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11  ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต   

1.1 ระบบบรกิารการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตคืออะไร 
ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต คือเครื่องมือที่นักเรียนสามารถรับบริการตางๆที่

เกี่ยวของกับระบบการศึกษาของโรงเรียน อาทิเชน ตรวจสอบขอมูลประวัตินักเรียน, ปฎิทินการศึกษา, ตรวจสอบ
รายวิชาที่เปดสอน, ลงทะเบียนเรียน, รับทราบผลการเรียน ฯลฯ โดยนักเรียนสามารถใชระบบบริการการศึกษาได
จากทุกจุดที่สามารถเชื่อมโยงเขากับเครือขายของโรงเรียน และ/หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต 

1.2 ขอตกลงเบื้องตน 

ความรูพืน้ฐานกอนการใชระบบ 
กอนใชระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต นักเรียนจะตองมีความรูพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร
เบื้องตนและโปรแกรม Netscape Communicator 4.x หรือ Microsoft Internet Explorer 4.x  

คําศัพทที่ใชในคูมือ 
เมาส หมายถึงอุปกรณชวยในการนําขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งผูใชจะใชงานอุปกรณชนิดนี้

รวมกับแปนพิมพ อักษร 

 
รูปเมาสตัวอยาง 

 
คล้ิก หมายถึงการใชนิ้วกดลงบนปุมสวนบนเมาส 1 ครั้งแลวปลอย 
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22  เร่ิมตนใชงานระบบ   

นักเรียนสามารถใชงานระบบบริการการศึกษาไดจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่เชื่อมตอกับระบบ
เครือขายของโรงเรียน และ/หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต โดยการกําหนด Location หรือ Netsite ในโปรแกรม 
Netscape Communicator ไปที่ http://www.regsatit.su.ac.th แลวกดปุม Enter ระบบจะนํานักเรียนไปสูขอมูล
พื้นฐานทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใชงานไดดังจอภาพตอไปนี้ 

 

เมนูแสดงฟงกชัน
ตางๆ ที่  นักเรียน

กําหนด Location เปน 
Hhttp://www.regsatit.su.ac.th
Hแลวกด Enter 

ระบบจะแสดงประกาศ
เร่ืองตางๆ ของโรงเรียน ซ่ึง
นักเรียน สามารถดู
รายละเอียดไดโดยใชเมาส
คลิ้กที่หมายเลขลําดับ
ดานหนาประกาศแตละ
เร่ือง 

 
 

หนาขาวประกาศจะถูกแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติทันทีที่นักเรียนเขามาที่เว็บไซต 
http://www.regsatit.su.ac.th เพื่อแสดงขอมูลขาวสารตางๆ จากสํานักทะเบียนและประมวลผลที่ตองการแจง
ใหนักเรียนทราบ ตามลําดับหมายเลขที่ประกาศ โดยเรียงลําดับความสําคัญจากนอยไปหามาก ใหนักเรียนใช
เมาสคล้ิกที่หมายเลขลําดับดังกลาวเพื่อทําการแสดงรายละเอียดของประกาศเรื่องนั้นๆ นักเรียนควรใช Website 
นี้อยางตอเนื่องเปนระยะเพื่อที่จะทราบขาวประกาศตางๆของ สํานักทะเบียนฯที่แจงมา 

จากรูป จะเห็นไดวาดานซายมือเปนเมนูแสดงฟงกชันตางๆ ที่นักเรียนสามารถใชงานได  ซึ่งประกอบไป
ดวย  การเขาสูระบบ, ปฎิทินการศึกษา, หลักสูตรที่เปดสอน, ตารางเรียนนักเรียน, ตารางสอนอาจารย, ตาราง
การใชหอง คําอธิบายรายวิชา,ตอบคําถามและวิทยานิพนธ ถานักเรียนสนใจตองการทราบรายละเอียดสวนใดให
นักเรียนใชเมาสคล้ิกที่เมนูที่ตองการ รายละเอียดของเมนูตางๆมีดังตอไปนี้ 

 

http://ces.wu.ac.th/exam/instructor.htm
http://reg.msu.ac.th/
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2.1 เขาสูระบบ 
 ในสวนของการดําเนินกิจกรรมตางๆที่เปนสวนบุคคล เชน การลงทะเบียนเรียน, การตรวจสอบประวัติ, 
การดูผลการศึกษา, การเปลี่ยนรหัสผาน, การเขียนคํารอง เปนตน นักเรียนสามารถกระทําไดโดยคลิ้กที่เมนู “เขา
สูระบบ” เพื่อทําการใสรหัสประจําตัวและรหัสผาน ถารหัสประจําตัวและรหัสผานที่ใชถูกตองระบบจะอนุญาตให
นักเรียนเขาไปใชงานได (ขอควรระวัง นักเรียนจะตองเก็บรหัสผานไวเปนความลับ ไมควรบอกใหเพื่อนหรือผูอื่น
ทราบ เพราะจะทําใหผูอื่นเขาใชงานระบบเสมือนวาเปนตัวของนักเรียนเอง หากเกิดความเสียหายขึ้น นักเรียน
จะตองเปนผูรับผิดชอบเอง)  
 

วิธีใชงาน 
1. ใหนักเรียนคล้ิกที่เมนู “เขาสูระบบ”  
2. พิมพรหัสประจําตัวและรหัสผาน 
3. คล้ิกที่ปุม “ตรวจสอบ” 

คลิ้กที่ปุม “หนาเริ่มตน” 
ถานักเรียนตองการถอย
กลับไปที่หนาขาว 1. ปอนรหัสประจําตัวของ

นักเรียน(ไมตองใสตัว I 
เชน 45045  เปนตน) 

3. คลิ้กที่ปุม  
“ตรวจสอบ” 

2. ปอนรหัสผาน(เลข
ประจําตัวประชาชน 5 
หลักสุดทาย 

 
 

ความปลอดภัยของการสงรหัสผานในระบบบริการการศึกษานี้ไดมาตรฐานสากล นักเรียนจะสังเกตได
จากรูปกุญแจที่ล็อคอยู ขอมูลรหัสผานที่นักเรียนปอนจะถูกทําการเขารหัสกอนสงผานเครือขาย 

เมื่อผานขั้นตอนการตรวจสอบวาเปนนักเรียนเรียบรอยแลว ระบบจะนาํนักเรียนไปสูหนาขาวประกาศ
ซึ่งจะเปนการแจงถึงตัวนักเรียนโดยตรง 
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2.2 ปฏิทินการศึกษา 
นักเรียนใชปฏิทินการศึกษาในการตรวจสอบกําหนดการตางๆของโรงเรียนเชน กําหนดการเปด/ปด

รายวิชาของแตละชั้นป, การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา, เปล่ียนกลุมและการถอนรายวิชา, การลงทะเบียนชา, การ
ชําระเงินผานธนาคารของนักเรียนแตละชั้นป เปนตน 

วิธีใชงาน 
1. นักเรียนใชเมาสคล้ิกที่เมนู “ปฏทิินการศึกษา” 
2. ระบบจะทําการแสดงกําหนดการตาง ๆ ในปฏิทินการศึกษาให  ดังรูปภาพตอไปนี้เปนตัวอยางการ

เลือกแสดงขอมูลของปฏิทินการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี ปการศึกษา 2546/3 
ถานักเรียนตองการดูปฏิทินการศึกษาของระดับอื่นๆ ก็สามารถทําไดโดยการใชเมาสคล้ิกที่ชุดปฎิทิน 

