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๑ ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 ๑.๑ ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคืออะไร

 ๑.๒ ข้อตกลงเบื้องต้น

  ความรู้พื้นฐานก่อนการใช้ระบบ

  คำาศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ

๒ เริ่มต้นใช้งานระบบ

 ๒.๑ เข้าสู่ระบบ

 ๒.๒ วิชาที่เปิดสอน

 ๒.๓ ตารางเรียนนิสิต

 ๒.๔ ตารางสอนอาจารย์

 ๒.๕ ตารางการใช้ห้อง

 ๒.๖ ปฏิทินการศึกษา

 ๒.๗ หลักสูตรที่เปิดสอน

 ๒.๘ วิทยานิพนธ์

 ๒.๙ ตอบคำาถาม

 ๒.๑๐ รับนิสิตใหม่

 ๒.๑๑ ข่าวประกาศ และการเข้าสู่ระบบ

 ๒.๑๒ เปลี่ยนรหัสผ่าน

 ๒.๑๓ ลงทะเบียน

  วิธีการเข้าระบบลงทะเบียน

  วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใช้เมนูย่อยต่างๆ

  ขั้นตอนการลงทะเบียน

  การคำานวณค่าใช้จ่าย

  ตารางเรียนตารางสอบ

  การยืนยันการลงทะเบียน

  การเพิ่มหรือลดรายวิชา
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 ๒.๑๔ ผลการลงทะเบียน

 ๒.๑๕ ตารางเรียนตารางสอบ

 ๒.๑๖ ระเบียนประวัติ

 ๒.๑๗ ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน

 ๒.๑๘ ผลการศึกษา

 ๒.๑๙ ตรวจสอบจบ

 ๒.๒๐ ติดตามผลคำาร้อง

 ๒.๒๑ ทะเบียนรายชื่อ

 ๒.๒๒ เสนอความคิดเห็น

 ๒.๒๓ สถิติการเข้าใช้ระบบ

 ๒.๒๔ ออกจากระบบ
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รูปเมาส์ตัวอย่าง

 คลิก หมายถึงการใช้นิ้วกดลงบนปุ่มส่วนบนเมาส์ ๑ ครั้งแล้วปล่อย

 ๑.๑ ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคืออะไร

 ระบบบรกิารการศกึษาผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตสามารถแบง่ออกไดเ้ปน็ ๔ สว่นตามลกัษณะ

ผู้ใช้คือ ระบบสำาหรับนิสิต, เจ้าหน้าที่, อาจารย์  และผู้บริหาร ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตสำาหรับนิสิต คือ ระบบที่นิสิตสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบ

ข้อมูลของตนเองทั้งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเกรด ฯลฯ  โดยนิสิตสามารถใช้ระบบบริการการศึกษาได้จาก

ทุกจุดที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 ๑.๒ ข้อตกลงเบื้องต้น

 ความรู้พื้นฐานก่อนการใช้ระบบ

 กอ่นใชร้ะบบบรกิารการศึกษาผา่นเครอืขา่ยอินเตอรเ์น็ต ทา่นจะตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานการใช้

งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรม Netscape Communicator ๔.x หรือ Microsoft Internet 

Explorer ๔.x 

 คำาศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ

 เมาส ์หมายถงึอปุกรณช์ว่ยในการนำาขอ้มูลเขา้สูเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์ ซึง่ผูใ้ช้จะใช้งานอปุกรณ์

ชนิดนี้ร่วมกับแป้นพิมพ์ อักษร

๑. ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

สำานักทะเบียนและวัดผล
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 หนา้ขา่วประกาศจะถกูแสดงขึน้มาโดยอตัโนมัตทินัททีีท่า่นเขา้มาทีเ่วบ็ไซต์ http://regweb.

mcu.ac.th เพ่ือแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากกองทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย โดยเรียงลำาดับหมายเลขที่ประกาศและความสำาคัญจากมากไปหาน้อย ให้ท่านใช้

เมาส์คลิกที่หมายเลขลำาดับดังกล่าวเพื่อแสดงรายละเอียดของประกาศเรื่องนั้นๆ ท่านควรใช้ Website 

นี้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อที่จะทราบข่าวประกาศต่างๆ ของ กองทะเบียนและวัดผล ที่แจ้งมา

 จากรูป จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งประกอบ

ไปด้วย การเข้าสู่ระบบ, รายวิชาที่เปิดสอน, ตารางเรียนนิสิต, ตารางสอนอาจารย์, ตารางการใช้ห้อง, 

ปฏิทินการศกึษา, หลกัสตูรทีเ่ปดิสอน, วทิยานพินธ ์ตอบคำาถาม และรบันิสิตใหม ่ถา้ทา่นสนใจต้องการ

ทราบรายละเอียดส่วนใดให้ท่านใช้เมาส์คลิกที่เมนูที่ต้องการ รายละเอียดของเมนูต่างๆ มีดังต่อไปนี้

ระบบจะแสดงประกาศเร่ืองต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถดูราย

ละเอียดได้โดยใช้เมาส์คลิกท่ีหัวข้อ

ประกาศแต่ละเรื่อง

เมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ 

ที่สามารถใช้งานได้

๒. เริ่มต้นใช้งานระบบ 

 ท่านสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่

กบัระบบเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยั และ/หรอื เครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต็ โดยการกำาหนด Location หรอื 

Netsite ในโปรแกรม Internet Explorer ไปที ่http://regweb.mcu.ac.th แลว้กดปุม่ Enter ระบบ

จะนำาท่านไปสู่ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้ดังจอภาพต่อไปนี้

สำานักทะเบียนและวัดผล
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 ๒.๑ เข้าสู่ระบบ

 ในส่วนของการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการ

ศึกษา, การเปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นต้น ท่านสามารถกระทำาได้โดยคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” เพื่อทำาการใส่

รหัสประจำาตัว และรหัสผ่าน ถ้ารหัสประจำาตัวและรหัสผ่านที่ใช้ถูกต้องระบบจะอนุญาตให้ท่านเข้าไป

ใช้งานได้ (ข้อควรระวัง!!! ท่านจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบ เพราะจะ

ทำาให้ผู้อ่ืนเขา้ใชง้านระบบเสมอืนวา่เปน็ตวัของทา่นเอง หากเกดิความเสยีหายขึน้ ท่านจะตอ้งเปน็ผูรั้บ

ผิดชอบเอง)

 วิธีใช้งาน

 ๑. ให้ท่านคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” 

 ๒. พิมพ์รหัสประจำาตัว และรหัสผ่าน

 ๓. คลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบ”

