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11   ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต   

1.1   ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตคืออะไร 
 

ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตสําหรับนักศึกษา คือ ระบบที่นักศึกษาสามารถคนหาขอมูล
ตาง ๆ ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบขอมูลของตนเองทั้งขอมูลสวนตัว ขอมูลเกรด ฯลฯ  โดยนักศึกษาสามารถใช
ระบบบริการการศึกษาไดจากทุกจุดที่สามารถเชื่อมโยงเขากับเครือขายของมหาวิทยาลัย  และ/หรือ เครือขาย
อินเตอรเน็ต 

 

1.2   ขอตกลงเบื้องตน 

 ความรูพื้นฐานกอนการใชระบบ 
กอนใชระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต นักศึกษาจะตองมีความรูพื้นฐานการใชงาน

คอมพิวเตอรเบื้องตน และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.x  ขึ้นไป 

 คําศัพทที่ใชในคูมือ 
เมาส หมายถึงอุปกรณชวยในการนําขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งผูใชจะใชงานอุปกรณชนิดนี้

รวมกับแปนพิมพ อักษร 
 

 
รูปเมาสตัวอยาง 

รูปที่ 1  รูปเมาสตัวอยาง 
 

คลิก หมายถึงการใชนิ้วกดลงบนปุมสวนบนเมาส 1 ครั้งแลวปลอย 
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22 เร่ิมตนใชงานระบบ เร่ิมตนใชงานระบบ   

นักศึกษาสามารถใชงานระบบบริการการศึกษาไดจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่เชื่อมตออยูกับระบบ 
เครือขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต โดยการเปด Web browser เชน Internet Explorer หรือ
จาก Web browser อื่น ๆ  จากนั้นพิมพชื่อเว็บไซตของระบบทะเบียน และประมวลผลคือ http://regis.rmutto.ac.th 
ลงในชอง Address แลวกดปุม Enter ระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนาจอแรก คือ “หนาขาวประกาศ” ทุกคนสามารถใช
งานไดดังจอภาพตอไปนี้ 
 

 
รูปที่ 2  หนาจอแรกเมื่อเขาสูระบบ  

 
 

หนาขาวประกาศจะถูกแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติทันทีที่นักศึกษาเขามาที่เว็บไซต ของงานทะเบียน เพื่อแสดง
ขอมูลขาวสารตาง ๆ  จากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  โดย
เรียงลําดับจากประกาศที่มีความสําคัญจากมากไปหานอย    ใหนักศึกษาใชเมาสคลิกที่ชื่อเรื่องประกาศดังกลาว       
เพื่อแสดงรายละเอียดของประกาศเรื่องนั้น ๆ (ถามี) นักศึกษาควรใช  Website นี้อยางตอเนื่องเปนระยะเพื่อที่จะทราบ
ขาวประกาศตาง ๆ ของ งานทะเบียน ฯ ที่แจงมา 

จากรูป จะเห็นไดวาดานซายมือเปนเมนูแสดงฟงกชันตางๆ  ที่สามารถใชงานได   ซึ่งประกอบไปดวย  การเขา
สูระบบ, รายวิชาที่เปดสอน, ตารางเรียนนักศึกษา, ตารางสอนอาจารย, ตารางการใชหอง, ปฏิทินการศึกษา, สาขาวิชา
ที่เปดสอน   และตอบคําถาม   ถานักศึกษาสนใจตองการทราบรายละเอียดสวนใดใหนักศึกษาใชเมาสคลิกที่เมนูที่
ตองการ 

ระบบจะแสดงประกาศเรื่องตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย     ซ่ึงสามารถ
ดูรายละเอียดไดโดยใชเมาสคลิกที่
หัวขอประกาศแตละเรื่อง 

เมนูแสดงฟงกชันตาง ๆ  
ที่สามารถใชงานได 
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2.1 เขาสูระบบ 
 ในสวนของการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนสวนบุคคล การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา, การเปลี่ยน
รหัสผาน เปนตน นักศึกษาสามารถกระทําไดโดยคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ”   เพื่อทําการใสรหัสประจําตัว  และรหัสผาน  
ถารหัสประจําตัว และรหัสผานที่ใชถูกตองระบบจะอนุญาตใหนักศึกษาเขาไปใชงานได  
(ขอควรระวัง!!!  นักศึกษาจะตองเก็บรหัสผานไวเปนความลับ  ไมควรบอกใหผูอ่ืนทราบ   
เพราะจะทําใหผูอ่ืนเขาใชงานระบบเสมือนวาเปนตัวของนักศึกษาเอง หากเกิดความเสียหาย
ขึ้น นักศึกษาจะตองเปนผูรับผิดชอบเอง)  

