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1 ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต
1.1 ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตคืออะไร
ระบบบริก ารการศึ ก ษาผ านเครื อ ข ายอิ น เตอร เน็ ต สํ า หรั บ นิ สิ ต คื อ ระบบที่ นิ สิ ต สามารถค น หาข อ มู ล ต างๆ
ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบขอมูลของตนเองทั้งขอมูลสวนตัว ขอมูลเกรด ฯลฯ โดยนิสิตสามารถใชระบบบริการ
การศึกษาไดจากทุกจุดที่สามารถเชื่อมโยงเขากับเครือขายของวิทยาลัย และ/หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต

1.2 ขอตกลงเบื้องตน


ความรูพื้นฐานกอนการใชระบบ

กอ นใช ร ะบบบริก ารการศึ ก ษาผ า นเครือ ข า ยอิ น เตอร เน็ ต นิ สิ ต จะต อ งมี ค วามรูพื้ น ฐานการใช งาน
คอมพิวเตอรเบื้องตน และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.x ขึ้นไป



คําศัพทที่ใชในคูมือ

เมาส หมายถึงอุปกรณ ชวยในการนําขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งผูใชจะใชงานอุปกรณชนิดนี้
รวมกับแปนพิมพ อักษร

รูปเมาสตัวอยาง

รูปที่ 1 รูปเมาสตัวอยาง
คลิก หมายถึงการใชนิ้วกดลงบนปุม สวนบนเมาส 1 ครั้งแลวปลอย
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2 เริ่มตนใชงานระบบ
นิสิตสามารถใชงานระบบบริการการศึกษาไดจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่เชื่อมตออยูกับระบบเครือขายของ
วิทยาลัย และ/หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต โดยการกําหนด Location หรือ Netsite ในโปรแกรม Internet Explorer ไปที่
URL ที่ท างวิทยาลัยกําหนด แลวกดปุม Enter ระบบจะนํานิสิตไปสูขอมูลพื้ นฐานทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใชงานไดดัง
จอภาพตอไปนี้

เมนูแสดงฟังก์ชนั
ต่างๆ ที่สามารถใช้
งานได้

ระบบจะแสดงประกาศเรื่องต่างๆ
ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ซึ่ ง ส า ม า รถ ดู
รายละเอี ย ดได้โดยใช้เมาส์ค ลิ ก ที่
หัวข้อประกาศแต่ละเรือ่ ง

รูปที่ 2 หนาจอแรกเมื่อเขาสูระบบ

หนาขาวประกาศจะถูกแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติทันทีที่นิสิตเขามาที่เว็บไซต ของงานทะเบียน เพื่อแสดงขอมูล
ขาวสารตางๆ จากงานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยราชพฤกษ โดยเรียงลําดับจากประกาศที่มคี วามสําคัญจากมากไปหานอย
ใหนิสิตใชเมาสคลิกที่ชื่อเรื่องประกาศดังกลาวเพื่อแสดงรายละเอียดของประกาศเรื่องนั้น ๆ (ถามี) นิสิตควรใช Website นี้
อยางตอเนื่องเปนระยะเพื่อที่จะทราบขาวประกาศตาง ๆ ของ งานทะเบียน ฯ ที่แจงมา
จากรูป จะเห็นไดวาดานซายมือเปนเมนูแสดงฟงกชันตางๆ ที่สามารถใชงานได ซึ่งประกอบไปดวย การเขาสู
ระบบ, รายวิชาที่เปดสอน, ตารางเรียนนิสิต, ตารางสอนอาจารย, ตารางการใชหอง, ปฏิทินการศึกษา, สาขาวิชาที่เปดสอน
และตอบคําถาม ถานิสิตสนใจตองการทราบรายละเอียดสวนใดใหนิสิตใชเมาสคลิกที่เมนูที่ตองการ
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2.1 เขาสูระบบ
ในสวนของการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนสวนบุคคล การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา, การเปลี่ยน
รหัสผาน เปนตน นิสิตสามารถกระทําไดโดยคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ” เพื่อทําการใสรหัสประจําตัว และรหัสผาน ถารหัส
ประจําตัว และรหัสผานที่ใชถูกตองระบบจะอนุญาตใหนิสิตเขาไปใชงานได
(ขอควรระวัง!!! นิสิตจะตองเก็บ
รหัสผานไวเปนความลับ ไมควรบอกใหผูอื่นทราบ เพราะจะทําใหผูอื่นเขาใชงานระบบเสมือนวาเปนตัวของนิสิตเอง หาก
เกิดความเสียหายขึ้น นิสติ จะตองเปนผูรับผิดชอบเอง)