หรือถานักเรียนตองการกลับไปที่หนาขาวประกาศ นักเรียนสามารถทําไดโดยการใชเมาสคล้ิกที่ปุม “หนาเริ่มตน” 
ดังรูปตอไปนี้ 

ปุมใชเลือกไปป
การศึกษาที่ตองการ 
/ ภาคการศึกษา 

นักเรียนสามารถ
ยอนกลับไปที่หนาขาว
ประกาศไดโดยการกด
ปุม “หนาเริ่มตน” 

รายละเอียดของ
กําหนดการกิจกรรม

ระดับการศึกษาที่
ทําการแสดงผล 

 
 

2.3 หลกัสูตรที่เปดสอน 
นักเรียนสามารถตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรตางๆ ของโรงเรียนไดจากเมนู “หลักสูตรที่เปดสอน” ซึ่ง

จะมีขอมูลแสดงโครงสรางของแตละหลักสูตรโดยละเอียดเชน จะศึกษาจบหลักสูตรหนึ่งๆ จะตองผาน วิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกี่หนวยกิต วิชาเอกกี่หนวยกิต วิชาเลือกกี่หนวยกิต มีรายวิชาอะไรบางในแตละหมวด และ
ถาตองการสําเร็จหลักสูตรจะตองมีหนวยกิตรวมไมนอยกวาเทาไร ระยะเวลาในการศึกษาไมเกินกี่ป ผลคะแนน
ต่ําสุดที่ใชในการจบหลักสูตรจะเปนเทาไร เปนตน 
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วิธีใชงาน 
1. นักเรียนใชเมาสคล้ิกที่เมนู “หลักสูตรที่เปดสอน” 

3. รายละเอียด
ของรายวิชาที่
เปดสอน 

ถานักเรียนตองการกลับไปที่
หนาขาวประกาศใหใชเมาส 
คลิ้กที่ปุม "หนาเริ่มตน” 

2. ระบุคณะที่
ตองการ 

2. นักเรียนทําการระบุคณะที่ตองการ 
 

3. ระบบจะทําการแสดงหลักสูตรที่เปดสอนของคณะที่เลือกสําหรับระดับการศึกษาที่สนใจ โดยมี
ขอมูลรหัส, จํานวนหนวยกิตรวมที่จะตองผาน , จํานวนปสูงสุดที่สามารถเรียนได และผลคะแนน
ต่ําสุดที่สามารถสําเร็จไดในแตละหลักสูตร คล้ิกที่รหัสวิชาที่สนใจเพื่อทําการแสดงโครงสราง
หลักสูตรโดยละเอียด ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

หลังจากที่คล้ิกเลือกรหัสหลักสูตรที่ตองการแลวระบบจะทําการแสดงโครงสรางหลักสูตรโดยละเอียด  
โดยจะแสดงแยกเปนหมวดหลัก ซึ่งแตละหมวดหลักก็จะมีเกณฑจํานวนหนวยกิตขั้นต่ําที่ตองผาน นอกจากนี้ใน
แตละหมวดหลักอาจจะประกอบไปดวยหมวดยอยๆ แตละหมวดยอยก็จะมีรายชื่อวิชา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ หนวยกิตของแตละรายวิชา โดยมีรูปแบบการแสดงหนวยกิตของแตละรายวิชาดังนี้  

x (a-b-c)  หมายความวา รายวิชานั้นมีจํานวนหนวยกิต x หนวย ซึ่งประกอบไปดวยการเรียนแบบ
บรรยาย a หนวย (ชั่วโมง) เปนการปฏิบัติ b หนวย (ชั่วโมง) และศึกษาดวยตัวเอง c หนวย (ชั่วโมง) 

2.4 ตารางเรยีนนักเรียน 
นักเรียนสามารถคนหาขอมูลตารางเวลาเรียนของนักเรียนไดจากเมนู “ตารางเรียนนักเรียน”  ขอมูล

ตารางเรียนที่ระบบแสดงจะเปนของปและภาคการศึกษาปจจุบัน 

วิธีใชงาน 
1. นักเรียนใชเมาสคล้ิกที่เมนู “ตารางเรียนนักเรียน” 
2. ใหนักเรียนระบุเงื่อนไขในการคนหา ซึ่งเงื่อนไขจะประกอบไปดวยรหัสประจําตัวนักเรียน และ/หรือ 

ชื่อนักเรียน  ดังรูปตอไปนี้ 
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นักเรียนสามารถใชเครื่องหมาย * ในการระบุรหัสประจําตัวนักเรียน และ/หรือ ชื่อนักเรียนได โดย
เครื่องหมาย * จะใชในกรณีที่นักเรียนตองการระบุเฉพาะเพียงบางสวนของรหัสประจําตัวนักเรียน 
และ/หรือ ชื่อนักเรียนที่ทราบ เชน ถาตองการคนหาตารางเรียนของนักเรียนที่มีชื่อขึ้นตนดวยคําวา 
“สม” และมีรหัสประจําตัวนักเรียนนําหนาดวย “41” ใหนักเรียนพิมพคําวา 41* ลงในชองรหัส
ประจําตัวนักเรียนและพิมพคําวา สม* ลงในชองชื่อนักเรียน จากนั้นทําการระบุจํานวนผลลัพธที่
ตองการใหระบบแสดง ถาไมไดกําหนดเปนอยางอื่นระบบจะแสดงเฉพาะ 25 รายชื่อแรกที่ไดจาก
การคนหาเทานั้น 

 

คลิ้กที่ปุม “หนาเริ่มตน” 
ถาตองการถอยกลับไปที่
หนาขาวประกาศ 3. ระบุจํานวนรายชื่อที่

ไดจากการคนหา 

2. ระบุช่ือนักเรียน 

1. ระบุรหัสประจําตัว
นักเรียนที่ตองการ

3. เมื่อคล้ิกที่ปุม “คนหา”  ระบบจะทําการคนหาตามเงื่อนไขที่ระบุแลวแสดงรายชื่อนักเรียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งรหัสประจําตัวนกัเรียนออกมาบนจอภาพ โดยมีการแสดงผล
ลัพธเรียงลําดับตามรหัสประจําตัวนักเรียนจากนอยไปหามาก ดังรูปตอไปนี้ 

 

4. คลิ้กที่รหัสประจําตัว
นักเรียนที่ตองการแสดง
ตารางเวลาเรียน 

คลิ้กที่ปุม “หนาเริ่มตน” ถา
นักเรียนตองการถอย
กลับไปที่หนาขาวประกาศ 
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4. เมื่อคล้ิกที่รหัสประจําตัวของนักเรียนที่ตองการแลว ระบบจะทําการแสดงตารางเวลาเรียนของ

นักเรียน ดังรูปตอไปนี้ 

ปการศึกษาที่ตองการ
แสดง ตารางเรียน 

 
 
ขอมูลที่แสดงอยูในตารางเรียนประกอบไปดวย ขอมูลรหัสวิชา (จํานวนหนวยกิต) กลุมเรียน, วันและ
เวลาเรียนตามลําดับ โดยจะถูกแสดงดวยสีเขียวออน ในกรณีที่มีวิชาเรียนซ้ําซอนในตาราง ขอมูลจะถูก
แสดงดวยสีแดงเพื่อใหเห็นวัน/เวลาของรายวิชาที่เรียนตรงกัน 

2.5 ตารางสอนอาจารย 
นักเรียนสามารถคนหาขอมูลตารางเวลาสอนของอาจารยไดจากเมนู “ตารางสอนอาจารย”  ขอมูล  