วิธีใชงาน 
1. ใหนักศึกษาคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ”  
2. พิมพรหัสประจําตัว และรหัสผาน 
3. คลิกที่ปุม “ตรวจสอบ” 

 
รูปที่ 3 หนาจอสําหรับปอนรหัสประจําตัว และรหัสผาน 

ความปลอดภัยของการสงรหัสผานในระบบบริการการศึกษานี้ไดมาตรฐานสากล นักศึกษาจะสังเกตไดจากรูป
กุญแจที่ล็อคอยู ขอมูลรหัสผานที่นักศึกษาปอนจะถูกทําการเขารหัสกอนสงผานเครือขาย 

และเม่ือนักศึกษาผานขั้นตอนการตรวจสอบวาเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว    ระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนา
ขาวประกาศซึ่งจะเปนการแจงถึงตัวนักศึกษาโดยตรง  และยังแสดงหนาจอเมนูหลัก   โดยมีเมนูแสดงฟงกชันตาง ๆ    ที่
นักศึกษาสามารถใชงานไดแสดงอยูทางดานซายของจอภาพ ดังรูปตอไปนี้ 

 
รูปที่ 4 หนาจอการใชงานระบบสําหรับนักศึกษา 

2. ปอนรหัสผาน 

3. คลิกที่ปุม “เขาสู

1. ปอนรหัสประจําตัว
ของนักศึกษา 

214850302065-3 
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2.2  เปลี่ยนรหัสผาน 
นักศึกษาสามารถทําการเปลี่ยนรหัสผานไดบอยคร้ังเทาที่ตองการ โดยการเลือกเมนู “เปล่ียนรหัสผาน” กอน

การเปลี่ยนรหัสผาน  นักศึกษาควรตรวจสอบดูที่แปนพิมพกอนวา  ขณะนี้เปนภาษาไทย/หรือภาษาอังกฤษ  และมีการ
กดแปน CAP LOCK คางไวหรือไม  ถานักศึกษาลมืรหัสผานที่ใชอยูในปจจุบัน ใหนักศึกษาติดตอเจาหนาที่งานทะเบียน
โดยตรง 

วิธีใชงาน 
1. นักศึกษาคลิกที่เมนู “เปล่ียนรหัสผาน” 
2. ใสรหัสผานเดิมที่เคยใชอยูในปจจุบัน 
3. ใสรหัสผานใหม ครั้งที่ 1 
4. ใสรหัสผานใหม ซ้ําอีกครั้งใหตรงกับครั้งที่ 1 
5. คลิกที่ปุม “เปล่ียนรหัสผาน”  

 

 
รูปที่ 5 การเปลี่ยนรหัสผาน 

2. ปอนรหัสผาน
ใหมครั้งที่ 1 

3. ปอนรหัสผาน
ใหมซํ้าใหตรง
กับครั้งที่ 1 

4. คลิ้กที่ปุม  
“เปลี่ยนรหัสผาน” 

1. ใสรหัสผานเดิมที่
ใชอยูในปจจุบัน 
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2.3   ลงทะเบียน 
 นักศึกษาสามารถทําการลงทะเบียนเรียนไดโดยการเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนาจอ
การรับลงทะเบียน ดังรูปตอไปนี้ 

 วิธีการเขาระบบลงทะเบียน 
                        กดปุม      เพื่อเขาสูหนาลงทะเบียน ซึ่งเมนูนี้จะ ปรากฏในชวงลงทะเบียนเทานั้น  

 
รูปที่ 6 เมนูที่พรอมสําหรับใหบริการแกนักศึกษา 

 

 วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใชเมนูยอยตางๆ  
เมื่อนักศึกษากดปุม  “ลงทะเบียน”   จะเปลี่ยนหนาจอ   เพื่อใชทําการลงทะเบียน  ในหนาจอนี้จะเกิด

