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1 ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต  

1.1 ระบบบรกิารการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตคืออะไร 
ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตสามารถแบงออกไดเปน 4 สวนตามลักษณะผูใชคือ 

ระบบสําหรับอาจารย, นิสิต, เจาหนาที่และผูบริหาร  ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตสําหรับ
เจาหนาที่คือระบบที่อนุญาตใหเจาหนาที่สามารถคนหาขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับงานบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  เชน ตรวจสอบขอมูลประวัตินิสิต, ปฎิทินการศึกษา, ตรวจสอบรายวิชาที่เปดสอน, ลงทะเบียน
เรียน, รับทราบผลการเรียน ฯลฯ โดยทานสามารถใชระบบบริการการศึกษาไดจากทุกจุดที่สามารถเชื่อมโยงเขา
กับเครือขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต 

1.2 ขอตกลงเบื้องตน 

ความรูพืน้ฐานกอนการใชระบบ 
กอนใชระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต ทานจะตองมีความรูพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร
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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2 เร่ิมตนใชงานระบบ เร่ิมตนใชงานระบบ  

ทานสามารถใชงานระบบบริการการศึกษาไดจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่เชื่อมตออยูกับระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต โดยการกําหนด Location หรือ Netsite ในโปรแกรม 
Netscape Communicator ไปที่ WWW.reg.nu.ac.th แลวกดปุม Enter ระบบจะนําทานไปสูขอมูลพื้นฐาน
ทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใชงานไดดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 
 

หนาขาวประกาศจะถูกแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติทันทีที่ทานเขามาที่เว็บไซต WWW.reg.nu.ac.thเพื่อ
แสดงขอมูลขาวสารตางๆ จากงานทะเบียนและประมวลผลฯ โดยเรียงลําดับหมายเลขที่ประกาศและ
ความสําคัญจากนอยไปหามาก ใหทานใชเมาสคล้ิกที่หมายเลขลําดับดังกลาวเพื่อทําการแสดงรายละเอียดของ
ประกาศเรื่องนั้นๆ ทานควรใช Website นี้อยางตอเนื่องเปนระยะเพื่อที่จะทราบขาวประกาศตางๆของ งาน
ทะเบียนฯที่แจงมา 

จากรูป จะเห็นไดวาดานซายมือเปนเมนูแสดงฟงกชันตางๆ ที่ผูทานสามารถใชงานได  ซึ่งประกอบไป
ดวย  การเขาสูระบบ, ปฎิทินการศึกษา, หลักสูตรที่เปดสอน, ตารางเรียนนิสิต, ตารางสอนอาจารย, ตารางการใช
หอง คําอธิบายรายวิชา,ตอบคําถามและวิทยานิพนธ ถาทานสนใจตองการทราบรายละเอียดสวนใดใหทานใช
เมาสคล้ิกที่เมนูที่ตองการ รายละเอียดของเมนูตางๆมีดังตอไปนี้ 

 

กําหนด Location เปน  
WWW.reg.nu.ac.th
แลวกด Enter 

ระบบจะแสดงประกาศ
เร่ืองตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงนิสิต 
สามารถดูรายละเอียดได
โดยใชเมาสคลิ้กที่
หมายเลขลําดับดานหนา
ประกาศแตละเรื่อง 

เมนูแสดงฟงกชัน
ตางๆที่สามารถใช
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2.1 ปฏิทินการศึกษา 
ทานใชปฏิทินการศึกษาในการตรวจสอบหมายกําหนดการตางๆของมหาวิทยาลัยเชน กําหนดการเปด/

ปดรายวิชาของแตละชั้นป, การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา, เปล่ียนกลุมและการถอนรายวิชา, การลงทะเบียนชา, 
การชําระเงินผานธนาคารของนิสิตแตละชั้นป เปนตน 

วิธีใชงาน 
1. ใชเมาสคล้ิกที่เมนู “ปฏิทินการศึกษา” 
2. ระบบจะทําการแสดงกําหนดการตาง ๆ ในปฏิทินการศึกษาให  ดังรูปภาพตอไปนี้เปนตัวอยางการ

เลือกแสดงขอมูลของปฏิทินการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี ปการศึกษา 2547/2 
ถาตองการดูปฏิทินการศึกษาของระดับอื่นๆ ก็สามารถทําไดโดยการใชเมาสคล้ิกที่ชุดปฎิทิน หรือถา

ตองการกลับไปที่หนาขาวประกาศ ทานสามารถทําไดโดยการใชเมาสคล้ิกที่ปุม “หนาเริ่มตน” ดังรูปตอไปนี้ 

 
 

2.2 หลกัสูตรที่เปดสอน 
ทานสามารถตรวจสอบขอมูลโครงสรางหลักสูตรตางๆของทางมหาวิทยาลัยไดจาก “เมนูหลักสูตรที่เปด

สอน” ซึ่งจะมีขอมูลแสดงโครงสรางของแตละหลักสูตรโดยละเอียด เชน ถานิสิตตองการจะศึกษาจบหลักสูตร
หนึ่งๆจะตองผานวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกี่หนวย วิชาเอกกี่หนวย วิชาเลือกกี่หนวย มีรายวิชาอะไรบางใน
แตละหมวด และถาตองการสําเร็จหลักสูตรจะตองมีหนวยกิตรวมไมนอยกวาเทาไร ระยะเวลาในการศึกษาไม
เกินกี่ป ผลคะแนนต่ําสุดที่ใชในการจบหลักสูตรจะเปนเทาไร เปนตน 

 

ระดับการศึกษาที่
ทําการแสดงผล 

รายละเอียดของ
กําหนดการ
กิจกรรมตางๆ 

ยอนกลับไปที่หนาขาว
ประกาศไดโดยการกด
ปุม “หนาเริ่มตน” 

ปุมใชเลือกไปป
การศึกษาที่ตองการ 
/ ภาคการศึกษา 
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วิธีใชงาน 
1. ใชเมาสคล้ิกที่เมนู “หลักสูตรที่เปดสอน” 
2. ทําการระบุคณะที่ตองการ 

 
 

3. คล้ิกที่รหัสวิชาที่สนใจเพื่อทําการแสดงโครงสรางหลักสูตรโดยละเอียด ดังตัวอยางตอไปนี้ 
ตัวอยาง  

 

1. ระบุคณะที่
ตองการ 

ทานตองการกลับไปที่
หนาขาวประกาศให
ใชเมาส คลิ้กที่ปุม 
"หนาเริ่มตน” 

คลิ้กที่รหัสเพื่อแสดง
โครงสรางหลักสูตรโดย
ละเอียดของแตละ
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หลังจากที่คล้ิกรหัสหลักสูตรที่ตองการแลวระบบจะทําการแสดงโครงสรางหลักสูตรโดยละเอียด  โดย

จะแสดงแยกเปนหมวดหลัก ซึ่งแตละหมวดหลักก็จะมีเกณฑจํานวนหนวยกิตขั้นต่ําที่ตองผาน นอกจากนี้ในแต
ละหมวดหลักอาจจะประกอบไปดวยหมวดยอยๆ แตละหมวดยอยก็จะมีรายชื่อวิชา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ หนวยกิตของแตละรายวิชา โดยมีรูปแบบการแสดงหนวยกิตของแตละรายวิชา  

2.3 ตารางเรยีนนิสิต 
ทานสามารถคนหาขอมูลตารางเวลาเรียนของนิสิตไดจากเมนู “ตารางเรียนนิสิต”  ขอมูลตารางเรียนที่

ระบบแสดงจะเปนของปและภาคการศึกษาปจจุบัน 

วิธีใชงาน 
1. ใชเมาสคล้ิกที่เมนู “ตารางเรียนนิสิต” 
2. ใหเจาหนาที่ระบุเงื่อนไขในการคนหา ซึ่งเงื่อนไขจะประกอบไปดวยรหัสประจําตัวนิสิต และ/หรือ 

