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1  ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต   
1.1  ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคืออะไร 

ระบบบริการการศกึษาผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตสามารถแบง่ออกได้เป็น 4 สว่นตามลกัษณะผู้ ใช้งานคือ 
ระบบสําหรับนกัศึกษา, เจ้าหน้าที+, อาจารย์ และผู้บริหาร  ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สําหรับเจ้าหน้าที+ คือ ระบบที+เจ้าหน้าที+ค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้เช่น ตารางเรียนนักศึกษา ตารางสอนอาจารย์  
รายวิชาเปิด โดยท่านสามารถใช้ระบบบริการการศึกษาได้จากทุกจุดที+สามารถเชื+อมโยงเข้ากับเครือข่ายของ
มหาวิทยาลยั  และ/หรือ เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

1.2  ข้อตกลงเบื %องต้น 

ความรู้พื %นฐานก่อนการใช้งานระบบ 

ก่อนใช้ระบบบริการการศกึษาผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต ทา่นจะต้องมีความรู้พื �นฐานการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบื �องต้น และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.x ขึ �นไป 

คาํศัพท์ที�ใช้ในคู่มือ 

เมาส์ หมายถึงอุปกรณ์ช่วยในการนําข้อมูลเข้าสู่เครื+องคอมพิวเตอร์ ซึ+งผู้ ใช้จะใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี �
ร่วมกบัแป้นพิมพ์อกัษร 

 
รูปที� 1  รูปเมาส์ตวัอย่าง 

 

คลิก หมายถงึการใช้นิ �วกดลงบนปุ่ มสว่นบนด้านซ้ายของเมาส์ 1 ครั �งแล้วปลอ่ย 
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2  เริ�มต้นใช้งานระบบ เริ�มต้นใช้งานระบบ  

ท่านสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาได้จากเครื+องคอมพิวเตอร์ทุกเครื+องที+เชื+อมต่ออยู่กับระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลยั และ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการกําหนด Location หรือ Net site                
ในโปรแกรม Internet Explorer ไปที+ URL ที+ทางมหาวิทยาลยักําหนด (http://reg.tru.ac.th) แล้วคลิกปุ่ ม Enter 
ระบบจะนําทา่นไปสูข้่อมลูพื �นฐานทั+วไป ซึ+งทกุคนสามารถใช้งานได้ดงัจอภาพตอ่ไปนี � 

 

 

รูปที� 2 หน้าจอแรกเมื�อเข้าสู่ระบบ 

หน้าข่าวประกาศจะถูกแสดงขึ �นมาโดยอตัโนมตัิทนัทีที+ท่านเข้ามาที+เว็บไซต์ ของกองบริการการศึกษา   
เพื+อแสดงข้อมลูขา่วสารตา่งๆ จากระบบบริการการศกึษา  โดยเรียงลาํดบัที+มีความสาํคญัจากมากไปหาน้อย ให้
ท่านใช้เมาส์คลิกที+ชื+อเรื+องประกาศดงักลา่วเพื+อแสดงรายละเอียดของประกาศนั �นๆ ท่านควรใช้เว็บไซต์นี �อย่าง
ตอ่เนื+องเพื+อจะได้ทราบขา่วหรือประกาศตา่งๆ ของระบบบริการการศกึษา  

จากรูป จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ ที+สามารถใช้งานได้ ซึ+งประกอบไปด้วย      
การเข้าสู่ระบบ, วิชาที+เปิดสอน, ปฏิทินการศึกษา, หลกัสตูรที+เปิดสอน และตอบคําถาม ถ้านักศึกษาสนใจ
ต้องการทราบรายละเอียดสว่นใดให้ใช้เมาส์คลกิที+เมนทีู+ต้องการ 

 

