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1 ระบบบริการการศึกษาผ่ านเครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ต
1.1 ระบบบริการการศึกษาผ่ านเครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ตคืออะไร
ระบบบริ การการศึกษาผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 ส่วนตามลักษณะผู้ใช้ คือ
ระบบสําหรับนักศึกษา, เจ้ าหน้ าที*, อาจารย์ และผู้บริ หาร ระบบบริ การการศึกษาผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
สําหรับนักศึกษา คือ ระบบที*นกั ศึกษาสามารถค้ นหาข้ อมูลต่างๆ ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบข้ อมูลของ
ตนเองทังข้
 อมูลส่วนตัว ข้ อมูลเกรด ฯลฯ โดยนักศึกษาสามารถใช้ ระบบบริ การการศึกษาได้ จากทุกจุดที*สามารถ
เชื*อมโยงเข้ ากับเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย และ/หรื อ เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต

1.2 ข้ อตกลงเบืองต้ น


ความร้ ู พืน& ฐานก่ อนการใช้ ระบบ

ก่อนใช้ ระบบบริ การการศึกษาผ่า นเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ต ท่านจะต้ อ งมีความรู้ พืน ฐานการใช้ งาน
คอมพิวเตอร์ เบื องต้ นและโปรแกรม Netscape Communicator 4.x หรื อ Microsoft Internet Explorer 4.x



คําศัพท์ ท ใี ช้ ในค่ ูมือ

เมาส์ หมายถึงอุปกรณ์ช่วยในการนําข้ อมูลเข้ าสูเ่ ครื* องคอมพิวเตอร์ ซึ*งผู้ใช้ จะใช้ งานอุปกรณ์ ชนิดนี 
ร่วมกับแป้นพิมพ์ อักษร

รปเมาส์
ตัวอย่ าง
ู

คลิก หมายถึงการใช้ นิ วกดลงบนปุ่ มส่วนบนเมาส์ 1 ครัง แล้ วปล่อย
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2 เริมต้ นใช้ งานระบบ
ท่านสามารถใช้ งานระบบบริ การการศึกษาได้ จากเครื* องคอมพิวเตอร์ ทกุ เครื* องที*เชื*อมต่ออยู่กบั ระบบ
เครื อข่ายของมหาวิทยาลัย และ/หรื อ เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต โดยการกําหนด Location หรื อ Netsite ในโปรแกรม
Netscape Communicator ไปที* http://reg.mbu.ac.th แล้ วกดปุ่ ม Enter ระบบจะนําท่านไปสูข่ ้ อมูลพื นฐาน
ทัว* ไป ซึง* ทุกคนสามารถใช้ งานได้ ดงั จอภาพต่อไปนี 

เมนูแสดงฟังกชั์ น
่ ทีสามารถใช้
ตางๆ
งานได้

่
ระบบจะแสดงประกาศเรื องตางๆ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ งสามารถดู
รายละเอี ยดได้โ ดยใช้เ มาส์ ค ลิ ก ที
่  อง
หัวข้อประกาศแตละเรื

หน้ าข่าวประกาศจะถูกแสดงขึ นมาโดยอัตโนมัติทนั ทีที*ทา่ นเข้ ามาที*เว็บไซต์ http://reg.mbu.ac.th เพื*อ
แสดงข้ อมูลข่าวสารต่างๆ จากงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยเรี ยงลําดับ
หมายเลขที*ประกาศและความสําคัญจากมากไปหาน้ อย ให้ ทา่ นใช้ เมาส์คลิกที*หมายเลขลําดับดังกล่าวเพื*อแสดง
รายละเอียดของประกาศเรื* องนันๆ
 ท่านควรใช้ Website นี อย่างต่อเนื*องเป็ นระยะเพื*อที*จะทราบข่าวประกาศ
ต่างๆของ งานทะเบียนและวัดผลที*แจ้ งมา
จากรู ป จะเห็นได้ ว่าด้ านซ้ ายมือเป็ นเมนูแสดงฟั งก์ชันต่างๆ ที*สามารถใช้ งานได้ ซึ*งประกอบไปด้ วย
การเข้ าสูร่ ะบบ, รายวิชาที*เปิ ดสอน, ตารางเรี ยนนักศึกษา, ตารางสอนอาจารย์, ตารางการใช้ ห้อง, ปฏิทิน
การศึกษา, หลักสูตรที*เปิ ดสอน, วิทยานิพนธ์ ตอบคําถาม และรับนักศึกษาใหม่ ถ้ าท่านสนใจต้ องการทราบ
รายละเอียดส่วนใดให้ ทา่ นใช้ เมาส์คลิกที*เมนูที*ต้องการ รายละเอียดของเมนูตา่ งๆ มีดงั ต่อไปนี 
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2.1 เข้ าส่ ูระบบ
ในส่วนของการดําเนินกิจกรรมต่างๆที*เป็ นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา, การ
เปลี*ยนรหัสผ่าน เป็ นต้ น ท่านสามารถกระทําได้ โดยคลิกที*เมนู “เข้ าส่ ูระบบ” เพื*อทําการใส่รหัสประจําตัว และ
รหัสผ่าน ถ้ ารหัสประจําตัวและรหัสผ่านที*ใช้ ถูกต้ องระบบจะอนุญาตให้ ท่านเข้ าไปใช้ งานได้ (ข้ อควรระวัง!!!
ท่านจะต้ องเก็บรหัสผ่านไว้ เป็ นความลับ ไม่ควรบอกให้ ผ้ อู ื*นทราบ เพราะจะทําให้ ผ้ อู ื*นเข้ าใช้ งานระบบเสมือนว่า
เป็ นตัวของท่านเอง หากเกิดความเสียหายขึ น ท่านจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเอง)

วิธีใช้ งาน
1. ให้ ทา่ นคลิกทีเ* มนู “เข้ าส่ รู ะบบ”
2. พิมพ์รหัสประจําตัว และรหัสผ่าน
3. คลิกทีป* มุ่ “ตรวจสอบ”

1. ป้ อนรหัส
่
ประจําตัวของทาน

คลิกทีปุ่ม “หน้าเริ มต้น”
่ ต้องการถอย
ถ้า ทาน
่
กลับไปทีหน้าขาว
ประกาศ

่
2. ป้ อนรหัสผาน
3. คลิกทีปุ่ม
“ตรวจสอบ”

ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบบริ การการศึกษานี ได้ มาตรฐานสากล ท่านจะสังเกตได้ จาก
รูปกุญแจที*ลอ็ กอยู่ ข้ อมูลรหัสผ่านที*ทา่ นป้อนจะถูกทําการเข้ ารหัสก่อนส่งผ่านเครื อข่าย
และเมื*อท่านผ่านขันตอนการตรวจสอบว่

