิทยานิพนธ์” 

๒.     ทําการระบชุื�องานวิจยัที�ต้องการค้นหา โดยสามารถระบเุพียงบางสว่น โดยใช้เครื�องหมาย * ได้ 

 
 

๓.     คลิกที�ปุ่ ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมลูที�ได้ดงัภาพต่อไปนี � 
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๔.  คลิกที�ชื�อ เพื�อดรูายละเอียดของงานวิจยั  ระบบจะแสดงข้อมลูต่างๆ ดงัภาพต่อไปนี � 

 

๒.๙ ตอบคําถาม 

 หวัข้อเมนู ตอบคําถาม คือ การบริการ ตอบข้อคิดเห็นที�ผู้ ใช้ได้แสดงความคิดเห็นเข้ามา อาจจะเป็นเรื�องที�เป็น

ปัญหา หรือสงสยัในระบบ เรื�องร้องเรียน เรื�องชื�นชม หรือเรื�องต่างๆ  ทุกคําถามที�แสดงความคิดเห็นและสง่เข้ามาในระบบ 

เมื�อมีการตอบแล้วโดยฝ่ายต่างๆ ที�รับผิดชอบ จะมาอยู่รวมกันที�หน้า ความคิดเห็นของผู้ใช้ โดยจะแสดงคําถาม และ

คําตอบ พร้อมทั �งวนัเวลา  

 

 
 

 

 

 

 

 

คลิกที�นี� เพื�อ download บทคดัย่อ

งานวิจยั ทั �งภาษาไทย และภาษา

องังกฤษ 
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๒.๑๐  รับนิสิตใหม่ 

 หวัข้อรับนิสติใหม่ เป็นหวัข้อบริการค้นหา และตรวจสอบข้อมลูของผู้สมคัร ที�ประสงค์จะเข้ามาศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  

 

 
 

เมื�อเลือกค้นหาและตรวจสอบข้อมลูผู้สมคัร จะปรากฏหน้าจอใหม่ ให้ค้นหาข้อมลูผู้สมคัรได้โดยใส่

รายละเอียดตา่งๆ ลงไป แล้วกดค้นหา จะได้ผลลพัธ์ออกมา ถ้าใสข้่อมลูเข้าไปอยา่งถกูต้อง สําหรับช่วยอํานวย

ความสะดวกแก่ผู้สมคัร และใช้ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูผู้สมคัรอีกทางหนึ�งด้วย  
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ผลที�ได้จากการระบเุงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

 

 
 

ใช้เมาส์คลิกที�รหสัประจําตวัผู้สมคัรเพื�อตรวจสอบข้อมลู   
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สําหรับนิสิต และบุคคลทั�วไป จะใช้ข้อมูลจากเว็บได้ทุกเมนูข้างต้น ตั �งแต่ เมนูวิชาที�เปิดสอน (หวัข้อ ๒.๒) จนถึง 

เมนรัูบนิสิตใหม ่(หวัข้อ ๒.๑๐) แต่เมื�อท่านเข้าสูร่ะบบ โดยเลือกที�เมน ู“เข้าสู่ระบบ”เมนทูี�เปิดให้ใช้ด้านซ้ายจะเปลี�ยนไป จะ

เป็นเมนูสําหรับนิสิตเท่านั �น และจะมีข้อมูลต่างๆ ไว้สําหรับให้นิสิตใช้งานระบบบริการการศึกษาอย่างเต็มระบบ ดงัจะได้

อธิบายต่อจากนี �ไป 

  

๒.๑๑  ข่าวประกาศ และการเข้าสู่ระบบ 

 

 
 

เมื�อนิสิต “เข้าสู่ระบบ”  จะปรากฏชื�อนิสิต ด้านบน แสดงให้รู้วา่นิสิตได้เข้ามาในระบบด้วย Login ของนิสิตเอง และ

จะมีหน้าขา่วประกาศจะแสดงประกาศที�สง่มาให้นิสิตโดยตรง นิสิตควรหมั�นเข้ามาตรวจสอบดขูา่วประกาศนี �เป็นระยะๆ  

ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอจะแสดงถึงฟังก์ชนัต่างๆที�    นิสิตสามารถกระทําได้เช่น เปลี�ยนรหสัผ่าน, ลงทะเบียน, ดผูล

ลงทะเบียนเรียน, ดปูระวตัิของนสิิต, ตรวจสอบภาระคา่ใช้จ่ายและทนุการศึกษา, ดผูลการศึกษา, ตรวจสอบการจบ

การศึกษา, ดตูารางเรียน/สอบของปี/ภาคการศึกษาปัจจบุนั, เสนอความคิดเห็น, คําสั�งให้ระงบัการใช้ระบบชั�วคราว หรือให้

ติดต่อเจ้าหน้าที�โดยดว่น จะมีข้อความขึ �นมาเตือนให้นิสิตไปดําเนนิการก่อนที�จะใช้งานระบบได้ต่อไป 

เมน ู“ลงทะเบียน” จะเปลี�ยนไปตามวนัเวลาที�อยูใ่นปฏิทินการศึกษา เช่น ถ้าไมอ่ยู่ในช่วงลงทะเบียน เมนนูี �จะ

หายไป ถ้าอยูใ่นช่วงลงทะเบียนเรียนช้า เมนจูะปรากฏข้อความวา่ “ลงทะเบียนช้า” หรือถ้าอยูใ่นช่วงการลงทะเบยีนเพิ�มถอน

รายวิชา เมนจูะปรากฏข้อความวา่ “ลงทะเบียนเพิ�ม-ถอนรายวิชา” 

ข้อควรระวัง เมื�อนิสิตเสร็จสิ �นการใช้งานแล้ว นิสิตจะต้องออกจากระบบทกุครั �ง โดยการคลิ �กที�เมน ู“ออกจาก

ระบบ” เพื�อป้องกนัไมใ่ห้ผู้อื�นเข้ามาใช้งานแทนนิสิตได้ สว่นในกรณีที�นิสิตลืมคลิ �กที�เมน ู“ออกจากระบบ” ระบบจะทําการตดั

นิสิตออกจากระบบโดยอตัโนมตัิภายในเวลาไมเ่กิน ๑๕ นาท ี

 

พื �นที�แสดงข่าวประกาศถึง 

นิสิต 
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๒.๑๒  เปลี�ยนรหัสผ่าน 

นิสิตสามารถทําการเปลี�ยนรหสัผ่านได้บ่อยครั �งเท่าที�ต้องการ โดยการเลือกเมน ู“เปลี�ยนรหัสผ่าน” ก่อนการเปลี�ยน

รหสัผ่าน นิสิตควรตรวจสอบดทูี�แป้นพิมพ์ก่อนวา่ ขณะนี �เป็นภาษาไทย/หรือภาษาองักฤษ และมีการกดแป้น CAP LOCK 

ค้างไว้หรือไม่ ถ้านิสิตลืมรหสัผ่านที�ใช้อยูใ่นปัจจุบนั ให้นิสิตติดตอ่เจ้าหน้าที�โดยตรง 

     วิธีใช้งาน 

๑. นิสิตคลิ �กที�เมน ู“เปลี�ยนรหัสผ่าน” 

๒. ใสร่หสัผ่านเดิมที�เคยใช้อยูใ่นปัจจุบนั 

๓. ใสร่หสัผ่านใหม่ ครั �งที� ๑ 

๔. ใสร่หสัผ่านใหม่ ซํ �าอีกครั �งให้ตรงกบัครั �งที� ๑ 

๕. คลิ �กที�ปุ่ ม “เปลี�ยนรหัสผ่าน”  

 

 
 

๒.๑๓  ลงทะเบียน 

 นิสิตสามารถทําการลงทะเบียนเรียนได้โดยการเลือกเมน ู“ลงทะเบียน” ระบบจะนํานิสิตไปสูจ่อภาพรับลงทะเบียน 

