คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1
1.1 ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตคืออะไร
ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอรเน็ตสามารถแบงออกไดเป็น 4 สวนตาม
ลักษณะผู้ใ ช้คื อ ระบบสาหรับ นัก ศึก ษา, เจ้า หน้ าที่ , อาจารย์ และผู บริ หาร ระบบบริ การ
การศึ ก ษาผานเครื อ ขายอิ น เตอรเน็ ต คื อ ระบบที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถค นหาขอมู ล ตาง ๆ
ลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบขอมูลของตนเองทั้งขอมูลสวนตัว ขอมูลเกรด ฯลฯ โดยนักศึกษา

คูมือการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สามารถใช้ระบบบริการการศึกษาไดจากทุกจุดที่สามารถเชื่อมโยงเขากับเครือขายของมหาวิทยาลัย
และ/หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต

1.2 ขอตกลงเบื้องตน
 ความรูพื้นฐานกอนการใชระบบ
กอนใชระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต นักศึกษาจะตองมีความรู
พื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตนและโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.x ขึ้น
ไป

 คาศัพทที่ใชในคูมอื
เมาส หมายถึงอุปกรณชวยในการนาขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งผูใชจะใชงาน
อุปกรณชนิดนี้ รวมกับแปนพิมพ อักษร

รูปที่ 1 รูปเมาส์ตัวอย่าง

2. เริ่มต้นใช้งานระบบ

จากรูปจะเห็นไดวาดานซายมือเปนเมนูแสดงฟงกชันตาง ๆ ที่สามารถใชงานได ซึ่งประกอบไป

นักศึกษาสามารถใชงานระบบบริการการศึกษาไดจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง

ดวย การเขาสูระบบ, รายวิชาที่เปดสอน, ปฏิทินการศึกษา, หลักสูตรที่เปดสอน และตอบคาถาม

ที่เชื่อมตออยูกับ ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต โดยการ

ถานักศึกษาสนใจ ตองการทราบรายละเอียดสวนใดใหนักศึกษาใชเมาสคลิกที่เมนูที่ตองการ

กาหนด Location หรือ Net site ใน โปรแกรม Internet Explorer ไปที่ URL ที่ทาง

2.1 เข้าสู่ระบบ

มหาวิทยาลัยกาหนด แลวกดปุม Enter ระบบจะนานักศึกษาไปสู ขอมูลพื้นฐานทั่วไปซึ่งทุกคน
สามารถใชงานไดดังจอภาพต่อไปนี้

ในส่วนของการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวัติการดูผลการศึกษา
,การเปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นต้น นักศึกษาสามารถกระทาได้โดยคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” เพื่อทาการใส่
รหัสประจาตัวและรหัสผ่าน ถ้ารหัสประจาตัว และรหัสผ่านที่ใช้ถูกต้องระบบจะอนุญาตให้นักศึกษา
เข้าไปใช้งานได้ (ข้อควรระวัง !!! นักศึกษาจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่ควรบอกให้ผู้อื่น
เข้าใช้งานระบบเสมือนว่าเป็นตัวของนักศึกษาเอง หากเกิดความเสียหายขึ้น นักศึกษาจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบเอง)
วิธีใช้งาน
1. ให้นักศึกษาคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ”
2. พิมพ์รหัสประจาตัวและรหัสผ่าน
3. คลิกทีป่ ุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

หนาขาวประกาศจะถูกแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติทันทีที่นักศึกษาเขามาที่เว็บไซตของ
สานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อแสดงขอมูลข่าวสารต่าง ๆ จากสานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยเรียงลาดับจากประกาศที่มี
ความสาคัญจากมากไปหานอย ใหนักศึกษาใช เมาสคลิกที่ชื่อเรื่องประกาศดังกล่าวเพื่อแสดง
รายละเอียดของประกาศเรื่องนั้นๆ นักศึกษาควรใช Website

นี้อยางตอเนื่องเปนระยะ

เพื่อที่จะทราบขาวประกาศตาง ๆ ของ สานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่แจงมา

