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1   ระบบบริการการศึกษาระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต ผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต   
1.1  ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคืออะไร 

ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 สว่นตามลกัษณะผู้ ใช้งานคือ 
ระบบสาํหรับนกัศกึษา, เจ้าหน้าที+, อาจารย์ และผู้บริหาร  ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสําหรับ
ผู้บริหาร คือ ระบบที+ผู้บริหารสามารถค้นหาข้อมูล และเรียกดูสถิติต่างๆ ที+เกี+ยวกับระบบบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั อาทิเช่น ตรวจสอบข้อมลูประวตัินกัศึกษา สถิติการลงทะเบียน สถิติการสอน สถิตินกัศึกษา  ข้อมลู
นกัศกึษา สถิติผลการศกึษา   และรายการความคิดเห็น   โดยทา่นสามารถใช้ระบบบริการการศกึษา ได้จากทกุจุดที+
สามารถเชื+อมโยงเข้ากบัเครือขา่ยของมหาวิทยาลยั และ/หรือ เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

1.2  ข้อตกลงเบื %องต้น 

ความรู้พื %นฐานก่อนการใช้งานระบบ 

ก่อนใช้ระบบบริการการศกึษาผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต ทา่นจะต้องมีความรู้พื �นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์
เบื �องต้น และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.x ขึ �นไป 

คาํศัพท์ที�ใช้ในคู่มือ 

เมาส์ หมายถึงอปุกรณ์ช่วยในการนําข้อมลูเข้าสูเ่ครื+องคอมพิวเตอร์ ซึ+งผู้ ใช้จะใช้งานอปุกรณ์ชนิดนี �ร่วมกบั
แป้นพิมพ์ อกัษร 

 
รูปที� 1  รูปเมาส์ตวัอย่าง 

 

คลิก หมายถงึการใช้นิ �วคลกิลงบนปุ่ 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 http://reg.tru.ac.th ที+ทางมหาวิทยาลยักําหนด  แล้วคลิกปุ่ ม Enter ระบบจะนําท่าน
ไปสูข้่อมลูพื �นฐานทั+วไป ซึ+งทา่นสามารถใช้งานได้ดงัจอภาพตอ่ไปนี � 

  

 
  

รูปที� 2  หน้าจอแรกเมื�อเข้าสู่ระบบ 
 

หน้าข่าวประกาศจะถกูแสดงขึ �นมาโดยอตัโนมตัิทนัทีที+ท่านเข้ามาที+เว็บไซต์ ของกองบริการการศึกษา เพื+อ
แสดงข้อมลูขา่วสารตา่งๆ จากระบบบริการการศกึษา  โดยเรียงลาํดบัที+มีความสาํคญัจากมากไปหาน้อย ให้ท่านใช้
เมาส์คลกิที+ชื+อเรื+องประกาศดงักลา่วเพื+อแสดงรายละเอียดของประกาศนั �นๆ ทา่นควรใช้เว็บไซต์นี �อย่างต่อเนื+องเพื+อ
จะได้ทราบขา่วหรือประกาศตา่งๆ ของระบบบริการการศกึษา  

จากรูป จะเห็นได้วา่ด้านซ้ายมือเป็นเมนแูสดงฟังก์ชนัตา่งๆ ที+สามารถใช้งานได้ ซึ+งประกอบไปด้วย  การเข้า
สู่ระบบ, วิชาที+เปิดสอน, ปฏิทินการศึกษา, หลกัสูตรที+เปิดสอน และตอบคําถาม ถ้าท่านสนใจต้องการทราบ
รายละเอียดสว่นใดให้ทา่นใช้เมาส์คลกิที+เมนทีู+ต้องการ 

 

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

เมนแูสดงฟังก์ชั+น
ตา่งๆ ที+สามารถใช้
งานได้ 
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2.1  เข้าสู่ระบบ 

ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที+เป็นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวตัิ การเรียกดูสถิติต่าง ๆ การเปลี+ยน
รหสัผ่าน เป็นต้น ท่านสามารถกระทําได้โดยคลิกที+เมน ู“เข้าสู่ ระบบ” เพื+อใสร่หสัประจําตวั และรหสัผ่าน ถ้ารหสั
ประจําตวั และรหสัผ่านที+ใช้ถูกต้องระบบจะอนุญาตให้ท่านเข้าไปใช้งานได้ (ข้อควรระวัง!!! ท่านจะต้องเก็บ
รหสัผา่นไว้เป็นความลบั ไมค่วรบอกให้ผู้ อื+นทราบ เพราะจะทําให้ผู้ อื+นเข้าใช้งานระบบเสมือนว่าเป็นตวัของท่านเอง 
และทําให้เกิดความเสยีหายขึ �นได้) 

วิธีใช้งาน 

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

 

 
รูปที� 3 หน้าจอสาํหรับป้อนรหสัประจาํตัว และรหัสผ่าน 

 
ความปลอดภยัของการสง่รหสัผ่านในระบบบริการการศึกษานี �ได้มาตรฐานสากล ท่านจะสงัเกตได้จากรูป

กญุแจที+ลอ็คอยู ่ข้อมลูรหสัผา่นที+ทา่นป้อนจะถกูทําการเข้ารหสัก่อนสง่ผา่นเครือขา่ย 
เมื+อผา่นขั �นตอนการตรวจสอบวา่เป็นทา่นเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนําทา่นไปสูห่น้าข่าวประกาศซึ+งจะเป็นการ

แจ้งถึงตวัทา่นโดยตรง 
ถ้าเป็นผู้บริหาร ที+มี ตําแหน่ง (สิทธิa) เป็น อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที+ด้วย เมื+อเข้าสูร่ะบบจะปรากฏหน้าจอให้

เลอืกระบบ สาํหรับงานที+ต้องการใช้ คือ ระบบงานสาํหรับเจ้าหน้าที+ ระบบงานสาํหรับอาจารย์ และระบบงานสาํหรับ
ผู้บริหาร แตถ้่าเป็นผู้บริหารที+ไมม่ีสถานะเป็น อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที+ ระบบจะเข้าสูห่น้าจอของผู้บริหารโดยตรง 