าเป็ นท่านเรียบร้ อยแล้ ว ระบบจะนําท่านไปสูห่ น้ าข่าวประกาศ
ซึง* จะเป็ นการแจ้ งถึงตัวท่านโดยตรง

2.2 วิชาที)เปิ ดสอน
ท่านสามารถค้ นหาข้ อมูลโดยละเอียดของแต่ละรายวิชาได้ จากเมนู “รายวิชาทีเปิ ดสอน” ข้ อมูลจะ
ประกอบไปด้ วย รหัสวิชา, ชื*อวิชาภาษาไทย/อังกฤษ, จํานวนหน่วยกิต, หน่วยงานเจ้ าของรายวิชา, เป็ นรายวิชา
สําหรับระดับการศึกษาใด, เป็ นวิชาในหมวดใด, เงื*อนไขรายวิชาที*จําเป็ นในการลงทะเบียนเรี ยน, จํานวนกลุม่
เรี ยนที*เปิ ดสอน, วันเวลาเรี ยน, ห้ องเรี ยน/อาคารที*ใช้ ทําการเรี ยนการสอน, จํานวนเปิ ดรับลงทะเบียน, จํานวน
นักศึกษาที*ได้ ลงทะเบียนไปแล้ ว, จํานวนที*นงั* เหลือที*สามารถรับลงทะเบียนได้ เป็ นต้ น

ADVANCE VISION SYSTEMS: STUDENT WEB USERMANUAL

5

วิธีใช้ งาน
1. ใช้ เมาส์คลิกทีเ* มนู “วิชาทีเปิ ดสอน”
2. กําหนดเงื* อนไขในการค้ นหารายวิชา โดยเริ* มจากการระบุหมวดวิชา, ระบุหน่วยงานเจ้ าของ
รายวิชา, ระบุระดับการศึกษา, ระบุจํานวนวิชาที*ได้ จากการค้ นหา (ระบบจะแสดงผลไม่เกิ น
จํานวนที*ระบุ) จากนันให้
 พิมพ์รหัสวิชา และ/หรื อ ชื*อวิชาที*ต้องการค้ นหา โดยท่านสามารถใช้
เครื* องหมาย * เพื*อระบุเฉพาะบางส่วนของรหัสวิชา และ/หรื อ ชื*อวิชาที*ทราบ ในกรณีที*ไม่ได้ พิมพ์
ข้ อความใดๆ ลงในช่องรหัสวิชา ระบบจะค้ นหารายวิชาโดยไม่คํานึงถึงรหัสวิชา ในทํานอง
เดียวกันถ้ าท่านไม่ได้ พิมพ์ข้อความใดๆ ลงในช่องชื*อวิชาระบบจะค้ นหารายวิชาโดยไม่คํานึงถึงชื*อ
วิชา ดังรูปต่อไปนี 

่ ๆ
ระบุเงือนไขในการค้นหาตาง
แล้วคลิกทีปุ่ม “ค้นหา”

่
ตัวอยางการระบุ
รหัส
รายวิชา, ชื อวิชา
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วิชาเพือดู
รายละเอียด
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่
ตัวเลขแสดงจํานวนหนวย
่
กติ (หนวยบรรยา
ย (ชม.)่
่
หนวยปฏิ
บตั ิ (ชม.) –หนวย
ศึกษาด้วยตัวเอง (ชม.))

รู ปต่อไปนี เป็ นหน้ าจอแสดงรายละเอียดของรหัสวิชา “1321102 ทฤษฎีและการปฏิบัติ
กรรมฐาน” มีจํานวน หน่วยกิต 3 หน่วย เป็ นรายวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เป็ นรายวิชาที*ต้อง
ลงทะเบียนต่อเนื*องจาก วิชา 1321101 ฯลฯ

สําหรับกรณีรายวิชาที*เปิ ดให้ มีการสอนในภาคการศึกษา จะบอกรายละเอียดของรายวิชา
จํานวนกลุ่ม วันและเวลาเรี ยน สถานที* จํานวนนักศึกษาที*เปิ ดรับ จํานวนนักศึกษาที*ลงทะเบียนแล้ ว
และคงเหลือ

ADVANCE VISION SYSTEMS: STUDENT WEB USERMANUAL

7

2.3 ตารางเรี ยนนักศึกษา
ท่านสามารถค้ นหาข้ อมูลตารางเวลาเรี ยนของนักศึกษาได้ จากเมนู “ตารางเรี ยนนั กศึกษา” ข้ อมูล
ตารางเรี ยนที*ระบบแสดงจะเป็ นของปี และภาคการศึกษาปั จจุบนั

วิธีใช้ งาน
1. ใช้ เมาส์คลิกทีเ* มนู “ตารางเรียนนักศึกษา”
2. ให้ ท่านระบุเงื*อนไขในการค้ นหา ซึ*งเงื*อนไขจะประกอบไปด้ วยรหัสประจําตัวนักศึกษา และ/หรื อ
ชื*อนักศึกษา ดังรูปต่อไปนี 

1. ระบุรหัสประจําตัว
นักศึกษาทีตอ้ งการ

2. ระบุชือ และ/หรื อ
นามสกุลนักศึกษา

3. ระบุจาํ นวนรายชื อที
ได้จากการค้นหา

ท่านสามารถใช้ เครื* องหมาย * ในการระบุรหัสประจําตัวนักศึกษา และ/หรื อ ชื*อนักศึกษาได้ โดย
เครื* องหมาย * จะใช้ ในกรณี ที*นักศึกษาต้ องการระบุเฉพาะเพียงบางส่วนของรหัสประจํ าตัว
นักศึกษา และ/หรื อ ชื*อนักศึกษาที*ทราบ เช่น ถ้ าต้ องการค้ นหาตารางเรี ยนของนักศึกษาที*มีชื*อ
ขึ นต้ นด้ วยคําว่า “สมพง” นามสกุลขึ นต้ นด้ วยคําว่า “วง” ให้ ท่านพิมพ์คําว่า สมพง* ลงในช่องชื*อ
นักศึกษา และพิมพ์คําว่า วง* ลงในช่องนามสกุลนักศึกษา จากนันทํ
 าการระบุจํานวนผลลัพธ์ ที*
ต้ องการให้ ระบบแสดง ถ้ าไม่ได้ กําหนดเป็ นอย่างอื*นระบบจะแสดงเฉพาะ 25 รายชื*อแรกที*ได้ จาก
การค้ นหาเท่านัน
3. เมื*อคลิกที*ปุ่ม “ค้ นหา” ระบบจะทําการค้ นหาตามเงื* อนไขที*ระบุแล้ วแสดงรายชื*อนักศึกษาทัง
ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ พร้ อมทัง รหัส ประจํ า ตัว นัก ศึก ษาออกมาบนจอภาพ โดยมี ก าร
แสดงผลลัพธ์ เรี ยงลําดับ ตามรหัสประจํ าตัวนักศึก ษาจากน้ อยไปหามาก แต่หากการกํ าหนด
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เงื* อนไขดังกล่าวเป็ นการระบุรหัสนักศึกษา ซึ*งมีเพียงท่านเดียว ในระบบจะแสดงข้ อมูลดังรู ป
ต่อไปนี 