วิธีใชงาน
1. ใหนิสิตคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ”
2. พิมพรหัสประจําตัว และรหัสผาน
3. คลิกทีป่ ุม “ตรวจสอบ”

1. ป้อนรหัสประจําตัว
ของนักศึกษา

2. ป้อนรหัสผ่าน
3. คลิกที่ปมุ่ “ตรวจสอบ”

รูปที่ 3 หนาจอสําหรับปอนรหัสประจําตัว และรหัสผาน
ความปลอดภัยของการสงรหัสผานในระบบบริการการศึกษานี้ไดมาตรฐานสากล นิสิตจะสังเกตไดจากรูปกุญแจที่
ล็อคอยู ขอมูลรหัสผานที่นิสิตปอนจะถูกทําการเขารหัสกอนสงผานเครือขาย
และเมื่อนิสิตผานขั้นตอนการตรวจสอบวาเปนนิสิตเรียบรอยแลว ระบบจะนํานิสิตไปสูหนาขาวประกาศซึ่งจะเปน
การแจงถึงตัวนิสิตโดยตรง และยังแสดงหนาจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟงกชันตาง ๆ ที่นิสิตสามารถใชงานไดแสดงอยูทาง
ดานซายของจอภาพ ดังรูปตอไปนี้

รูปที่ 4 หนาจอการใชงานระบบสําหรับนิสิต
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2.2 เปลี่ยนรหัสผาน
นิสิตสามารถทําการเปลี่ยนรหัสผานไดบอยครั้งเทาที่ตองการ โดยการเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผาน” กอนการ
เปลี่ยนรหัสผาน นิสิตควรตรวจสอบดูที่แปนพิมพกอนวา ขณะนี้เปนภาษาไทย/หรือภาษาอังกฤษ และมีการกดแปน CAP
LOCK คางไวหรือไม ถานิสิตลืมรหัสผานที่ใชอยูในปจจุบัน ใหนิสิตติดตอเจาหนาที่ฝายทะเบียนโดยตรง

วิธีใชงาน
1.
2.
3.
4.
5.

นิสิตคลิกที่เมนู “เปลี่ยนรหัสผาน”
ใสรหัสผานเดิมที่เคยใชอยูในปจจุบัน
ใสรหัสผานใหม ครั้งที่ 1
ใสรหัสผานใหม ซ้าํ อีกครั้งใหตรงกับครั้งที่ 1
คลิกที่ปุม “เปลี่ยนรหัสผาน”

1. ใส่รหัสผ่านเดิมที่
ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
2. ป้อนรหัสผ่าน
ใหม่ครัง้ ที่ 1
3. ป้อนรหัสผ่าน
ใหม่ซาํ้ ให้ตรงกับ
ครัง้ ที่ 1

รูปที่ 5 หนาจอการเปลี่ยนรหัสผาน
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2.3 ลงทะเบียน
นิสิตสามารถทําการลงทะเบียนเรียนไดโดยการเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบจะนํานิสิตไปสูห นาจอการรับ
ลงทะเบียน ดังรูปตอไปนี้

 วิธีการเขาระบบลงทะเบียน
กดปุม

เพื่อเขาสูหนาลงทะเบียน ซึ่งเมนูนจี้ ะ ปรากฏในชวงลงทะเบียนเทานัน้

เมนูเข้าระบบ
การลงทะเบียน

รูปที่ 6 เมนูที่พรอมสําหรับใหบริการแกนิสิต

 วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใชเมนูยอยตางๆ
เมื่อนิสิตกดปุม “ลงทะเบียน” จะเปลี่ยนหนาจอ เพื่อใชทําการลงทะเบียน ในหนาจอนี้จะเกิดเมนูยอย
ตางๆ ที่ใชอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน เชน ปุมแสดงหลักสูตร ปุม คนหารายวิชา ปุมคํานวณคาใชจาย ปุมแสดง
ตารางเรียน ตารางสอบ เปนตน