คลิกที่ปุ่ม “หน้าเริ่มต้น” 

หากท่านต้องการถอยกลับ

ไปที่หน้าข่าว

๑. ป้อนรหัสประจำาตัวของท่าน

๒. ป้อนรหัสผ่าน

๓. คลิกที่ปุ่ม 

“ตรวจสอบ”

 ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบบริการการศึกษาน้ีได้มาตรฐานสากล ท่านจะ

สังเกตได้จากรูปกุญแจที่ล็อกอยู่ ข้อมูลรหัสผ่านที่ท่านป้อนจะถูกทำาการเข้ารหัสก่อนส่งผ่านเครือข่าย

 เมือ่ผา่นขัน้ตอนการตรวจสอบว่าเปน็ทา่นเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะนำาทา่นไปสูห่น้าขา่วประกาศ

ซึ่งจะเป็นการแจ้งถึงตัวท่านโดยตรง

สำานักทะเบียนและวัดผล สำานักทะเบียนและวัดผล
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ระบุเงื่อนไขในการค้นหาต่าง ๆ 

แล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”              

 ๒.๒ วิชาที่เปิดสอน

 ท่านสามารถค้นหาข้อมูลโดยละเอียดของแต่ละรายวิชาได้จากเมนู “รายวิชาท่ีเปิดสอน” 

ข้อมูลจะประกอบไปด้วย รหัสวิชา, ชื่อวิชาภาษาไทย/อังกฤษ, จำานวนหน่วยกิต, หน่วยงานเจ้าของ

รายวิชา, เป็นรายวิชาสำาหรับระดับการศึกษาใด, เป็นวิชาในหมวดใด, เงื่อนไขรายวิชาที่จำาเป็นในการ

ลงทะเบียนเรียน, จำานวนกลุ่มเรียนท่ีเปิดสอน, วันเวลาเรียน, ห้องเรียน/อาคารท่ีใช้ทำาการเรียนการ

สอน, จำานวนเปิดรับลงทะเบียน, จำานวนนิสิตที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว, จำานวนที่น่ังเหลือที่สามารถรับ

ลงทะเบียนได้ เป็นต้น

 วิธีใช้งาน

 ๑. ใช้เมาส์คลิกที่เมนู “วิชาที่เปิดสอน”

 ๒. กำาหนดเงือ่นไขในการคน้หารายวชิา โดยเริม่จากการระบหุมวดวชิา, ระบหุนว่ยงานเจา้ของ

รายวิชา, ระบุระดับการศึกษา, ระบุจำานวนวิชาที่ได้จากการค้นหา (ระบบจะแสดงผลไม่เกินจำานวนที่

ระบ)ุ จากนัน้ให้พมิพร์หสัวิชา และ/หรอื ช่ือวิชาทีต่อ้งการคน้หา โดยทา่นสามารถใช้เคร่ืองหมาย * เพือ่

ระบุเฉพาะบางส่วนของรหัสวิชา และ/หรือ ชื่อวิชาที่ทราบ ในกรณีที่ไม่ได้พิมพ์ข้อความใดๆ ลงในช่อง

รหัสวิชา ระบบจะค้นหารายวิชาโดยไม่คำานึงถึงรหัสวิชา ในทำานองเดียวกันถ้าท่านไม่ได้พิมพ์ข้อความ

ใดๆ ลงในช่องชื่อวิชาระบบจะค้นหารายวิชาโดยไม่คำานึงถึงชื่อวิชา ในที่นี้ จากตัวอย่างทำาการสืบค้น

รายวิชาที่ ขึ้นต้นด้วยคำาว่า “บาลี” ในภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๔๘ ดังรูปต่อไปนี้

สำานักทะเบียนและวัดผล สำานักทะเบียนและวัดผล
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 ๔. คลิกที่รหัสรายวิชาเพื่อดูรายละเอียดของรายวิชาที่ต้องการ

 รูปต่อไปนี้เป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดของรหัสวิชา “OSP๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑” มี

จำานวน หน่วยกิต ๒ หน่วย เปิดสอนจำานวน ๑ กลุ่มการเรียน และสอบกลางภาค เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. 

๒๕๔๘ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๒ ห้อง ๑๑๑ ฯลฯ 

 สำาหรับกรณีรายวิชาที่เปิดให้มีการสอนในภาคการศึกษา จะบอกรายละเอียดของรายวิชา 

จำานวนกลุ่ม วนัและเวลาเรยีน สถานที ่จำานวนนสิติทีเ่ปดิรบั จำานวนนิสติทีล่งทะเบียนแลว้และคงเหลอื

 ๓. ปรากฏข้อมูลรายวิชาที่ได้จากการค้นหา ดังนี้

ตวัเลขแสดงจำานวนหนว่ยกติ -หนว่ย

บรรยาย (ชม.) -หน่วยปฏิบัติ (ชม.) 

–หน่วยศึกษาด้วยตัวเอง (ชม.)         

สำานักทะเบียนและวัดผล สำานักทะเบียนและวัดผล
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 ๒.๓ ตารางเรียนนิสิต

 ท่านสามารถคน้หาขอ้มลูตารางเวลาเรยีนนสิติไดจ้ากเมนู “ตารางเรยีนนสิิต” ข้อมลู ตาราง

เรียนที่ระบบแสดงจะเป็นของปี และภาคการศึกษาปัจจุบัน

  วิธีใช้งาน

 ๑. ใช้เมาส์คลิกที่เมนู “ตารางเรียนนิสิต”

 ๒. ให้ท่านระบุเงื่อนไขในการค้นหา ซึ่งเงื่อนไขจะประกอบไปด้วยรหัสประจำาตัวนิสิต และ/

หรือ ชื่อนิสิต ดังรูปต่อไปนี้

 ท่านสามารถใช้เครื่องหมาย * ในการระบุรหัสประจำาตัวนิสิต และ/หรือ ช่ือนิสิตได้ โดย

เครื่องหมาย * จะใช้ในกรณีที่นิสิตต้องการระบุเฉพาะเพียงบางส่วนของรหัสประจำาตัวนิสิต และ/หรือ 

ชื่อนิสิตที่ทราบ เช่น ถ้าต้องการค้นหาตารางเรียนของนิสิตที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำาว่า “สมพง” นามสกุล

ขึ้นต้นด้วยคำาว่า “วง” ให้ท่านพิมพ์คำาว่า สมพง* ลงในช่องชื่อนิสิต และพิมพ์คำาว่า วง* ลงในช่อง

นามสกุลนิสิต จากนั้นทำาการระบุจำานวนผลลัพธ์ที่ต้องการให้ระบบแสดง ถ้าไม่ได้กำาหนดเป็นอย่างอื่น

