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11  ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   
1.1   ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคืออะไร 

ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนตามลกัษณะผู้ ใช้งานคือ 
ระบบสําหรับนกัศึกษา, เจ้าหน้าที+, อาจารย์ และผู้บริหาร  ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสําหรับ
นกัศึกษา คือ ระบบที+นกัศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบข้อมลูของตนเองทั �งข้อมูล
ส่วนตวั ข้อมูลเกรด ฯลฯ  โดยนักศึกษาสามารถใช้ระบบบริการการศึกษาได้จากทุกจุดที+สามารถเชื+อมโยงเข้ากับ
เครือขา่ยของมหาวิทยาลยั  และ/หรือ เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

1.2   ข้อตกลงเบื (องต้น 

ความรู้พื (นฐานก่อนการใช้ระบบ 

 ก่อนใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นักศึกษาจะต้องมีความรู้พื �นฐานการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบื �องต้น และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.x ขึ �นไป 

คาํศัพท์ที%ใช้ในคู่มือ 

เมาส์ หมายถึงอปุกรณ์ช่วยในการนําข้อมลูเข้าสูเ่ครื+องคอมพิวเตอร์ ซึ+งผู้ ใช้จะใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี �ร่วมกับ
แป้นพิมพ์ อกัษร 

 

 

รูปที% 1  รูปเมาส์ตวัอย่าง 
 

คลิก หมายถงึการใช้นิ �วคลกิลงบนปุ่ มสว่นบนเมาส์ 1 ครั �งแล้วปลอ่ย 
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22  เริ%มต้นใช้งานระบบเริ%มต้นใช้งานระบบ   
นกัศึกษาสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาได้จากเครื+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 ระบบจะนํา
นกัศกึษาไปสูข้่อมลูพื �นฐานทั+วไป ซึ+งทกุคนสามารถใช้งานได้ดงัจอภาพตอ่ไปนี � 

 
หน้าขา่วประกาศจะถกูแสดงขึ �นมาโดยอตัโนมตัิทนัทีที+นกัศกึษาเข้ามาที+เว็บไซต์ ของกองบริการกรศึกษา  เพื+อ

แสดงข้อมลูข่าวสารต่างๆ จากระบบบริการการศึกษา  โดยเรียงลําดบัที+มีความสําคญัจากมากไปหาน้อย ให้ท่านใช้
เมาส์คลิกที+ชื+อเรื+องประกาศดงักลา่วเพื+อแสดงรายละเอียดของประกาศนั �นๆ นกัศึกษาควรใช้เว็บไซต์นี �อย่างต่อเนื+อง
เพื+อจะได้ทราบขา่วหรือประกาศตา่งๆ ของระบบบริการการศกึษา  

จากรูป จะเห็นได้วา่ด้านซ้ายมือเป็นเมนแูสดงฟังก์ชนัต่างๆ ที+สามารถใช้งานได้ ซึ+งประกอบไปด้วย  การเข้าสู่
ระบบ, วิชาที+เปิดสอน, ปฏิทินการศึกษา, หลกัสตูรที+เปิดสอน และตอบคําถาม ถ้านักศึกษาสนใจต้องการทราบ
รายละเอียดสว่นใดให้นกัศกึษาใช้เมาส์คลกิที+เมนทีู+ต้องการ 

 
 

รูปที% 2  หน้าจอแรกเมื%อเข้าสู่ระบบ 

เมนแูสดงฟังก์ชนั
ตา่งๆ ที+สามารถใช้
งานได้ 

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

ในส่วนของการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที+เป็นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวตัิ, การดูผลการศึกษา, การเปลี+ยน
รหสัผา่น เป็นต้น นกัศกึษาสามารถกระทําได้โดยคลกิที+เมน ู“เข้าสู่ระบบ” เพื+อทําการใสร่หสัประจําตวั และรหสัผ่าน ถ้ารหสั
ประจําตวั และรหสัผ่านที+ใช้ถูกต้องระบบจะอนญุาตให้นกัศึกษาเข้าไปใช้งานได้  (ข้อควรระวัง!!! นกัศึกษาจะต้องเก็บ
รหสัผ่านไว้เป็นความลบั ไม่ควรบอกให้ผู้ อื+นทราบ เพราะจะทําให้ผู้ อื+นเข้าใช้งานระบบเสมือนว่าเป็นตวัของนกัศึกษาเอง 
หากเกิดความเสยีหายขึ �น นกัศกึษาจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเอง)  

วิธีใช้งาน 

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

 
รูปที% 3 หน้าจอสาํหรับป้อนรหสัประจาํตัว และรหัสผ่าน 

ความปลอดภยัของการสง่รหสัผา่นในระบบบริการการศกึษานี �ได้มาตรฐานสากล นกัศกึษาจะสงัเกตได้จากรูป
กญุแจที+ลอ็คอยู ่ข้อมลูรหสัผา่นที+นกัศกึษาป้อนจะถกูทําการเข้ารหสัก่อนสง่ผา่นเครือขา่ย 

เมื+อนักศึกษาผ่านขั �นตอนการตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนํานักศึกษาไปสู่หน้าข่าว
ประกาศซึ+งจะเป็นการแจ้งถึงตวันกัศึกษาโดยตรง โดยข้อความดงักลา่วอาจแจ้งโดยกองบริการการศึกษา อาจารย์ที+
ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนที+ส่งถึงนกัศึกษาโดยตรง และยงัแสดงหน้าจอเมนหูลกั โดยมีเมนูแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ ที+
นกัศกึษาสามารถใช้งานได้แสดงอยูท่างด้านซ้ายของจอภาพ ดงัรูปตอ่ไปนี � 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ป้อนรหสัผ่าน 

3. คลิกที+ปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” 

1. ป้อนรหสัประจําตวั
ของนกัศกึษา 



         
                                                                                                     คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาสาํหรับนักศึกษา 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น                                                              4 