รูปที่ 7 เมนูตาง ๆ ในระบบลงทะเบียน
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 ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หนาแรกของระบบลงทะเบียนออนไลนแสดงดังรูปตอไปนี้

รูปที่ 8 หนาจอแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน

ใช้เมาส์คลิกที่นี่เพื่อดึง
รายวิชาจากแผน ฯ

2. กรณีที่นิสิตตองการลงทะเบียนตามแผนที่สาขาวิชากําหนดไว ใหนิสิตคลิกที่ปุม “ดึงรายวิชาจากแผน” ระบบจะทํา
การดึงรายวิชาที่ตนสังกัดของนิสิตกําหนดเปนแผนรายวิชาไว มาแสดงในพื้นที่ของรายวิชาที่ตองการลงทะเบียน พรอม
ทั้งแสดงขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รหัส, ชื่อรายวิชา, จํานวนหนวยกิต, กลุมการเรียน, แบบการลงทะเบียน, วัน/เวลา
เรียน, จํานวนหนวยกิตรวม และคาใชจายรวม ดังรูปที่ 9

ใช้เมาส์คลิกที่นี่หากต้องการ
ลบวิชาที่ไม่ตอ้ งการ

รูปที่ 9 หนาจอแสดงรายวิชาที่ตองการเลือกลงทะเบียน

3. หากตองการลบรายวิชาที่ไมตองการลงทะเบียน ใหนิสิตคลิกที่ขอความ [ลบ] ดานหลังรหัสวิชานั้น
4. นิสิตสามารถคนหาวิชาที่ชองระบุรหัสวิชา (สามารถใชสัญลักษณ * เพื่อคนหาทั้งหมด) ที่ตองการลงทะเบียนจากการ
พิมพรหัสรายวิชา แลวกดปุม

รายชื่อวิชาที่เราคนหาก็จะแสดงขึ้นมา เพื่อใหนิสิตเลือก ดังรูปที่ 10

1. ระบุเงื่อนไขรหัสรายวิชาที่ตอ้ งการ
ค้นหาบางส่วน หรือทัง้ หมด สามารถ
ใช้ * ช่วยในการค้นหาได้

2. คลิกปุ่ ม “ค้นหา”

3. ปรากฏรายวิชาที่
ตรงตามเงื่อนไข
4. คลิกที่รูป
เพื่อเลือก
เป็ นรายวิชาลงทะเบียน
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รูปที่ 10 หนาจอแสดงการคนหารายวิชาลงทะเบียน

5. ทําการเลือกวิชาที่ตองการลงทะเบียนโดยคลิกที่
รูปตะกรา วิชาที่เลือกจะเลื่อนขึ้นไปขางบน แสดงวานิสิตได
เลือกวิชานั้นๆ เพื่อที่จะลงทะเบียน
6. ทุกครั้งที่ทําการเลือกรายวิชา ระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตองในการลงทะเบียน เชน เวลาเรียนซ้ํา เวลาและ
วันสอบซ้ํา หรือลงทะเบียนนอยกวาที่กําหนด โดยจะขึ้นแสดงขอความสีแดง บริเวณดานลางของกรอบรายวิชาที่เลือก
แสดงขอความการผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดังรูปที่ 11

ข้อความแจ้งเตือนกรณี
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไข

รูปที่ 11 การแสดงขอผิดพลาด กรณีรายวิชาที่เลือกไมเปนไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียน
7. หากเกิดเหตุการณ เชน นี้ขึ้น นิสิต ควรเลื อกลบรายวิชาที่ ไมผานเงื่อนไขการลงทะเบี ยนออกไปเสียกอน แลวเลือ ก
รายวิชาใหมที่ตรงตามเงื่อนไข หรือลงทะเบียนในรายวิชาที่สามารถลงทะเบียนไดไปกอน แลวจึงติดตอฝายทะเบียน
เพื่อเขียนคํารองขอลงทะเบียนในรายวิชาที่ตองการตามกระบวนการของทางวิทยาลัย ทั้งนี้ จะตองไมขัดกับระเบียบ
หรือขอบังคับที่เกี่ยวของดวย
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 การคํานวณคาใชจาย
นิสิตสามารถเขาไปดูคาใชจายของรายวิชาที่ ลงทะเบียนไป โดยเลือกที่เมนู คํานวณคาใชจาย นิสิตจะ
สามารถดูรายการคาใชจายในการลงทะเบียนครั้งนี้ ทั้งหมดไดกอนที่จะยืนยันการลงทะเบียนได โดยกดเขาไปที่เมนู ”
คํานวณคาใชจาย” นี้ หลังจาการเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว

รูปที่ 12 การตรวจสอบรายการคาใชจาย กอนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู คํานวณคาใชจาย
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 ตารางเรียนตารางสอบ
นิสิตสามารถตรวจสอบขอมูลตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชาที่นิสิตเลือกลงทะเบียน กอนการยืนยัน
การลงทะเบี ย นได โดยเลื อกปุ ม “ตารางเรีย นตารางสอบ” เพื่ อ ดูวั นเวลาเรีย นได วาเป น อยางไร หลั งจากที่ เลื อกวิช า
ลงทะเบียนไวแลว

รูปที่ 13 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ กอนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู แสดงตารางเรียน/สอบ

กดปุม “ถอยกลับ” เพื่อกลับไปหนาที่แลว และเมื่อนิสิตพึงพอใจ กับวิชาที่เลือกเพื่อที่จะลงทะเบียนในภาค
การศึกษานี้แลว ขั้นตอนตอไปจากนี้คือการ “ยืนยันการลงทะเบียน” เพื่อเปนการยืนยันใหระบบไดรับทราบวานิสิตได
ตัดสินใจลงทะเบียนแลว ในขั้นตอนนี้ถือวาเปนขั้นที่สําคัญที่สุดของการลงทะเบียนออนไลน เพราะวาถานิสิตเพียงแตเลือก
รายวิชาไวแตไมได กดปุม “ยืนยันการลงทะเบียน” ระบบจะถือวานิสิตไดเขามาเลือกรายการเทานั้นแตไมไดลงทะเบียน ซึ่ง
จะทําใหนิสิตทานอื่นๆ เขามาเลือกลงทะเบียนและกดปุมยืนยันผลการลงทะเบียนกอน ไดที่นั่งเรียนไปกอน และอาจจะทํา
ใหนิสิตไมสามารถลงทะเบียนวิชานั้นได (ในกรณีที่วิชานั้นจํากัดจํานวนผูเรียนไว)
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 การยืนยันการลงทะเบียน
เมื่ อ นิ สิ ต มั่ น ใจในการเลื อ กวิ ช าที่ ต อ งการลงทะเบี ย นแล ว ให ทํ า การยื น ยั น โดยกดที่ ปุ ม “ยื น ยั น การ
ลงทะเบียน” หลังจากนั้นใหตรวจสอบความถูกตอง และ ตองกดปุม “ยืนยันการลงทะเบียน” อีกครั้งที่บริเวณตรงกลาง
หนาจอ ถาผลของการตรวจสอบรายวิชาที่ถูกเลือกนั้นไมผานจะไมสามารถยืนยันการลงทะเบียนไดตองกลับไปปรับเปลี่ยน
รายวิชาใหม

คลิกที่นี่เพื่อยืนยัน
การลงทะเบียน

รูปที่ 14 หนาจอตรวจสอบขอมูล และยืนยันการลงทะเบียน
หลังจากกดปุมยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะแสดงขอความการยืนยันการลงทะเบียนพรอมทั้งแสดงยอดเงินที่
ตองชําระทั้งหมด หลังจากนั้นใหกดที่ปุม ผลการลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดในการลงทะเบียน

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ และพิมพ์
ใบแจ้งยอดการลงทะเบียน

รูปที่ 15 หนาจอแสดงขอความยืนยันวาระบบไดทําการบันทึกผลการลงทะเบียนของนิสิตในฐานขอมูลแลว
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หลังจากกดปุมผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายชื่อวิชาที่เราไดลงทะเบียนเรียบรอยแลว จากนั้นนิสิตสามารถ
พิมพใบแจงยอดเพื่อไปชําระเงินที่ธนาคารตามที่วิทยาลัยกําหนดได
ใช้เมาส์คลิกทีน่ ี่เพื่อพิมพ์ใบแจ้ง
ยอดนําไปชําระเงินที่ธนาคาร

