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๑ ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

๑.๑ ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคืออะไร 

 
ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๔ ส่วนตามลกัษณะผูใ้ชง้าน คือ ระบบ

ส าหรบัผูบ้ริหาร, อาจารย,์ เจา้หนา้ที่ และนิสิต ระบบบริการการศกึษาผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตส าหรบัผูบ้ริหาร คือ ระบบที่
ผูบ้ริหารสามารถคน้หาขอ้มูล และเรียกดูสถิติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ตรวจสอบ
ขอ้มลูประวตัินิสิต, ปฏิทินการศกึษา, ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน,  ลงทะเบียนเรียน, รบัทราบผลการเรียน, ดสูถิตินิสิต, สถิติ
การลงทะเบียน ฯลฯ โดยท่านสามารถใช้ระบบบริการการศึกษาได้จากทุกจุดที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเค รือข่ายของ
มหาวิทยาลยั และ/หรือ เครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

๑.๒ ข้อตกลงเบือ้งต้น 

ความรูพ้ืน้ฐานก่อนการใชง้านระบบ 

ก่อนใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต ท่านจะตอ้งมีความรูพ้ืน้ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์
เบือ้งตน้และโปรแกรม Internet Explorer๔.x หรือ Microsoft Internet Explorer ๔.x  

ค าศพัทท์ี่ใชใ้นคู่มือ 

เมาส์ หมายถึงอุปกรณ์ช่วยในการน าข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร ์ซึ่งผู้ใช้จะใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี ้ร่วมกับ
แป้นพิมพ ์อกัษร 

 
รูปเมาสต์ัวอย่าง 

 

คลิก หมายถงึการใชน้ิว้กดลงบนปุ่ มส่วนบนเมาส ์๑ ครัง้แลว้ปล่อย 
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๒ เริ่มเริ่มต้นใช้งานระบบ ต้นใช้งานระบบ  

ท่านสามารถใชง้านระบบบริการการศึกษาไดจ้ากเครื่องคอมพิวเตอรท์ุกเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือข่ายอินเตอรเ์น็ต โดยการก าหนด Location หรือ Netsite ในโปรแกรม Internet Explorerไปที่ 
http://regweb.mcu.ac.th แลว้กดปุ่ ม Enter ระบบจะน าท่านไปสู่ขอ้มลูพืน้ฐานทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใชง้านไดด้งัจอภาพ
ต่อไปนี ้
 

 
 

 
หนา้ข่าวประกาศจะถูกแสดงขึน้มาโดยอตัโนมัติทันทีที่ท่านเขา้มาที่เว็บไซต ์http://regweb.mcu.ac.th เพื่อแสดง

ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ จากกองทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเรียงล าดับหมายเลขที่
ประกาศและความส าคัญจากมากไปหาน้อย  ให้ท่านใช้เมาสค์ลิกที่หมายเลขล าดับดังกล่าวเพื่อแสดงรายละเอียดของ
ประกาศเรื่องนัน้ๆ ท่านควรใช ้Website นีอ้ย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อที่จะทราบข่าวประกาศต่างๆของ กองทะเบียนและวดัผล
ที่แจง้มา 

จากรูป จะเห็นไดว้่าดา้นซา้ยมือเป็นเมนแูสดงฟังกช์นัต่างๆ ท่ีสามารถใชง้านได ้ซึ่งประกอบไปดว้ย  การเขา้สู่ระบบ , 
รายวิชาที่เปิดสอน, ตารางเรียนนิสิต, ตารางสอนอาจารย์, ตารางการใช้ห้อง, ปฏิทินการศึกษา, หลักสูตรที่ เปิดสอน, 

เมนแูสดงฟังกช์นั
ต่างๆ ที่สามารถ
ใชง้านได ้

ระบบจะแสดงประกาศเรื่อง
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
สามารถดรูายละเอียดไดโ้ดยใช้
เมาส์คลิกที่หัวข้อประกาศแต่
ละเรื่อง 
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วิทยานิพนธ ์ตอบค าถาม และรบันิสิตใหม่ ถา้ท่านสนใจตอ้งการทราบรายละเอียดส่วนใดใหท้่านใชเ้มาสค์ลิกที่เมนทูี่ตอ้งการ 
รายละเอียดของเมนตู่างๆ มีดงัต่อไปนี ้

 

๒.๑ เข้าสู่ระบบ 

 ในส่วนของการด าเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวัติ , การดูผลการศึกษา, การเปล่ียน
รหัสผ่าน เป็นตน้ ท่านสามารถกระท าไดโ้ดยคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” เพื่อท าการใส่รหัสประจ าตัว และรหัสผ่าน ถ้ารหัส
ประจ าตวัและรหสัผ่านที่ใชถู้กตอ้งระบบจะอนุญาตใหท้่านเขา้ไปใชง้านได ้(ข้อควรระวัง!!! ท่านจะตอ้งเก็บรหสัผ่านไวเ้ป็น
ความลบั ไม่ควรบอกใหผู้อ้ื่นทราบ เพราะจะท าใหผู้อ้ื่นเขา้ใชง้านระบบเสมือนว่าเป็นตวัของท่านเอง)  

วิธีใช้งาน 

๑. ใหท้่านคลิกที่เมน ู“เข้าสู่ระบบ”  
๒. พิมพร์หสัประจ าตวั และรหสัผ่าน 
๓. คลิกที่ปุ่ ม “ตรวจสอบ” 

 

 
 

 
ความปลอดภยัของการส่งรหสัผ่านในระบบบริการการศึกษานีไ้ดม้าตรฐานสากล ท่านจะสงัเกตไดจ้ากรูปกุญแจที่ 

ล็อกอยู่ ขอ้มลูรหสัผ่านท่ีท่านป้อนจะถกูท าการเขา้รหสัก่อนส่งผ่านเครือข่าย 
เมื่อผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบว่าเป็นท่านเรียบรอ้ยแลว้ ระบบจะน าท่านไปสู่หนา้ข่าวประกาศซึ่งจะเป็นการแจง้ถึง

ตวัท่านโดยตรง 

๑. ป้อนรหสั
ประจ าตวัของท่าน 

๒. ป้อนรหสัผ่าน 

๓. คลิกที่ปุ่ ม  
“ตรวจสอบ” 

คลิกท่ีปุ่ ม “หนา้เร่ิมตน้” 
หากท่านตอ้งการถอย
กลบัไปท่ีหนา้ข่าว
ประกาศ 



VISION NET: EXECUTIVE WEB USERMANUAL  ๕ 

ในการเข้าสู่ระบบ ส าหรบัท่านผูบ้ริหาร ที่มี ต  าแหน่ง (สิทธ์ิ) เป็น อาจารย ์หรือเจา้หนา้ที่ดว้ยนั้น จะเกิดหน้าจอ
ส าหรบัให้เลือกระบบ ส าหรบัระบบงานที่ตอ้งการใชง้านดว้ย โดยจะใหเ้ลือก เป็นระบบงานส าหรบัเจา้หน้าที่ ระบบงาน
ส าหรบัอาจารย ์และระบบงานส าหรบัผูบ้ริหาร โดยการเขา้สู่ระบบงานใดนัน้ ท่านตอ้งเลือก การเขา้สู่ระบบดว้ย ใหเ้ป็นไป
ตามงานท่ีตอ้งการใชร้ะบบงานนัน้ๆ แต่ส าหรบัท่านผูบ้รหิารที่ไม่มีสถานะเป็น อาจารย ์หรือเจา้หนา้ที่  ระบบจะขา้มหนา้จอนี ้
ไป และไปสู่หนา้จอของท่านผูบ้รหิารโดยตรง 

 
ความปลอดภยัของการส่งรหสัผ่านในระบบบริการการศึกษานีไ้ดม้าตรฐานสากล ท่านจะสงัเกตไดจ้ากรูปกุญแจที่ 

ล็อกอยู่ดา้นล่างของหนา้จอ และขอ้มลูรหสัผ่านท่ีท่านป้อนเขา้สู่ระบบจะถกูท าการเขา้รหสัก่อนส่งผ่านเขา้เครือข่าย 
และเมื่อท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบว่าเป็นท่านเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะน าทา่นไปสู่หนา้ข่าวประกาศซึ่งจะเป็น

