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๑ ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต  

ระบบบริการการศกึษาผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๔ ส่วนตามลกัษณะผูใ้ชค้ือ ระบบส าหรบั
นิสิต, เจ้าหน้าที่, อาจารย ์และผู้บริหาร  ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตส าหรับเจ้าหน้าที่ คือระบบที่
อนุญาตใหเ้จา้หนา้ที่สามารถคน้หาขอ้มลูต่างๆ ที่เก่ียวกับงานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลยั อาทิเช่น ตรวจสอบขอ้มูล
ประวตัินิสิต, ปฏิทินการศกึษา, ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน, ลงทะเบียนเรียน, รบัทราบผลการเรียน ฯลฯ โดยท่านสามารถใช้
ระบบบรกิารการศกึษาไดจ้ากทกุจดุที่สามารถเชื่อมโยงเขา้กบัเครือข่ายของมหาวิทยาลยั และ/หรือ เครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

ความรูพ้ืน้ฐานก่อนการใชร้ะบบ 

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 เริ่มต้นใช้งานระบบ   

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 าใหผู้อ้ื่นเขา้ใชง้านระบบเสมือนวา่เป็นตวัของท่านเอง หากเกิดความเสียหายขึน้ 
ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบเอง)  

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” 

คลิกที่ปุ่ ม “หนา้เริ่มตน้” 
หากท่านตอ้งการถอย
กลบัไปที่หนา้ขา่ว
ประกาศ 
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ในการเขา้สู่ระบบ ส าหรบัเจา้หนา้ที่ ที่มี ต  าแหน่ง (สิทธ์ิ) เป็น ผูบ้รหิาร หรืออาจารยด์ว้ยนัน้ จะเกิดหนา้จอส าหรบัให้
เลือกระบบ ส าหรบัระบบงานท่ีตอ้งการใชง้านดว้ย โดยจะใหเ้ลือก เป็นระบบงานส าหรบัเจา้หนา้ที่ ระบบงานส าหรบัอาจารย ์
และระบบงานส าหรบัผูบ้รหิาร โดยการเขา้สู่ระบบงานใดนัน้ ท่านตอ้งเลือก การเขา้สู่ระบบดว้ย ใหเ้ป็นไปตามงานที่ตอ้งการ
ใชร้ะบบงานนัน้ๆ แต่ส าหรบัท่านเจา้หนา้ที่ที่ไม่มีสถานะเป็น ผูบ้รหิาร หรืออาจารย ์ ระบบจะขา้มหนา้จอนีไ้ป และไปสู่หนา้จอ
ของเจา้หนา้ที่โดยตรง 

 
ความปลอดภยัของการส่งรหสัผ่านในระบบบริการการศึกษานีไ้ดม้าตรฐานสากล ท่านจะสงัเกตไดจ้ากรูปกุญแจที่ 

ล็อกอยู่ดา้นล่างของหนา้จอ และขอ้มลูรหสัผ่านท่ีท่านป้อนเขา้สู่ระบบจะถกูท าการเขา้รหสัก่อนส่งผ่านเขา้เครือข่าย 
และเมื่อท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบว่าเป็นท่านเรียบรอ้ยแลว้ ระบบจะน าท่านไปสู่หนา้ข่าวประกาศซึ่งจะเป็น

การแจง้ถึงตวัท่านโดยตรง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเลือกระบบส าหรบั 
เจา้หนา้ที่ 
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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”               
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๓. ปรากฏขอ้มลูรายวิชาที่ไดจ้ากการคน้หา ดงันี ้

 
 

๔. คลิกที่รหสัรายวิชาเพื่อดรูายละเอียดของรายวิชาที่ตอ้งการ 
รูปต่อไปนีเ้ป็นหนา้จอแสดงรายละเอียดของรหัสวิชา “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 



VISION NET: STAFF WEB USERMANUAL  ๙ 

 
 

 
 