 

 
รูปที% 4 หน้าจอการใช้งานระบบสาํหรับนักศึกษา 
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2.2  เปลี%ยนรหัสผ่าน 

นกัศกึษาสามารถทําการเปลี+ยนรหสัผา่นได้บ่อยครั �งเท่าที+ต้องการ โดยการเลือกเมน ู“เปลี%ยนรหัสผ่าน” ก่อน
การเปลี+ยนรหสัผ่าน นกัศึกษาควรตรวจสอบดทีู+แป้นพิมพ์ก่อนว่า ขณะนี �เป็นภาษาไทย/หรือภาษาองักฤษ และมีการ
กดแป้น CAPS LOCK ค้างไว้หรือไม่ ถ้านกัศึกษาลืมรหสัผ่านที+ใช้อยู่ในปัจจุบนั ให้นกัศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที+กอง
บริการการศกึษาโดยตรง 

วิธีใช้งาน 

1. นกัศกึษาคลกิที+เมน ู“เปลี%ยนรหสัผ่าน” 
2. ใสร่หสัผา่นเดิมที+เคยใช้อยูใ่นปัจจบุนั 
3. ใสร่หสัผา่นใหม ่ครั �งที+ 1 
4. ใสร่หสัผา่นใหม ่ซํ �าอีกครั �งให้ตรงกบัครั �งที+ 1 
5. คลกิที+ปุ่ ม “เปลี%ยนรหสัผ่าน”  

 

 
รูปที% 5 หน้าจอการเปลี%ยนรหสัผ่าน 

2. ป้อนรหสัผ่าน
ใหมค่รั �งที+ 1 

3. ป้อนรหสัผ่าน
ใหมซํ่ �าให้ตรงกบั
ครั �งที+ 1 

4. คลิกที+ปุ่ ม  
“เปลี%ยนรหสัผ่าน” 

1. ใสร่หสัผ่านเดิมที+
ใช้อยูใ่นปัจจบุนั 
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2.3   ประวัตนัิกศึกษา 

นกัศกึษาสามารถตรวจสอบข้อมลูตา่งๆ ของตวัเองได้จากเมน ู“ประวัตินักศึกษา”    และสามารถบนัทกึ
ประวตัินกัศกึษาเพิ+มเตมิ หรือแก้ไขข้อมลูประวตัินกัศกึษาที+ไมถ่กูต้องได้ ( เฉพาะข้อมลูที+มหาวิทยาลยัอนญุาติให้แก้ไขได้
เทา่นั �น)  จากเมน ู “แก้ไขประวัตนัิกศึกษา”   

วิธีใช้งาน 

1. คลกิที+เมน ู“ประวัตนัิกศึกษา” จากหน้าจอขา่วประกาศถงึตวันกัศกึษา 
2. เมื+อตรวจสอบข้อมลูเรียบร้อยแล้ว คลกิที+เมน ู“ถอยกลับ” เพื+อย้อนกลบัมาที+หน้าจอขา่วประกาศ  

 

 รูปที% 6 ข้อมูลระเบียนประวัตนัิกศึกษา  

ข้อมลูระเบียนประวตัิของนกัศกึษานี �จะประกอบไปด้วยข้อมลู 3 สว่น ดงัตอ่ไปนี � 
1. ข้อมลูด้านการศกึษา 
2. ข้อมลูผลการศกึษา 
3. ข้อมลูสว่นบคุคล 

ท่านสามารถเปลี+ยนแปลงข้อมูลประวัติในส่วนที+มหาวิทยาลยัอนุญาตให้สามารถแก้ไขได้ โดยคลิกที+ปุ่ ม 
“แก้ไขระเบียนประวัติ” ด้านซ้ายมือของหน้าจอ  สําหรับข้อมูลอื+น ๆ ที+ไม่เปิดให้นกัศึกษาแก้ไขผ่านระบบบริการ
การศกึษาออนไลน์ ให้ติดตอ่เจ้าหน้าที+กองบริการการศกึษาเพื+อแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
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2.4   ลงทะเบียน 

นกัศกึษาสามารถทําการลงทะเบียนเรียนได้โดยการเลอืกเมน ู“ลงทะเบียน” ระบบจะนํานกัศกึษาไปสูห่น้าจอ
การรับลงทะเบียน ดงัรูปตอ่ไปนี � 

� วิธีการเข้าระบบลงทะเบียน 

           คลกิปุ่ ม     เพื+อเข้าสูห่น้าลงทะเบียน ซึ+งเมนนีู �จะ ปรากฏในช่วงลงทะเบียนเทา่นั �น  

 
รูปที% 7 เมนูที%พร้อมสาํหรับให้บริการแก่นักศึกษา 

� วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใช้เมนูย่อยต่างๆ  

เมื+อนกัศึกษาคลิกปุ่ ม “ลงทะเบียน” จะเปลี+ยนหน้าจอ เพื+อใช้ทําการลงทะเบียน ในหน้าจอนี �จะเกิดเมนยู่อย
ตา่งๆ ที+ใช้อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน เช่น ปุ่ มแสดงหลกัสตูร ปุ่ มค้นหารายวิชา ปุ่ มคํานวณค่าใช้จ่าย ปุ่ ม
แสดงตารางเรียน /ตารางสอบ และปุ่ มยืนยนัการลงทะเบียน เป็นต้น  

 
    รูปที% 8 เมนูต่าง ๆ ในระบบลงทะเบียน 

 

เมนเูข้าระบบ 
การลงทะเบียน 
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� ขั (นตอนการลงทะเบียน 

1. หน้าแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์แสดงดงัรูปตอ่ไปนี � 

 

รูปที% 9 หน้าจอแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
 
 

2. กรณีที+นกัศึกษาต้องการลงทะเบียนตามแผนที+สาขาวิชากําหนดไว้ ให้นกัศึกษาคลิกที+ปุ่ ม “ดึงรายวิชา

