
คูมือการใชงานระบบบริการการศึกษาออนไลน 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 

 

1. ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

1.1 ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตคืออะไร 

ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตสามารถแบงออกไดเปน 4 สวนตามลักษณะผูใชคือ

ระบบสําหรับนักศึกษา, เจาหนาท่ี, อาจารยและผูบริหารระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต

สําหรับนักศึกษา คือระบบท่ีนักศึกษาสามารถคนหาขอมูลตางๆ ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบขอมูลของ

ตนเองท้ังขอมูลสวนตัวขอมูลเกรด ประเมินอาจารยสอน ฯลฯ โดยนักศึกษาสามารถใชระบบบริการ

การศึกษาไดจากทุกจุดท่ีสามารถเชื่อมโยงเขากับเครือขายของมหาวิทยาลัยและ/หรือเครือขายอินเตอรเน็ต 

1.2 ขอตกลงเบ้ืองตน 

• ความรูพ้ืนฐานกอนใชระบบ 

กอนใชระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต นักศึกษาจะตองมีความรูพ้ืนฐาน

การใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน และโปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web browser) ไดแก Microsoft Internet 

Explorer 8 ข้ึนไป, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, Google chrome, Safari 

 
รูปท่ี 2 รูปไอคอนโปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web browser) 

 

• คําศัพทท่ีใชในคูมือ 

เมาส  หมายถึงอุปกรณชวยในการนําขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรซ่ึงผูใชจะใชงานอุปกรณ

ชนิดนี้รวมกับแปนพิมพอักษร 

 
รูปท่ี 2 รูปเมาสตัวอยาง 

 

คลิก หมายถึงการใชนิ้วกดลงบนปุมสวนบนเมาส 1 ครั้งแลวปลอย 



2. เร่ิมตนใชงานระบบ 

นักศึกษาสามารถใชงานระบบบริการการศึกษาไดจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องท่ีเชื่อมตออยูกับ

ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือเครือขายอินเตอรเน็ต โดยการกําหนด Location หรือ Net site 

ในโปรแกรมเว็บบราวเซอร ไปท่ี URL ท่ี reg.mbuslc.ac.th แลวกดปุม Enter ระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนา

เว็บไซต ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 
รูปท่ี 3 หนาแรกของระบบ 

 

หนาขาวประกาศจะถูกแสดงข้ึนมาโดยอัตโนมัติทันทีท่ีนักศึกษาเขามาท่ีเว็บไซตของระบบ เพ่ือแสดง

ขอมูลขาวสารตางๆ จากงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง โดย

เรียงลําดับจากประกาศท่ีมีความสําคัญจากมากไปหานอย นักศึกษาสามารถติดตามขาวประกาศไดในขาว

ประกาศดังกลาวสามารถแสดงรายละเอียดของขาวประกาศแตละเรื่องนั้นๆ เพ่ิมเติมไดโดยคลิกเมาสในสวน

ขาวประกาศแตละหัวขอ นักศึกษาควรใช Website นี้อยางตอเนื่องเปนระยะเพ่ือท่ีจะทราบขาวประกาศตางๆ

ของงานทะเบียนและวัดผล ท่ีแจงมา 

  

ระบบจะแสดง
ประกาศเรื่องตางๆ 



2.1 เขาสูระบบ 

 ในสวนของการดําเนินกิจกรรมตางๆ การตรวจสอบและแกไขประวัต,ิ การดูผลการศึกษา, 

การเปล่ียนรหัสผาน การประเมินอาจารยสอน เปนตน นักศึกษาสามารถกระทําไดโดยใหทํา

การใสรหัสประจําตัวและรหัสผาน ถารหัสประจําตัวและรหัสผานท่ีใชถูกตองระบบจะอนุญาต

ใหนักศึกษาเขาไปใชงานได (ขอควรระวัง!!! นักศึกษาจะตองเก็บรหัสผานไวเปนความลับ ไม

ควรบอกใหผูอื่นทราบ เพราะจะทําใหผูอื่นเขาใชงานระบบเสมือนวาเปนตัวของนักศึกษาเอง 

หากเกิดความเสียหายขึ้น นักศึกษาจะตองเปนผูรับผิดชอบเอง) 

 วิธีการใชงาน 

  1. ปอนรหัสประจําตัวนักศึกษา 

  2. ใสรหัสผาน (รหัสผานสําหรับนักศึกษาใหมใหใชเลขประจําตัวนักศึกษา) 