ตารางสอนที่ระบบแสดงจะเปนของปและภาคการศึกษาลาสุด 

วิธีใชงาน 
1. นักเรียนใชเมาสคล้ิกที่เมนู “ตารางสอนอาจารย” 
2. ใหนักเรียนระบุเงื่อนไขในการคนหา โดยทําการพิมพชื่ออาจารยที่ตองการ นักเรียนสามารถใช

เครื่อง * เพื่อกําหนดเงื่อนไขในการคนหาไดในแบบเดียวกันกับการคนหาตารางเวลาเรียนของ
นักเรียน 
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คลิ้กที่ปุม “หนาเริ่มตน” ถา
นักเรียนตองการถอย
กลับไปที่หนาขาวประกาศ 

3. คลิ้กที่ปุม “คนหา” 

2. กําหนดจํานวนผลลัพธ
จากการคนหา 

1. พิมพช่ืออาจารย  
(สามารถใชเครื่องหมาย 
*   ได) 

 
สมมติวานักเรียนตองการคนหาตารางเวลาสอนของอาจารยสุกิจจา นักเรียนสามารถทําไดโดยปอน 
ประเทือง *  ลงในชอง “โปรดระบุชื่ออาจารย” จากนั้นทําการกําหนดจํานวนรายชื่อที่ไดจากการคนหา 
ถาไมไดกําหนดเปนอยางอื่น ระบบจะแสดงเฉพาะ 25 รายชื่อแรกที่ตรงกับเงื่อนไขการคนหาเทานั้น 
หลังจากที่ระบุเงื่อนเสร็จเรียบรอยแลว คล้ิกที่ปุม “คนหา” ระบบจะทําการแสดงผลลัพธดังรูปตอไปนี้ 

คลิ้กที่หมายเลขลําดับ
หนาช่ือเพื่อแสดง
ตารางเวลาสอนของทาน
อาจารยที่ตองการ 

คลิ้กที่ปุม “หนาเริ่มตน” ถา
นักเรียนตองการถอย
กลับไปที่หนาขาวประกาศ 

 

3. คล้ิกที่หมายเลขลําดับหนาชื่อเพื่อแสดงตารางเวลาสอนของอาจารยที่ตองการ สมมติวาตองการดู
ตารางสอนของอาจารยประเทือง  วิรุฬหเพชร  ใหคล้ิกที่หมายเลข  4  จะไดผลลัพธตามรูปตอไปน้ี 
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ขอมูลที่แสดงอยูในตารางสอนอาจารยประกอบไปดวย ขอมูลรหัสวิชา (จํานวนหนวยกิต) กลุมเรียน, 
หองเรียนและอาคารตามลําดับ โดยจะถูกแสดงดวยสีเขียวออน สวนในกรณีที่มีวิชาสอนซ้ําซอนบน
ตาราง ขอมูลจะถูกแสดงดวยสีแดงเพื่อใหเห็นวัน/เวลาของรายวิชาที่สอนตรงกัน 

 

2.6 ตารางการใชหอง 
นักเรียนสามารถคนหาขอมูลตารางการใชหองเรียนไดจากเมนู “ตารางการใชหอง”  โดยระบบสามารถ

ใหบริการคนหาขอมูลตารางการใชหองเรียนไดทั้งป/ภาคการศึกษาปจจุบันหรือยอนหลัง 

วิธีใชงาน 
1. นักเรียนใชเมาสคล้ิกที่เมนู “ตารางเรียนการใชหอง” 
2. ระบบจะทําการแสดงรายชื่ออาคารทั้งหมดในวิทยาเขต 
3. คล้ิกที่รหัสอาคารเพื่อใหระบบแสดงรายชื่อหองเรียนภายในอาคารนั้น ดังรูปตอไปนี้ 
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4. คลิ้กรหัสอาคาร
ที่ตองการ 

คลิ้กที่ปุม “หนาเริ่มตน” 
ถานักเรียนตองการถอย
กลับไปที่หนาขาว

เมื่อทําการคล้ิกที่รหัสอาคารที่ตองการแลว ระบบจะแสดงรายชื่อหองทั้งหมดภายในอาคารนั้น พรอม
ทั้งแสดงขนาดความจุของแตละหองเรียนดวยวาสามารถรับจํานวนนักเรียนไดเทาใด  
 
4. คล้ิกที่รหัสหองเพื่อแสดงตารางการใชหองเรียน  ซึ่งประกอบไปดวย ขอมูลรหัสวิชา (จํานวนหนวย

กิต) กลุมเรียนและระดับการศึกษาตามลําดับ โดยจะแสดงดวยสีเขียวออน สวนในกรณีที่มีการใช
หองเรียนซ้ําซอนบนตาราง ขอมูลจะแสดงดวยสีแดงเพื่อใหเห็นวัน/เวลาของการใชหองตรงกัน 
(อาจจะเปนการใชหองเรียนเรียนรวมกันก็ได) ดังรูปตอไปนี้ 
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เลือกหมายเลขหองที่
ตองการใหแสดงขอมูล
ตารางการใชหอง 

ปการศึกษา และวันเวลา
ที่ตองการใหแสดงขอมูล
ตารางการใชหอง 

 

ขอมูลอาคาร 
 ใชในการตรวจสอบดูวามีการจองใชอาคารหรือไม รายละเอียดวิธีการใชงานสามารถทําไดในรูปแบบ
คลายกับการตรวจสอบดูตารางการใชหองเรียน 

2.7 คําอธิบายรายวิชา 
นักเรียนสามารถคนหาขอมูลโดยละเอียดของแตละรายวิชาไดจากเมนู “คําอธิบายรายวิชา”  ขอมูลจะ

ประกอบไปดวย รหัสวิชา, ชื่อวิชาภาษาไทย/อังกฤษ, จํานวนหนวยกิต, หนวยงานเจาของรายวิชา, เปนรายวิชา
สําหรับระดับการศึกษาใด, เปนวิชาในหมวดใด (อาทิเชน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป, หมวดวิชาบังคับ, หมวดวิชา
เลือก เปนตน), เงื่อนไขรายวิชาที่จําเปนในการลงทะเบียนเรียน, จํานวนกลุมเรียนที่เปดสอน, วันเวลาเรียน, 
หองเรียน/อาคารที่ใชทําการเรียนการสอน, จํานวนเปดรับลงทะเบียน, จํานวนนักเรียนที่ไดลงทะเบียนไปแลว, 
จํานวนที่นั่งเหลือที่สามารถรับลงทะเบียนได เปนตน 

วิธีใชงาน 
1. นักเรียนใชเมาสคล้ิกที่เมนู “คําอธิบายรายวิชา” 
2. กําหนดเงื่อนไขในการคนหารายวิชา โดยเริ่มจากการระบุหมวดวิชา, ระบุหนวยงานเจาของ

รายวิชา, ระบุระดับการศึกษา, ระบุจํานวนวิชาที่ไดจากการคนหา (ระบบจะแสดงผลไมเกิน
จํานวนที่ระบุ) จากนั้นใหพิมพรหัสวิชา และ/หรือ ชื่อวิชาที่ตองการคนหา โดยนักเรียนสามารถใช
เครื่องหมาย * เพื่อระบุเฉพาะบางสวนของรหัสวิชา และ/หรือ ชื่อวชิาที่ทราบ ในกรณีที่ไมไดพิมพ
ขอความใดๆ ลงในชองรหัสวิชา ระบบจะคนหารายวิชาโดยไมคํานึงถึงรหัสวิชา ในทํานองเดียวกัน
ถานักเรียนไมไดพิมพขอความใดๆ ลงในชองชื่อวิชาระบบจะคนหารายวิชาโดยไมคํานึงถึงชื่อวิชา 
ดังรูปตอไปนี้ 
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1. ระบุเงื่อนไขในการคนหา  
ตาง ๆ แลวคลิ้กที่ปุม “คนหา”    
(ในกรณีนี้เราตองการคน
รายช่ือวิชาของคณะแพทย
ศาสตร) 

ตัวอยางการระบุรหัส
รายวิชา, ช่ือวิชา 

คลิ้กที่ปุม “หนาเริ่มตน” ถา
นักเรียนตองการถอย
กลับไปที่หนาขาวประกาศ 

 
 

 

ตัวเลขแสดงจํานวนหนวย
กิต (หนวยบรรยา (ชม.)-
หนวยปฏิบัติ (ชม.) –หนวย
ศึกษาดวยตัวเอง (ชม.)) 