ระบบจะแสดงเฉพาะ ๒๕  รายชื่อแรกที่ได้จากการค้นหาเท่านั้น จากตัวอย่างเป็นการค้นหาตาราง

เรียนของนิสิต โดยระบุรหัสประจำาตัวนิสิต

 ๓. เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะทำาการค้นหาตามเงื่อนไขที่ระบุแล้วแสดงรายชื่อนิสิต

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรหัสประจำาตัวนิสิตออกมาบนจอภาพ โดยมีการแสดงผลลัพธ์

เรียงลำาดับตามรหัสประจำาตัวนิสิตจากน้อยไปหามาก แต่หากการกำาหนดเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการระบุ

รหัสนิสิต ซึ่งมีเพียงท่านเดียว ในระบบจะแสดงข้อมูลดังรูปต่อไปนี้

๑. ระบุรหัสประจำาตัวนิสิตที่ต้องการค้นหา      

๓. ระบุจำานวนรายชื่อที่ได้จากการค้นหา     

๒. ระบุชื่อ และ/หรือ นามสกุลนิสิต    
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คลิ้กที่รหัสประจำาตัว นิสิตที่ต้องการให้

แสดงตารางเวลาเรียน   

 ๔. เมื่อคลิกที่รหัสประจำาตัวของนิสิตที่ต้องการแล้ว ระบบจะทำาการแสดงตารางเวลาเรียน

ของ นิสิต ดังรูปต่อไปนี้

 ขอ้มลูท่ีแสดงอยูใ่นตารางเรียนประกอบไปด้วย ขอ้มลูรหสัวชิา (จำานวนหนว่ยกติ) กลุม่เรยีน, 

วันและเวลาเรียนตามลำาดับ โดยจะถูกแสดงด้วยสีฟ้าอ่อน ในกรณีที่มีวิชาเรียนซ้ำาซ้อนในตาราง ข้อมูล

จะถูกแสดงด้วยสีแดงเพื่อให้เห็นวัน/เวลาของรายวิชาที่เรียนตรงกัน

ปีการศึกษาที่ต้องการแสดง ตารางเรียน   
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 ๒.๔  ตารางสอนอาจารย์

 ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตารางเวลาสอนของอาจารย์ได้จากเมนู “ตารางสอนอาจารย์” 

ข้อมูลตารางสอนที่ระบบแสดงจะเป็นของปีและภาคการศึกษาล่าสุด

  วิธีใช้งาน

 ๑. ใช้เมาส์คลิกที่เมนู  “ตารางสอนอาจารย์”

 ๒. ให้ท่านระบุเงื่อนไขในการค้นหา โดยทำาการพิมพ์ช่ืออาจารย์ที่ต้องการ ท่านสามารถใช้

เครื่องหมาย * เพ่ือกำาหนดเงื่อนไขในการค้นหาได้ในแบบเดียวกันกับการค้นหาตารางเวลาเรียนของ

นิสิต

๑. พิมพ์ชื่ออาจารย์ 

(สามารถใช้เครื่องหมาย * ได้)

๒. กำาหนดจำานวน 

ผลลัพธ์จากการค้นหา

๓. คลิ้กที่ปุ่ม “ค้นหา”

 สมมติว่าต้องการค้นหาตารางเวลาสอนของอาจารย์ที่ชื่อขึ้นต้นด้วย “ต” สามารถทำาได้โดย

ป้อน “ต**” ลงในช่อง “โปรดระบุชื่อท่านอาจารย์” จากนั้นทำาการกำาหนดจำานวนรายชื่อที่ได้จากการ 

ค้นหา ถ้าไม่ได้กำาหนดเป็นอย่างอื่น ระบบจะแสดงเฉพาะ ๒๕ รายชื่อแรกที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา

เท่านั้น หลังจากที่ระบุเงื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม  “ค้นหา” ระบบจะทำาการแสดงผลลัพธ์ดัง

รูปต่อไปนี้
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 ข้อมูลท่ีแสดงอยู่ในตารางสอนอาจารย์ประกอบไปด้วย ข้อมูลรหัสวิชา (จำานวนหน่วยกิต) 

กลุ่มเรียน, ห้องเรียนและอาคารตามลำาดับ โดยจะถูกแสดงบนพื้นสีฟ้าอ่อน และเมื่อคลิกไปที่รหัสวิชา

จะแสดงรายละเอียดของวิชาขึ้นมา ส่วนในกรณีที่มีวิชาสอนซ้ำาซ้อนบนตาราง ข้อมูลจะถูกแสดงด้วยสี

แดงเพื่อให้เห็นวัน/เวลาของรายวิชาที่สอนตรงกัน

 ๓. คลิกที่ชื่อเพื่อแสดงตารางเวลาสอนของอาจารย์ที่ต้องการ สมมติว่าต้องการดูตารางสอน

ของพระมหาต่วน  สิริธฺมโม ให้คลิ้กที่ชื่อ จะได้ผลลัพธ์ตามรูปต่อไปนี้

คลิ้กท่ีชื่อเพ่ือแสดงตารางเวลาสอน

ของอาจารย์ที่ต้องการ

สำานักทะเบียนและวัดผล สำานักทะเบียนและวัดผล

������ ���.indd   12 09/25/2017   16:14:14



 เมื่อทำาการคลิกที่รหัสอาคารที่ต้องการแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อห้องทั้งหมดภายในอาคาร

นั้น พร้อมทั้งแสดงขนาดความจุของแต่ละห้องเรียนด้วยว่าสามารถรับจำานวนนิสิตได้เท่าใด 

 ๔. คลิก้ทีร่หสัหอ้งเพ่ือแสดงตารางการใชห้อ้งเรียน ซึง่ประกอบไปดว้ย ขอ้มลูรหัสวชิา (จำานวน

หนว่ยกติ) กลุ่มเรยีนและระดบัการศกึษาตามลำาดบั โดยจะแสดงด้วยสฟีา้ออ่น และสเีขียวออ่น โดยสฟีา้

อ่อนหมายถึงห้องถูกใช้ในลักษณะปกติมีกลุ่มเรียนปกติกลุ่มเดียว สีเขียวอ่อนแสดงให้เห็นว่าห้องถูกใช้

ในลักษณะปกติแต่จะมกีารซ้ำาของกลุม่วิชานัน่หมายความวา่วชิาน้ันอาจจะมหีลายกลุม่เรยีนเขา้มาเรยีน

อยู่ในห้องเดียวกัน และสีแดงจะหมายความว่ามีการใช้ห้องเรียนซ้ำาซ้อนวิชากันบนตาราง โดยระบบจะ