ชื่อนิสิต  ดังรูปตอไปนี้ 
 

 
ทานสามารถใชเครื่องหมาย * ในการระบุรหัสประจําตัวนิสิต และ/หรือ ชื่อนิสิตได โดยเครื่องหมาย  

* จะใชในกรณีที่ทานตองการระบุเฉพาะเพียงบางสวนของรหัสประจําตัวนิสิต และ/หรือ ชื่อนิสิตที่ทราบ เชน ถา
ตองการคนหาตารางเรียนของนิสิตที่มีชื่อขึ้นตนดวยคําวา “สม” และมีรหัสประจําตัวนิสิตนําหนาดวย “46” ให
นิสิตพิมพคําวา 46* ลงในชองรหัสประจําตัวนิสิตและพิมพคําวา สม* ลงในชองชื่อนิสิต จากนั้นทําการระบุ
จํานวนผลลัพธที่ตองการใหระบบแสดง ถาไมไดกําหนดเปนอยางอื่นระบบจะแสดงเฉพาะ 25 รายชื่อแรกที่ได
จากการคนหาเทานั้น 

1. ระบุรหัสประจําตัว
นิสิตที่ตองการคนหา 

2. ระบุช่ือนิสิต 

3. ระบุจํานวนรายชื่อที่
ไดจากการคนหา 

คลิ้กที่ปุม “หนา
เร่ิมตน” เพื่อกลับไปที่
หนาขาวประกาศ 
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3. เมื่อคล้ิกที่ปุม “คนหา”  ระบบจะทําการคนหาตามเงื่อนไขที่ระบุแลวแสดงรายชื่อนิสิตทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งรหัสประจําตัวนิสิตออกมาบนจอภาพ โดยมีการแสดงผลลัพธเรียงลําดับ
ตามรหัสประจําตัวนิสิตจากนอยไปหามาก ดังรูปตอไปนี้ 

 
 

เมื่อคล้ิกที่รหัสประจําตัวของนิสิตที่ตองการแลว ระบบจะทําการแสดงตารางเวลาเรียนของนิสิต ดังรูปตอไปนี้

 
 
ขอมูลที่แสดงอยูในตารางเรียนประกอบไปดวย ขอมูลรหัสวิชา (จํานวนหนวยกิต) กลุมเรียน, วันและ 

เวลาเรียนตามลําดับ โดยจะถูกแสดงดวยสีเขียวออน ในกรณีที่มีวิชาเรียนซ้ําซอนในตาราง ขอมูลจะถูกแสดง
ดวยสีแดงเพื่อใหเห็นวัน/เวลาของรายวิชาที่เรียนตรงกัน 

คลิ้กที่ปุม “หนาเริ่มตน” 
เพื่อถอยกลับไปที่หนาขาว
ประกาศ 

4. คลิ้กที่รหัสประจําตัว
นิสิตที่ตองการแสดง
ตารางเวลาเรียน 
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2.4 ตารางสอนอาจารย 
ทานสามารถคนหาขอมูลตารางเวลาสอนของอาจารยไดจากเมนู “ตารางสอนอาจารย”  ขอมูล  

ตารางสอนที่ระบบแสดงจะเปนของปและภาคการศึกษาลาสุด 

วิธีใชงาน 
1. ใชเมาสคล้ิกที่เมนู “ตารางสอนอาจารย” 
2. ใหเจาหนาที่ระบุเงื่อนไขในการคนหา โดยทําการพิมพชื่ออาจารยที่ตองการ ทานสามารถใชเครื่อง 

* เพื่อกําหนดเงื่อนไขในการคนหาไดในแบบเดียวกันกับการคนหาตารางเวลาเรียนของนิสิต 

 
 
สมมติวาทานตองการคนหาตารางเวลาสอนของอาจารยจันทิมา ทานสามารถทําไดโดยปอน “จันทิมา” 