2. คลิ้กที่ 416259 เพื่อดู
รายละเอียดของวิชา 
INDEPENDENT STUDY IN 
GEOGRAPHY 

คลิ้กที่ปุม “หนาเริ่มตน” ถา
นักเรียนตองการถอย
กลับไปที่หนาขาวประกาศ 

รูปตอไปนี้เปนหนาจอแสดงรายละเอียดของวิชา  416259 INDEPENDENT STUDY IN GEOGRAPHY เปนวิชาของ
คณะอักษรศาสตร มีจํานวนหนวยกิต 2 หนวย เปนการเรียนแบบบรรยาย เงื่อนไขรายวิชาเปนวิชาเรียนเฉพาะ  
นักเรียนที่มีรหัส 0543094 และ 0544301 
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คลิ้กที่ปุม “หนาเริ่มตน” ถา
นักเรียนตองการถอย
กลับไปที่หนาขาวประกาศ 

 
สําหรับกรณีรายวิชาที่เปดใหมีการสอนในภาคการศึกษา จะบอกรายละเอียดของรายวิชา 

จํานวนกลุม วันและเวลาเรียน สถานที่ จํานวนนักเรียนที่เปดรับ จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนแลวและ
คงเหลือ 

2.8 ขาวประกาศถึงนักเรยีน 

เมนูตางๆที่นักเรียน
สามารถใชงานได 

 

 
หนาขาวประกาศจะแสดงประกาศที่สงมาใหนักเรียนโดยตรง นักเรียนควรหมั่นเขามาตรวจสอบดูขาว

ประกาศนี้เปนระยะๆ  ทางดานซายมือของหนาจอจะแสดงถึงฟงกชันตางๆที่นักเรียนสามารถกระทําไดเชน 
เปล่ียนรหัสผาน, ลงทะเบียน, ดูผลลงทะเบียนเรียน, ดูประวัติของนักเรียน, ตรวจสอบภาระคาใชจายและ



ศูนยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                                                 14

ทุนการศึกษา, ดูผลการศึกษา, ตรวจสอบการจบการศึกษา, ดูตารางเรียน/สอบของป/ภาคการศึกษาปจจุบัน, 
เขียนคํารอง, เสนอความคิดเห็น และ ส่ังหยุดการใชงานระบบ 

เมนู “ลงทะเบียน” จะเปลี่ยนไปตามวันเวลาที่อยูในปฏิทินการศึกษา เชน ถาไมอยูในชวงลงทะเบียน 
เมนูนี้จะหายไป ถาอยูในชวงลงทะเบียนเรียนชา เมนูจะปรากฎขอความวา “ลงทะเบียนชา” หรือถาอยูในชวงการ
ลงทะเบียนเพิ่มถอนรายวิชา เมนจูะปรากฎขอความวา “ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา” 

ขอควรระวัง เมื่อนักเรียนเสร็จส้ินการใชงานแลว นักเรียนจะตองออกจากระบบทุกครั้ง โดยการคลิ้กที่
เมนู “ออกจากระบบ” เพื่อปองกันไมใหผูอื่นเขามาใชงานแทนนักเรียนได  สวนในกรณีที่นักเรียนลืมคล้ิกที่เมนู 
“ออกจากระบบ” ระบบจะทําการตัดนักเรียนออกจากระบบโดยอัตโนมัติภายในเวลาไมเกิน 15 นาที 

2.9 เปลีย่นรหัสผาน 
นักเรียนสามารถทําการเปลี่ยนรหัสผานไดบอยครั้งเทาที่ตองการ โดยการเลือกเมนู “เปล่ียนรหัสผาน” 

กอนการเปล่ียนรหัสผาน นักเรียนควรตรวจสอบดูที่แปนพิมพกอนวา ขณะนี้เปนภาษาไทย/หรือภาษาอังกฤษ 
และมีการกดแปน CAP LOCK คางไวหรือไม  ถานักเรียนลืมรหัสผานที่ใชอยูในปจจุบัน ใหนักเรียนติดตอ
เจาหนาที่โดยตรง 

วิธีใชงาน 
1. นักเรียนคล้ิกที่เมนู “เปล่ียนรหัสผาน” 
2. ใสรหัสผานเดิมที่เคยใชอยูในปจจุบัน 
3. ใสรหัสผานใหม ครั้งที่ 1 
4. ใสรหัสผานใหม ซ้ําอีกครั้งใหตรงกับครั้งที่ 1 
5. คล้ิกที่ปุม “เปล่ียนรหัสผาน”  

 

คลิ้กที่ปุม “ถอยกลบั” เพื่อ
ยอนกลับไปที่หนาขาว
ประกาศสําหรับนักเรียน 
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2.10 ลงทะเบยีน 
 นักเรียนสามารถทําการลงทะเบียนเรียนไดโดยการเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบจะนํานักเรียนไปสู
จอภาพรับลงทะเบียน ดังรูปตอไปนี้ 

 

 

2. คลิ้กที่ปุม “บันทึก” 

1. ปอนรหัสวิชา, (หนวย
กิต) และกลุมเรียน 
 

4. คลิ้กที่ปุม  
“เปลี่ยนรหัสผาน” 

3. ปอนรหัสผาน
ใหมซํ้าใหตรงกับ

2. ปอนรหัสผาน
ใหมคร้ังที่ 1 

1. ใสรหัสผานเดิม
ที่ใชอยูในปจจุบัน 

 
จากรูป แสดงจอภาพรับลงทะเบียน ทางดานซายของรูปจะมีเมนูแสดงฟงกชันตางๆที่ใชในการ

ลงทะเบียน เชน การแสดงหลักสูตร, คนหารายวิชาเพื่อนํามาลงทะเบียน, คํานวณคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในการ
ลงทะเบียน,  แสดงตารางเรียน/สอนของการลงทะเบียน และการยืนยันการลงทะเบียน 

วิธีใชงาน 
1. นักเรียนใชเมาสคล้ิกที่เมนู “ลงทะเบียน” 
2. ใสรหัสวิชา หนวยกิตและกลุมที่ตองการจะลงทะเบียนลงในชองวาง นักเรียนระบุจํานวนหนวยกิต

ในกรณีของรายวิชาวิทยานิพนธ, รายวิชาสะสมหนวยกิต 
3. กดปุม “บันทึก”  

 
ระบบจะทําการตรวจสอบเบื้องตนสําหรับขอมูลที่นักเรียนใสเขามา ถาเกิดความผิดพลาดขึ้นระบบจะ