เมนูยอยตาง ๆ ที่ใชอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน  เชน  ปุมแสดงหลักสูตร  ปุมคนหารายวิชา  ปุมคํานวณคา
ใชจาย ปุมแสดงตารางเรียน  ตารางสอบ  เปนตน  
 

 
    รูปที่ 7 เมนูตาง ๆ ในระบบลงทะเบียน 

 

เมนูเขาระบบ 
การลงทะเบียน 
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 ขั้นตอนการลงทะเบียน 
1. หนาแรกของระบบลงทะเบียนออนไลนแสดงดังรูปตอไปนี้ 

 
รูปที่ 8 หนาจอแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน 

 
2. กรณีที่นักศึกษาตองการลงทะเบียนตามแผนที่สาขาวิชากําหนดไว ใหนักศึกษาคลิกที่ปุม “ดึงรายวิชาจากแผน”  

ระบบจะทําการดึงรายวิชาที่ตนสังกัดของนักศึกษากําหนดเปนแผนรายวิชาไว มาแสดงในพื้นที่ของรายวิชาที่
ตองการลงทะเบียน พรอมทั้งแสดงขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รหัส, ชื่อรายวิชา, จํานวนหนวยกิต, กลุมการเรียน, 
แบบการลงทะเบียน, วัน/เวลาเรียน, จํานวนหนวยกิตรวม  และคาใชจายรวม ดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 หนาจอแสดงรายวิชาที่ตองการเลือกลงทะเบียน 

3. หากตองการลบรายวิชาที่ไมตองการลงทะเบียน ใหนักศึกษาคลิกที่ขอความ [ลบ] ดานหลังรหัสวิชานั้น  
4. นักศึกษาสามารถคนหาวิชาที่ชองระบุรหัสวิชา (สามารถใชสัญลักษณ * เพื่อคนหาทั้งหมด) ที่ตองการลงทะเบียน

จากการพิมพรหัสรายวิชา  แลวกดปุม    รายชื่อวิชาที่เราคนหาก็จะแสดงขึ้นมา    เพื่อใหนักศึกษาเลือก 
ดังรูปที่ 10 

ใชเมาสคลิกที่นี่หากตองการ
ลบวิชาที่ไมตองการ 

ใชเมาสคลิกที่นี่เพื่อดึง
รายวิชาจากแผน ฯ 
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                             รูปที่ 10 หนาจอแสดงการคนหารายวิชาลงทะเบียน 

 
5. ทําการเลือกวิชาที่ตองการลงทะเบียนโดยคลิกที่  รูปตะกรา   วิชาที่เลือกจะเลื่อนขึ้นไปขางบน  แสดงวา

นักศึกษาไดเลือกวิชานั้นๆ เพื่อที่จะลงทะเบียน 
6. ทุกครั้งที่ทําการเลือกรายวิชา   ระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตองในการลงทะเบียน  เชน เวลาเรียนซ้ํา เวลา

และวันสอบซ้ํา หรือลงทะเบียนนอยกวาที่กําหนด โดยจะขึ้นแสดงขอความสีแดง บริเวณดานลางของกรอบรายวิชา
ที่เลือก แสดงขอความการผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดังรูปที่ 11 

 
รูปที่ 11 การแสดงขอผิดพลาด กรณีรายวิชาที่เลือกไมเปนไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียน 

1.    ระบุเงื่อนไขรหัสรายวิชาที่ตองการคน
หาบางสวน หรือทั้งหมด สามารถใช * 
ชวยในการคนหาได 2.    คลิกปุม “คนหา” 

3.   ปรากฏรายวิชาที่
ตรงตามเงื่อนไข 

4.   คลิกที่รูป เพื่อเลือก
เปนรายวิชาลงทะเบียน 

ขอความแจงเตือนกรณีลง
ทะเบียนผิดเงื่อนไข 
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7. หากเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้น     นักศึกษาควรเลือกลบรายวิชาที่ไมผานเงื่อนไขการลงทะเบียนออกไปเสียกอน     
แลวเลือกรายวิชาใหมที่ตรงตามเงื่อนไข หรือลงทะเบียนในรายวิชาที่สามารถลงทะเบียนไดไปกอน แลวจึงติดตอ
งานทะเบียน เพื่อเขียนคํารองขอลงทะเบียนในรายวิชาที่ตองการตามกระบวนการของทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะ
ตองไมขัดกับระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของดวย 