การแจง้ถงึตวัทา่นโดยตรง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเลือกระบบส าหรบั 
ผูบ้ริหาร 
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๒.๒  วิชาทีเ่ปิดสอน 

ท่านสามารถคน้หาขอ้มลูโดยละเอียดของแต่ละรายวิชาไดจ้ากเมน ู“รายวิชาที่เปิดสอน” ขอ้มลูจะประกอบไปดว้ย 
รหสัวิชา, ชื่อวิชาภาษาไทย/องักฤษ, จ านวนหน่วยกิต, หน่วยงานเจา้ของรายวิชา, เป็นรายวิชาส าหรบัระดบัการศกึษาใด, เป็น
วิชาในหมวดใด, เงื่อนไขรายวิชาที่จ  าเป็นในการลงทะเบียนเรียน, จ านวนกลุ่มเรียนท่ีเปิดสอน, วนัเวลาเรียน, หอ้งเรียน/อาคาร
ที่ใชท้  าการเรียนการสอน, จ านวนเปิดรบัลงทะเบียน, จ านวนนิสิตที่ไดล้งทะเบียนไปแลว้, จ านวนที่นั่งเหลือที่สามารถรบั
ลงทะเบียนได ้เป็นตน้ 

วิธีใช้งาน 
๑. ใชเ้มาสค์ลิกที่เมน ู“วิชาทีเ่ปิดสอน” 
๒. ก าหนดเงื่อนไขในการคน้หารายวิชา โดยเริ่มจากการระบหุมวดวิชา, ระบหุน่วยงานเจา้ของรายวิชา, ระบรุะดบั

การศกึษา, ระบจุ านวนวิชาที่ไดจ้ากการคน้หา (ระบบจะแสดงผลไม่เกินจ านวนที่ระบุ) จากนัน้ใหพ้ิมพร์หสัวิชา 
และ/หรือ ชื่อวิชาที่ตอ้งการคน้หา โดยท่านสามารถใชเ้ครื่องหมาย * เพื่อระบุเฉพาะบางส่วนของรหสัวิชา และ/
หรือ ชื่อวิชาที่ทราบ ในกรณีที่ไม่ไดพ้ิมพข์้อความใดๆ    ลงในช่องรหัสวิชา ระบบจะคน้หารายวิชาโดยไม่
ค านึงถึงรหสัวิชา ในท านองเดียวกนัถา้ท่านไม่ไดพ้ิมพข์อ้ความใดๆ ลงในช่องชื่อวิชาระบบจะคน้หารายวิชาโดย
ไม่ค านึงถึงชื่อวิชา ในที่นี ้จากตวัอย่างท าการสืบคน้รายวิชาที่ ขึน้ตน้ดว้ยค าว่า “บาลี” ในภาคการศกึษาที่ ๑ /
๒๕๔๘  ดงัรูปต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุเง่ือนไขในการคน้หาต่าง ๆ 
แลว้คลิกที่ปุ่ ม “คน้หา”               



VISION NET: EXECUTIVE WEB USERMANUAL  ๗ 

๓. ปรากฏขอ้มลูรายวิชาที่ไดจ้ากการคน้หา ดงันี ้

 
 

๔. คลิกที่รหสัรายวิชาเพื่อดรูายละเอียดของรายวิชาที่ตอ้งการ 
รูปต่อไปนีเ้ป็นหนา้จอแสดงรายละเอียดของรหสัวิชา “OSP๑๐๑ บาลีไวยากรณ ์๑ ” มีจ านวน หน่วยกิต 

๒ หน่วย เปิดสอนจ านวน ๑ กลุ่มการเรียน และสอบกลางภาค เมื่อวนัที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๔๘ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ 
น. ณ อาคาร ๒ หอ้ง ๑๑๑ ฯลฯ  

 

 
 

ส าหรบักรณีรายวิชาที่เปิดใหม้ีการสอนในภาคการศกึษา จะบอกรายละเอียดของรายวิชา จ านวนกลุ่ม วนั
และเวลาเรียน สถานท่ี จ านวนนิสิตที่เปิดรบั จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนแลว้และคงเหลือ 

ตวัเลขแสดงจ านวนหน่วย
กิต (หน่วยบรรยาย (ชม.)-
หน่วยปฏิบตัิ (ชม.) –หน่วย
ศกึษาดว้ยตวัเอง (ชม.)) 
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๒.๓  ตารางเรียนนิสิต 

ท่านสามารถคน้หาขอ้มูลตารางเวลาเรียนของนิสิตไดจ้ากเมนู “ตารางเรียนนิสิต” ขอ้มูล    ตารางเรียนที่ระบบ
แสดงจะเป็นของปี และภาคการศกึษาปัจจบุนั 

         วิธีใช้งาน 

๑. ใชเ้มาสค์ลิกที่เมน ู“ตารางเรียนนิสิต” 
๒. ใหท้่านระบุเงื่อนไขในการคน้หา ซึ่งเงื่อนไขจะประกอบไปดว้ยรหัสประจ าตัวนิสิต และ /หรือ ชื่อนิสิต  ดังรูป

ต่อไปนี ้
 

 
 

ท่านสามารถใชเ้ครื่องหมาย * ในการระบุรหสัประจ าตวันิสิต และ/หรือ ชื่อนิสิตได ้โดยเครื่องหมาย * จะใชใ้น
กรณีที่นิสิตตอ้งการระบุเฉพาะเพียงบางส่วนของรหสัประจ าตวันิสิต และ/หรือ ชื่อนิสิตที่ทราบ เช่น ถา้ตอ้งการ
คน้หาตารางเรียนของนิสิตที่มีชื่อขึน้ตน้ดว้ยค าว่า “สมพง”  นามสกุลขึน้ตน้ดว้ยค าว่า “วง” ใหท้่านพิมพค์ าว่า 
สมพง* ลงในช่องชื่อนิสิต และพิมพค์ าว่า วง* ลงในช่องนามสกุลนิสิต จากนั้นท าการระบุจ านวนผลลัพธ์ที่
ตอ้งการใหร้ะบบแสดง ถา้ไม่ไดก้ าหนดเป็นอย่างอื่นระบบจะแสดงเฉพาะ ๒๕  รายชื่อแรกที่ไดจ้ากการคน้หา
เท่านัน้ จากตวัอย่างเป็นการคน้หาตารางเรียนของนิสิต โดยระบรุหสัประจ าตวันิสิต 
 

๓. เมื่อคลิกที่ปุ่ ม “ค้นหา” ระบบจะท าการค้นหาตามเงื่อนไขที่ระบุแล้วแสดงรายชื่อนิสิตทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พรอ้มทั้งรหัสประจ าตัวนิสิตออกมาบนจอภาพ โดยมีการแสดงผลลัพธ์เรียงล าดับตามรหัส
ประจ าตวันิสิตจากนอ้ยไปหามาก แต่หากการก าหนดเงื่อนไขดงักล่าวเป็นการระบรุหสันิสิต ซึ่งมีเพียงท่านเดียว 
ในระบบจะแสดงขอ้มลูดงัรูปต่อไปนี ้

๑. ระบรุหสัประจ าตวั
นิสิตที่ตอ้งการคน้หา 

๓. ระบจุ านวนรายชื่อ
ที่ไดจ้ากการคน้หา 

๒. ระบชุื่อ และ/หรือ 
นามสกลุนสิิต 
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๔. เมื่อคลิกที่รหสัประจ าตวัของนิสิตที่ตอ้งการแลว้ ระบบจะท าการแสดงตารางเวลาเรียนของ นิสิต ดงัรูปต่อไปนี้ 

 

 
 