รูปที่ 16 การพิมพใบแจงยอดการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน
และเมื่อนิสิตไดนําใบแจงยอดไปชําระเงินที่ธนาคาร ในระบบจะทราบวานิสิตไดทําการลงทะเบียนในเทอมนั้น
เรียบรอยแลว หลังจากผานขั้นตอนการชําระเงิน จากขั้นตอนนี้จึงจะถือวาสิ้นสุดกระบวนการ การลงทะเบียนออนไลน

 การเพิ่มหรือถอนรายวิชา
เมื่อนิสิตทําการลงทะเบียนและไดชําระเงินผานธนาคาร หรือที่ฝายการเงินแลว เมื่อถึงชวงที่ทางวิทยาลัย
เปดใหทําการเพิ่ม-ถอนวิชาลงทะเบียน นิสิตสามารถทําการเพิ่ม-ถอน รายวิชาที่ลงทะเบียนไปแลวผานอินเทอรเน็ตได โดยมี
ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
รายละเอียดการเพิ่ม-ถอนวิชาลงทะเบียน
1.) เขาสูระบบโดยใชรหัสประจําตัว และรหัสผานของนิสิตเอง
2.) เมื่อทําการเขาสูระบบหากนิสิตไดทําการชําระเงินคาลงทะเบียนผานธนาคาร หรือฝายการเงินไปแลว และ
วันที่ปจจุบันอยูในชวงที่เปดใหทําการเพิ่ม-ถอน จะมีเมนู
เมนูนี้เพื่อทําการเพิ่ม-ถอนวิชาลงทะเบียน ดังรูปที่ 17
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ใช้เมาส์คลิกที่นี่เพื่อเพิ่ม หรือถอนรายวิชา

รูปที่ 17 การเลือกเมนู “ลงทะเบียนเพิ่มลด” เพื่อ การเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน
3.) เมื่อนิสิตเลือกที่เมนู “ลงทะเบียนเพิ่มลด” จะปรากฏหนาจอซึ่งแสดงรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลว ในพื้นที่
“รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด” ดังรูปที่ 18

รายวิชาที่นกั ศึกษาเคยลงทะเบียนไว้แล้ว

รูปที่ 18 หนาจอการลงทะเบียนเพิ่มลดรายวิชา
4.) หากตองการลดรายวิชา ให คลิกที่สัญ ลักษณ
ในคอลัมน “ถอน” ที่ ตรงกับรายวิชาที่ตองการถอน
ระบบจะนํารายวิชาดังกลาวไปรอไวที่พื้นที่ “รายวิชาที่ตองการลงทะเบียน” ดังรูปที่ 19
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1. คลิกที่นี่ เพื่อถอน
หรือลดรายวิชา

2. ระบบจะนํารายวิชาที่เลือกไปรอไว้ที่
พืน้ ที่ “รายวิชาที่ตอ้ งการลงทะเบียน”

รูปที่ 19 การถอน หรือลดรายวิชา
5.) หากตองการเพิ่มรายวิชา ใหคนหารายวิชาที่ตองการเพิ่ม โดยระบุรหัสรายวิชาบางสวนหรือทั้งหมดลงในชอง
“ระบุรายวิชา” แลวคลิกที่ปุม “คนหา” ระบบจะนํารายวิชาที่ตรงตามเงื่อนไขที่เลือกมาแสดงดังรูปที่ 20
1. กําหนด
เงื่อนไข
รหัส
รายวิชา
4. คลิกที่นี่เพื่อ
เพิ่มรายวิชา

2. คลิกปุ่ ม
“ค้นหา”
3. แสดงรายวิชาที่
ตรงตามเงื่อนไข

รูปที่ 20 การคนหารายวิชาที่ตองการลงทะเบียนเพิ่ม

หากตองการเพิ่มรายวิชาใด ใหคลิกที่รูปตะกราดานหลังรายวิชา ระบบจํานํารายวิชาดังกลาวไปแสดงในพื้นที่
“รายวิชาที่ตองการลงทะเบียน” ใหโดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 21
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รายวิชาที่
ต้องการเพิ่ม