เมนแูสดงฟังก์ชนัตา่งๆ ที+
สามารถใช้งานได้ 

ระบบจะแสดงประกาศเรื+ องต่างๆ 
ของกองบริการการศึกษา ซึ+งสามารถ
ดรูายละเอียดเพิ+มเติมได้ (ถ้ามี) โดย
ใช้เมาส์คลิกที+หัวข้อประกาศแต่ละ
เรื+อง 
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2.1  เข้าสู่ระบบ 

ในสว่นของการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที+เป็นสว่นบคุคล เช่น การตรวจสอบประวตัิ, , การเปลี+ยนรหสัผ่าน เป็น
ต้น ท่านสามารถกระทําได้โดยคลิกที+เมน ู“เข้าสู่ระบบ” เพื+อทําการใส่รหสัประจําตวั และรหสัผ่าน ถ้ารหสัประจําตวั 
และรหสัผ่านที+ใช้ถกูต้องระบบจะอนญุาตให้ท่านเข้าไปใช้งานได้  (ข้อควรระวัง!!! ท่านจะต้องเก็บรหสัผ่านไว้เป็น
ความลบั ไม่ควรบอกให้ผู้ อื+นทราบ เพราะจะทําให้ผู้ อื+นเข้าใช้งานระบบเสมือนว่าเป็นตวัท่านเอง      หากเกิดความ
เสยีหายขึ �น ทา่นจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเอง)  

วิธีใช้งาน 

1. ให้คลกิที+เมน ู“เข้าสู่ระบบ”   
2. พิมพ์รหสัประจําตวั และรหสัผา่น 
3. คลกิที+ปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ”    

 

 
รูปที� 3 หน้าจอสาํหรับป้อนรหสัประจาํตัว และรหัสผ่าน 

 

ความปลอดภยัของการสง่รหสัผ่านในระบบบริการการศึกษานี �ได้มาตรฐานสากล จะสงัเกตได้จากรูป
กญุแจที+ลอ็คอยู ่ข้อมลูรหสัผา่นที+ป้อนจะถกูทําการเข้ารหสัก่อนสง่ผา่นเครือขา่ย 

ในการเข้าสูร่ะบบ สาํหรับเจ้าหน้าที+ ที+มีตําแหนง่ (สทิธิa) เป็นผู้บริหาร หรืออาจารย์ด้วยนั �น จะเกิดหน้าจอ
ให้เลือกระบบงานที+ต้องการใช้งาน โดยจะให้เลือก เป็นระบบงานสําหรับเจ้าหน้าที+ ระบบงานสําหรับอาจารย์ 
และระบบงานสําหรับผู้บริหาร การเข้าสู่ระบบงานใดนั �น ท่านต้องเลือก การเข้าสู่ระบบ ให้เป็นไปตามงานที+
ต้องการใช้ระบบงานนั �นๆ แต่สําหรับเจ้าหน้าที+อาจารย์ที+ไม่มีสถานะเป็น อาจารย์ หรือผู้บริหาร    ระบบจะข้าม
หน้าจอนี �ไป และไปสูห่น้าจอของเจ้าหน้าที+โดยตรง 

  

 
 
 

2. ป้อนรหสัผ่าน 

3. คลิกที+ปุ่ ม  
“เข้าสู่ระบบ” 

1. ป้อนรหสัประจําตวั
เข้าใช้งานระบบ 
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รูปที� 4 หน้าจอเลือกระบบตามสิทธิ6ที�ได้รับ 

 
เมื+อทา่นเข้าสูร่ะบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอเมนหูลกั โดยมีเมนแูสดงฟังก์ชนัตา่ง ๆ ที+ทา่น

สามารถใช้งานได้แสดงทางด้านซ้ายของจอภาพ ดงัรูปที+ 5 

 
รูปที� 5 หน้าจอเมื�อเลอืกระบบงานตามสิทธิ6แล้ว 

 

1.  คลิกเลือกระบบ
สําหรับเจ้าหน้าที+ 

2. คลิกปุ่ ม “เลือก” 
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2.2  เปลี�ยนรหัสผ่าน 