ดงัรูปต่อไปนี � 

 วิธีการเข้าระบบลงทะเบียน 

                       กดปุ่ ม      เพื�อเข้าสูห่น้าลงทะเบียน ซึ�งเมนนูี �จะ ปรากฏในช่วงลงทะเบียนเท่านั �น  

 

๑. ใสร่หสัผ่านเดิม

ที�ใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

๒. ป้อนรหสัผ่าน

ใหม่ครั �งที� ๑ 

๓. ป้อนรหสัผ่าน

ใหม่ซํ �าให้ตรงกับ

ครั �งที� ๑ 

๔. คลิ �กที�ปุ่ ม  

“เปลี�ยนรหสัผ่าน” 

คลิ �กที�ปุ่ ม “ถอยกลบั” เพื�อ

ย้อนกลบัไปที�หน้าข่าว

ประกาศสาํหรับนิสิต 
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 วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใช้เมนูย่อยต่างๆ  

เมื�อนิสิตกดปุ่ ม “ลงทะเบียน” จะเปลี�ยนหน้าจอ เพื�อใช้ทําการลงทะเบียน ในหน้าจอนี �จะเกิดเมนยู่อยตา่งๆ ที�

ใช้อาํนวยความสะดวกในการลงทะเบียน เช่น ปุ่ มแสดงหลกัสตูร ปุ่ มค้นหารายวชิา ปุ่ มคํานวณคา่ใช้จ่าย ปุ่ มแสดงตาราง

เรียน ตารางสอบ เป็นต้น  

 

 
     

 

 ขั �นตอนการลงทะเบียน 

 

๑. นิสิตสามารถค้นหาวิชา (สามารถใช้สญัลกัษณ์ * เพื�อค้นหาทั �งหมดได้) ที�ต้องการลงทะเบยีนจากการ พิมพ์รหสั

หรือชื�อ ของวิชา ที�ต้องการลงทะเบียน แล้วกดปุ่ ม    รายชื�อวิชาที�เราค้นหาก็จะขึ �นมา เพื�อให้นิสิตเลอืก 

 

เมนเูข้าระบบ 

การลงทะเบียน 
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๒. ทําการเลือกวิชาที�ต้องการลงทะเบียนโดยคลิ�กที�  รูปตะกร้า วิชาที�เลือกจะเลื�อนขึ �นไปข้างบน แสดงว่า

นิสิตได้เลือกวิชานั �นๆ เพื�อที�จะลงทะเบียน 

 

 
 

๓. ทกุครั �งที�ทําการเลือกรายวิชา   ระบบจะทําการตรวจสอบความถกูต้องในการลงทะเบียน  เช่น เวลาเรียนซํ �า 

เวลาและวนัสอบซํ �า หรือลงทะเบียนน้อยกวา่ที�กําหนด โดยจะขึ �นแสดงข้อความสีแดง บริเวณด้านลา่งของ

กรอบรายวิชาที�เลอืก แสดงข้อความการผิดพลาดที�เกิดขึ �น 

๔. และเมื�อนิสิต ไม่ต้องการเลือกวิชานั �นๆ ที�เลือกไปแล้ว ในข้อที� ๓ นิสิตสามารถทําการลบวิชาออกจากการเลือก

โดยคลิ�กที� คําว่า [ลบ] หลงัรายวิชานั �นๆ ออกไปได้ 

 

ใช้เมาส์คลิ�กที�รูปรถเข็น

เพื�อเลือกรายวิชาที�

ต้องการลงทะเบียน 

ใช้เมาส์คลิ�ก [ ลบ ] เพื�อ

ลบวิชาที�ไม่ต้องการ 
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 การคํานวณค่าใช้จ่าย 

นิสิตสามารถเข้าไปดคู่าใช้จ่ายของรายวิชาที�ลงทะเบยีนไป โดยเลือกที�เมน ูคํานวณค่าใช้จ่าย นิสิตจะ

สามารถดรูายการคา่ใช้จ่ายในการลงทะเบียนครั �งนี � ทั �งหมดได้ก่อนที�จะยืนยนัการลงทะเบียนได้ โดยกดเข้าไปที�เมน ู”คาํนวณ