รูปที่ 21 การเลือกรายวิชาที่ตองการเพิ่ม
6.) ระบบจะทําการตรวจสอบวิชาที่ทาํ การเพิ่ม-ถอนในเบื้องตนวาสามารถทําการเพิ่ม-ถอนไดหรือไม
6.1) เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบื้องตนแลวพบวาไมสามารถทําการเพิ่ม-ถอนได นิสิตจะตองปรับแก
รายการลงทะเบียนใหถูกตองตามเงื่อนไขที่ระบบระบุเสียกอน
เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบื้องตนแลวพบวาวิชาที่เลือกเพื่อทําการเพิ่ม-ถอนนั้น สามารถทําการเพิ่มถอนได ใหนิสิตทําการคลิกที่เมนู “ยืนยันการลงทะเบียน” ดานซายมือของหนาจอแลวดําเนินการตามขั้นตอนในหัวขอการ
ยืนยันผลการลงทะเบียน เปนอันเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา

2.4 ผลการลงทะเบียน
หลังจากที่นิสิตเสร็จสิ้นการยืนยันการลงทะเบียนเรียบรอยแลว นิสิตสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนไดโดย
การคลิก ที่ ปุ ม “ผลการลงทะเบี ย น” จากหนาจอแสดงผลลั พ ธการยื น ยัน การลงทะเบี ย น หรือนิ สิ ตสามารถดู ผลการ
ลงทะเบียนในป/ภาคการศึกษานี้จากหนาจอขาวประกาศถึงนิสิต โดยการคลิกที่เมนู “ผลการลงทะเบียน”
หนาจอผลลงทะเบียนประกอบไปดวยขอมูลสองสวน
1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะแสดงผลลัพธสุดทายของรายวิชาทั้งหมดที่นิสติ ไดลงไวในป/ภาค
การศึกษาปจจุบันพรอมทั้งแสดงลิงกและรหัสเขาชั้นเรียนออนไลน
2. ตารางแสดงประวัติการลงทะเบียน เปนตารางแสดงประวัติการลงทะเบียนของป/ภาคการศึกษาปจจุบัน ซึ่ง
อาจจะประกอบไปดวย การทํารายการลงทะเบียน, เพิ่มรายวิชา, ถอนรายวิชา, เปลี่ยนกลุมเรียน เปนตน
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ระบบแสดงรายวิชาทีน่ ิสิต
ลงทะเบียนไว้ในภาค
การศึกษาปั จจุบนั

ระบบแสดง Link และรหัสเข้าชัน้ เรียนสําหรับ
เรียนออนไลน์

ระบบแสดงประวัติการทํา
รายการลงทะเบียน เช่น
ลงทะเบียน, เพิ่มวิชา,ลด
วิชา, เปลี่ยนกลุม่ เรียน

รูปที่ 22 ผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน

2.5 ตารางเรียนตารางสอบ
นิสิตสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเองไดจากเมนู “ตารางเรียน/สอบ” โดยนิสิตสามารถ
ดูรายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบยอนหลังได โดยการเลือกป/ภาคการศึกษาที่ตองการ

รูปที่ 23 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ
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2.6 ระเบียนประวัติ
นิสิตสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆของตัวเองไดจากเมนู “ระเบียนประวัต”ิ หากพบวามีขอมูลสวนใดที่ไมถูกตอง
เชน ชื่อ, ชื่อสกุล, หมูโลหิต ใหนิสติ แจงตอเจาหนาที่

วิธีใชงาน
1. คลิกที่เมนู “ระเบียนประวัติ” จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนิสิต
2. เมื่อตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว คลิกที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่อยอนกลับมาที่หนาจอขาวประกาศ ดังรูป
ตอไปนี้