 การคํานวณคาใชจาย 
นักศึกษาสามารถเขาไปดูคาใชจายของรายวิชาที่ลงทะเบียนไป   โดยเลือกที่เมนู  คํานวณคาใชจาย 

นักศึกษาจะสามารถดูรายการคาใชจายในการลงทะเบียนครั้งนี้ทั้งหมดไดกอนที่จะยืนยันการลงทะเบียน     โดยคลิก
เขาไปที่เมนู ”คํานวณคาใชจาย” นี้ หลังจากการเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว 
 

 
รูปที่ 12 การตรวจสอบรายการคาใชจาย กอนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู คํานวณคาใชจาย 
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 ตารางเรียนตารางสอบ 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน 

กอนการยืนยันการลงทะเบียนไดโดยเลือกปุม “ตารางเรียนตารางสอบ” เพื่อดูวันเวลาเรียนไดวาเปนอยางไร หลังจาก
ที่เลือกวิชาลงทะเบียนไวแลว 
 

 
รูปที่ 13 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ กอนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู แสดงตารางเรียน/สอบ 

 
กดปุม “ถอยกลับ” เพื่อกลับไปหนาที่แลว  และเมื่อนักศึกษาพึงพอใจ กับวิชาที่เลือกเพื่อที่จะลงทะเบียน

ในภาคการศึกษานี้แลว ขั้นตอนตอไปจากนี้คือการ “ยืนยันการลงทะเบียน” เพื่อเปนการยืนยันใหระบบไดรับทราบวา
นักศึกษาไดตัดสินใจลงทะเบียนแลว   ในขั้นตอนนี้ถือวาเปนขั้นที่สําคัญที่สุดของการลงทะเบียนออนไลน   เพราะวาถา
นักศึกษาเพียงแตเลือกรายวิชาไวแตไมได  กดปุม  “ยืนยันการลงทะเบียน”   ระบบจะถือวานักศึกษาไดเขามาเลือก
รายการเทานั้นแตไมไดลงทะเบียน ซึ่งจะทําใหนักศึกษาทานอื่นๆ เขามาเลือกลงทะเบียนและกดปุมยืนยันผลการลง
ทะเบียนกอน ไดที่นั่งเรียนไปกอน และอาจจะทําใหนักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนวิชานั้นได (ในกรณีที่วิชานั้นจํากัด
จํานวนผูเรียนไว) 
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 การยืนยันการลงทะเบียน  
เมื่อนักศึกษามั่นใจในการเลือกวิชาที่ตองการลงทะเบียนแลว ใหทําการยืนยัน โดยกดที่ปุม “ยืนยันการ

ลงทะเบียน” หลังจากนั้นใหตรวจสอบความถูกตอง และ ตองกดปุม “ยืนยันการลงทะเบียน” อีกครั้งที่บริเวณตรง
กลางหนาจอ ถาผลของการตรวจสอบรายวิชาที่ถูกเลือกนั้นไมผานจะไมสามารถยืนยันการลงทะเบียนไดตองกลับไป
ปรับเปล่ียนรายวิชาใหม 

  
รูปที่ 14 หนาจอตรวจสอบขอมูล และยืนยันการลงทะเบียน 

 
หลังจากกดปุมยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะแสดงขอความการยืนยันการลงทะเบียนพรอมทั้งแสดงยอดเงิน

ที่ตองชําระทั้งหมด หลังจากนั้นใหกดที่ปุม ผลการลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดในการลงทะเบียน  

 
รูปที่ 15 หนาจอแสดงขอความยืนยันวาระบบไดทําการบันทึกผลการลงทะเบียนของนักศึกษาในฐานขอมูลแลว 

คลิกที่นี่เพื่อยืนยัน
การลงทะเบียน 

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ และพิมพ
ใบแจงยอดการลงทะเบียน 
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หลังจากกดปุมผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายชื่อวิชาที่เราไดลงทะเบียนเรียบรอยแลว จากนั้นนักศึกษา
สามารถพิมพใบแจงยอดเพื่อไปชําระเงินที่ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดได 

