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11  ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต   

1.1   ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตคืออะไร 

 

ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตสําหรับนิสิต คือ ระบบท่ีนิสิตสามารถคนหาขอมูลตางๆ 

ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบขอมูลของตนเองท้ังขอมูลสวนตัว ขอมูลเกรด ฯลฯ  โดยนิสิตสามารถใชระบบบริการ

การศึกษาไดจากทุกจุดท่ีสามารถเช่ือมโยงเขากับเครือขายของวิทยาลัย  และ/หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต 

 

1.2   ขอตกลงเบ้ืองตน 

 ความรูพ้ืนฐานกอนการใชระบบ 

กอนใชระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต นิสิตจะตองมีความรูพ้ืนฐานการใชงาน

คอมพิวเตอรเบ้ืองตน และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.x  ข้ึนไป 

 คําศัพทท่ีใชในคูมือ 

เมาส หมายถึงอุปกรณชวยในการนําขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งผูใชจะใชงานอุปกรณชนิดน้ี

รวมกับแปนพิมพ อักษร 

 

 
รูปเมาสตัวอยาง 

รูปท่ี 1  รูปเมาสตัวอยาง 
 

คลิก หมายถึงการใชน้ิวกดลงบนปุมสวนบนเมาส 1 ครั้งแลวปลอย 
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22  เริ่มตนใชงานระบบเริ่มตนใชงานระบบ   

นิสิตสามารถใชงานระบบบริการการศึกษาไดจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องท่ีเช่ือมตออยูกับระบบเครือขายของ

วิทยาลัย และ/หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต โดยการกําหนด Location หรือ Netsite ในโปรแกรม Internet Explorer ไปท่ี 

URL ท่ีทางวิทยาลัยกําหนด แลวกดปุม Enter ระบบจะนํานิสิตไปสูขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป ซึ่งทุกคนสามารถใชงานไดดัง

จอภาพตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2  หนาจอแรกเมื่อเขาสูระบบ  

 

 

หนาขาวประกาศจะถูกแสดงข้ึนมาโดยอัตโนมัติทันทีท่ีนิสิตเขามาท่ีเว็บไซต ของงานทะเบียน เพ่ือแสดงขอมูล

ขาวสารตางๆ จากงานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยราชพฤกษ โดยเรียงลําดับจากประกาศท่ีมคีวามสาํคัญจากมากไปหานอย 

ใหนิสิตใชเมาสคลิกท่ีช่ือเรื่องประกาศดังกลาวเพ่ือแสดงรายละเอียดของประกาศเรื่องน้ัน ๆ (ถามี) นิสิตควรใช Website น้ี

อยางตอเน่ืองเปนระยะเพ่ือท่ีจะทราบขาวประกาศตาง ๆ ของ งานทะเบียน ฯ ท่ีแจงมา 

จากรูป จะเห็นไดวาดานซายมือเปนเมนูแสดงฟงกชันตางๆ ท่ีสามารถใชงานได ซึ่งประกอบไปดวย  การเขาสู

ระบบ, รายวิชาท่ีเปดสอน, ตารางเรียนนิสิต, ตารางสอนอาจารย, ตารางการใชหอง, ปฏิทินการศึกษา, สาขาวิชาท่ีเปดสอน 

และตอบคําถาม ถานิสิตสนใจตองการทราบรายละเอียดสวนใดใหนิสิตใชเมาสคลิกท่ีเมนูท่ีตองการ 

ระบบจะแสดงประกาศเรื่องต่างๆ 

ข อ ง วิ ท ย า ลั ย  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ดู

รายละเอียดไดโ้ดยใชเ้มาสค์ลิกที่

หวัขอ้ประกาศแตล่ะเรือ่ง เมนแูสดงฟังกช์นั

ตา่งๆ ที่สามารถใช้

งานได ้
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2.1 เขาสูระบบ 

 ในสวนของการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนสวนบุคคล การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา, การเปลี่ยน

รหัสผาน เปนตน นิสิตสามารถกระทําไดโดยคลิกท่ีเมนู “เขาสูระบบ” เพ่ือทําการใสรหัสประจําตัว และรหัสผาน ถารหัส

ประจําตัว และรหัสผานท่ีใชถูกตองระบบจะอนุญาตใหนิสิตเขาไปใชงานได            (ขอควรระวัง!!! นิสิตจะตองเก็บ

รหัสผานไวเปนความลับ ไมควรบอกใหผูอ่ืนทราบ เพราะจะทําใหผูอ่ืนเขาใชงานระบบเสมือนวาเปนตัวของนิสิตเอง หาก