ลงในชอง “โปรดระบุชื่ออาจารย” จากนั้นทําการกําหนดจํานวนรายชื่อที่ไดจากการคนหา ถาไมได กําหนดเปน
อยางอื่น ระบบจะแสดงเฉพาะ 25 รายชื่อแรกที่ตรงกับเงื่อนไขการคนหาเทานั้น หลังจากที่ระบุเงื่อนไขเสร็จ
เรียบรอยแลว คล้ิกที่ปุม “คนหา” ระบบจะทําการแสดงผลลัพธดังรูปตอไปนี้ 

 

1. พิมพช่ืออาจารย  
(สามารถใชเครื่องหมาย 
*   ได) 

2. กําหนดจํานวน
ผลลัพธจากการ

3. คลิ้กที่ปุม “คนหา” 

คลิ้กที่ปุม “หนาเริ่มตน” 
เพื่อกลับไปที่หนาขาว
ประกาศ 

คลิ้กที่ปุม “หนา
เร่ิมตน” เพื่อ
กลับไปที่หนาขาว

คลิ้กที่หมายเลขลําดับ
หนาช่ือเพื่อแสดง
ตารางเวลาสอนของทาน
อาจารยที่ตองการ 
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3. คล้ิกที่หมายเลขลําดับหนาชื่อเพื่อแสดงตารางเวลาสอนของอาจารยที่ตองการ สมมติวาตองการดู

ตารางสอนของอาจารยจันทิมา ซิมสัน ใหคล้ิกที่หมายเลข 1 จะไดผลลัพธตามรูปตอไปนี้ 
 

 
 
ขอมูลที่แสดงอยูในตารางสอนอาจารยประกอบไปดวย ขอมูลรหัสวิชา (จํานวนหนวยกิต) กลุมเรียน,  

หองเรียนและอาคารตามลําดับ โดยจะถูกแสดงดวยสีเขียวออน สวนในกรณีที่มีวิชาสอนซ้ําซอนบนตาราง ขอมูล
จะถูกแสดงดวยสีแดงเพื่อใหเห็นวัน/เวลาของรายวิชาที่สอนตรงกัน 
 

2.5 ตารางการใชหอง 
ทานสามารถคนหาขอมูลตารางการใชหองเรียนไดจากเมนู “ตารางการใชหอง”  โดยระบบสามารถ

ใหบริการคนหาขอมูลตารางการใชหองเรียนไดทั้งป/ภาคการศึกษาปจจุบันหรือยอนหลัง 

วิธีใชงาน 
1. ใชเมาสคล้ิกที่เมนู “ตารางเรียนการใชหอง” 
2. ระบบจะทําการแสดงรายชื่ออาคารทั้งหมดในวิทยาเขต 
3. คล้ิกที่รหัสอาคารเพื่อใหระบบแสดงรายชื่อหองเรียนภายในอาคารนั้น ดังรูปตอไปนี้ 
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เมื่อทําการคล้ิกที่รหัสอาคารที่ตองการแลว ระบบจะแสดงรายชื่อหองทั้งหมดภายในอาคารนั้น พรอม 

ทั้งแสดงขนาดความจุของแตละหองเรียนดวยวาสามารถรับจํานวนนิสิตไดเทาใด  
4. คล้ิกที่รหัสหองเพื่อแสดงตารางการใชหองเรียน  ซึ่งประกอบไปดวย ขอมูลรหัสวิชา (จํานวนหนวย 

กิต) กลุมเรียนและระดับการศึกษาตามลําดับ โดยจะแสดงดวยสีเขียวออน สวนในกรณีที่มีการใชหองเรียน
ซ้ําซอนบนตาราง ขอมูลจะแสดงดวยสีแดงเพื่อใหเห็นวัน/เวลาของการใชหองตรงกัน (อาจจะเปนการใชหองเรียน
เรียนรวมกันก็ได) ดังรูปตอไปนี้ 

 