 

 
รูปที่ 16 การพิมพใบแจงยอดการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 

และเมื่อนักศึกษาไดนําใบแจงยอดไปชําระเงินที่ธนาคาร  ในระบบจะทราบวานักศึกษาไดทําการลงทะเบียนใน
เทอมนั้นเรียบรอยแลว หลังจากผานขั้นตอนการชําระเงิน จากขั้นตอนนี้จึงจะถือวาส้ินสุดกระบวนการ การลงทะเบียน
ออนไลน  

 การเพิ่มหรือถอนรายวิชา 
เมื่อนักศึกษาทําการลงทะเบียนและไดชําระเงินผานธนาคาร หรือที่ฝายการเงินแลว เมื่อถึงชวงที่ทาง

มหาวิทยาลัยเปดใหทําการเพิ่ม-ถอนวิชาลงทะเบียน นักศึกษาสามารถทําการเพิ่ม-ถอน รายวิชาที่ลงทะเบียนไปแลว
ผานอินเทอรเน็ตได โดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 

รายละเอียดการเพิ่ม-ถอนวิชาลงทะเบียน 
1.) เขาสูระบบโดยใชรหัสประจําตัว และรหัสผานของนักศึกษาเอง 
2.) เมื่อทําการเขาสูระบบหากนักศึกษาไดทําการชําระเงินคาลงทะเบียนผานธนาคาร หรือฝายการเงินไปแลว 

และวันที่ปจจุบันอยูในชวงที่เปดใหทําการเพิ่ม-ถอน จะมีเมนู  ใหทําการ
เลือกที่เมนูนี้เพื่อทําการเพิ่ม-ถอนวิชาลงทะเบียน ดังรูปที่ 17 

ใชเมาสคลิกที่นี่เพื่อพิมพใบแจง
ยอดนําไปชําระเงินที่ธนาคาร 
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รูปที่ 17 การเลือกเมนู “ลงทะเบียนเพิ่มลด” เพ่ือ การเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน  

3.) เมื่อนักศึกษาเลือกที่เมนู “ลงทะเบียนเพิ่มลด” จะปรากฏหนาจอซึ่งแสดงรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลว 
ในพื้นที่ “รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด” ดังรูปที่ 18 

 
รูปที่ 18 หนาจอการลงทะเบียนเพิ่มลดรายวิชา  

4.) หากตองการลดรายวิชา ใหคลิกที่สัญลักษณ  ในคอลัมน “ถอน” ที่ตรงกับรายวิชาที่ตองการถอน 
ระบบจะนํารายวิชาดังกลาวไปรอไวที่พื้นที่ “รายวิชาที่ตองการลงทะเบียน” ดังรูปที่ 19 

ใชเมาสคลิกที่นี่เพื่อเพิ่ม หรือถอนรายวิชา 

รายวิชาที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนไวแลว 
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รูปที่ 19 การถอน หรือลดรายวิชา  

5.) หากตองการเพิ่มรายวิชา ใหคนหารายวิชาที่ตองการเพิ่ม   โดยระบุรหัสรายวิชาบางสวนหรือทั้งหมดลง
ในชอง  “ระบุรายวิชา”  แลวคลิกที่ปุม “คนหา”  ระบบจะนํารายวิชาที่ตรงตามเงื่อนไขที่เลือกมาแสดง 
ดังรูปที่ 20 

 

 

รูปที่ 20 การคนหารายวิชาที่ตองการลงทะเบียนเพิ่ม  

หากตองการเพิ่มรายวิชาใด ใหคลิกที่รูปตะกราดานหลังรายวิชา ระบบจํานํารายวิชาดังกลาวไปแสดงในพื้นที่ 
“รายวิชาที่ตองการลงทะเบียน” ใหโดยอัตโนมัติ  ดังรูปที่ 21 

1. คลิกที่นี่ เพื่อถอน 
หรือลดรายวิชา 

2. ระบบจะนํารายวิชาที่เลือกไปรอไวที
พื้นที่ “รายวิชาที่ตองการลงทะเบียน

1.  กําหนดเงื่อนไขรหัสรายวิชา
2.  คลิกปุม “คนหา

3.  แสดงรายวิชาที่
ตรงตามเงื่อนไข 4.  คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มรายวิชา 