จากแผน”  ระบบจะทําการดึงรายวิชาที+ต้นสงักัดของนกัศึกษากําหนดเป็นแผนรายวิชาไว้ มาแสดงในพื �นที+ของ
รายวิชาที+ต้องการลงทะเบียน พร้อมทั �งแสดงข้อมลูที+สาํคญัตา่ง ๆ ได้แก่ รหสัวิชา, ชื+อวิชา, จํานวนหน่วยกิต, กลุม่การ
เรียน, แบบการลงทะเบียน, วนั/เวลาเรียน/เวลาสอบ, จํานวนหนว่ยกิตรวม  และคา่ใช้จ่ายรวม ดงัรูปที+ 10 

 
รูปที% 10 หน้าจอแสดงรายวิชาที%ต้องการเลอืกลงทะเบียน 

3.     หากต้องการลบรายวชิาที+ไมต้่องการลงทะเบียน ให้นกัศกึษาคลกิที+ข้อความ [ลบ] ด้านหลงัรหสัวชิานั �น 
4.    นกัศกึษาสามารถค้นหาวิชาที+ต้องการลงทะเบียนเองได้ โดยระบรุหสัรายวิชาบางสว่นหรือทั �งหมดในช่อง 

“ระบุรหัสวิชา” จากนั �นคลกิปุ่ ม “ค้นหา”  (สามารถใช้สญัลกัษณ์ * เพื+อค้นหารายวชิาที+มีเงื+อนไขเฉพาะที+กําหนดได้ 
เช่น 4* ระบบจะนํารายรหสัรายวชิาที+ขึ �นต้นด้วย 4 มาแสดง เพื+อให้นกัศกึษาเลอืกลงทะเบียน) ดงัรูปที+ 11 
 
 

ใช้เมาส์คลิกที+ [ลบ] หาก
ต้องการลบวิชาที+ไมต้่องการ

ใช้เมาส์คลิกที+นี+เพื+อดงึรายวิชา
จากแผน ฯ ซึ+งมหาวิทยาลยัได้
จดัเตรียมรายวิชาไว้ 
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                             รูปที% 11 หน้าจอแสดงการค้นหารายวิชาลงทะเบียน 

5. จากนั �นทําการเลอืกวชิาที+ต้องการลงทะเบียนโดยคลกิที+  รูปตะกร้า วิชาที+เลอืกจะเลื+อนขึ �นไป
ข้างบน แสดงวา่นกัศกึษาได้จองรายวชิานั �นเพื+อที+จะลงทะเบียน 

6. ทกุครั �งที+ทําการเลอืกรายวิชาเพื+อลงทะเบียน  ระบบจะตรวจสอบความถกูต้องในการลงทะเบียน  เชน่  
เวลาเรียนซํ �า เวลาและวนัสอบซํ �า หรือลงทะเบียนน้อยกวา่เกณฑ์ที+กําหนด รับนกัศกึษาเต็มแล้ว หรือจะต้องผา่น
รายวชิาใดที+ต้องเรียนมาเสยีก่อน โดยจะแสดงข้อความสแีดง บริเวณด้านลา่งของกรอบรายวชิาที+เลอืก เพื+อแสดง
ข้อความการผิดพลาดที+เกิดขึ �น ดงัรูปที+ 12 
 

 
รูปที% 12 การแสดงข้อผิดพลาด กรณีรายวิชาที%เลอืกไม่เป็นไปตามเงื%อนไขการลงทะเบียน 

1.    ระบเุงื+อนไขรหสัวิชาที+ต้องการ
ค้นหาบางสว่น หรือทั �งหมด 
สามารถใช้ * ชว่ยในการค้นหาได้ 

2.    คลิกปุ่ ม “ค้นหา” 

3.   ปรากฏ
รายวิชาที+ตรง
ตามเงื+อนไข
ค้นหา 

4.   คลิกที+รูป 
เพื+อเลือกเป็น
รายวิชาลงทะเบียน 

ข้อความแจ้งเตือนกรณี
ลงทะเบียนผิดเงื+อนไข 
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7.   หากเกิดเหตกุารณ์เช่นนี �ขึ �น นกัศกึษาควรเลอืกลบรายวิชาที+ไม่ผ่านเงื+อนไขการลงทะเบียนออกไปเสียก่อน 
แล้วเลือกรายวิชาใหม่ที+ตรงตามเงื+อนไข หรือลงทะเบียนในรายวิชาที+สามารถลงทะเบียนได้ไปก่อน แล้วติดต่อที+       
กองบริการการศกึษาเพื+อเขียนคําร้องขอลงทะเบียนในรายวิชาที+ต้องการตามกระบวนการของทางมหาวิทยาลยัตอ่ไป  

� นกัศึกษาสามารถคลิกที
เมนู “แสดงหลักสูตร” เพื
อตรวจสอบรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรได้ และ
สามารถคลิกที
 MODE เพื
อทําการตรวจสอบว่ามีรายวิชาที
เปิดใหล้งทะเบียนตรงตามโครงสร้างหลกัสูตรของนกัศึกษาหรือไม่ 

 

� 

 

�   การคาํนวณค่าใช้จ่าย 

              นกัศึกษาสามารถเข้าไปดคู่าใช้จ่ายของรายวิชาที+เลือกลงทะเบียนครั �งนี �ทั �งหมดได้ก่อนจะยืนยนัการลงทะเบียนได้    
โดยเลอืกที+เมน ู“คาํนวณค่าใช้จ่าย”  

 
รูปที% 13 การตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ก่อนการยนืยนัการลงทะเบียน ในเมนู คาํนวณค่าใช้จ่าย 
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� ตารางเรียนตารางสอบ 