แสดงขอความเตือนเปนสีแดง เชน รายวิชาไมเปดสอน ตารางเรียน/ตารางสอบซ้ําซอน เปนตน  ระบบจะทําการ
บันทึกขอมูลตางๆที่นักเรียนสงลงสูฐานขอมูลคําขอลงทะเบียน รายวิชาตางๆที่นักเรียนใสในสวนนี้เปนเพียงการ
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เตรียมการลงทะเบียนเทานั้น เพราะฉะนั้นนักเรียนยังสามารถทําการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลรายวิชาที่ตองการ
ลงทะเบียนไดตลอดเวลา เนื่องจากขอมูลที่นักเรียนปอนเขามายังไมไดมีการประมวลผลจริง การตัดที่นั่งยังไม
เกิดขึ้น การลงทะเบียนจะสําเร็จสมบูรณไดก็ตอเมื่อนักเรียนทําการ ยืนยันการลงทะเบียน เทานั้น  

 

 

นักเรียนคลิ้กที่รหัสวิชาเพื่อ
แสดงขอมูลตางๆของ
รายวิชานั้นๆเชน วันเวลา
เรียน จํานวนเปดรับ
ลงทะเบียน ฯลฯ 

นักเรียนคลิ้กที่คําวา 
[ลบ] เพื่อลบรายวิชาที่
ไมตองการออกจาก
รายการขอลงทะเบียน

นักเรียนสามารถลบรายวิชาออกจากหนาจอรับลงทะเบียนไดโดยการคลิ้กที่คําวา  [ ลบ ]  ซึ่งแสดงตอ
จากกลุมเรียนของรายวิชาที่ตองการจะลบ นักเรียนสามารถปอนรายวิชาที่ตองการจะลงทะเบียนไดเรื่อยๆ ระบบ
จะทําการนับจํานวนหนวยกิตรวมให ถาหนวยกิตรวมมีจํานวนมากเกินกวาเกณฑ ระบบจะแสดงขอความเตือน
นักเรียนเปนสีแดง นักเรียนสามารถลบรายวิชาบางวิชาออกไดโดยการคลิ้กที่คําวา [ ลบ ] ดังเชนที่กลาวมา  
นอกจากการปอนรายวิชาโดยตรงแลวกดปุมบันทึกแลว นักเรียนยังสามารถปอนรายวิชาที่ตองการจะลงทะเบียน
เขาสูระบบไดโดยวิธีอื่นๆอีกดังตอไปนี้ 

1. เลือกรายวิชาที่ตองการจะลงทะเบียนจากเมนู “แสดงหลักสูตร” 
2. เลือกรายวิชาที่ตองการจะลงทะเบียนจากเมนู “คนหารายวิชา” 

2.11 แสดงหลักสูตร 
 นักเรียนเลือกเมนู “แสดงหลักสูตร” เพื่อแสดงโครงสรางหลักสูตรของนักเรียนเอง โดยระบบจะทําการ
ตรวจสอบเบื้องตนระหวางรายวิชาในโครงสรางหลักสูตรกับรายวิชาที่เปดสอน ถารายวิชาที่เปดสอนมีอยูใน
โครงสรางหลักสูตร ระบบจะแสดงรหัสวิชาดวยตัวอักษรขีดเสนใต นักเรียนสามารถคลิ้กที่รหัสวิชาดังกลาวเพื่อ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกลุมเรียนที่เปดสอน จํานวนเปดรับ ฯลฯ ดังรูปตอไปนี้ 
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คลิ้กที่เมนู “ถอย
กลับ” เพื่อถอย
กลับไปที่หนาจอรับ

ี

นักเรียนสามารถคลิ้กที่
รหัสวิชาเพื่อแสดง
รายละเอียดของวิชานั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 คนหารายวชิา 
 ในกรณีที่นักเรียนไมทราบรหัสวิชา นักเรียนสามารถเลือกเมนู “คนหารายวิชา” เพื่อคนหาวิชามาทําการ
ลงทะเบียนได ขั้นตอนการคนหารายวิชานี้มีวิธีการใชเชนเดียวกันกับเมนู “คําอธิบายรายวิชา” แตจะมีขอ
แตกตางกันหนึ่งอยางคือ เมื่อนักเรียนคนหาและไดรายวิชาที่ตองการแลว ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิชาดังกลาว เชน จํานวนเปดรับ จํานวนหนวยกิต กลุมเรียนตางๆ ซึ่งประกอบไปดวย วันเวลาเรียน อาจารย
ผูสอน และขอความวา [ เลือก ] ปรากฏอยูทายกลุมเรียนแตละกลุม นักเรียนสามารถคลิ้กที่ขอความดังกลาวเพื่อ
ทําการเลือกรายวิชาพรอมทั้งกลุมเรียนที่ตองการนําไปใสในฐานขอมูลรับลงทะเบียน ทันทีที่นักเรียนคลิ้กที่คําวา 
[ เลือก ]  ระบบจะแสดงการรับลงทะเบียน นักเรียนจะพบวามีรายวิชาใหมที่นักเรียนไดเลือกไวปรากฏอยูดวย 
 ตัวอยาง สมมติวา ขณะนี้นักเรียนอยูที่หนาจอรับลงทะเบียนและตองการลงทะเบียนรายวิชา 
Biochemistry2   แตนักเรียนจํารหัสวิชาไมได นักเรียนสามารถกระทําไดตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. คล้ิกที่เมนู “คนหารายวิชา” 
2. ในชองชื่อวิชา นักเรียนพิมพคําวา Lit* 
3. คล้ิกที่ปุม “คนหา” 
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คลิ้กที่เมนู “ถอย
ถาตองการยอน
หนาจอรับลงทะ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลับ” 
กลับไปที่
เบียน 

พิมพขอความ Lit* ลงใน
ชองช่ือวิชา แลวคลิ้กที่ปุม 
“คนหา” 

4.   ระบบจะแสดงรายชื่อวิชาที่ตรงกับเงื่อนไขการคนหาออกมาบนหนาจอ ซึ่งนักเรียนจะพบวา
รายวิชา LITERARY APPRECIATION  มีรหัสวิชาคือ 080117 มีจํานวนหนวยกิตเปน 2  ให
นักเรียนคล้ิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงรายละเอียดตางๆของวิชานี้ เชน จํานวนรับลงทะเบียน วันเวลา
เรียน/สอบ อาจารยที่สอน กลุมเรียนที่เปดสอน 

คลิ้กที่รหัสวิชา 080117  เพื่อ
แสดงรายละเอียดของวิชา 
LITERARY 
APPRECIATION 
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5. จากนั้นใหนักเรียนคลิ้กที่คําวา [ เลือก ] สําหรับกลุมเรียนที่ตองการ 
 

คลิ้กที่คําวา [ เลือก ] เพื่อ
เลือกลงทะเบียนใน
รายวิชา 080117 กลุมที่ 

  

2.13 คํานวณคาใชจาย 
 ในขณะที่นักเรียนเตรียมการลงทะเบียนอยูนี้ นักเรียนสามารถทําการตรวจสอบภาระคาใชจายของการ
ลงทะเบียนในครั้งนี้ไดตลอดเวลา โดยการเลือกเมนู “คํานวณคาใชจาย” จากหนาจอรับลงทะเบียน ระบบจะทํา
การคํานวณเฉพาะคาใชจายที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียนในครั้งนี้ ซึ่งคาใชจายอาจจะประกอบไปดวย 
คาลงทะเบียน คาบํารุงโรงเรียน คาเบี้ยประกันสวัสดิการ รวมถึงมีการแจงรายละเอียดคาใชจายในแตละรายวิชา
ที่นักเรียนเลือกลงทะเบียน 