รายวิชาที่
ตองการถอน 
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รูปที่ 21 การเลือกรายวิชาที่ตองการเพิ่ม  

6.) ระบบจะทําการตรวจสอบวิชาที่ทําการเพิ่ม-ถอนในเบื้องตนวาสามารถทําการเพิ่ม-ถอนไดหรือไม 
6.1) เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบื้องตนแลวพบวาไมสามารถทําการเพิ่ม-ถอนได นักศึกษาจะตอง

ปรับแกรายการลงทะเบียนใหถูกตองตามเงื่อนไขที่ระบบระบุเสียกอน  
เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบื้องตนแลวพบวาวิชาที่เลือกเพื่อทําการเพิ่ม-ถอนนั้น  สามารถทําการ

เพิ่ม-ถอนได    ใหนักศึกษาทําการคลิกที่เมนู  “ยืนยันการลงทะเบียน”   ดานซายมือของหนาจอแลวดําเนินการตาม
ขั้นตอนในหัวขอการยืนยันผลการลงทะเบียน เปนอันเสร็จส้ินกระบวนการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 

2.4  ผลการลงทะเบียน  
 หลังจากที่นักศึกษาเสร็จส้ินการยืนยันการลงทะเบียนเรียบรอยแลว       นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการ 
ลงทะเบียนไดโดยการคลิกที่ปุม   “ผลการลงทะเบียน”   จากหนาจอแสดงผลลัพธการยืนยันการลงทะเบียน   หรือ   
นักศึกษาสามารถดูผลการลงทะเบียนในป/ภาคการศึกษานี้จากหนาจอขาวประกาศถึงนักศึกษา โดยการคลิกที่เมนู  
“ผลการลงทะเบียน” 
 หนาจอผลลงทะเบียนประกอบไปดวยขอมูลสองสวน 

1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน  ซึ่งจะแสดงผลลัพธสุดทายของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาไดลงไวใน
ป/ภาคการศึกษาปจจุบัน 

2. ตารางแสดงประวัติการลงทะเบียน เปนตารางแสดงประวัติการลงทะเบียนของป/ภาคการศึกษาปจจุบัน 
ซึ่งอาจจะประกอบไปดวย การทํารายการลงทะเบียน, เพิ่มรายวิชา,  ถอนรายวิชา, เปล่ียนกลุมเรียน 
เปนตน 

รายวิชาที่
ตองการเพิ่ม 
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รูปที่ 22 ผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน  

2.5  ตารางเรียนตารางสอบ  
 นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเองไดจากเมนู   “ตารางเรียน/สอบ”    โดย 
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบยอนหลังได โดยการเลือกป/ภาคการศึกษาที่ตองการ 

 

รูปที่ 23 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ  

ระบบแสดงรายวิชาที่นัก
ศึกษาลงทะเบียนไวใน
ภาคการศึกษาปจจุบัน 

ระบบแสดงประวัติการทํา
รายการลงทะเบียน เชน     
ลงทะเบียน, เพิ่มวิชา,ลด
วิชา, เปลี่ยนกลุมเรียน 
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2.6  ระเบียนประวัติ 
 นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆของตัวเองไดจากเมนู “ระเบียนประวัติ” หากพบวามีขอมูลสวนใดที่
ไมถูกตองเชน ชื่อ, ชื่อสกุล, หมูโลหิต ใหนักศึกษาแจงตอเจาหนาที่  

วิธีใชงาน 
1. คลิกที่เมนู “ระเบียนประวัติ” จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักศึกษา 
2. เมื่อตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว คลิกที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่อยอนกลับมาที่หนาจอขาวประกาศ ดังรูป

ตอไปนี้ 

 
 

 รูปที่ 24 ขอมูลระเบียนประวัตินักศึกษา  

      ขอมูลระเบียนประวัติของนักศึกษานี้จะประกอบไปดวยขอมูล 4 สวน ดังตอไปนี้ 
1. ขอมูลดานการศึกษา 
2. ขอมูลผลการเรียน 
3. ขอมูลสวนตัว 
4. ขอมูลประวัติในมหาวิทยาลัย (ระบบจะแสดงขอมูลสวนนี้ เฉพาะในกรณีที่มีการบันทึกเทานั้น) 
หากตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลประวัติในสวนที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาต สามารถเปลี่ยนแปลงได โดยบันทึก