นกัศกึษาสามารถตรวจสอบข้อมลูตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชาที+นกัศกึษาเลอืกลงทะเบียน ก่อนการ
ยืนยนัการลงทะเบียนได้โดยเลอืกปุ่ ม “แสดงตารางเรียน/สอบ” เพื+อดวูนัเวลาเรียนได้ว่าเป็นอย่างไร หลงัจากที+เลือก
วิชาลงทะเบียนไว้แล้ว 

 
         รูปที% 14 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ ก่อนการยนืยนัการลงทะเบียน ในเมนู แสดงตารางเรียน/สอบ 

คลกิปุ่ ม “ถอยกลับ” เพื+อกลบัไปหน้าที+แล้ว  และเมื+อนกัศึกษาพึงพอใจ กบัวิชาที+เลือกเพื+อที+จะลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษานี �แล้ว ขั �นตอนต่อไปจากนี �คือการ “ยืนยันการลงทะเบียน” เพื+อเป็นการยืนยนัให้ระบบได้รับทราบว่า
นกัศกึษาได้ตดัสินใจลงทะเบียนแล้ว ในขั �นตอนนี �ถือว่าเป็นขั �นที+สําคญัที+สดุของการลงทะเบียนออนไลน์ เพราะว่าถ้า
นกัศกึษาเพียงแต่เลือกรายวิชาไว้แต่ไม่ได้ คลิกปุ่ ม “ตกลง” ระบบจะถือว่านกัศึกษาได้เข้ามาเลือกรายการเท่านั �นแต่
ไมไ่ด้ลงทะเบียน ซึ+งจะทําให้นกัศึกษาท่านอื+นๆ เข้ามาเลือกลงทะเบียนและคลิกปุ่ ม “ตกลง” ก่อนนั �นได้ที+นั+งเรียนไปก่อน 
และอาจจะทําให้นกัศกึษาไมส่ามารถลงทะเบียนวิชานั �นได้เนื+องจากที+นั+งเต็มในกรณีวิชานั �นมีการจํากดัจํานวนผู้ เรียนไว้ 
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� การยืนยันการลงทะเบียน  

เมื+อนักศึกษามั+นใจในการเลือกวิชาที+ต้องการลงทะเบียนแล้ว ให้ทําการยืนยัน โดยคลิกที+ปุ่ ม “ยืนยันการ

ลงทะเบียน” เมนอูยูท่างด้านซ้ายของหน้าจอ  

 
หลงัจากนั �นให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที+จองเพื+อลงทะเบียน หากต้องการแก้ไขรายวิชา

ลงทะเบียนก่อนทําการยืนยนัการลงทะเบียน ให้คลิกปุ่ ม “ถอยกลับ” เพื+อกลบัไปยงัหน้าจอเลือกรายวิชาลงทะเบียน
และทําการปรับเปลี+ยนรายวิชาตามที+ต้องการก่อน   แต่หากท่านมั+นใจว่าจะลงทะเบียนเรียนในวิชาดงักล่าวจะต้อง
คลกิปุ่ ม “ตกลง” บริเวณตรงกลางหน้าจอ  ถ้าผลของการตรวจสอบรายวิชาที+ถกูเลือกนั �นไม่ผ่านจะไม่สามารถยืนยนั
การลงทะเบียนได้ นกัศกึษาจะต้องกลบัไปปรับเปลี+ยนรายวิชาใหมใ่ห้สามารถลงทะเบียนได้ 

 

รูปที% 15 หน้าจอตรวจสอบข้อมูล และตกลงยนืยนัการลงทะเบียน 
 

 

คลิกที+นี+เพื+อ ทําการ
ลงทะเบียน 
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หลงัจากคลกิปุ่ ม “ตกลง” เพื+อเป็นการยืนยนัการลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อความการยืนยนัการลงทะเบียน
พร้อมทั �งแสดงยอดเงินที+ต้องชําระทั �งหมด หลงัจากนั �นให้คลกิที+ปุ่ ม “ผลการลงทะเบียน”  เพื+อตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียน และพิมพ์ใบแจ้งยอดการลงทะเบียน  

 
 รูปที% 16 หน้าจอแสดงข้อความยนืยนัว่าระบบได้ทาํการบนัทึกผลการลงทะเบียนของนักศึกษาในฐานข้อมูลแล้ว 

หลงัจากคลกิปุ่ มผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายชื+อวิชาที+เราได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จากนั �นให้
นกัศกึษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื+อไปชําระเงินที+ธนาคารตามที+มหาวิทยาลยักําหนดได้ 

 
รูปที% 17 การพิมพ์ใบแจ้งยอดการชาํระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน 

และเมื+อนักศึกษาได้นําใบแจ้งยอดไปชําระเงินที+ธนาคาร  ในระบบจะทราบว่านักศึกษาได้ทําการ
ลงทะเบียนในเทอมนั �นเรียบร้อยแล้ว หลงัจากผ่านขั �นตอนการชําระเงิน จากขั �นตอนนี �จึงจะถือว่าสิ �นสดุกระบวนการ 
การลงทะเบียนออนไลน์  

คลิกที+นี+เพื+อพิมพ์ใบแจ้ง
ยอดนําไปชําระเงินที+
ธนาคาร 

คลิกที+นี+เพื+อตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียน และพิมพ์ใบแจ้งยอด
การลงทะเบียน 
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� การเปลี%ยนแปลงข้อมูลลงทะเบีน เพิ%ม-ถอน เปลี%ยนกลุ่มรายวิชาลงทะเบียน 

         หลงัจากนกัศกึษาทําการ ตกลงยืนยนัการลงทะเบียนแล้ว หากต้องการเปลี+ยนแปลงแก้ไขรายวิชาลงทะเบียน 
เช่น การเพิ+ม-ถอน หรือเปลี+ยนกลุม่รายวิชา ที+ลงทะเบียนไปแล้วได้ โดยให้นกัศึกษาคลิกที+เมน ู“เปลี%ยนแปลงข้อมูล