วิธีใชงาน 
1. คล้ิกที่เมนู “คํานวณคาใชจาย” จากหนาจอรับลงทะเบียน 
2. ระบบจะแสดงภาระคาใชจายของการลงทะเบียนที่นักเรียนไดเตรียมไว หลังจากที่นักเรียนไดดู

ขอมูลดังกลาวแลวนักเรียนสามารถถอยกลับไปท่ีหนารับลงทะเบียนไดโดยการคลิ้กที่เมนู “ถอย
กลับ” ดังรูปตอไปนี้ 
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ตัวเลขสรุปยอดคาใชจาย
ในการลงทะเบียนครั้งนี้ 

คลิ้กที่เมนู “ถอยกลับ” 
เพื่อยอนกลับไปที่
หนาจอรับลงทะเบียน

2.17 ยืนยันการลงทะเบียน 
 ณ ขณะที่นักเรียนปอนขอมูลใหกับระบบในขณะที่อยูที่หนาจอรับลงทะเบียนนั้น ระบบถือวาเปนเพียง
การเตรียมการลงทะเบียนเรียนเทานั้น ขอมูลยังไมไดมีการนําไปประมวลผล จนกวานักเรียนจะสั่งทําการยืนยัน
การลงทะเบียน การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณก็ตอเมื่อนักเรียนทําการยืนยันการลงทะเบียนเปนผลสําเร็จ
เทานั้น 
 ขอควรระวัง หลังจากที่เสร็จส้ินการยืนยันผลการลงทะเบียนเรียบรอยแลว นักเรียนจะไมสามารถ
เปล่ียนแปลงแกไขอะไรไดอีกแลว นักเรียนจะตองชําระเงินคาใชจายตางๆที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนในครั้งนี้ 
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วิธีใชงาน 
1. จากหนาจอรับลงทะเบียน ใหนักเรียนคล้ิกที่เมนู “ยืนยันการลงทะเบียน” 
2. นักเรียนกรุณาตรวจสอบรายวิชาตางๆ พรอมทั้งวันเรียน/วันสอบใหเรียบรอย  ดูรูประกอบตอไปนี้ 

สําคัญมาก ใหนักเรียน คลิ้ก
ที่ปุม “ยืนยันการลงทะเบียน” 
เมื่อนักเรียนไดตรวจสอบ
รายวิชาตางๆแลว 

ระบบทําการสรุปรายวิชาที่
นักเรียนตองการลงทะเบียน
ในครั้งนี้ใหนักเรียน

ถายังไมแนใจใหคลิ้กที่เมนู 
“ถอยกลับ” เพื่อกลับไปที่
หนาจอรับลงทะเบียนเรียน 

 
 

3. เมื่อนักเรียนมั่นใจแลววารายวิชาที่ตองการลงทะเบียนนั้นถูกตอง ใหนักเรียนคล้ิกที่ปุม “ยืนยันการ
ลงทะเบียน” ในกรณีที่การลงทะเบียนเปนผลสําเร็จระบบจะแสดงหนาจอรูปตอไปนี้ 

 

คลิ้กที่เมนู “ถอยกลับ” 
เพื่อยอนกลับไปที่หนา
ขาวประกาศถึงนักเรียน
เอง 

นักเรียนคลิ้กที่ปุม “ผล
ลงทะเบียน” เพื่อดูผล
การลงทะเบียนเรียน 
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 หากระบบมีการแสดงผลเปนอยางอื่นแสดงวาระบบไมสามารถทําการลงทะเบียนใหนักเรียนได อาจจะ
มีผลเนื่องมาจากที่นั่งเต็ม, นักเรียนไมมีสิทธิในการยืนยันการลงทะเบียนดวยตนเอง ฯลฯ ในกรณีที่นักเรียนไมมี
สิทธิในการยืนยันการลงทะเบียนดวยตนเองใหนักเรียนติดตอกับ สวนกรณีอื่นๆนักเรียนจะตองแกไขขอผิดพลาด
ตางๆแลวยอนกลับมาทําการยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้งจนกวาจะสําเร็จ 

หมายเหต ุเมื่อเสร็จส้ินการยืนยันการลงทะเบียนแลว เมนู “ลงทะเบียน” จะหายไปจากระบบ ถา
เมื่อใดถึงชวงการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เมนู “ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน” จะปรากฏแทน 

2.16 ผลลงทะเบียน 
 หลังจากที่นักเรียนเสร็จส้ินการยืนยันการลงทะเบียนเรียบรอยแลว นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนไดโดยการคลิ้กที่ปุม “ผลลงทะเบียน” จากหนาจอแสดงผลลัพธการยืนยันการลงทะเบียน หรือ
นักเรียนสามารถดูผลการลงทะเบียนในป/ภาคการศึกษานี้จากหนาจอขาวประกาศถึงนักเรียน โดยการคลิ้กที่เมนู 
“ผลลงทะเบียน” 
 หนาจอผลลงทะเบียนประกอบไปดวยขอมูลสองสวน 

1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน  ซึ่งจะแสดงผลลัพธสุดทายของรายวิชาทั้งหมดที่นักเรียนได
ลงไวในป/ภาคการศึกษาปจจุบัน 

2. ตารางแสดงประวัติการลงทะเบียน เปนตารางแสดงประวัติการลงทะเบียนของป/ภาคการศึกษา
ปจจุบัน ซึ่งอาจจะประกอบไปดวย การทํารายการลงทะเบียน, เพิ่มรายวิชา, ถอนรายวิชา, เปล่ียน
กลุมเรียน เปนตน 

  

ระบบแสดงรายวิชาที่
นักเรียนลงทะเบียนไวในป/
ภาคการศึกษาปจจุบัน 

คลิ้กที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่อ
ยอนกลับไปที่หนาจอขาว
ประกาศถึงนักเรียน 
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 เมื่อดูผลการลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว นักเรียนคลิ้กที่เมนู “ถอยกลับ” ระบบจะนํานักเรียนกลับ
ไปสูหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักเรียน พรอมกับแสดงขอความวา “นักเรียนมีหนี้คางชําระ” ดังรูปตอไปนี้ 

 

2.17 ลงทะเบยีนชา 
 ในกรณีที่นักเรียนไมไดทําการลงทะเบียนในชวงของการลงทะเบียนปกติมากอน เมื่อนักเรียนเขาสู
ระบบ ระบบจะแสดงเมนู “ลงทะเบียนชา” แทนเมนู “ลงทะเบียน” โดยจะมีขั้นตอนวิธีการใชงานเหมือนกับการ
ลงทะเบียนปกติทุกประการ 

2.20 ลงทะเบยีนเพิ่ม-ถอนรายวชิา 
 เมื่อนักเรียนเขาสูระบบในชวงเวลาลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนตามกําหนดการในปฏิทินการศึกษา ระบบจะ
แสดงเมนู “ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน” ถานักเรียนตองการเพิ่มรายวิชา, ถอนรายวิชาหรือเปล่ียนกลุมเรียน ใหนักเรียน
คล้ิกที่เมนูดังกลาว ระบบจะทําการแสดงหนาจอรับลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน โดยหนาจอจะแบงออกเปน 2 สวน 

- สวนที่ 1 เปนตารางแสดงรายการขอลงทะเบียน เพิ่มวิชา, ถอนวิชา, เปล่ียนกลุมเรียน 
- สวนที่ 2 เปนตารางแสดงรายวิชาทั้งหมดที่นักเรียนไดทําการลงทะเบียนเรียนไวในป/ภาค