คลิกทีรหัสประจําตัว
นักศึกษาทีตอ้ งการให้
แสดงตารางเวลาเรี ยน

4. เมื*อคลิกที*รหัสประจําตัวของนักศึกษาที*ต้องการแล้ ว ระบบจะทําการแสดงตารางเวลาเรี ยนของ
นักศึกษา ดังรูปต่อไปนี 

ปี การศึกษาทีตอ้ งการ
แสดง ตารางเรี ยน
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ข้ อมูลที*แสดงอยู่ในตารางเรี ยนประกอบไปด้ วย ข้ อมูลรหัสวิชา (จํานวนหน่วยกิต) กลุม่ เรี ยน, วันและ
เวลาเรี ยนตามลําดับ โดยจะถูกแสดงด้ วยสีฟ้าอ่อน ในกรณีที*มีวิชาเรี ยนซํ าซ้ อนในตาราง ข้ อมูลจะถู
แสดงด้ วยสีแดงเพื*อให้ เห็นวัน/เวลาของรายวิชาที*เรี ยนตรงกัน

2.4 ตารางสอนอาจารย์
ท่านสามารถค้ นหาข้ อมูลตารางเวลาสอนของอาจารย์ ได้ จากเมนู “ตารางสอนอาจารย์ ” ข้ อมูล
ตารางสอนที*ระบบแสดงจะเป็ นของปี และภาคการศึกษาล่าสุด

วิธีใช้ งาน
1. ใช้ เมาส์คลิกทีเ* มนู “ตารางสอนอาจารย์ ”
2. ให้ ท่ า นระบุ เ งื* อ นไขในการค้ นหา โดยทํ า การพิ ม พ์ ชื* อ อาจารย์ ที* ต้ องการ ท่ า นสามารถใช้
เครื* องหมาย * เพื*อกําหนดเงื*อนไขในการค้ นหาได้ ในแบบเดียวกันกับการค้ นหาตารางเวลาเรี ยน
ของ นักศึกษา

1. พิมพ์ชืออาจารย์ (สามารถ
ใช้เครื องหมาย * ได้)
3. คลิกทีปุ่ม “ค้นหา”
ํ
2. กาหนดจํ
านวน
ผลลัพธ์จากการค้นหา

สมมติว่าต้ องการค้ นหาตารางเวลาสอนของอาจารย์ที*ชื*อขึ นต้ นด้ วย “พิมพ์ ” สามารถทําได้ โดยป้อน
“พิมพ์ **” ลงในช่อง “โปรดระบุช ือท่ านอาจารย์ ” จากนันทํ
 าการกําหนดจํานวนรายชื*อที*ได้ จากการ
ค้ นหา ถ้ าไม่ได้ กําหนดเป็ นอย่างอื*น ระบบจะแสดงเฉพาะ 25 รายชื*อแรกที*ตรงกับเงื*อนไขการค้ นหา
เท่านัน หลังจากที*ระบุเงื*อนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว คลิกที*ปมุ่ “ค้ นหา” ระบบจะทําการแสดงผลลัพธ์ ดงั รู ป
ต่อไปนี 
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คลิกทีชือเพือแสดงตารางเวลา
สอนของอาจารย์ทีตอ้ งการ

3. คลิกที*ชื*อเพื*อแสดงตารางเวลาสอนของอาจารย์ที*ต้องการ สมมติว่าต้ องการดูตารางสอนของ
อาจารย์พิมพ์ตา วนะลุน ให้ คลิกที*ชื*อ จะได้ ผลลัพธ์ตามรูปต่อไปนี 

ข้ อมูลที*แสดงอยู่ในตารางสอนอาจารย์ประกอบไปด้ วย ข้ อมูลรหัสวิชา (จํานวนหน่วยกิต) กลุม่ เรี ยน,
ห้ องเรี ยนและอาคารตามลําดับ โดยจะถูกแสดงบนพื นสีฟ้าอ่อน และเมื*อคลิกไปที*รหัสวิชาจะแสดง
รายละเอียดของวิชาขึน มา ส่วนในกรณี ที* มีวิชาสอนซํา ซ้ อนบนตาราง ข้ อมูลจะถูก แสดงด้ วยสีแ ด
เพื*อให้ เห็นวัน/เวลาของรายวิชาที*สอนตรงกัน
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2.5 ตารางการใช้ ห้อง
ท่านสามารถค้ นหาข้ อมูลตารางการใช้ ห้องเรี ยนได้ จากเมนู “ตารางการใช้ ห้อง” โดยระบบสามารถ
ให้ บริ การค้ นหาข้ อมูลตารางการใช้ ห้องเรี ยนได้ ทงั  ปี /ภาคการศึกษาปั จจุบนั หรื อย้ อนหลัง

วิธีใช้ งาน
1. ใช้ เมาส์คลิกทีเ* มนู “ตารางการใช้ ห้อง”
2. ระบบจะทําการแสดงรายชื*ออาคารทังหมดในมหาวิ

ทยาลัย
3. คลิกที*รหัสอาคารเพื*อให้ ระบบแสดงรายชื*อห้ องเรี ยนภายในอาคารนัน ดังรูปต่อไปนี 

คลิกรหัสอาคารที
ต้องการ

เมื*อทําการคลิกที*รหัสอาคารที*ต้องการแล้ ว ระบบจะแสดงรายชื*อห้ องทังหมดภายในอาคารนั

น พร้ อม
ทังแสดงขนาดความจุ

ของแต่ละห้ องเรี ยนด้ วยว่าสามารถรับจํานวนนักศึกษาได้ เท่าใด
4. คลิกที*รหัสห้ องเพื*อแสดงตารางการใช้ ห้องเรี ยน ซึง* ประกอบไปด้ วย ข้ อมูลรหัสวิชา (จํานวนหน่วย
กิต) กลุม่ เรี ยนและระดับการศึกษาตามลําดับ โดยจะแสดงด้ วยสีฟ้าอ่อน และสีเขียวอ่อน โดยสีฟ้า
อ่อนหมายถึงห้ องถูกใช้ ในลักษณะปกติมีกลุม่ เรี ยนปกติกลุม่ เดียว สีเขียวอ่อนแสดงให้ เห็นว่าห้ อง
ถูกใช้ ในลักษณะปกติแต่จะมีการซํ าของกลุม่ วิชานัน* หมายความว่าวิชานั นอาจจะมีหลายกลุม่ เรี ย
เข้ ามาเรี ยนอยู่ในห้ องเดียวกัน และสีแดงจะหมายความว่ามีการใช้ ห้องเรี ยนซํา ซ้ อนวิชากันบ
ตาราง โดยระบบจะแสดงให้ เห็นวัน/เวลาของการใช้ ห้องตรงกัน (หรื ออาจจะเป็ นการใช้ ห้องเรี ยน
เรี ยนร่วมกันก็ได้ ) ดังรูปต่อไปนี 
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เลือกหมายเลขห้องที
ต้องการให้แสดงข้อมูล
ตารางการใช้ห้อง
ปี การศึกษา และวันเวลา
ทีตอ้ งการให้แสดงข้อมูล
ตารางการใช้ห้อง

