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๑ ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต  

ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๔ ส่วนตามลกัษณะผูใ้ชค้ือ ระบบส าหรับ
นิสิต, เจา้หน้าท่ี, อาจารย ์และผูบ้ริหาร ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับอาจารย ์คือระบบท่ีอาจารย์
สามารถคน้หาขอ้มูล และเรียกดูสถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวกบังานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลยั อาทิเช่น ตรวจสอบขอ้มูลประวติั
นิสิต, ปฏิทินการศึกษา, ตรวจสอบรายวิชาท่ีเปิดสอน, ดูตารางสอน, ตดัเกรด, ให้ค  าปรึกษา, ดูสถิติการลงทะเบียนในรายวิชาท่ี
สอน ฯลฯ โดยท่านสามารถใชร้ะบบบริการการศึกษาไดจ้ากทุกจุดท่ีสามารถเช่ือมโยงเขา้กบัเครือข่ายของมหาวิทยาลยั และ /
หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

ความรู้พื้นฐานก่อนการใชร้ะบบ 
ก่อนใชร้ะบบบริการการศึกษาผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่านจะตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานการใชง้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้

และโปรแกรม Internet Explorer๔.x หรือ Microsoft Internet Explorer ๔.x  

ค าศพัทท่ี์ใชใ้นคู่มือ 
เมาส์ หมายถึงอุปกรณ์ช่วยในการน าขอ้มูลเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงผูใ้ชจ้ะใชง้านอุปกรณ์ชนิดน้ีร่วมกบัแป้นพิมพ ์

อกัษร 

 
รูปเมาส์ตัวอย่าง 

 

คลิก หมายถึงการใชน้ิ้วกดลงบนปุ่ มส่วนบนเมาส์ ๑ คร้ังแลว้ปล่อย 
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๒ เร่ิมต้นใช้งานระบบ   

ท่านสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาไดจ้ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ีเช่ือมต่ออยู่กบัระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลยั และ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการก าหนด Location หรือ Netsite ในโปรแกรม Internet Explorerไปท่ี 
http://regweb.mcu.ac.th แล้วกดปุ่ ม Enter ระบบจะน าท่านไปสู่ขอ้มูลพ้ืนฐานทั่วไป ซ่ึงทุกคนสามารถใช้งานได้ดงัจอภาพ
ต่อไปน้ี 
 

 
 

 
หนา้ข่าวประกาศจะถูกแสดงขึ้นมาโดยอตัโนมติัทนัทีท่ีทา่นเขา้มาท่ีเวบ็ไซต ์http://regweb.mcu.ac.th เพื่อแสดงขอ้มูล

ข่าวสารต่างๆ จากกองทะเบียนและวดัผล มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั โดยเรียงล าดบัหมายเลขท่ีประกาศและ
ความส าคญัจากมากไปหานอ้ย ให้ท่านใชเ้มาส์คลิกท่ีหมายเลขล าดบัดงักล่าวเพื่อแสดงรายละเอียดของประกาศเร่ืองนั้นๆ ท่าน
ควรใช ้Website น้ีอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเพ่ือท่ีจะทราบข่าวประกาศต่างๆของ กองทะเบียนและวดัผลท่ีแจง้มา 

จากรูป จะเห็นไดว่้าดา้นซา้ยมือเป็นเมนูแสดงฟังกช์นัต่างๆ ท่ีสามารถใชง้านได ้ซ่ึงประกอบไปดว้ย  การเขา้สู่ระบบ , 
รายวิชาท่ีเปิดสอน , ตารางเรียนนิสิต, ตารางสอนอาจารย์, ตารางการใช้ห้อง, ปฏิทินการศึกษา, หลักสูตรท่ีเปิดสอน, 
วิทยานิพนธ์ ตอบค าถาม และรับนิสิตใหม่ ถา้ท่านสนใจตอ้งการทราบรายละเอียดส่วนใดให้ท่านใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูท่ีตอ้งการ 
รายละเอียดของเมนูต่างๆ มีดงัต่อไปน้ี 

เมนแูสดงฟังกช์นั
ต่างๆ ที่สามารถ
ใชง้านได ้

ระบบจะแสดงประกาศเรื่อง
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
สามารถดรูายละเอียดไดโ้ดยใช้
เมาส์คลิกที่หัวข้อประกาศแต่
ละเรื่อง 
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๒.๑ เข้าสู่ระบบ 

 ในส่วนของการด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีเป็นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวติั, การดูผลการศึกษา, การเปล่ียนรหสัผา่น 
เป็นตน้ ท่านสามารถกระท าไดโ้ดยคลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ” เพื่อท าการใส่รหัสประจ าตวั และรหัสผา่น ถา้รหัสประจ าตวัและ
รหสัผา่นท่ีใชถู้กตอ้งระบบจะอนุญาตใหท้่านเขา้ไปใชง้านได ้(ข้อควรระวัง!!! ท่านจะตอ้งเก็บรหสัผา่นไวเ้ป็นความลบั ไม่ควร
บอกให้ผูอ่ื้นทราบ เพราะจะท าให้ผูอ่ื้นเขา้ใชง้านระบบเสมือนว่าเป็นตวัของท่านเอง หากเกิดความเสียหายขึ้น ท่านจะตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบเอง)  

วิธีใช้งาน 

๑. ให้ท่านคลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ”  
๒. พิมพร์หสัประจ าตวั และรหสัผา่น 
๓. คลิกท่ีปุ่ ม “ตรวจสอบ” 

 

 
 

 
ความปลอดภยัของการส่งรหัสผ่านในระบบบริการการศึกษาน้ีไดม้าตรฐานสากล ท่านจะสังเกตไดจ้ากรูปกุญแจท่ี 

ลอ็กอยู ่ขอ้มูลรหสัผา่นท่ีท่านป้อนจะถูกท าการเขา้รหสัก่อนส่งผา่นเครือข่าย 
เม่ือผา่นขั้นตอนการตรวจสอบว่าเป็นท่านเรียบร้อยแลว้ ระบบจะน าท่านไปสู่หน้าข่าวประกาศซ่ึงจะเป็นการแจง้ถึง

ตวัท่านโดยตรง 

๑. ป้อนรหสั
ประจ าตวัของท่าน 

๒. ป้อนรหสัผ่าน 

๓. คลิกที่ปุ่ ม  
“ตรวจสอบ” 

คลิกที่ปุ่ ม “หนา้เริ่มตน้” 
หากท่านตอ้งการถอย
กลบัไปที่หนา้ขา่ว
ประกาศ 
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ในการเขา้สู่ระบบ ส าหรับอาจารย ์ท่ีมี ต าแหน่ง (สิทธ์ิ) เป็น ผูบ้ริหาร หรือเจา้หนา้ท่ีดว้ยนั้น จะเกิดหน้าจอส าหรับให้
เลือกระบบ ส าหรับระบบงานท่ีตอ้งการใชง้านดว้ย โดยจะให้เลือก เป็นระบบงานส าหรับเจา้หน้าท่ี ระบบงานส าหรับอาจารย ์
และระบบงานส าหรับผูบ้ริหาร โดยการเขา้สู่ระบบงานใดนั้น ท่านตอ้งเลือก การเขา้สู่ระบบดว้ย ให้เป็นไปตามงานท่ีตอ้งการ
ใชร้ะบบงานนั้นๆ แต่ส าหรับอาจารยท่ี์ไม่มีสถานะเป็น ผูบ้ริหาร หรือเจา้หน้าท่ี  ระบบจะขา้มหน้าจอน้ีไป และไปสู่หน้าจอ
ของอาจารยโ์ดยตรง 

 
ความปลอดภยัของการส่งรหัสผ่านในระบบบริการการศึกษาน้ีไดม้าตรฐานสากล ท่านจะสังเกตไดจ้ากรูปกุญแจท่ี 

ลอ็กอยูด่า้นล่างของหนา้จอ และขอ้มูลรหสัผา่นท่ีท่านป้อนเขา้สู่ระบบจะถูกท าการเขา้รหสัก่อนส่งผา่นเขา้เครือข่าย 
และเม่ือท่านผา่นขั้นตอนการตรวจสอบว่าเป็นท่านเรียบร้อยแลว้ ระบบจะน าท่านไปสู่หนา้ข่าวประกาศซ่ึงจะเป็นการ

แจง้ถึงตวัท่านโดยตรง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเลือกระบบส าหรบั 
อาจารย ์
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๒.๒  วิชาที่เปิดสอน 

ท่านสามารถคน้หาขอ้มูลโดยละเอียดของแต่ละรายวิชาไดจ้ากเมนู “รายวิชาที่เปิดสอน” ขอ้มูลจะประกอบไปดว้ย 
รหัสวิชา, ช่ือวิชาภาษาไทย/องักฤษ, จ านวนหน่วยกิต, หน่วยงานเจา้ของรายวิชา, เป็นรายวิชาส าหรับระดบัการศึกษาใด, เป็น
วิชาในหมวดใด, เง่ือนไขรายวิชาท่ีจ าเป็นในการลงทะเบียนเรียน, จ านวนกลุ่มเรียนท่ีเปิดสอน, วนัเวลาเรียน, ห้องเรียน/อาคาร
ท่ีใช้ท าการเรียนการสอน, จ านวนเปิดรับลงทะเบียน, จ านวนนิสิตท่ีไดล้งทะเบียนไปแล้ว, จ านวนท่ีนั่งเหลือท่ีสามารถรับ
ลงทะเบียนได ้เป็นตน้ 