รูปที่ 24 ขอมูลระเบียนประวัตินิสิต
ขอมูลระเบียนประวัติของนิสติ นี้จะประกอบไปดวยขอมูล 4 สวน ดังตอไปนี้
1. ขอมูลดานการศึกษา
2. ขอมูลผลการเรียน
3. ขอมูลสวนตัว
4. ขอมูลประวัติในวิทยาลัย (ระบบจะแสดงขอมูลสวนนี้ เฉพาะในกรณีที่มีการบันทึกเทานั้น)
หากตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลประวัติในสวนที่ทางวิทยาลัยอนุญาต สามารถเปลี่ยนแปลงได โดยบันทึกที่ปุม
ดานซายมือของหนาจอ
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2.7 ภาระคาใชจาย/ทุน
นิสิตสามารถทําการตรวจสอบหนี้สินตางๆที่นิสิตมีกับวิทยาลัยไดจากเมนู “ภาระคาใชจาย/ทุน”

วิธีใชงาน
1. คลิกที่เมนู “ภาระคาใชจาย/ทุนการศึกษา”
2. เมื่อตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว คลิกที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่อยอนกลับมาที่หนาจอขาวประกาศ ดังรูป
ตอไปนี้

รูปที่ 25 ขอมูลภาระคาใชจาย และขอมูลทุนการศึกษาของนิสิต
จากรูปขอมูลภาระคาใชจายตางๆจะถูกแสดงอยูในตารางแรก โดยระบบจะแสดงจํานวนยอดเงินสรุปที่นิสิตตอง
ชํ า ระ นอกจากนี้ ยั ง แสดงวั น /เวลาที่ เกิ ด ค า ใช จ า ยแต ล ะรายการอี ก ด ว ย ส ว นข อ มู ล ในตารางถั ด มาเป น ข อ มู ล สรุ ป
ทุนการศึกษาที่นิสิตไดรับ (ซึ่งจากตัวอยางนิสิตทานนี้ไมมีขอมูลการไดรับทุนการศึกษา)

18

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ิ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
คูม
่ อ
ื ขัน
้ ตอนการใช ้งานระบบบริหารข ้อมูลนิสต

2.8 ผลการศึกษา
นิสิตสามารถดูผลการศึกษาตั้งแตป/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปจจุบันไดจากเมนู “ผลการศึกษา” ระบบจะทําการ
แสดงรายวิชาตางๆพรอมทั้งผลคะแนนที่นิสิตไดศึกษามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันดังตัวอยางจากรูปตอไปนี้

รูปที่ 26 การตรวจสอบขอมูลผลการศึกษา
โดยสามารถเลือก ใหระบบแสดงขอมูลเปนรายภาค ของแตละปการศึกษาได โดยใชการคลิกทีส่ วนบนของหนาจอ
เพื่อแสดงขอมูล
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2.9 ตรวจสอบจบ
นิสิตสามารถตรวจสอบดูไดวา ณ ขณะนี้นิสิตไดเรียนผานรายวิชาตางๆตามขอกําหนดในโครงสรางหลักสูตรไป
เทาใด และยังเหลือหนวยกิตในหมวดวิชาใดบางที่ยังขาดอยู และจําเปนตองลงทะเบียนเพื่อใหจบการศึกษา นิสิตสามารถ
ตรวจสอบไดโดยการคลิกที่เมนู “ตรวจสอบจบ”

วิธีใชงาน
1. จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนิสติ ใหคลิกที่เมนู “ตรวจสอบจบ”
2. ระบบจะแสดงขอมูลสรุปหมวดวิชาตางๆที่จําเปนตองลงทะเบียนเรียนเพื่อใหสําเร็จหลักสูตร
สามารถเลือกลักษณะการ
แสดงผลแบบแสดง
รายละเอียดได้