  3. คลิกเลือกนักศึกษา 

 
รูปท่ี 4 หนาจอสําหรับปอนรหัสนักศึกษา และรหัสผาน 

 

กรณีเขาระบบไมได 

หากนักศึกษาทานใดลืมรหัสผาน หรือเขาระบบไมไดใหติดตอเจาหนาที่เพ่ือขอรหัสผานใหม ให

ติดตอเจาหนาที่ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศรลีานชางโดยตรง 
 

 
 

 

1 
2 

3 



ความปลอดภัยของการสงรหัสผานในระบบบริการการศึกษานี้ไดมาตรฐาน ซ่ึงขอมูลรหัสผานท่ี

นักศึกษาปอนจะถูกทําการเขารหัสกอนสงผานเครือขาย และเม่ือนักศึกษาผานข้ันตอนการตรวจสอบวาเปน

นักศึกษาเรียบรอยแลวระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนาขอความตอนรับ ใหคลิก ตกลง 

 
รูปท่ี 5 หนาตางแสดงขอความตอนรับ 

 

ระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนาแรกซ่ึงจะเปนการแจงถึงตัวนักศึกษาโดยตรง 

 
รูปท่ี 6 หนาแจงรายละเอียดถึงนักศึกษาโดยตรง 

 

 หากนักศึกษายังไมเคยเปลี่ยนรหัสผานท่ีไดจากมหาวิทยาลัย หรือรหัสผานยังตรงกับรหัสนักศึกษา

ระบบจะข้ึนขอความแจงใหเปลี่ยนรหัสผาน ใหคลิก ตกลง ระบบจะนําทานไปยังหนาเปลี่ยนรหัสผาน 

 
รูปท่ี 7 ขอความแจงใหเปลี่ยนรหัสผานใหม 

 



2.2 การเปล่ียนรหัสผาน 

นักศึกษาสามารถทําการเปลี่ยนรหัสผานไดบอยครั้งเทาท่ีตองการ โดยการเลือกเมนู “เปล่ียน

รหัสผาน” หรือหากยังไมเคยเปลี่ยนรหัสผานยังเปนเลขประจําตัวนักศึกษาระบบก็จะนําทานมายังหนาเปลี่ยน

รหัสผานเอง กอนการเปลี่ยนรหัสผาน นักศึกษาควรตรวจสอบดูท่ีแปนพิมพกอนวาขณะนี้เปนภาษาไทย/หรือ

ภาษาอังกฤษ และมีการกดแปน CAP LOCK คางไวหรือไม ถานักศึกษาลืมรหัสผานท่ีใชอยูในปจจุบัน ให

นักศึกษาติดตอเจาหนาท่ีฝายทะเบียน หรือศูนยเทคโนโลยี วิทยาเขต โดยตรง 

 

วิธีใชงาน 

1. นักศึกษาคลิกท่ีเมนู “เปล่ียนรหัสผาน” 

2. ใสรหัสผานเดิมท่ีเคยใชอยูในปจจุบัน 

3. ใสรหัสผานใหม ครั้งท่ี 1 

4. ใสรหัสผานใหม ซํ้าอีกครั้งใหตรงกับครั้งท่ี 1 

5. คลิกท่ีปุม “ยืนยันขอมูล” 

 

 
รูปท่ี 8  หนาจอการเปลี่ยนรหัสผาน 

 

2.3  การแกไขประวัตินักศึกษา 

 ในการเขาระบบใหมครั้งแรกนักศึกษาตองดําเนินการแกไขประวัตินักศึกษาใหมท้ังหมด เนื่องจากการ

เริ่มใชระบบใหมเพ่ือใหขอมูลของนักศึกษาถูกตองและครบถวนมากท่ีสุด จึงตองบังคับใหนักศึกษาตรวจสอบ

ขอมูลประวัติและแกไขใหถูกตอง เพ่ือสิทธิ์ในการเขาใชระบบอยางสมบูรณแบบ และเพ่ือใหเจาหนาท่ี

ตรวจสอบไดงาย หากบันทึกขอมูลเรียบรอยครบถวนครั้งตอไปก็ไมจําเปนตองมาแกไขประวัติใหม โดยขอมูล

นักศึกษาจะแบงออกเปน 3 สวนไดแก 

1. ขอมูลนักศึกษาตามทะเบียนบาน 

2. ขอมูลการศึกษา 

3. ขอมูลผูปกครอง 

 1 

 
 