ค่าใช้จ่าย” นี � หลงัจาการเลือกรายวิชาที�ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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 ตารางเรียนตารางสอบ 

นิสิตสามารถด ูตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชาที�นิสิตเลือกลงทะเบียน ก่อนการยืนยนัการ     

ลงทะเบียนได้โดยเลือกปุ่ ม “ตารางเรียนตารางสอบ” เพื�อดวูนัเวลาเรียนได้วา่เป็นอย่างไร หลงัจากที�เลือกวิชาลงทะเบียนไว้

แล้ว 

 

 
 

กดปุ่ ม “ถอยกลับ” เพื�อกลบัไปหน้าที�แล้ว  และเมื�อนิสิตพงึพอใจ กบัวิชาที�เลือกเพื�อที�จะลงทะเบียนในเทอมนี �แล้ว ขั �นตอน

ต่อไปจากนี �คือการ “ยืนยันการลงทะเบียน” เพื�อบอกให้ระบบได้ทราบว่านิสิตได้ทาํการ      ลงทะเบียนแล้ว ในขั �นตอนนี �ถือ

ว่าเป็นขั �นที�สําคญัที�สดุของการลงทะเบียนออนไลน์นี � เพราะว่าถ้านิสิตเพียงแต่เลือกรายวิชาไว้แต่ไมไ่ด้ กดปุ่ ม “ยืนยันการ

ลงทะเบียน” ระบบจะถือวา่นิสิตได้เข้ามาเลือกรายการเทา่นั �นแต่ไม่ได้ลงทะเบียน ซึ�งจะทําให้นิสิตท่านอื�นๆ เข้ามาเลือก

ลงทะเบียนและกดปุ่ มยืนยนัผลการลงทะเบียนก่อน ได้ที�นั�งเรียนไปก่อน และอาจจะทําให้นิสิตไม่สามารถลงทะเบยีนวิชานั �น

ได้ (ในกรณีที�วิชานั �นจํากดัจํานวนผู้ เรียนไว้) 
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 การยืนยันการลงทะเบียน  

เมื�อนสิิตมั�นใจในการเลือกวชิาที�ต้องการลงทะเบยีนแล้ว ให้ทาํการยืนยนั โดยกดที�ปุ่ ม “ยืนยันการ             

ลงทะเบียน” หลงัจากนั �นให้ตรวจสอบความถกูต้องแล้ว ต้องกดปุ่ ม “ยืนยันการลงทะเบียน” อีกครั �งที�บริเวณตรงกลาง

หน้าจอ ถ้าผลของการตรวจสอบรายวิชาที�ถกูเลือกนั �นไม่ผา่นจะไม่สามารถยืนการลงทะเบยีนได้ต้องกลบัไปปรับเปลี�ยน

รายวิชาใหม ่

 

 
 

หลงัจากกดปุ่ มยืนยนัการลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อความการยืนยนัการลงทะเบียนพร้อมทั �งแสดงยอดเงินที�ต้องชําระ

ทั �งหมด หลงัจากนั �นให้กดที�ปุ่ ม ผลการลงทะเบียน เพื�อดรูายละเอียดในการลงทะเบียน 
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หลงัจากกดปุ่ มผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายชื�อวิชาที�เราได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จากนั �นนิสิตสามารถพิมพ์ใบแจ้ง

ยอดเพื�อไปชําระเงินที�ธนาคารตามที�มหาวิทยาลยักําหนดได้ 

 

 
 

ใช้เมาส์คลิ�กที�นี�เพื�อพิมพ์ใบแจ้ง

ยอดนําไปชําระเงินที�ธนาคาร 
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และเมื�อนิสิตได้นําใบแจ้งยอดไปชําระเงินที�ธนาคารแล้ว ในระบบจะทราบวา่นิสิตได้ทําการลงทะเบียนในเทอมนั �นเรียบร้อย

แล้ว หลงัจากผ่านขั �นตอนการชําระเงินแล้ว จากขั �นตอนนี �จะถือวา่สิ �นสดุขบวนการ การลงทะเบยีนออนไลน์  