รูปที่ 27 การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาโดยเทียบรายวิชาที่ผานกับโครงสรางหลักสูตร
จากตารางขอมูลประกอบไปดวย
1. หมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
2. จํานวนหนวยกิตตามเกณฑ หมายถึงจํานวนหนวยกิตที่นิสติ จะตองลงทะเบียนเรียนใหครบอยางนอยตาม
เกณฑที่ระบุ ในแตละหมวดวิชา
3. จํานวนหนวยกิตที่ทําได หมายถึงจํานวนหนวยกิตที่นิสติ ทําไดในแตละหมวดวิชา
4. จํานวนหนวยกิตที่ยังขาด หมายถึงจํานวนหนวยกิตที่นิสิตยังขาดอยูใ นแตละหมวดวิชา
ขอควรสังเกต ขอมูลดังกลาวมีไวเพื่อประกอบการตัดสินใจของนิสิตเทานั้น การที่นิสิตจะสามารถจบการศึกษาไดหรือไมนั้น
ไมไดขึ้นอยูกับขอมูลดังกลาวเพียงอยางเดียว ยังคงมีปจจัยอื่นๆเขามาเกี่ยวของ
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2.10 เขียนคํารอง และติดตามผลคํารอง
นิสิตสามารถเขียนคํารองในสวนที่ฝายทะเบียนกําหนดใหสามารถเขียนคํารองได และติดตามผลคํารองที่ไดเขียน
ไป ดังนี้
วิธีใชงาน

1. นิสิตคลิกที่เมนู “เขียนคํารอง” จากหนาจอหลัก
2. เขียนคํารองตามลําดับขั้นตอนที่แนะนําไว

1. ระบุ
รายละเอียด

2. คลิกทีปมุ่
“บันทึก”

รูปที่ 28 การสงคํารองไปยังฝายทะเบียน
3. คลิกที่ปุมบันทึก เพื่อสงคํารองไปยังฝายทะเบียน โดยยืนยันการสงดวยการคลิกปุม บันทึกอีกครั้ง จะปรากฏ
ขอความดังตอไปนี้

รูปที่ 29 ขอความที่แสดงขึ้น เมื่อคํารองดังกลาวถูกสงไปยังฝายทะเบียนแลว
4. หากนิสิตตองการตรวจสอบการดําเนินการคํารองของฝายทะเบียนใหคลิกที่ปุม “ติดตามผลคํารอง”
5. หนาจอจะแสดงสถานะคํารองที่นิสิตยื่นคํารองไวที่งานทะเบียนและวัดผลวาขณะนี้อยูในขั้นตอนใด สําหรับ
การติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับคํารองของเจาหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
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2.11 ทะเบียนรายชื่อ
ทะเบียนรายชื่อ จะเปนรายชื่อของนิสิต ในคณะ และสาขาวิชา ที่นิสิตสังกัดอยู และจะมีไฟล MSWord ใหดาวน
โหลดรายชื่อออกไปใชงานได โดยกดปุมที่สญ
ั ญาลักษณ MSWord ดานบน

คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์รายชื่อ
เพื่อนร่วมชัน้

รูปที่ 30 การเรียกดู หรือ เรียกพิมพรายชื่อนิสิตที่อยูในหองเดียวกัน

2.12 เสนอความคิดเห็น
หากนิสิตมีขอคิดเห็นประการใด นิสิตสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผานระบบบริการการศึกษาไดขอมูลตางๆที่
นิสิตเสนอจะเปนประโยชนอยางมากในการปรับปรุงบริการตางๆใหดียิ่งขึ้น

วิธีใชงาน
1. จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนิสติ ใหนิสิตคลิกที่เมนู “เสนอความคิดเห็น”
2. นิสิตปอนความคิดเห็นตางๆลงในชองวาง
3. คลิกที่ปุม “สงขอความ”

1. ระบุขอ้ มูล

2. ระบุผทู้ ี่ตอ้ งการถาม

3. คลิก “ส่งข้อความ”

รูปที่ 31 การรวมแสดงความคิดเห็นผานระบบบริการการศึกษา
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2.13 สถิติการเขาใชระบบ
เปนหนาจอตรวจสอบการเขาใชระบบของ Login ของนิสิต จะดูไดวานิสิตเขามาใชระบบตั้งแตวัน และ เวลาใด
และมาใชเครื่องคอมพิวเตอร IP ใดก็ได เพื่อตรวจสอบการใชงาน

รูปที่ 32 หนาจอตรวจสอบสถิตกิ ารเขาใชระบบ

2.14 ออกจากระบบ
เมื่อเสร็จสิ้นการใชงานระบบบริการการศึกษาแลวนิสติ ตองคลิกที่ปุม “ออกจากระบบ” เพื่อปองกันมิใหผูอื่นเขา
มาใชงานระบบแทนตัวนิสติ เอง
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