เกิดความเสียหายข้ึน นิสติจะตองเปนผูรับผิดชอบเอง)  

วิธีใชงาน 

1. ใหนิสิตคลิกท่ีเมนู “เขาสูระบบ”  

2. พิมพรหัสประจําตัว และรหสัผาน 

3. คลิกท่ีปุม “ตรวจสอบ” 

 

รูปท่ี 3 หนาจอสําหรับปอนรหัสประจําตัว และรหัสผาน 

ความปลอดภัยของการสงรหัสผานในระบบบริการการศึกษาน้ีไดมาตรฐานสากล นิสิตจะสงัเกตไดจากรูปกุญแจท่ี

ล็อคอยู ขอมูลรหัสผานท่ีนิสิตปอนจะถูกทําการเขารหัสกอนสงผานเครือขาย 

และเมื่อนิสิตผานข้ันตอนการตรวจสอบวาเปนนิสิตเรียบรอยแลว ระบบจะนํานิสิตไปสูหนาขาวประกาศซึ่งจะเปน

การแจงถึงตัวนิสิตโดยตรง และยังแสดงหนาจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟงกชันตาง ๆ ท่ีนิสิตสามารถใชงานไดแสดงอยูทาง

ดานซายของจอภาพ ดังรูปตอไปน้ี 

 

รูปท่ี 4 หนาจอการใชงานระบบสําหรับนิสิต 

2. ป้อนรหสัผ่าน 

3. คลิกที่ปุ่ ม “ตรวจสอบ” 

1. ป้อนรหสัประจาํตวั

ของนกัศกึษา 
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2.2  เปล่ียนรหัสผาน 

นิสิตสามารถทําการเปลี่ยนรหัสผานไดบอยครั้งเทาท่ีตองการ โดยการเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผาน” กอนการ

เปลี่ยนรหัสผาน นิสิตควรตรวจสอบดูท่ีแปนพิมพกอนวา ขณะน้ีเปนภาษาไทย/หรือภาษาอังกฤษ และมีการกดแปน CAP 

LOCK คางไวหรือไม ถานิสิตลืมรหัสผานท่ีใชอยูในปจจุบัน ใหนิสิตติดตอเจาหนาท่ีฝายทะเบียนโดยตรง 

วิธีใชงาน 

1. นิสิตคลิกท่ีเมนู “เปลี่ยนรหัสผาน” 

2. ใสรหัสผานเดิมท่ีเคยใชอยูในปจจุบัน 

3. ใสรหัสผานใหม ครั้งท่ี 1 

4. ใสรหัสผานใหม ซ้าํอีกครั้งใหตรงกับครั้งท่ี 1 

5. คลิกท่ีปุม “เปลี่ยนรหัสผาน”  

 

 

รูปท่ี 5 หนาจอการเปลี่ยนรหัสผาน 

2. ป้อนรหสัผ่าน

ใหมค่รัง้ที่ 1 

3. ป้อนรหสัผ่าน

ใหมซ่ ํา้ใหต้รงกบั

ครัง้ที่ 1 

4. คลิก้ที่ปุ่ ม  

“เปลี่ยนรหสัผา่น” 

1. ใสร่หสัผ่านเดิมที่

ใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั 
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2.3   ลงทะเบียน 

 นิสิตสามารถทําการลงทะเบียนเรยีนไดโดยการเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบจะนํานิสิตไปสูหนาจอการรับ

ลงทะเบียน ดังรูปตอไปน้ี 

 วิธีการเขาระบบลงทะเบียน 

                        กดปุม      เพ่ือเขาสูหนาลงทะเบียน ซึ่งเมนูน้ีจะ ปรากฏในชวงลงทะเบียนเทาน้ัน  

 

รูปท่ี 6 เมนูท่ีพรอมสําหรับใหบริการแกนิสิต 

 

 วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใชเมนูยอยตางๆ  

เมื่อนิสิตกดปุม “ลงทะเบียน” จะเปลี่ยนหนาจอ เพ่ือใชทําการลงทะเบียน ในหนาจอน้ีจะเกิดเมนูยอย

ตางๆ ท่ีใชอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน เชน ปุมแสดงหลกัสูตร ปุมคนหารายวิชา ปุมคํานวณคาใชจาย ปุมแสดง

ตารางเรียน ตารางสอบ เปนตน  

 

 

    รูปท่ี 7 เมนูตาง ๆ ในระบบลงทะเบียน 
 

เมนเูขา้ระบบ 

การลงทะเบียน 
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 ข้ันตอนการลงทะเบียน 