 การเพิ�มหรือลดรายวิชา 

หลงัจากที�นิสิตลงทะเบียนไปแล้ว อาจจะต้องทําการ เพิ�มหรือลดรายวิชา ก็จะดําเนินการตามขั �นตอนเหมือน

การลงทะเบียนข้างต้นทกุประการ โดยระบบจะมีปุ่ ม “เพิ�มหรือลดรายวิชา” เกิดขึ �นมาในช่วงเวลาที�มหาวิทยาลยัเปิดการ 

“เพิ�มลดรายวิชา” ตามปฏิทินการศึกษา ในช่วงการเพิ�มลดรายวชิา นอกจากนิสิตจะทําการเพิ�มลดรายวิชาได้ นิสิตยงัสามารถ

เปลี�ยนกลุม่เรียนให้เหมาะสมได้อีกด้วย แต่ควรขึ �นอยูก่บัความจําเป็น และดลุพินิจของทา่นอาจารย์ที�ปรึกษาด้วย แต่เราไม่

แนะนําให้เปลี�ยนกลุม่เรียนไปมา เพราะที�นั�งเรียนของนิสิตในกลุม่วิชานั �นๆ อาจจะไม่เพียงพอ และจะสง่ผลให้นิสิตไม่สามารถ

ลงเรียนในวิชานั �นได้ 
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๒.๑๔  ผลการลงทะเบียน  

 หลงัจากที�นิสิตเสร็จสิ �นการยืนยนัการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นิสิตสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้โดยการ

คลิกที�ปุ่ ม “ผลการลงทะเบียน” จากหน้าจอแสดงผลลพัธ์การยืนยนัการลงทะเบียน หรือนิสิตสามารถดผูลการลงทะเบียนใน

ปี/ภาคการศึกษานี �จากหน้าจอขา่วประกาศถึงนิสิต โดยการคลิกที�เมน ู“ผลการลงทะเบียน” 

 หน้าจอผลลงทะเบียนประกอบไปด้วยข้อมลูสองสว่น 

๑. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน  ซึ�งจะแสดงผลลพัธ์สดุท้ายของรายวิชาทั �งหมดที�นิสิตได้ลงไว้ในปี/ภาค

การศึกษาปัจจุบนั 

๒. ตารางแสดงประวตัิการลงทะเบียน เป็นตารางแสดงประวตัิการลงทะเบียนของปี/ภาคการศึกษาปัจจุบนั ซึ�ง

อาจจะประกอบไปด้วย การทาํรายการลงทะเบียน, เพิ�มรายวิชา, ถอนรายวิชา, เปลี�ยนกลุม่เรียน เป็นต้น 

 

ระบบแสดงรายวิชาที�นิสิต

ลงทะเบียนไว้ในปี/ภาค

การศกึษาปัจจบุนั 

ระบบแสดงประวตัิการทํา

รายการลงทะเบียน เช่น     

ลงทะเบียน, เพิ�มวิชา,       

ลดวิชา, เปลี�ยนกลุม่เรียน 
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๒.๑๕  ตารางเรียนตารางสอบ  

 นิสิตสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเองได้จากเมนู “ตารางเรียน/สอบ”  โดยนิสิตสามารถดู

รายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบย้อนหลงัได้ โดยการเลือกปี/ภาคการศกึษาที�ต้องการ 

 
 

 

๒.๑๖  ระเบียนประวัต ิ

 นิสิตสามารถตรวจสอบข้อมลูต่างๆของตวัเองได้จากเมน ู“ระเบียนประวัต”ิ หากพบว่ามีข้อมลูสว่นใดที�ไม่ถกูต้อง

เช่น ชื�อ, ชื�อสกุล, หมูโ่ลหิต ให้นิสิตแจ้งต่อเจ้าหน้าที� 

วิธีใช้งาน 

๑. คลิกที�เมน ู“ระเบียนประวัต”ิ จากหน้าจอขา่วประกาศถึงตวันิสิต 

๒. เมื�อตรวจสอบข้อมลูเรียบร้อยแล้ว คลิกที�เมน ู“ถอยกลับ” เพื�อย้อนกลบัมาที�หน้าจอข่าวประกาศ ดงัรูปตอ่ไปนี � 