 
 
 
 
 
 

1. ป้อนรหสัประจําตวั
ของทา่น 

2. ป้อนรหสัผ่าน 

3. คลิกที+ปุ่ ม  
“เข้าสู่ระบบ” 
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รูปที� 4 หน้าจอเลือกระบบตามสิทธิ6 

เมื+อทา่นเข้าสูร่ะบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอเมนหูลกั โดยมีเมนแูสดงฟังก์ชนัตา่ง ๆ ที+ทา่น
สามารถใช้งานได้แสดงทางด้านซ้ายของจอภาพ ในรูปที+ 5 

 

 

รูปที� 5 หน้าจอให้บริการข้อมูลสาํหรับผู้บริหาร 

 

 

 

คลิกเลือกระบบสําหรับ 
ผู้บริหาร คลิกปุ่ ม “เลือก” 

แสดงสิทธิa 
การเข้าใช้งานปัจจบุนั  
ทา่นสามารถเปลี+ยนเพื+อ
เข้าใช้งานสิทธิaอื+น ๆ ได้ 
(ถ้ามี) 
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2.2   เปลี�ยนรหัสผ่าน 

ทา่นสามารถทําการเปลี+ยนรหสัผา่นได้บอ่ยครั �งเทา่ที+ต้องการ โดยการเลอืกเมน ู“เปลี�ยนรหัสผ่าน” ก่อนการ
เปลี+ยนรหสัผา่นทา่นควรตรวจสอบดทีู+แป้นพิมพ์ก่อนว่า ขณะนี �เป็นภาษาไทย/หรือภาษาองักฤษ และมีการกดแป้น 
CAPS LOCK ค้างไว้หรือไม่ ถ้าท่านลืมรหสัผ่านที+ใช้อยู่ในปัจจุบนั ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที+กองบริการการศึกษา
โดยตรง 

วิธีใช้งาน 

1. คลกิที+เมน ู“เปลี�ยนรหัสผ่าน” 
2. ป้อนรหสัผา่นเดิม ลงในช่องรหสัผา่นเดิม 
3. ป้อนรหสัผา่นที+ตั �งใหม ่ลงในช่องรหสัผา่นใหม ่
4. ป้อนรหสัผา่นที+ตั �งใหมซ่ํ �าอีก 1 ครั �ง ลงในช่องยืนยนัรหสัผา่นใหม ่เพื+อป้องกนัการป้อนรหสัผิดพลาด 
5. คลกิที+ปุ่ ม “เปลี�ยนรหสัผ่าน” ดงัรูปตอ่ไปนี � 

 

 
รูปที� 6 หน้าจอการเปลี�ยนรหสัผ่าน 

ทา่นสามารถทําการเปลี+ยนรหสัผา่นได้อยา่งปลอดภยั เนื+องจากข้อมลูตา่ง ๆ ที+ท่านป้อนที+หน้าจอนี �จะถกูทํา
การเข้ารหสัก่อนลงไปในระบบเครือข่าย ท่านจะสงัเกตได้จากรูปกุญแจล็อกทางด้านลา่งขวามือของจอภาพ  กรณี
ทา่นต้องการเปลี+ยนรหสัประจําตวัสาํหรับเข้าใช้งานระบบก็สามารถทําการเปลี+ยนได้ในช่อง “รหัสประจาํตัว” 

 

 

 

 

 

1. ป้อนรหสัผ่านเดิม 

2. ป้อนรหสัผ่านใหม ่

3. ป้อนรหสัผ่านใหมซํ่ �าอีกครั �ง 

4. คลิกที+นี+ 
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�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    6 

2.3   ประวัตผู้ิใช้ระบบ   

แสดงรายละเอียดประวตัิผู้ใช้ระบบของทา่น  ในหน้าจอนี �ทา่นสามารถแก้ไขข้อมลูสว่นตวัของทา่น ซึ+งทา่นจะ
สามารถแก้ไขข้อมลูใดได้บ้างนั �นขึ �นอยูก่บัการกําหนดของแผนกพฒันานกัศกึษาและทะเบียน   

วิธีใช้งาน 

1. เลอืกหวัข้อ “ประวัติผู้ใช้ระบบ”  จากหน้าจอหลกั (รูปที+ 5) 
2. หากมีการแก้ไขข้อมลูสว่นตวัให้ใสข้่อมลูสว่นตวัลงช่องข้อมลูที+ต้องการ 
3. คลกิที+ บันทึก เพื+อทําการบนัทกึข้อมลูที+ได้รับการแก้ไขแล้ว 
4. หากต้องการยกเลกิข้อมลูที+เพิ+งแก้ไขในหน้าจอคลกิที+ปุ่ ม “ถอยกลับ” 

 

 
 

รูปที� 7 หน้าประวตัิผู้ใช้ระบบ 
 
 

 
 

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

2.4  สถติกิารศึกษา 

 สถิติการศกึษานี � ประกอบไปด้วย สถิตินกัศึกษา สถิติการลงทะเบียน สถิติการสอน และสถิติผลการศึกษา 
ซึ+งในหวัข้อดงักลา่วจะประกอบไปด้วยรายงานสถิติตา่ง ๆ ที+เกี+ยวข้อง  โดยทา่นสามารถดรูายงานเหลา่นั �นได้โดยใช้
เม้าส์คลกิที+ชื+อรายงานสถิตินั �น ๆ   ดงัรูปที+ 8 

 
รูปที� 8 หน้าจอเมื�อเลอืกเมนู สถติิการศึกษา จากรูปที� 5 

2.4.1 สถตินัิกศึกษา 

            เลือก  “สถิตินักศึกษาปัจจุบัน”  จากหน้าสถิติการศึกษา รูปที+ 8  ในหัวข้อสถิตินกัศึกษาท่าน
สามารถขอดรูายงานสถิติตา่งๆที+เกี+ยวข้องกบันกัศกึษา ดงัตอ่ไปนี � 

 
���� 

คลิกที+ชื+อรายงานสถิติที+
ต้องการดขู้อมลู  

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

 