ลงทะเบียน”  ซึ+งเมนดูงักลา่วจะปรากฏในช่วงของการเปลี+ยนแปลงข้อมลูลงทะเบียนเทา่นั �น   ขั �นตอนการใช้งานดงันี � 

 

รูปที% 18 การเลือกเมนู “เปลี%ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียน” เพื%อทาํการเปลี%ยนแปลงข้อมูลรายวิชาลงทะเบียน  

1. คลกิที+เมน ู“เปลี%ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียน”  จากรูปที+ 18 จะปรากฏหน้าจอซึ+งแสดงรายวชิาที+
ลงทะเบียนไว้แล้ว ในพื �นที+ “รายวิชาที%ลงทะเบียนทั (งหมด” ดงัรูปที+ 19 

 

รูปที% 19 หน้าจอการเปลี%ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียน  

ใช้เมาส์คลิกที+นี+เพื+อลงทะเบียนเพิ+ม/
ถอนรายวิชา หรือเปลี+ยนกลุม่เรียน 
เปลี+ยนแปลงข้อมลูลงทะเบียน 

รายวิชาที+นกัศึกษาเคย
ลงทะเบียนไว้แล้ว 
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2. หากต้องการถอนรายวิชา ให้คลิกที+สญัลกัษณ์  ในคอลมัน์ “ถอน” ที+ตรงกบัรายวิชาที+ต้องการถอน 
ระบบจะนํารายวิชาดงักลา่วไปรอไว้ที+พื �นที+ “รายวิชาที%ต้องการลงทะเบียน” ดงัรูปที+ 20 

 

รูปที% 20 หน้าจอแสดงการถอนรายวิชาลงทะเบียน 

3. หากต้องการเพิ+มรายวิชา ให้ค้นหารายวิชาที+ต้องการเพิ+ม โดยระบรุหสัรายวิชาบางสว่นหรือทั �งหมดลงใน
ช่อง “ระบุรายวิชา” แล้วคลกิที+ปุ่ ม “ค้นหา” ระบบจะนํารายวิชาที+ตรงตามเงื+อนไขที+เลอืกมาแสดงดงัรูปที+ 21 

 

รูปที% 21 หน้าจอแสดงการค้นหารายวิชาที%ต้องการลงทะเบยีนเพิ%ม  

ระบบจะนํารายวิชาที+เลือกรอไว้ที+พื �นที+ 
จองรายวิชาลงทะเบียน 

1.  กําหนดเงื+อนไขรหสัรายวิชาที+
ต้องการค้นหา 2.  คลิกปุ่ ม  “ค้นหา” 

3.  ระบบแสดง
รายวิชาที+ตรงตาม
เงื+อนไขการค้นหา 

คลกิที+รูป  ที+ตรงกบัรายวิชา
ที+ต้องการถอน ระบบจะนํารายวิชา
ไปแสดงในพื �นที+จองรายวิชา
ลงทะเบียน 
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4. ให้คลกิที+สญัลกัษณ์   คอลมัน์ “เพิ%ม”  ระบบจะนํารายวิชาดงักลา่วไปแสดงในพื �นที+ “จองรายวิชา

ลงทะเบียน” ให้โดยอตัโนมตัิ  ดงัรูปที+ 22 

 

รูปที% 22 หน้าจอแสดงการเลอืกรายวิชาที%ต้องการเพิ%ม  

 

 

 

4.  คลิกที+ ที+ตรงกบัรายวิชาที+
ต้องการลงทะเบียนเพิ+ม 

ระบบจะนํารายวิชาที+เลือกไปรอไว้ที+
พื �นที+ “จองรายวิชาลงทะเบียน” 



         
                                                                                                     คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาสาํหรับนักศึกษา 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น                                                              17 

5. หากต้องการเปลี+ยนกลุม่เรียนรายวิชา  ให้เลือกกลุม่ที+ต้องการเปลี+ยนไป ในคอลมัน์ “เปลี%ยนกลุ่ม”    ที+ตรง
กบัรายวิชาที+ต้องการเปลี+ยนกลุม่เรียน ระบบจะนํารายวิชาดงักลา่วไปรอไว้ที+พื �นที+ “จองรายวิชาลงทะเบียน” ดงัรูปที+ 23 

 
 

 
รูปที% 23 หน้าจอการเลอืกรายวิชาที%ต้องการเปลี%ยนกลุ่มเรียน 

6. ระบบจะทําการตรวจสอบวิชาที+ทําการเพิ+ม-ถอน หรือเปลี+ยนกลุม่ในเบื �องต้นว่าสามารถทําการเพิ+ม-ถอน 
หรือเปลี+ยนกลุม่ได้หรือไม ่

7. เมื+อระบบทําการตรวจสอบในเบื �องต้นแล้วพบว่าไม่สามารถทําการเพิ+ม-ถอน หรือเปลี+ยนกลุม่เรียนได้  
นกัศึกษาจะต้องปรับแก้รายการลงทะเบียนให้ถกูต้องตามเงื+อนไขที+ระบบระบเุสียก่อน เมื+อระบบทําการตรวจสอบใน
เบื �องต้นแล้วพบวา่วิชาที+เลอืกเพื+อทําการเพิ+ม-ถอน หรือเปลี+ยนกลุม่นั �น สามารถทําการเพิ+ม-ถอน  หรือเปลี+ยนกลุม่ได้   
ให้นกัศกึษาทําการคลกิที+เมน ู“ยนืยนัการลงทะเบียน” ด้านซ้ายมือของหน้าจอแล้วดําเนินการตามขั �นตอนในหวัข้อการ
ยืนยนัผลการลงทะเบียน เป็นอนัเสร็จสิ �นกระบวนการลงทะเบียนเพิ+ม-ถอน หรือเปลี+ยนกลุม่รายวิชาลงทะเบียน 