VISION NET: STUDENT WEB USERMANUAL  ๓๑ 
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 ข้อมลูระเบียนประวตัิของนิสิตนี �จะประกอบไปด้วยข้อมลู ๔ สว่น ดงัต่อไปนี � 

๑. ข้อมลูด้านการศึกษา 

๒. ข้อมลูผลการเรียน 

๓. ข้อมลูสว่นตวั 

๔. ข้อมลูประวตัิในมหาวิทยาลยั (ระบบจะแสดงข้อมลูสว่นนี � เฉพาะในกรณีที�มีการบนัทึกเทา่นั �น) 

 

๒.๑๗  ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน  

 นิสิตสามารถทําการตรวจสอบหนี �สินต่างๆที�นิสิตมีกบัมหาวิทยาลยัได้จากเมน ู“ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน” 

     วิธีใช้งาน 

๑. คลิกที�เมน ู“ภาระค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา” 

๒. เมื�อตรวจสอบข้อมลูเรียบร้อยแล้ว คลิกที�เมน ู“ถอยกลับ” เพื�อย้อนกลบัมาที�หน้าจอข่าวประกาศ ดงัรูปตอ่ไปนี � 

 

จากรูปข้อมลูภาระค่าใช้จ่ายตา่งๆจะถกูแสดงอยูใ่นตารางแรก โดยระบบจะแสดงจํานวนยอดเงินสรุปที�นิสิตต้อง

ชําระ นอกจากนี �ยงัแสดงวนั/เวลาที�เกิดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอีกด้วย สว่นข้อมลูในตารางถดัมาเป็นข้อมลูสรุปทนุการศึกษา

ที�นิสิตได้รับ 
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๒.๑๘  ผลการศึกษา  

 นิสิตสามารถดูผลการศึกษาตั �งแต่ปี/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปัจจุบนัได้จากเมนู “ผลการศึกษา” ระบบจะทําการ

แสดงรายวิชาตา่งๆพร้อมทั �งผลคะแนนที�นิสิตได้ศึกษามาตั �งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ดงัตวัอย่างจากรูปตอ่ไปนี � 

 

โดยสามารถเลือก ให้ระบบแสดงข้อมลูเป็นรายภาค ของแต่ละปีการศึกษาได้ โดยใช้การคลิก เพื�อแสดงข้อมลู 

 

๒.๑๙  ตรวจสอบจบ  

 นิสิตสามารถตรวจสอบดไูด้วา่ ณ ขณะนี �นิสิตได้เรียนผ่านรายวชิาต่างๆตามข้อกําหนดในโครงสร้างหลกัสตูรไปแค่

ไหน และยงัเหลือหน่วยกิตในหมวดวิชาใดบ้างที�ยงัขาดอยู ่และจําเป็นต้องลงทะเบียนเพื�อให้จบการศึกษา นิสิตสามารถ

ตรวจสอบได้โดยการคลิกที�เมน ู“ตรวจสอบจบ” 

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอขา่วประกาศถึงตวันิสติ ให้คลิกที�เมน ู“ตรวจสอบจบ” 

2. ระบบจะแสดงข้อมลูสรุปหมวดวชิาตา่งๆที�จําเป็นต้องลงทะเบยีนเรียนเพื�อให้สําเร็จหลกัสตูร 
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จากตารางข้อมลูประกอบไปด้วย 

๑. หมวดวิชาตามโครงสร้างหลกัสตูร  

๒. จํานวนหนว่ยกิตตามเกณฑ์  หมายถึงจํานวนหน่วยกิตที�นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบอยา่งน้อยตาม

เกณฑ์ที�ระบ ุในแต่ละหมวดวิชา 

๓. จํานวนหนว่ยกิตที�ทําได้  หมายถึงจํานวนหน่วยกิตที�นิสิตทาํได้ในแต่ละหมวดวิชา 

๔. จํานวนหนว่ยกิตที�ยงัขาด หมายถึงจํานวนหนว่ยกิตที�นิสิตยงัขาดอยูใ่นแต่ละหมวดวิชา 