รูปที� 9  หน้าจอเมื�อเลอืกเมนู สถติินักศึกษาปัจจุบนั 

2.4.1.1   สถตินัิกศึกษาปัจจุบัน  
          เป็นรายงานแสดงจํานวนนักศึกษาปัจจุบัน จําแนกตามคณะ ระดับ ซึ+งท่านสามารถ

กําหนดเงื+อนไขการค้นหาโดยคณะ หรือปี/ภาคการศกึษาได้ 
 

รูปที� 10   หน้าจอเมื�อเลอืกเมนู สถตินัิกศึกษาปัจจุบัน 

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอสถิตินกัศกึษา คลกิที+เมน ู“สถติินักศึกษาปัจจุบนั” 
2. เลอืกรูปแบบรายงานที+ต้องการ                                                                                                                        

ในรายงานสถิตินกัศกึษาปัจจบุนั ทา่นสามารถเลอืกรูปแบบรายงานจํานวนนกัศกึษาได้  2 รูปแบบ ดงันี � 
  แบบที�  1 สถิตินักศึกษาปัจจุบันจําแนกคณะ  เป็นรายงานจํานวนนกัศึกษาปีปัจจุบนั แยกตาม

คณะของนกัศกึษา   โดยระบบจะนํานกัศกึษาที+มีสถานะน้อยกวา่ 40 มาแสดง (สามารถศึกษาเพิ+มเติมเรื+องสถานะ
นกัศกึษาได้ที+ หวัข้อสถานะของนกัศกึษา) 

    แบบที�  2 สถิตินักศึกษาปัจจุบันจําแนกตามปีการศึกษาและภาคเรียน เป็นรายงานจํานวน
นกัศกึษาปีปัจจบุนัแยกตามปีการศกึษาและภาคเรียน   โดยระบบจะนํานกัศกึษาที+มีสถานะน้อยกว่า 40 และมีการ
ทํากิจกรรมกบัทางมหาวิทยาลยั ฯ  เช่น การลงทะเบียน  เป็นต้น   

   สถานะของนักศึกษา เป็นรหสัที+ใช้ระบสุถานะของนกัศกึษาในแตล่ะภาคการศกึษา  สถานะของ
นกัศกึษา  จดักลุม่ได้ดงันี � 

กลุ่ม รหัสสถานะ ความหมาย 
นกัศกึษาปกต ิ 10 ปกต ิ
ลาพกัการเรียน 11 รักษาสภาพนกัศกึษา 

12 ลาพกัการศกึษา 
14 ให้พกัการศกึษา 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

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

กลุ่ม รหัสสถานะ ความหมาย 
รอขึ �นทะเบียน 5 รอขึ �นทะเบียนเป็นนกัศกึษา 
สาํเร็จการศกึษา 40 สาํเร็จการศกึษา 
สถานภาพไมป่กต ิ 65 ย้ายสาขาวิชา 

66 ย้ายคณะ 
พ้นสภาพการเป็น
นกัศกึษา 

50 ระงบัใบกรอกเกรด 
56 ถกูไลอ่อก 
58 ถอนชื+อผิดคณุสมบตัิการรับเข้าศกึษา 
60 ลาออก 
70 พ้นสภาพนกัศกึษา เนื+องจากผลการเรียนตํ+ากวา่เกณฑ์ 
71 พ้นสภาพนกัศกึษา เนื+องจากไมล่งทะเบียนเรียนและไมไ่ด้ลาพกัการศกึษา 
72 พ้นสภาพด้วยระเบียบการเงิน 
73 พ้นสภาพด้วยระเบียบวดัผล 
74 พ้นสภาพด้วยขาดคณุสมบตัิปลอมแปลงเอกสาร 
80 ถอนชื+อออกจากทะเบียนนกัศกึษาเนื+องจากไมม่าลงทะเบียนฯ 
85 เสยีชีวติ 
90 ไมม่าขึ �นทะเบียนนกัศกึษา 

วิธีใช้งาน  

1. จากหน้าจอสถิตินกัศกึษา คลกิที+เมน ู“สถติินักศึกษาปัจจุบนั” 
2. คลกิ  “แบบที� 1 สถติินักศึกษาปัจจุบันจาํแนกคณะ “ รอการประมวลผลสกัครู่ 
3. แสดงผล สถิติ น.ศ ปัจจบุนั จําแนกคณะและระดบั ที+นกัศกึษามสีถานะน้อยกวา่ 40 มาแสดง 

 

รูปที� 11  สถติินักศึกษาปัจจุบนัจาํแนกคณะ 
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�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    10 

 
4. และ หากท่านต้องการเรียกดรูายงาน สถิติ น.ศ. จําแนกตามปีการศึกษา และภาคเรียน   ให้คลิกที+  

“แบบที� 2 ” รอการประมวลผลสกัครู่ หน้าจอจะปรากฏข้อมลูดงันี � 

 
     รูปที� 12 สถตินัิกศึกษาปัจจุบันจาํแนกตามปีการศึกษาและภาคเรียน  

5. แสดงผล สถิติ น.ศ ปัจจบุนั จําแนกตามปีการศกึษาและภาคเรียน ที+นกัศกึษามีสถานะน้อยกวา่ 40 มาแสดง 

2.4.1.2  สถตินัิกศึกษารับเข้า 
        เป็นรายงานแสดงจํานวนนกัศึกษาตามวิธีรับเข้าประเภทต่างๆ จําแนกตามสถานภาพ ,

สาขาวิชา, วิธีการรับเข้า เพศ รวมทั �งจํานวนนกัศึกษาที+มารายงานตวั ซึ+งท่านสามารถกําหนดเงื+อนไขการค้นหาที+
หลากหลาย ดงันี � 

 

� 

 
รูปที� 13 หน้าจอเมื�อเลือกเมนู สถติินักศึกษารับเข้า 

 

เลือกรายการ  
สถิตินกัศกึษารับเข้า 
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�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
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วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอสถิตินกัศกึษา คลกิที+เมน ู“สถติินักศึกษารับเข้า” 
2. เลอืกรูปแบบรายงานที+ต้องการ 

ในรายงานสถิตินกัศกึษารับเข้า ทา่นสามารถเลอืกรูปแบบรายงานเพื+อแสดงจํานวนนกัศกึษาได้ 3 
แบบ ดงันี � 