ทา่นสามารถทําการเปลี+ยนรหสัผา่นได้บอ่ยครั �งเทา่ที+ต้องการ โดยการเลอืกเมน ู“เปลี�ยนรหัสผ่าน” ก่อน
การเปลี+ยนรหสัผา่น  ทา่นควรตรวจสอบดทีู+แป้นพิมพ์ก่อนวา่ ขณะนี �เป็นภาษาไทย/หรือภาษาองักฤษ และมีการ
กดแป้น CAPS LOCK ค้างไว้หรือไม่ ถ้าท่านลืมรหสัผ่านที+ใช้อยู่ในปัจจุบนั ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที+กองบริการ
การศกึษา หรือคณะที+ทา่นสงักดัโดยตรง 

วิธีใช้งาน 

1. คลกิที+เมน ู“เปลี�ยนรหัสผ่าน” 
2. ป้อนรหสัผา่นเดิมที+เคยใช้อยูใ่นปัจจบุนั 
3. ป้อนรหสัผา่นใหม ่ครั �งที+ 1 
4. ป้อนรหสัผา่นใหม ่ซํ �าอีกครั �งให้ตรงกบัครั �งที+ 1 
5. คลกิที+ปุ่ ม “เปลี�ยนรหสัผ่าน”  

 

 
รูปที� 6 หน้าจอการเปลี�ยนรหสัผ่าน 

 

ทา่นสามารถทําการเปลี+ยนรหสัผา่นได้อยา่งปลอดภยั เนื+องจากข้อมลูตา่ง ๆ ที+ทา่นป้อนที+หน้าจอนี �จะถกู
ทําการเข้ารหสัก่อนลงไปในระบบเครือข่าย ท่านจะสงัเกตได้จากรูปกุญแจล็อกทางด้านลา่งขวามือของจอภาพ  
กรณีท่านต้องการเปลี+ยนรหัสประจําตัวสําหรับเข้าใช้งานระบบก็สามารถทําการเปลี+ยนได้ในช่อง “รหัส

ประจําตัว” กรณีท่านต้องการเปลี+ยนรหสัประจําตวัสําหรับเข้าใช้งานระบบก็สามารถทําการเปลี+ยนได้ในช่อง 
“รหัสประจาํตัว” 

 

2. ป้อนรหสัผ่าน
ใหมค่รั �งที+ 1 

3. ป้อนรหสัผ่าน
ใหมซํ่ �าให้ตรงกบั
ครั �งที+ 1 

4. คลิกที+ปุ่ ม  
“เปลี�ยนรหสัผ่าน” 

1. ป้อนรหสัผ่านเดิม
ที+ใช้อยูใ่นปัจจบุนั 
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2.3   ประวัตผู้ิใช้ระบบ   

แสดงรายละเอียดประวตัิผู้ใช้ระบบของทา่น  ในหน้าจอนี �ทา่นสามารถแก้ไขข้อมลูสว่นตวัของทา่น ซึ+ง
ทา่นจะสามารถแก้ไขข้อมลูใดได้บ้างนั �นขึ �นอยูก่บัการกําหนดของกองบริการการศกึษา   

วิธีใช้งาน 

1. เลอืกหวัข้อ  “ประวัติผู้ใช้ระบบ”  จากหน้าจอหลกั 
2. หากมีการแก้ไขข้อมลูสว่นตวัให้ใสข้่อมลูสว่นตวัลงในช่องข้อมลูที+ต้องการ 
3. หากต้องการยกเลกิข้อมลูที+ทํารายการก่อนหน้าเพื+อแก้ไขในหน้าจอคลกิปุ่ ม “ถอยกลับ” 
4. คลกิปุ่ ม “บันทกึ” เพื+อทําการบนัทกึข้อมลูที+ได้รับการแก้ไขแล้ว 

 

 
รูปที� 7  หน้าจอประวตัิผู้ใช้ระบบ 

 

 