แสดงให้เห็น วัน/เวลา ของการใช้ห้องตรงกัน (หรืออาจจะเป็นการใช้ห้องเรียนเรียนร่วมกันก็ได้) ดังรูป

ต่อไปนี้

 ๒.๕  ตารางการใช้ห้อง

 ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตารางการใช้ห้องเรียนได้จากเมนู “ตารางการใช้ห้อง” โดยระบบ

สามารถให้บริการค้นหาข้อมูลตารางการใช้ห้องเรียนได้ทั้ง ปี/ภาคการศึกษาปัจจุบันหรือย้อนหลัง

  วิธีใช้งาน

 ๑. ใช้เมาส์คลิกที่เมนู “ตารางการใช้ห้อง”

 ๒. ระบบจะทำาการแสดงรายชื่ออาคารทั้งหมดในมหาวิทยาลัย

 ๓. คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อให้ระบบแสดงรายชื่อห้องเรียนภายในอาคารนั้น ดังรูปต่อไปนี้

คลิ้กรหัสอาคารที่ต้องการ
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เลือกหมายเลขห้องที่ต้องการให้

แสดงข้อมูลตารางการใช้ห้อง

ปีการศึกษา และวันเวลาที่ต้องการให้

แสดงข้อมูลตารางการใช้ห้อง

 ๒.๖ ปฏิทินการศึกษา

 ท่านสามารถใช้ปฏิทินการศึกษาในการตรวจสอบกำาหนดการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

เชน่ กำาหนดการลงทะเบยีน ของนิสติ แตล่ะระดบั และชัน้ป,ี การลงทะเบียนเพิม่รายวชิา, เปลีย่น

กลุ่มและการถอนรายวิชา, การลงทะเบียนช้า, การชำาระเงินผ่านธนาคารของนิสิตแต่ละช้ันปี 

เป็นต้น

  วิธีใช้งาน

 ๑. ใช้เมาส์คลิกที่เมนู “ปฏิทินการศึกษา”

 ๒. ระบบจะทำาการแสดงกำาหนดการต่างๆ ในปฏิทินการศึกษาให้ ดังรูปภาพต่อไปนี้

เปน็ตวัอยา่งการเลือกแสดงข้อมูลของปฏิทนิการศกึษาคณะพทุธศาสตร ์ปกีารศกึษา ๒๕๔๘/๑
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รายละเอียดของกำาหนดการ       

กิจกรรมต่างๆ

ชุดปฏิทินการศึกษาที่แสดงผล

เลือกปีการศึกษา / ภาคการศึกษา

ที่ต้องการ

 ๒.๗  หลักสูตรที่เปิดสอน

 ท่านสามารถตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้จากเมนู “หลักสูตร

ที่เปิดสอน” ซึ่งจะมีข้อมูลแสดงโครงสร้างของแต่ละหลักสูตรโดยละเอียด เช่น จะศึกษาจบหลักสูตร

หนึ่งๆ จะต้องผ่าน วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกี่หน่วยกิต วิชาเอกกี่หน่วยกิต วิชาเลือกกี่หน่วยกิต มี

รายวชิาอะไรบา้งในแตล่ะหมวด และถา้ตอ้งการสำาเรจ็หลกัสตูรจะตอ้งมหีนว่ยกติรวม ไมน่อ้ยกว่าเทา่ไร 

ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินกี่ปี ผลคะแนนต่ำาสุดที่ใช้ในการจบหลักสูตรจะเป็นเท่าไร เป็นต้น

  วิธีใช้งาน

 ๑. ใช้เมาส์คลิกที่เมนู “หลักสูตรที่เปิดสอน”

 ๒. ทำาการระบุระดับการศึกษา และคณะที่ต้องการ

 ๓. ระบบจะแสดงข้อมูลของสาขาวิชาในคณะที่เลือก ดังรูปต่อไปนี้
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๑. เลือกคณะที่ต้องการ

๒. เลือกสาขาวิชาที่ต้องการ

ถ้าท่านต้องการกลับไปท่ีหน้า

ข่าวประกาศให้ใช้เมาส์ คลิกที่

ปุ่ม “หน้าเริ่มต้น”

 ๔. ข้อมูลที่แสดงประกอบด้วย รหัส และชื่อสาขาวิชา, จำานวนหน่วยกิตรวมที่จะต้องผ่าน, 

จำานวนปีสูงสุดที่สามารถเรียนได้ และผลคะแนนต่ำาสุดที่สามารถสำาเร็จได้ในแต่ละหลักสูตร 

 ๕. คลิ้กที่รหัสสาขาวิชาที่สนใจเพื่อทำาการแสดงโครงสร้างหลักสูตรโดยละเอียด ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้

สำานักทะเบียนและวัดผล สำานักทะเบียนและวัดผล

������ ���.indd   16 09/25/2017   16:14:15



 หลงัจากทีค่ลกิเลอืกรหสัสาขาวชิาทีต่อ้งการแลว้ระบบจะทำาการแสดงโครงสรา้งหลกัสตูรโดย

ละเอยีด  โดยจะแสดงแยกเป็นหมวดหลกั ซ่ึงแต่ละหมวดหลกัก็จะมเีกณฑจ์ำานวนหนว่ยกติขัน้ต่ำาทีต่อ้ง

ผ่าน นอกจากนี้ในแต่ละหมวดหลักอาจจะประกอบไปด้วยหมวดย่อยๆ แต่ละหมวดย่อยก็จะมีรายชื่อ

วิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หน่วยกิตของแต่ละรายวิชา โดยมีรูปแบบการแสดงหน่วยกิตของ

แต่ละรายวิชาดังนี้ 

 x (a-b-c) หมายความว่า รายวิชานั้นมีจำานวนหน่วยกิต x หน่วย ซึ่งประกอบไปด้วยการ

เรียนแบบบรรยาย a หน่วย (ชั่วโมง) เป็นการปฏิบัติ b หน่วย (ชั่วโมง) และศึกษาด้วยตัวเอง c หน่วย 

(ชั่วโมง)

 ๒.๘  วิทยานิพนธ์

 หวัขอ้เมน ูวทิยานิพนธ์ คอื การบรกิาร สบืคน้รายชือ่งานวจิยัทีเ่ป็นผลงานของนิสติ ประกอบ

การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย 

  วิธีใช้งาน

 ๑. ใช้เมาส์คลิกที่เมนู “วิทยานิพนธ์”

 ๒. ทำาการระบชุือ่งานวิจยัทีต้่องการคน้หา โดยสามารถระบเุพยีงบางสว่น โดยใช้เคร่ืองหมาย 