2.6 ปฏิทนิ การศึกษา
ท่านสามารถใช้ ปฏิทินการศึกษาในการตรวจสอบกําหนดการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น กําหนดการ
ลงทะเบียน ของ นักศึกษา แต่ละระดับ และชันปี
 , การลงทะเบียนเพิ*มรายวิชา, เปลีย* นกลุม่ และการถอนรายวิชา,
การลงทะเบียนช้ า, การชําระเงินผ่านธนาคารของนักศึกษาแต่ละชันปี
 เป็ นต้ น

วิธีใช้ งาน
1. ใช้ เมาส์คลิกทีเ* มนู “ปฏิทินการศึกษา”
2. ระบบจะทําการแสดงกําหนดการต่าง ๆ ในปฏิทินการศึกษาให้ ดังรูปภาพต่อไปนี เป็ นตัวอย่างการ
เลือกแสดงข้ อมูลของปฏิทินการศึกษาระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2548/1
ถ้ าต้ องการดูปฏิทินการศึกษาของกลุ่มอื*นๆ ก็สามารถทําได้ โดยการใช้ เมาส์คลิกที* ชุดปฏิทิน หรื อถ้ า
ต้ องการกลับไปที*หน้ าข่าวประกาศ สามารถทําได้ โดยการใช้ เมาส์คลิกที*ปมุ่ “หน้ าเริมต้ น” ดังรูปต่อไปนี 
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ชุดปฏิทิน
การศึกษาที
แสดงผล
เลือกปี การศึกษา /
ภาคการศึกษาที
ต้องการ

รายละเอียดของ
ํ
กาหนดการ
ิ
่
กจกรรมตางๆ

2.7 หลักสตรที
ู )เปิ ดสอน
ท่านสามารถตรวจสอบโครงสร้ างหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ จากเมนู “หลักสตรที
ู  เปิ ดสอน”
ซึง* จะมีข้อมูลแสดงโครงสร้ างของแต่ละหลักสูตรโดยละเอียด เช่น จะศึกษาจบหลักสูตรหนึง* ๆ จะต้ องผ่าน วิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทัว* ไปกี*หน่วยกิต วิชาเอกกี*หน่วยกิต วิชาเลือกกี*หน่วยกิต มีรายวิชาอะไรบ้ างในแต่ละหมวด และ
ถ้ าต้ องการสําเร็ จหลักสูตรจะต้ องมีหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่าเท่าไร ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินกี*ปี ผลคะแนน
ตํ*าสุดที*ใช้ ในการจบหลักสูตรจะเป็ นเท่าไร เป็ นต้ น

วิธีใช้ งาน
1. ใช้ เมาส์คลิ กทีเ* มนู “หลักสตรที
ู  เปิ ดสอน”
2. ทําการระบุระดับการศึกษา และคณะที*ต้องการ
3. ระบบจะแสดงข้ อมูลของสาขาวิชใ่ นคณะที*เลือก ดังรูปต่อไปนี 
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1. เลือกคณะทีตอ้ งการ

ถ้าทา่นต้องการกลับไป
่
ทีหน้าขาวประกาศให้
ใช้
เมาส์ คลิ5กทีปุ่ม "หน้า
เริ มต้น”

4. ข้ อมูลที*แสดงประกอบด้ วย รหัส และชื*อสาขาวิชา, จํานวนหน่วยกิตรวมที*จะต้ องผ่าน , จํานวนปี
สูงสุดที*สามารถเรี ยนได้ และผลคะแนนตํ*าสุดที*สามารถสําเร็ จได้ ในแต่ละหลักสูตร
5. คลิ กที*รหัสสาขาวิชาที*สนใจเพื*อทําการแสดงโครงสร้ างหลักสูตรโดยละเอียด ดังตัวอย่างต่อไปนี 

หลังจากทีค* ลิ กเลือกรหัสสาขาวิชาที*ต้องการแล้ วระบบจะทําการแสดงโครงสร้ างหลักสูตรโดยละเอียด
โดยจะแสดงแยกเป็ นหมวดหลัก ซึง* แต่ละหมวดหลักก็จะมีเกณฑ์จํานวนหน่วยกิตขันตํ
 า* ที*ต้องผ่าน นอกจากนี ใ
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แต่ละหมวดหลักอาจจะประกอบไปด้ วยหมวดย่อยๆ แต่ละหมวดย่อยก็จะมีรายชื*อวิชา ทังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ หน่วยกิตของแต่ละรายวิชา โดยมีรูปแบบการแสดงหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาดังนี 
x (a-b-c) หมายความว่า รายวิชานันมี
 จํานวนหน่วยกิต x หน่วย ซึ*งประกอบไปด้ วยการเรี ยนแบบ
บรรยาย a หน่วย (ชัว* โมง) เป็ นการปฏิบตั ิ b หน่วย (ชัว* โมง) และศึกษาด้ วยตัวเอง c หน่วย (ชัว* โมง)

2.8 วิทยานิพนธ์
หัวข้ อเมนู วิทยานิพนธ์ คือ การบริ การ สืบค้ นรายชื*องานวิจยั ที*เป็ นผลงานของนักศึกษา ประกอบการ
เรี ยนการสอนภายในมหาวิทยาลัย

วิธีใช้ งาน
1. ใช้ เมาส์คลิ กทีเ* มนู “วิทยานิพนธ์ ”
2. ทําการระบุชื*องานวิจยั ที*ต้องการค้ นหา โดยสามารถระบุเพียงบางส่วน โดยใช้ เครื* องหมาย * ได้

3. คลิกที*ปมุ่ “ค้ นหา” ระบบจะแสดงข้ อมูลที*ได้ ดงั ภาพต่อไปนี 
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4. คลิกที*ชื*อ เพื*อดูรายละเอียดของงานวิจยั ระบบจะแสดงข้ อมูลต่างๆ ดังภาพต่อไปนี 