แบบที� 1 สถิตินักศึกษาตามภาคการศึกษาที� รับเข้า  เป็นรายงานสรุปจํานวนนกัศึกษาทั �งหมด  
(ทกุสถานะ)  แยกตามสถานภาพนกัศกึษา  ตามปีที+รับเข้าศกึษา  ในรายงานยงัจําแนกศนูย์   ระดบัการศึกษา และ
คณะอีกด้วย    

    แบบที� 2 สรุปจาํนวนนักศึกษาตามวิธีรับเข้าจาํแนกเพศ เป็นรายงานสรุปจํานวนนกัศกึษาทั �งหมด 
(ทกุสถานะ)  แยกประเภทรับเข้าแบบต่างๆ ตามปีที+รับเข้าศึกษา ในรายงานยงัจําแนกศนูย์  ระดบัการศึกษา และ
คณะอีกด้วย  

วิธีใช้งาน  

1. จากหน้าจอสถิตินกัศกึษา คลกิที+เมน ู“สถติินักศึกษารับเข้า” 
2. คลกิ  “แบบที� 1 สถติินักศึกษาตามภาคการศึกษาที�รับเข้า “  รอการประมวลผลสกัครู่ 
3. แสดงผล สถิตินกัศกึษาปัจจบุนั ตามภาคการศกึษาที+รับเข้า จําแนกคณะและระดบั 

 

 
รูปที� 14  สถติินักศึกษาตามภาคการศึกษาที�รับเข้า 

 

ทั �งนี �สามารถเลอืกดสูถิตินกัศกึษาตามปีที+รับเข้าในปีภาคอื+น ๆ ที+ต้องการได้โดยการคลิกเลือกปี/ภาคการศึกษาที+
รับเข้า   ที+ต้องการด้านบน 

เลือก คณะ และปี/ภาค
การศกึษารับเข้า ที+
ต้องการดขู้อมลู 

แสดงจํานวนนกัศกึษาทั �งหมด 
ณ ปีภาคการศกึษาปัจจบุนั  
แยกสถานะ  ข้อมลูตามเงื+อนไข
ปี/ภาคการศกึษารับเข้าที+ระบ ุ 
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�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    12 

4. หากท่านต้องการเรียกดูรายงานสรุปจํานวนนักศึกษาทั �งหมด (ทุกสถานะ) ตามวิธีรับจําแนกเพศ               
ให้คลิกที+ “แบบที�  2 สรุปจํานวนนักศึกษาตามวิธีรับเข้าจําแนกเพศ”  รอการประมวลผลสกัครู่ หน้าจอจะ
ปรากฎข้อมลูดงันี � 

 

 
รูปที� 15  สรุปจาํนวนนักศึกษาตามวิธีรับเข้าจาํแนกเพศ 

 

2.4.1.3   สถติสิาํเร็จการศึกษา 
            เป็นรายงานแสดงจํานวนนักศึกษาที+สําเร็จการศึกษา ตามปีที+รับเข้าศึกษา โดยใน

รายงานยงัจําแนกศนูย์  ระดบัการศกึษา และคณะอีกด้วย  
            � จํานวนผู้ สําเร็จการศึกษา ดังกล่าวเป็นข้อมูลจากจะระบบบริการการศึกษา            

ที+ดําเนินการผา่นสว่นงาน Back Office เทา่นั �น 

 
          รูปที� 16 หน้าจอเมื�อเลือกเมนู สถติิสาํเร็จการศึกษา 

เลือก คณะ และ ปี/ภาคการศกึษารับเข้า 
ที+ต้องการดขู้อมลู 

แสดงจํานวนนกัศกึษาทั �งหมด 
ณ ปีภาคการศกึษาปัจจบุนั  
ตามเงื+อนไขปี/ภาคการศกึษา   
รับเข้าที+ระบ ุ 

เลือก คณะ และ ปี/ภาคการศกึษา
รับเข้า ที+ต้องการดขู้อมลู แสดงจํานวนนกัศกึษาที+

สําเร็จการศกึษา ณ ปี
ภาคการศกึษาปัจจบุนั  
ตามเงื+อนไขปี/ภาค
การศกึษา   
รับเข้าที+ระบ ุ 
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�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    13 

2.4.2 สถติกิารลงทะเบียน 
เป็นรายงานแสดงสถิติที+เกี+ยวกบักบัการลงทะเบียนเรียนของนกัศกึษา  และรายได้ที+เกิดจากการ

ลงทะเบียนเรียน เป็นต้น  

 

รูปที� 17 สถติิการลงทะเบียน 
 

 2.4.2.1  สถติจิาํนวนนักศึกษา มา –ไม่ลงทะเบียน  แยกชั%นปี เพศ 
                 เป็นรายงานจํานวนนกัศึกษาที+ มา - ไม่มาลงทะเบียนในปีการศึกษา และภาคการศึกษา

ปัจจบุนั  

วิธีใช้งาน 

1. เลอืกหวัข้อ “สถติิจาํนวนนักศึกษา มา –ไม่ลงทะเบียน  แยกชั %นปี เพศ” จากหน้าจอสถิติการ
ลงทะเบียน (รูปที+ 17) 

2. เลอืกรูปแบบการแสดงผลรายงาน     
             แบบที� 1  � ปีภาคปัจจุบัน   เป็นรายงานสรุปสถิติจํานวนนกัศึกษา ในปีภาคการศึกษาปัจจุบนัที+มา
ทําการลงทะเบียน  ไม่มาลงทะเบียน และจํานวนนกัศึกษาที+ลงทะเบียนรักษาสภาพ  แยกสถานะชาย หญิง ระดบั
การศกึษา ศนูย์การศกึษา อีกด้วย  

   แบบที�  2  � เลือกปีภาค   เป็นรายงานสรุปสถิติจํานวนนกัศึกษา ตามปีภาคการศึกษาที+ต้องการ 
ที+มาทําการลงทะเบียน  ไม่มาลงทะเบียน และจํานวนนกัศึกษาที+ลงทะเบียนรักษาสภาพ  แยกสถานะชาย หญิง 
ระดบัการศกึษา ศนูย์การศกึษา อีกด้วย  