รูปที่ 3 หน้าจอสาหรับป้อนรหัสประจาตัว และรหัสผ่าน

ความปลอดภั ยของการสงรหั สผานในระบบบริ การการศึกษานี้ไดมาตรฐานสากล
นักศึ กษาจะสังเกตได จากรูปกุญแจที่ ล็อกอยู ขอมูลรหั สผานที่นักศึกษาปอนจะถูกทาการ
เขารหัสกอนสงผานเครือขายและเมื่อนักศึกษาผานขั้นตอนการตรวจสอบวาเปนนักศึกษาเรียบ

คางไวหรื อ ไม ถานั ก ศึก ษาลื มรหัส ผานที่ ใ ชอยู ใ นปั จ จุบั น ให้ นั กศึ กษาติดตอเจาหนาที่ ฝ าย
ทะเบียนโดยตรง
วิธีใชงาน

รอยแลว ระบบจะนานักศึกษาไปสู หนาขาวประกาศซึ่งจะเปนการแจงถึงตัวนักศึกษาโดยตรง

1. นักศึกษาคลิกที่เมนู “เปลี่ยนรหัสผาน”

และยังแสดงหนาจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟงกชันตาง ๆ ที่นักศึกษาสามารถใชงานไดแสดงอยู

2. ใสรหัสผานเดิมที่เคยใชอยูในปจจุบัน

ทางด้านซายของจอภาพ ดังรูปตอไปนี้

3. ใสรหัสผานใหม ครั้งที่ 1
4. ใสรหัสผานใหม ซ้าอีกครั้งใหตรงกับครั้งที่ 1
5. คลิกที่ปมุ “เปลี่ยนรหัสผาน”

รูปที่ 4 หน้าจอการใช้งานระบบสาหรับนักศึกษา

2.2 เปลี่ยนรหัสผาน
นักศึก ษาสามารถทาการเปลี่ยนรหัสผานไดบอยครั้งเทาที่ต องการ โดยการ
เลื อกเมนู “เปลี่ย นรหัส ผาน” กอนการเปลี่ย นรหัส ผาน นัก ศึก ษาควรตรวจสอบดู ที่
แป้นพิมพ์กอนวา ขณะนี้เปนภาษาไทย/หรือ ภาษาอังกฤษ และมีการกดแปน CAP LOCK

2.3 ลงทะเบียน
นักเรียนสามารถทาการลงทะเบียนเรียนได้โดยการเรียนได้โดยการเลือกเมนู
“ลงทะเบียน” ระบบจะนานักศึกษาไปสู่จอภาพรับลงทะเบียน ดังรูปต่อไปนี้
วิธีการเข้าระบบลงทะเบียน
กดปุ่ม O ลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน ซึ่งเมนูนี้จะปรากฎในช่วง
ลงทะเบียนเท่านั้น

 วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใช้เมนูย่อยต่างๆ
เมื่อนักศึกษากดปุ่ม “ลงทะเบียน” จะเปลี่ยนหน้าจอ เพื่อให้ทาการลงทะเบียนใน
หน้าจอนี้จะเกิดเมนูย่อยต่าง ๆ ที่ใช้อานวยความสะดวกในการลงทะเบียน เช่น ปุ่มแสดงหลักสูตร
ปุ่มค้นหารายวิชา ปุ่มคานวณค่าใช้จ่ายปุ่มแสดงตารางเรียน ตารางสอบ เป็นต้น

รูปที่ 7 เมนูต่าง ๆ ในระบบลงทะเบียน

รูปที่ 6 เมนูที่พร้อมสาหรับให้บริการแก่นักศึกษา

รูปที่ 8 หน้าจอแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์

 ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หน้าแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์แสดงดังภาพต่อไปนี้
2. กรณีที่นักศึกษาตองการลงทะเบียนตามแผนที่สาขาวิชากาหนดไว้ใหนักศึกษาคลิกที่ปุ ม
“ดึงรายวิชาจากแผน”ระบบจะทาการดึงรายวิชาที่ต นสังกัดของนักศึกษากาหนดเปน
แผนรายวิชาไว มาแสดงในพื้นที่ของรายวิชาที่ตองการลงทะเบียน พรอมทั้งแสดงขอมูลที่
สาคัญตาง ๆ ไดแก รหัส, ชื่อรายวิชา,จานวนหนวยกิต,กลุมการเรียน, แบบการลงทะเบียน,
วัน/เวลาเรียน,จานวนหนวยกิตรวม และคาใชจายรวม ดังรูปที่ 9
ป้อนรหัสวิชาที่ตอ้ งการ