เลือกรายวิชาที+ต้องเปลี+ยนกลุม่ โดย
การเลือกไปยงักลุม่ที+ต้องการเปลี+ยน 

ระบบจะนํารายวิชาที+เลือกไปรอไว้ที+
พื �นที+ “จองรายวิชาลงทะเบียน” 
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2.5  ผลการลงทะเบียน  

หลงัจากที+นักศึกษาเสร็จสิ �นการยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนได้โดยการคลิกที+ปุ่ ม “ผลการลงทะเบียน” จากหน้าจอแสดงผลลพัธ์การยืนยนัการลงทะเบียน หรือ
นักศึกษาสามารถดูผลการลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษานี �ได้จาก เมนู “ผลการลงทะเบียน” โดยหน้าจอผล
ลงทะเบียนประกอบไปด้วยข้อมลูสองสว่น ดงันี � 

1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน  ซึ+งจะแสดงผลลพัธ์สดุท้ายของรายวิชาทั �งหมดที+นกัศึกษาได้ลงไว้ใน
ปี/ภาคการศกึษาปัจจบุนั 

2. ตารางแสดงประวตัิการลงทะเบียน เป็นตารางแสดงประวตัิการลงทะเบียนของปี/ภาคการศกึษาปัจจบุนั ซึ+ง
อาจจะประกอบไปด้วย การทํารายการลงทะเบียน, เพิ+มรายวิชา, ถอนรายวิชา, เปลี+ยนกลุม่เรียน เป็นต้น 

 
รูปที% 24 ผลการลงทะเบียน และประวัติการทาํรายการลงทะเบียน  

ระบบแสดงประวตัิการทํา
รายการลงทะเบียน เชน่     
ลงทะเบียน, เพิ+มวิชา, 
ลดวิชา, เปลี+ยนกลุม่เรียน 

แสดงผลลงทะเบียน 
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2.6  ตารางเรียนตารางสอบ  

นกัศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเองได้จากเมนู “ตารางเรียน/สอบ”  โดย
นกัศกึษาสามารถดรูายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบย้อนหลงัได้ โดยการเลอืกปี/ภาคการศกึษาที+ต้องการ 

 

 

รูปที% 25 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ   

แสดงข้อมลูวนัเวลาสอบ ห้องสอบ และ
ที+นั+งสอบ กรณีที+มหาวิทยาลยัจดัเตรียม
ข้อมลูไว้แล้ว 

แสดงรายวิชาวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ (ถ้ามี) 
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2.7  ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน  

นกัศกึษาสามารถทําการตรวจสอบหนี �สนิตา่งๆที+นกัศกึษามีกบัมหาวิทยาลยัได้จากเมน ู“ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน” 

วิธีใช้งาน 

1. คลกิที+เมน ู“ภาระค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา” 
2. สามารถเลอืกข้อมลูภาระคา่ใช้จา่ยที+ต้องการแสดงได้ 2 รูปแบบดงันี �  

- ค้างชําระทั �งหมด  ระบบจะนําเฉพาะคา่ใช้จ่ายที+ค้างชําระทั �งหมดในทกุปี/ภาคการศกึษามาแสดง 
- ค้างชําระในปีการศกึษา ระบบจะแสดงรายการคา่ใช้จ่ายที+ค้างชําระ และรายการคา่ใช้จา่ยที+จ่าย

ชําระแล้วจะแสดงเลขที+ใบเสร็จรับเงินและวนัที+ชําระ  ตามปี/ภาคการศกึษาที+เลอืก 
กรณีนกัศกึษามีข้อมลูทนุจะแสดงข้อมลูที+ได้รับและการตดัชําระเงินทนุบริเวณด้านลา่งของหน้าจอ 

3. เมื+อตรวจสอบข้อมลูเรียบร้อยแล้ว คลกิที+เมน ู“ถอยกลับ” เพื+อย้อนกลบัมาที+หน้าจอขา่วประกาศ  
 

 
รูปที% 26 ข้อมูลภาระค่าใช้จ่าย และข้อมูลทุนการศึกษาของนักศึกษา 

จากรูปข้อมลูภาระค่าใช้จ่ายต่างๆจะถกูแสดงอยู่ในตารางด้านบน โดยระบบจะแสดงจํานวนยอดเงิน
สรุปที+นักศึกษาต้องชําระ นอกจากนี �ยังแสดงวัน/เวลาที+เกิดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอีกด้วย ส่วนข้อมูลในตาราง
ด้านลา่ง เป็นข้อมูลสรุปทุนการศึกษาที+นกัศึกษาได้รับ   กรณีที+นกัศึกษาไม่มีข้อมูลการได้รับทนุการศึกษาระบบจะ
แสดงข้อความวา่                                       
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2.8  ผลการศึกษา  
นกัศกึษาสามารถดผูลการศึกษาตั �งแต่ปี/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปัจจุบนัได้จากเมน ู “ผลการศึกษา” ระบบ

จะทําการแสดงรายวิชาต่างๆพร้อมทั �งผลคะแนนที+นกัศึกษาได้ศึกษามาตั �งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัดงัตวัอย่างจากรูป
ตอ่ไปนี � 

 
รูปที% 27 การตรวจสอบข้อมูลผลการศึกษา  

สามารถเลอืก ให้ระบบแสดงข้อมลูเป็นรายภาค ของแตล่ะปีการศกึษาที+ต้องการได้ โดยคลกิที+ปี/ภาคการศกึษา
ที+ต้องการให้แสดงข้อมลู                                                                                                      อยูส่ว่นบนของหน้าจอ                                                         

 
 



         
                                                                                                     คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาสาํหรับนักศึกษา 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น                                                              22 