ข้อควรสังเกต ข้อมลูดงักลา่วมีไว้เพื�อประกอบการตดัสินใจของนิสิตเท่านั �น การที�นิสิตจะสามารถจบการศึกษาได้หรือไม่นั �น 

ไม่ได้ขึ �นอยูก่บัข้อมลูดงักลา่วเพียงอย่างเดียว ยงัคงมีปัจจยัอื�นๆเข้ามาเกี�ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถเลือก

ลกัษณะการ

แสดงผลแบบ

รายละเอียดได้ 
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๒.๒๐  ติดตามผลคําร้อง  

 นิสิตสามารถติดตามผลคาํร้องที�ยื�นไว้ ณ งานทะเบยีนและวดัผลได้ ดงันี � 

วิธีใช้งาน 

๑. นิสิตคลิกที�เมน ู“ติดตามผลคําร้อง” จากหน้าจอหลกั 

๒. หน้าจอจะแสดงสถานะคําร้องที�นิสิตยื�นคําร้องไว้ที�งานทะเบียนและวดัผลว่าขณะนี �อยูใ่นขั �นตอนใด  สําหรับ

การติดตามการดําเนินการเกี�ยวกบัคําร้องของเจ้าหน้าที�อย่างมีประสทิธิภาพ 

 
 

ระบบจะทําการแสดงสถานะของคําร้องดงัต่อไปนี � 

 

C คําร้องไม่สามารถดําเนินการได้ 

F คําร้องถกูประมวลผลแล้ว 

R เจ้าหน้าที�รับรายการคาํร้องแล้วแต่ยงัไม่ประมวลผล 

W คําร้องถกูยื�นโดยนิสิต (กําลงัรอประมวลผล) 
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๒.๒๑  ทะเบียนรายชื�อ 

 ทะเบียนรายชื�อ จะเป็นรายชื�อของนิสิต ในคณะ และสาขาวิชา ที�นิสิตสงักดัอยู ่ และจะมีไฟล์ MSWord ให้ดาวน์

โหลดรายชื�อออกไปใช้งานได้ โดยกดปุ่ มที�สญัญาลกัษณ์ MSWord ด้านบน 
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๒.๒๒  เสนอความคิดเห็น 

 หากนิสิตมีข้อคิดเห็นประการใด นิสิตสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่านระบบบริการการศึกษาได้ข้อมูลต่างๆที�

นิสิตเสนอจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการปรับปรุงบริการต่างๆให้ดียิ�งขึ �น 

วิธีใช้งาน 

๑. จากหน้าจอขา่วประกาศถึงตวันิสติ ให้นิสิตคลิกที�เมน ู“เสนอความคิดเห็น” 

๒. นิสิตป้อนความคิดเห็นตา่งๆลงในช่องวา่ง 

๓. หากต้องการถามคําถามโดยระบชุื�อของผู้ตอบ อนัได้แก่ อาจารย์ที�ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน สามารถเลือกได้

จาก  หวัข้อ “ต้องการถาม...” 

๔. คลิกที�ปุ่ ม “ส่งข้อความ” 

 

 

๒.๒๓  สถิติการเข้าใช้ระบบ  

 เป็นหน้าจอตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของ Login ของนิสิต จะดไูด้ว่าท่านเข้ามาใช้ระบบตั �งแต่วนั และ เวลาใด และ

มาใช้เครื�องคอมพิวเตอร์ IP ใดก็ได้ เพื�อตรวจสอบการใช้งาน 
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๒.๒๔  ออกจากระบบ 

 เมื�อเสร็จสิ �นการใช้งานระบบบริการการศกึษาแล้วนิสิตต้องคลิกที�ปุ่ ม “ออกจากระบบ” เพื�อป้องกนัมิให้ผู้อื�นเข้ามา

ใช้งานระบบแทนตวันิสิตเอง