การศึกษาปจจุบัน 
-  
รูปตอไปนี้เปนตัวอยางรูปแสดงหนาจอรับลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน 
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ตารางแสดงรายวิชา
ทั้งหมดที่ไดลงทะเบียนไว
ในป/ภาคการศึกษานี้ 

ตารางแสดงรายการขอ
ลงทะเบียน เพิ่มวิชา, ลด
วิชา, เปลี่ยนกลุมเรียน 

 

วิธีใชงาน 
1. ในกรณีที่นักเรียนตองการเพิ่มรายวิชา ใหนักเรียนคลิ้กที่วงกลมหนาคําวา “เพิ่มวิชา” จากนั้นทํา

การปอนรหัสวิชาที่ตองการลงทะเบียนเพิ่ม (ระบุจํานวนหนวยกิตในกรณีที่มีการลงทะเบียนใน
รายวิชาวิทยานิพนธ หรือรายวิชาเรียนสะสมหนวยกิต) ปอนกลุมเรียนที่ตองการแลวคลิ้กที่ปุม 
“บันทึก” เพื่อทําการบันทึกเขาฐานขอมูล 

2. ในกรณีที่นักเรียนตองการถอนรายวิชา ใหนักเรียนคลิ้กที่วงกลมหนาคําวา “ถอนวิชา” จากนั้นทํา
การปอนรหัสวิชาที่ตองการลด แลวคลิ้กที่ปุม “บันทึก” 

3. ในกรณีที่นักเรียนตองการเปล่ียนกลุมเรียน ใหนักเรียนคล้ิกที่วงกลมหนาคําวา “เปล่ียนกลุม” แลว
ปอนรหัสวิชาที่ตองการเปลี่ยนกลุม ปอนกลุมเรียนกลุมใหมที่ตองการยายไปลงในชองกลุม แลว
คล้ิกที่ปุม “บันทึก” 

ขอควรสังเกตุ รายการลงทะเบียนขอเพิ่ม,ถอน, เปล่ียนกลุมเรียนที่นักเรียนปอนเขาสูระบบทาง
หนาจอรับลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนนี้ เปนเพียงการเตรียมการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนเทานั้น ระบบยังไมได
ทําการประมวลผลขอมูลดังกลาวจนกวานักเรียนจะทําการยืนยันการลงทะเบียน เนื่องจากขณะที่
เตรียมการนี้ระบบจะเปดโอกาสใหนักเรียนแกไขรายการตางๆไดตลอดเวลา อีกทั้งนักเรียนยังสามารถ
ตรวจสอบดูภาระคาใชงาย ตรวจสอบดูตารางสอน/สอบวาจะเปนอยางไรถาการลงทะเบียนเปน
ผลสําเร็จ 

ตัวอยางการใชงาน 
สมมติวานักเรียนตองการ ถอนรายวิชา 105101 Fundamental English 1  และเพิ่มรายวิชา 

Equipment Operation นักเรียนสามารถกระทําไดโดย 
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1. คล้ิกที่วงกลมหนาคําวา “ถอนวิชา” แลวปอน 105101 ลงในชองรหัสวิชา จากนั้นคลิ้กที่ปุม 
“บันทึก” เพื่อทําการบันทึกรายการขอถอนรายวิชาลงในฐานขอมูลของระบบ 

2. คล้ิกที่วงกลมหนาคําวา “เพิ่มวิชา” แลวปอนรหัสวิชาของวิชา Equipment Operation ลงในชอง
รหัสวิชาแลวคลิ้กที่ปุม “บันทึก” ในกรณีที่นักเรียนไมทราบรหัสวิชา นักเรียนสามารถใชเมนู 
“คนหารายวิชา” เพื่อทําการคนหา รหัสวิชาได 

3. ทําการยืนยันการลงทะเบียน 
นักเรียนสามารถใชเมนู “แสดงหลักสูตร”, เมนู “คนหารายวิชา”, เมนู “คํานวณคาใชจาย”, เมนู “แสดง

ตารางเรียน/สอบ” และเมนู “ยืนยันการลงทะเบียน” ไดในแบบเดียวกันกับการลงทะเบียนปกติ นอกจากนี้
นักเรียนยังสามารถคลิ้กที่รหัสวิชาภายในตารางแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียนไวแลวและตารางแสดงรายวิชาที่
ตองการลงทะเบียนเพิ่ม, ลด, เปล่ียนกลุมเรียนเพื่อขอดูรายละเอียดของวิชานั้นๆไดอีกดวย 
 
ขอควรระวัง อยาลืมวาการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดจะเสร็จสมบูรณไดก็ตอเมื่อนักเรียนไดทําการยืนยันการ
ลงทะเบียนเปนผลสําเร็จเทานั้น และหลังจากนั้นนักเรียนจะไมสามารถแกไขรายการตางๆไดอีกตอไป 
 

2.19 ระเบียนประวัติ 
 นักเรียนสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆของตัวเองไดจากเมนู “ระเบียนประวัติ” หากพบวามีขอมูลสวน
ใดที่ไมถูกตองเชน ชื่อ, ชื่อสกุล, หมูโลหิต ใหนักเรียนแจงตอเจาหนาที่ 

วิธีใชงาน 
1. คล้ิกที่เมนู “ระเบียนประวัติ” จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักเรียน 
2. เมื่อตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว คล้ิกที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่อยอนกลับมาที่หนาจอขาวประกาศ 

ดังรูปตอไปนี้ 
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 ขอมูลระเบียนประวัติของนักเรียนนี้จะประกอบไปดวยขอมูล 4 สวน ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลดานการศึกษา 
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2. ขอมูลผลการเรียน 
3. ขอมูลสวนตัว 
4. ขอมูลประวัติเพิ่มเติมที่บันทึกโดยอาจารยที่ปรึกษา (ระบบจะแสดงขอมูลสวนนี้ เฉพาะในกรณีที่มี

การบันทึกเทานั้น) 
นักเรียนสามารถทําการเพิ่มและแกไขขอมูลบุคคลที่สามารถติดตอไดและที่อยูที่ทํางานไดดวยตนเอง 

2.20 ภาระคาใชจาย/ทุน 
 นักเรียนสามารถทําการตรวจสอบหนี้สินตางๆที่นักเรียนมีกับโรงเรียนไดจากเมนู “ภาระคาใชจาย/ทุน” 

วิธีใชงาน 
1. คล้ิกที่เมนู “ภาระคาใชจาย” 
2. เมื่อตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว คล้ิกที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่อยอนกลับมาที่หนาจอขาวประกาศ 

ดังรูปตอไปนี้ 

 
 
จากรูปขอมูลภาระคาใชจายตางๆจะถูกแสดงอยูในตารางแรก โดยระบบจะแสดงจํานวนยอดเงินสรุปที่

นักเรียนตองชําระ นอกจากนี้ยังแสดงวัน/เวลาที่เกิดคาใชจายแตละรายการอีกดวย สวนขอมูลในตารางถัดมา
เปนขอมูลสรุปทุนการศึกษาที่นักเรียนไดรับ 
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2.21 ผลการศึกษา 
 นักเรียนสามารถขอดูผลการศึกษาตั้งแตป/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปจจุบันไดจากเมนู “ผลการศึกษา” 
ระบบจะทําการแสดงรายวิชาตางๆพรอมทั้งผลคะแนนที่นักเรียนไดศึกษามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ดัง
ตัวอยางจากรูปตอไปนี้ 