ขอ้มูลที่แสดงอยู่ในตารางเรียนประกอบไปดว้ย ข้อมูลรหัสวิชา (จ านวนหน่วยกิต) กลุ่มเรียน, วันและเวลาเรียน
ตามล าดบั โดยจะถูกแสดงดว้ยสีฟ้าอ่อน ในกรณีที่มีวิชาเรียนซ า้ซอ้นในตาราง ขอ้มลูจะถูกแสดงดว้ยสีแดงเพื่อให้
เห็นวนั/เวลาของรายวิชาที่เรียนตรงกนั 
 

คลิกที่รหสัประจ าตวั       
นิสิตที่ตอ้งการใหแ้สดง
ตารางเวลาเรียน 

ปีการศกึษาที่ตอ้งการ
แสดง ตารางเรียน 
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๒.๔  ตารางสอนอาจารย์ 

ท่านสามารถคน้หาขอ้มลูตารางเวลาสอนของอาจารยไ์ดจ้ากเมน ู“ตารางสอนอาจารย”์  ขอ้มลูตารางสอนท่ีระบบ
แสดงจะเป็นของปีและภาคการศกึษาล่าสดุ 

        วิธีใช้งาน 

๑. ใชเ้มาสค์ลิกที่เมน ู“ตารางสอนอาจารย”์ 
๒. ให้ท่านระบุเงื่อนไขในการคน้หา โดยท าการพิมพช์ื่ออาจารยท์ี่ตอ้งการ ท่านสามารถใช้เครื่องหมาย * เพื่อ

ก าหนดเงื่อนไขในการคน้หาไดใ้นแบบเดียวกนักบัการคน้หาตารางเวลาเรียนของนิสิต 
 

 
 
สมมติว่าตอ้งการคน้หาตารางเวลาสอนของอาจารยท์ี่ชื่อขึน้ตน้ดว้ย “ต” สามารถท าไดโ้ดยป้อน “ต**” ลงในช่อง 
“โปรดระบุชื่อท่านอาจารย”์ จากนัน้ท าการก าหนดจ านวนรายชื่อที่ไดจ้ากการ คน้หา ถา้ไม่ไดก้ าหนดเป็นอย่างอื่น 
ระบบจะแสดงเฉพาะ ๒๕ รายชื่อแรกที่ตรงกับเงื่อนไขการคน้หาเท่านัน้ หลงัจากที่ระบุเงื่อนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ คลิกที่
ปุ่ ม  “คน้หา” ระบบจะท าการแสดงผลลพัธด์งัรูปต่อไปนี ้

 
 
๓. คลิกที่ชื่อเพื่อแสดงตารางเวลาสอนของอาจารยท์ี่ตอ้งการ สมมติว่าตอ้งการดูตารางสอนของพระมหาต่วน  

สิรธฺิมโม ใหค้ลิกที่ชื่อ จะไดผ้ลลพัธต์ามรูปต่อไปนี ้
 

๒. ก าหนดจ านวน       
ผลลพัธจ์ากการคน้หา 

๓. คลิกที่ปุ่ ม “คน้หา” 

คลิกที่ชื่อเพ่ือแสดงตารางเวลา
สอนของอาจารยท์ี่ตอ้งการ 

๑. พิมพช์ื่ออาจารย ์(สามารถใช้
เครื่องหมาย *   ได)้ 
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ขอ้มลูที่แสดงอยู่ในตารางสอนอาจารยป์ระกอบไปดว้ย ขอ้มลูรหสัวิชา (จ านวนหน่วยกิต) กลุ่มเรียน, หอ้งเรียนและ
อาคารตามล าดับ โดยจะถูกแสดงบนพืน้สีฟ้าอ่อน และเมื่อคลิกไปที่รหัสวิชาจะแสดงรายละเอียดของวิชาขึน้มา 
ส่วนในกรณีที่มีวิชาสอนซ า้ซอ้นบนตาราง ขอ้มลูจะถกูแสดงดว้ยสีแดงเพื่อใหเ้ห็นวัน/เวลาของรายวิชาที่สอนตรงกนั 
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๒.๕  ตารางการใช้ห้อง 

ท่านสามารถคน้หาขอ้มลูตารางการใชห้อ้งเรียนไดจ้ากเมน ู“ตารางการใช้ห้อง” โดยระบบสามารถใหบ้รกิารคน้หา
ขอ้มลูตารางการใชห้อ้งเรียนไดท้ัง้ ปี/ภาคการศกึษาปัจจบุนัหรือยอ้นหลงั 

        วิธีใช้งาน 

๑. ใชเ้มาสค์ลิกที่เมน ู“ตารางการใช้ห้อง” 
๒. ระบบจะท าการแสดงรายชื่ออาคารทัง้หมดในมหาวิทยาลยั 
๓. คลิกที่รหสัอาคารเพื่อใหร้ะบบแสดงรายชื่อหอ้งเรียนภายในอาคารนัน้ ดงัรูปต่อไปนี ้

 

 
 

เมื่อท าการคลิกที่รหสัอาคารท่ีตอ้งการแลว้ ระบบจะแสดงรายชื่อหอ้งทัง้หมดภายในอาคารนัน้ พรอ้มทัง้แสดงขนาด
ความจขุองแต่ละหอ้งเรียนดว้ยว่าสามารถรบัจ านวนนิสิตไดเ้ท่าใด  
 
๔. คลิกที่รหัสหอ้งเพื่อแสดงตารางการใชห้อ้งเรียน  ซึ่งประกอบไปดว้ย ขอ้มูลรหัสวิชา (จ านวนหน่วยกิต) กลุ่ม

เรียนและระดบัการศึกษาตามล าดบั โดยจะแสดงดว้ยสีฟ้าอ่อน และสีเขียวอ่อน โดยสีฟ้าอ่อนหมายถึงหอ้งถูก
ใชใ้นลกัษณะปกติมีกลุ่มเรียนปกติกลุ่มเดียว สีเขียวอ่อนแสดงใหเ้ห็นว่าหอ้งถูกใชใ้นลกัษณะปกติแต่จะมีการ
ซ า้ของกลุ่มวิชานั่นหมายความว่าวิชานัน้อาจจะมีหลายกลุ่มเรียนเขา้มาเรียนอยู่ในหอ้งเดียวกัน และสีแดงจะ
หมายความว่ามีการใชห้อ้งเรียนซ า้ซอ้นวิชากันบนตาราง โดยระบบจะแสดงให้เห็นวัน/เวลาของการใชห้้อง
ตรงกนั (หรืออาจจะเป็นการใชห้อ้งเรียนเรียนรว่มกนัก็ได)้ ดงัรูปต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 

คลิกรหสัอาคารที่
ตอ้งการ 
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๒.๖ ปฏิทินการศึกษา 

ท่านสามารถใชป้ฏิทินการศึกษาในการตรวจสอบก าหนดการต่างๆ ของมหาวิทยาลยั เช่น ก าหนดการลงทะเบียน 
ของ นิสิต แต่ละระดบั และชัน้ปี, การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา, เปล่ียนกลุ่มและการถอนรายวิชา, การลงทะเบียนชา้, การช าระ
เงินผ่านธนาคารของนิสิตแต่ละชัน้ปี เป็นตน้ 

วิธีใช้งาน 

๑. ใชเ้มาสค์ลิกที่เมน ู“ปฏิทนิการศึกษา” 
๒. ระบบจะท าการแสดงก าหนดการต่าง ๆ ในปฏิทินการศกึษาให ้ ดงัรูปภาพต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างการเลือกแสดง

ขอ้มลูของปฏิทินการศกึษาคณะพทุธศาสตร ์ปีการศกึษา ๒๕๔๘/๑ 
 
ถา้ตอ้งการดปูฏิทินการศึกษาของกลุ่มอื่นๆ ก็สามารถท าไดโ้ดยการใชเ้มาสค์ลิกที่ ชดุปฏิทิน หรือถา้ตอ้งการกลบัไป

ที่หนา้ข่าวประกาศ  สามารถท าไดโ้ดยการใชเ้มาสค์ลิกที่ปุ่ ม “หน้าเร่ิมต้น” ดงัรูปต่อไปนี ้
 

เลือกหมายเลขหอ้งที่
ตอ้งการใหแ้สดงขอ้มลู
ตารางการใชห้อ้ง 

ปีการศกึษา และวนัเวลา
ที่ตอ้งการใหแ้สดงขอ้มลู
ตารางการใชห้อ้ง 
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๒.๗  หลักสูตรทีเ่ปิดสอน 