2.9 ตอบคําถาม
หัวข้ อเมนู ตอบคําถาม คือ การบริ การ ตอบข้ อคิดเห็นที*ผ้ ใู ช้ ได้ แสดงความคิดเห็นเข้ ามา อาจจะเป็ น
เรื* องที*เป็ นปั ญหา หรื อสงสัยในระบบ เรื* องร้ องเรี ยน เรื* องชื*นชม หรื อเรื* องต่างๆ ทุกคําถามที*แสดงความคิดเห็น
และส่งเข้ ามาในระบบ เมื*อมีการตอบแล้ วโดยฝ่ ายต่างๆ ที*รับผิดชอบ จะมาอยู่รวมกันที*หน้ า ความคิดเห็นของ
ผ้ ใู ช้ โดยจะแสดงคําถาม และคําตอบ พร้ อมทังวั
 นเวลา

16
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2.10 รั บนักศึกษาใหม่
หัวข้ อรับนักศึกษาใหม่ เป็ นหัวข้ อบริ การค้ นหาและตรวจสอบข้ อมูลของผู้สมัคร ที*ประสงค์จะเข้ ามา
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เมื*อเลือกค้ นหาและตรวจสอบข้ อมูลผู้สมัคร จะปรากฏหน้ าจอใหม่ ให้ ค้นหาข้ อมูลผู้สมัครได้
โดยใส่รายละเอียดต่างๆ ลงไป แล้ วกดค้ นหา จะได้ ผลลัพธ์ออกมา ถ้ าใส่ข้อมูลเข้ าไปอย่างถูกต้ อง
สําหรับช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผ้ สู มัคร และใช้ ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลผู้สมัครอีกทางหนึง*
ด้ วย

17
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สําหรั บนักศึกษา และบุคคลทั*วไป จะใช้ ข้อมูลจากเว็บได้ ทุกเมนูข้างต้ น ตัง แต่ เมนูวิชาที*เปิ ดสอน
(หัวข้ อ 2.2) จนถึง เมนูรับนักศึกษาใหม่ (หัวข้ อ 2.10) แต่เมื*อท่านเข้ าสูร่ ะบบ โดยเลือกที*เมนู “เข้ าส่ รู ะบบ”เมนูที*
เปิ ดให้ ใช้ ด้านซ้ ายจะเปลีย* นไป จะเป็ นเมนูสาํ หรับนักศึกษาเท่านัน และจะมีข้อมูลต่างๆ ไว้ สาํ หรับให้ นกั ศึกษาใช้
งานระบบบริ การการศึกษาอย่างเต็มระบบ ดังจะได้ อธิบายต่อจากนี ไป

2.11 ข่ าวประกาศ และการเข้ าส่ ูระบบ

่
พื5นทีแสดงขาวประกาศถึ
ง
นักศึกษา

เมื*อนักศึกษา “เข้ าส่ รู ะบบ” จะปรากฏชื*อนักศึกษา ด้ านบน แสดงให้ ร้ ูวา่ นักศึกษาได้ เข้ ามาในระบบ
ด้ วย Login ของนักศึกษาเอง และจะมีหน้ าข่าวประกาศจะแสดงประกาศที*สง่ มาให้ นกั ศึกษาโดยตรง นักศึกษา
ควรหมัน* เข้ ามาตรวจสอบดูขา่ วประกาศนี เป็ นระยะๆ ทางด้ านซ้ ายมือของหน้ าจอจะแสดงถึงฟั งก์ชนั ต่างๆที*
นักศึกษาสามารถกระทําได้ เช่น เปลีย* นรหัสผ่าน, ลงทะเบียน, ดูผลลงทะเบียนเรี ยน, ดูประวัติของนักศึกษา,
ตรวจสอบภาระค่าใช้ จา่ ยและทุนการศึกษา, ดูผลการศึกษา, ตรวจสอบการจบการศึกษา, ดูตารางเรี ยน/สอบของ
ปี /ภาคการศึกษาปั จจุบนั , เสนอความคิดเห็น, คําสัง* ให้ ระงับการใช้ ระบบชัว* คราว หรื อให้ ติดต่อเจ้ าหน้ าที*โดยด่วน
จะมีข้อความขึ นมาเตือนให้ นกั ศึกษาไปดําเนินการก่อนทีจ* ะใช้ งานระบบได้ ตอ่ ไป
เมนู “ลงทะเบียน” จะเปลีย* นไปตามวันเวลาที*อยูใ่ นปฏิทินการศึกษา เช่น ถ้ าไม่อยูใ่ นช่วงลงทะเบียน
เมนูนี จะหายไป ถ้ าอยูใ่ นช่วงลงทะเบียนเรี ยนช้ า เมนูจะปรากฏข้ อความว่า “ลงทะเบียนช้ า” หรื อถ้ าอยูใ่ นช่วงการ
ลงทะเบียนเพิม* ถอนรายวิชา เมนูจะปรากฏข้ อความว่า “ลงทะเบียนเพิ*ม-ถอนรายวิชา”
ข้ อควรระวัง เมื*อนักศึกษาเสร็ จสิ นการใช้ งานแล้ ว นักศึกษาจะต้ องออกจากระบบทุกครัง โดยการคลิ ก
ที*เมนู “ออกจากระบบ” เพื*อป้องกันไม่ให้ ผ้ อู ื*นเข้ ามาใช้ งานแทนนักศึกษาได้ ส่วนในกรณีที*นกั ศึกษาลืมคลิ กที*
เมนู “ออกจากระบบ” ระบบจะทําการตัดนักศึกษาออกจากระบบโดยอัตโนมัติภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที
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2.12 เปลี)ยนรหัสผ่ าน
นักศึกษาสามารถทําการเปลีย* นรหัสผ่านได้ บอ่ ยครัง เท่าที*ต้องการ โดยการเลือกเมนู “เปลียน
รหัสผ่ าน” ก่อนการเปลีย* นรหัสผ่าน นักศึกษาควรตรวจสอบดูที*แป้นพิมพ์ก่อนว่า ขณะนี เป็ นภาษาไทย/หรื อ
ภาษาอังกฤษ และมีการกดแป้น CAP LOCK ค้ างไว้ หรื อไม่ ถ้ านักศึกษาลืมรหัสผ่านที*ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ให้
นักศึกษาติดต่อเจ้ าหน้ าที*โดยตรง

วิธีใช้ งาน
1.
2.
3.
4.
5.