ที่ปุม   ดานซายมือของหนาจอ 

214850302065-3 
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2.7  ภาระคาใชจาย/ทุน  
 นักศึกษาสามารถทําการตรวจสอบหนี้สินตาง ๆ   ที่นักศึกษามีกับมหาวิทยาลัยไดจากเมนู  
“ภาระคาใชจาย/ทุน” 

วิธีใชงาน 
1. คลิกที่เมนู “ภาระคาใชจาย/ทุนการศึกษา” 
2. เมื่อตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว คลิกที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่อยอนกลับมาที่หนาจอขาวประกาศ ดังรูป

ตอไปนี้ 

 
รูปที่ 25 ขอมูลภาระคาใชจาย และขอมูลทุนการศึกษาของนักศึกษา 

จากรูปขอมูลภาระคาใชจายตาง ๆ จะถูกแสดงอยูในตารางแรก   โดยระบบจะแสดงจํานวนยอดเงินสรุปที่   
นักศึกษาตองชําระ  นอกจากนี้ยังแสดงวัน/เวลาที่เกิดคาใชจายแตละรายการอีกดวย    สวนขอมูลในตารางถัดมาเปน
ขอมูลสรุปทุนการศึกษาที่นักศึกษาไดรับ (ซึ่งจากตัวอยางนักศึกษาทานนี้ไมมีขอมูลการไดรับทุนการศึกษา) 
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2.8  ผลการศึกษา  
 นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษาตั้งแตป/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปจจุบันไดจากเมนู “ผลการศึกษา” ระบบ
จะทําการแสดงรายวิชาตาง ๆ พรอมทั้งผลคะแนนที่นักศึกษาไดศึกษามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ดังตัวอยางจากรูป 
ตอไปนี้ 

 
รูปที่ 26 การตรวจสอบขอมูลผลการศึกษา 

โดยสามารถเลือก ใหระบบแสดงขอมูลเปนรายภาค ของแตละปการศึกษาได โดยใชการคลิกที่สวนบนของ
หนาจอ เพื่อแสดงขอมูล  
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2.9  ตรวจสอบจบ  

 นักศึกษาสามารถตรวจสอบดูไดวา  ณ ขณะนี้นักศึกษาไดเรียนผานรายวิชาตางๆตามขอกําหนดในโครงสราง
หลักสูตรไปเทาใด และยังเหลือหนวยกิตในหมวดวิชาใดบางที่ยังขาดอยู และจําเปนตองลงทะเบียนเพื่อใหจบการศึกษา 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบไดโดยการคลิกที่เมนู “ตรวจสอบจบ” 

วิธีใชงาน 
1. จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักศึกษา ใหคลิกที่เมนู “ตรวจสอบจบ” 
2. ระบบจะแสดงขอมูลสรุปหมวดวิชาตางๆที่จําเปนตองลงทะเบียนเรียนเพื่อใหสําเร็จหลักสูตร 

 
รูปที่ 27 การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาโดยเทียบรายวิชาที่ผานกับโครงสรางหลักสูตร 

จากตารางขอมูลประกอบไปดวย 
1. หมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
2. จํานวนหนวยกิตตามเกณฑ   หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหครบ    

อยางนอยตามเกณฑที่ระบุ ในแตละหมวดวิชา 
3. จํานวนหนวยกิตที่ทําได  หมายถึง  จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาทําไดในแตละหมวดวิชา 
4. จํานวนหนวยกิตที่ยังขาด  หมายถึง  จํานวนหนวยกิตที่นักศกึษายังขาดอยูในแตละหมวดวิชา 

ขอควรสังเกต     ขอมูลดังกลาวมีไวเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาเทานั้น   การที่นักศึกษาจะสามารถจบ    
การศึกษาไดหรือไมนั้น ไมไดขึ้นอยูกับขอมูลดังกลาวเพียงอยางเดียว  ยังคงมีปจจัยอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของ 