1. หนาแรกของระบบลงทะเบียนออนไลนแสดงดังรูปตอไปน้ี 

 

 

รูปท่ี 8 หนาจอแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน 

 

2. กรณีท่ีนิสิตตองการลงทะเบียนตามแผนท่ีสาขาวิชากําหนดไว ใหนิสิตคลิกท่ีปุม “ดึงรายวิชาจากแผน”  ระบบจะทํา

การดึงรายวิชาท่ีตนสังกัดของนิสิตกําหนดเปนแผนรายวิชาไว มาแสดงในพ้ืนท่ีของรายวิชาท่ีตองการลงทะเบียน พรอม

ท้ังแสดงขอมูลท่ีสําคัญตาง ๆ ไดแก รหัส, ช่ือรายวิชา, จํานวนหนวยกิต, กลุมการเรียน, แบบการลงทะเบียน, วัน/เวลา

เรียน, จํานวนหนวยกิตรวม  และคาใชจายรวม ดังรูปท่ี 9 

 

รูปท่ี 9 หนาจอแสดงรายวิชาท่ีตองการเลือกลงทะเบียน 

3. หากตองการลบรายวิชาท่ีไมตองการลงทะเบียน ใหนิสิตคลิกท่ีขอความ [ลบ] ดานหลังรหสัวิชาน้ัน  

4. นิสิตสามารถคนหาวิชาท่ีชองระบุรหัสวิชา (สามารถใชสัญลักษณ * เพ่ือคนหาท้ังหมด) ท่ีตองการลงทะเบียนจากการ 

พิมพรหัสรายวิชา แลวกดปุม    รายช่ือวิชาท่ีเราคนหาก็จะแสดงข้ึนมา เพ่ือใหนิสิตเลือก ดังรูปท่ี 10 

 

ใชเ้มาสค์ลิกที่น่ีหากตอ้งการ

ลบวิชาที่ไมต่อ้งการ 

ใชเ้มาสค์ลิกที่น่ีเพ่ือดงึ

รายวิชาจากแผน ฯ 

1.    ระบเุง่ือนไขรหสัรายวิชาที่ตอ้งการ

คน้หาบางสว่น หรอืทัง้หมด สามารถ

ใช ้* ชว่ยในการคน้หาได ้ 2.    คลิกปุ่ ม “ค้นหา” 

3.   ปรากฏรายวิชาที่

ตรงตามเง่ือนไข 

4.   คลิกที่รูป เพ่ือเลือก

เป็นรายวิชาลงทะเบียน 



            มหาวทิยาลัยราชพฤกษ์ คูม่อืขัน้ตอนการใชง้านระบบบรหิารขอ้มลูนสิติมหาวทิยาลัยราชพฤกษ์ 

8 

                             รูปท่ี 10 หนาจอแสดงการคนหารายวิชาลงทะเบียน 

 

5. ทําการเลือกวิชาท่ีตองการลงทะเบียนโดยคลกิท่ี  รูปตะกรา วิชาท่ีเลือกจะเลื่อนข้ึนไปขางบน แสดงวานิสิตได

เลือกวิชาน้ันๆ เพ่ือท่ีจะลงทะเบียน 

6. ทุกครั้งท่ีทําการเลือกรายวิชา   ระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตองในการลงทะเบียน  เชน เวลาเรียนซ้ํา เวลาและ

วันสอบซ้ํา หรือลงทะเบียนนอยกวาท่ีกําหนด โดยจะข้ึนแสดงขอความสีแดง บริเวณดานลางของกรอบรายวิชาท่ีเลือก 

แสดงขอความการผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ดังรูปท่ี 11 

 

 

รูปท่ี 11 การแสดงขอผิดพลาด กรณีรายวิชาท่ีเลือกไมเปนไปตามเง่ือนไขการลงทะเบียน 

7. หากเกิดเหตุการณเชนน้ีข้ึน นิสิตควรเลือกลบรายวิชาท่ีไมผานเง่ือนไขการลงทะเบียนออกไปเสียกอน แลวเลือก

รายวิชาใหมท่ีตรงตามเง่ือนไข หรือลงทะเบียนในรายวิชาท่ีสามารถลงทะเบียนไดไปกอน แลวจึงติดตอฝายทะเบียน 

เพ่ือเขียนคํารองขอลงทะเบียนในรายวิชาท่ีตองการตามกระบวนการของทางวิทยาลัย ท้ังน้ี จะตองไมขัดกับระเบียบ 