* ได้

 ๓. คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ดังภาพต่อไปนี้
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 ๔. คลิกที่ชื่อ เพื่อดูรายละเอียดของงานวิจัย ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ดังภาพต่อไปนี้

คลิ กที่ น่ี  เ พ่ื อ  download 

บทคัดย่องานวิจัย ทั้งภาษาไทย 

และภาษาอังงกฤษ

 ๒.๙ ตอบคำาถาม

 หวัขอ้เมน ูตอบคำาถาม คอื การบรกิาร ตอบขอ้คดิเหน็ทีผู่ใ้ชไ้ดแ้สดงความคดิเหน็เขา้มา อาจ

จะเปน็เรือ่งทีเ่ปน็ปญัหา หรอืสงสยัในระบบ เร่ืองรอ้งเรยีน เรือ่งชืน่ชม หรอืเรือ่งตา่งๆ ทกุคำาถามทีแ่สดง

ความคิดเห็นและส่งเข้ามาในระบบ เม่ือมีการตอบแล้วโดยฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบ จะมาอยู่รวมกันที่

หน้า ความคิดเห็นของผู้ใช้ โดยจะแสดงคำาถาม และคำาตอบ พร้อมทั้งวันเวลา
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 ๒.๑๐ รับนิสิตใหม่

 หัวขอ้รบันสิติใหม ่เปน็หวัขอ้บรกิารคน้หา และตรวจสอบขอ้มลูของผูส้มคัร ทีป่ระสงคจ์ะเขา้

มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เมื่อเลือกค้นหาและตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร จะปรากฏหน้าจอใหม่ ให้ค้นหาข้อมูลผู้สมัคร

ได้โดยใส่รายละเอียดต่างๆ ลงไป แล้วกดค้นหา จะได้ผลลัพธ์ออกมา ถ้าใส่ข้อมูลเข้าไปอย่างถูกต้อง 

สำาหรบัช่วยอำานวยความสะดวกแกผู่ส้มคัร และใช้ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูผูส้มคัรอกีทางหนึง่

ด้วย  
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 ผลที่ได้จากการระบุเงื่อนไขที่ใช้ในการค้นหา

 ใช้เมาส์คลิกที่รหัสประจำาตัวผู้สมัครเพื่อตรวจสอบข้อมูล  
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 สำาหรบันสิติ และบคุคลทัว่ไป จะใชข้อ้มลูจากเวบ็ได้ทกุเมนูขา้งต้น ต้ังแต่ เมนูวชิาทีเ่ปิดสอน 

(หัวข้อ ๒.๒) จนถึง เมนูรับนิสิตใหม่ (หัวข้อ ๒.๑๐) แต่เมื่อท่านเข้าสู่ระบบ โดยเลือกที่เมนู “เข้าสู่

ระบบ”เมนูที่เปิดให้ใช้ด้านซ้ายจะเปลี่ยนไป จะเป็นเมนูสำาหรับนิสิตเท่าน้ัน และจะมีข้อมูลต่างๆ ไว้

สำาหรับให้นิสิตใช้งานระบบบริการการศึกษาอย่างเต็มระบบ ดังจะได้อธิบายต่อจากนี้ไป

 ๒.๑๑ ข่าวประกาศ และการเข้าสู่ระบบ

พื้นที่แสดงข่าวประกาศถึงนิสิต

 เมื่อนิสิต “เข้าสู่ระบบ” จะปรากฏชื่อนิสิต ด้านบน แสดงให้รู้ว่านิสิตได้เข้ามาในระบบด้วย 

Login ของนิสิตเอง และจะมีหน้าข่าวประกาศจะแสดงประกาศที่ส่งมาให้นิสิตโดยตรง นิสิตควรหมั่น

เข้ามาตรวจสอบดขู่าวประกาศนีเ้ปน็ระยะๆ ทางด้านซ้ายมอืของหน้าจอจะแสดงถึงฟังก์ชนัตา่งๆ ทีนิ่สติ

สามารถกระทำาได้เช่น เปลี่ยนรหัสผ่าน, ลงทะเบียน, ดูผลลงทะเบียนเรียน, ดูประวัติของนิสิต, ตรวจ

สอบภาระคา่ใชจ่้ายและทุนการศึกษา, ดูผลการศกึษา, ตรวจสอบการจบการศกึษา, ดตูารางเรยีน/สอบ

ของป/ีภาคการศกึษาปจัจบุนั, เสนอความคดิเหน็, คำาสัง่ใหร้ะงบัการใช้ระบบช่ัวคราว หรือใหต้ดิตอ่เจา้

หน้าที่โดยด่วน จะมีข้อความขึ้นมาเตือนให้นิสิตไปดำาเนินการก่อนที่จะใช้งานระบบได้ต่อไป

 เมน ู“ลงทะเบียน” จะเปลีย่นไปตามวนัเวลาท่ีอยูใ่นปฏทินิการศึกษา เช่น ถา้ไมอ่ยูใ่นช่วงลง

ทะเบียน เมนูนี้จะหายไป ถ้าอยู่ในช่วงลงทะเบียนเรียนช้า เมนูจะปรากฏข้อความว่า “ลงทะเบียนช้า” 

หรือถ้าอยู่ในช่วงการลงทะเบียนเพิ่มถอนรายวิชา เมนูจะปรากฏข้อความว่า “ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน

รายวิชา”

 ขอ้ควรระวงั เมือ่นสิติเสรจ็สิน้การใช้งานแลว้ นิสติจะตอ้งออกจากระบบทกุคร้ัง โดยการคลกิ

ทีเ่มน ู“ออกจากระบบ” เพือ่ป้องกนัไมใ่หผู้อ้ืน่เขา้มาใชง้านแทนนสิิตได ้สว่นในกรณทีีน่สิติลมืคลกิทีเ่มน ู

“ออกจากระบบ” ระบบจะทำาการตัดนิสิตออกจากระบบโดยอัตโนมัติภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที
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 ๒.๑๒ เปลี่ยนรหัสผ่าน

 นิสิตสามารถทำาการเปลี่ยนรหัสผ่านได้บ่อยคร้ังเท่าที่ต้องการ โดยการเลือกเมนู “เปลี่ยน

รหัสผ่าน” ก่อนการเปลี่ยนรหัสผ่าน นิสิตควรตรวจสอบดูที่แป้นพิมพ์ก่อนว่า ขณะนี้เป็นภาษาไทย/

หรือภาษาอังกฤษ และมีการกดแป้น CAP LOCK ค้างไว้หรือไม่ ถ้านิสิตลืมรหัสผ่านที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ให้นิสิตติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