2.1 กรณีเลือก แบบที� 2 ให้ทําการ ระบปีุการศกึษาและภาคการศกึษา ที+ต้องการแสดงผลรายงาน  
2.2 คลกิปุ่ ม  “ค้นหา” 

 
 
 
 
 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

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

 

        รูปที� 18 รายงานที�ได้เมื�อเลือกหวัข้อ สถติิจาํนวนนักศึกษา มา –ไม่ลงทะเบียน แยกชั %นปี เพศ    
(กรณีเลอืก แบบที�  1 ปีภาคปัจจุบัน) 

 

 

           รูปที� 19 รายงานที�ได้เมื�อเลือกหวัข้อ สถติิจาํนวนนักศึกษา มา –ไม่ลงทะเบียน แยกชั %น ปี เพศ  
(กรณีเลือก แบบที� 2 เลือกปีภาค) 

เลือกปีภาค และระบปีุการศกึษา
และภาคการศกึษาที+ต้องการ 

 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    15 

2.4.2.2 สถติจิาํนวนนักศึกษาลงทะเบียน  แยกชั%นปี  เพศ 
                     เป็นรายงานแสดงจํานวนนกัศกึษาที+ลงทะเบียนในปีการศกึษา และภาค

การศกึษาปัจจบุนั  

วิธีใช้งาน 

1. เลอืกหวัข้อ “สถติิจาํนวนนักศึกษาลงทะเบียน  แยกชั %นปี เพศ” จากหน้าจอสถิติการลงทะเบียน 
(รูปที+ 17) 

2. ระบปีุการศกึษาและภาคการศกึษา ที+ต้องการแสดงผลรายงาน  
3. คลกิปุ่ ม  “แสดงข้อมูล” 

รูปที�   20 รายงานที�ได้เมื�อเลอืกหัวข้อ สถติิจาํนวนนักศึกษาลงทะเบียน แยกชั %นปี เพศ 

 
 
 

 

 

 

เลือก ปี และภาค
การศกึษาที+ต้องการ 

 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    16 

2.4.2.3   รายได้จากนักศึกษาแยกตามคณะ 
                      เป็นรายงานแสดงรายได้จากนักศึกษาแยกตามคณะ  แจกแจงตามรายการ

ค่าธรรมเนียม  โดยในส่วนของรายได้จะเป็นรายได้ที+คาดว่าจะได้รับทั �งหมด (รายได้ที+เกิดการลงทะเบียนของ
นกัศึกษา)  ในส่วนของค้างชําระคือรายการรายได้ที+ยังค้างรับ  โดยสามารถจําแนกตามรายการค่าธรรมเนียม 
สามารถเลอืกแสดงรายงานตามปีภาคการศกึษาที+ต้องการได้ 

วิธีใช้งาน 

1. เลอืกหวัข้อ  “รายได้จากนักศึกษาแยกตามคณะ”  จากหน้าจอสถิติการลงทะเบียน (รูปที+ 17) 
2. ระบปีุการศกึษา และภาคการศกึษาที+ต้องการดรูายงาน รอการประมวลผลสกัครู่ 

 

รูปที� 21 รายได้จากนักศึกษาแยกตามคณะ 

 

 

 

 

 

เลือก ปี และภาค
การศกึษาที+ต้องการ 
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�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    17 

2.4.2.4   รายได้จากนักศึกษาแยกตามคณะ  จาํแนกรายวิชา 
                     เป็นรายงานแสดงรายได้จากนกัศกึษาแยกตามคณะ  จําแนกรายวชิา โดยใน

รายงานจะแสดงรายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาดงักลา่ว รวมถงึแสดงรายได้  รายได้ที+ยงัค้างรับ รวมถงึ
คํานวนคา่ FTES ด้วย 

วิธีใช้งาน 

1. เลอืกหวัข้อ “รายได้จากนักศึกษาแยกตามคณะ จาํแนกรายวิชา”  จากหน้าจอสถิติการลงทะเบียน 
(รูปที+ 17) 

2. เลอืกปีการศกึษา และ ภาคการศกึษาที+ต้องการ 
3. คลกิที+ปุ่ ม “แสดงข้อมูล”  กรุณารอการประมวลผลสกัครู่ 

 

 
� 

 
รูปที� 22 รายได้จากนักศึกษาแยกตามคณะ จาํแนกรายวชิา 

 

 
 
 
 
 
 
 

เลือก ปี และภาค
การศกึษาที+ต้องการ
ดรูายงาน คลิกปุ่ ม 
“แสดงข้อมูล” 
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�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    18 

2.4.3   สถติกิารสอน 
 ทา่นสามารถขอดรูายงานสถิตติา่ง ๆ ที+เกี+ยวข้องกบัการสอน ได้แก ่ภาระการสอน และ

รายงานรายวิชาที+ยงัไมไ่ด้สง่ผลการศกึษา 
 

 
รูปที� 23  สถติิการสอน  

2.4.3.1  ภาระการสอน  

         ทา่นสามารถดรูายงานสถิติภาระการสอนของอาจารย์จําแนกตามคณะได้ 
 
วิธีใช้งาน 

1. เลอืกหวัข้อ “ภาระการสอน”  จากหน้าจอสถิติการสอน (รูปที+ 23) 
2. เลอืกคณะที+ต้องการ 
3. เลอืกปีการศกึษา และ ภาคการศกึษาที+ต้องการ 
4. ปรากฏหน้าจอ แสดง ภาระงานสอน แยกตามคณะ ดงัรูปที+ 24 

 

รูปที� 24 ภาระการสอน แยกตามคณะ  
 

 
 
 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    19 

 

2.4.3.2 รายงานรายวิชาที�ยังไม่ได้ส่งผลการศึกษา  
       ทา่นสามารถดรูายงานสถิตริายวชิาที+ยงัไมไ่ด้สง่ผลการศกึษาได้ โดยแยกรายงาน