ท่านสามารถตรวจสอบโครงสรา้งหลกัสตูรต่างๆ ของมหาวิทยาลยัไดจ้ากเมน ู“หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน” ซึ่งจะมีขอ้มลู
แสดงโครงสรา้งของแต่ละหลกัสตูรโดยละเอียด เช่น จะศกึษาจบหลกัสตูรหน่ึงๆ จะตอ้งผ่าน วชิาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปก่ี
หน่วยกิต วิชาเอกก่ีหน่วยกิต วชิาเลือกก่ีหน่วยกิต มีรายวิชาอะไรบา้งในแต่ละหมวด และถา้ตอ้งการส าเรจ็หลกัสตูรจะตอ้งมี
หน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่เทา่ไร ระยะเวลาในการศกึษาไม่เกินก่ีปี ผลคะแนนต ่าสดุที่ใชใ้นการจบหลกัสตูรจะเป็นเทา่ไร เป็น
ตน้ 

วิธีใช้งาน 

๑.     ใชเ้มาสค์ลิก้ที่เมน ู“หลักสตูรทีเ่ปิดสอน” 
๒.     ท าการระบรุะดบัการศกึษา และคณะที่ตอ้งการ 
๓. ระบบจะแสดงขอ้มลูของสาขาวิชาในคณะที่เลือก ดงัรูปต่อไปนี ้

 

ชดุปฏิทินการศกึษา 
ที่แสดงผล 

รายละเอียดของ
ก าหนดการ       
กิจกรรมต่างๆ 

เลือกปีการศกึษา / 
ภาคการศกึษาที่
ตอ้งการ 
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๔. ขอ้มลูที่แสดงประกอบดว้ย รหสั และชื่อสาขาวิชา, จ านวนหน่วยกติรวมที่จะตอ้งผา่น , จ านวนปีสงูสดุที่
สามารถเรียนได ้และผลคะแนนต ่าสดุที่สามารถส าเร็จไดใ้นแต่ละหลกัสตูร  

๕. คลิก้ที่รหสัสาขาวชิาที่สนใจเพื่อท าการแสดงโครงสรา้งหลกัสตูรโดยละเอียด ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี้ 

 

๑. เลือกคณะที่ตอ้งการ 

ถา้ท่านตอ้งการกลบัไป
ที่หนา้ข่าวประกาศใหใ้ช้
เมาส ์คลิก้ที่ปุ่ ม "หนา้
เร่ิมตน้” 
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หลงัจากที่คลิก้เลือกรหสัสาขาวชิาที่ตอ้งการแลว้ระบบจะท าการแสดงโครงสรา้งหลกัสตูรโดยละเอยีด  โดยจะแสดง

แยกเป็นหมวดหลกั ซึ่งแต่ละหมวดหลกัก็จะมีเกณฑจ์ านวนหน่วยกิตขัน้ต ่าที่ตอ้งผา่น นอกจากนีใ้นแต่ละหมวดหลกัอาจจะ
ประกอบไปดว้ยหมวดย่อยๆ แตล่ะหมวดย่อยก็จะมีรายชื่อวิชา ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ หน่วยกิตของแต่ละรายวิชา 
โดยมีรูปแบบการแสดงหน่วยกิตของแต่ละรายวชิาดงันี ้ 

x (a-b-c)  หมายความว่า รายวิชานัน้มีจ านวนหน่วยกิต x หน่วย ซึ่งประกอบไปดว้ยการเรียนแบบบรรยาย a หน่วย 
(ชั่วโมง) เป็นการปฏิบตัิ b หน่วย (ชั่วโมง) และศกึษาดว้ยตวัเอง c หน่วย (ชั่วโมง) 

๒.๘  วิทยานิพนธ์ 

 หวัขอ้เมน ูวิทยานิพนธ ์คือ การบรกิาร สืบคน้รายชื่องานวิจยัที่เป็นผลงานของนิสิต ประกอบการเรียนการสอน
ภายในมหาวิทยาลยั  

วิธีใช้งาน 

๑.     ใชเ้มาสค์ลิก้ที่เมน ู“วิทยานิพนธ”์ 
๒.     ท าการระบชุื่องานวิจยัที่ตอ้งการคน้หา โดยสามารถระบเุพียงบางส่วน โดยใชเ้ครื่องหมาย * ได ้

 
 

๓.     คลิกที่ปุ่ ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงขอ้มลูที่ไดด้งัภาพต่อไปนี ้
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๔.  คลิกที่ชื่อ เพื่อดรูายละเอียดของงานวิจยั  ระบบจะแสดงขอ้มลูต่างๆ ดงัภาพต่อไปนี ้

 
 

๒.๙ ตอบค าถาม 
 หัวขอ้เมนู ตอบค าถาม คือ การบริการ ตอบขอ้คิดเห็นที่ผูใ้ชไ้ดแ้สดงความคิดเห็นเขา้มา อาจจะเป็นเรื่องที่เป็น
ปัญหา หรือสงสัยในระบบ เรื่องรอ้งเรียน เรื่องชื่นชม หรือเรื่องต่างๆ  ทุกค าถามที่แสดงความคิดเห็นและส่งเขา้มาในระบบ 
เมื่อมีการตอบแลว้โดยฝ่ายต่างๆ ที่รบัผิดชอบ จะมาอยู่รวมกันที่หน้า ความคิดเห็นของผู้ใช้ โดยจะแสดงค าถาม และ
ค าตอบ พรอ้มทัง้วนัเวลา  
 

 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่นี่ เพื่อ download บทคดัย่อ
งานวิจยั ทัง้ภาษาไทย และภาษา
องังกฤษ 
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๒.๑๐  รับนิสิตใหม่ 

 หวัขอ้รบันิสิตใหม่ เป็นหวัขอ้บรกิารคน้หา และตรวจสอบขอ้มลูของผูส้มคัร ท่ีประสงคจ์ะเขา้มาศกึษาต่อใน
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  
 

 
 

เมื่อเลือกคน้หาและตรวจสอบขอ้มลูผูส้มคัร จะปรากฏหนา้จอใหม่ ใหค้น้หาขอ้มลูผูส้มคัรไดโ้ดยใส่
รายละเอียดตา่งๆ ลงไป แลว้กดคน้หา จะไดผ้ลลพัธอ์อกมา ถา้ใส่ขอ้มลูเขา้ไปอยา่งถกูตอ้ง ส าหรบัช่วยอ านวย
ความสะดวกแก่ผูส้มคัร และใชต้รวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูผูส้มคัรอีกทางหน่ึงดว้ย  
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ผลที่ไดจ้ากการระบเุงื่อนไขที่ใชใ้นการคน้หา 
 

 
 

ใชเ้มาสค์ลิกที่รหสัประจ าตวัผูส้มคัรเพื่อตรวจสอบขอ้มลู   
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ส าหรบัท่านผูบ้ริหาร และบุคคลทั่วไป จะใช้ขอ้มลูจากเว็บไดทุ้กเมนูขา้งตน้ ตัง้แต่ เมนูวิชาที่เปิดสอน (หวัขอ้ ๒.๒) 
จนถึง เมนูรบันิสิตใหม่ (หัวข้อ ๒.๑๐) แต่เมื่อท่านเข้าสู่ระบบ โดยเลือกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ”เมนูที่เปิดให้ใช้ดา้นซา้ยจะ
เปล่ียนไป จะเป็นเมนูส าหรบัท่านผูบ้ริหารเท่านัน้ และจะมีขอ้มลูต่างๆ ไวส้  าหรบัใหท้่านใชง้านระบบบริการการศึกษาอย่าง
เต็มระบบ ดงัจะไดอ้ธิบายต่อจากนีไ้ป 
 

 

 
 