4. คลิ้กรหัสอาคาร
ที่ตองการ 

คลิ้กที่ปุม “หนาเริ่มตน” 
เพื่อกลับไปที่หนาขาว
ประกาศ 

คลิ้กที่ปุม “หนา
เร่ิมตน” เพื่อกลับไปที่
หนาขาวประกาศ 

เลือกหมายเลขหองที่
ตองการใหแสดงขอมูล
ตารางการใชหอง 

ปการศึกษา และวันเวลาที่
ตองการใหแสดงขอมูล
ตารางการใชหอง 
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2.6 ขอมูลอาคาร 
 ใชในการตรวจสอบดูวามีการจองใชอาคารหรือไม รายละเอียดวิธีการใชงานสามารถทําไดในรูปแบบ
คลายกับการตรวจสอบดูตารางการใชหองเรียน 

2.7 คําอธิบายรายวิชา 
ทานสามารถคนหาขอมูลโดยละเอียดของแตละรายวิชาไดจากเมนู “รายวิชาที่เปดสอน”  ขอมูลจะ

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

วิธีใชงาน 
1. ใชเมาสคล้ิกที่เมนู “รายวิชาที่เปดสอน” 
2. กําหนดเงื่อนไขในการคนหารายวิชา โดยเริ่มจากการระบุหมวดวิชา, ระบุหนวยงานเจาของ 

รายวิชา, ระบุระดับการศึกษา, ระบุจํานวนวิชาที่ไดจากการคนหา (ระบบจะแสดงผลไมเกินจํานวนที่ระบุ) 
จากนั้นใหพิมพรหัสวิชา และ/หรือ ชื่อวิชาที่ตองการคนหา โดยทานสามารถใชเครื่องหมาย * เพื่อระบุเฉพาะ
บางสวนของรหัสวิชา และ/หรือ ชื่อวิชาที่ทราบ ในกรณีที่ไมไดพิมพขอความใดๆ ลงในชองรหัสวิชา ระบบจะ
คนหารายวิชาโดยไมคํานึงถึงรหัสวิชา ในทํานองเดียวกันถาทานไมไดพิมพขอความใดๆ ลงในชองชื่อวิชาระบบ
จะคนหารายวิชาโดยไมคํานึงถึงชื่อวิชา ดังรูปตอไปนี้ 

 

คลิ้กที่ปุม “ถอยกลบั” เพื่อ
กลับไปที่หนาขาวประกาศ 

การระบุรหัสรายวิชา, 
ช่ือวิชา เพื่อคนหา 

1. ระบุเงื่อนไขในการคนหา  
ตาง ๆ แลวคลิ้กที่ปุม “คนหา”    
(ในกรณีนี้เราตองการคน
รายช่ือวิชาของคณะแพทย
ศาสตร) 
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รูปตอไปนี้เปนหนาจอแสดงรายละเอียดของวิชา 001103 : Thai Language Skills  

 

 
สําหรับกรณีรายวิชาที่เปดใหมีการสอนในภาคการศึกษา จะบอกรายละเอียดของรายวิชา จํานวนกลุม 

วันและเวลาเรียน สถานที่ จํานวนนิสิตที่เปดรับ จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนแลวและคงเหลือ 
 

คลิ้กที่ปุม “ถอยกลบั” เพื่อ
กลับไปที่หนารายวิชาที่
เปดสอน 

2. คลิ้กที่ 001103 เพื่อดู
รายละเอียดของวิชา 
Thai Language Skills 

ตัวเลขแสดงจํานวนหนวย
กิต (หนวยบรรยา (ชม.)-
หนวยปฏิบัติ (ชม.) –หนวย
ศึกษาดวยตัวเอง (ชม.)) 
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2.8 เขาสูระบบ 
 ทานสามารถเขาไปใชงานระบบบริการการศึกษาสําหรับเจาหนาที่ไดโดยการเลือกเมนู “เขาสูระบบ” 
จากหนาจอขาวประกาศ ระบบจะใหทานปอนรหัสประจําตัว (username) และรหัสผาน ถารหัสประจําตัวและ
รหัสผานที่ปอนถูกตองระบบจะอนุญาตใหทานเขาไปใชงานได  

ขอควรระวัง ทานจะตองเก็บรหัสผานไวเปนความลับ ถามีผูอื่นทราบรหัสผานของทาน จะทําใหผูนั้น
เขาใชงานระบบเสมือนวาเปนตัวของทานเอง ในกรณีที่สงสัยวาบุคคลอื่นอาจรูรหัสผานใหทานรีบทําการเปลี่ยน
รหัสผานทันที 