นักศึกษาคลิ กทีเ* มนู “เปลียนรหัสผ่ าน”
ใส่รหัสผ่านเดิมทีเ* คยใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
ใส่รหัสผ่านใหม่ ครัง ที* 1
ใส่รหัสผ่านใหม่ ซํ าอีกครัง ให้ ตรงกับครัง ที* 1
คลิ กที*ปมุ่ “เปลียนรหัสผ่ าน”
่ สผานเดิ
่ ม
1. ใสรหั
ทีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
่
2. ป้ อนรหัสผาน
่ 5 งที 1
ใหมครั

คลิ5กทีปุ่ม “ถอยกลับ” เพือ
่
ย้อนกลับไปทีหน้าขาว
ประกาศสําหรับนักศึกษา

่
3. ป้ อนรหัสผาน
ใหมซํ่ 5 าให้ตรงก ั
ครั5 งที 1
4. คลิ5กทีปุ่ม
่ ”
“เปลียนรหัสผาน

2.13 ลงทะเบียน
นักศึกษาสามารถทําการลงทะเบียนเรี ยนได้ โดยการเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบจะนํานักศึกษาไปสู่
จอภาพรับลงทะเบียน ดังรูปต่อไปนี 


กดปุ่ ม

วิธีการเข้ าระบบลงทะเบียน
เพื*อเข้ าสูห่ น้ าลงทะเบียน ซึง* เมนูนี จะ ปรากฏในช่วงลงทะเบียนเท่านัน
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เมนูเข้าระบบ
การลงทะเบียน



วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใช้ เมนยู่ อยต่ างๆ

เมื*อนักศึกษากดปุ่ ม “ลงทะเบียน” จะเปลีย* นหน้ าจอ เพื*อใช้ ทําการลงทะเบียน ในหน้ าจอนี จะ
เกิดเมนูยอ่ ยต่างๆ ที*ใช้ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน เช่น ปุ่ มแสดงหลักสูตร ปุ่ มค้ นหารายวิชา ปุ่ ม
คํานวณค่าใช้ จ่าย ปุ่ มแสดงตารางเรี ยน ตารางสอบ เป็ นต้ น



ขัน& ตอนการลงทะเบียน

1. นักศึกษาสามารถค้ นหาวิชา (สามารถใช้ สญ
ั ลักษณ์ * เพื*อค้ นหาทังหมดได้

) ที*ต้องการลงทะเบียนจากการ
พิมพ์รหัสหรื อชื*อ ของวิชา ที*ต้องการลงทะเบียน แล้ วกดปุ่ ม
เพื*อให้ นกั ศึกษาเลือก

รายชื*อวิชาทีเ* ราค้ นหาก็จะขึ นมา
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ใช้เมาส์คลิ7กทีรูปรถเข็น
เพือเลือกรายวิชาที
ต้องการลงทะเบียน

2. ทําการเลือกวิชาที*ต้องการลงทะเบียนโดยคลิกr ที*
ว่านักศึกษาได้ เลือกวิชานันๆ
 เพือ* ที*จะลงทะเบียน

รูปตะกร้ า วิชาทีเ* ลือกจะเลือ* นขึ นไปข้ างบน แสดง

ใช้เมาส์คลิ7กทีนีเพือลบ
วิชาทีไมต้่ องการ

3. ทุกครัง ที*ทําการเลือกรายวิชา ระบบจะทําการตรวจสอบความถูกต้ องในการลงทะเบียน เช่น เวลาเรี ยนซํ า
เวลาและวันสอบซํ า หรื อลงทะเบียนน้ อยกว่าที*กําหนด โดยจะขึ นแสดงข้ อความสีแดง บริ เวณด้ านล่างขอ
กรอบรายวิชาทีเ* ลือก แสดงข้ อความการผิดพลาดทีเ* กิดขึ น
4. และเมื*อนักศึกษา ไม่ต้องการเลือกวิชานันๆ
 ที*เลือกไปแล้ ว ในข้ อที* 3 นักศึกษาสามารถทําการลบวิชาออก
จากการเลือกโดยคลิกr ที* คําว่า [ลบ] หลังรายวิชานันๆ
 ออกไปได้



การคํานวณค่ าใช้ จ่าย

นักศึกษาสามารถเข้ าไปดูคา่ ใช้ จา่ ยของรายวิชาที*ลงทะเบียนไป โดยเลือกทีเ* มนู คํานวณค่ าใช้ จ่าย นักศึกษาจะ
สามารถดูรายการค่าใช้ จา่ ยในการลงทะเบียนครัง นี  ทังหมดได้

ก่อนที*จะยืนยันการลงทะเบียนได้ โดยกดเข้ าไปที*
เมนู ”คํานวณค่ าใช้ จ่าย” นี  หลังจาการเลือกรายวิชาที*ลงทะเบียนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
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ตารางเรี ยนตารางสอบ

นักศึกษาสามารถดู ตารางเรี ยนและตารางสอบของรายวิชาที*นกั ศึกษาเลือกลงทะเบียน ก่อนการยืนยันการ
ลงทะเบียนได้ โดยเลือกปุ่ ม “ตารางเรียนตารางสอบ” เพื*อดูวนั เวลาเรี ยนได้ วา่ เป็ นอย่างไร หลังจากที*เลือกวิชา
ลงทะเบียนไว้ แล้ ว
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กดปุ่ ม “ถอยกลับ” เพื*อกลับไปหน้ าที*แล้ ว และเมื*อนักศึกษาพึงพอใจ กับวิชาที*เลือกเพื*อทีจ* ะลงทะเบียนในเทอม
นี แล้ ว ขันตอนต่

อไปจากนี คือการ “ยืนยันการลงทะเบียน” เพื*อบอกให้ ระบบได้ ทราบว่านักศึกษาได้ ทําการ
ลงทะเบียนแล้ ว ในขันตอนนี

ถือว่าเป็ นขันที
 *สาํ คัญที*สดุ ของการลงทะเบียนออนไลน์นี  เพราะว่าถ้ านักศึกษา
เพียงแต่เลือกรายวิชาไว้ แต่ไม่ได้ กดปุ่ ม “ยืนยันการลงทะเบียน” ระบบจะถือว่านักศึกษาได้ เข้ ามาเลือกรายการ
เท่านันแต่
 ไม่ได้ ลงทะเบียน ซึง* จะทําให้ นกั ศึกษาท่านอื*นๆ เข้ ามาเลือกลงทะเบียนและกดปุ่ มยืนยันผลการ
ลงทะเบียนก่อน ได้ ที*นงั* เรี ยนไปก่อน และอาจจะทําให้ นกั ศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนวิชานันได้
 (ในกรณีที*วิชา
นันจํ
 ากัดจํานวนผู้เรี ยนไว้ )



การยืนยันการลงทะเบียน

เมื*อนักศึกษามัน* ใจในการเลือกวิชาที*ต้องการลงทะเบียนแล้ ว ให้ ทาํ การยืนยัน โดยกดที*ปมุ่ “ยืนยันการ
ลงทะเบียน” หลังจากนันให้
 ตรวจสอบความถูกต้ องแล้ ว ต้ องกดปุ่ ม “ยืนยันการลงทะเบียน” อีกครัง ที*บริ เวณ
ตรงกลางหน้ าจอ ถ้ าผลของการตรวจสอบรายวิชาที*ถกู เลือกนันไม่
 ผา่ นจะไม่สามารถยืนการลงทะเบียนได้ ต้อง
กลับไปปรับเปลีย* นรายวิชาใหม่