 

2 

 

3 
4 

5 



 วิธีใชงาน 

1. คลิกท่ีเมนู แกไขประวัติ 

2. กรอกขอมูลประวัติใหครบถวน 

2.1 เลือกสถานภาพขอนักศึกษา วาเปนพระภิกษุ สามเณร แมชี หรือ เปนบุคคลท่ัวไป 

(กรณีนักศึกษาภาคปกติใหระบุสถานภาพตามท่ีข้ึนทะเบียนนักศึกษา) 

2.2 ขอมูลตามทะเบียนบาน ใหนักศึกษาแกไขหมายเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง, 

เลือกคํานําหนา (หากไมมีคํานําหนาในตัวเลือกใหใสตัวใกลเคียงท่ีสุดไวกอน คอย

ติดตอเจาหนาท่ีทะเบียนเพ่ือทําการแกไขเพ่ิมเติมให), ชื่อใหนักศึกษาลบคํานําหนา

ออกจากชื่อเหลือไวแตเพียงชื่อนักศึกษา, ฉายากรอกเฉพาะพระภิกษุเทานั้น 

สามเณรหรือบุคคลท่ัวไปใหวางไว 

2.3 ขอมูลการศึกษา ใหนักศึกษากรอกขอมูลใหครบถวน โดยหลักสูตรการศึกษากรณี

นักศึกษารหัส 53 ใหเลือกหลักสูตรเปนหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สวนนักศึกษา

ตั้งแตรหัส 54 เปนตนมาเลือกหลักสูตรตามสาขาวิชาท่ีเรียน 

2.4  ขอมูลผูปกครอง ใหนักศึกษากรอกขอมูลและเลือกใหครบทุกชอง 

3. เม่ือกรอกขอมูลครบถวนแลวให คลิก บันทึกขอมูล 

 
รูปที่ 9 หนาแกไขประวตัินักศึกษา 

 1 

 3 

 2.1 

 2.2 

 2.3 

 2.4 



2.4  การลงทะเบียนเรียน 

 การลงทะเบียนเรียน สําหรับนักศึกษากอนลงทะเบียนนักศึกษาควรตรวจสอบประวัติของนักศึกษาให

ถูกตอง ไดแก สถานนะของนักศึกษาวาเปน พระภิกษุ-สามเณร แมชี หรือ เปนบุคคลท่ัวไป, คณะท่ีศึกษา, 

สาขาวิชาเอก, ประเภทการเรียน (ภาคปกติหรือภาคพิเศษ) ซ่ึงขอมูลเหลานี้มีผลตอคาใชจายในการ

ลงทะเบียนเรียนท่ีตองชําระใหกับวิทยาเขต 

 นักศึกษาสามารถทําการลงทะเบียนเรียนไดโดยการเลือกเมนู “ลงทะเบียนเรียน” ระบบจะนํา

นักศึกษาไปสูจอภาพรับลงทะเบียน ดังรูปตอไปนี้ 

 วิธีการลงทะเบียน 

1. คลิกเลือกเมนูลงทะเบียนเรียน  

2. ระบบจะแสดงหนาจอสวนลงทะเบียน ซ่ึงไดแก 

2.1 สําหรับคนหารายวิชาท่ีตองการลงทะเบียน 

2.2 แสดงรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียบรอยแลว 

 
 ใหนักศึกษาดําเนินการตรวจสอบรายวิชาท่ีไดทําการลงทําการลงทะเบียนแลว หากครบตามแผนการ

ศึกษาแลวใหทําการพิมพใบลงทะเบียนไดเลย แตถายังไมครบใหดําเนินการคนหารายวิชาเพ่ิมรายวิชา ดัง

วิธีการตอไปนี้ 

กรอกชั้นปการศึกษา หองเรียน โดยการแบงหองเรียนดังนี้ 

-  หอง 0  สําหรับนักศึกษาภาคปกติ (ศูนยเลย) 

-  หอง 1, 2 และ 3 สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (ศูนยเลย) 

-  หอง 5 และ 8 สําหรับนักศึกษาภาคปกติ (ศูนยชุมแพ) 

-  หอง 6 และ 7 สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (ศูนยชุมแพ) 

 เม่ือกรอกแลวก็ใหทําการคนหา โดย คลิกท่ีปุม “คนหา” 

 