 
 คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับเจา้หนา้ที� 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                               7 

2.4   ค้นหาข้อมูลนักศึกษา 

ทา่นสามารถค้นหาข้อมลูนกัศกึษาที+ต้องการได้  

 

รูปที�   8 หน้าจอค้นหาข้อมูลนักศึกษา 

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิที+เมน ู“ค้นหาข้อมูลนักศึกษา”  
2. ระบเุงื+อนไขที+ต้องการค้นหา 

3. คลกิปุ่ ม   “ค้นหา”   เพื+อประมวลผล ได้ผลดงันี � 
                    เมื+อปรากฏหน้าจอนี �   สามารถคลกิที+รหสันกัศกึษาเพื+อดรูายละเอียดของนกัศกึษาได้  

 
รูปที�  9 หน้าจอแสดงรายชื�อนักศึกษาที�ตรงตามเงื�อนไขการค้นหา 

 

คลิกที+นี+เพื+อดขู้อมลู
นกัศกึษา 



 
 คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับเจา้หนา้ที� 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                               8 

                 จาก รูปที+  9   เมื+อทา่นเลอืกรหสันกัศกึษาที+ต้องการดรูายละเอียดแล้วจะปรากฏหน้าจอตอ่ไปนี � 

 

รูปที� 10 หน้าจอข้อมูลนักศึกษาเมื�อคลกิที�รหัสประจาํตวันักศึกษา  

 
2.5 ค้นหารายวิชา 

ใช้สาํหรับค้นหารายวิชาที+ทา่นต้องการตรวจสอบรายละเอียดของแตล่ะวิชา   

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิที+เมน ู“ค้นหารายวิชา”  
2. ระบเุงื+อนไขที+ต้องการค้นหา  
3. คลกิปุ่ ม   “ค้นหา”   เพื+อประมวลผล ได้ผลดงันี � 

 
รูปที�  11 หน้าจอการค้นหาข้อมูลรายวิชา 

2. เลือกปีการศกึษา,  ศนูย์การศกึษา รหสัวิชา 
หรือชื+อวิชา  
(ถ้ามี) และระดบัการศกึษา 

1.  เลือกคณะที+ต้องการดขู้อมลู 

3.  คลิกปุ่ ม   “ค้นหา” 



 
 คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับเจา้หนา้ที� 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                               9 

 

 
รูปที� 12  หน้าจอแสดงรายวชิาที�ตรงกับเงื�อนไขการค้นหา  

            จาก รูปที+  12   เมื+อทา่นเลอืกรายวชิาที+ต้องการดรูายละเอียดแล้วจะปรากฏหน้าจอตอ่ไปนี � 

 

รูปที�  13 แสดงรายละเอียดของรายวิชา 

คลิกที+นี+เพื+อดู
รายละเอียดแตล่ะ
รายวิชา 



 
 คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับเจา้หนา้ที� 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                               10 

2.6  ค้นหาตารางเรียน 

สามารถค้นหาตารางเรียนของนกัศกึษาที+ต้องการได้ 

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิที+เมน ู“ตารางเรียน/สอบ”  
2. ระบเุงื+อนไขที+ต้องการค้นหา  
3. คลกิปุ่ ม   “ค้นหา”   เพื+อประมวลผล ได้ผลดงันี � 

 

รูปที� 14 หน้าจอค้นหาตารางเรียนนักศึกษา 

 

 
รูปที� 15 หน้าจอแสดงรายชื�อนักศึกษาที�ตรงตามเงื�อนไขการค้นหา 

คลิกปุ่ ม “ ค้นหา “ 

ระบเุงื+อนไข 

คลิกที+รหสันกัศกึษา เพื+อดู
ข้อมลูตารางเรียน 



 
 คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับเจา้หนา้ที� 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                               11 

 