 



ศูนยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                                                 29

2.22 ตรวจสอบจบ  
 นักเรียนสามารถตรวจสอบดูไดวา ณ ขณะนี้นักเรียนไดเรียนผานรายวิชาตางๆตามขอกําหนดใน
โครงสรางหลักสูตรไปแคไหน และยังเหลือหนวยกิตในหมวดวิชาใดบางที่ยังขาดอยู และจําเปนตองลงทะเบียน
เพื่อใหจบการศึกษา นักเรียนสามารถตรวจสอบไดโดยการคลิ้กที่เมนู “ตรวจสอบจบ” 

วิธีใชงาน 
1. จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักเรียน ใหคล้ิกที่เมนู “ตรวจสอบจบ” 
2. ระบบจะแสดงขอมูลสรุปหมวดวิชาตางๆที่จําเปนตองลงทะเบียนเรียนเพื่อใหสําเร็จหลักสูตร 

 

คลิ้กที่ขอความ “แสดง
รายละเอียด” เพื่อแสดง
โครงสรางหลักสูตรโดย

ี

 
 จากตารางขอมูลประกอบไปดวย 

1. หมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
2. จํานวนหนวยกิตตามเกณฑ (แสดงดวยตัวเลขสีดํา) หมายถึงจํานวนหนวยกิตที่นักเรียนจะตอง

ลงทะเบียนเรียนใหครบอยางนอยตามเกณฑที่ระบุ ในแตละหมวดวิชา 
3. จํานวนหนวยกิตที่ทําได (แสดงดวยตัวเลขสีเขียว) หมายถึงจํานวนหนวยกิตที่นักเรียนทําไดในแต

ละหมวดวิชา 
4. จํานวนหนวยกิตที่ยังขาด (แสดงดวยตวัเลขสีแดง) หมายถึงจํานวนหนวยกิตที่นักเรียนยังขาดอยู

ในแตละหมวดวิชา 
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ขอควรสังเกต ขอมูลดังกลาวมีไวเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักเรียนเทานั้น การที่นักเรียนจะ
สามารถจบการศึกษาไดหรือไมนั้น ไมไดขึ้นอยูกับขอมูลดังกลาวเพียงอยางเดียว ยังคงมีปจจัยอื่นๆเขา
มาเกี่ยวของ 

 
ถานักเรียนตองการดูขอมูลโดยละเอียดนักเรียนสามารถกระทําไดโดยคลิ้กที่คําวา  [ แสดงรายละเอียด ] เพื่อดู
โครงสรางหลักสูตรเทียบกับรายวิชาที่ลงทะเบียนไปแลว ดังรูปตอไปนี้ 
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 จากรูปดานบน รายวิชาที่นักเรียนไดทําการลงทะเบียนเรียนมาแลวจะถูกแสดงดวยอักษรสีเขียว พรอม
กับมีผลคะแนนแสดงกํากับอยูสําหรับแตละรายวิชา 

2.23 ตารางเรียน/สอบ 
 นักเรียนสามารถขอดูขอมูลตารางเรียน/ตารางสอบของป/ภาคการศึกษาปจจุบันไดตลอดเวลา จากเมนู 
“ตารางเรียน/สอบ” 

2.24 เขียนคาํรอง 
 นักเรียนสามารถเขียนคํารองตางๆผานระบบบริการการศึกษาได โดยคํารองตางๆจะแยกออกเปน
หมวดดังตอนี้ 
 หมวดใบรับรอง 

- ใบรับรองทั่วไป 
- ขอ Transcript (ฉบับภาษาไทย) 
- ขอ Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
- ใบรับรองคุณวุฒิ 
- ใบเกรด 
หมวดสถานะนักเรียน 
- ขอลาพักการเรียน 
- ขอลาออก 
- ขอกลับเขาเรียน 
- ขอคืนสภาพการเปนนักเรียน 
หมวดการลงทะเบียน 
- ขอลงทะเบียนชา 
- ขอลงทะเบียนแบบเรียนรวม Audit 
- ขอลงทะเบียนเกินกวากําหนดในระเบียบ 
- ขอเรียนแทน 
- ขอเปลี่ยนกลุม 
- ขอผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียน 
หมวดแกไขขอมูล 
- ขอแกไขขอมูลทางการศึกษา 
- ขอยายคณะ สาขาวิชา 
หมวดบริการอื่นๆ 
- ขอปลดหนี้ 
- ขอถอนเงินคาประกันของเสียหาย 
- การเทียบโอนรายวิชา 
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- การสงรูป 
- เรื่องบัตรนักเรียน 

วิธีใชงาน 
1. นักเรียนคล้ิกที่เมนู “เขียนคํารอง” จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักเรียน 
2. เลือกแบบคํารองที่ตองการ 
3. ระบุป/ภาคการศึกษา 
4. กรอกขอความคํารองลงในชองวาง (จํานวนตัวอักษรไมเกิน 100 ตัวอักษร) 
5. คล้ิกที่ปุม “ยื่นคํารอง” 

คลิ้กที่เมนู “ติดตามผลคํา
รอง” เพื่อตรวจดูสถานะ
ของคํารองที่เคยยื่นไป 

คลิ้กที่ปุมนี้ถาตองการ
นับจํานวนตัวอักษรใน
ชองคํารอง คลิ้กที่ปุม “บันทึก” 

ปอนขอความคํารอง 

2. คลิ้กเลือกป/ภาค
การศึกษา 

1. คลิ้กเลือกชนิดคํา
รอง 

 
 
 ระบบจะเปดโอกาสใหนักเรียนตรวจสอบขอความคํารองที่ยื่นอีกครั้งหนึ่ง ถานักเรียนพบวาทกุอยาง
ถูกตองแลวใหคล้ิกที่ปุม “บันทึก” เพื่อทําการบันทึกลงฐานขอมูล หากพบวามีขอความผิดพลาดใหนักเรียนคลิ้กที่
ปุม “แกไข” เพื่อยอนกลับมาท่ีหนากรอกคํารอง 
 จากนั้นนักเรียนสามารถตรวจสอบดูสถานะของคํารองที่ยื่นไปแลวไดโดยการคลิ้กที่เมนู “ติดตามผลคํา
รอง” ระบบจะทําการแสดงสถานะของคํารองดังตอไปนี้ 

C คํารองไมสามารถดําเนินการได 
F คํารองถูกประมวลผลแลว 
R เจาหนาที่รับรายการคํารองแลวแตยังไมประมวลผล 
W คํารองถูกยื่นโดยนักเรียน (กําลังรอประมวลผล) 
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2.25 เสนอความคิดเห็น 
 หากนักเรียนมีขอคิดเห็นประการใด นักเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผานระบบบริการการศึกษา
ไดขอมูลตางๆที่นักเรียนเสนอจะเปนประโยชนอยางมากในการปรับปรุงบริการตางๆใหดียิ่งขึ้น 

วิธีใชงาน 
1. จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักเรียน ใหนักเรียนคลิ้กที่เมนู “เสนอความคิดเห็น” 
2. นักเรียนปอนความคิดเห็นตางๆลงในชองวาง 
3. คล้ิกที่ปุม “สงความคิดเห็น” 

 
 

 

2.26 ออกจากระบบ 
 เมื่อเสร็จส้ินการใชงานระบบบริการการศึกษาแลวนักเรียนตองคลิ้กที่ปุม “ออกจากระบบ” เพื่อปองกัน
มิใหผูอื่นเขามาใชงานระบบแทนตัวนักเรียนเอง 
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