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”์ ขอ้มลูตารางสอนที่ระบบ
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 ขอ้มลูจะถกูแสดงดว้ยสีแดงเพื่อใหเ้ห็นวนั/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 โดยระบบจะแสดงใหเ้ห็นวัน/เวลาของการใชห้้อง
ตรงกนั (หรืออาจจะเป็นการใชห้อ้งเรียนเรียนรว่มกนัก็ได)้ ดงัรูปต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 

คลิกรหสัอาคารที่
ตอ้งการ 
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๒.๖ ปฏิทินการศึกษา 

ท่านสามารถใชป้ฏิทินการศึกษาในการตรวจสอบก าหนดการต่างๆ ของมหาวิทยาลยั เช่น ก าหนดการลงทะเบียน 
ของนิสิต 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 วิชาเลือกก่ีหน่วยกิต 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 าเรจ็ไดใ้นแต่ละหลกัสตูร  

๕. คลิก้ที่รหสัสาขาวชิาที่สนใจเพื่อท าการแสดงโครงสรา้งหลกัสตูรโดยละเอียด ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี้ 

 

๑. เลือกคณะที่ตอ้งการ 

ถา้ท่านตอ้งการกลบัไป
ที่หนา้ข่าวประกาศใหใ้ช้
เมาส ์คลิก้ที่ปุ่ ม "หนา้
เร่ิมตน้” 

๒. เลือกสาขาวิชาที่ตอ้งการ 
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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 าหรับช่วยอ านวย
ความสะดวกแก่ผูส้มคัร และใชต้รวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูผูส้มคัรอีกทางหน่ึงดว้ย  
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ผลที่ไดจ้ากการระบเุงื่อนไขที่ใชใ้นการคน้หา 
 

 
 

ใชเ้มาสค์ลิกที่รหสัประจ าตวัผูส้มคัรเพื่อตรวจสอบขอ้มลู   
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ส าหรบัท่านเจา้หนา้ที่ และบคุคลทั่วไป จะใชข้อ้มลูจากเว็บไดท้กุเมนขูา้งตน้ ตัง้แต่ เมนวูิชาที่เปิดสอน (หวัขอ้ ๒.๒) 
จนถึง เมนรูบันิสิตใหม่ (หวัขอ้ ๒.๑๐) แต่เมื่อท่านเขา้สู่ระบบ โดยเลือกที่เมน ู“เข้าสู่ระบบ” เมนทูี่เปิดใหใ้ชด้า้นซา้ยจะ
เปล่ียนไป จะเป็นเมนสู าหรบัเจา้หนา้ที่เท่านัน้ และจะมีขอ้มลูตา่งๆ ไวส้  าหรบัใหท้่านใชง้านระบบบรกิารการศกึษาอยา่งเตม็
ระบบ ดงัจะไดอ้ธิบายต่อจากนีไ้ป 

๒.๑๑  ข่าวประกาศและการเข้าสู่ระบบ 

 
เมื่อท่าน “เข้าสู่ระบบ” โดยป้อนรหัสประจ าตัว (user name) และรหัสผ่าน (password) ถ้ารหัสประจ าตัว และ

รหสัผ่านท่ีป้อนถกูตอ้งระบบจะอนญุาตใหท้่านเขา้ไปใชง้านได ้ 
ดา้นบนของหนา้จอจะปรากฏชื่อท่าน แสดงใหรู้ว้่าท่านไดเ้ขา้มาในระบบดว้ย Login ของท่านเอง และจะมีหนา้ข่าว

ประกาศจะแสดงประกาศที่ส่งมาใหท้่านโดยตรง ท่านควรหมั่นเขา้มาตรวจสอบดูข่าวประกาศนีเ้ป็นระยะๆ ทางดา้นซา้ยมือ
ของหนา้จอจะแสดงถึงฟังกช์นัต่างๆที่ท่านสามารถกระท าได ้ไดแ้ก่ เปล่ียนรหสัผ่าน, ระเบียนประวตัิ, ตรวจสอบขอ้มลูนิสิต, 
ท าบนัทึกถึงผูเ้รียน, ขอ้มูลนิสิต, ดูทะเบียนรายชื่อ, ควบคุมการลงทะเบียน, ดูวิชาที่เปิดสอน, เสนอความคิดเห็น และดูสถิติ
การเขา้ใชร้ะบบ  