๒.๑๑   ข่าวประกาศ และการเข้าสู่ระบบ  

เมื่อท่าน “เข้าสู่ระบบ”  โดยท่านตอ้งป้อนรหสัประจ าตวั (Username) และรหสัผ่าน (Password) ถา้รหสัประจ าตวั
และรหสัผ่านท่ีป้อนถกูตอ้งระบบจะอนญุาตใหท้่านเขา้ไปใชง้านได ้ 

ดา้นบนของหนา้จอจะปรากฏชื่อท่าน แสดงใหรู้ว้่าท่านไดเ้ขา้มาในระบบดว้ย Login ของท่านเอง และจะมีหนา้ข่าว
ประกาศจะแสดงประกาศที่ส่งมาใหท้่านโดยตรง ท่านควรหมั่นเขา้มาตรวจสอบดูข่าวประกาศนีเ้ป็นระยะๆ ทางดา้นซา้ยมือ
ของหนา้จอจะแสดงถึงฟังกช์นัต่างๆที่ท่านสามารถใชง้านได ้ไดแ้ก่  เปล่ียนรหสัผ่าน, ตรวจสอบและแกไ้ขระเบียนประวตัิ, ดู
สถิติการลงทะเบียนของนิสิต, ดูสถิติเก่ียวกับการสอน, สถิตินิสิต, ตรวจสอบขอ้มลูนิสิต, วิเคราะหผ์ลการศึกษา, ดูรายการ
ความคิดเห็น, เรียกดทูะเบียนรายชื่อนิสิต, เสนอความคิดเห็น และดสูถิติการเขา้ใชร้ะบบ   

 
ข้อควรระวัง ท่านจะตอ้งเก็บรหัสผ่านไวเ้ป็นความลับ ถา้มีผูอ้ื่นทราบรหัสผ่านของท่าน จะท าใหผู้น้ั้นเขา้ใชง้าน

ระบบเสมือนว่าเป็นตวัของท่านเอง ในกรณีที่สงสยัว่าบุคคลอื่นอาจรูร้หสัผ่านใหท้่านรีบท าการเปล่ียนรหสัผ่านทนัที  และเมื่อ
ท่านเสร็จสิน้การใชง้านระบบแลว้ ท่านจะตอ้งออกจากระบบทุกครัง้ โดยการคลิกที่เมนู “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันไม่ให้
ผูอ้ื่นเขา้มาใชง้านแทนตัวท่านได ้ ส่วนในกรณีที่ท่านลืมคลิกที่เมนู “ออกจากระบบ” ระบบจะท าการตัดล๊อกอินออกจาก
ระบบโดยอตัโนมตัิภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที 

วิธีใช้งาน 

๑. คลิกที่เมน ู“เข้าสู่ระบบ”  
๒. ป้อนรหสัประจ าตวั (Username) และรหสัผ่าน (Password) 
๓. คลิกที่ปุ่ ม “ตรวจสอบ” 
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ความปลอดภยัของการส่งรหสัผ่านในระบบบรกิารการศกึษานีไ้ดม้าตรฐานสากลซึ่งเป็นเทคนิคการเขา้รหสัขอ้มลูใน

แบบเดียวกนักบัการส่งหมายเลขบตัรเครดิตเพื่อซือ้สินคา้บนอินเตอรเ์น็ต ท่านจะสงัเกตไดจ้ากรูปกญุแจที่ล็อกอยู่ดา้นล่างขวา 
ท าใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มลูรหสัผ่านท่ีท่านป้อนจะถกูท าการเขา้รหสัก่อนส่งผ่านระบบเครือข่าย 
 เมื่อท่านเข้าสู่ระบบเรียบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงหน้าจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆที่ท่านผู้บริหาร
สามารถใชง้านไดแ้สดงอยู่ทางดา้นซา้ยของจอภาพ ดงัรูปต่อไปนี ้
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๒.๑๒  เปล่ียนรหัสผ่าน 

 เมื่อใดที่ท่านสงสยัว่าอาจจะมีผูอ้ื่นทราบรหสัผ่าน ท่านสามารถท าการเปล่ียนรหสัผ่านของตนเองไดต้ลอดเวลา ท่าน
สามารถตรวจสอบการเขา้ใชร้ะบบไดจ้ากเมนูสถิติการเขา้ใชร้ะบบ  โดยการเปล่ียนรหัสผ่านไปที่เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 
รหสัผ่านท่ีตัง้ใหม่ควรจะประกอบไปดว้ยตวัอกัษรและตวัเลข และไม่ควรสัน้จนเกินไป (ควรมีความยาวของรหสัผ่านอย่างนอ้ย 
๖ ตวัอกัษร) 

      วิธีใช้งาน 

๑. คลิกที่เมน ู“เปลี่ยนรหัสผ่าน” 
๒. ป้อนรหสัผ่านเดิม ลงในช่องรหสัผ่านเดิม 
๓. ป้อนรหสัผ่านท่ีตัง้ใหม่ ลงในช่องรหสัผ่านใหม่ 
๔. ป้อนรหสัผ่านท่ีตัง้ใหมซ่  า้อกี ๑ ครัง้ ลงในช่องยืนยนัรหสัผ่านใหม่ เพื่อป้องกนัการป้อนรหสัผิดพลาด 
๕. คลิกที่ปุ่ ม “เปลี่ยนรหสัผ่าน” ดงัรูปต่อไปนี ้
 

 

 ท่านสามารถท าการเปล่ียนรหัสผ่านไดอ้ย่างปลอดภัย เนื่องจากขอ้มูลต่างๆที่ท่านป้อนที่หนา้จอนีจ้ะ ถูกท าการ
เขา้รหสัก่อนลงไปในระบบเครือข่าย ท่านจะสงัเกตไดจ้ากรูปกญุแจล๊อกดา้นล่างซา้ยมือของจอภาพ 

 

๒.๑๓   ระเบียนประวัติ   

แสดงรายระเอียดระเบียนประวัติของท่านผูบ้ริหาร ในหน้าจอนีท้่านสามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตัวของท่านไดเ้อง  
ขอ้มลูส่วนตวัที่สามารถแกไ้ขได ้ไดแ้ก่  ค าหนา้ชื่อ และที่อยู่ปัจจบุนั 

วิธีใช้งาน 

๑. เลือกหวัขอ้ “ระเบียนประวัต”ิ  จากหนา้จอหลกั 
๒. หากมีการแกไ้ขขอ้มลูส่วนตวัใหใ้ส่ขอ้มลูส่วนตวัลงช่องขอ้มลูที่ตอ้งการ 
๓. กดที่ บันทกึ เพื่อท าการบนัทึกขอ้มลูที่ไดร้บัการแกไ้ขแลว้ 
๔. หากตอ้งการยกเลิกขอ้มลูที่เพิง่แกไ้ขในหนา้จอกดที่ปุ่ ม ถอยกลับ 
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๒.๑๔  สถิติการลงทะเบียน 

          ส าหรบัสถิติการลงทะเบียน ท่านผู้บริหารสามารถดูรายงานไดท้ั้งจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน และรายไดจ้ากการ
ลงทะเบียนเรียน ซึ่งในส่วนรายไดท้ี่ไดจ้ากการลงทะเบียนนัน้สามารถเลือกไดท้ัง้รายงานรายได้นิสิตแยกตามสาขาวิชา แยก
ตามสาขาวิชาจ าแนกรายวิชา หรือรายงานรายไดจ้ากการลงทะเบียนของนิสิตตามรหสัค่าใชจ้่าย เลือกไดโ้ดยจากหนา้จอเมนู
หลกั คลิกเลือกที่สถิติการลงทะเบียนที่ตอ้งการ 
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๒.๑๔.๑   สถิติจ านวนนิสิตลงทะเบียน 
รายงานจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนในปีการศกึษา และภาคการศกึษาปัจจบุนั  

       วิธีใช้งาน 

๑. เลือกหวัขอ้ “สถิติจ านวนนิสิตลงทะเบียน” จากหนา้จอสถิตกิารลงทะเบียน โดยคลิกที่ค  าว่า  [เลอืก] 
๒. ระบปีุการศกึษาและภาคการศกึษา ที่ตอ้งการแสดงผลรายงาน  
๓. กดปุ่ ม  “แสดงขอ้มูล” 