เป็น ระดบัการศกึษา, ปี/ภาคการศกึษา 
 
วิธีใช้งาน 

1. เลอืกหวัข้อ “รายวิชาที�ยงัไม่ได้ส่งผลการศึกษา”  จากหน้าจอสถิติการสอน (รูปที+ 23) 
2. เลอืกคณะที+ต้องการ 
3. เลอืกปีการศกึษา และ ภาคการศกึษาที+ต้องการ 
4. ปรากฏหน้าจอ แสดง รายวิชาที�ยงัไม่ได้ส่งผลการศึกษา ดงัรูปที+ 25 

 

 
รูปที� 25 รายวิชาที�ยงัไม่ได้ส่งผลการศึกษา  
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�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    20 

 

  2.4.4  สถติผิลการศึกษา 
                                      เป็นรายงานสถิติผลการศกึษาของนกัศกึษาในรูปแบบตา่งๆ 

 

รูปที� 26 สถติิผลการศึกษา 

2.4.4.1 สรุปเกรด 
                         เป็นรายงานที+สรุปจํานวนนกัศกึษาตามเกรด, เกรดเฉลี+ยของนกัศึกษา และ ค่า

เบี+ยงเบนมาตรฐานของนกัศกึษาตามรายวิชา   และกลุม่เรียน ในรายงานนี �ท่านสามารถเลือกดขู้อมลูตามเงื+อนไขที+
อยูด้่านบนของรายงาน  

วิธีใช้งาน 

1. เลอืกหวัข้อ “สรุปเกรด”  จากหน้าจอสถิติผลการศกึษา (รูปที+ 26) 
2. เลอืกคณะที+ต้องการ 
3. เลอืกปีการศกึษา และ ภาคการศกึษาที+ต้องการ 
4. ปรากฏหน้าจอ แสดงการสรุปเกรด  ดงัรูปที+ 27 

 

 

รูปที�   27  หน้าจอเมื�อเลอืกเมนู  สรุปเกรด 

 

2.4.4.2  คะแนนตามภาคการศึกษา 
                     เป็นรายงานสรุปเกรดเฉลี+ยของนกัศกึษา ในแตล่ะภาค/ปีการศกึษา ตามสาขาวิชา

ที+ศกึษา โดยสามารถระบคุณะ  ปีที+เข้าศกึษา  หลกัสตูร  และเลอืกสถานภาพของนกัศกึษาได้ 
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�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    21 

วิธีใช้งาน 

1. เลอืกหวัข้อ “คะแนนตามภาคการศึกษา”  จากหน้าจอสถิติผลการศกึษา (รูปที+ 26) 
2. เลอืกคณะที+ต้องการ 
3. เลอืกปีการศกึษา และ ภาคการศกึษาที+ต้องการ 
4. ปรากฏหน้าจอ คะแนนตามภาคการศกึษา  โดยแสดงข้อมลูคณะ หลกัสตูร และจํานวนของนกัศกึษา

ในแตล่ะหลกัสตูร  ตามคณะและปีภาคการศกึษาที+เลอืก ดงัรูปที+ 28 
 

 
� 

 

 

รูปที�   28  หน้าจอ ระดับคะแนนตามภาคการศึกษา 

5. คลกิที+จํานวนตวัเลขรายงานที+ต้องการให้แสดงรายงาน (รูปที+ 28)   
-      กรณีคลิกตวัเลขรายงานที+ช่องทั �งหมด ระบบจะแสดงรายชื+อนักศึกษาทั �งหมด รวมถึงผู้ ที+ไม่มี

คะแนน GPA ด้วย  
- กรณีคลกิตวัเลขรายงานที+ช่องปกติ ระบบจะแสดงรายชื+อนกัศึกษาที+มีคะแนน GPA   ทั �งหมดให้

ทราบ  

     จะปรากฏหน้าจอรายงานคะแนนตามภาคการศึกษาของหลกัสตูรที+เลือกโดยรายงานจะแสดงรายชื+อ
นกัศกึษาพร้อมเกรด GPA ที+ได้รับในแตล่ะวิชาปีภาคการศกึษา ดงัรูปที+ 29  
 

คลิกที+ตวัเลขเพื+อแสดง
รายงานคะแนนตาม
ภาคการศกึษา ของ
นกัศกึษาในคณะที+
เลือก 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

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

รูปที�  29 รายละเอียดคะแนนตามภาคการศึกษา 

4.4.4.3  เกรดตามหมวดวิชา 
                     เป็นรายงานสรุปเกรดตามหมวดวชิาในโครงสร้างหลกัสตูร 

วิธีใช้งาน 

1. เลอืกหวัข้อ “เกรดตามหมวดวิชา”  จากหน้าจอสถิติผลการศกึษา (รูปที+ 26)  
2. เลอืกคณะที+ต้องการ   
3. เลอืกรูปแบบการแสดงผลรายงาน    

แบบที� 1  � ปีการศึกษาที�เข้า    เป็นรายงานสรุปสถิติจํานวนนกัศกึษา ในปีภาคการศกึษาปัจจบุนั
ที+มาทําการลงทะเบียน  ไม่มาลงทะเบียน และจํานวนนกัศึกษาที+ลงทะเบียนรักษาสภาพ  แยกสถานะชาย หญิง 
ระดบัการศกึษา ศนูย์การศกึษา อีกด้วย   

แบบที� 2  � ชั %นปี   เป็นรายงานสรุปสถิติจํานวนนกัศึกษา ตามปีภาคการศึกษาที+ต้องการ ที+มาทํา
การลงทะเบียน  ไม่มาลงทะเบียน และจํานวนนกัศึกษาที+ลงทะเบียนรักษาสภาพ  แยกสถานะชาย หญิง ระดับ
การศกึษา ศนูย์การศกึษา อีกด้วย  
 3.1  กรณีเลอืก แบบที� 2 ให้ทําการ ระบปีุการศกึษาและภาคการศกึษา ที+ต้องการแสดงผลรายงาน  

3.2  คลกิปุ่ ม  “ค้นหา” 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    23 

 

 
� 

 
                   รูปที�   30  หน้าจอ เกรดตามหมวดวิชา  (กรณีเลือก แบบที� 1 ปีการศึกษาที�เข้า) 

 
3. คลกิที+จํานวนตวัเลขรายงานที+ต้องการให้แสดงรายงาน (จากรูปที+ 30)  จะปรากฏหน้าจอรายงาน