 1 

 2.1 

 2.2 



 เม่ือทําการคนหาระบบจะแสดงขอมูลรายวิชาตางๆ ข้ึนมาดังภาพ 

 ใหนักศึกษาติ๊ก  เลือกรายวิชาท่ีตองการลงทะเบียนเรียน แลวคลิกท่ีบันทึกการลงทะเบียน ระบบ

จะทําการบันทึกขอมูลและจะแสดงผลในสวนของรายวิชาท่ีลงทะเบียนแลว 

 

 
 (กรณีท่ีคนหาตามเง่ือนไขแลวแตรายวิชาท่ีตองการลงทะเบียนไมพบกรุณาติดตอฝายจัดการศึกษา) 

 

 

 เม่ือนักศึกษาไดทําการลงทะเบียนครบแลวใหดําเนินการพิมพใบลงทะเบียนเรียน โดยคลิกท่ีปุม 

“พิมพใบลงทะเบียน” ระบบจะทําการสรางไฟล .pdf ใหนักศึกษาดาวนโหลด พรอมท้ังตรวจสอบความ

ถูกตองกอนนําไปพิมพใบลงทะเบียน โดยมีสองแผน แผนแรกสําหรับชําระคาลงทะเบียนผานธนาคาร (ภายใน

ระยะเวลากําหนด) หรือท่ีฝายการเงินของวิทยาเขต และแผนท่ีสองสําหรับฝายทะเบียนและวัดผล 

 

 
 



(ใบลงทะเบียนแผนแรก สําหรับชําระคาลงทะเบียนเรียน) 

 

 
 

ใหนักศึกษาตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลไดแก สถานะภาพ, ประเภทท่ีศึกษา 
ซ่ึงขอมูลเหลานี้มีผลตอคาลงทะเบียน 

ยอดท่ีตองชําระ 
โปรดตรวจสอบความถูกตองกองชําระเงิน 



(ใบลงทะเบียนแผนท่ีสองสําหรับสงงานทะเบียนและวัดผล) 

 

 
 



2.5  ผลการศึกษา 

 นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษาตั้งแตป/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปจจุบันไดจากเมนู “ผลการศึกษา”

ระบบจะทําการแสดงรายวิชาตางๆ พรอมท้ังผลคะแนนท่ีนักศึกษาไดศึกษามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดัง

ตัวอยางจาก รูปตอไปนี้ 

 
รูปท่ี 10 หนาแสดงผลการศึกษา 

 กอนท่ีนักศึกษาจะสามารถดูผลการศึกษาได ในกรณีนักศึกษาปท่ี 1 ระบบจะนําทานไปยังแบบ

สํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา กอนจะถึงผลการศึกษา ซ่ึงแบบสอบถามนี้เปนแบบสํารวจความ

ตองการท่ีจําเปนของนักศึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ซ่ึงนักศึกษาทุกทานมีความตองการใหมหาวิทยาลัยจัด

ใหมีการบริการให ตลอดระยะเวลาท่ีไดศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย และจบการศึกษาไปแลว ดังนั้นเพ่ือประโยชน

ในการนําผลการสํารวจความตองการไปใชในการพัฒนาการใหบริการดานตางๆ ท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอ

นักศึกษา   และเพ่ือเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตอไป         

 
รูปท่ี 11 หนาแบบสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 



 หากนักศึกษาเขาระบบในชวงปลายปการศึกษา (เดือนมีนาคม – พฤษภาคม) กอนถึงผลการศึกษาได 

ระบบจะบังคับใหทานทําแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดบริการแกนักศึกษา ในปการศึกษานั้นๆ ซ่ึง

นักศึกษาทุกทานมีความพึงพอใจกับการใหจัดบริการจองมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาในปการศึกษา ดังนั้น

เพ่ือประโยชนในการนําผลการสํารวจความพึงพอใจไปใชในการพัฒนาการใหบริการดานตางๆ ท่ีเปนประโยชน

สูงสุดตอนักศึกษาและเพ่ือเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ตอไป 

 
รูปท่ี 12 หนาแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดบริการแกนักศึกษา 

 

2.6  การออกจากระบบ 

 เม่ือเสร็จสิ้นการใชงานระบบบริการการศึกษาแลวนักศึกษาตองคลิกท่ีปุม “ออกจากระบบ” เพ่ือ 

ปองกันมิใหผูอ่ืนเขามาใชงานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง 

 
รูปท่ี 13 การออกจากระบบ 
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