หรือขอบังคับท่ีเก่ียวของดวย 

ขอ้ความแจง้เตือนกรณี

ลงทะเบียนผิดเง่ือนไข 
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 การคํานวณคาใชจาย 

นิสิตสามารถเขาไปดูคาใชจายของรายวิชาท่ีลงทะเบียนไป โดยเลือกท่ีเมนู คํานวณคาใชจาย นิสิตจะ

สามารถดูรายการคาใชจายในการลงทะเบียนครั้งน้ี ท้ังหมดไดกอนท่ีจะยืนยันการลงทะเบียนได โดยกดเขาไปท่ีเมนู ”

คํานวณคาใชจาย” น้ี หลังจาการเลือกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว 

 

 

รูปท่ี 12 การตรวจสอบรายการคาใชจาย กอนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู คํานวณคาใชจาย 
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 ตารางเรียนตารางสอบ 

นิสิตสามารถตรวจสอบขอมูลตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชาท่ีนิสิตเลือกลงทะเบียน กอนการยืนยัน

การลงทะเบียนไดโดยเลือกปุม “ตารางเรียนตารางสอบ” เพ่ือดูวันเวลาเรียนไดวาเปนอยางไร หลังจากท่ีเลือกวิชา

ลงทะเบียนไวแลว 

 

 
รูปท่ี 13 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ กอนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู แสดงตารางเรียน/สอบ 

 

กดปุม “ถอยกลับ” เพ่ือกลับไปหนาท่ีแลว  และเมื่อนิสิตพึงพอใจ กับวิชาท่ีเลือกเพ่ือท่ีจะลงทะเบียนในภาค

การศึกษาน้ีแลว ข้ันตอนตอไปจากน้ีคือการ “ยืนยันการลงทะเบียน” เพ่ือเปนการยืนยันใหระบบไดรับทราบวานิสิตได

ตัดสินใจลงทะเบียนแลว ในข้ันตอนน้ีถือวาเปนข้ันท่ีสําคัญท่ีสุดของการลงทะเบียนออนไลน เพราะวาถานิสิตเพียงแตเลือก

รายวิชาไวแตไมได กดปุม “ยืนยันการลงทะเบียน” ระบบจะถือวานิสิตไดเขามาเลือกรายการเทาน้ันแตไมไดลงทะเบียน ซึ่ง

จะทําใหนิสิตทานอ่ืนๆ เขามาเลือกลงทะเบียนและกดปุมยืนยันผลการลงทะเบียนกอน ไดท่ีน่ังเรียนไปกอน และอาจจะทํา

ใหนิสิตไมสามารถลงทะเบียนวิชาน้ันได (ในกรณีท่ีวิชาน้ันจํากัดจํานวนผูเรียนไว) 
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 การยืนยันการลงทะเบียน  

เมื่อนิสิตมั่นใจในการเลือกวิชาท่ีตองการลงทะเบียนแลว ใหทําการยืนยัน โดยกดท่ีปุม “ยืนยันการ

ลงทะเบียน” หลังจากน้ันใหตรวจสอบความถูกตอง และ ตองกดปุม “ยืนยันการลงทะเบียน” อีกครั้งท่ีบริเวณตรงกลาง

หนาจอ ถาผลของการตรวจสอบรายวิชาท่ีถูกเลือกน้ันไมผานจะไมสามารถยืนยันการลงทะเบียนไดตองกลับไปปรับเปลี่ยน

รายวิชาใหม 

  

 

รูปท่ี 14 หนาจอตรวจสอบขอมลู และยืนยันการลงทะเบียน 

 

หลังจากกดปุมยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะแสดงขอความการยืนยันการลงทะเบียนพรอมท้ังแสดงยอดเงินท่ี

ตองชําระท้ังหมด หลังจากน้ันใหกดท่ีปุม ผลการลงทะเบียน เพ่ือดรูายละเอียดในการลงทะเบียน  

 

รูปท่ี 15 หนาจอแสดงขอความยืนยันวาระบบไดทําการบันทึกผลการลงทะเบียนของนิสิตในฐานขอมูลแลว 

 

คลิกที่น่ีเพ่ือยืนยนั

การลงทะเบียน 

คลิกที่น่ีเพ่ือตรวจสอบ และพิมพ์

ใบแจง้ยอดการลงทะเบียน 
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หลังจากกดปุมผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายช่ือวิชาท่ีเราไดลงทะเบียนเรียบรอยแลว จากน้ันนิสิตสามารถ

พิมพใบแจงยอดเพ่ือไปชําระเงินท่ีธนาคารตามท่ีวิทยาลัยกําหนดได 

 

 

รูปท่ี 16 การพิมพใบแจงยอดการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 

และเมื่อนิสิตไดนําใบแจงยอดไปชําระเงินท่ีธนาคาร  ในระบบจะทราบวานิสิตไดทําการลงทะเบียนในเทอมน้ัน

เรียบรอยแลว หลังจากผานข้ันตอนการชําระเงิน จากข้ันตอนน้ีจึงจะถือวาสิ้นสุดกระบวนการ การลงทะเบียนออนไลน  

 การเพ่ิมหรือถอนรายวิชา 

เมื่อนิสิตทําการลงทะเบียนและไดชําระเงินผานธนาคาร หรือท่ีฝายการเงินแลว เมื่อถึงชวงท่ีทางวิทยาลัย

เปดใหทําการเพ่ิม-ถอนวิชาลงทะเบียน นิสิตสามารถทําการเพ่ิม-ถอน รายวิชาท่ีลงทะเบียนไปแลวผานอินเทอรเน็ตได โดยมี

ข้ันตอนหลักๆ ดังน้ี 

รายละเอียดการเพ่ิม-ถอนวิชาลงทะเบียน 

1.) เขาสูระบบโดยใชรหัสประจาํตัว และรหัสผานของนิสิตเอง 

2.) เมื่อทําการเขาสูระบบหากนิสิตไดทําการชําระเงินคาลงทะเบียนผานธนาคาร หรือฝายการเงินไปแลว และ

วันท่ีปจจุบันอยูในชวงท่ีเปดใหทําการเพ่ิม-ถอน จะมีเมนู  ใหทําการเลือกท่ี

เมนูน้ีเพ่ือทําการเพ่ิม-ถอนวิชาลงทะเบียน ดังรูปท่ี 17 

ใชเ้มาสค์ลิกที่น่ีเพ่ือพิมพใ์บแจง้

ยอดนาํไปชาํระเงินที่ธนาคาร 



            มหาวทิยาลัยราชพฤกษ์ คูม่อืขัน้ตอนการใชง้านระบบบรหิารขอ้มลูนสิติมหาวทิยาลัยราชพฤกษ์ 

13 

 

รูปท่ี 17 การเลือกเมนู “ลงทะเบียนเพ่ิมลด” เพ่ือ การเพ่ิม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน  

3.) เมื่อนิสิตเลือกท่ีเมนู “ลงทะเบียนเพ่ิมลด” จะปรากฏหนาจอซึ่งแสดงรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนไวแลว ในพ้ืนท่ี 

“รายวิชาท่ีลงทะเบียนท้ังหมด” ดังรูปท่ี 18 

 

รูปท่ี 18 หนาจอการลงทะเบียนเพ่ิมลดรายวิชา  

4.) หากตองการลดรายวิชา ใหคลิกท่ีสัญลักษณ  ในคอลัมน “ถอน” ท่ีตรงกับรายวิชาท่ีตองการถอน 

ระบบจะนํารายวิชาดังกลาวไปรอไวท่ีพ้ืนท่ี “รายวิชาท่ีตองการลงทะเบียน” ดังรูปท่ี 19 

ใชเ้มาสค์ลิกที่น่ีเพ่ือเพ่ิม หรอืถอนรายวิชา 

รายวิชาที่นกัศกึษาเคยลงทะเบียนไวแ้ลว้ 
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รูปท่ี 19 การถอน หรือลดรายวิชา  

5.) หากตองการเพ่ิมรายวิชา ใหคนหารายวิชาท่ีตองการเพ่ิม โดยระบุรหสัรายวิชาบางสวนหรือท้ังหมดลงในชอง 

“ระบุรายวิชา” แลวคลิกท่ีปุม “คนหา” ระบบจะนํารายวิชาท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีเลือกมาแสดงดังรูปท่ี 20 

 

รูปท่ี 20 การคนหารายวิชาท่ีตองการลงทะเบียนเพ่ิม  

หากตองการเพ่ิมรายวิชาใด ใหคลกิท่ีรูปตะกราดานหลังรายวิชา ระบบจํานํารายวิชาดังกลาวไปแสดงในพ้ืนท่ี 

“รายวิชาท่ีตองการลงทะเบียน” ใหโดยอัตโนมัต ิ ดังรูปท่ี 21 

1. คลิกที่น่ี เพ่ือถอน 

หรอืลดรายวิชา 

2. ระบบจะนาํรายวิชาที่เลือกไปรอไวท้ี่

พืน้ที่ “รายวิชาที่ตอ้งการลงทะเบียน” 

1.  กาํหนด

เง่ือนไข

รหสั

รายวิชา 

2.  คลิกปุ่ ม 

“คน้หา” 

3.  แสดงรายวิชาที่

ตรงตามเง่ือนไข 

4.  คลิกที่น่ีเพ่ือ

เพ่ิมรายวิชา 
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รูปท่ี 21 การเลือกรายวิชาท่ีตองการเพ่ิม  

6.) ระบบจะทําการตรวจสอบวิชาท่ีทําการเพ่ิม-ถอนในเบ้ืองตนวาสามารถทําการเพ่ิม-ถอนไดหรือไม 

6.1) เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบ้ืองตนแลวพบวาไมสามารถทําการเพ่ิม-ถอนได นิสิตจะตองปรับแก

รายการลงทะเบียนใหถูกตองตามเง่ือนไขท่ีระบบระบุเสยีกอน  

เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบ้ืองตนแลวพบวาวิชาท่ีเลือกเพ่ือทําการเพ่ิม-ถอนน้ัน สามารถทําการเพ่ิม-

ถอนได ใหนิสิตทําการคลิกท่ีเมนู “ยืนยันการลงทะเบียน” ดานซายมือของหนาจอแลวดําเนินการตามข้ันตอนในหัวขอการ

ยืนยันผลการลงทะเบียน เปนอันเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนเพ่ิม-ถอนรายวิชา 

2.4  ผลการลงทะเบียน  

 หลังจากท่ีนิสิตเสร็จสิ้นการยืนยันการลงทะเบียนเรียบรอยแลว นิสิตสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนไดโดย

การคลิกท่ีปุม “ผลการลงทะเบียน” จากหนาจอแสดงผลลัพธการยืนยันการลงทะเบียน หรือนิสิตสามารถดูผลการ

ลงทะเบียนในป/ภาคการศึกษาน้ีจากหนาจอขาวประกาศถึงนิสิต โดยการคลิกท่ีเมนู “ผลการลงทะเบียน” 

 หนาจอผลลงทะเบียนประกอบไปดวยขอมูลสองสวน 

1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน  ซึ่งจะแสดงผลลัพธสุดทายของรายวิชาท้ังหมดท่ีนิสติไดลงไวในป/ภาค

การศึกษาปจจุบันพรอมท้ังแสดงลงิกและรหสัเขาช้ันเรยีนออนไลน 

2. ตารางแสดงประวัติการลงทะเบียน เปนตารางแสดงประวัติการลงทะเบียนของป/ภาคการศึกษาปจจบัุน ซึ่ง

อาจจะประกอบไปดวย การทํารายการลงทะเบียน, เพ่ิมรายวิชา, ถอนรายวิชา, เปลี่ยนกลุมเรียน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาที่

ตอ้งการเพ่ิม 
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รูปท่ี 22 ผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน  
 

2.5  ตารางเรยีนตารางสอบ  

 นิสิตสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเองไดจากเมนู “ตารางเรียน/สอบ”  โดยนิสิตสามารถ

ดูรายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบยอนหลังได โดยการเลือกป/ภาคการศึกษาท่ีตองการ 

 

รูปท่ี 23 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ  

ระบบแสดงรายวิชาทีนิ่สิต

ลงทะเบียนไวใ้นภาค

การศกึษาปัจจบุนั 

ระบบแสดงประวตัิการทาํ

รายการลงทะเบียน เชน่     

ลงทะเบียน, เพ่ิมวิชา,ลด

วิชา, เปลี่ยนกลุม่เรยีน 

ระบบแสดง Link และรหสัเขา้ชัน้เรยีนสาํหรบั 

เรยีนออนไลน ์
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2.6  ระเบียนประวัติ 

 นิสิตสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆของตัวเองไดจากเมนู “ระเบียนประวัติ” หากพบวามีขอมูลสวนใดท่ีไมถูกตอง

เชน ช่ือ, ช่ือสกุล, หมูโลหติ ใหนิสติแจงตอเจาหนาท่ี  

วิธีใชงาน 

1. คลิกท่ีเมนู “ระเบียนประวัติ” จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนิสิต 

2. เมื่อตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว คลิกท่ีเมนู “ถอยกลับ” เพ่ือยอนกลับมาท่ีหนาจอขาวประกาศ ดังรปู

ตอไปน้ี 

 
 