 
ข้อควรระวัง ท่านจะตอ้งเก็บรหัสผ่านไวเ้ป็นความลับ ถ้ามีผูอ้ื่นทราบรหัสผ่านของท่าน จะท าใหผู้น้ั้นเขา้ใชง้าน

ระบบเสมือนว่าเป็นตวัของท่านเอง ในกรณีที่สงสยัว่าบุคคลอื่นอาจรูร้หสัผ่านใหท้่านรีบท าการเปล่ียนรหสัผ่านทนัที และเมื่อ
ท่านเสร็จสิน้การใชง้านระบบแลว้ ท่านจะตอ้งออกจากระบบทุกครัง้ โดยการคลิกที่เมนู “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันไม่ให้
ผูอ้ื่นเขา้มาใชง้านแทนตวัท่านได ้ ส่วนในกรณีที่ท่านลืมคลิกที่เมน ู“ออกจากระบบ” ระบบจะท าการตดัล๊อกอินของท่านออก
จากระบบโดยอตัโนมตัิภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที 

วิธีใช้งาน 

๑. คลิกที่เมน ู“เข้าสู่ระบบ”  
๒. ป้อนรหสัประจ าตวั และรหสัผ่าน 
๓. คลิกที่ปุ่ ม “ตรวจสอบ” 
 

 
 



VISION NET: STAFF WEB USERMANUAL  ๒๑ 

ความปลอดภยัของการส่งรหสัผ่านในระบบบรกิารการศกึษานีไ้ดม้าตรฐานสากลซึ่งเป็นเทคนิคการเขา้รหสัขอ้มลูใน
แบบเดียวกนักบัการส่งหมายเลขบตัรเครดิตเพื่อซือ้สินคา้บนอินเตอรเ์น็ต ท่านจะสงัเกตไดจ้ากรูปกญุแจที่ล็อกอยู่ดา้นล่างขวา 
ท าใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มลูรหสัผ่านท่ีท่านป้อนจะถกูท าการเขา้รหสัก่อนส่งผ่านระบบเครือข่าย 
 เมื่อท่านเขา้สู่ระบบเรียบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงหนา้จอเมนูหลกั โดยมีเมนูแสดงฟังกช์นัต่างๆที่ท่าน        สามารถ
ใชง้านไดแ้สดงอยู่ทางดา้นซา้ยของจอภาพ ดงัรูปต่อไปนี ้
 

 

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 ้
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 ท่านสามารถท าการเปล่ียนรหัสผ่านไดอ้ย่างปลอดภัย เนื่องจากข้อมูลต่างๆที่ท่านป้อนที่หนา้จอนีจ้ะถูกท าการ
เขา้รหสัก่อนลงไปในระบบเครือข่าย ท่านจะสงัเกตไดจ้ากรูปกญุแจล๊อกดา้นล่างซา้ยมือของจอภาพ 

๒.๑๓   ระเบียนประวัติ   

แสดงรายระเอียดระเบียนประวตัขิองท่าน ในหนา้จอนีท้า่นสามารถแกไ้ขขอ้มลูส่วนตวัของท่านไดเ้อง  ขอ้มลูส่วนตวั
ที่สามารถแกไ้ขได ้ไดแ้ก่  ค าหนา้ชื่อ และที่อยู่ปัจจบุนั 

วิธีใช้งาน 

๑. เลือกหวัขอ้  “ระเบียนประวัต”ิ  จากหนา้จอหลกั 
๒. หากมีการแกไ้ขขอ้มลูส่วนตวัใหใ้ส่ขอ้มลูส่วนตวัลงในช่องขอ้มลูที่ตอ้งการ 
๓. กดที่ บันทกึ เพื่อท าการบนัทึกขอ้มลูที่ไดร้บัการแกไ้ขแลว้ 
๔.     หากตอ้งการยกเลิกขอ้มลูที่เพิ่งแกไ้ขในหนา้จอกดที่ปุ่ ม ถอยกลับ 
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๒.๑๔   ตรวจสอบข้อมูลนิสิต  