 ตารางเรียนตารางสอบ
นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน
ก่อนการยืนยันการลงทะเบียนได้โดยเลือกปุม่ “ตารางเรียนตารางสอบ” เพื่อดูวันเวลาเรียนได้ว่า
เป็นอย่างไร หลังจากที่เลือกวิชาลงทะเบียนไว้แล้ว

ปุ่มดึงรายวิชา
จากแผน

รูปที่ 9 หน้าจอแสดงรายวิชาที่ต้องการเลือกลงทะเบียน
3. หากต้องการลบรายวิชาที่ไม่ต้องการลงทะเบียน ให้นักศึกษาคลิกที่ข้อความ [ ลบ ]
ด้านหลังรหัสวิชานั้น
4. นักศึกษาสามารถค้นหาวิชาที่ช่องระบุรหัส (สามารถใช้สัญลักษณ์ * เพื่อค้นหาทั้งหมด) ที่
ต้องการลงทะเบียนจากการพิมพ์รหัส หรือชื่อของวิชาที่ต้องการลงทะเบียนแล้วกดปุ่ม
รายชือ่ วิชาที่เราค้นหาก็จะขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาเลือก
5. ทาการเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดยคลิ๊กที่
รูปตะกร้าวิชาที่เลือกขึ้นไปข้างบน
แสดงว่านักศึกษาได้เลือกวิชานั้น ๆ เพื่อที่จะลงทะเบียน
6. ทุกครั้งที่ทาการเลือกรายวิชาระบบจะทาการตรวจสอบความถูกต้องในการลงทะเบียน เช่น
เวลาเรียนซ้าและวันสอบซ้าหรือลงทะเบียนน้อยกว่าที่กาหนด โดยจะขึ้นแสดงข้อความสีแดง
บริเวณด้านล่างของกรอบรายวิชาที่เลือกแสดงข้อความการผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังรูป 10

รูปที่ 11 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ กอนการยืนยันการลงทะเบียน
ในเมนูแสดงตารางเรียน/สอบ
 การยืนยันการลงทะเบียน
เมื่อนักศึกษามั่นใจในการเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนแล้วให้ทาการยืนยันโดยกดที่ปุ่ม
“ทารายการ” อีกครั้งที่บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าจอ ถ้าผลของการตรวจสอบรายวิชาที่ ถูก
เลือกนั้นไม่ผ่านจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ต้องกลับไปปรับเปลี่ยนรายวิชาใหม่

คลิกปุ่มทารายการ

รูปที่ 10 การแสดงข้อผิดพลาด กรณีรายวิชาที่เลือกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียน

รูปที่ 12 การยืนยันดารลงทะเบียนเรียน

หลังจากกดปุ่ ม ทารายการจะแสดงรายชื่อวิ ชาที่เ ราได้ล งทะเบียนเรียบร้ อยแล้ ว
จากนั้นนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อไปชาระเงินที่ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้

 การเพิ่มหรือถอนรายวิชา
เมื่อนักศึกษาทาการลงทะเบียนแล้ว เมื่อถึงช่วงที่ทางสถาบันเปิดให้ทาการเพิ่ม – ถอนวิชา
ลงทะเบียน นักศึกษาสามารถทาการเพิ่ม – ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนไป แล้วผ่านอินเทอร์เน็ตได้
โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
รายละเอียดการเพิ่ม – ถอนวิชาลงทะเบียน
1.) เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสประจาตัวและรหัสผ่านของนักศึกษาเอง
2.) เมื่อทาการเข้าสู่ระบบหากนักศึกษาได้ทาการชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
หรือฝ่ายการเงินไปแล้ว และวันที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงที่เปิดให้ทาการเพิ่ม– ถอนจะมี
เมนูให้ทาการเลือกที่เมนูนเี้ พื่อทาการเพิ่ม – ถอน รายวิชาลงทะเบียนดังรูป