 

 

๒.๑๔.๒ สถิติจ านวนนิสติลงทะเบียน เทยีบนิสิตปัจจบุัน 

เป็นรายงานสถิตจิ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน เทียบกบัจ านวนนิสิตทัง้หมด และนิสิตที่ไม่ไดล้งทะเบียน 

       วิธีใช้งาน 
๑. เลือกรูปแบบ “สถิติจ านวนนิสติลงทะเบียน เทยีบนิสติปัจจุบนั” โดยคลิกที่ค  าวา่ [เลือก] 
๒. ระบปีุการศกึษา  และภาคการศกึษาที่ตอ้งการดรูายงาน  (สามารถดไูดท้ัง้ปีภาคปัจจบุนั หรือเลือกปีภาค

ยอ้นหลงั) 
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๒.๑๔.๓ รายได้จากนิสิตแยกตามสาขาวิชา 

      วิธีใช้งาน 

๑. เลือก “รายได้จากนิสิตแยกตามสาขาวิชา”  โดยคลิกที่ ค าว่า   [ เลือก ] 
๒. ระบปีุการศกึษา และภาคการศกึษาที่ตอ้งการดรูายงาน 
๓. คลิกที่ปุ่ ม “แสดงขอ้มูล” แลว้กรุณารอการประมวลผลสกัครู ่
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๒.๑๔.๔ รายได้จากนิสิตแยกตามสาขาวิชา  จ าแนกรายวิชา 

        วิธีใช้งาน 

๑. เลือกหวัขอ้ “รายได้จากนิสติแยกตามสาขาวชิา  จ าแนกรายวชิา”  โดยคลิกที่ค  าว่า          [ เลือก ] 
๒. เลือกปีการศกึษา และ ภาคการศกึษาที่ตอ้งการ 
๓. คลิกที่ปุ่ ม “แสดงขอ้มูล”  แลว้กรุณารอการประมวลผลสกัครู ่
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๒.๑๔.๕ รายได้จากนิสิตจ าแนกตามรหสัค่าใช้จ่าย 

      วิธีใช้งาน 

๑. เลือกหวัขอ้ “รายได้จากนิสติจ าแนกตามรหัสค่าใช้จ่าย” โดยคลิกที่ค  าวา่   [ เลือก ] 
๒. เลือกปีการศกึษา และ ภาคการศกึษาที่ตอ้งการ 
๓. เลือกรหสัค่าใชจ้า่ยที่ตอ้งการเรียกดขูอ้มลู (หมวดค่าธรรมเนียม) 
๔. คลิกที่ปุ่ ม “แสดงขอ้มูล”  แลว้กรุณารอการประมวลผลสกัครู ่
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๒.๑๕  สถิติการสอน  

 ท่านสามารถขอดรูายงานสถิตติ่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัการสอน ไดแ้ก่ ภาระการสอน และรายงานรายวชิาที่คา้งส่งผล
การเรียน 
 

๒.๑๕.๑ ภาระการสอน  จ าแนกตามภาควิชา, รายวิชา (FTES), ระดบัการศกึษา,ปี/ภาคการศกึษา 
 
 วิธีใช้งาน 

๑. จากหนา้จอเมนหูลกั คลิกที่เมน ู“สถิติการสอน” เลือกหวัขอ้ “ภาระการสอน” โดยคลิกที่ค  าวา่      [ เลือก ] 
 

 

๒. เมื่อเลือกเมน ูจะเปล่ียนหนา้ไปท่ีหนา้แสดง ภาระงานสอน แยกตามสาขาวิชา, รายวิชา  (FTES)   
๓. ระบ ุ ศนูย ์ ระดบัการศกึษา, ปี/ภาคการศกึษาที่ตอ้งการ 
๔. คลิกที่ปุ่ ม “แสดงขอ้มูล”  

 
 
๕. ปรากฏหนา้จอ แสดง ภาระงานสอน แยกตามสาขาวิชา, รายวิชา  (FTES) ดงัภาพ 
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๒.๑๕.๒ รายงานรายวิชาทีค่้างส่งผลการเรียน แยกรายงานเป็น ระดบัการศกึษา,ปี/ภาคการศกึษา 
 
วิธีใช้งาน 

๑.     เลือกหวัขอ้ “รายวิชาที่คา้งส่งผล”  โดยคลิกที่ค  าว่า  [ เลือก ] 
๒. เมื่อเลือกเมน ูจะเปล่ียนหนา้ไปท่ีหนา้ รายงานรายวชิาที่คา้งส่งผล   

 

 
 

๓. ระบ ุ ศนูย ์ ระดบัการศกึษา, ปี/ภาคการศกึษาที่ตอ้งการ 
๔. คลิกที่ปุ่ ม “แสดงขอ้มูล” 
๕. ปรากฏหนา้จอ แสดง รายงานรายวิชาทีค่้างส่งผล ดงัภาพ 
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๒.๑๖   สถิตนิิสิต (Student statistics) 

 
 
 เลือก  “สถิตินิสิต” จากหนา้จอหลัก  ในหัวขอ้สถิตินิสิตท่านสามารถขอดูรายงานสถิติต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับนิสิต 
ดงัต่อไปนี ้
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๒.๑๖.๑ สถิตินิสติปัจจบุัน  
เป็นรายงานแสดงจ านวนนิสิตปัจจบุนั จ าแนกตามสถานะ คณะ, สาขาวิชา, เพศ ซึ่งท่านสามารถก าหนด

เงื่อนไขการคน้หาโดยใชว้ิทยาเขต, ปี/ภาคการศกึษา, สถานะนิสิตและระดบัการศกึษา 

 

วิธีใช้งาน 

๑. จากหนา้จอสถติินิสิต คลิกที่เมน ู“สถิตนิิสติปัจจุบนั” 
๒. เลือกรูปแบบรายงานท่ีตอ้งการ 

ในรายงานสถิตินิสิตปัจจบุนั ท่านสามารถเลือกรูปแบบรายงานจ านวนนิสิตไดห้ลายรูปแบบ ดงันี ้
- แบบที่ ๑ สรุปรวมจ านวน นิสิต แยกสาขาวิชา เป็นรายงานจ านวนนิสิตปีปัจจุบนั แยกตามสาขาวิชา

ของนิสิต 
- แบบที่ ๒ สถิติ นิสิต ปัจจุบันแยกตามปีที่เข้า เป็นรายงานจ านวนนิสิตปีปัจจุบนัแยกตามปีที่รบัเขา้

ของนิสิต 
- แบบที่ ๓ สถิติ นิสิต จ าแนกตามปีการศึกษา และภาคเรียน เป็นรายงานจ านวนนิสิต จ าแนกตามปี

การศกึษา และภาคเรียน  

วิธีใช้งาน 

๑. เลือก “แบบที ่๑ สรุปรวมจ านวน นิสติ แยกสาขาวชิา “  จากหนา้จอ “สถติินิสิตปัจจุบัน” 
๒. คลิกที่ “แบบที ่๑” และรอการประมวลผลสกัครู ่
๓. แสดงผล สถิติ น.ศ ปัจจบุนั จ าแนกตามคณะ 
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๔. หากท่านต้องการเรียกดูรายงาน สถิติ  นิสิต  ปัจจุบันจ าแนกตามปีที่ เข้า ให้คลิกที่   “แบบที่ ๒” รอการ
ประมวลผลสกัครู ่หนา้จอจะปรากฏขอ้มลูดงันี ้

 
 

๕. และ หากท่านตอ้งการเรียกดรูายงาน สถิติ นิสิต จ าแนกตามปีการศกึษา และภาคเรียน   ใหค้ลิกที่  “แบบที ่๓” 
รอการประมวลผลสกัครู ่หนา้จอจะปรากฏขอ้มลูดงันี ้
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๒.๑๖.๒ สถิตินิสติรับเข้า 

เป็นรายงานแสดงจ านวนนิสิตตามวิธีรบัเขา้ประเภทต่างๆ จ าแนกตามสถานภาพ สาขาวิชา, วิธีการรบัเขา้ 
เพศ รวมทัง้จ านวนนิสิตที่มารายงานตวั ซึ่งท่านสามารถก าหนดเงื่อนไขการคน้หาที่หลากหลาย ดงันี  ้