 รูปท่ี 24 ขอมูลระเบียนประวัตินิสิต  

      ขอมูลระเบียนประวัติของนิสติน้ีจะประกอบไปดวยขอมูล 4 สวน ดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลดานการศึกษา 

2. ขอมูลผลการเรียน 

3. ขอมูลสวนตัว 

4. ขอมูลประวัติในวิทยาลัย (ระบบจะแสดงขอมลูสวนน้ี เฉพาะในกรณท่ีีมีการบันทึกเทาน้ัน) 

หากตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลประวัติในสวนท่ีทางวิทยาลยัอนุญาต สามารถเปลี่ยนแปลงได โดยบันทึกท่ีปุม 

  ดานซายมือของหนาจอ 



            มหาวทิยาลัยราชพฤกษ์ คูม่อืขัน้ตอนการใชง้านระบบบรหิารขอ้มลูนสิติมหาวทิยาลัยราชพฤกษ์ 

18 

2.7  ภาระคาใชจาย/ทุน  

 นิสิตสามารถทําการตรวจสอบหน้ีสินตางๆท่ีนิสิตมีกับวิทยาลัยไดจากเมนู “ภาระคาใชจาย/ทุน” 

วิธีใชงาน 

1. คลิกท่ีเมนู “ภาระคาใชจาย/ทุนการศึกษา” 

2. เมื่อตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว คลิกท่ีเมนู “ถอยกลับ” เพ่ือยอนกลับมาท่ีหนาจอขาวประกาศ ดังรูป

ตอไปน้ี 

 

รูปท่ี 25 ขอมูลภาระคาใชจาย และขอมูลทุนการศึกษาของนิสิต 

จากรูปขอมูลภาระคาใชจายตางๆจะถูกแสดงอยูในตารางแรก โดยระบบจะแสดงจํานวนยอดเงินสรุปท่ีนิสิตตอง

ชําระ นอกจากน้ียังแสดงวัน/เวลาท่ีเกิดคาใชจายแตละรายการอีกดวย สวนขอมูลในตารางถัดมาเปนขอมูลสรุป

ทุนการศึกษาท่ีนิสิตไดรับ (ซึ่งจากตัวอยางนิสิตทานน้ีไมมีขอมูลการไดรับทุนการศึกษา) 
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2.8  ผลการศึกษา  

 นิสิตสามารถดูผลการศึกษาตั้งแตป/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปจจุบันไดจากเมนู “ผลการศึกษา” ระบบจะทําการ

แสดงรายวิชาตางๆพรอมท้ังผลคะแนนท่ีนิสิตไดศึกษามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันดังตัวอยางจากรูปตอไปน้ี 

 

รูปท่ี 26 การตรวจสอบขอมูลผลการศึกษา 

โดยสามารถเลือก ใหระบบแสดงขอมูลเปนรายภาค ของแตละปการศึกษาได โดยใชการคลิกท่ีสวนบนของหนาจอ 

เพ่ือแสดงขอมูล  
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2.9  ตรวจสอบจบ  

 นิสิตสามารถตรวจสอบดูไดวา ณ ขณะน้ีนิสิตไดเรียนผานรายวิชาตางๆตามขอกําหนดในโครงสรางหลักสูตรไป

เทาใด และยังเหลือหนวยกิตในหมวดวิชาใดบางท่ียังขาดอยู และจําเปนตองลงทะเบียนเพ่ือใหจบการศึกษา นิสิตสามารถ

ตรวจสอบไดโดยการคลิกท่ีเมนู “ตรวจสอบจบ” 

วิธีใชงาน 

1. จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนิสติ ใหคลิกท่ีเมนู “ตรวจสอบจบ” 

2. ระบบจะแสดงขอมลูสรุปหมวดวิชาตางๆท่ีจําเปนตองลงทะเบียนเรียนเพ่ือใหสําเรจ็หลักสูตร 

 

รูปท่ี 27 การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาโดยเทียบรายวิชาท่ีผานกับโครงสรางหลักสูตร 

จากตารางขอมลูประกอบไปดวย 

1. หมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  

2. จํานวนหนวยกิตตามเกณฑ  หมายถึงจํานวนหนวยกิตท่ีนิสติจะตองลงทะเบียนเรียนใหครบอยางนอยตาม

เกณฑท่ีระบุ ในแตละหมวดวิชา 

3. จํานวนหนวยกิตท่ีทําได  หมายถึงจํานวนหนวยกิตท่ีนิสติทําไดในแตละหมวดวิชา 

4. จํานวนหนวยกิตท่ียังขาด หมายถึงจํานวนหนวยกิตท่ีนิสิตยังขาดอยูในแตละหมวดวิชา 

ขอควรสังเกต ขอมูลดังกลาวมีไวเพ่ือประกอบการตัดสินใจของนิสิตเทาน้ัน การท่ีนิสิตจะสามารถจบการศึกษาไดหรือไมน้ัน 