รูปที่ 13 การพิมพ์ใบแจ้งยอดการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
และเมื่อนักศึกษาได้นาใบแจ้งยอดไปชาระเงินที่ธนาคารแล้วไนระบบจะทราบว่า
นักศึกษาได้ทาการลงทะเบียนในเทอมนั้นเรียบร้อยแล้วหลังจากผ่านขั้นตอนการชาระเงินแล้ว
จากขั้นตอนนี้จะถือว่าสิ้นสุดขบวนการการลงทะเบียนออนไลน์

รูปที่ 14 การเลือกเมนู “ลงทะเบียนเพิ่มลด” เพื่อการเพิ่ม - ถอนรายวิชาลงทะเบียน
3.) เมื่อนักศึกษาเลือกที่เมนู “ลงทะเบียนเพิ่มลด” จะปรากฎหน้าจอซึง่ แสดงรายวิชา
ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วในพื้นที่ “รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด” ดังรูปที1่ 4

6.) หากต้องการเพิ่มรายวิชาให้ค้นหารายวิชาที่ต้องการเพิ่ม โดยระบุรหัสรายวิชา
บางส่วนหรือทั้งหมดลงในช่อง “ระบุรายวิชา” แล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะ
นารายวิชาที่ตรงวิชาที่ตรงตามเงื่อนไขที่เลือกมาแสดงดังรูปที่ 17
2. กดค้ นหา
1.กรอกรหัสวิชา

รูปที่ 17 การค้นหารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่ม
รูปที่ 15 หน้าจอการลงทะเบียนเพิ่มลดรายวิชา
4.) หากต้องการลดรายวิชาให้คลิกที่สญ
ั ลักษณ์
5.) ในคอลัมน์ “ถอน” ที่ตรงกับรายวิชาที่ต้องการถอนระบบจะนารายวิชาดังกล่าว
ไปรอไว้ที่พื้นที่ “รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน” ดังรูปที่ 16

หากต้องการเพิ่มรายวิชาใดให้คลิกที่รูปตะกร้าด้านหลังรายวิชาระบบจะนารายวิชา
ดังกล่าวไปแสดงในพื้นที่ “รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน” ให้โดยอัตโนมัตดิ ังรูปที่ 19

คลิ๊ก

รูปที่ 18 การเลือกรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม
รูปที่ 16 การถอน หรือลงรายวิชา

7.) ระบบจะทาการตรวจสอบวิชาที่ทาการเพิ่ม – ถอนในเบื้องต้นว่าสามารถทา
การเพิ่ม – ถอนได้หรือไม่
7.1) เมื่อระบบทาการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าไม่สามารถทาการ
เพิ่ม - ถอนได้ นักศึกษาจะต้องปรับแก้รายการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบบระบุ
เสียก่อน
7.2) เมื่อระบบทาการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าวิชาที่เลือกเพือ่ ทาการเพิ่ม –
ถอนนั้นสามารถทาการเพิ่ม – ถอนได้ ให้นักศึกษาทาการคลิกที่เมนู “ทารายการ” ด้าน
ซ้ายมือของหน้าจอแล้วดาเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อการยืนยันผลการลงทะเบียนเป็นอัน
เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา
2.4 ผลการลงทะเบียน
หลังจากหลังจากที่นักศึกษาเสร็จสิน้ การยืนยันการลงทะเบียนเรียบรอยแลว นักศึกษา
สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนไดโดยการคลิกที่ปมุ “ผลการลงทะเบียน” จากหนา
จอแสดงผลลัพธการยืนยันการลงทะเบียนหรือ นักศึกษาสามารถดูผลการลงทะเบียนในป ภาค
การศึกษานี้จากหนาจอขาวประกาศถึงนักศึกษา โดยการคลิกที่เมนู “ผลการลงทะเบียน”
หนาจอผลลงทะเบียนประกอบไปดวยขอมูลสองสวน
1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะแสดงผลลัพธสุดทายของรายวิชา
ทั้งหมดที่นักศึกษาไดลงไวในป ภาคการศึกษาปจจุบัน
2. ตารางแสดงประวัติการลงทะเบียน เปนตารางแสดงประวัติการลงทะเบียน
ของป ภาคการศึกษาปจจุบัน ซึ่งอาจจะประกอบไปดวย การทารายการลงทะเบียน, เพิ่มรายวิชา
, ถอนรายวิชา, เปลี่ยนกลุมเรียน เปนตน