  วิธีใช้งาน

 ๑. นิสิตคลิกที่เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

 ๒. ใส่รหัสผ่านเดิมที่เคยใช้อยู่ในปัจจุบัน

 ๓. ใส่รหัสผ่านใหม่ ครั้งที่ ๑

 ๔. ใส่รหัสผ่านใหม่ ซ้ำาอีกครั้งให้ตรงกับครั้งที่ ๑

 ๕. คลิ้กที่ปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

คลิกที่ปุ่ม “ถอยกลับ” เพ่ือ

ย้อนกลับไปท่ีหน้าข่าวประกาศ

สำาหรับนิสิต
๓. ป้อนรหัสผ่านใหม่ซำา

ให้ตรงกับครั้งที่ ๑

๒. ป้อนรหัสผ่านใหม่ครั้งที่ ๑

๑. ใส่รหัสผ่านเดิมที่ใช้อยู่

ในปัจจุบัน

๔. คลกิทีปุ่ม่ “เปลีย่นรหสัผา่น”

 ๒.๑๓ ลงทะเบียน

 นิสิตสามารถทำาการลงทะเบียนเรียนได้โดยการเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบจะนำานิสิตไป

สู่จอภาพรับลงทะเบียน ดังรูปต่อไปนี้

  วิธีการเข้าระบบลงทะเบียน

 กดปุ่ม                               เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน ซึ่งเมนูนี้จะ ปรากฏในช่วงลง

ทะเบียนเท่านั้น 
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เมนูเข้าระบบ

การลงทะเบียน

 วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใช้เมนูย่อยต่างๆ 

 เมื่อนิสิตกดปุ่ม “ลงทะเบียน” จะเปลี่ยนหน้าจอ เพื่อใช้ทำาการลงทะเบียน ในหน้าจอนี้จะ

เกดิเมนยูอ่ยต่างๆ ทีใ่ชอ้ำานวยความสะดวกในการลงทะเบียน เช่น ปุม่แสดงหลกัสตูร ปุม่ค้นหารายวชิา 

ปุ่มคำานวณค่าใช้จ่าย ปุ่มแสดงตารางเรียน ตารางสอบ เป็นต้น 

 ขั้นตอนการลงทะเบียน

 ๑. นิสิตสามารถค้นหาวิชา (สามารถใช้สัญลักษณ์ * เพื่อค้นหาทั้งหมดได้) ท่ีต้องการลง

ทะเบียนจากการ พิมพ์รหัสหรือชื่อ ของวิชา ที่ต้องการลงทะเบียน แล้วกดปุ่ม              รายชื่อวิชา

ที่เราค้นหาก็จะขึ้นมา เพื่อให้นิสิตเลือก
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 ๒. ทำาการเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดยคลิกที่               

รูปตะกร้า วิชาท่ีเลือกจะเลื่อนข้ึนไปข้างบน แสดงว่านิสิตได้

เลือกวิชานั้นๆ เพื่อที่จะลงทะเบียน

 ๓. ทุกครัง้ทีท่ำาการเลอืกรายวชิา   ระบบจะทำาการตรวจสอบความถกูตอ้งในการลงทะเบยีน  

เชน่ เวลาเรยีนซำา เวลาและวันสอบซำา หรอืลงทะเบยีนนอ้ยกวา่ทีก่ำาหนด โดยจะขึน้แสดงขอ้ความสแีดง 

บริเวณด้านล่างของกรอบรายวิชาที่เลือก แสดงข้อความการผิดพลาดที่เกิดขึ้น

 ๔. และเมื่อนิสิต ไม่ต้องการเลือกวิชานั้นๆ ที่เลือกไปแล้ว ในข้อที่ ๓ นิสิตสามารถทำาการลบ

วิชาออกจากการเลือกโดยคลิกที่ คำาว่า [ลบ] หลังรายวิชานั้นๆ ออกไปได้

ใช้เมาส์คลิ๊ก [ ลบ ] เพื่อลบวิชา

ที่ไม่ต้องการ

ใช้เมาส์คลิกท่ีรูปรถเข็นเพ่ือ

เลือกรายวิชาที่ ต้องการลง

ทะเบียน
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 การคำานวณค่าใช้จ่าย

 นสิติสามารถเขา้ไปดูคา่ใช้จ่ายของรายวิชาทีล่งทะเบียนไป โดยเลอืกทีเ่มนู คำานวณคา่ใช้จ่าย 

นสิติจะสามารถดรูายการค่าใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนครัง้น้ี ทัง้หมดได้ก่อนทีจ่ะยนืยนัการลงทะเบียนได้ 

โดยกดเข้าไปที่เมนู ”คำานวณค่าใช้จ่าย” นี้ หลังจาการเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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 ตารางเรียนตารางสอบ

 นิสิตสามารถดู ตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชาที่นิสิตเลือกลงทะเบียน ก่อนการ

ยืนยันการ ลงทะเบียนได้โดยเลือกปุ่ม “ตารางเรียนตารางสอบ” เพื่อดูวันเวลาเรียนได้ว่าเป็นอย่างไร 

หลังจากที่เลือกวิชาลงทะเบียนไว้แล้ว

 กดปุ่ม “ถอยกลับ” เพื่อกลับไปหน้าที่แล้ว และเมื่อนิสิตพึงพอใจ กับวิชาที่เลือกเพื่อที่จะลง

ทะเบยีนในเทอมนีแ้ลว้ ขัน้ตอนตอ่ไปจากนีค้อืการ “ยนืยันการลงทะเบียน” เพ่ือบอกใหร้ะบบได้ทราบ

ว่านิสิตได้ทำาการ ลงทะเบียนแล้ว ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นที่สำาคัญที่สุดของการลงทะเบียนออนไลน์นี้ 

เพราะว่าถ้านิสิตเพียงแต่เลือกรายวิชาไว้แต่ไม่ได้ กดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” ระบบจะถือว่านิสิต

ได้เขา้มาเลือกรายการเทา่นัน้แตไ่มไ่ดล้งทะเบยีน ซ่ึงจะทำาใหนิ้สติทา่นอ่ืนๆ เขา้มาเลอืกลงทะเบยีนและ

กดปุ่มยืนยันผลการลงทะเบียนก่อน ได้ที่นั่งเรียนไปก่อน และอาจจะทำาให้นิสิตไม่สามารถลงทะเบียน

วิชานั้นได้ (ในกรณีที่วิชานั้นจำากัดจำานวนผู้เรียนไว้)
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 การยืนยันการลงทะเบียน