รูปที�  16 หน้าจอรายละเอียดตารางเรียน 

2.7  ค้นหาตารางสอน 

หน้าจอนี �เป็นหน้าจอสาํหรับค้นหาตารางสอนของอาจารย์ในแตล่ะภาคการศกึษาที+ต้องการได้   

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิที+เมน ู“ตารางสอนอาจารย์”  
2. ระบเุงื+อนไขที+ต้องการค้นหา  



 
 คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับเจา้หนา้ที� 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                               12 

3. คลกิปุ่ ม   “ค้นหา”   เพื+อประมวลผล ได้ผลดงันี � 

 

รูปที� 17 หน้าจอค้นหาตารางสอนอาจารย์ 

 

 

รูปที� 18 หน้าจอแสดงรายชื�ออาจารย์ผู้สอนที�ตรงตามเงื�อนไขการค้นหา 

 

 

รูปที� 19 หน้าจอตารางสอนอาจารย์ 

คลิกปุ่ ม “ ค้นหา 
“ 

ระบชืุ+อ 

คลิกที+รายชื+อเพื+อดขู้อมลู 



 
 คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับเจา้หนา้ที� 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                               13 

2.8  ค้นหาตารางการใช้ห้อง 

หน้าจอนี � เป็นหน้าจอสาํหรับค้นหาการใช้ห้อง  ทา่นสามารถดรูายละเอียดห้องที+ทา่นต้องการใช้ได้วา่ห้อง
นั �นวา่ง หรือไม ่วา่งในวนัและเวลาใด  

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิที+เมน ู“ค้นหาตารางการใช้”  
2. เลอืกรูปแบบการแสดงข้อมลู แต่ละห้อง หรือ ทุกห้อง 
3. กรณีเลอืก แตล่ะห้อง ให้เลอืกอาคารที+ต้องการแสดงผลข้อมลู จากรูปที+ 20 จากนั �นคลกิอาคารที+

ต้องการตรวจสอบห้อง จะปรากฎข้อมลูดงัรูปที+ 21 

 
รูปที� 20 หน้าจอข้อมูลอาคาร 

 

 
 

รูปที� 21 หน้าจอตารางการใช้ห้อง กรณีเลือกแสดงข้อมูลแต่ละห้อง 

คลิก อาคารเพื+อเลือกห้องที+
ต้องการตรวจสอบ 

เลือกห้องที+ต้องการ 

เลือกปีภาคการศกึษาที+ต้องการตรวจสอบ 

เลือกรูปแบบการแสดง
ข้อมลู 



 
 คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับเจา้หนา้ที� 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                               14 

4. กรณีเลอืก ทกุห้อง ให้เลอืกวนัที+ต้องการแสดงผลข้อมลูจะปรากฎข้อมลูดงัรูปที+ 22 
 

 
 

รูปที� 22 หน้าจอตารางการใช้ห้อง กรณีเลือกแสดงข้อมูลทุกห้อง 
 

2.9  ประวัตกิารเข้าใช้ระบบ 

เป็นหน้าจอตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของ Login ของทา่น จะดไูด้วา่ทา่นเข้ามาใช้ระบบตั �งแตว่นัใด เวลา
เทา่ใด และใช้เครื+องคอมพิวเตอร์ IP อะไรได้ เพื+อตรวจสอบการใช้งานระบบของทา่นที+ผา่นมา โดยคลกิที+เมน ู
“ประวัติการเข้าใช้ระบบ”  ปรากฎดงัรูปที+ 23 

 
รูปที� 23 หน้าจอประวัตกิารเข้าใช้ระบบ  

2.10  ออกจากระบบ 

เมื+อเสร็จสิ �นการใช้งานระบบบริการการศกึษาแล้ว ทา่นจะต้องคลกิที+ปุ่ ม “ออกจากระบบ” เพื+อป้องกนัมิ
ให้ผู้ อื+นเข้ามาใช้งานระบบแทนตวัทา่นเอง 

เลือกแสดงการใช้ห้องตามวนัที+
ต้องการ 