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

๑. เลือก “ตรวจสอบข้อมูลนิสติ”  จากหนา้จอหลกั 
๒. ระบเุงื่อนไขที่ตอ้งการคน้หา 
๓. กดปุ่ ม   “คน้หา”   เพื่อประมวลผล ไดผ้ลดงันี ้

 
๔. เลือกรหสันิสิตที่ตอ้งการดปูระวตั ิขอ้มลูโดยละเอียด ซึ่งทา่นสามารถตรวจสอบขอ้มลูนิสิตทัง้หมด เสมือน

กระท าการโดยนิสิตเอง  
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๒.๑๕  ท าบันทึกถึงผู้เรียน  

 เจ้าหน้าที่สามารถส่งข้อความ/ท าบันทึกถึงนิสิตแต่ละคน หรือ นิสิตในกลุ่มเรียนที่ก าหนด หรือ นิสิตทุกคนใน
มหาวิทยาลยัได ้ขอ้ความที่ส่งถึงนิสิตแต่ละคน หรือนิสิตในกลุ่มเรียนที่ก าหนดจะปรากฏอยู่ในหนา้ข่าวประกาศของนิสิตแต่
ละท่าน เมื่อนิสิตเขา้ใชง้านระบบบรกิารการศึกษานิสิตจะไดร้บัขอ้ความดงักล่าวทนัที ในกรณีของการส่งขอ้ความถึงนิสิตทุก
คนในมหาวิทยาลยั ขอ้ความจะปรากฏท่ีหนา้ข่าวประกาศในส่วนท่ีเป็นขอ้มลูสาธารณะ (http://regweb.mcu.ac.th) 

วิธีใช้งาน 

๑. จากหนา้จอหลกั  ใหท้า่นคลิกที่เมน ู“ท าบันทกึถึงผู้เรียน” 
๒. ระบุรูปแบบการส่งขอ้ความ โดยการคลิกที่วงกลมหนา้ตวัเลือกที่ตอ้งการ ในกรณีของการส่ง            ขอ้ความ

ถึงนิสิตรายคน ให้ป้อนรหัสประจ าตัวของนิสิตลงในช่องรหัสประจ าตัวนิสิตดว้ย ส่วนในกรณีที่ตอ้งการส่ง
ขอ้ความถึงนิสิตในกลุ่มเรียน ใหป้้อนรหสัวิชา, กลุ่มเรียน, ระดบัการศกึษา และวิทยาเขต 

๓. ป้อนชื่อเรื่องลงในช่อง “ชื่อเร่ือง” 
๔. ป้อนขอ้ความลงในช่อง “ขอ้ความ” 
๕. ก าหนดวนั/เดือน/ปีที่เริ่มตน้แสดงขอ้ความ 
๖. ก าหนดวนั/เดือน/ปีที่สิน้สดุการแสดงขอ้ความ 
๗. ระบรุะดบัความส าคญัของขอ้ความ (ขอ้ความจะถกูแสดงที่หนา้ข่าวประกาศโดยมีการเรียงล าดบัจากขอ้ความ

ที่ส าคญัมากไปหานอ้ย) 
๘. คลิกที่ปุ่ ม “ส่งข้อความ”  

 
 

 

http://reg.msu.ac.th/


VISION NET: STAFF WEB USERMANUAL  ๒๖ 

 

๒.๑๖  ข้อมูลนิสิต 

 ใช้เพื่อใหท้่านสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานภาพรายภาค , ระดับคะแนนเฉล่ียในภาคการศึกษา, คะแนนเฉล่ีย
สะสม, หน่วยกิตที่ลงในภาคการศกึษา และหน่วยกิตสะสมของนิสิตแต่ละคนได ้

วิธีใช้งาน 

๑. จากหนา้จอเมนหูลกั ใหท้า่นคลิกที่เมน ู“ข้อมูลนิสิต” 
๒. ระบรุหสันิสิต 

 
 