2.9  ตรวจสอบจบ  

นกัศกึษาสามารถตรวจสอบดไูด้ว่า ณ ขณะนี �นกัศึกษาได้เรียนผ่านรายวิชาต่างๆตามข้อกําหนดในโครงสร้าง
หลักสูตรไปเท่าใด และยังเหลือหน่วยกิตในหมวดวิชาใดบ้างที+ยังขาดอยู่ และจําเป็นต้องลงทะเบียนเพื+อให้จบ
การศกึษา นกัศกึษาสามารถตรวจสอบได้โดยการคลกิที+เมน ู“ตรวจสอบจบ”  โดยนกัศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการ
แสดงผลได้  ดงันี �   แสดงข้อมูลสรุป,   แสดงรายละเอียดแบบที+ 1 ทั �งหลกัสตูรวิชา  หรือ แสดงรายละเอียดแบบที+ 2 
เฉพาะรายวิชาที+ลง 

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอหลกัของนกัศกึษา หรือหน้าขา่วประกาศถึงตวันกัศกึษา ให้คลกิที+เมน ู“ตรวจสอบจบ” 
2. ระบบจะแสดงข้อมลูสรุปหมวดวชิาตา่งๆที+จําเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเพื+อให้สาํเร็จหลกัสตูรดงักลา่ว   และ

นกัศกึษาสามารถทําเลอืกดรูายละเอียดการตรวจสอบจบได้ 2 รูปแบบ ดงันี �   
- แสดงรายละเอียดแบบที+ 1 ทั �งหลกัสตูรวิชา   ระบบจะแสดงรายวชิาที+มีอยูใ่นโครงสร้างหลกัสตูรของ

สาขาวชิานั �นทั �งหมดมาเปรียบเทียบกบัรายวิชาที+นกัศกึษาทําการลงทะเบียนไว้   
- แสดงรายละเอียดแบบที+ 2 เฉพาะรายวชิาที+ลงทะเบียน  ระบบจะแสดงรายวิชาในโครงสร้างหลกัสตูร

ของสาขาวิชานั �น  เปรียบเทียบเฉพาะที+ตรงกบัรายวิชาที+นกัศกึษาลงทะเบียนไว้ 

 

 
        รูปที% 28 การตรวจสอบการสาํเร็จการศึกษาโดยเทียบรายวิชาที%ผ่านกับโครงสร้างหลักสตูร  

สามารถเลือกลกัษณะการแสดงผล
ตรวจสอบจบรูปแบบตา่ง ๆ ได้ 

สามารถเลือกเพื+อตรวจสอบจบ
กบัโครงสร้างหลกัสตูรอื+น ๆ ได้ 
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จากตารางข้อมลูประกอบไปด้วย 
1. หมวดวิชาตามโครงสร้างหลกัสตูร  
2. หนว่ยกิตตํ+าสดุ  หมายถงึ จํานวนหนว่ยกิตที+นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบอยา่งน้อยตามเกณฑ์

ที+ระบ ุในแตล่ะหมวดวชิา 
3. หนว่ยกิตที+ลง  หมายถึง จํานวนหนว่ยกิตที+นกัศกึษาได้ลงทะเบียนเรียนทั �งหมด 
4. หนว่ยกิตที+ผา่น  หมายถึง จํานวนหนว่ยกิตที+นกัศกึษาที+ลงทะเบียนเรียนและได้รับผลการเรียนที+ผา่นเกณฑ์

ที+กําหนดไว้ในแตล่ะหมวดวิชา 
5. หนว่ยกิตรอ  หมายถึง  จํานวนหน่วยกิตที+นกัศกึษาที+ลงทะเบียนเรียนทั �งหมด แตย่งัไมไ่ด้รับผลการเรียน  

(หนว่ยกิตที+ลง – หนว่ยกิตที+ผา่น)   สาํหรับตวัเลขในวงเลบ็ คือจํานวนวิชาของหนว่ยกิตที+รอ    
6. หนว่ยกิตขาด หมายถึง จํานวนหน่วยกิตที+นกัศกึษายงัขาดอยูไ่มถ่ึงเกณฑ์หนว่ยกิตตํ+าสดุที+กําหนดไว้ในแตล่ะ

หมวดวิชา  (หนว่ยกิตตํ+าสดุ – หนว่ยกิตที+ผา่น) 

ข้อควรสังเกต ข้อมลูดงักลา่วมีไว้เพื+อประกอบการตดัสนิใจของนกัศกึษาเทา่นั �น การที+นกัศกึษาจะสามารถจบ
การศกึษาได้หรือไมน่ั �น ไมไ่ด้ขึ �นอยูก่บัข้อมลูดงักลา่วเพียงอยา่งเดียว ยงัคงมีปัจจยัอื+นๆเข้ามาเกี+ยวข้อง 

 

2.10  ค้นหารายวิชา 

ใช้สาํหรับค้นหารายวิชาที+ทา่นต้องการตรวจสอบรายละเอียดของแตล่ะวิชา   

วิธีใช้งาน 

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

 
รูปที%  29  หน้าจอค้นหารายวชิา 

 

เลือกปีการศกึษา,  ศนูย์การศกึษา, ระดบัการศกึษา 
หรือระบรุหสัวิชา ชื+อวิชาที+ต้องการ 

เลือกคณะที+ต้องการดขู้อมลู 

คลิกปุ่ ม   “ค้นหา” 
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รูปที% 30 หน้าจอแสดงรายวิชาที%ได้จากการค้นหาจากรูปที% 29 

จาก รูปที+  30   เมื+อทา่นเลอืกรายวิชาที+ต้องการดรูายละเอียดแล้วจะปรากฏหน้าจอตอ่ไปนี � 

รูปที% 31 แสดงรายละเอียดรายวิชา 
 

 

คลิกที+รหสัวิชานี+เพื+อดู
รายละเอียดแตล่ะ
รายวิชา 
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2.11  ค้นหาตารางเรียน 
สามารถค้นหาตารางเรียนของนกัศกึษาทา่นอื+น ๆ ได้ 

วิธีใช้งาน 

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

 
 