 เมือ่นสิติมัน่ใจในการเลอืกวิชาท่ีต้องการลงทะเบยีนแลว้ ให้ทำาการยนืยนั โดยกดทีปุ่ม่ “ยืนยนั

การ ลงทะเบียน” หลังจากนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ต้องกดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” อีก

ครั้งที่บริเวณตรงกลางหน้าจอ ถ้าผลของการตรวจสอบรายวิชาที่ถูกเลือกนั้นไม่ผ่านจะไม่สามารถยืน

การลงทะเบียนได้ต้องกลับไปปรับเปลี่ยนรายวิชาใหม่

 หลังจากกดปุม่ยนืยนัการลงทะเบยีน ระบบจะแสดงขอ้ความการยนืยนัการลงทะเบยีนพรอ้ม

ทัง้แสดงยอดเงินทีต่อ้งชำาระทัง้หมด หลงัจากนัน้ให้กดทีปุ่ม่ ผลการลงทะเบยีน เพือ่ดรูายละเอยีดในการ

ลงทะเบียน
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 หลงัจากกดปุม่ผลการลงทะเบยีน ระบบจะแสดงรายช่ือวชิาทีเ่ราได้ลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ 

จากนั้นนิสิตสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อไปชำาระเงินที่ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดได้

ใช้เมาส์คลิ๊กที่นี่เพื่อพิมพ์ใบแจ้ง

ยอดนำาไปชำาระเงินที่ธนาคาร
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 และเมื่อนิสิตได้นำาใบแจ้งยอดไปชำาระเงินที่ธนาคารแล้ว ในระบบจะทราบว่านิสิตได้ทำาการ

ลงทะเบียนในเทอมนั้นเรียบร้อยแล้ว หลังจากผ่านขั้นตอนการชำาระเงินแล้ว จากขั้นตอนนี้จะถือว่าสิ้น

สุดขบวนการ การลงทะเบียนออนไลน์ 

 การเพิ่มหรือลดรายวิชา

 หลังจากที่นิสิตลงทะเบียนไปแล้ว อาจจะต้องทำาการ เพิ่มหรือลดรายวิชา ก็จะดำาเนินการ

ตามขั้นตอนเหมือนการลงทะเบียนข้างต้นทุกประการ โดยระบบจะมีปุ่ม “เพิ่มหรือลดรายวิชา” เกิด

ขึ้นมาในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดการ “เพิ่มลดรายวิชา” ตามปฏิทินการศึกษา ในช่วงการเพิ่มลด

รายวิชา นอกจากนิสิตจะทำาการเพิ่มลดรายวิชาได้ นิสิตยังสามารถเปลี่ยนกลุ่มเรียนให้เหมาะสมได้

อีกด้วย แต่ควรขึ้นอยู่กับความจำาเป็น และดุลพินิจของท่านอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย แต่เราไม่แนะนำาให้

เปลี่ยนกลุ่มเรียนไปมา เพราะที่นั่งเรียนของนิสิตในกลุ่มวิชาน้ันๆ อาจจะไม่เพียงพอ และจะส่งผลให้

นิสิตไม่สามารถลงเรียนในวิชานั้นได้
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ระบบแสดงรายวิชาที่นิสิตลง

ทะเบียนไว้ในปี/ภาคการศึกษา

ปัจจุบัน

ระบบแสดงประวัติการทำารายการ

ลงทะเบียน เช่น ลงทะเบียน, เพิ่ม

วิชา, ลดวิชา, เปลี่ยนกลุ่มเรียน

 ๒.๑๔ ผลการลงทะเบียน 

 หลังจากที่นิสิตเสร็จสิ้นการยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นิสิตสามารถตรวจสอบผล

การลงทะเบียนได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ผลการลงทะเบียน” จากหน้าจอแสดงผลลัพธ์การยืนยันการลง

ทะเบียน หรือนิสิตสามารถดูผลการลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษาน้ีจากหน้าจอข่าวประกาศถึงนิสิต 

โดยการคลิกที่เมนู “ผลการลงทะเบียน”

 หน้าจอผลลงทะเบียนประกอบไปด้วยข้อมูลสองส่วน

 ๑. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรยีน  ซ่ึงจะแสดงผลลพัธส์ดุทา้ยของรายวชิาทัง้หมดท่ีนิสิต

ได้ลงไว้ในปี/ภาคการศึกษาปัจจุบัน

 ๒. ตารางแสดงประวัติการลงทะเบียน เป็นตารางแสดงประวัติการลงทะเบียนของปี/ภาค

การศึกษาปัจจุบัน ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย การทำารายการลงทะเบียน, เพิ่มรายวิชา, ถอนรายวิชา, 

เปลี่ยนกลุ่มเรียน เป็นต้น
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 ๒.๑๕ ตารางเรียนตารางสอบ 

 นสิติสามารถตรวจสอบตารางเรยีนและตารางสอบของตนเองไดจ้ากเมนู “ตารางเรยีน/สอบ”  

โดยนิสิตสามารถดูรายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบย้อนหลังได้ โดยการเลือกปี/ภาคการศึกษา

ที่ต้องการ

 ๒.๑๖ ระเบียนประวัติ

 นิสิตสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของตัวเองได้จากเมนู “ระเบียนประวัติ” หากพบว่ามี

ข้อมูลส่วนใดที่ไม่ถูกต้องเช่น ชื่อ, ชื่อสกุล, หมู่โลหิต ให้นิสิตแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

  วิธีใช้งาน

 ๑. คลิกที่เมนู “ระเบียนประวัติ” จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนิสิต

 ๒. เม่ือตรวจสอบขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ คลกิทีเ่มนู “ถอยกลับ” เพ่ือยอ้นกลบัมาทีห่น้าจอขา่ว

ประกาศ ดังรูปต่อไปนี้
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 ข้อมูลระเบียนประวัติของนิสิตนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูล ๔ ส่วน ดังต่อไปนี้

 ๑. ข้อมูลด้านการศึกษา

 ๒. ข้อมูลผลการเรียน

 ๓. ข้อมูลส่วนตัว

 ๔. ข้อมูลประวัติในมหาวิทยาลัย (ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนนี้ เฉพาะในกรณีที่มีการบันทึก

เท่านั้น)

 จากรปูขอ้มลูภาระคา่ใชจ้า่ยต่างๆ จะถกูแสดงอยูใ่นตารางแรก โดยระบบจะแสดงจำานวนยอด

เงินสรปุทีน่สิิตต้องชำาระ นอกจากนีย้งัแสดงวัน/เวลาทีเ่กิดคา่ใชจ่้ายแตล่ะรายการอกีดว้ย สว่นขอ้มลูใน