๓. กดปุ่ ม “ค้นหา” หนา้จอจะรายงานขอ้มลูนิสิต ดงัภาพ 
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๒.๑๗  ทะเบียนรายชื่อ 

 ใชส้ าหรบัแสดงรายชื่อนิสิตพรอ้มสถานภาพ และระดบัคะแนนเฉล่ีย และพิมพร์ายชื่อนิสิตในกลุ่มที่ก าหนด 

วิธีใช้งาน 

๑. เลือก “ทะเบียนรายชื่อ ”  จากหนา้จอหลกั 
๒. ระบสุาขาวชิา  และปีที่รบัเขา้ ในหนา้จอสถิติ น.ศ.จ าแนกสภาพ ตามปีที่รบั 
๓.     คลิกเลือกที่จ านวนนิสิตของสาขาวิชาที่ตอ้งการแสดงผลรายงาน ดงัหนา้จอต่อไปนี ้

 

 
 

คลิกจ านวนนสิิตที่กลุ่ม
นิสิตที่ตอ้งการดรูายชื่อ 

เลือกปีการศกึษาที่รบัเขา้ ฯ 

เลือกคณะที่ตอ้งการดขูอ้มลู 
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รายงานนีส้ามารถเรียกดขูอ้มลูประวตัิ และผลการเรียนของนิสิตได ้รวมทัง้จดัพิมพร์ายชื่อของนิสิตที่แสดงออกทาง
เครื่องพิมพไ์ด ้โดยการคลิกที่             

                                                                                                                                                                                    

 

คลิกที่นี่เม่ือตอ้งการ
พิมพร์ายชื่อนิสิต 
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วิธีใช้งาน 

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

๒.๑๘  ควบคุมการลงทะเบียน  

 ใชส้ าหรบัควบคมุ ปิด/เปิดสิทธ์ิการลงทะเบียนของนิสิต โดยตอ้งระบรุหสัประจ าตวันิสิตในหนา้จอรหสัควบคมุ  

 
 
 เมื่อระบุรหัสควบคุมแลว้ กดปุ่ มคน้หา จะเปล่ียนเป็นหน้าจอควบคุมการลงทะเบียน เจ้าหน้าท่ีสามารถใช้สิทธ์ิ
เจา้หนา้ที่ ควบคุมการลงทะเบียนได ้โดยก าหนดปีการศึกษา ภาคการศึกษา เลือกรหสัในการล๊อก และ ใส่ค าอธิบายชีแ้จงไว ้
แลว้กดบนัทึก นิสิตก็จะไม่สามารถเขา้ใชง้านระบบได ้ 
 

 
 
 

๒.๑๙  เสนอความคิดเหน็   
 หากท่านมีขอ้คิดเห็นประการใด ท่านสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ขอ้มลูต่าง ๆ ที่
ท่านเสนอจะเป็นประโยชนอ์ย่างมากในการปรบัปรุงบรกิารต่าง ๆ ใหด้ียิ่งขึน้ 

วิธีใช้งาน 

๑.     จากหนา้จอเมนหูลกั คลิกที่เมน ู“เสนอความคิดเหน็” 

๒.     ป้อนความคิดเห็นต่างๆลงในช่องวา่ง 
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 ๓.      คลิกที่ปุ่ ม “ส่งข้อความ” 

 
 

๒.๒๐   สถิติการเข้าใช้ระบบ (Login Statistic) 

เป็นหนา้จอตรวจสอบการเขา้ใชร้ะบบของ Login ของท่าน จะดูไดว้่าท่านเขา้มาใชร้ะบบตัง้แต่วันใด เวลาเท่าไหร ่
และมาใชเ้ครื่องคอมพิวเตอร ์IP อะไรได ้เพื่อตรวจสอบการใชง้านระบบของท่านท่ีผ่านมา ดงัรูป 

 

๒.๒๑  ออกจากระบบ 

เมื่อเสรจ็สิน้การใชง้านระบบบรกิารการศกึษาแลว้ ท่านจะตอ้งคลิกที่ปุ่ ม “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกนัมิใหผู้อ้ื่นเขา้
มาใชง้านระบบแทนตวัท่านเอง 