วิธีใชงาน 
1. คล้ิกที่เมนู “เขาสูระบบ”  
2. ปอนรหัสประจําตัว (username) และรหัสผาน 
3. คล้ิกที่ปุม “ตรวจสอบ” 

 
 

ความปลอดภัยของการสงรหัสผานในระบบบริการการศึกษานี้ไดมาตรฐานสากลซึ่งเปนเทคนิคการ
เขารหัสขอมูลในแบบเดียวกันกับการสงหมายเลขบัตรเครดิตเพื่อซ้ือสินคาบนอินเตอรเน็ต  ทานจะสังเกตไดจาก
รูปกุญแจที่ล็อคอยูดานลางขวา  ทําใหม่ันใจไดวาขอมูลรหัสผานที่ทานปอนจะถูกทําการเขารหัสกอนสงผาน
ระบบเครือขาย 
 เมื่อทานเขาสูระบบเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงหนาจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟงกชันตางๆที่
เจาหนาที่สามารถใชงานไดแสดงอยูทางดานซายของจอภาพ ดังรูปตอไปนี้ 
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2.9 เปลีย่นรหัสผาน 
 เมื่อใดที่ทานสงสัยวาอาจจะมีผูอื่นทราบรหัสผาน ทานสามารถทําการเปลี่ยนรหัสผานของตนเองได
ตลอดเวลา ทานสามารถตรวจสอบการเขาใชระบบไดจากเมนูสถิติการเขาใชระบบ  โดยการเปลี่ยนรหัสผานไปที่
เมนู “เปล่ียนรหัสผาน” รหัสผานที่ตั้งใหมควรจะประกอบไปดวยตัวอักษรและตัวเลข และไมควรส้ันจนเกินไป 
(ควรมีความยาวของรหัสผานอยางนอย 6 ตัวอักษร) 

วิธีใชงาน 
1. คล้ิกที่เมนู “เปล่ียนรหัสผาน” 
2. ปอนรหัสผานเดิม ลงในชองรหัสผานเดิม 
3. ปอนรหัสผานที่ตั้งใหม ลงในชองรหัสผานใหม 
4. ปอนรหัสผานที่ตั้งใหมซ้ําอีก 1 ครั้ง ลงในชองยืนยันรหัสผานใหม เพื่อปองกันการปอนรหัส

ผิดพลาด 
5. คล้ิกที่ปุม “เปล่ียนรหัสผาน” ดังรูปตอไปนี้ 
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ทานสามารถทําการเปลี่ยนรหัสผานไดอยางปลอดภัย เนื่องจากขอมูลตางๆที่ทานปอนที่หนาจอนี้จะถูก

ทําการเขารหัสกอนลงไปในระบบเครือขาย ทานจะสังเกตไดจากรูปกุญแจล็อคทางดานลางซายมือของจอภาพ 

2.10 ระเบียนประวัติ 
 แสดงรายระเอียดระเบียนประวัติของทาน  ในหนาจอนี้ทานสามารถแกไขขอมูลสวนตัวของทานไดเอง  
ขอมูลสวนตัวที่สามารถแกไขได ไดแก  คําหนาชื่อ และที่อยูปจจุบัน 

 
 

วิธีใชงาน 
1. เลือกหัวขอ ”ระเบียนประวัติ” จากหนาจอหลัก 
2. หากมีการแกไขขอมูลสวนตัวใหใสขอมูลสวนตัวลงชองขอมูลที่ตองการ 
3. กดที่ บันทึก เพื่อทําการบันทึกขอมูลที่ไดรับการแกไขแลว 
4. หากตองการยกเลิกขอมูลที่เพิ่งแกไขในหนาจอกดที่ปุม ถอยกลับ 

2.11 ตรวจสอบขอมูลนสิติ 
 เจาหนาที่สามารถเขาใชงานระบบบริการการศึกษาเพื่อตรวจสอบขอมูลนิสิตคนใดก็ไดโดยการเลือก
เมนู “ตรวจสอบขอมูลนิสิต”  (เฉพาะนิสิตที่สังกัดคณะของเจาหนาที่ทานนั้น) 

วิธีใชงาน 
1. คล้ิกที่เมนู “ตรวจสอบขอมูลนิสิต” จากหนาจอเมนูหลัก 
2. ปอนรหัสนิสิตที่ตองการ หรือชื่อ-นามสกุล แลวกดปุมคนหา ดังรูปตอไปนี้ 
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 หลังจากที่คล้ิกที่ปุม “คนหา” แลวระบบจะนําทานไปสูหนาจอขาวประกาศของนิสิต ทานสามารถ
ติดตามวิธีใชงานฟงกชันตางๆที่นิสิตสามารถกระทําไดจากคูมือระบบบริการการศึกษาสําหรับนิสิต (เริ่มตั้งแต
สวนการเขาสูระบบ)       รูปตอไปนี้เปนตัวอยางแสดงหนาจอหลังจากที่ทานสั่งตรวจสอบขอมูล 
 

 

2.12 ทําบันทกึถึงผูเรียน 
 เจาหนาที่สามารถสงขอความ/ทําบันทึกถึงนิสิตแตละคน หรือ นิสิตในกลุมเรียนที่กําหนด หรือ นิสิตทุก
คนในมหาวิทยาลัยได ขอความที่สงถึงนิสิตแตละคน หรือ นิสิตในกลุมเรียนที่กําหนดจะปรากฏอยูในหนาขาว
ประกาศของนิสิตแตละทาน ทันทีที่นิสิตเขาใชงานระบบบริการการศึกษา นิสิตจะไดรับขอความดังกลาวทันที ใน
กรณีของการสงขอความถึงนิสิตทุกคนในมหาวิทยาลัย ขอความจะปรากฏที่หนาขาวประกาศในสวนที่เปนขอมูล
สาธารณะ (http://reg.nu.ac.th) 
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วิธีใชงาน 
1. จากหนาจอเมนูหลัก ใหทานคลิ้กที่เมนู “ทําบันทึกถึงผูเรียน” 
2. ระบุรูปแบบการสงขอความ โดยการคลิ้กที่วงกลมหนาตัวเลือกที่ตองการ ในกรณีของการสง

ขอความถึงนิสิตรายคน ใหปอนรหัสประจําตัวของนิสิตลงในชองรหัสประจําตัวนิสิตดวย สวนใน
กรณีที่ตองการสงขอความถึงนิสิตในกลุมเรียน ใหปอนรหัสวิชา, กลุมเรียน, ระดับการศึกษาและ
วิทยาเขต 

3. ปอนชื่อเรื่องลงในชอง “ชื่อเรื่อง” 
4. ปอนขอความลงในชอง “ขอความ” 
5. กําหนดวัน/เดือน/ปที่เริ่มตนแสดงขอความ 
6. กําหนดวัน/เดือน/ปที่ส้ินสุดการแสดงขอความ 
7. ระบุระดับความสําคัญของขอความ (ขอความจะถูกแสดงที่หนาขาวประกาศโดยมีการเรียงลําดับ

จากขอความที่สําคัญมากไปหานอย) 
8. คล้ิกที่ปุม “สงขอความ”  
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2.13 ขอมูลนสิิต 
 ใชเพื่อใหเจาหนาที่สามารถตรวจสอบขอมูลสถานภาพรายภาค, ระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษา, 
คะแนนเฉลี่ยสะสม, หนวยกิตที่ลงในภาคการศึกษา และหนวยกิตสะสมของนิสิตแตละคนได 
 

 

วิธีใชงาน 
1. จากหนาจอเมนูหลัก ใหทานคลิ้กที่เมนู “ขอมูลนิสิต” 
2. ระบุรหัสนิสิต 
3. กดปุม “คนหา” 

2.14 ทะเบียนรายชื่อ 
 ใชสําหรับแสดงรายชื่อนิสิตพรอมสถานภาพและระดับคะแนนเฉลี่ย และพิมพรายชื่อนิสิตในวิชาเอกที่
กําหนด  

 
 เจาหนาที่สามารถคลิ๊กที่ตัวเลขที่ตองการเพื่อดูขอมูลรายละเอียดของนิสิตแตละสาขาไดดังรูป 
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หลังจากคลิ๊กที่ตัวเลขจํานวนนิสิตสาขาที่ตองการ จะไดหนาจอดังรูปตอไปนี้ 

 

วิธีใชงาน 
1. หากตองการพิมพรายชื่อ  คลิกที่เครื่องหมาย  
2. หากตองการบันทึกเปนไฟล เลือกเมนู “File” แลวเลือก “Save As” 
3. ใสชื่อไฟลและเลือกชนิดขอมูลเปน “Word Document” 
4. กด “บันทึก” 
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2.15 ควบคุมการลงทะเบยีน 
 ใชประโยชนในการควบคุมการลงทะเบียนของนิสิต เชนในกรณีที่นิสิตไดทําการกอหนี้ไวกับ
มหาวิทยาลัย ตองชําระคาธรรมเนียมกอนจึงจะยอมใหมีการลงทะเบียน ทานตองการทําการควบคุมไมใหนิสิต
สามารถลงทะเบียน โดยการกรอกขอมูลลงในหนาจอนี้  หรือในกรณีที่นิสิตมาชําระเงินคาธรรมเนียมทานตองมา
ทํารายการปลดการควบคุมการลงทะเบียนใหนิสิต  ซึ่งผูที่สามารถทําการปลดการควบคุมไดนี้ตองเปนบุคลากร
ในหนวยงานตนสังกัดหนี้เทานั้น 

วิธีใชงาน 
1. จากหนาจอเมนูหลัก เลือก “ควบคุมการลงทะเบียน” 
2. ระบุรหัสประจําตัวนิสิตที่ตองการควบคุมการลงทะเบียน แลวกดคนหา 
3. ระบุป/ภาคการศึกษาที่นิสิตกอหนี้ 
4. ระบุรหัสควบคุม 
5. ระบุจํานวนเงิน 
6. ระบุเหตุผลที่ทําการควบคุม 
7. ระบุสถานะการควบคุม  
8. กดปุม “บันทึก”  
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 สถานะการควบคุม 

สถานะ คําอธิบาย 
Lock  ควบคุมไมใหนิสิตลงทะเบียน และหากนิสิตยังมีรายการควบคุมที่ยังไม

ชําระ รายการทั้งหมดจะแสดงในหนาจอนี้ดวย 
ปลด Lock  ปลดการควบคุม นิสิตสามารถลงทะเบียนได เมื่อนิสิตมาชําระรายการ

แลว 
 
 รหัสควบคุม 

รหัส คําอธิบาย 
10 หนี้สิน 
30 ขาดเอกสาร 1 
31 ขาดเอกสาร 2 
32 ขาดเอกสาร 3 
33 ขาดเอกสาร 4 
50 ทุจริตจากการสอบ 
51 ถอนสภาพ 
91 ติดตอเจาหนาที่ 
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2.16 เสนอความคิดเห็น 
 หากทานมีขอคิดเห็นประการใด ทานสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผานระบบบริการการศึกษาได 
ขอมูลตางๆที่ทานเสนอจะเปนประโยชนอยางมากในการปรับปรุงบริการตางๆใหดียิ่งขึ้น 

วิธีใชงาน 
1. จากหนาจอเมนูหลัก คล้ิกที่เมนู “เสนอความคิดเห็น” 
2. ปอนความคิดเห็นตางๆลงในชองวาง 
3. คล้ิกที่ปุม “สงขอความ” 

 

2.17 ออกจากระบบ 
เมื่อเสร็จส้ินการใชงานระบบบริการการศึกษาแลว ทานจะตองคลิ้กที่ปุม “ออกจากระบบ” เพื่อปองกัน

มิใหผูอื่นเขามาใชงานระบบแทนตัวทานเอง 
 

 