รูปที% 32 หน้าจอค้นหาตารางเรียน 
 

 
 

รูปที% 33 หน้าจอแสดงรายชื%อนักศึกษาที%ตรงตามเงื%อนไขการค้นหา 
 

คลิกปุ่ ม “ ค้นหา “ 

ระบเุงื+อนไขในการค้นหา 

คลิกที+รหสันกัศกึษา 
เพื+อดขู้อมลู 



         
                                                                                                     คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาสาํหรับนักศึกษา 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น                                                              26 

 
 

รูปที% 34 หน้าจอตารางเรียน/สอบนักศึกษา 
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2.12  ค้นหาตารางสอน 

หน้าจอนี � เป็นหน้าจอสาํหรับค้นหาตารางสอนของอาจารย์ในแตล่ะภาคการศกึษาที+ต้องการได้   

วิธีใช้งาน 

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

 

 
รูปที% 35 หน้าจอค้นหาตารางสอนอาจารย์ 

 

 
 

รูปที% 36 หน้าจอแสดงรายชื%ออาจารย์ผู้สอนที%ตรงตามเงื%อนไขการค้นหา 
 

คลิกปุ่ ม “ ค้นหา “ 

ระบชืุ+อ หรือนามสกลุ ของอาจารย์
ที+ต้องการค้นหา 

คลิกที+รายชื+อเพื+อดขู้อมลู 
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รูปที% 37 หน้าจอตารางสอนอาจารย์ 

2.13  ค้นหาตารางการใช้ห้อง 

หน้าจอนี � เป็นหน้าจอสาํหรับค้นหาการใช้ห้อง  ทา่นสามารถดรูายละเอียดห้องที+ทา่นต้องการใช้ได้วา่ห้องนั �น
วา่ง หรือไม ่วา่งในวนัและเวลาใด  

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิที+เมน ู“ค้นหาตารางการใช้”  
2. เลอืกรูปแบบการแสดงข้อมลู แต่ละห้อง หรือ ทุกห้อง 
3. กรณีเลอืก แตล่ะห้อง ให้เลอืกอาคารที+ต้องการแสดงผลข้อมลู จากรูปที+ 38 จากนั �นคลกิอาคารที+ต้องการ

ตรวจสอบห้อง จะปรากฎข้อมลูดงัรูปที+ 39 

 
รูปที% 38 หน้าจอข้อมูลอาคาร 

คลิก อาคารเพื+อเลือกห้องที+
ต้องการตรวจสอบ 

เลือกรูปแบบการแสดง
ข้อมลู 
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รูปที% 39 หน้าจอตารางการใช้ห้อง กรณีเลือกแสดงข้อมูลแต่ละห้อง 

4. กรณีเลอืก ทกุห้อง ให้เลอืกวนัที+ต้องการแสดงผลข้อมลูจะปรากฎข้อมลูดงัรูปที+ 40 
 

 
 

รูปที% 40 หน้าจอตารางการใช้ห้อง กรณีเลือกแสดงข้อมูลทุกห้อง 
 
 

เลือกห้องที+ต้องการ 

เลือกแสดงการใช้ห้องตามวนัที+
ต้องการ 

เลือกปีภาคการศกึษาที+ต้องการตรวจสอบ 
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2.14  เสนอความคิดเหน็  

หากนกัศึกษามีข้อคิดเห็นประการใด นกัศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่านระบบบริการการศึกษาได้
ข้อมลูตา่งๆที+นกัศกึษาเสนอจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการปรับปรุงบริการตา่งๆให้ดียิ+งขึ �น 

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอขา่วประกาศถึงตวันกัศกึษา ให้นกัศกึษาคลกิที+เมน ู“เสนอความคิดเห็น” จะปรากฎหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที% 41 หน้าจอแสดงความคดิเหน็ 

2. ระบผุู้ ที+ต้องการถาม โดยระบชืุ+อ หรือนามสกลุ หรือระบเุงื+อนไขอยา่งหนึ+ง หรือทั �งหมดนกัศกึษาตาม
คําแนะนําการใช้งาน จากนั �นคลกิปุ่ ม “ค้นหา”  ระบบจะแสดงรายชื+อตามเงื+อนไขการค้นหาที+ระบดุงัรูป
ด้านลา่ง 

 
แสดงรายชื%ออาจารย์ เจ้าตามเงื%อนไขที%ค้นหา 

3. คลกิเลอืกบคุคลที+ต้องการสง่ข้อความถงึ ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูปด้านลา่ง  



         
                                                                                                     คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาสาํหรับนักศึกษา 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น                                                              31 

 
 

4. บนัทกึข้อเสนอแนะ ข้อความคิดเห็นตา่งๆลงในช่องวา่ง 
5. คลกิที+ปุ่ ม “ส่งข้อความ”  

 

2.15  ประวัตกิารเข้าใช้ระบบ  

เป็นหน้าจอตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของ Login ของนกัศกึษา จะดไูด้วา่นกัศกึษาเข้ามาใช้ระบบตั �งแตว่นัใด 
เวลาเทา่ใด และใช้เครื+องคอมพิวเตอร์ IP อะไรได้ เพื+อตรวจสอบการใช้งานระบบของนกัศกึษาที+ผา่นมา โดยคลกิที+เมน ู
“ประวัติการเข้าใช้ระบบ”  ปรากฎดงัรูปที+ 42 

 
 

รูปที% 42 รายการประวัติการใช้งานระบบ 

2.16  ออกจากระบบ  

เมื+อเสร็จสิ �นการใช้งานระบบบริการการศึกษาแล้ว ท่านต้องคลิกที+ปุ่ ม “ออกจากระบบ” เพื+อป้องกนัมิให้ผู้ อื+น
เข้ามาใช้งานระบบแทนตวัทา่นเอง 

 พิมพ์ข้อความที+ต้องการเสนอไป
บคุคลที+ต้องการ 