ตารางถัดมาเป็นข้อมูลสรุปทุนการศึกษาที่นิสิตได้รับ

 ๒.๑๗ ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน 

 นิสิตสามารถทำาการตรวจสอบหนี้สินต่างๆ ที่นิสิตมีกับมหาวิทยาลัยได้จากเมนู “ภาระค่าใช้

จ่าย/ทุน”

  วิธีใช้งาน

 ๑. คลิกที่เมนู “ภาระค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา”

 ๒. เม่ือตรวจสอบขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ คลกิทีเ่มนู “ถอยกลับ” เพือ่ยอ้นกลบัมาทีห่น้าจอขา่ว

ประกาศ ดังรูปต่อไปนี้
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 ๒.๑๘ ผลการศึกษา 

 นิสิตสามารถดูผลการศึกษาตั้งแต่ปี/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปัจจุบันได้จากเมนู “ผลการ

ศึกษา” ระบบจะทำาการแสดงรายวิชาต่างๆ พร้อมทั้งผลคะแนนท่ีนิสิตได้ศึกษามาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ดังตัวอย่างจากรูปต่อไปนี้

 โดยสามารถเลอืก ใหร้ะบบแสดงข้อมลูเปน็รายภาค ของแตล่ะปกีารศกึษาได ้โดยใชก้ารคลกิ 

เพื่อแสดงข้อมูล

 ๒.๑๙ ตรวจสอบจบ 

 นิสิตสามารถตรวจสอบดูได้ว่า ณ ขณะนี้นิสิตได้เรียนผ่านรายวิชาต่างๆตามข้อกำาหนดใน

โครงสร้างหลักสูตรไปแค่ไหน และยังเหลือหน่วยกิตในหมวดวิชาใดบ้างที่ยังขาดอยู่ และจำาเป็นต้องลง

ทะเบียนเพื่อให้จบการศึกษา นิสิตสามารถตรวจสอบได้โดยการคลิกที่เมนู “ตรวจสอบจบ”

  วิธีใช้งาน

 1. จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนิสิต ให้คลิกที่เมนู “ตรวจสอบจบ”

 2. ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปหมวดวิชาต่างๆ ที่จำาเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อให้สำาเร็จ

หลักสูตร
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 จากตารางข้อมูลประกอบไปด้วย

 ๑. หมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

 ๒. จำานวนหน่วยกิตตามเกณฑ์ หมายถึงจำานวนหน่วยกิตท่ีนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนให้

ครบอย่างน้อยตามเกณฑ์ที่ระบุ ในแต่ละหมวดวิชา

 ๓. จำานวนหน่วยกิตที่ทำาได้ หมายถึงจำานวนหน่วยกิตที่นิสิตทำาได้ในแต่ละหมวดวิชา

 ๔. จำานวนหน่วยกิตที่ยังขาด หมายถึงจำานวนหน่วยกิตที่นิสิตยังขาดอยู่ในแต่ละหมวดวิชา

 ข้อควรสังเกต ข้อมูลดังกล่าวมีไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจของนิสิตเท่านั้น การที่นิสิตจะ

สามารถจบการศกึษาไดห้รอืไมน่ัน้ ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัขอ้มลูดงักลา่วเพียงอยา่งเดยีว ยงัคงมปัีจจยัอืน่ๆ เขา้

มาเกี่ยวข้อง

สามารถเลอืกลกัษณะการแสดง

ผลแบบรายละเอียดได้
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 ๒.๒๐ ติดตามผลคำาร้อง 

 นิสิตสามารถติดตามผลคำาร้องที่ยื่นไว้ ณ งานทะเบียนและวัดผลได้ ดังนี้ตรวจสอบจบ”

  วิธีใช้งาน

 ๑. นิสิตคลิกที่เมนู “ติดตามผลคำาร้อง” จากหน้าจอหลัก

 ๒. หนา้จอจะแสดงสถานะคำารอ้งทีน่สิติยืน่คำาร้องไวท้ีง่านทะเบียนและวดัผลว่าขณะน้ีอยูใ่น

ขั้นตอนใด สำาหรับการติดตามการดำาเนินการเกี่ยวกับคำาร้องของเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

 ระบบจะทำาการแสดงสถานะของคำาร้องดังต่อไปนี้

C

F

R

W

 คำาร้องไม่สามารถดำาเนินการได้

 คำาร้องถูกประมวลผลแล้ว

 เจ้าหน้าที่รับรายการคำาร้องแล้วแต่ยังไม่ประมวลผล

 คำาร้องถูกยื่นโดยนิสิต (กำาลังรอประมวลผล)
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 ๒.๒๑ ทะเบียนรายชื่อ

 ทะเบยีนรายช่ือ จะเปน็รายช่ือของนสิติ ในคณะ และสาขาวชิา ทีน่สิติสังกดัอยู ่และจะมไีฟล ์

MSWord ให้ดาวน์โหลดรายชื่อออกไปใช้งานได้ โดยกดปุ่มที่สัญญาลักษณ์ MSWord ด้านบน
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 ๒.๒๒ เสนอความคิดเห็น

 หากนิสิตมีข้อคิดเห็นประการใด นิสิตสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่านระบบบริการการ

ศกึษาไดข้อ้มลูต่างๆ ทีน่สิติเสนอจะเปน็ประโยชนอ์ยา่งมากในการปรบัปรงุบรกิารตา่งๆ ใหด้ยีิง่ขึน้รวจ

สอบจบ”

  วิธีใช้งาน

 ๑. จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนิสิต ให้นิสิตคลิกที่เมนู “เสนอความคิดเห็น”

 ๒. นิสิตป้อนความคิดเห็นต่างๆลงในช่องว่าง

 ๓. หากต้องการถามคำาถามโดยระบุชื่อของผู้ตอบ อันได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์

ผู้สอน สามารถเลือกได้จาก  หัวข้อ “ต้องการถาม...”

 ๔. คลิกที่ปุ่ม “ส่งข้อความ”

 ๒.๒๓ สถิติการเข้าใช้ระบบ 

 เป็นหน้าจอตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของ Login ของนิสิต จะดูได้ว่าท่านเข้ามาใช้ระบบ

ตั้งแต่วัน และ เวลาใด และมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ IP ใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบการใช้งาน
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 ๒.๒๔ ออกจากระบบ

 เมือ่เสรจ็สิน้การใชง้านระบบบรกิารการศกึษาแลว้นิสติต้องคลกิท่ีปุม่ “ออกจากระบบ” เพ่ือ

ป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งานระบบแทนตัวนิสิตเอง
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