สามารถเลือกลักษณะการแสดง
ผลแบบแสดงรายละเอียดได 
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2.10  เขียนคํารอง และติดตามผลคํารอง  
 นักศึกษาสามารถเขียนคํารองในสวนที่งานทะเบียนกําหนดใหสามารถเขียนคํารองได และติดตามผลคํารองที่
ไดเขียนไป ดังนี้ 

วิธีใชงาน 
1. นักศึกษาคลิกที่เมนู “เขียนคํารอง” จากหนาจอหลัก 
2. เขียนคํารองตามลําดับขั้นตอนที่แนะนําไว 

 
รูปที่ 28 การสงคํารองไปยังงานทะเบียน 

3. คลิกที่ปุมบันทึก  เพื่อสงคํารองไปยังงานทะเบียน  โดยยืนยันการสงดวยการคลิกปุม บันทึกอีกครั้ง จะ
ปรากฏขอความดังตอไปนี้ 

 
รูปที่ 29 ขอความที่แสดงขึ้น เมื่อคํารองดังกลาวถูกสงไปยังงานทะเบียนแลว 

4. หากนักศึกษาตองการตรวจสอบการดําเนินการคํารองของงานทะเบียนใหคลิกที่ปุม “ติดตามผลคํารอง” 
5. หนาจอจะแสดงสถานะคํารองที่นักศึกษายื่นคํารองไวที่งานทะเบียนและวัดผลวาขณะนี้อยูในขั้นตอนใด  

สําหรับการติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับคํารองของเจาหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

1.  ระบุรายละเอียด 

2.  คลิกทีปุม “บันทึก” 
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2.11  ทะเบียนรายชื่อ 
 ทะเบียนรายชื่อ จะเปนรายชื่อของนักศึกษา ในคณะ และสาขาวิชา ที่นักศึกษาสังกัดอยู  และจะมีไฟล 
MSWord ใหดาวนโหลดรายชื่อออกไปใชงานได โดยกดปุมที่สัญญาลักษณ MSWord ดานบน 

 
รูปที่ 30  การเรียกดู หรือ เรียกพิมพรายชื่อนักศึกษาที่อยูในหองเดียวกัน 

2.12  เสนอความคิดเห็น 
 หากนักศึกษามีขอคิดเห็นประการใด นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผานระบบบริการการศึกษาได
ขอมูลตาง ๆ ที่นักศึกษาเสนอจะเปนประโยชนอยางมากในการปรับปรุงบริการตาง ๆ ใหดียิ่งขึ้น 

วิธีใชงาน 
1. จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักศึกษา ใหนักศึกษาคลิกที่เมนู “เสนอความคิดเห็น” 
2. นักศึกษาปอนความคิดเห็นตาง ๆ ลงในชองวาง 
3. คลิกที่ปุม “สงขอความ” 

 
รูปที่ 31 การรวมแสดงความคิดเห็นผานระบบบริการการศึกษา 

คลิกที่นี่เพื่อพิมพรายช่ือ
เพื่อนรวมช้ัน 

1.  ระบุขอมูล 

2.  ระบุผูที่ตองการถาม 

3.  คลิก “สงขอความ” 
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2.13  สถิติการเขาใชระบบ  
 เปนหนาจอตรวจสอบการเขาใชระบบของ  Login  ของนักศึกษา   จะดูไดวานักศึกษาเขามาใชระบบตั้งแต  
วัน และ เวลาใด และมาใชเครื่องคอมพิวเตอร IP ใดก็ได  เพื่อตรวจสอบการใชงาน 

 
รูปที่ 32 หนาจอตรวจสอบสถิติการเขาใชระบบ 

2.14  ออกจากระบบ 
 เมื่อเสร็จส้ินการใชงานระบบบริการการศึกษาแลวนักศึกษาตองคลิกที่ปุม  “ออกจากระบบ”  เพื่อปองกันมิให
ผูอื่นเขามาใชงานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง

หมายเหต ุ: 
 การชําระเงินใหนําใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนยื่นที่ 
ธนาคารนครหลวงไทย   เทานั้น 
 หามชําระเงินผานระบบ  ATM   เพราะจะตรวจสอบการชําระเงินของ
นักศึกษาไมได 