 

วิธีใช้งาน 

๑. จากหนา้จอสถติินิสิต คลิกที่เมน ู“สถิตนิิสติรับเข้า” 
๒. เลือกรูปแบบรายงานท่ีตอ้งการ 

ในรายงานสถติินิสิตรบัเขา้ ท่านสามารถเลือกรูปแบบรายงานจ านวนนิสิตได ้๓ แบบ ดงันี ้
- แบบที่ ๑ สถิติ นิสิต จ าแนกสภาพ ตามปีที่รบัเขา้  เป็นรายงานจ านวนนิสิต แยกตามสถานภาพนิสิต  

ตามปีที่รบัเขา้ศกึษา โดยในรายงานยงัจ าแนกศนูย ์ ระดบัการศกึษา และคณะอีกดว้ย 
 

 
   

ทัง้นีส้ามารถเลือกดสูถิตินิสิตตามปีที่รบัเขา้ไดโ้ดยการกดปีการศกึษาที่ตอ้งการดา้นบน 
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- แบบที่ ๒ สรุปจ านวน นิสิต ตามวิธีรับเข้าประเภทต่างๆ จ าแนกตามภาควิชา, เพศ เป็นรายงาน
สรุปจ านวนนิสิตแยกประเภทรบัเขา้แบบต่างๆ ตามปีรบัเขา้ ซึ่งท่านสามารถก าหนดเงื่อนไขการคน้หาโดย
ใชว้ิทยาเขต ปี/ภาคการศกึษาที่เขา้, สถานะนิสิต และระดบัการศกึษา 

 

 

วิธีใช้งาน 

๑. จากหนา้จอสถติิ นิสิต รบัเขา้  คลิกที่ “แบบที ่๒” 
๒. ระบ ุศนูย,์ ระดบัการศกึษา, ปีการศกึษาที่เขา้ และภาคการศกึษาที่รบัเขา้ 
๓. กดปุ่ มแสดงขอ้มลู และรอการประมวลผลสกัครู ่
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- แบบที่ ๓ สถิติผู้สมัครเข้าเรียน แยกตามสถานศึกษา เป็นรายงานสรุปจ านวนผูส้มคัรเขา้ศึกษาแยก
ตามสถานศกึษาที่ส  าเรจ็การศกึษา 

 

 

วิธีใช้งาน 

๑. จากหนา้จอสถติิ นิสิต รบัเขา้  คลิกที่ “แบบที ่๓” 
๒. ระบ ุประเภทการรบัเขา้ศกึษา และ ปีการศกึษา และภาคการศกึษาที่สมคัรเขา้ศกึษา 
๓. กดปุ่ มแสดงขอ้มลู และรอการประมวลผลสกัครู ่
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๒.๑๗  ข้อมูลนิสิต  

 ใชป้ระโยชนส์ าหรบัการคน้หาขอ้มลูนิสิต ซึ่งรายงานจะแสดงรหสันิสิต,ชื่อ-สกุล (ไทย, องักฤษ) และสถานภาพของ
นิสิตที่คน้หาพบ นอกจากนัน้ยงัสามารถคลิกที่รหสันิสิตเพื่อดขูอ้มลูเพิ่มเติมไดอ้ีกดว้ย 

 

วิธีใช้งาน 

๑. เลือก “ขอ้มูลนิสิต”  จากหนา้จอหลกั 
๒. ระบเุงื่อนไขที่ตอ้งการคน้หา 
๓. กดปุ่ ม   “คน้หา”   เพื่อประมวลผล  
๔. เลือกรหสันิสิตที่ตอ้งการดปูระวตั ิขอ้มลูโดยละเอียด  

 
 
 
 
 
 

คลิกที่รหัส    
นิสิตที่ต้องการ
เรียกดูข้อมูล 
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๒.๑๘  วิเคราะห์ผลการศึกษา  

 เป็นรายงานวิเคราะหผ์ลการศกึษาของนิสิตในรูปแบบต่างๆ 

 
 

วิธีใช้งาน 

๑. เลือก “วเิคราะหผ์ลการศึกษา“  จากหนา้จอหลกั 
๒. กด  [ เลือก ]  ที่หวัขอ้รายงานท่ีตอ้งการใหแ้สดง 
 
๒.๑๘.๑ สรุปเกรด  

เป็นรายงานที่สรุปจ านวนนิสิตตามเกรด, เกรดเฉล่ียของนิสิต และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของนิสิตตาม
รายวิชา   และกลุ่มเรียน  ในรายงานนีท้่านสามารถเลือกดขูอ้มลูตามเงื่อนไขที่อยู่ดา้นบนของรายงาน  
 

 
 
เงือ่นไขในการเรียกดูข้อมูล 
 
เงือ่นไข ค าอธิบาย 

เลือกเกรดเลือกเกรด  
เลือกเกรดวา่ตอ้งการเกรดที่เป็นการกรอกครัง้แรก, ครัง้ที่ ๒  หรือ
เกรดจรงิที่อยูใ่น Transcript  

แบ่งตามกลุ่มแบ่งตามกลุ่ม  
เลือก “ใช”่  เพื่อดสูรุปเกรด แยกตามกลุ่มเรียน 
เลือก “ไม่ใช”่ เพื่อดสูรุปเกรดของ นิสิตทกุคนท่ีเรียนในรายวชิา โดย
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เงือ่นไข ค าอธิบาย 
ไม่แยกกลุ่มเรียน 

ปีการศึกษาปีการศึกษา  เลือก ปี/ภาค การศกึษาที่ตอ้งการ 

 

 

๒.๑๘.๒ เกรดตามหมวดวิชา  
เป็นรายงานสรุปจ านวนนิสิตพรอ้มกบัคา่เฉล่ีย GPAX ตามหมวดวชิา  โดยแยกเป็คณะ ระดบัการศกึษา 

โดยระบปีุที่เขา้ หรือชัน้ปี  และปีการศกึษาที่ตอ้งการดรูายงาน และเลือกสถานภาพ 

 

วิธีใช้งาน 

๑. เลือก “เกรดตามหมวดวชิา”  จากหนา้จอหลกั 
๒. กด [ เลือก ] ที่หวัขอ้รายงานท่ีตอ้งการใหแ้สดง 
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เงือ่นไขในการเรียกดูข้อมูล 

เงือ่นไข ค าอธิบาย 

คณะคณะ  เลือกคณะของนิสิต 

ปีการศึกษาทีเ่ข้า 
เมื่อเลือกหวัขอ้นี ้เงื่อนไขดา้นล่างจะแสดงปี พ.ศ. ที่รบัเขา้ทัง้หมด
ของนิสิตปัจจบุนั   

ชั้นปีชั้นปี  
เมื่อเลือกหวัขอ้นี ้เงื่อนไขคือใหร้ะบปีุที่ตอ้งการรายงานสรุปจ านวน    
นิสิต 

สถานภาพสถานภาพ  เมื่อเลือกหวัขอ้นี ้เงื่อนไขคือสภาพของนิสิต กลุ่มที่ตอ้งการ 

 

 ในหนา้จอรายงานจะแสดงรายชื่อนิสิตพรอ้มเกรดที่ไดร้บัในแต่ละวิชา ในหมวดวิชาที่เลือก พรอ้มทัง้ เกรดเฉล่ียใน
แต่ละหมวดวิชาดว้ย ดงันี ้
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๒.๑๘.๓   เกรดนิสิตตามสาขาวิชา 
เป็นรายงานสรุปเกรดเฉล่ียของนิสิต ในแต่ละภาค/ปีการศึกษา ตามสาขาวิชาที่ศึกษา โดยสามารถระบุ

คณะ  ปีที่เขา้ศกึษา  หลกัสตูร  และเลือกสถานภาพของนิสิตได ้
 

 