หลังจากกดปุ่ มยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้ อความการยืนยันการลงทะเบียนพร้ อมทังแสดงยอดเงิ

นที*
ต้ องชําระทังหมด

หลังจากนันให้
 กดที*ปมุ่ ผลการลงทะเบียน เพื*อดูรายละเอียดในการลงทะเบียน

23
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หลังจากกดปุ่ มผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายชื*อวิชาที*เราได้ ลงทะเบียนเรียบร้ อยแล้ ว จากนันนั
 กศึกษา
สามารถพิมพ์ใบแจ้ งยอดเพื*อไปชําระเงินที*ธนาคารตามที*มหาวิทยาลัยกําหนดได้
ใช้เมาส์คลิ7กทีนีเพือพิมพ์ใบแจ้ง
ยอดนําไปชําระเงินทีธนาคาร

และเมื*อนักศึกษาได้ นําใบแจ้ งยอดไปชําระเงินที*ธนาคารแล้ ว ในระบบจะทราบว่านักศึกษาได้ ทําการลงทะเบียน
ในเทอมนันเรี
 ยบร้ อยแล้ ว หลังจากผ่านขันตอนการชํ

าระเงินแล้ ว จากขันตอนนี

จะถือว่าสิ นสุดขบวนการ การ
ลงทะเบียนออนไลน์

ADVANCE VISION SYSTEMS: STUDENT WEB USERMANUAL



การเพิมหรื อลดรายวิชา

หลังจากที*นกั ศึกษาลงทะเบียนไปแล้ ว อาจจะต้ องทําการ เพิมหรือลดรายวิชา ก็จะดําเนินการตามขันตอน

เหมือนการลงทะเบียนข้ างต้ นทุกประการ โดยระบบจะมีปมุ่ “เพิมหรือลดรายวิชา” เกิดขึ นมาในช่วงเวลาที*
มหาวิทยาลัยเปิ ดการ “เพิ*มลดรายวิชา” ตามปฏิทินการศึกษา ในช่วงการเพิ*มลดรายวิชา นอกจากนักศึกษาจะ
ทําการเพิ*มลดรายวิชาได้ นักศึกษายังสามารถเปลีย* นกลุม่ เรี ยนให้ เหมาะสมได้ อกี ด้ วย แต่ควรขึ นอยูก่ บั ความ
จําเป็ น และดุลพินิจของท่านอาจารย์ที*ปรึกษาด้ วย แต่เราไม่แนะนําให้ เปลีย* นกลุม่ เรียนไปมา เพราะที*นงั* เรี ยน
ของนักศึกษาในกลุม่ วิชานันๆ
 อาจจะไม่เพียงพอ และจะส่งผลให้ นกั ศึกษาไม่สามารถลงเรี ยนในวิชานันได้
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2.14 ผลการลงทะเบียน
หลังจากที*นกั ศึกษาเสร็ จสิ นการยืนยันการลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนได้ โดยการคลิกที*ปมุ่ “ผลการลงทะเบียน” จากหน้ าจอแสดงผลลัพธ์ การยืนยันการลงทะเบียน หรื อ
นักศึกษาสามารถดูผลการลงทะเบียนในปี /ภาคการศึกษานี จากหน้ าจอข่าวประกาศถึงนักศึกษา โดยการคลิกที*
เมนู “ผลการลงทะเบียน”
หน้ าจอผลลงทะเบียนประกอบไปด้ วยข้ อมูลสองส่วน
1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน ซึง* จะแสดงผลลัพธ์สดุ ท้ ายของรายวิชาทังหมดที

*นกั ศึกษาได้
ลงไว้ ในปี /ภาคการศึกษาปั จจุบนั
2. ตารางแสดงประวัตกิ ารลงทะเบียน เป็ นตารางแสดงประวัตกิ ารลงทะเบียนของปี /ภาคการศึกษา
ปั จจุบนั ซึง* อาจจะประกอบไปด้ วย การทํารายการลงทะเบียน, เพิม* รายวิชา, ถอนรายวิชา, เปลีย* น
กลุม่ เรี ยน เป็ นต้ น

ระบบแสดงรายวิชาที
นักศึกษาลงทะเบียนไว้ในปี /
ภาคการศึกษาปั จจุบนั

ระบบแสดงประวัติการทํา
รายการลงทะเบียน เชน่
ลงทะเบียน, เพิม วิชา, ลด
วิชา, เปลียนกลุ่มเรี ยน

2.15 ตารางเรี ยนตารางสอบ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรี ยนและตารางสอบของตนเองได้ จากเมนู “ตารางเรี ยน/สอบ”
โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของตารางเรี ยน ตารางสอบย้ อนหลังได้ โดยการเลือกปี /ภาคการศึกษาที*
ต้ องการ
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2.16 ระเบียนประวัติ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้ อมูลต่างๆของตัวเองได้ จากเมนู “ระเบียนประวัต”ิ หากพบว่ามีข้อมูล
ส่วนใดที*ไม่ถกู ต้ องเช่น ชื*อ, ชื*อสกุล, หมูโ่ ลหิต ให้ นกั ศึกษาแจ้ งต่อเจ้ าหน้ าที*

วิธีใช้ งาน
1. คลิกที*เมนู “ระเบียนประวัต”ิ จากหน้ าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา
2. เมื*อตรวจสอบข้ อมูลเรียบร้ อยแล้ ว คลิกที*เมนู “ถอยกลับ” เพื*อย้ อนกลับมาที*หน้ าจอข่าวประกาศ
ดังรูปต่อไปนี 
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ข้ อมูลระเบียนประวัติของนักศึกษานี จะประกอบไปด้ วยข้ อมูล 4 ส่วน ดังต่อไปนี 
1. ข้ อมูลด้ านการศึกษา
2. ข้ อมูลผลการเรี ยน
3. ข้ อมูลส่วนตัว
4. ข้ อมูลประวัตใิ นมหาวิทยาลัย (ระบบจะแสดงข้ อมูลส่วนนี  เฉพาะในกรณีที*มีการบันทึกเท่านัน)


2.17 ภาระค่ าใช้ จ่าย/ทุน
นัก ศึก ษาสามารถทํ า การตรวจสอบหนี ส ินต่า งๆที* นัก ศึกษามี กับ มหาวิท ยาลัย ได้ จ ากเมนู “ภาระ
ค่ าใช้ จ่าย/ทุน”