รายชื+อนกัศกึษา โดยแสดงชื+อนกัศกึษา รหสัวิชาที+ได้รับเกรด  เกรดเฉลี+ย(รวมทกุวิชา) และเกรดเฉลี+ยสะสม  ดงัรูปที+ 31   

 
รูปที�   31 หน้าจอ แสดงเกรดที�ได้รับในแต่ละหมวดวิชา     

 
 

คลิกที+ [เกรดที�กรอกครั%งแรก] 

หรือ [เกรดที�กรองครั%งที�สอง]  
เพื+อดผูลการกรอกเกรดได้ 

คลิกที+ตวัเลข เพื+อแสดงเกรด
ตามหมวดวชิา ของนกัศกึษา
ในสถานะต่าง ๆ ได้ 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    24 

ทา่นสามารถดผูลการกรอกเกรดที+กรอกครั �งแรก และเกรดที+กรอกครั �งที+ 2 ได้วา่กรอกเกรดตรงกนัหรือไม ่โดย
เกรดครั �งแรกจะเป็นเกรดที+ได้จากการส่งเกรดโดยอาจารย์ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์  หรือส่งโดยกอง
บริการการศกึษา  สว่นเกรดที+กรอกครั �งที+ 2 คือเกรดที+สง่โดยกองบริการการศกึษาเพื+อเป็นการตรวจทานเกรดอีกครั �ง
ก่อนสง่เข้าทรานสคริป   

 

 
                   รูปที�   32  หน้าจอ เกรดตามหมวดวิชา  (กรณีเลือก แบบที� 2 ชั %นปี) 

 

2.5  ค้นหาข้อมูลนักศึกษา 
              ทา่นสามารถค้นหาข้อมลูนกัศกึษาได้ ดงันี � 

 

รูปที�  33  หน้าจอค้นหาข้อมูลนักศึกษา 

คลิกที+ตวัเลข เพื+อแสดงเกรดตาม
หมวดวชิา ของนกัศกึษาตามชั �นปี
ของนกัศกึษาที+ต้องการได้ 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    25 

วิธีใช้งาน 

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

     เมื+อปรากฏหน้าจอนี �   สามารถ คลกิ ค้นหาข้อมลูนกัศกึษา  ที+  รหสันกัศกึษาเพื+อดรูายละเอียดของ
นกัศกึษาอีกครั �ง 

 
รูปที�   34   หน้าจอแสดงรายชื�อนักศึกษาที�ตรงกับเงื�อนไขในการค้นหา  

              จาก รูปที+  34   เมื+อทา่นคลกิที+รหสันกัศกึษาที+ต้องการดรูายละเอียดแล้วจะปรากฏหน้าจอดงัรูปที+ 35  โดย
ทา่นสามารถคลกิที+เมน ูการใช้งานที+อยูด้่านซ้ายมือ ประกอบด้วย ประวตัินกัศกึษา ผลการศกึษา ตารางเรียน/สอบ 
และผลการตรวจสอบ ของนกัศกึษาได้ 

คลิกที+รหสันกัศกึษา เพื+อแสดง
ข้อมลูนกัษาที+ทา่นได้รับสิททธิaการ
ดขู้อมลู 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

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

 

รูปที� 35 หน้าจอข้อมูลนักศึกษาเมื�อคลกิที�รหัสประจาํตวันักศึกษา  

2.6  ค้นหารายวิชา 

            ใช้สาํหรับค้นหารายวิชาที+ทา่นต้องการตรวจสอบรายละเอียดของแตล่ะวิชา   

วิธีใช้งาน 

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



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    27 

 

 
รูปที�  36  หน้าจอการค้นหาข้อมูลรายวิชา 

 

 

รูปที�  35  หน้าจอแสดงรายชื�อวิชาที�ตรงกับเงื�อนไขในการค้นหา    

 

2. เลือกปีการศกึษา และเงื+อนไขอื+น ๆ 
ที+ต้องการดขู้อมลู 

1.  เลือกคณะที+ต้องการดขู้อมลู 

3.  คลิกปุ่ ม   “ค้นหา” 

คลิกที+รหสัวิชา เพื+อดู
รายละเอียดแตล่ะ
รายวิชา 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    28 

                 เมื+อทา่นเลอืกรายวิชาที+ต้องการดรูายละเอียดแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดงัรูปที+ 36  

รูปที�  36  รายละเอียดของรายวิชา 

2.7  ค้นหาตารางเรียน 

หากทา่นต้องการทราบตารางเรียนของนกัศกึษากรณีที+ทา่นได้  รับสทิธิในการดขู้อมลูของนกัศกึษา  ทา่น
สามารถใช้เมน ู  ตารางเรียน/สอบ  ได้ 

วิธีใช้งาน 

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

 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    29 

 

รูปที� 37 หน้าจอค้นหาตารางเรียนนักศึกษา 

            เมื+อคลกิปุ่ มค้นหา จะปรากฎหน้าจอดงั รูปที+ 38 แสดงข้อมลูนกัศกึษาที+ตรงกบัเงื+อนไขที+ใช้ในการค้นหา 

 
รูปที�  38  แสดงรายชื�อนักศึกษาที�ตรงตามเงื�อนไขการค้นหา 

คลิกปุ่ ม “ ค้นหา “ 

ระบเุงื+อนไข 

คลิกที+รหสันกัศกึษา 
เพื+อดขู้อมลู 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    30 

 

 

 

รูปที�  39 หน้จอรายละเอียดตารางเรียน 

 

 

 

 
 
 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

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

2.8  ค้นหาตารางสอน 

        หน้าจอนี � เป็นหน้าจอสาํหรับค้นหาตารางสอนของอาจารย์ในแตล่ะภาคการศกึษาที+ต้องการได้   

วิธีใช้งาน 

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

 

 
รูปที� 40 หน้าจอค้นหาตารางสอนอาจารย์ 

 

รูปที� 41 หน้าจอแสดงรายชื�ออาจารย์ผู้สอนที�ตรงตามเงื�อนไขในการค้นหา 

 
 