วิธีใช้งาน 

๑. เลือก “เกรดนิสิตตามโปรแกรมวิชา”  จากหนา้จอหลกั 
๒. กด  [ เลือก ]  ที่หวัขอ้รายงานท่ีตอ้งการใหแ้สดง 
๓. ก าหนดเงื่อนไข  และคลิกเลือกสาขาวิชา และสถานภาพท่ีตอ้งการ 
 
เงือ่นไขในการเรียกดูข้อมูล 

เงือ่นไข ค าอธิบาย 

คณะคณะ  เลือกคณะที่สงักดั 

ปีการศึกษาทีเ่ข้า 
เมื่อเลือกหวัขอ้นี ้เงื่อนไขดา้นล่างจะแสดงปี พ.ศ. ที่รบัเขา้
ทัง้หมดของนิสิตปัจจบุนั   

สถานภาพสถานภาพ  เมื่อเลือกหวัขอ้นี ้เงื่อนไขคือสภาพของนิสิต กลุ่มที่ตอ้งการ 
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ในหนา้จอรายงานจะสรุปเกรดเฉล่ียของนิสิต ในแต่ละภาคการศกึษา ตามสาขาวิชาที่เลือก ดงัภาพ 
 

 

๒.๑๘.๔ ประเมินเกรด  
เป็นรายงานที่แสดงประวัติการลงทะเบียนรายภาค จ าแนกตามหน่วยกิตประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถดู

ขอ้มลูโดยเลือกจากระดบั คณะ หลกัสตูร ปีการศกึษาที่รบัเขา้ และปีการศกึษาที่ตอ้งการใหแ้สดงขอ้มลู   

 

วิธีใช้งาน 

๑. เลือก “ประเมินเกรด”  จากหนา้จอวิเคราะหผ์ลการศกึษา 
๒. เลือก คณะ  ปีการศกึษาที่เขา้  และจ านวนนิสิตตามหลกัสตูรที่ตอ้งการ 
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๓. คลิก “ค้นหา” หนา้จอจะปรากฏขอ้มลูรายชื่อนิสิตตามระดบั คณะ สาขาวิชา และปีการศกึษาที่รบัเขา้ (ตามที่
เลือกในหนา้จอที่ผ่านมา) โดยจะรายงานขอ้มลูสถานภาพ และจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หน่วยกิตที่ไดร้บั 
หน่วยกิตที่ใชใ้นการค านวณ คะแนนที่ไดร้บั และ GPA ในภาคการศึกษาที่เลือก  ซึ่งสามารถคลิกที่รหัสนิสิต
เพื่อดปูระวตัิผลการศกึษารายบคุคลได ้

 

๒.๑๙ รายการความคิดเห็น  

 เป็นเมนสู าหรบัดู/ตอบรายการความคิดเห็นต่างๆ ท่ีมี ผ่านระบบบรกิารการศกึษา  

วิธีใช้งาน 

๑. จากหนา้จอเมนหูลกั คลิกที่เมน ู“รายการความคดิเหน็” 
๒. เลือกเดือน/ปี ท่ีตอ้งการดรูายการความคิดเห็น   
๓. ส าหรบัท่านท่ีไดร้บัสิทธ์ิในการตอบขอ้คิดเห็นของผูใ้ชร้ะบบ สามารถตอบความคิดเห็นท่ีมีผ่านระบบมา โดย

คลิกที่ “ค าตอบ” ของค าถามที่ปรากฏ  
 

 
 

ค ลิ ก ร หั ส         
นิ สิ ต เ พ่ื อ ดู
ป ร ะ วั ติ ผ ล
การศึกษา 

คลิกท่ีน่ีเพือ่ตอบค าถาม 
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๔. เมื่อท่านคลิกที่ “ค าตอบ” หนา้จอจะเปล่ียนไป โดยจะปรากฏพืน้ที่ส  าหรบัการตอบความคดิเห็นของผูใ้ช ้ทัง้นี ้
ท่านจะตอ้งเลือกชนิดของค าตอบ ว่าจะตอบเฉพาะผูท้ี่ส่งความคดิเห็นมา หรือตอบค าถามใหท้กุคนเห็นทัง้
ค าถาม และค าตอบ 

 
 

๕. กรณีที่ตอบเฉพาะบคุคลที่ส่งขอ้คิดเห็นมา ใหเ้ลือก “ตอบสว่นบคุคล” ขอ้ความตวักลา่วกจ็ะไปปรากฏในส่วน
รายการความคิดเห็นเฉพาะบคุคลที่ส่งมาเทา่นัน้ ส่วนหากทา่นตอ้งการแสดงขอ้มลูค าถามและค าตอบเป็น
สาธารณะ ก็เลือก “ตอบรวม” ขอ้ความดงักล่าวก็จะปรากฏในส่วนของ เมน ู“ตอบค าถาม” ซึ่งทกุคนที่เขา้มา
ในระบบบรกิารการศกึษาก็จะสามารถอา่นความคิดเห็น และค าตอบดงักล่าว 

 

๒.๒๐ ทะเบียนรายชื่อ 

 ใชส้ าหรบัแสดงรายชื่อนิสิตพรอ้มสถานภาพ และระดบัคะแนนเฉล่ีย และพิมพร์ายชื่อนิสิตในสาขาวิชาที่ก าหนด 

วิธีใช้งาน 

๑. เลือก “ทะเบียนรายชื่อ“  จากหนา้จอหลกั 
๒. คณะ และปีที่รบัเขา้ ในหนา้จอสถิติ นิสิตจ าแนกสภาพ ตามปีที่รบั 
๓.     คลิกเลือกที่จ านวนนิสิตของสาขาวิชาที่ตอ้งการแสดงผลรายงาน ดงัหนา้จอต่อไปนี ้
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รายงานนีส้ามารถเรียกดขูอ้มลูประวตัิ และผลการเรียนของนิสิตได ้รวมทัง้จดัพิมพร์ายชื่อของนิสิตที่แสดงออกทาง
เครื่องพิมพไ์ด ้โดยการคลิกที่             

                                                              
                                                                                                                      

คลิกจ านวนนิสิตท่ีกลุ่ม
นิสิตท่ีตอ้งการดูรายช่ือ 

เลือกปีการศึกษาท่ีรับเขา้ ฯ เลือกคณะท่ีตอ้งการดูขอ้มูล 

คลิกท่ีน่ีเมื่อตอ้งการ
พิมพร์ายช่ือนิสิต 
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วิธีใช้งาน 

๑. หากตอ้งการบนัทึกแฟ้มเป็นไฟล ์Word คลิกที่เมน ู“FILE” 
๒. เลือก “Save As” 
๓. ใส่ชื่อไฟลแ์ละเลือกชนิดขอ้มลูเป็น “Word Document” 
๔. กด “บนัทกึ” 

 

๒.๒๑ เสนอความคิดเหน็  

 หากท่านมีขอ้คิดเห็นประการใด ท่านสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่านระบบบริการการศึกษาได ้ขอ้มลูต่างๆที่
ท่านเสนอจะเป็นประโยชนอ์ย่างมากในการปรบัปรุงบรกิารต่างๆใหด้ียิ่งขึน้ 

วิธีใช้งาน 

๑.     จากหนา้จอเมนหูลกั คลิกที่เมน ู“เสนอความคิดเหน็” 

๒.     ป้อนความคิดเห็นต่างๆลงในช่องวา่ง 
๓.     คลิกที่ปุ่ ม “ส่งความคดิเหน็”  

 



VISION NET: EXECUTIVE WEB USERMANUAL  ๔๖ 

๒.๒๒ สถิติการเข้าใช้ระบบ  

ท่านสามารถตรวจสอบประวตัิการเขา้ใชร้ะบบ ของตวัท่านเอง โดยคลิกที่เมนู “สถิติการเข้าใช้ระบบ” ปรากฎดัง
ภาพ 

 
 

๒.๒๓ ออกจากระบบ  

เมื่อเสรจ็สิน้การใชง้านระบบบรกิารการศกึษาแลว้ ท่านตอ้งคลิกที่ปุ่ ม “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกนัมิใหผู้อ้ื่นเขา้มา
ใชง้านระบบแทนตวัท่านเอง 