วิธีใช้ งาน
1. คลิกที*เมนู “ภาระค่ าใช้ จ่าย/ทุนการศึกษา”
2. เมื*อตรวจสอบข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว คลิกที*เมนู “ถอยกลับ” เพื*อย้ อนกลับมาที*หน้ าจอข่าวประกาศ
ดังรูปต่อไปนี 

จากรูปข้ อมูลภาระค่าใช้ จ่ายต่างๆจะถูกแสดงอยูใ่ นตารางแรก โดยระบบจะแสดงจํานวนยอดเงินสรุปที*
นักศึกษาต้ องชําระ นอกจากนี ยังแสดงวัน/เวลาทีเ* กิดค่าใช้ จา่ ยแต่ละรายการอีกด้ วย ส่วนข้ อมูลในตารางถัดมา
เป็ นข้ อมูลสรุปทุนการศึกษาที*นกั ศึกษาได้ รับ
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2.18 ผลการศึกษา
นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษาตังแต่
 ปี/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปั จจุบนั ได้ จากเมนู “ผลการศึกษา”
ระบบจะทํ า การแสดงรายวิ ช าต่ า งๆพร้ อมทัง ผลคะแนนที* นัก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษามาตัง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บัน
ดังตัวอย่างจากรูปต่อไปนี 

โดยสามารถเลือก ให้ ระบบแสดงข้ อมูลเป็ นรายภาค ของแต่ละปี การศึกษาได้ โดยใช้ การคลิก เพื*อแสดง
ข้ อมูล

2.19 ตรวจสอบจบ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบดูได้ วา่ ณ ขณะนี นักศึกษาได้ เรียนผ่านรายวิชาต่างๆตามข้ อกําหนดใน
โครงสร้ างหลักสูตรไปแค่ไหน และยังเหลือหน่วยกิตในหมวดวิชาใดบ้ างทีย* งั ขาดอยู่ และจําเป็ นต้ องลงทะเบียน
เพื*อให้ จบการศึกษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ โดยการคลิกทีเ* มนู “ตรวจสอบจบ”

วิธีใช้ งาน
1. จากหน้ าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา ให้ คลิกทีเ* มนู “ตรวจสอบจบ”
2. ระบบจะแสดงข้ อมูลสรุปหมวดวิชาต่างๆทีจ* ําเป็ นต้ องลงทะเบียนเรี ยนเพื*อให้ สาํ เร็ จหลักสูตร
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สามารถเลือก
ลักษณะการ
แสดงผลแบบ
รายละเอียดได้

จากตารางข้ อมูลประกอบไปด้ วย
1. หมวดวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตร
2. จํานวนหน่วยกิตตามเกณฑ์ หมายถึงจํานวนหน่วยกิตที*นกั ศึกษาจะต้ องลงทะเบียนเรี ยนให้ ครบ
อย่างน้ อยตามเกณฑ์ที*ระบุ ในแต่ละหมวดวิชา
3. จํานวนหน่วยกิตที*ทําได้ หมายถึงจํานวนหน่วยกิตที*นกั ศึกษาทําได้ ในแต่ละหมวดวิชา
4. จํานวนหน่วยกิตที*ยงั ขาด หมายถึงจํานวนหน่วยกิตที*นกั ศึกษายังขาดอยูใ่ นแต่ละหมวดวิชา
ข้ อควรสังเกต ข้ อมูลดังกล่าวมีไว้ เพื*อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาเท่านัน การที*นกั ศึกษาจะสามารถจบ
การศึกษาได้ หรื อไม่นนั  ไม่ได้ ขึ นอยูก่ บั ข้ อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียว ยังคงมีปัจจัยอื*นๆเข้ ามาเกี*ยวข้ อง

2.20 ติดตามผลคําร้ อง
นักศึกษาสามารถติดตามผลคําร้ องที*ยื*นไว้ ณ งานทะเบียนและวัดผลได้ ดังนี 
วิธีใช้ งาน
1. นักศึกษาคลิกทีเ* มนู “ติดตามผลคําร้ อง” จากหน้ าจอหลัก
2. หน้ าจอจะแสดงสถานะคําร้ องทีน* กั ศึกษายื*นคําร้ องไว้ ที*งานทะเบียนและวัดผลว่าขณะนี อยูใ่ น
ขันตอนใด

สําหรับการติดตามการดําเนินการเกี*ยวกับคําร้ องของเจ้ าหน้ าที*อย่างมีประสิทธิภาพ
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ระบบจะทําการแสดงสถานะของคําร้ องดังต่อไปนี 
C
F
R
W

คําร้ องไม่สามารถดําเนินการได้
คําร้ องถูกประมวลผลแล้ ว
เจ้ าหน้ าที*รับรายการคําร้ องแล้ วแต่ยงั ไม่ประมวลผล
คําร้ องถูกยื*นโดยนักศึกษา (กําลังรอประมวลผล)
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2.21 ทะเบียนรายชื)อ
ทะเบียนรายชื*อ จะเป็ นรายชื*อของนักศึกษา ในคณะ และสาขาวิชา ที*นกั ศึกษาสังกัดอยู่ และจะมีไฟล์
MSWord ให้ ดาวน์โหลดรายชื*อออกไปใช้ งานได้ โดยกดปุ่ มที*สญ
ั ญาลักษณ์ MSWord ด้ านบน
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2.22 เสนอความคิดเห็น
หากนัก ศึก ษามี ข้ อคิ ด เห็น ประการใด นัก ศึก ษาสามารถเสนอความคิ ด เห็น โดยผ่า นระบบบริ ก าร
การศึกษาได้ ข้อมูลต่างๆที*นกั ศึกษาเสนอจะเป็ นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงบริ การต่างๆให้ ดียิ*งขึ น

วิธีใช้ งาน
1. จากหน้ าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา ให้ นกั ศึกษาคลิกที*เมนู “เสนอความคิดเห็น”
2. นักศึกษาป้อนความคิดเห็นต่างๆลงในช่องว่าง
3. คลิกที*ปมุ่ “ส่ งข้ อความ”

2.23 สถิตกิ ารเข้ าใช้ ระบบ
เป็ นหน้ าจอตรวจสอบการเข้ าใช้ ระบบของ Login ของนักศึกษา จะดูได้ วา่ ท่านเข้ ามาใช้ ระบบตังแต่
 วนั
และ เวลาใด และมาใช้ เครื* องคอมพิวเตอร์ IP ใดก็ได้ เพื*อตรวจสอบการใช้ งาน

2.24 ออกจากระบบ
เมื*อเสร็ จสิ นการใช้ งานระบบบริ การการศึกษาแล้ วนักศึกษาต้ องคลิกที*ปมุ่ “ออกจากระบบ” เพื*อ
ป้องกันมิให้ ผ้ อู ื*นเข้ ามาใช้ งานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง
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