รูปที่ 19 ผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน

2.5 ตารางเรียนตารางสอบ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเองได้จากเมนู
“ตารางเรียน/สอบ” โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอนย้อนหลัง
ได้โดยการเลือกปี/ภาคการศึกษาที่ต้องการ

รูปที่ 21 ข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา

รูปที่ 20 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ
2.6 ระเบียนประวัติ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของตัวเองได้จากเมนู “ระเบียนประวัต”ิ
หากพบว่ามีข้อมูลส่วนใดที่ไม่ถูกต้องเช่น ชื่อ,ชื่อสกุล,หมู่โลหิต ให้นักศึกษาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
วิธีใช้งาน
1. คลิกที่เมนู “ระเบียนประวัต”ิ จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา
2. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่อย้อนกลับมาที่
หน้าจอข่าวประกาศดังรูปต่อไปนี้

ข้อมูลระเบียนประวัติของนักศึกษานี้จะประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่วนดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลด้านการศึกษา
2. ข้อมูลผลการเรียน
3. ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลประวัติในมหาวิทยาลัย (ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนนี้ เฉพาะในกรณีที่มีการบันทึก
เท่านั้น
3. หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติในส่วนที่ทางมหาวิทยาลัย อนุญาตสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยยันทึกที่ปุ่ม
ด้านซ้ายมือของหน้าจอ

2.7 ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน
นักศึกษาสามารถทาการตรวจสอบหนี้สิ้นต่าง ๆ ที่นักศึกษามีกับมหาวิทยาลัยได้จาก
เมนู “ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน”
วิธีใช้งาน
1. คลิกที่เมนู “ภาระค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา”
2. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่อย้อนกลับมาที่
หน้าจอข่าวประกาศดังรูปต่อไปนี้

2.8 ผลการศึกษา
นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษาตั้งแต่ปี/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปัจจุบันจากเมนู “ผล
การศึกษา” ระบบจะทาการแสดงรายวิชาต่าง ๆ พร้อมทั้งผลคะแนนที่นักศึกษาได้ศึกษามาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังตัวอย่างจากรูปต่อไปนี้

รูปที่ 23 การตรวจสอบข้อมูลผลการศึกษา

รูปที่ 22 ข้อมูลภาระค่าใช้จ่าย และข้อมูลทุนการศึกษาของนักศึกษา
จากรูปข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะถูกแสดงอยู่ในตารางแรก โดยระบบจะแสดง
จานวนยอดเงิ นสรุ ปที่ นั กศึ กษาต้องชาระนอกจากนี้ ยังแสดงวั น/เวลาที่เกิ ดค่ าใช้ จ่ายแต่ ละ
รายการอีกด้วย ส่วนข้อมูลในตารางถัดมาเป็นข้อมูลสรุปการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ (ซึ่งจาก
ตัวอย่างนักศึกษาท่านนี้ไม่มีข้อมูลการได้รับทุนการศึกษา)

โดยสามารถเลือกให้ระบบแสดงข้อมูลเป็นรายเทอมของแต่ละปีการศึกษาได้ โดยใช้การ
คลิกที่ส่วนบนของหน้าจอเพื่อแสดงข้อมูล
2.9 ตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบดูได้ว่า ณ ขณะนี้นักศึกษาได้เรียนผ่านรายวิชาต่าง ๆ ตาม
ข้อกาหนดในโครงสร้างหลักสูตรไปเท่าใดและยังเหลือหน่วยกิตในหมวดวิชาใดบ้างที่ยังขาดอยู่ และ
จาเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อให้สาเร็จการศึ กษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้โดยการคลิกที่เมนู
“ตรวจสอบจบ”