ไมไดข้ึนอยูกับขอมูลดังกลาวเพียงอยางเดียว ยังคงมีปจจัยอ่ืนๆเขามาเก่ียวของ 

สามารถเลือกลกัษณะการ

แสดงผลแบบแสดง

รายละเอียดได ้
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2.10  เขียนคํารอง และติดตามผลคํารอง  

 นิสิตสามารถเขียนคํารองในสวนท่ีฝายทะเบียนกําหนดใหสามารถเขียนคํารองได และติดตามผลคํารองท่ีไดเขียน

ไป ดังน้ี 

วิธีใชงาน 

1. นิสิตคลิกท่ีเมนู “เขียนคํารอง” จากหนาจอหลัก 

2. เขียนคํารองตามลําดับข้ันตอนท่ีแนะนําไว 

 

รูปท่ี 28 การสงคํารองไปยังฝายทะเบียน 

3. คลิกท่ีปุมบันทึก เพ่ือสงคํารองไปยงัฝายทะเบียน โดยยืนยันการสงดวยการคลิกปุม บันทึกอีกครั้ง จะปรากฏ

ขอความดังตอไปน้ี 

 

รูปท่ี 29 ขอความท่ีแสดงขึ้น เมื่อคํารองดังกลาวถูกสงไปยังฝายทะเบียนแลว 

4. หากนิสิตตองการตรวจสอบการดําเนินการคํารองของฝายทะเบียนใหคลิกท่ีปุม “ติดตามผลคํารอง” 

5. หนาจอจะแสดงสถานะคํารองท่ีนิสิตยื่นคํารองไวท่ีงานทะเบียนและวัดผลวาขณะน้ีอยูในข้ันตอนใด  สําหรับ

การติดตามการดําเนินการเก่ียวกับคํารองของเจาหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

1.  ระบุ

รายละเอียด 

2.  คลิกทีปุ่ ม 

“บันทกึ” 
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2.11  ทะเบียนรายช่ือ 

 ทะเบียนรายช่ือ จะเปนรายช่ือของนิสิต ในคณะ และสาขาวิชา ท่ีนิสิตสังกัดอยู  และจะมไีฟล MSWord ใหดาวน

โหลดรายช่ือออกไปใชงานได โดยกดปุมท่ีสญัญาลักษณ MSWord ดานบน 

 

รูปท่ี 30  การเรียกดู หรือ เรียกพิมพรายชื่อนิสิตท่ีอยูในหองเดียวกัน 

2.12  เสนอความคิดเห็น 

 หากนิสิตมีขอคิดเห็นประการใด นิสิตสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผานระบบบริการการศึกษาไดขอมูลตางๆท่ี

นิสิตเสนอจะเปนประโยชนอยางมากในการปรับปรุงบริการตางๆใหดียิ่งข้ึน 

วิธีใชงาน 

1. จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนิสติ ใหนิสิตคลิกท่ีเมนู “เสนอความคิดเห็น” 

2. นิสิตปอนความคิดเห็นตางๆลงในชองวาง 

3. คลิกท่ีปุม “สงขอความ” 

 

รูปท่ี 31 การรวมแสดงความคิดเห็นผานระบบบริการการศึกษา 

 

คลิกที่น่ีเพ่ือพิมพร์ายช่ือ

เพ่ือนรว่มชัน้ 

1.  ระบขุอ้มลู 

2.  ระบผุูท้ี่ตอ้งการถาม 

3.  คลิก “สง่ขอ้ความ” 
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2.13  สถิติการเขาใชระบบ  

 เปนหนาจอตรวจสอบการเขาใชระบบของ Login ของนิสิต จะดไูดวานิสิตเขามาใชระบบตั้งแตวัน และ เวลาใด 

และมาใชเครื่องคอมพิวเตอร IP ใดก็ได เพ่ือตรวจสอบการใชงาน 

 

รูปท่ี 32 หนาจอตรวจสอบสถิติการเขาใชระบบ 

2.14  ออกจากระบบ 

 เมื่อเสร็จสิ้นการใชงานระบบบริการการศึกษาแลวนิสติตองคลิกท่ีปุม “ออกจากระบบ” เพ่ือปองกันมิใหผูอ่ืนเขา

มาใชงานระบบแทนตัวนิสติเอง
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