คลิกปุ่ ม “ ค้นหา 
“ 

ระบเุงื+อนไขการค้นหา 

คลิกที+ชื+ออาจารย์ ที+ต้องการ
ดตูารางสอนอาจารย์ 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    32 

 

รูปที� 42 หน้าจอตารางสอนอาจารย์ 

2.9  ค้นหาตารางการใช้ห้อง 

หน้าจอนี � เป็นหน้าจอสาํหรับค้นหาการใช้ห้อง  ทา่นสามารถดรูายละเอียดห้องที+ทา่นต้องการใช้วา่ห้องนั �น
วา่ง หรือไม ่ โดยเลอืกแสดง แต่ละห้อง หรือ แสดงทุกห้อง ตามวนัที+ต้องการได้ 

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิที+เมน ู“ตารางการใช้ห้อง”  
2. เลอืกรูปแบบการแสดงข้อมลู แต่ละห้อง หรือ ทุกห้อง 
3. กรณีเลอืก แตล่ะห้อง ให้เลอืกอาคารที+ต้องการแสดงผลข้อมลู จากรูปที+ 43 จากนั �นคลกิอาคารที+ต้องการ

ตรวจสอบห้อง จะปรากฎข้อมลูดงัรูปที+ 44 

 
รูปที� 43 หน้าจอข้อมูลอาคาร  

 

คลิก อาคารเพื+อเลือกห้องที+
ต้องการตรวจสอบ 

เลือกรูปแบบการแสดง
ข้อมลู 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    33 

 

รูปที� 44 หน้าจอตารางการใช้ห้อง กรณีเลือกแสดงข้อมูลแต่ละห้อง 

4. กรณีเลอืก ทกุห้อง ให้เลอืกวนัที+ต้องการแสดงผลข้อมลูจะปรากฎข้อมลูดงัรูปที+ 45 
 

 

รูปที� 45 หน้าจอตารางการใช้ห้อง กรณีเลือกแสดงข้อมูลทุกห้อง 

 

 

เลือกห้องที+ต้องการ 

เลือกแสดงการใช้ห้องตามวนัที+
ต้องการ 

เลือกปีภาคการศกึษาที+ต้องการตรวจสอบ 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    34 

2.10  รายการความคิดเห็น  

เป็นเมนสูาํหรับด ูและตอบรายการความคดิเห็นตา่งๆ ที+สง่ถึงอาจารย์โดยตรง  

วิธีใช้งาน 
1. จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิที+เมน ู“รายการความคดิเหน็” 
2. เลอืกเดือน/ปี ที+ต้องการดรูายการความคิดเห็น    

 

 

 
รูปที� 46 หน้าจอความคดิเหน็ของผู้ใช้ 

3. หากต้องการโต้ตอบกบันกัศกึษา ให้คลกิที+ ”คาํตอบ” จากนั �น ป้อนข้อความที+ต้องการโต้ตอบ 
กบันกัศกึษา ลงในช่องวา่ง เลอืกประเภทการตอบ วา่ต้องการตอบสว่นบคุคล หรือตอบให้  บคุคลสว่นรวม กรณี
ตอบสว่นบคุคล นกัศกึษาที+เสนอความคิดเห็นมาจะเห็นคําตอบเพียงทา่นเดียว  กรณีเลอืกตอบสว่นรวมทกุทา่นที+
เข้าใช้งานระบบบริการการศกึษาจะเห็นคาํถาม และคาํตอบนั �น  จากนั �น คลกิที+ปุ่ ม “ส่งข้อความ” 

 

 
 

รูปที� 47  หน้าจอตอบความคดิเหน็ของผู้ใช้ 

คลิกที+ “คาํตอบ” 
เพื+อตอบคําถาม 

 พิมพ์ข้อความลงในชอ่งวา่ง  
เพื+อตอบคําถาม 

 เลือกชนิดของคําตอบ 

 คลิกสง่ข้อความ 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    35 

2.11  เสนอความคิดเหน็ 
หากทา่นมีข้อคิดเห็นประการใด ทา่นสามารถเสนอความคิดเห็นผา่นระบบบริการการศกึษาได้ ข้อมลูตา่งๆที+

ทา่นเสนอจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการปรับปรุงบริการตา่งๆให้ดียิ+งขึ �น 

วิธีใช้งาน 
1. จากหน้าจอขา่วประกาศถึงตวันกัศกึษา ให้นกัศกึษาคลกิที+เมน ู“เสนอความคดิเห็น” 
2. ป้อนความคิดเห็นที+ต้องการสง่ไปยงักองบริการการศกึษา ลงในช่องวา่ง 
3. คลกิที+ปุ่ ม “ส่งข้อความ” 

รูปที�  48  หน้าจอตอบความคดิเหน็ของผู้ใช้ 

 

 

 

 
 
 
 

สามารถตรวจสอบรายการความคิดเหน็ที+
ทา่นเสนอไปได้วา่ได้รับการตอบหรือยงั 

คลิก “สง่ข้อความ” 

 พิมพ์ข้อความที+ต้องการเสนอไป
ยงั กองบริการการศกึษา 



                                                                                                  คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับผูบ้รหิาร 

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใด                                    36 

2.12  ประวัตกิารเข้าใช้ระบบ  
เป็นหน้าจอตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของ Login ของทา่น จะดไูด้วา่ทา่นเข้ามาใช้ระบบตั �งแตว่นัใด เวลา

เทา่ใด และใช้เครื+องคอมพิวเตอร์ IP อะไรได้ เพื+อตรวจสอบการใช้งานระบบของทา่นที+ผา่นมา โดยคลกิที+เมน ู
“ประวัติการเข้าใช้ระบบ”  ปรากฎดงัรูปที+ 49 

 

รูปที�  49 รายการประวัติการเข้าใช้งานระบบ 

2.13  ออกจากระบบ  

เมื+อเสร็จสิ �นการใช้งานระบบบริการการศึกษาแล้ว ท่านต้องคลิกที+ปุ่ ม “ออกจากระบบ” เพื+อป้องกันมิให้
ผู้ อื+นเข้ามาใช้งานระบบแทนตวัทา่นเอง 

 