วิธีใช้งาน 
๑. ใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนู “วิชาที่เปิดสอน” 
๒. ก าหนดเง่ือนไขในการคน้หารายวิชา โดยเร่ิมจากการระบุหมวดวิชา, ระบุหน่วยงานเจา้ของรายวิชา, ระบุระดบั

การศึกษา, ระบุจ านวนวิชาท่ีไดจ้ากการคน้หา (ระบบจะแสดงผลไม่เกินจ านวนท่ีระบุ) จากนั้นให้พิมพร์หสัวิชา 
และ/หรือ ช่ือวิชาท่ีตอ้งการคน้หา โดยท่านสามารถใชเ้คร่ืองหมาย * เพื่อระบุเฉพาะบางส่วนของรหสัวิชา และ/
หรือ ช่ือวิชาท่ีทราบ ในกรณีท่ีไม่ได้พิมพ์ขอ้ความใดๆ    ลงในช่องรหัสวิชา ระบบจะค้นหารายวิชาโดยไ ม่
ค านึงถึงรหสัวิชา ในท านองเดียวกนัถา้ท่านไม่ไดพ้ิมพข์อ้ความใดๆ ลงในช่องช่ือวิชาระบบจะคน้หารายวิชาโดย
ไม่ค  านึงถึงช่ือวิชา ในท่ีน้ี จากตวัอย่างท าการสืบคน้รายวิชาท่ี ขึ้นตน้ดว้ยค าว่า “บาลี” ในภาคการศึกษาท่ี ๑ /
๒๕๔๘  ดงัรูปต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุเง่ือนไขในการคน้หาต่าง ๆ 
แลว้คลิกที่ปุ่ ม “คน้หา”               
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๓. ปรากฏขอ้มูลรายวิชาท่ีไดจ้ากการคน้หา ดงัน้ี 

 
 

๔. คลิกท่ีรหสัรายวิชาเพื่อดูรายละเอียดของรายวิชาท่ีตอ้งการ 
รูปต่อไปน้ีเป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดของรหัสวิชา “OSP๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑ ” มีจ านวน หน่วยกิต ๒ 

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

 

 
 

ส าหรับกรณีรายวิชาท่ีเปิดให้มีการสอนในภาคการศึกษา จะบอกรายละเอียดของรายวิชา จ านวนกลุ่ม วนั
และเวลาเรียน สถานท่ี จ านวนนิสิตท่ีเปิดรับ จ านวนนิสิตท่ีลงทะเบียนแลว้และคงเหลือ 

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

ท่านสามารถคน้หาขอ้มูลตารางเวลาเรียนของนิสิตไดจ้ากเมนู “ตารางเรียนนิสิต” ขอ้มูล    ตารางเรียนท่ีระบบแสดง
จะเป็นของปี และภาคการศึกษาปัจจุบนั 

วิธีใช้งาน 

๑. ใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนู “ตารางเรียนนสิิต” 
๒. ให้ท่านระบุเง่ือนไขในการคน้หา ซ่ึงเง่ือนไขจะประกอบไปดว้ยรหัสประจ าตวันิสิต และ /หรือ ช่ือนิสิต  ดงัรูป

ต่อไปน้ี 
 

 
 

ท่านสามารถใชเ้คร่ืองหมาย * ในการระบุรหัสประจ าตวันิสิต และ/หรือ ช่ือนิสิตได ้โดยเคร่ืองหมาย * จะใชใ้น
กรณีท่ีนิสิตตอ้งการระบุเฉพาะเพียงบางส่วนของรหสัประจ าตวันิสิต และ/หรือ ช่ือนิสิตท่ีทราบ เช่น ถา้ตอ้งการ
คน้หาตารางเรียนของนิสิตท่ีมีช่ือขึ้นตน้ดว้ยค าว่า “สมพง”  นามสกุลขึ้นตน้ดว้ยค าว่า “วง” ให้ท่านพิมพค์  าว่า 
สมพง* ลงในช่องช่ือนิสิต และพิมพ์ค  าว่า วง* ลงในช่องนามสกุลนิสิต จากนั้นท าการระบุจ านวนผลลพัธ์ท่ี
ตอ้งการให้ระบบแสดง ถา้ไม่ไดก้ าหนดเป็นอย่างอื่นระบบจะแสดงเฉพาะ ๒๕  รายช่ือแรกท่ีไดจ้ากการคน้หา
เท่านั้น จากตวัอยา่งเป็นการคน้หาตารางเรียนของนิสิต โดยระบุรหสัประจ าตวันิสิต 
 

๓. เม่ือคลิกท่ีปุ่ ม “ค้นหา” ระบบจะท าการค้นหาตามเง่ือนไขท่ีระบุแล้วแสดงรายช่ือนิสิตทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรหัสประจ าตัวนิสิตออกมาบนจอภาพ โดยมีการแสดงผลลัพธ์เรียงล าดับตามรหัส
ประจ าตวันิสิตจากนอ้ยไปหามาก แต่หากการก าหนดเง่ือนไขดงักล่าวเป็นการระบุรหัสนิสิต ซ่ึงมีเพียงท่านเดียว 
ในระบบจะแสดงขอ้มูลดงัรูปต่อไปน้ี 

๑. ระบรุหสัประจ าตวั
นิสิตที่ตอ้งการคน้หา 

๓. ระบจุ านวนรายชื่อ
ที่ไดจ้ากการคน้หา 

๒. ระบชุื่อ และ/หรือ 
นามสกลุนสิิต 
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๔. เม่ือคลิกท่ีรหสัประจ าตวัของนิสิตท่ีตอ้งการแลว้ ระบบจะท าการแสดงตารางเวลาเรียนของ นิสิต ดงัรูปต่อไปน้ี 

 

 
 
ขอ้มูลท่ีแสดงอยู่ในตารางเรียนประกอบไปด้วย ขอ้มูลรหัสวิชา (จ านวนหน่วยกิต) กลุ่มเรียน, วนัและเวลาเรียน
ตามล าดบั โดยจะถูกแสดงดว้ยสีฟ้าอ่อน ในกรณีท่ีมีวิชาเรียนซ ้ าซ้อนในตาราง ขอ้มูลจะถูกแสดงดว้ยสีแดงเพ่ือให้
เห็นวนั/เวลาของรายวิชาท่ีเรียนตรงกนั 
 

คลิกที่รหสัประจ าตวั       
นิสิตที่ตอ้งการใหแ้สดง
ตารางเวลาเรียน 

ปีการศกึษาที่ตอ้งการ
แสดง ตารางเรียน 
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๒.๔  ตารางสอนอาจารย์ 

ท่านสามารถคน้หาขอ้มูลตารางเวลาสอนของอาจารยไ์ดจ้ากเมนู “ตารางสอนอาจารย์” ขอ้มูลตารางสอนท่ีระบบ
แสดงจะเป็นของปีและภาคการศึกษาล่าสุด 

วิธีใช้งาน 

๑. ใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนู “ตารางสอนอาจารย์” 
๒. ให้ท่านระบุเง่ือนไขในการค้นหา โดยท าการพิมพ์ช่ืออาจารยท่ี์ต้องการ ท่านสามารถใช้เคร่ืองหมาย * เพื่อ

ก าหนดเง่ือนไขในการคน้หาไดใ้นแบบเดียวกนักบัการคน้หาตารางเวลาเรียนของนิสิต 
 

 
 
สมมติว่าต้องการค้นหาตารางเวลาสอนของอาจารยท่ี์ช่ือขึ้นตน้ด้วย “ต” สามารถท าได้โดยป้อน “ต**” ลงในช่อง 
“โปรดระบุช่ือท่านอาจารย์” จากนั้นท าการก าหนดจ านวนรายช่ือท่ีไดจ้ากการ ค้นหา ถา้ไม่ได้ก าหนดเป็นอย่างอื่น 
ระบบจะแสดงเฉพาะ ๒๕ รายช่ือแรกท่ีตรงกบัเง่ือนไขการคน้หาเท่านั้น หลงัจากท่ีระบุเง่ือนเสร็จเรียบร้อยแลว้ คลิกท่ี
ปุ่ ม  “คน้หา” ระบบจะท าการแสดงผลลพัธ์ดงัรูปต่อไปน้ี 

 
 
๓. คลิกท่ีช่ือเพื่อแสดงตารางเวลาสอนของอาจารยท่ี์ต้องการ สมมติว่าต้องการดูตารางสอนของพระมหาต่วน  

สิริธฺมโม ให้คลิกท่ีช่ือ จะไดผ้ลลพัธ์ตามรูปต่อไปน้ี 
 

๒. ก าหนดจ านวน       
ผลลพัธจ์ากการคน้หา 

๓. คลิกที่ปุ่ ม “คน้หา” 

คลิกที่ชื่อเพ่ือแสดงตารางเวลา
สอนของอาจารยท์ี่ตอ้งการ 

๑. พิมพช์ื่ออาจารย ์(สามารถใช้
เครื่องหมาย *   ได)้ 
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ขอ้มูลท่ีแสดงอยู่ในตารางสอนอาจารยป์ระกอบไปดว้ย ขอ้มูลรหัสวิชา (จ านวนหน่วยกิต) กลุ่มเรียน, ห้องเรียนและ
อาคารตามล าดบั โดยจะถูกแสดงบนพ้ืนสีฟ้าอ่อน และเม่ือคลิกไปท่ีรหสัวิชาจะแสดงรายละเอียดของวิชาขึ้นมา ส่วน
ในกรณีท่ีมีวิชาสอนซ ้าซอ้นบนตาราง ขอ้มูลจะถูกแสดงดว้ยสีแดงเพ่ือให้เห็นวนั/เวลาของรายวิชาท่ีสอนตรงกนั 
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๒.๕  ตารางการใช้ห้อง 