วิธีใช้งาน
1. จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา ให้คลิกที่เมนู “ตรวจสอบจบ”
2. ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปหมวดวิชาต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อให้
ครบหลักสูตร

2.10 เขียนคาร้อง
นักศึกษาสามารถเขียนคารองในสวนที่ฝายทะเบียนกาหนดใหสามารถเขียนคารองได้และ
ติดตามผล คารองที่ไดเขียนไป ดังนี้
วิธีใชงาน
1. นักศึกษาคลิกที่เมนู “เขียนคารอง” จากหนาจอหลัก
2. เขียนคารองตามลาดับขั้นตอนที่แนะนาไว

รูปที่ 25 การเขียนคาร้อง
รูปที่ 24 การตรวจสอบการสาเร็จการศึกษาโดยเทียบรายวิชาที่ผ่านกับโครงสร้างหลักสูตร
จากตารางข้อมูลประกอบไปด้วย
1. หมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
2. จานวนหนวยกิตตามเกณฑ หมายถึงจานวนหนวยกิตที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียน
เรียนให้ครบอยางนอยตามเกณฑที่ระบุ ในแตละหมวดวิชา
3. จานวนหนวยกิตที่ทาได หมายถึงจานวนหนวยกิตที่นักศึกษาทาไดในแตละหมวดวิชา
4. จานวนหนวยกิตที่ยังขาด หมายถึงจานวนหนวยกิตที่นักศึกษายังขาดอยูในแตละหมวดวิชา
ขอควรสั งเกต ขอมูล ดั งกลาวมี ไ วเพื่ อประกอบการตั ด สิน ใจของนัก ศึ ก ษาเทานั้ น การที่
นักศึกษาจะสามารถจบ การศึกษาไดหรือไมนั้น ไมไดขึ้นอยูกับขอมูลดังกลาวเพียงอยางเดียว
ยังคงมีปจจัยอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของ

3. คลิกที่ปุ่มบันทึก เพื่อส่งคาร้องไปยังฝ่ายทะเบียน โดยยืนยันการส่งด้วยการคลิกปุ่ม
บันทึกอีกครั้งจะปรากฏข้อความดังต่อไปนี้

รูปที่ 26 ข้อความที่แสดงขึ้น เมื่อคาร้องดังกล่าวถูกส่งไปยังฝ่ายทะเบียนแล้ว
4. หากนักศึกษาต้องการตรวจสอบการดาเนินการคาร้องของฝ่ายทะเบียนให้คลิกที่ปุ่ม
“ติดตามผลคาร้อง”

5. หน้าจอจะแสดงสถานะคาร้องที่นักศึกษายื่นคาร้องไว้ที่งานทะเบียนและวัดผลว่า
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด สาหรับการติดตามการดาเนินการเกี่ยวกับคาร้องของ
เจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติการเข้าใช้ระบบ
เป็นหน้าจอสอบการเข้าใช้ระบบของ Login ของนักศึกษา จะดูได้ว่านักศึกษาเข้ามาใช้
ระบบตั้งแต่วัน และ เวลาใด และมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ IP ใดก็ได้เพื่อตรวจสอบการใช้งาน

2.11 เสนอความคิดเห็น
หากนักศึกษามี ข้อคิดเห็นประการใด นั กศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่ า
ระบบบริ การการศึ กษาได้ ข้ อมูลต่ าง ๆ ที่ นั กศึ กษาเสนอจะเป็ นประโยชน์ อย่ างมากในการ
ปรับปรุงบริการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นวิธีใชงาน
1. จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักศึกษา ใหนักศึกษาคลิกที่เมนู “เสนอความ
คิดเห็น”
2. นักศึกษาปอนความคิดเห็นตางๆลงในชองวาง
3. คลิกที่ปมุ “สงขอความ”

รูปที่ 27 การร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบบริการการศึกษา

2.13 ออกจากระบบ
เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานระบบบริการการศึกษาแล้วนักศึกษาต้องคลิกที่ปุ่ม “ออกจาก
ระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง

