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1 ระบบบรกิารการศกึษาผานเครอืขายระบบบรกิารการศกึษาผานเครอืขายอินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ต   

1.1 ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ตคืออะไร 
ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ตสามารถแบงออกไดเปน 4 สวนตามลักษณะผูใชคอื 

ระบบสําหรับอาจารย, นิสิต, เจาหนาที่และผูบริหาร  ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ตสาํหรับ
ผูบริหารคือระบบที่อนุญาตใหผูบริหารสามารถคนหาขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับงานบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  เชน สถติิและขอมูลสารสนเทศตางๆ ตรวจสอบขอมูลประวัตินิสิต, ปฏิทินการศึกษา, ตรวจสอบ
รายวิชาที่เปดสอน, ลงทะเบียนเรียน, รับทราบผลการเรียน ฯลฯ โดยทานสามารถใชระบบบริการการศึกษาได
จากทุกจุดที่สามารถเช่ือมโยงเขากับเครือขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือขายอินเทอรเน็ต 

1.2 ขอตกลงเบื้องตน  

ความรูพ้ืนฐานกอนการใชระบบ 
กอนใชระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทานจะตองมีความรูพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร
เบ้ืองตนและโปรแกรม Netscape Communicator 4.x หรือ Microsoft Internet Explorer 4.x  

คําศัพทที่ใชในคูมือ 
เมาส หมายถึงอุปกรณชวยในการนําขอมูลเขาสูเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงผูใชจะใชงานอุปกรณชนิดนี้

รวมกับแปนพิมพ อกัษร 

 
รูปเมาสตัวอยาง 

 

คลิก หมายถึงการใชนิ้วกดลงบนปุมสวนบนเมาส 1 คร้ังแลวปลอย 
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2 เริ่มตนใชงานระบบ เริ่มตนใชงานระบบ  

ทานสามารถใชงานระบบบริการการศึกษาไดจากเคร่ืองคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองที่เช่ือมตออยูกับระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือขายอินเทอรเน็ต โดยการกําหนด Location หรือ Netsite ในโปรแกรม 
Netscape Communicator ไปที่ www.reg.nu.ac.th แลวกดปุม Enter ระบบจะนําทานไปสูขอมูลพื้นฐานทั่วไป 
ซ่ึงทุกคนสามารถใชงานไดดังจอภาพตอไปนี ้

 

 
 

หนาขาวประกาศจะถูกแสดงข้ึนมาโดยอัตโนมัติทันทีที่ทานเขามาที่เว็บไซต www.reg.nu.ac.thเพื่อ
แสดงขอมูลขาวสารตางๆ จากงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โดยเรียงลําดับหมายเลขที่ประกาศและ
ความสําคัญจากนอยไปหามาก ใหทานใชเมาสคลิกที่หมายเลขลําดับดังกลาวเพื่อทําการแสดงรายละเอียดของ
ประกาศเร่ืองนั้นๆ ทานควรใช Website นี้อยางตอเนื่องเปนระยะเพือ่ที่จะทราบขาวประกาศตางๆ  ของงาน
ทะเบียนฯที่แจงมา  

จากรูป จะเห็นไดวาดานซายมือเปนเมนูแสดงฟงกชันตางๆ    ทีผู่ทานสามารถใชงานได    ซ่ึงประกอบ
ไปดวย  การเขาสูระบบ, วิชาที่เปดสอน, ตารางเรียนนิสิต, ตารางสอนอาจารย, ตารางการใชหอง , ปฏิทิน
การศึกษา, หลักสตูรที่เปดสอน,ตอบคําถามและแนะนําการลงทะเบียน ถาทานสนใจตองการทราบรายละเอียด
สวนใดใหทานใชเมาสคลิกที่เมนูที่ตองการ รายละเอียดของเมนูตางๆมีดังตอไปนี ้

 

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

ระบบจะแสดงประกาศ
เรื่องตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่ง สามารถ
ดูรายละเอียดไดโดยใช
เมาสคลิกท่ีหมายเลข
ลําดับดานหนาประกาศแต
ละเรื่อง 

เมนูแสดงฟงกชัน
ตางๆท่ีสามารถใช
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2.1 วิชาที่เปดสอน 
ทานสามารถคนหาขอมูลโดยละเอียดของแตละรายวิชาไดจากเมน ู“รายวิชาที่เปดสอน”  ขอมูลจะ

ประกอบไปดวย รหสัวิชา, ช่ือวิชาภาษาไทย/อังกฤษ, จํานวนหนวยกิต, หนวยงานเจาของรายวิชา, เปนรายวิชา
สําหรับระดับการศึกษาใด, เปนวิชาในหมวดใด (อาทิเชน หมวดวิชาศกึษาทั่วไป, หมวดวิชาบังคับ, หมวดวิชา
เลือก เปนตน), เง่ือนไขรายวิชาที่จําเปนในการลงทะเบียนเรียน, จํานวนกลุมเรียนที่เปดสอน, วันเวลาเรียน, 
หองเรียน/อาคารที่ใชทําการเรียนการสอน, จํานวนเปดรับลงทะเบียน, จํานวนนิสิตที่ไดลงทะเบียนไปแลว, 
จํานวนที่นั่งเหลือที่สามารถรับลงทะเบียนได เปนตน 

วิธีใชงาน 
1. ใชเมาสคลิกที่เมน ู“รายวิชาที่เปดสอน” 
2. กําหนดเง่ือนไขในการคนหารายวิชา โดยเร่ิมจากการระบุหมวดวิชา, ระบุหนวยงานเจาของ 

รายวิชา, ระบุระดับการศึกษา, ระบุจํานวนวิชาที่ไดจากการคนหา (ระบบจะแสดงผลไมเกินจํานวนที่ระบุ) 
จากนั้นใหพิมพรหัสวิชา และ/หรือ ช่ือวิชาที่ตองการคนหา โดยทานสามารถใชเคร่ืองหมาย * เพื่อระบุเฉพาะ
บางสวนของรหัสวิชา และ/หรือ ช่ือวิชาที่ทราบ ในกรณีที่ไมไดพิมพขอความใดๆ ลงในชองรหัสวิชา ระบบจะ
คนหารายวิชาโดยไมคํานึงถึงรหัสวิชา ในทํานองเดยีวกันถาทานไมไดพิมพขอความใด  ๆลงในชองช่ือวิชาระบบ
จะคนหารายวิชาโดยไมคํานึงถึงช่ือวิชา ดังรูปตอไปนี ้

 

คลิกท่ีปุม “ถอยกลบั” เพื่อ
กลับไปท่ีหนาขาวประกาศ  

การระบุรหัสรายวิชา, 
ชื่อวิชา เพื่อคนหา 

1. ระบุเงื่อนไขในการคนหา  
ตาง ๆ แลวคลิกท่ีปุม “คนหา”    
(ในกรณีน้ีเราตองการคน
รายชื่อวิชาของคณะแพทย
ศาสตร) 
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รูปตอไปนี้เปนหนาจอแสดงรายละเอียดของวิชา 001103 : Thai Language Skills  

 

 
สําหรับกรณีรายวิชาที่เปดใหมีการสอนในภาคการศึกษา จะบอกรายละเอียดของรายวิชา จํานวนกลุม 

วันและเวลาเรียน สถานที่ จํานวนนิสิตทีเ่ปดรับ จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนแลวและคงเหลือ 

คลิกท่ีปุม “ถอยกลบั” เพื่อ
กลับไปท่ีหนารายวิชาท่ี
เปดสอน  

2. คลิกท่ี 001103 เพื่อดู
รายละเอียดของวิชา 
Thai Language Skills 

ตัวเลขแสดงจํานวนหนวย
กิต (หนวยบรรยา (ชม.)-
หนวยปฏิบัติ (ชม.) –หนวย
ศึกษาดวยตัวเอง (ชม.)) 
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2.2 ตารางเรียนนิสิต 
ทานสามารถคนหาขอมูลตารางเวลาเรียนของนิสิตไดจากเมนู “ตารางเรียนนิสิต”  ขอมูลตารางเรียนที่

ระบบแสดงจะเปนของปการศึกษาและภาคการศกึษาปจจุบัน 

วิธีใชงาน 
1. ใชเมาสคลิกที่เมน ู“ตารางเรียนนิสิต” 
2. ใหเจาหนาที่ระบุเง่ือนไขในการคนหา ซ่ึงเง่ือนไขจะประกอบไปดวยรหสัประจําตัวนิสิต และ/หรือ 

ช่ือนิสิต  ดังรูปตอไปนี ้
 

 
ทานสามารถใชเคร่ืองหมาย * ในการระบุรหัสประจําตัวนิสิต และ/หรือ ช่ือนิสิตได โดยเคร่ืองหมาย  

* จะใชในกรณีที่ทานตองการระบุเฉพาะเพยีงบางสวนของรหัสประจําตัวนิสิต และ/หรือ ช่ือนิสิตที่ทราบ เชน ถา
ตองการคนหาตารางเรียนของนิสิตที่มีช่ือข้ึนตนดวยคําวา “สม” และมีรหัสประจําตัวนิสิตนําหนาดวย “46” ให
นิสิตพิมพคําวา 46* ลงในชองรหัสประจําตัวนิสิตและพิมพคําวา สม* ลงในชองช่ือนิสิต จากนั้นทาํการระบุ
จํานวนผลลัพธทีต่องการใหระบบแสดง ถาไมไดกาํหนดเปนอยางอื่นระบบจะแสดงเฉพาะ 25 รายช่ือแรกที่ได
จากการคนหาเทานั้น 

 
3. เม่ือคลิกที่ปุม “คนหา”  ระบบจะทําการคนหาตามเง่ือนไขที่ระบุแลวแสดงรายช่ือนิสิตทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งรหัสประจําตัวนิสิตออกมาบนจอภาพ โดยมีการแสดงผลลัพธเรียงลําดับ
ตามรหัสประจําตัวนิสิตจากนอยไปหามาก ดังรูปตอไปนี ้

1. ระบุรหัสประจําตัว
นิสิตท่ีตองการคนหา 

2. ระบุชื่อนิสิต 

3. ระบุจํานวนรายชื่อท่ี
ไดจากการคนหา 

คลิกท่ีปุม “หนา
เริ่มตน” เพื่อกลับไปท่ี
หนาขาวประกาศ  
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เม่ือคลิกที่รหสัประจําตัวของนิสิตที่ตองการแลว ระบบจะทําการแสดงตารางเวลาเรียนของนิสิต ดังรูปตอไปนี้

 
 
ขอมูลที่แสดงอยูในตารางเรียนประกอบไปดวย ขอมูลรหสัวิชา (จํานวนหนวยกิต) กลุมเรียน, วันและ 

เวลาเรียนตามลําดับ โดยจะถกูแสดงดวยสีฟาออน ในกรณีที่มีวิชาเรียนซํ้าซอนในตาราง ขอมูลจะถูกแสดงดวยสี
แดงเพื่อใหเห็นวัน/เวลาของรายวิชาที่เรียนตรงกัน 
 
 
 
 

คลิกท่ีปุม “หนาเริ่มตน” 
เพื่อถอยกลับไปท่ีหนาขาว
ประกาศ 

4. คลิกท่ีรหัสประจําตวั
นิสิตท่ีตองการแสดง
ตารางเวลาเรียน 
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2.3 ตารางสอนอาจารย 
ทานสามารถคนหาขอมูลตารางเวลาสอนของอาจารยไดจากเมน ู“ตารางสอนอาจารย”  ขอมูล  

ตารางสอนที่ระบบแสดงจะเปนของปการศึกษาและภาคการศึกษาปจจุบัน 

วิธีใชงาน 
1. ใชเมาสคลิกที่เมน ู“ตารางสอนอาจารย” 
2. ใหเจาหนาที่ระบุเง่ือนไขในการคนหา โดยทาํการพิมพช่ืออาจารยที่ตองการ ทานสามารถใชเคร่ือง 

* เพื่อกาํหนดเง่ือนไขในการคนหาไดในแบบเดียวกันกับการคนหาตารางเวลาเรียนของนิสิต 

 
 
สมมติวาทานตองการคนหาตารางเวลาสอนของอาจารยจันทิมา ทานสามารถทําไดโดยปอน “จันทิมา” 

ลงในชอง “โปรดระบุช่ืออาจารย” จากนั้นทําการกําหนดจํานวนรายช่ือที่ไดจากการคนหา ถาไมได กําหนดเปน
อยางอื่น ระบบจะแสดงเฉพาะ 25 รายช่ือแรกที่ตรงกับเง่ือนไขการคนหาเทานั้น หลังจากที่ระบุเง่ือนไขเสร็จ
เรียบรอยแลว คลิกที่ปุม “คนหา” ระบบจะทําการแสดงผลลัพธดังรูปตอไปนี ้

 

1. พิมพชือ่อาจารย  
(สามารถใชเครื่องหมาย 
*   ได) 

2. กําหนดจํานวน
ผลลัพธจากการ

3. คลิกท่ีปุม “คนหา” 

คลิกท่ีปุม “หนาเริ่มตน” 
เพื่อกลับไปท่ีหนาขาว
ประกาศ 

คลิกท่ีปุม “หนา
เริ่มตน” เพื่อ
กลับไปท่ีหนาขาว
ป

คลิกท่ีหมายเลขลําดับ
หนาชื่อเพื่อแสดง
ตารางเวลาสอนของทาน
อาจารยท่ีตองการ 



กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 

 

 
3. คลิกที่หมายเลขลําดับหนาช่ือเพื่อแสดงตารางเวลาสอนของอาจารยที่ตองการ สมมติวาตองการดู

ตารางสอนของอาจารยจันทิมา ซิมสัน ใหคลกิที่หมายเลข 1 จะไดผลลพัธตามรูปตอไปนี้ 
 

 
 
ขอมูลที่แสดงอยูในตารางสอนอาจารยประกอบไปดวย ขอมูลรหสัวิชา (จํานวนหนวยกิต) กลุมเรียน,  

หองเรียนและอาคารตามลําดับ โดยจะถกูแสดงดวยสีฟาออน สวนในกรณีที่มีวิชาสอนซํ้าซอนบนตาราง ขอมูล
จะถูกแสดงดวยสีแดงเพื่อใหเห็นวัน/เวลาของรายวิชาที่สอนตรงกัน 
 

2.4 ตารางการใชหอง 
ทานสามารถคนหาขอมูลตารางการใชหองเรียนไดจากเมนู “ตารางการใชหอง”  โดยระบบสามารถ

ใหบริการคนหาขอมูลตารางการใชหองเรียนไดทั้งป/ภาคการศกึษาปจจุบันหรือยอนหลัง 

วิธีใชงาน 
1. ใชเมาสคลิกที่เมน ู“ตารางเรียนการใชหอง” 
2. ระบบจะทําการแสดงรายช่ืออาคารทั้งหมดในวิทยาเขต 
3. คลิกที่รหัสอาคารเพือ่ใหระบบแสดงรายช่ือหองเรียนภายในอาคารนั้น ดังรูปตอไปนี ้
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เม่ือทําการคลิกที่รหัสอาคารที่ตองการแลว ระบบจะแสดงรายช่ือหองทั้งหมดภายในอาคารนั้น พรอม 

ทั้งแสดงขนาดความจุของแตละหองเรียนดวยวาสามารถรับจํานวนนิสิตไดเทาใด  
4. คลิกที่รหัสหองเพื่อแสดงตารางการใชหองเรียน   ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลรหัสวิชา   (จํานวน 

หนวยกิต) กลุมเรียนและระดับการศึกษาตามลําดับ โดยจะแสดงดวยสฟีาออน สวนในกรณีที่มีการใชหองเรียน
ซํ้าซอนบนตาราง ขอมูลจะแสดงดวยสีแดงเพือ่ใหเห็นวัน/เวลาของการใชหองตรงกัน (อาจจะเปนการใชหองเรียน
เรียนรวมกันก็ได) ดังรูปตอไปนี้ 

 

4. คลิกรหัสอาคาร
ท่ีตองการ 

คลิกท่ีปุม “หนาเริ่มตน” 
เพื่อกลับไปท่ีหนาขาว
ประกาศ 

คลิกท่ีปุม “หนา
เริ่มตน” เพื่อกลับไปท่ี
หนาขาวประกาศ  

เลือกหมายเลขหองท่ี
ตองการใหแสดงขอมูล
ตารางการใชหอง 

ปการศึกษา และวันเวลาท่ี
ตองการใหแสดงขอมูล
ตารางการใชหอง 
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2.5 ปฏิทินการศึกษา 
ทานใชปฏิทินการศึกษาในการตรวจสอบกําหนดการตางๆของมหาวิทยาลยั     เชน กําหนดการเปด/

ปดรายวิชาของแตละช้ันป, การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา, เปลี่ยนกลุมและการถอนรายวิชา, การลงทะเบียนชา, 
การชําระเงินผานธนาคารของนิสิตแตละช้ันป เปนตน 

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

เลือกแสดงขอมูลของปฏิทินการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี ปการศึกษา 2547/2 
ถาตองการดูปฏิทินการศกึษาของระดับอื่นๆ     ก็สามารถทาํไดโดยการใชเมาสคลกิที่ชุดปฏิทิน   หรือ

ถาตองการกลับไปที่หนาขาวประกาศ ทานสามารถทาํไดโดยการใชเมาสคลกิที่ปุม “หนาเร่ิมตน” ดังรูปตอไปนี้ 

 
 

2.6 หลักสูตรที่เปดสอน 
ทานสามารถตรวจสอบขอมูลโครงสรางหลักสูตรตางๆของทางมหาวิทยาลัยไดจาก “เมนูหลักสูตรที่เปด

สอน” ซ่ึงจะมีขอมูลแสดงโครงสรางของแตละหลักสูตรโดยละเอียด เชน ถานิสิตตองการจะศึกษาจบหลักสูตร
หนึ่งๆจะตองผานวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกี่หนวย วิชาเอกกี่หนวย วิชาเลอืกกี่หนวย มีรายวิชาอะไรบางใน
แตละหมวด และถาตองการสาํเร็จหลักสูตรจะตองมีหนวยกิตรวมไมนอยกวากี่หนวยกิต ระยะเวลาในการศกึษา
ไมเกินกี่ป ผลคะแนนเฉลี่ยต่าํสุดที่ใชในการจบหลักสูตรจะเปนเทาไร เปนตน 

 

ระดับการศึกษาท่ี
ทําการแสดงผล 

รายละเอียดของ
กําหนดการ
กิจกรรมตาง  ๆ

ยอนกลับไปท่ีหนาขาว
ประกาศไดโดยการกด
ปุม “หนาเริ่มตน” 

ปุมใชเลือกไปป
การศึกษา / ภาค
การศึกษา ท่ีตองการ 
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วิธีใชงาน 
1. ใชเมาสคลิกที่เมน ู“หลักสูตรที่เปดสอน” 
2. ทําการระบุคณะที่ตองการ 

 
 

3. คลิกที่รหัสวิชาที่สนใจเพื่อทําการแสดงโครงสรางหลักสูตรโดยละเอียด ดังตัวอยางตอไปนี ้
ตัวอยาง  

 

1. ระบุคณะท่ี
ตองการ 

ทานตองการกลับไปท่ี
หนาขาวประกาศให
ใชเมาส คลิกท่ีปุม 
"หนาเริ่มตน” 

คลิกท่ีรหัสเพื่อแสดง
โครงสรางหลกัสูตรโดย
ละเอียดของแตละหลักสูตร
หลักสูตรหลักสูตร 
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หลังจากที่คลิกรหัสหลกัสูตรที่ตองการแลวระบบจะทําการแสดงโครงสรางหลักสูตรโดยละเอยีด  โดย
จะแสดงแยกเปนหมวดหลัก ซ่ึงแตละหมวดหลกัก็จะมีเกณฑจํานวนหนวยกิตข้ันต่ําที่ตองผาน นอกจากนี้ในแต
ละหมวดหลักอาจจะประกอบไปดวยหมวดยอยๆ แตละหมวดยอยก็จะมีรายช่ือวิชา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ หนวยกิตของแตละรายวิชา โดยมีรูปแบบการแสดงหนวยกิตของแตละรายวิชา  

2.7 แนะนําการลงทะเบียน 
 เปนเมนูที่จะแสดงรายละเอียด ข้ันตอนการลงทะเบียนและขอมูลที่นสิิตควรทราบเมื่อเขามาลงทะเบียน
ในระบบ  

2.8 เขาสูระบบ 
 ทานสามารถเขาไปใชงานระบบบริการการศึกษาสาํหรับผูบริหารไดโดยการเลอืกเมน ู“เขาสูระบบ” 
จากหนาจอขาวประกาศ ระบบจะใหทานปอนรหัสประจําตัวและรหัสผาน ถารหัสประจําตัวและรหัสผานที่ปอน
ถูกตองระบบจะอนุญาตใหทานเขาไปใชงานได  

ขอควรระวัง ทานจะตองเก็บรหัสผานไวเปนความลับ ถามีผูอื่นทราบรหัสผานของทาน จะทําใหผูนั้น
เขาใชงานระบบเสมือนวาเปนตัวของทานเอง ในกรณีที่สงสัยวาบุคคลอื่นอาจรูรหัสผานใหทานรีบทําการเปลี่ยน
รหัสผานทันท ี

วิธีใชงาน 
1. ทานคลิกที่เมน ู“เขาสูระบบ”  
2. ปอนรหัสประจําตัวและรหัสผาน 
3. คลิกที่ปุม “ตรวจสอบ” 
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ความปลอดภัยของการสงรหัสผานในระบบบริการการศึกษานี้ไดมาตรฐานสากลซ่ึงเปนเทคนิคการ
เขารหัสขอมูลในแบบเดียวกันกับการสงหมายเลขบัตรเครดิตเพือ่ซ้ือสินคาบนอินเทอรเน็ต  ทานจะสังเกตไดจาก
รูปกุญแจที่ล็อคอยูดานลางขวา  ทําใหม่ันใจไดวาขอมูลรหัสผานที่ทานปอนจะถกูทําการเขารหัสกอนสงผาน
ระบบเครือขาย 
 เม่ือทานเขาสูระบบเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงหนาจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟงกชันตางๆที่ทาน
ผูบริหารสามารถใชงานไดแสดงอยูทางดานซายของจอภาพ ดังรูปตอไปนี ้
 

 

2.9 เปล่ียนรหัสผาน 
 เม่ือใดที่ทานสงสยัวาอาจจะมีผูอื่นทราบรหัสผาน ทานสามารถทําการเปลี่ยนรหัสผานของตนเองได
ตลอดเวลา ทานสามารถตรวจสอบการเขาใชระบบไดจากเมนูสถติิการเขาใชระบบ  โดยการเปลี่ยนรหัสผานไปที่
เมนู “เปลี่ยนรหัสผาน” รหัสผานที่ตั้งใหมควรจะประกอบไปดวยตัวอักษรและตัวเลข และไมควรสั้นจนเกินไป 
(ควรมีความยาวของรหัสผานอยางนอย 6 ตัวอักษร) 

วิธีใชงาน 
1. คลิกที่เมนู “เปลี่ยนรหัสผาน” 
2. ปอนรหัสผานเดิม ลงในชองรหัสผานเดิม 
3. ปอนรหัสผานที่ตั้งใหม ลงในชองรหัสผานใหม 
4. ปอนรหัสผานที่ตั้งใหมซํ้าอีก 1 คร้ัง ลงในชองยืนยันรหัสผานใหม เพือ่ปองกันการปอนรหัส

ผิดพลาด 
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5. คลิกที่ปุม “เปลี่ยนรหัสผาน” ดังรูปตอไปนี้ 
 

 
  

ทานสามารถทําการเปลี่ยนรหัสผานไดอยางปลอดภัย เนือ่งจากขอมูลตางๆที่ทานปอนในหนาจอนี้จะ
ถูกทําการเขารหัสกอนลงไปในระบบเครือขาย ทานจะสังเกตไดจากรูปกญุแจล็อคดานลางซายมือของจอภาพ 

2.10 ระเบียนประวัติ 
 แสดงรายระเอียดระเบียนประวัติของทานผูบริหาร  ในหนาจอนี้ทานสามารถแกไขขอมูลสวนตัวของ
ทานไดเอง  ขอมูลสวนตัวที่สามารถแกไขได ไดแก  คําหนาช่ือ และที่อยูปจจุบัน  
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วิธีใชงาน 
1. เลือกหวัขอระเบียนประวัติจากหนาจอหลกั 
2. หากมีการแกไขขอมูลสวนตัวใหใสขอมูลสวนตัวลงชองขอมูลที่ตองการ 
3. กดที่ บันทึก เพือ่ทําการบันทึกขอมูลที่ไดรับการแกไขแลว 
4. หากตองการยกเลกิขอมูลที่เพิ่งแกไขในหนาจอกดที่ปุม ถอยกลับ 

2.11 สถิติการลงทะเบียน 
          สําหรับสถิติการลงทะเบียน ทานผูบริหารสามารถดูรายงานไดทั้งจํานวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนและ
รายรับที่ไดจากการลงทะเบียนเรียน ซ่ึงในสวนรายรับที่ไดจากการลงทะเบียนนั้นสามารถเลอืกไดทั้งรายงาน
รายรับการลงทะเบียนของนิสิตแยกคณะหรือรายงานรายรับจากการลงทะเบียนของนิสิตจําแนกรายวิชา  เลือก
ไดโดยจากหนาจอเมนูหลัก คลิกเลือกที่สถติิการลงทะเบียน 

 
 
2.11.1 สถิติจํานวนนิสิตทีล่งทะเบียน 

รายงานจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในปการศึกษาและภาคการศึกษาปจจุบัน  

วิธีใชงาน 
1. เลือกหวัขอ สถิติจํานวนนิสิต ลงทะเบียน จากหนาจอสถิติการลงทะเบียน 
2. ระบุปการศึกษาและภาคการศกึษาที่ตองการแสดงผลรายงาน ในหนาจอเง่ือนไข 
3. กดปุม  แสดงขอมูล 
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2.11.2 สถิติจํานวนนิสิตทีล่งทะเบียนเทียบนิสิตปจจุบัน 

โดยเลือกรูปแบบสถิติจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเทียบนสิิตปจจุบันโดยคลิกที่คําวา [ เลือก ] 
 

 
 
2.11.3 รายไดจากนิสติแยกตามคณะ 

วิธีใชงาน 
1. เลือกรูปแบบ รายไดจากนิสิตแยกตามคณะ 
2. คลิกที่คําวา เลอืก เพือ่แสดงรายงานที่ตองการ 
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3. ระบุปการศึกษา ภาคการศึกษา และกดปุมแสดงขอมูล 
 
 

 
 
2.11.4 รายไดจากนิสติแยกตามคณะ จําแนกรายวิชา โดยเลือกรูปแบบ รายไดจากนิสิตแยกตามคณะ  จําแนก

รายวิชา 

วิธีใชงาน 
1. เลือกรูปแบบ รายไดจากนิสิตแยกตามคณะ  จําแนกรายวิชา 
2. คลิกที่คําวา เลอืก เพือ่แสดงรายงานที่ตองการ 
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3. ระบุปการศึกษา ภาคการศึกษา และกดปุมแสดงขอมูล 
 

 
 

 
2.11.5 รายงานสรุปรายได(รับแลว) แยกตามรหัสคาธรรมเนียม 

วิธีใชงาน 
1. เลือกรูปแบบ รายงานสรุปรายได(รับแลว) แยกตามรหัสคาธรรมเนียม 
2. คลิกที่คําวา เลอืก เพือ่แสดงรายงานที่ตองการ 
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3.  ระบุป/ภาคการศึกษา และ รายการคาธรรมเนียมทีต่องการทราบ 
4. กดปุมแสดงขอมูล 
 

2.12 สถิติการสอน 
 ทานสามารถขอดูรายงานสถิติตางๆที่เกี่ยวของกับการสอน ดังตอไปนี ้

2.12.1 ภาระการสอน โดยสามารถรายงานรายรับจากนิสิตแยกตามคณะ, สาขา, รายวิชา (FTES) 
ตามวิทยาเขต, ระดับการศึกษา,ป/ภาคการศึกษาทีก่ําหนด 

2.12.2 รายวิชาที่คางสงผล 
 

 



กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 22 

 

2.13 สถิตินิสิต 

 
 
 เลือกสถิตินสิิต  จากหนาจอหลัก  ในหัวขอสถิตินิสติทานสามารถขอดูรายงานสถิติตางๆที่เกี่ยวของกับ
นิสิต ดังตอไปนี้ 

2.14.1 รายงานแสดงสถิตินิสิตปจจุบัน 
เปนรายงานแสดงจํานวนนิสิตปจจุบัน  ตามสถานะ แยกตามคณะ, สาขาวิชา/เอก, เพศ  

สถานะนิสิตและระดับการศึกษา 

 

วิธีใชงาน 
1. จากหนาจอสถิตินสิิต คลิกที่เมน ู“สถิตินิสติ” 
2. เลือกรูปแบบรายงานที่ตองการ 

ในรายงานสถิตินิสติปจจุบัน ทานสามารถเลอืกรูปแบบรายงานจํานวนนิสิตไดหลายรูปแบบ ดังนี้ 
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- แบบที่ 1 สรุปรวมจํานวนนิสิต แยกคณะ เปนรายงานจํานวนนิสติปปจจุบัน แยกตามคณะ
ของนิสิต 

- แบบที่ 2  สถิตินสิิต ปจจุบันแยกตามปที่เขา  เปนรายงานจํานวนนิสิตปปจจุบันแยกตามปที่
รับเขาของนิสิต 

- แบบที่ 3  สรุปจํานวนนิสิตตามสถานะ แยกตามคณะ,สาขาวิชา,เพศ เปนรายงานจํานวน
นิสิตปปจจุบัน ตามสถานภาพของนิสิต แยกเปน คณะ, สาขา และเพศ ของนิสิต  ซ่ึงตองระบุ
เง่ือนไขที่ออกรายงานในหนาจอดังนี ้

 
 

วิธีใชงาน 
1. เลือก “แบบที่ 3 “  จากหนาจอสถิตินิสิต ปจจุบัน  
2. ระบุคณะ 
3. กดปุม “แสดงขอมูล” และรอการประมวลผลสักครู 

 
2.14.2 รายงานแสดงสถิตินิสิตรับเขา 

เปนรายงานแสดงจํานวนนิสิตตามวิธีรับเขาประเภทตางๆ แยกตามคณะ, วิธีการรับเขา,  
เพศ ซ่ึงทานสามารถกําหนดเง่ือนไขการคนหาโดยใชวิทยาเขต, ป /ภาคการศึกษาทีเ่ขาและระดับการศึกษา 
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วิธีใชงาน 
1. จากหนาจอสถิตินสิิต คลิกที่เมน ู“สถิตินิสติ รับเขา” 
3. เลือกรูปแบบรายงานที่ตองการ 

ในรายงานสถิตินิสติรับเขา ทานสามารถเลือกรูปแบบรายงานจํานวนนิสิตไดหลายรูปแบบ ดังนี้ 
- แบบที่ 1     สถิตินิสิต จําแนกสภาพตามปที่รับ         เปนรายงานจํานวนนิสิต แยกตาม 
       สถานภาพนิสิต  ตามปที่รับ 

 
   

สามารถเลอืกดสูถิตินิสติตามปที่รับเขาไดโดยการคลิกที่ปการศกึษาที่ตองการดานบน 
- แบบที่ 2  สรุปจํานวนนิสิตตามวิธีรับเขาประเภทตางๆ แยกตามคณะ, เพศ เปนรายงานสรุป 

จํานวนนิสิตแยกประเภทรับเขาแบบตางๆ ตามปรับเขา  
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วิธีใชงาน 
1. จากหนาจอสถิตินสิิต รับเขา  คลกิที่ “แบบที่ 2” 
2. ระบุวิทยาเขต,ระดับการศึกษา,ปและภาคการศึกษาที่รับเขา 
3. กดปุมแสดงขอมูล และรอการประมวลผลสักครู 

2.14 ขอมูลนิสิต 
 ใชประโยชนสําหรับการคนหาขอมูลนิสิต ซ่ึงรายงานจะแสดงรหัสนิสิต,ช่ือ-สกุล(ไทย,อังกฤษ) และ
สถานภาพของนิสิตที่คนหาพบ 

 

วิธีใชงาน 
1. เลือก “ขอมูล นสิิต“  จากหนาจอหลัก 
2. ระบุเง่ือนไขที่ตองการคนหา 
3. กดปุมคนหา เพื่อประมวลผล 
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2.15 วิเคราะหผลการศึกษา 
 เปนรายงานวิเคราะหผลการศึกษาของนิสิตในรูปแบบตางๆ  

 

วิธีใชงาน 
1. เลือก “วิเคราะหผลการศึกษา“  จากหนาจอหลัก 
2. กด “เลือก” ที่หัวขอรายงานที่ตองการใหแสดง 
2.15.1 สรุปเกรด  เปนรายงานที่สรุปจํานวนนิสิตที่ไดเกรด,เกรดเฉลีย่ของนิสิต และ คาเบ่ียงเบน

มาตรฐานของนิสิตตามรายวิชา   และกลุมเรียน  ในรายงานนี้ทานสามารถเลอืกดูขอมูลตาม
เง่ือนไขที่อยูดานบนของรายงาน  
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เง่ือนไขในการเรียกดูขอมูล 
เงื่อนไข คําอธิบาย 

เลือกเกรดเลือกเกรด  เลือกเกรดวาตองการเกรดที่เปนการกรอกคร้ังที่ 1, คร้ังที่ 2 หรือเกรด
จริงที่อยูในทรานสคริปต 

แบงตามกลุมแบงตามกลุม  เลือก “ใช” เพื่อดสูรุปเกรด แยกตามกลุมเรียน 
เลือก ”ไมใช” เพื่อดูสรุปเกรดของนิสิตทกุคนที่เรียนในรายวิชา โดยไม
แยกกลุมเรียน 

ปการศึกษาปการศึกษา  เลือก ป/ภาค การศกึษาที่ตองการ 

 

 
 
 

 2.15.2  สรุปจํานวนนิสิตพรอมคาเฉล่ีย GPAX ตามหลักสูตร 
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2.16 ทะเบียนรายชื่อ 
 ใชสําหรับแสดงรายช่ือนิสิตพรอมสถานภาพและระดับคะแนนเฉลี่ย และพิมพรายช่ือนสิิตในวิชาเอกที่
กําหนด 

 

วิธีใชงาน 
1. เลือก “ทะเบียนรายช่ือ“  จากหนาจอหลกั 
2. ระบุคณะ และปที่รับเขา ในหนาจอสถิตินิสิตจําแนกสภาพ ตามปที่รับ 
3. คลิกเลอืกที่จํานวนนสิิตของสาขาวิชาที่ตองการแสดงผลรายงาน ดังหนาจอตอไปนี ้
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     รายงานนี้สามารถเรียงระดับ    GPA    ของนิสิตในสาขาวิชาได  โดยการคลิกที่ “GPA” และหากตองการ
พิมพรายช่ือนสิิตเปนไฟล    Word    คลิกที่เคร่ืองหมาย             ซ่ึงทานผูบริหารสามารถนําไฟลทีไ่ดนั้นไปบันทึก
เปนไฟลเวิรดหรือพิมพออกทางเคร่ืองพิมพไดทันท ี                                                                                                                            

 

วิธีใชงาน 
1. หากตองการบันทึกแฟมเปนไฟล Word คลิกที่เมนู “FILE” 
2. เลือก “Save As” 
3. ใสช่ือไฟลและเลอืกชนิดขอมูลเปน “Word Document” 
4. กด “บันทึก” 
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2.17 เสนอความคิดเห็น 
 หากทานมีขอคิดเห็นประการใด ทานสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผานระบบบริการการศึกษาได 
ขอมูลตางๆที่ทานเสนอจะเปนประโยชนอยางมากในการปรับปรุงบริการตางๆใหดียิ่งข้ึน  

วิธีใชงาน 
1. จากหนาจอเมนูหลัก คลกิที่เมนู “เสนอความคิดเห็น” 
2. ปอนความคิดเห็นตางๆลงในชองวาง 
3. คลิกที่ปุม “สงความคิดเห็น” 

 
 

 
 

2.18 ออกจากระบบ 
เม่ือเสร็จสิ้นการใชงานระบบบริการการศึกษาแลว ทานจะตองคลกิที่ปุม “ออกจากระบบ” เพื่อปองกัน

มิใหผูอื่นเขามาใชงานระบบแทนตัวทานเอง 
 
 
 