ท่านสามารถคน้หาขอ้มูลตารางการใชห้้องเรียนไดจ้ากเมนู “ตารางการใช้ห้อง” โดยระบบสามารถให้บริการคน้หา
ขอ้มูลตารางการใชห้้องเรียนไดท้ั้ง ปี/ภาคการศึกษาปัจจุบนัหรือยอ้นหลงั 

วิธีใช้งาน 

๑. ใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนู “ตารางการใช้ห้อง” 
๒. ระบบจะท าการแสดงรายช่ืออาคารทั้งหมดในมหาวิทยาลยั 
๓. คลิกท่ีรหสัอาคารเพ่ือให้ระบบแสดงรายช่ือห้องเรียนภายในอาคารนั้น ดงัรูปต่อไปน้ี 

 

 
 

เม่ือท าการคลิกท่ีรหัสอาคารท่ีตอ้งการแลว้ ระบบจะแสดงรายช่ือห้องทั้งหมดภายในอาคารนั้น พร้อมทั้งแสดงขนาด
ความจุของแต่ละห้องเรียนดว้ยว่าสามารถรับจ านวนนิสิตไดเ้ท่าใด  
 
๔. คลิกท่ีรหัสห้องเพื่อแสดงตารางการใชห้้องเรียน  ซ่ึงประกอบไปดว้ย ขอ้มูลรหัสวิชา (จ านวนหน่วยกิต) กลุ่ม

เรียนและระดบัการศึกษาตามล าดบั โดยจะแสดงดว้ยสีฟ้าอ่อน และสีเขียวอ่อน โดยสีฟ้าอ่อนหมายถึงห้องถูกใช้
ในลกัษณะปกติมีกลุ่มเรียนปกติกลุ่มเดียว สีเขียวอ่อนแสดงให้เห็นว่าห้องถูกใชใ้นลกัษณะปกติแต่จะมีการซ ้ า
ของกลุ่มวิชานั่นหมายความว่าวิชานั้นอาจจะมีหลายกลุ่มเรียนเข้ามาเรียนอยู่ในห้องเดียวกัน และสีแดงจะ
หมายความว่ามีการใช้ห้องเรียนซ ้ าซ้อนวิชากนับนตาราง โดยระบบจะแสดงให้เห็นวนั/เวลาของการใช้ห้อง
ตรงกนั (หรืออาจจะเป็นการใชห้้องเรียนเรียนร่วมกนัก็ได)้ ดงัรูปต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 

คลิกรหสัอาคารที่
ตอ้งการ 



VISION NET: INSTRUCTOR WEB USERMANUAL  ๑๓ 

 
 

๒.๖ ปฏิทินการศึกษา 

ท่านสามารถใช้ปฏิทินการศึกษาในการตรวจสอบก าหนดการต่างๆ ของมหาวิทยาลยั เช่น ก าหนดการลงทะเบียน 
ของ นิสิต แต่ละระดบั และชั้นปี, การลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชา, เปล่ียนกลุ่มและการถอนรายวิชา, การลงทะเบียนชา้, การช าระ
เงินผา่นธนาคารของนิสิตแต่ละชั้นปี เป็นตน้ 

วิธีใช้งาน 

๑. ใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนู “ปฏิทนิการศึกษา” 
๒. ระบบจะท าการแสดงก าหนดการต่าง ๆ ในปฏิทินการศึกษาให้  ดงัรูปภาพต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งการเลือกแสดง

ขอ้มูลของปฏิทินการศึกษาคณะพุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๔๘/๑ 
 
ถา้ตอ้งการดูปฏิทินการศึกษาของกลุ่มอื่นๆ ก็สามารถท าไดโ้ดยการใชเ้มาส์คลิกท่ี ชุดปฏิทิน หรือถา้ตอ้งการกลบัไป

ท่ีหนา้ข่าวประกาศ  สามารถท าไดโ้ดยการใชเ้มาส์คลิกท่ีปุ่ ม “หน้าเร่ิมต้น” ดงัรูปต่อไปน้ี 
 

เลือกหมายเลขหอ้งที่
ตอ้งการใหแ้สดงขอ้มลู
ตารางการใชห้อ้ง 

ปีการศกึษา และวนัเวลา
ที่ตอ้งการใหแ้สดงขอ้มลู
ตารางการใชห้อ้ง 
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๒.๗  หลักสูตรท่ีเปิดสอน 

ท่านสามารถตรวจสอบโครงสร้างหลกัสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลยัไดจ้ากเมนู “หลักสูตรท่ีเปิดสอน” ซ่ึงจะมีขอ้มูล
แสดงโครงสร้างของแต่ละหลกัสูตรโดยละเอียด เช่น จะศึกษาจบหลกัสูตรหน่ึงๆ จะตอ้งผา่น วิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปก่ี
หน่วยกิต วิชาเอกก่ีหน่วยกิต วิชาเลือกก่ีหน่วยกิต มีรายวิชาอะไรบา้งในแต่ละหมวด และถา้ตอ้งการส าเร็จหลกัสูตรจะตอ้งมี
หน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกว่าเท่าไร ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินก่ีปี ผลคะแนนต ่าสุดท่ีใชใ้นการจบหลกัสูตรจะเป็นเท่าไร เป็น
ตน้ 

วิธีใช้งาน 

๑.     ใชเ้มาส์คล้ิกท่ีเมนู “หลกัสูตรท่ีเปิดสอน” 
๒.     ท าการระบุระดบัการศึกษา และคณะท่ีตอ้งการ 
๓. ระบบจะแสดงขอ้มูลของสาขาวิชาในคณะท่ีเลือก ดงัรูปต่อไปน้ี 
 

ชดุปฏิทินการศกึษา 
ที่แสดงผล 

รายละเอียดของ
ก าหนดการ       
กิจกรรมต่างๆ 

เลือกปีการศกึษา / 
ภาคการศกึษาที่
ตอ้งการ 
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๔. ขอ้มูลท่ีแสดงประกอบดว้ย รหสั และช่ือสาขาวิชา, จ านวนหน่วยกิตรวมท่ีจะตอ้งผา่น , จ านวนปีสูงสุดท่ี
สามารถเรียนได ้และผลคะแนนต ่าสุดท่ีสามารถส าเร็จไดใ้นแต่ละหลกัสูตร  

๕. คล้ิกท่ีรหสัสาขาวิชาท่ีสนใจเพ่ือท าการแสดงโครงสร้างหลกัสูตรโดยละเอียด ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

๑. เลือกคณะที่ตอ้งการ 

ถา้ท่านตอ้งการกลบัไป
ที่หนา้ข่าวประกาศใหใ้ช้
เมาส ์คลิก้ที่ปุ่ ม "หนา้
เร่ิมตน้” 
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หลงัจากท่ีคล้ิกเลือกรหสัสาขาวิชาท่ีตอ้งการแลว้ระบบจะท าการแสดงโครงสร้างหลกัสูตรโดยละเอียด  โดยจะแสดง

แยกเป็นหมวดหลกั ซ่ึงแต่ละหมวดหลกัก็จะมีเกณฑจ์ านวนหน่วยกิตขั้นต ่าท่ีตอ้งผา่น นอกจากน้ีในแต่ละหมวดหลกัอาจจะ
ประกอบไปดว้ยหมวดยอ่ยๆ แต่ละหมวดยอ่ยก็จะมีรายช่ือวิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ หน่วยกิตของแต่ละรายวิชา โดย
มีรูปแบบการแสดงหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาดงัน้ี  

x (a-b-c)  หมายความว่า รายวิชานั้นมีจ านวนหน่วยกิต x หน่วย ซ่ึงประกอบไปดว้ยการเรียนแบบบรรยาย a หน่วย 
(ชัว่โมง) เป็นการปฏิบติั b หน่วย (ชัว่โมง) และศึกษาดว้ยตวัเอง c หน่วย (ชัว่โมง) 

๒.๘  วิทยานิพนธ์ 

 หวัขอ้เมนู วิทยานิพนธ์ คอื การบริการ สืบคน้รายช่ืองานวิจยัท่ีเป็นผลงานของนิสิต ประกอบการเรียนการสอน
ภายในมหาวิทยาลยั  

วิธีใช้งาน 

๑.     ใชเ้มาส์คล้ิกท่ีเมนู “วิทยานพินธ์” 
๒.     ท าการระบุช่ืองานวิจยัท่ีตอ้งการคน้หา โดยสามารถระบเุพียงบางส่วน โดยใชเ้คร่ืองหมาย * ได ้

 
 

๓.     คลิกท่ีปุ่ ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีไดด้งัภาพต่อไปน้ี 
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๔.  คลิกท่ีช่ือ เพ่ือดูรายละเอียดของงานวิจยั  ระบบจะแสดงขอ้มูลต่างๆ ดงัภาพต่อไปน้ี 

 
 

๒.๙  ตอบค าถาม 

 หวัขอ้เมนู ตอบค าถาม คือ การบริการ ตอบขอ้คิดเห็นท่ีผูใ้ชไ้ดแ้สดงความคิดเห็นเขา้มา อาจจะเป็นเร่ืองท่ีเป็นปัญหา 
หรือสงสัยในระบบ เร่ืองร้องเรียน เร่ืองช่ืนชม หรือเร่ืองต่างๆ  ทุกค าถามท่ีแสดงความคิดเห็นและส่งเขา้มาในระบบ เม่ือมีการ
ตอบแลว้โดยฝ่ายต่างๆ ท่ีรับผิดชอบ จะมาอยูร่วมกนัท่ีหน้า ความคิดเห็นของผู้ใช้ โดยจะแสดงค าถาม และค าตอบ พร้อมทั้งวนั
เวลา  
 

 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่นี่ เพื่อ download บทคดัย่อ
งานวิจยั ทัง้ภาษาไทย และภาษา
องังกฤษ 
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๒.๑๐  รับนิสิตใหม่ 

 หวัขอ้รับนิสิตใหม่ เป็นหวัขอ้บริการคน้หา และตรวจสอบขอ้มูลของผูส้มคัร ท่ีประสงคจ์ะเขา้มาศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
 

 
 

เม่ือเลือกคน้หาและตรวจสอบขอ้มูลผูส้มคัร จะปรากฏหนา้จอใหม ่ให้คน้หาขอ้มูลผูส้มคัรไดโ้ดยใส่
รายละเอียดต่างๆ ลงไป แลว้กดคน้หา จะไดผ้ลลพัธ์ออกมา ถา้ใส่ขอ้มูลเขา้ไปอยา่งถูกตอ้ง ส าหรับช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผูส้มคัร และใชต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลผูส้มคัรอีกทางหน่ึงดว้ย  
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ผลท่ีไดจ้ากการระบุเง่ือนไขท่ีใชใ้นการคน้หา 
 

 
 

ใชเ้มาส์คลิกท่ีรหสัประจ าตวัผูส้มคัรเพื่อตรวจสอบขอ้มูล   
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ส าหรับท่านอาจารยแ์ละบุคคลทัว่ไป จะใชข้อ้มูลจากเวบ็ไดทุ้กเมนูขา้งตน้ ตั้งแต่ เมนูวิชาท่ีเปิดสอน (หัวขอ้ ๒.๒) 
จนถึง เมนูรับนิสิตใหม่ (หัวข้อ ๒.๑๐) แต่เม่ือท่านเข้าสู่ระบบ โดยเลือกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ”เมนูท่ีเปิดให้ใช้ด้านซ้ายจะ
เปล่ียนไป จะเป็นเมนูส าหรับอาจารยเ์ท่านั้น และจะมีขอ้มูลต่างๆ ไวส้ าหรับให้อาจารยใ์ชง้านระบบบริการการศึกษาอย่างเต็ม
ระบบ ดงัจะไดอ้ธิบายต่อจากน้ีไป 

 

๒.๑๑  ข่าวประกาศและการเข้าสู่ระบบ 

 
เม่ือท่าน “เข้าสู่ระบบ” โดยท่านตอ้งป้อนรหสัประจ าตวั (Username) และรหสัผา่น (Password) ถา้รหสัประจ าตวัและ

รหสัผา่นท่ีป้อนถูกตอ้งระบบจะอนุญาตให้ท่านเขา้ไปใชง้านได ้ 
ดา้นบนของหน้าจอจะปรากฏช่ือท่าน แสดงให้รู้ว่าท่านไดเ้ขา้มาในระบบดว้ย Login ของท่านเอง และจะมีหน้าข่าว

ประกาศจะแสดงประกาศท่ีส่งมาให้ท่านโดยตรง ท่านควรหมัน่เขา้มาตรวจสอบดูข่าวประกาศน้ีเป็นระยะๆ ทางดา้นซ้ายมือ
ของหน้าจอจะแสดงถึงฟังก์ชันต่างๆท่ีท่านสามารถใชง้านไดเ้ช่น เปล่ียนรหัสผ่าน , ระเบียนประวติั, ภาระอาจารยท่ี์ปรึกษา, 
ภาระการสอน, บนัทึกประวติันิสิต, ขอ้มูลนิสิต, บนัทึกถึงผูเ้รียน, ดูรายการความคิดเห็น, ทะเบียนรายช่ือ, เสนอความคิดเห็น, ดู
สถิติการเขา้ใชร้ะบบ เป็นตน้ 

 
ข้อควรระวัง ท่านจะตอ้งเก็บรหัสผ่านไวเ้ป็นความลบั ถา้มีผูอ่ื้นทราบรหัสผ่านของท่าน จะท าให้ผูน้ั้นเข้าใช้งาน

ระบบเสมือนว่าเป็นตวัของท่านเอง ในกรณีท่ีสงสัยว่าบุคคลอื่นอาจรู้รหัสผา่นให้ท่านรีบท าการเปล่ียนรหัสผา่นทนัที และเม่ือ
ท่านเสร็จส้ินการใชง้านระบบแลว้ ท่านจะตอ้งออกจากระบบทุกคร้ัง โดยการคลิกท่ีเมนู “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกนัไม่ให้
ผูอ้ื่นเขา้มาใชง้านแทนตวัท่านได ้ส่วนในกรณีท่ีท่านลืมคลิกท่ีเมนู “ออกจากระบบ” ระบบจะท าการตดัล๊อกอินออกจากระบบ
โดยอตัโนมติัภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที 

วิธีใช้งาน 

๑. คลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ”  
๒. ป้อนรหสัประจ าตวั (Username) และรหสัผา่น (Password) 
๓. คลิกท่ีปุ่ ม “ตรวจสอบ” 

 

 
ความปลอดภยัของการส่งรหสัผา่นในระบบบริการการศึกษาน้ีไดม้าตรฐานสากลซ่ึงเป็นเทคนิคการเขา้รหสัขอ้มูลใน

แบบเดียวกนักบัการส่งหมายเลขบตัรเครดิตเพ่ือซ้ือสินคา้บนอินเตอร์เน็ต ท่านจะสังเกตไดจ้ากรูปกุญแจท่ีลอ็กอยู่ดา้นล่างขวา 
ท าให้มัน่ใจไดว่้าขอ้มูลรหสัผา่นท่ีท่านป้อนจะถูกท าการเขา้รหสัก่อนส่งผา่นระบบเครือข่าย 
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 เม่ือท่านเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ ระบบจะแสดงหนา้จอเมนูหลกั โดยมีเมนูแสดงฟังกช์นัต่างๆที่ท่านอาจารยส์ามารถ
ใชง้านไดแ้สดงอยูท่างดา้นซา้ยของจอภาพ ดงัรูปต่อไปน้ี 
 

 

๒.๑๒ เปลี่ยนรหัสผ่าน 

 เม่ือใดท่ีท่านสงสัยว่าอาจจะมีผูอ้ื่นทราบรหัสผ่าน ท่านอาจารยส์ามารถท าการเปล่ียนรหัสผ่านของตนเองได้
ตลอดเวลา โดยใช้เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” รหัสผ่านท่ีตั้งใหม่ควรจะประกอบไปด้วยตัวอกัษรและตัวเลข และไม่ควรส้ัน
จนเกินไป (ควรมีความยาวของรหสัผา่นอยา่งนอ้ย ๖ ตวัอกัษร) 

วิธีใช้งาน 

๑. คลิกท่ีเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 
๒. ป้อนรหสัผา่นเดิม ลงในช่องรหสัผา่นเดิม 
๓. ป้อนรหสัผา่นท่ีตั้งใหม่ ลงในช่องรหสัผา่นใหม ่
๔. ป้อนรหสัผา่นท่ีตั้งใหม่ซ ้าอีก ๑ คร้ัง ลงในช่องยืนยนัรหสัผา่นใหม่ เพ่ือป้องกนัการป้อนรหสัผดิพลาด 
๕. คลิกท่ีปุ่ ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ดงัรูปต่อไปน้ี 
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ท่านสามารถท าการเปล่ียนรหสัผา่นไดอ้ยา่งปลอดภยั เน่ืองจากขอ้มูลต่างๆท่ีท่านอาจารยป้์อนท่ีหนา้จอน้ีจะถูกท าการ
เขา้รหสัก่อนลงไปในระบบเครือข่าย ท่านจะสังเกตไดจ้ากรูปกุญแจลอ็กทางดา้นล่างซา้ยมือของจอภาพ 
 

๒.๑๓  ระเบียนประวัติ 

 แสดงรายระเอียดระเบียนประวติัของอาจารย ์ ในหนา้จอน้ีท่านสามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของท่านไดเ้อง  ขอ้มูล
ส่วนตวัท่ีสามารถแกไ้ขได ้ไดแ้ก่  ค  าหนา้ช่ือ และท่ีอยูปั่จจุบนั 
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วิธีใช้งาน 

๑. เลือกหวัขอ้  “ระเบียนประวตัิ”  จากหนา้จอหลกั 
๒. หากมีการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัใหใ้ส่ขอ้มูลส่วนตวัลงในช่องขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
๓. กดท่ี บันทึก เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดรั้บการแกไ้ขแลว้ 
๔. หากตอ้งการยกเลิกขอ้มูลท่ีเพ่ิงแกไ้ขในหนา้จอกดท่ีปุ่ ม ถอยกลบั 

 

๒.๑๔   ภาระอาจารย์ท่ีปรึกษา  

 เมนูภาระอาจารยท่ี์ปรึกษาประกอบไปดว้ย หน้าจอยอ่ยอีกหลายหน้าจอ เช่น เม่ือเล่ือนเมาส์ไปท่ี ค าว่า                 “ปี
การศึกษาท่ีเช้า” จะปรากฏหน้าจอใหม่ ให้เลือกนิสิตท่ีให้ค  าปรึกษาโดยเลือกจากปีท่ีเขา้ หรือ เล่ือนเมาส์ไปที่ “รหัสนิสิต”  จะ
เปล่ียนหน้าจอเป็นขอ้มูลนิสิตคนนั้น หรือเล่ือนไปท่ีสัญลกัษณ์ “สถานการณ์เข้าระบบ” จะสามารถก าหนดให้นิสิต ใช้งาน
ระบบหรือไม่ให้ใชง้านระบบได ้ดงัตวัอยา่ง 
 

 
 

เม่ือเล่ือนเมาส์ไปที่ ค  าว่า “ปีการศึกษาท่ีเข้า” จะเปล่ียนหน้าจอเป็นหน้าจอใหม่ และจะมีปีการศึกษาให้เลือก เม่ือกด
เลือกปีการศึกษาจะเป็นรายช่ือนิสิตท่ีตอ้งให้ค  าปรึกษาในแต่ละปีการศึกษานั้นๆ และเม่ือท่านอาจารยเ์ล่ือนเมาส์ แลว้คลิกไปท่ี
รหสัประจ าตวันิสิต จะเป็นหนา้จอใหม่ท่ีเป็นขอ้มูลของนิสิตคนนั้น  
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และเม่ือท่าน คลิกท่ีรหสัประจ าตวันิสิต จะเป็นหนา้จอ แสดงขอ้มูลของนิสิตคนนั้นๆ ท่ีเลือกเขา้ไปดูขอ้มูล เม่ือเขา้ไป
หน้าของขอ้มูลนิสิตแลว้ ท่านอาจารยจ์ะไดสิ้ทธ์ิ การเขา้ถึงขอ้มูลนิสิต และยงัสามารถท าการใดๆ ทุกอย่าง เสมือนนิสิตได ้แต่
ในระบบจะเก็บประวติัการเปล่ียนแปลงขอ้มูล ไวด้ว้ยในทุกคร้ังท่ีเกิดการแกไ้ขขอ้มูล  

โดยการใชง้านเมนูตามสิทธ์ิของนิสิต ท่านสามารถดูรายละเอียดไดจ้ากคู่มือการใชง้านเวบ็ เล่มของนิสิต 
 
สัญลักษณ์ต่างๆ บนหน้าจอภาระอาจารย์ที่ปรึกษา  

 

เม่ือกดท่ีสัญลกัษณ์  “สถานการณ์ที่เข้าระบบ” บริเวณ
หนา้รหสันิสิต จะเปล่ียนสถานะ การเขา้ระบบของนิสิต
ไป เป็นล็อก, ไม่สามารถลงทะเบียนได้, หรือปลดล็อก 
เป็นตน้ 

 
เม่ือกดท่ี สัญลกัษณ์ “สมุดโน้ต” จะเป็นการส่งขอ้ความ
ถึงตัวนิสิตโดยตรง เม่ือนิสิตล็อกอิน เข้าระบบมาจะ
เห็นขอ้ความท่ีส่งไปถึง 

 
ในหน้าจอภาระอาจารยท่ี์ปรึกษา ยงัมีขอ้มูลต่างๆ ของนิสิตอีกดว้ย เช่น รายช่ือนิสิต, การลงทะเบียน, สถานะนิสิต, 

หน่วยกิตท่ีลงทะเบียน, หน่วยกิตท่ีผา่นไปแลว้, ระดบัคะแนนเฉล่ีย, ระดบัการศึกษา, สถานภาพ, รูปนิสิต เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 

เลือกปีการศึกษาท่ีเขา้ เพื่อ
ดูรายช่ือ น.ศ.ท่ีให้ปรึกษา 
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๒.๑๕   ภาระการสอน   

 เม่ือท่านเลือกเมนู “ภาระการสอน” จะเป็นหน้าจอ ท่ีมีเมนู ให้ท่านอาจารยใ์ช้งานอีกหลายเมนูย่อย  ไดแ้ก่ รายช่ือ
นิสิต, รายช่ือนิสิตวิทยานิพนธ์, กิจกรรม, บนัทึกเกรด, ตารางสอนอาจารย,์ สถิติการลงทะเบียน ซ่ึงเมนูยอ่ยเหล่าน้ีคือ ภาระการ
สอนของท่านอาจารย ์ดงัจะไดอ้ธิบายเมนูยอ่ยต่างๆ ต่อไป 

 
 

๑.   รายช่ือนิสิต จะเป็นรายช่ือนิสิตทั้งหมด ในวิชาของท่าน ท่ีเปิดสอนทุกวิชา โดยท่านอาจารยส์ามารถดูรายช่ือจาก
หนา้จอไดโ้ดยกดปุ่ ม “เคร่ืองหมายค าถาม? ” หรือจะเลือกดาวน์โหลดรายช่ือนิสิตในวิชาท่ีอาจารยส์อน ไปใชง้านดา้นอืน่ๆ ได้
โดยการเลือกกดท่ี สัญลกัษณ์ MSWord  จะไดร้ายช่ือนิสิตในรูปแบบไฟล ์เวิร์ด ไปใชง้านได ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กดเลือกเพ่ือดขูอ้มลู 
บนหนา้จอ 

กดเลือกเพ่ือดาวน์
โหลดไฟลเ์วิรด์ 
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๒.  รายช่ือนิสิตวิทยานิพนธ์  เม่ือเลือกหวัขอ้ยอ่ยน้ีจะแสดงรายช่ือนิสิตท่ีท่านใหค้  าปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยเลือก
รายช่ือนิสิตจากปีการศึกษาท่ีเขา้ได ้
 

 
 
๓.    กิจกรรม จะถูกใชเ้ม่ือท่านไปเป็นท่ีปรึกษากิจกรรมของนิสิตในดา้นต่างๆ โดยจะตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลการเป็น

ท่ีปรึกษากิจกรรมท่ีฐานขอ้มูลหลกั (บนโปรแกรมของงานทะเบียน ฯ) และเม่ือมีการบนัทึกกิจกรรมถูกตอ้ง เม่ือ
ท่านอาจารยเ์ปิดเมนูกิจกรรมน้ีขึ้นมาอีกคร้ังจะมีรายช่ือของกิจกรรมท่ีท่านอาจารยใ์หค้  าปรึกษาปรากฏขึ้นมาให้
เห็น 

 

 
                
           และเม่ือคลิกท่ีรายช่ือกิจกรรมระบบจะแสดงรายช่ือพร้อมต าแหน่งของนิสิตท่ีร่วมกิจกรรม ดงัภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 



VISION NET: INSTRUCTOR WEB USERMANUAL  ๒๗ 

๔.     บันทึกเกรด ในหนา้จอ “บนัทึกเกรด” จะมีส่วนใหค้ลิกเขา้ไปใชง้านไดอ้ีกหลายหนา้จอ เช่น เม่ือคลิกไปที่รหสั
วิชาท่ีเปิดสอน จะเขา้ไปที่หนา้จอดูคะแนนเกรดเฉล่ียสะสมรายภาคของนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาท่ีท่าน
สอน, คลิกไปที่ ปุ่ มเคร่ืองหมาย ? คอลมัน์คะแนน จะเปิดหนา้จอใหม่ใหบ้นัทึกช่วงคะแนน, คลิกไปที่ปุ่ ม
เคร่ืองหมายค าถาม คอลมันเ์กรด จะเป็นหนา้จอใหม่ให้เขา้สู่ระบบตดัเกรด เป็นตน้ ดงัจะไดอ้ธิบายทีละขั้นตอน
ให้กระจ่างต่อไป 

 

 
 
 
 

๑. คลิกท่ีรหสัวิชา ในคอลมัน์รหัสวิชา จะไปสู่หน้าจอใหม่ โดยในหนา้จอน้ีจะแสดงรายช่ือของนิสิตท่ีลงเรียนวิชา
น้ีทั้งหมดโดยแยกเป็นสาขาวิชา และแสดงเกรดเฉล่ียสะสมรายภาคของนิสิต 

 

คลิกเพ่ือเขา้ไปดเูกรด
เฉลี่ยสะสมรายภาคของ
นิสิตที่ลงวิชานี ้

คลิกเพ่ือก าหนดช่วง
คะแนน ในหนา้จอใหม่ 

จะเป็นหนา้จอใหม่ให้
เขา้สู่ระบบตดัเกรด 
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๒.     คลิกท่ี เคร่ืองหมายค าถามของคอลัมน์คะแนน จะไปสู่หนา้จอใหม่ เพื่อบนัทึกคะแนน โดยทางซา้ยมือจะมีเมนู
ยอ่ยเกิดขึ้นใหใ้ชง้านอีก ๓ เมนูยอ่ยคือ เมนูยอ่ย บนัทึกช่วงคะแนน, เมนูยอ่ย พิมพใ์บแจง้เกรด และเมนูยอ่ยการ
กระจายของคะแนน 

 

 
 

ในเมนูยอ่ยบนัทึกช่วงคะแนน ทา่นอาจารยจ์ะตอ้งก าหนดสัดส่วนในการเก็บคะแนนก่อน  โดยใหเ้ขา้ไปท่ี เมนูยอ่ย 
บนัทึกช่วงคะแนน โดย ท่านถูกก าหนดสิทธิ ให้สามารถใชห้นา้จอดงักล่าวได ้โดยปกติ รายวิชาท่ีมีการเรียนการสอน
โดยอาจารย ์มากกว่า ๑ ท่าน จะสามารถก าหนดสิทธิดงักล่าวได ้
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๑)  เลือกตัดเกรดแยกกลุ่มเรียน หรือรวมกบักลุ่มเรียนอ่ืน 
สามารถก าหนด ให้กลุ่มเรียนท่ีด าเนินการอยู่ ไปใช้สูตรวิธีการตดัเกรด ร่วมกบั กลุ่มเรียนอ่ืนๆ โดยกลุ่มเรียนนั้น  

ตอ้งเป็นรายวิชาเดียวกนั กลุ่มเรียนท่ีก าลงัแสดง ไดจ้ากหน้าจอขา้งตน้หรือจากหน้าจอเลือกรายวิชาในกรณีท่ีจะเลือกกลุ่มการ
ตดัเกรดเป็นชุด 

 
 
หมายเหตุ  หากท่านก าหนดวิธีการเกรด โดยอา้งอิงกบั กลุ่มเรียนอื่นแลว้   ท่านจะไม่สามารถก าหนด เง่ือนไขการ

เก็บคะแนน ในหน้าจอของตอนเรียนน้ีได้ ท่านจะตอ้งเขา้สู่หน้าจอของตอนเรียนหลกั จึงจะท าการ
แกไ้ขได ้กลุ่มเรียนท่ีถูกระบุให้เป็นกลุ่มหลกัในการตดัเกรดแลว้  จะไม่สามารถอา้งอิงในการตดัเกรด

๒ เลือกวิธีตัดเกรด 

๓ ก ำหนด 
วิธีเกบ็คะแนน 

๑ เลือกตัดเกรดแยกกลุ่มเรียน  
หรือรวมกับกลุ่มเรียนอ่ืน 

เกณฑ์คะแนน 
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ไปกบักลุ่มอ่ืนอีกได ้หากการก าหนดเลขท่ีการก าหนดคะแนนระหว่างแต่ละกลุ่มเรียนตรงกนั   ระบบจะ
โอนคะแนนให้อตัโนมติั 

 
๒)  เลือกวิธีตัดเกรด 
ก าหนดวิธีการตดัเกรด โดยท่านจะตอ้งเลือกกลุ่มสัญลกัษณ์เกรดประกอบดว้ย เช่น A, B, หรือ A, B+, C, หรือ S, U 

เป็นตน้   การตดัเกรดแบง่ไดเ้ป็น ๓ ระบบคือ 
 
วิธีที ่ การตัดเกรด ค าอธิบาย 
๑ FIX-RATE ตดัเกรด โดยผูใ้ชเ้ป็นผูก้  าหนดช่วงคะแนน ท่ีตอ้งการให้ได้

เกรดท่ีก าหนด  ค่าคะแนนท่ีก าหนด  จะบรรจใุนตรงบริเวณ 
FIXRATE   ค่าคะแนนท่ีใส่  เป็นคะแนนเร่ิมตน้  ตวัอยา่งเช่น 

A   ๘๐- >>> 
B+ ๗๐-๗๙ 
B   ๖๐ – ๖๙ 
จะระบุท่ีช่องดงัน้ี 

 
๒ T-SCORE เป็นการตดัเกรด โดยใช ้Normalize T-Score ระบบจะท าการ

น าคะแนนรวมไปจดัเป็นคะแนน T แลว้แบ่งช่วงคะแนนตาม
ค่าสูงสุดต ่าสุด ตามแบบ Normal Curve 
( ต้องระบุเกรด สูงสุดต ่าสุด ท่ี MINIMUM , MAXIMUM) 

๓ MEAN-SD การตดัเกรดโดยการใช ้Mean / SD โดยใหเ้กรดแต่ละเกรด มี
ช่วงของค่าคะแนนเท่ากบั ๑ SD ( B+ -> B = ๐๕.SD )      
( ต้องระบุเกรด สูงสุดต ่าสุด ท่ี MINIMUM , MAXIMUM) 
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๓)  ก าหนดวิธีเก็บคะแนน 
 

 
 
ท่านสามารถเลือกจ านวนคร้ัง ในการเก็บคะแนน ไดสู้งสุดถึง ๑๐๐ คร้ัง โดยการระบุการเก็บคะแนนแต่ละคร้ังจะ

ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีตอ้งก าหนดคือ 
 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
SCORE EVALUATION ก าหนดช่ือของการเก็บคะแนนคร้ังนั้นๆ 

TOTAL จ านวนคะแนนดิบ 
TYPE ประเภทของคะแนน จ าแนกเป็น QUIZ, MIDTERM และ 

FINAL 
STATUS สถานการประกาศผลคะแนนใหนิ้สิตทราบ 

% สัดส่วนเป็น เปอร์เซ็นต ์ ท่ีจดัเก็บเป็นคะแนนรวม   
INSTRUCTOR ช่ือ อาจารยผ์ูส้อนท่ี มีสิทธิ ในการกรอกคะแนน คร้ังน้ี 

หมายเหตุ หากการก าหนดเลขท่ีการก าหนดคะแนนระหว่างแต่ละกลุ่มเรียนตรงกนั   ระบบจะโอนคะแนนให้
อตัโนมติั ท่านสามารถลบรายการการเก็บคะแนนไดโ้ดย Click ลบ รายการคะแนนท่ีกรอกไว ้จะไม่
สามารถเรียกกลบัมาได ้
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การบันทึกคะแนนเก็บ 

 

 
 
 

 
หนา้จอส าหรับบนัทึกคะแนน  จะเป็นหนา้จอหลกัท่ีใชใ้นการตดัเกรด  จะประกอบดว้ย ๒ ส่วนหลกัๆคือ 
• ส่วนส าหรับการกรอกคะแนนดิบ   
• ส่วนท่ีใชใ้นการปรับปรุงเกรด ท่ีไดจ้ากการค านวณแลว้  หรือใชใ้นการตดันิสิตบางคน  ออกจากกลุ่มตวัอยา่งใน

การค านวณ  แลว้ท าการก าหนดเกรดเอง 
 

แสดงค่ำสถิติ 

สถำนะนิสิต 

Column คะแนนเกบ็ 

ก ำหนดเกรดเอง 
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การกรอกคะแนนดิบ 
จ านวนช่องของคะแนน จะขึ้นอยูก่บัจ านวนคร้ังท่ีท าการเก็บคะแนนดิบ  โดยท่ีหวั COLUMN จะแสดงเง่ือนไขใน

การเก็บคะแนนดงัน้ี 
 

 
EDIT 

     กดเพื่อท าการกรอกข้อมูลคะแนนดิบ  เม่ือกดแล้ว  จะท าให้ปุ่ ม EDIT 
กลายเป็น SAVE  ท่านจะตอ้งกด SAVE เม่ือไดก้รอกคะแนนเสร็จส้ินแลว้ 
    กรณีท่ีขึ้นว่า LOCK แสดงว่าท่านไม่สามารถบันทึกคะแนนนั้นได้  โดย
เง่ือนไขน้ีจะถูกก าหนดจากหนา้จอช่วงคะแนน 

Point: ๑        บอกให้ทราบว่าเป็นการเก็บคะแนนคร้ังท่ี   
• หากน า Mouse มาวางบน ค าว่า Point  ระบบจะแสดงช่ือการเก็บคะแนนนั้น 
• หาก Click ท่ีค  าว่า Point ระบบจะท าการเรียงล าดบัตามคะแนน 

๑:๑๐๐ 
๒๐% 

       แสดงการเก็บคะแนน หมายถึง คะแนนเตม็ ๑๐๐ และจดัเก็บ ๒๐% 

 

 
กดเพื่อแสดงหนา้จอการ Import คะแนนจาก File ดงัน้ี 

 
โดย File ท่ีจะน ามา Import ตอ้งมีลกัษณะเป็น ๒ Column คือรหสันิสิตและคะแนนดิบ 
สามารถ Import ไดด้ว้ยการ Copy ขอ้มูลนั้น แลว้น าไป Paste ท่ี  

Area Box แลว้กดปุ่ ม Import  
 
การตัดโอนเกรด 
เม่ือเสร็จส้ินการบนัทึกคะแนนแลว้ จะพบว่าระบบจะท าการค านวนเกรด On-line Real-time 

ตลอดเวลา โดยจะแสดงไวใ้น Column แลว้ เกรดท่ีไดจ้ะแสดงในช่อง Result  การโอนเกรด ท าไดโ้ดยการกดท่ี
รูป Disk ระบบจะท าการโอนเกรดท่ีค านวนได ้ไปสู่ Column Adjust/Grade Result 

 
หมายเหตุ การโอนเกรด จะท าเฉพาะนิสิต ท่ีถูกก าหนดใหเ้ป็น Cal ท่ี Column Cal or Manual เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
การก าหนดเกรดเอง 
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ส่วนน้ี จะใชใ้นการปรับเกรดท่ีไดจ้าการค านวน หรือดึงนิสิตท่ีมีคะแนนเกบ็สูง หรือ ต ่า
ผิดปกติออกจาก กลุ่มตวัอยา่ง  การด าเนินการดงักล่าว ท าไดโ้ดยการกดเลือก ให้ Cal or Manual 

  
หัวข้อ ค าอธิบาย 

 

Cal or Manual 
ใชใ้นการก าหนดให้นิสิตแต่ละคนถูกตดัเกรดผา่นระบบ 

หรือ ตอ้งการก าหนดเกรดเอง  เม่ือกดปุ่ มแลว้ ตอ้งท าการ SAVE 
โดยให้ Click ท่ี Check Box  

 

 

Result 
ช่องแสดงผลการค านวนเกรดท่ีได ้ กรณีท่ีเกรดใน       

นิสิตนั้นถูกก าหนดเป็น Manual จาก Column แรก  จะไม่แสดง
เกรดนั้นบนช่อง  โดยท่านสามารถก าหนดเกรดไดโ้ดยกดปุ่ ม 
Adjust ในช่อง Adjust 

การก าหนดใหนิ้สิตไม่ถูกค านวนเกรด จะท าใหค้่า N 
หรือกลุ่มประชากรท่ีใช ้ในการค านวนทางสถิติถูกปรับลดไปดว้ย 

 

 

Adjust 
ใชส้ าหรับ ก าหนดเกรดท่ีตอ้งการการ  ให้กดปุ่ ม Adjust 

ท่านจะสามารถปรับเกรดได ้ในรายการนิสิตท่ี ถูกก าหนดเกรดให้
เป็น Manual เท่านั้น 

 
หมายเหตุ กรณีท่ีนิสิต ลงทะเบียนแลว้ท าการถอนโดยไดสั้ญลกัษณ์ W ระบบจะท าการตั้งให้ออกจากกลุ่ม
ตวัอยา่งอตัโนมติั 

 
 การกรอกคะแนนส าหรับการตัดเกรดรวม 
 

 

 
 
 
 
 

Click ท้ังหมดเพ่ือแสดง และบันทึก 
ทุกกลุ่มเรียน 



VISION NET: INSTRUCTOR WEB USERMANUAL  ๓๕ 

ท่านสามารถเลือกบนัทึกคะแนนทีละกลุ่มเรียน หรือทุกกลุ่มเรียนพร้อมกนัได ้ โดย Click ท่ี ค  าว่า ทั้งหมด หากโดยมี
เง่ือนไขคือ 

• การบนัทึกคะแนนทุกกลุ่มเรียนพร้อมกนั  ตอ้งท าท่ีกลุ่มเรียนหลกัท่ีถูกอา้งอิงเท่านั้น 
• กรณีท่ีอยูใ่นกลุ่มเรียนยอ่ย ท่านสามารถ Click เพ่ือแสดงคะแนนได ้เท่านั้น 
 
 
การเลือก Mode ในการแสดงค่าคะแนนดบิ 
 
 
 
 
ท่านสามารถเลือก Mode การแสดงคะแนนได ้๒ Mode คือ 
• คะแนนดิบ เป็นคะแนนท่ีท่านกรอกเขา้มา 
• คะแนนค านวณ เป็นคะแนนท่ีท าการคิดเป็น % ตามท่ีก าหนดไวแ้ลว้ โดยใน Mode น้ีไม่สามารถแกไ้ข

คะแนนได ้
 
ตารางอ้างอิง T ที่ใช้อ้างอิงในระบบ 

T AREA T AREA T AREA T AREA T AREA 

๑๐ ๐.๐๐๓๒ ๒๑ ๐.๑๙๐๐ ๔๑ ๑๘.๔๑๐๐ ๖๑ ๘๖.๔๓๐๐ ๘๑ ๙๙.๙๐๓๐ 
๑๑ ๐.๐๐๖๔ ๒๒ ๐.๒๖๐๐ ๔๒ ๒๑.๑๙๐๐ ๖๒ ๘๘.๔๙๐๐ ๘๒ ๙๙.๙๓๑๐ 
๑๒ ๐.๐๐๗๐ ๒๓ ๐.๓๕๐๐ ๔๓ ๒๔.๒๐๐๐ ๖๓ ๙๐.๓๒๐๐ ๘๓ ๙๙.๙๕๒๐ 
๑๓ ๐.๐๑๑๐ ๒๔ ๐.๔๗๐๐ ๔๔ ๒๗.๔๓๐๐ ๖๔ ๙๑.๙๒๐๐ ๘๔ ๙๙.๙๖๖๐ 
๑๔ ๐.๐๑๖๐ ๒๕ ๐.๖๒๐๐ ๔๕ ๓๐.๘๕๐๐ ๖๕ ๙๓.๓๒๐๐ ๘๕ ๙๙.๙๗๗๐ 
๑๕ ๐.๐๒๓๐ ๒๖ ๐.๘๒๐๐ ๔๖ ๓๔.๔๖๐๐ ๖๖ ๙๔.๕๒๐๐ ๘๖ ๙๙.๙๘๔๐ 
๑๖ ๐.๐๓๔๐ ๒๗ ๑.๐๗๐๐ ๔๗ ๓๘.๒๑๐๐ ๖๗ ๙๕.๕๔๐๐ ๘๗ ๙๙.๙๘๙๐ 
๑๗ ๐.๐๔๘๐ ๒๘ ๑.๓๙๐๐ ๔๘ ๔๒.๐๗๐๐ ๖๘ ๙๖.๔๑๐๐ ๘๘ ๙๙.๙๙๒๘ 
๑๘ ๐.๐๖๙๐ ๒๙ ๑.๗๙๐๐ ๔๙ ๔๖.๐๒๐๐ ๖๙ ๙๗.๑๓๐๐ ๘๙ ๙๙.๙๙๕๒ 
๑๙ ๐.๑๐๐๐ ๓๐ ๒.๒๘๐๐ ๕๐ ๕๐.๐๐๐๐ ๗๐ ๙๗.๗๒๐๐ ๙๐ ๙๙.๙๙๖๘ 
๒๐ ๐.๑๓๐๐ ๓๑ ๒.๘๗๐๐ ๕๑ ๕๓.๙๘๐๐ ๗๑ ๙๘.๒๑๐๐ 

  ๓๒ ๓.๕๙๐๐ ๕๒ ๕๗.๙๓๐๐ ๗๒ ๙๘.๖๑๐๐ 
  ๓๓ ๔.๔๖๐๐ ๕๓ ๖๑.๗๙๐๐ ๗๓ ๙๘.๙๓๐๐ 
  ๓๔ ๕.๔๘๐๐ ๕๔ ๖๕.๕๔๐๐ ๗๔ ๙๙.๑๘๐๐ 
  ๓๕ ๖.๖๘๐๐ ๕๕ ๖๙.๑๕๐๐ ๗๕ ๙๙.๓๘๐๐ 
  ๓๖ ๘.๐๘๐๐ ๕๖ ๗๒.๕๗๐๐ ๗๖ ๙๙.๕๓๐๐ 
  ๓๗ ๙.๖๘๐๐ ๕๗ ๗๕.๘๐๐๐ ๗๗ ๙๙.๖๕๐๐ 
  ๓๘ ๑๑.๕๑๐๐ ๕๘ ๗๘.๘๑๐๐ ๗๘ ๙๙.๗๔๐๐ 
  ๓๙ ๑๓.๕๗๐๐ ๕๙ ๘๑.๕๙๐๐ ๗๙ ๙๙.๘๑๐๐ 
  ๔๐ ๑๕.๘๗๐๐ ๖๐ ๘๔.๑๓๐๐ ๘๐ ๙๙.๘๖๕๐ 

 
๔.     คลิกท่ี เคร่ืองหมายค าถามของคอลัมน์เกรด จะไปสู่หนา้จอใหม่ เพื่อบนัทึกเกรด 

Click เพ่ือเลือก Mode กำรแสดงคะแนน 
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๕.     คลิกท่ีหวัขอ้ พมิพ์ใบแจ้งเกรด จะไปสู่หนา้จอใหม่ เพ่ือพิมพใ์บแจง้เกรดออกทางโปรแกรมเวิร์ด ดงัน้ี 
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๕.   ตารางสอนอาจารย์ ท่านสามารถขอดูขอ้มูลตารางสอนของท่าน ณ ปี/ภาคการศึกษาท่ีตอ้งการไดจ้ากเมนู 
“ตารางสอนอาจารย์” 

วิธีใช้งาน 

๑. จากหนา้จอภาระการสอน คลิกท่ีเมนู “ตารางสอนอาจารย์” 
๒. ระบบจะแสดงขอ้มูล ปี/ภาคการศึกษา ช่วงวนัเวลาท่ีตอ้งการแสดงตารางสอน 

 

 
 
 หมายเหตุ ขอ้มูลท่ีแสดงในตารางประกอบไปดว้ย รหสัวิชา (จ านวนหน่วยกิต) กลุ่มเรียน, หอ้งเรียนและอาคาร
ตามล าดบั ในกรณีท่ีตารางเวลาสอนซ ้าซอ้นระบบจะแสดงขอ้มูลดว้ยช่องสีแดง 
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           ๖.  สถิติการลงทะเบียน ท่านสามารถขอดูขอ้มูลสถิติการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีท่านเป็นผูส้อนไดต้ั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ขอ้มูลจะประกอบไปดว้ย ปี/ภาคการศึกษา, วิทยาเขต, ช่ือวิชา, กลุ่มเรียน, จ านวนเปิดรับลงทะเบียน, จ านวนนิสิตท่ี
ลงทะเบียนเรียน 

วิธีใช้งาน 

๑. จากหนา้จอเมนูหลกั คลิกท่ีเมนู “สถิติการลงทะเบียน” 
๒. เม่ือดูขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ท่านสามารถกลบัไปท่ีเมนูหลกัไดโ้ดยคลิกท่ีเมนู “ถอยกลับ”  

รูปต่อไปน้ีเป็นหนา้จอตวัอยา่งขอ้มูลสถิติการลงทะเบียน 
 

 
 

๒.๑๖ บันทึกประวัตินิสิต  

 อาจารยส์ามารถบนัทึกประวติัเพ่ิมเติมของนิสิตได ้เช่น ประวติัความประพฤติของนิสิตซ่ึงอาจจะเป็นประวติัในดา้นดี 
หรือไม่ดีกไ็ด ้ขอ้มูลประวติัท่ีท่านป้อนเขา้สู่ระบบจะถูกแสดงอยูใ่นส่วนของระเบียนประวติันิสิต  

          วิธีใช้งาน 

๑. จากหนา้จอเมนูหลกั คลิกท่ีเมนู “บันทึกประวัตินิสิต”  
๒. ป้อนรหสันิสิตท่ีตอ้งการบนัทึกประวติัเพ่ิมเติมลงในช่องว่าง 
๓. คลิกท่ีปุ่ ม “บันทึก” กรุณาดูภาพต่อไปน้ีประกอบ 
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๔. ในกรณีท่ีนิสิตคนท่ีท่านอาจารยต์อ้งการบนัทึกประวติัเพ่ิมเติมมีประวติัซ่ึงถูกบนัทึกโดยอาจารยท์่านอ่ืนมาแลว้ 

ขอ้มูลประวติัดงักล่าวจะถูกแสดงออกมาทางหน้าจอ ถา้ประวติัดงักล่าวถูกบนัทึกโดยตวัท่านอาจารยเ์อง ระบบ
จะแสดงขอ้ความ [ ลบ ] เพื่อให้ท่านสามารถลบรายการประวติันั้นออกจากระบบได ้ส่วนในกรณีของประวติัท่ี
ถูกป้อนโดยอาจารยท์่านอ่ืน ท่านจะไม่สามารถท าการลบรายการนั้นได ้

ดา้นล่างของจอภาพจะมีช่องว่างให้ท่านอาจารยป้์อนประวติัของนิสิตได ้ท่านอาจารยส์ามารถระบุไดว่้า
ประวติัดงักล่าวเป็นประวติัดีหรือไม่ดี โดยการก าหนดคะแนนในช่องถดัมา ถา้คะแนนท่ีให้เป็นบวกแสดงว่าเป็น
ประวติัดี ในทางกลบักนัถา้คะแนนท่ีให้เป็นลบแสดงว่าเป็นประวติัในแง่ลบ  
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๒.๑๗  ข้อมูลนิสิต (ตรวจสอบข้อมูลนิสิต.) 

 ใช้เพื่อให้อาจารยส์ามารถตรวจสอบขอ้มูลสถานภาพรายภาค , ระดบัคะแนนเฉล่ียในภาคการศึกษา, คะแนนเฉล่ีย
สะสม, หน่วยกิตท่ีลงในภาคการศึกษา และหน่วยกิตสะสมของนิสิตแต่ละคนได ้

         วิธีใช้งาน 

๑. จากหนา้จอเมนูหลกั ให้ท่านคลิกท่ีเมนู “ข้อมูลนิสิต 
๒. ระบุรหสันิสิต 
๓. กดปุ่ ม “ค้นหา” 
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๒.๑๘  ท าบันทึกถึงผู้เรียน  

 ท่านอาจารยส์ามารถส่งขอ้ความ/ท าบนัทึกถึงนิสิตแต่ละคน หรือ นิสิตในกลุ่มเรียนท่ีก าหนด หรือ นิสิตทุกคนใน
มหาวิทยาลยัได ้ขอ้ความท่ีส่งถึงนิสิตแต่ละคน หรือ นิสิตในกลุ่มเรียนท่ีก าหนดจะปรากฏอยูใ่นหน้าข่าวประกาศของนิสิตแต่
ละท่าน เม่ือนิสิตเขา้ใชง้านระบบบริการการศึกษา นิสิตจะไดรั้บขอ้ความดงักล่าวทนัที ในกรณีของการส่งขอ้ความถึงนิสิตทุก
คนในมหาวิทยาลยั ขอ้ความจะปรากฏท่ีหนา้ข่าวประกาศในส่วนท่ีเป็นขอ้มูลสาธารณะ (http://regweb.mcu.ac.th) 

วิธีใช้งาน 

๑. จากหนา้จอหลกั ใหท้่านคลิกท่ีเมนู “ท าบันทึกถึงผู้เรียน” 
๒. ระบุรูปแบบการส่งขอ้ความ โดยการคลิกท่ีวงกลมหน้าตวัเลือกท่ีตอ้งการ ในกรณีของการส่งขอ้ความถึงนิสิต

รายคน ให้ป้อนรหัสประจ าตวัของนิสิตลงในช่องรหัสประจ าตวันิสิตดว้ย ส่วนในกรณีท่ีตอ้งการส่งขอ้ความถึง
นิสิตในกลุ่มเรียน ให้ป้อนรหสัวิชา, กลุ่มเรียน, ระดบัการศึกษาและวิทยาเขต 

๓. ป้อนช่ือเร่ืองลงในช่อง “ช่ือเร่ือง” 
๔. ป้อนขอ้ความลงในช่อง “ข้อความ” 
๕. ก าหนดวนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมตน้แสดงขอ้ความ 
๖. ก าหนดวนั/เดือน/ปีท่ีส้ินสุดการแสดงขอ้ความ 
๗. ระบุระดบัความส าคญัของขอ้ความ (ขอ้ความจะถูกแสดงท่ีหน้าข่าวประกาศโดยมีการเรียงล าดบัจากขอ้ความท่ี

ส าคญัมากไปหานอ้ย) 
๘. คลิกท่ีปุ่ ม “ส่งข้อความ”  
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๒.๑๙ รายการความคิดเห็น  

 เป็นเมนูส าหรับดูรายการความคิดเห็นต่างๆ ท่ีมี ผา่นระบบบริการการศึกษา  

         วิธีใช้งาน 

๑. จากหนา้จอเมนูหลกั คลิกท่ีเมนู “รายการความคิดเห็น” 
๒. เลือกเดือน/ปี ท่ีตอ้งการดูรายการความคิดเห็น   

 

 
 

๒.๒๐  ทะเบียนรายช่ือ 

 ใชส้ าหรับแสดงรายช่ือนิสิตพร้อมสถานภาพและระดบัคะแนนเฉล่ีย และพิมพร์ายช่ือนิสิตในวิชาเอกท่ีก าหนด 

          วิธีใช้งาน 

๑. เลือก “ทะเบียนรายช่ือ“  จากหนา้จอหลกั 
๒. คณะ และปีท่ีรับเขา้ ในหนา้จอสถิติ น.ศ.จ าแนกสภาพ ตามปีท่ีรับ 
๓.     คลิกเลือกท่ีจ านวนนิสิตของสาขาวิชาท่ีตอ้งการแสดงผลรายงาน ดงัหนา้จอต่อไปน้ี 
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รายงานน้ีสามารถเรียงล าดบัตามช่ือ ของนิสิตในสาขาวิชาได ้โดยการคลิกท่ี “ช่ือ” และหากตอ้งการพิมพร์ายช่ือนิสิต

เป็นไฟล ์Word คลิกท่ี   ซ่ึงท่านสามารถน าไฟลท่ี์ไดน้ั้นไปบนัทึกเป็นไฟลเ์วิร์ดหรือพิมพอ์อกทางเคร่ืองพิมพไ์ดท้นัที                                                                                                                                  
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       วิธีใช้งาน 

๑. หากตอ้งการบนัทึกแฟ้มเป็นไฟล ์Word คลิกท่ีเมนู “FILE” 
๒. เลือก “Save As” 
๓. ใส่ช่ือไฟลแ์ละเลือกชนิดขอ้มูลเป็น “Word Document” 
๔. กด “บันทึก” 

 

๒.๒๑  เสนอความคิดเห็น  

 หากท่านมีขอ้คิดเห็นประการใด ท่านสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่านระบบบริการการศึกษาได้   ขอ้มูลต่างๆท่ี
ท่านเสนอจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการปรับปรุงบริการต่างๆให้ดีย่ิงขึ้น 

วิธีใช้งาน 

๑.     จากหนา้จอเมนูหลกั คลิกท่ีเมนู “เสนอความคิดเห็น” 
๒.     ป้อนความคิดเห็นต่างๆลงในช่องว่าง 
๓.     คลิกท่ีปุ่ ม “ส่งความคิดเห็น”  
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๒.๒๒   สถิติการเข้าใช้ระบบ  

ท่านอาจารยส์ามารถตรวจสอบประวติัการเขา้ใชร้ะบบ ของตวัท่านเอง โดยคลิกท่ีเมนู “สถิติการเข้าใช้ระบบ” ปรากฎ
ดงัภาพ 

 
 

๒.๒๓  ออกจากระบบ  

เม่ือเสร็จส้ินการใชง้านระบบบริการการศึกษาแลว้ ท่านอาจารยต์อ้งคลิกท่ีปุ่ ม “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกนัมิให้ผูอ้ื่น
เขา้มาใชง้านระบบแทนตวัท่านอาจารยเ์อง 


