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11  ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

1.1   ระบบบริการการศกึษาผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตคืออะไร 

 

ระบบบริการการศกึษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนตามลกัษณะผู้ ใช้คือ 

ระบบสําหรับนักศึกษา, เจ้าหน้าที, อาจารย์ และผู้ บริหาร ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

สําหรับนักศึกษา คือ ระบบทีนักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบข้อมูลของ

ตนเองทงัข้อมลูสว่นตวั ข้อมลูเกรด ฯลฯ โดยนกัศึกษาสามารถใช้ระบบบริการการศึกษาได้จากทุกจุดทีสามารถ

เชือมโยงเข้ากบัเครือข่ายของมหาวิทยาลยั และ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 

1.2   ข้อตกลงเบื องต้น 

 ความรู้พืนฐานก่อนการใช้ระบบ 

ก่อนใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นักศึกษาจะต้องมีความรู้พืนฐานการใช้งาน

คอมพิวเตอร์เบืองต้น และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.x ขนึไป 

 คาํศัพท์ทีใช้ในคู่มือ 

เมาส์ หมายถึงอุปกรณ์ช่วยในการนําข้อมูลเข้าสู่เครืองคอมพิวเตอร์ ซึงผู้ ใช้จะใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี

ร่วมกบัแป้นพิมพ์ อกัษร 

 

 

   รูปที 1 รูปเมาส์ตัวอย่าง 
 

คลิก หมายถงึการใช้นิวกดลงบนปุ่ มสว่นบนเมาส์ 1 ครังแล้วปลอ่ย 
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22  เริมต้นใช้งานระบบเริมต้นใช้งานระบบ   

นักศึกษาสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาได้จากเครืองคอมพิวเตอร์ทุกเครืองทีเชือมต่ออยู่กับ

ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยั และ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการกําหนด Location หรือ Net site ใน

โปรแกรม Internet Explorer ไปที URL http://regis.sru.ac.th หรือ http://reg.sru.ac.th แล้วกดปุ่ ม Enter 

ระบบจะนํานกัศกึษาไปสูข้่อมลูพืนฐานทวัไป ซงึทกุคนสามารถใช้งานได้ดงัจอภาพต่อไปน ี

 

 

รูปที 2 หน้าจอแรกเมือเข้าสู่ระบบ  

 

หน้าข่าวประกาศจะถูกแสดงขึนมาโดยอัตโนมัติทันทีทีนักศึกษาเข้ามาทีเว็บไซต์ ของสํานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน เพือแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสรุาษฎร์ธาน ีโดยเรียงลาํดบัจากประกาศทีมีความสาํคญัจากมากไปหาน้อย ให้นักศึกษาใช้

เมาส์คลิกทีชือเรืองประกาศดังกล่าวเพือแสดงรายละเอียดของประกาศเรืองนันๆ นักศึกษาควรใช้ Website นี

อย่างต่อเนืองเป็นระยะเพือทีจะทราบข่าวประกาศต่าง ๆ ของสาํนกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียนทีแจ้งมา 

จากรูป จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ ทีสามารถใช้งานได้ ซึงประกอบไปด้วย  

การเข้าสูร่ะบบ, รายวิชาทีเปิดสอน, ปฏิทินการศึกษา, หลกัสตูรทีเปิดสอน และตอบคําถาม ถ้านักศึกษาสนใจ

ต้องการทราบรายละเอียดสว่นใดให้นักศกึษาใช้เมาส์คลกิทีเมนทูีต้องการ 

 

 

ระบบจะแสดงประกาศเรืองต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัย ซึงสามารถดูรายละเอียดได้

โดยใชเ้มาส์คลิกทีหวัขอ้ประกาศแต่ละเรือง 
เมนูแสดงฟังกช์นัต่างๆ 

ทีสามารถใชง้านได ้
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2.1 เข้าสู่ระบบ 

 ในสว่นของการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทีเป็นสว่นบคุคล การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา, การ

เปลยีนรหสัผ่าน เป็นต้น นักศึกษาสามารถกระทําได้โดยคลิกทีเมนู “เข้าสู่ระบบ” เพือทําการใส่รหัสประจําตัว 

และรหสัผ่าน ถ้ารหสัประจําตวั และรหัสผ่านทีใช้ถูกต้องระบบจะอนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปใช้งานได้ (ข้อควร

ระวัง!!! นกัศกึษาจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลบั ไม่ควรบอกให้ผู้อืนทราบ เพราะจะทําให้ผู้อืนเข้าใช้งาน

ระบบเสมือนว่าเป็นตวัของนกัศกึษาเอง หากเกิดความเสยีหายขนึ นกัศกึษาจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเอง)  

วิธีใช้งาน 

1. ให้นกัศกึษาคลกิทีเมน ู“เข้าสู่ระบบ”  

2. พิมพ์รหัสประจําตวั และรหสัผ่าน 

3. คลกิทีปุ่ ม “ตรวจสอบ” 

 

 

รูปที 3 หน้าจอสําหรับป้อนรหัสประจาํตัว และรหัสผ่าน 

 

ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบบริการการศึกษานีได้มาตรฐานสากล ข้อมูลรหัสผ่านที

นกัศกึษาป้อนจะถกูทําการเข้ารหสัก่อนส่งผ่านเครือข่าย 

และเมือนกัศึกษาผ่านขนัตอนการตรวจสอบว่าเป็นนกัศกึษาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนํานกัศึกษาไปสู่

หน้าข่าวประกาศซึงจะเป็นการแจ้งถงึตวันักศกึษาโดยตรง และยงัแสดงหน้าจอเมนหูลกั โดยมีเมนแูสดงฟังก์ชนั

ต่าง ๆ ทีนกัศกึษาสามารถใช้งานได้แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพ ดงัรูปต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

2. ป้อนรหสัผ่าน 

3. คลิกทีปุ่ม  

“เข้าสู่ระบบ” 

1. ป้อนรหสัประจาํตวั

ของนกัศึกษา 
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2.2 เปลี ยนรหัสผ่าน 

นักศึกษาสามารถทําการเปลียนรหัสผ่านได้บ่อยครังเท่าทีต้องการ โดยการเลือกเมนู “เปลียน

รหัสผ่าน” ก่อนการเปลียนรหัสผ่าน นักศึกษาควรตรวจสอบดูทีแป้นพิมพ์ก่อนว่า ขณะนีเป็นภาษาไทย/หรือ

ภาษาอังกฤษ และมีการกดแป้น CAP LOCK ค้างไว้หรือไม่ ถ้านักศึกษาลืมรหัสผ่านทีใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้

นกัศกึษาติดต่อเจ้าหน้าทีฝ่ายทะเบียนโดยตรง 

วิธีใช้งาน 

1. นกัศกึษาคลกิทีเมน ู“เปลียนรหัสผ่าน” 

2. ใสร่หัสผ่านเดิมทีเคยใช้อยู่ในปัจจบุนั 

3. ใสร่หัสผ่านใหม่ ครังที 1 

4. ใสร่หัสผ่านใหม่ ซําอีกครังให้ตรงกบัครังที 1 

5. คลกิทีปุ่ ม “เปลียนรหัสผ่าน”  

 

 

 

 
 

รูปที 5 หน้าจอการเปลียนรหัสผ่าน 

 การลงทะเบียนรายวิชา    

ดําเนินการโดยเจ้าหน้าทีบัณฑิตวิทยาลัยเท่านัน 

2. ป้อนรหสัผ่าน

ใหม่ครังที 1 

3. ป้อนรหสัผ่าน

ใหม่ซาํใหต้รงกบั

ครังที 1 

4. คลิกทีปุ่ม  

“เปลียนรหสัผ่าน” 

1. ใสร่หสัผา่นเดิม

ทีใช้อยูใ่นปัจจุบนั 
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รูปที 16 การพิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน 

 

และเมือนกัศึกษาไดน้าํใบแจง้ยอดไปชาํระเงินทีธนาคารแลว้ ในระบบจะทราบว่านกัศึกษาไดท้าํ

การลงทะเบียนในเทอมนนัเรียบร้อยแลว้ หลงัจากผา่นขนัตอนการชาํระเงินแลว้ จากขนัตอนนีจะ

ถือว่าสินสุดขบวนการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชเ้มาส์คลิกทีนีเพือพิมพใ์บแจง้

ยอดนาํไปชาํระเงินทีธนาคาร 
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2.3 การจดัพิมพ์ใบแจ้งชําระเงิน 

 

 

 

รูปที 22 ผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน  

ระบบแสดงรายวิชาที

นกัศึกษาลงทะเบียนไวใ้นปี/

ภาคการศึกษาปัจจุบนั 

ระบบแสดงประวติัการทาํ

รายการลงทะเบียน เช่น     

ลงทะเบียน, เพิมวิชา,ลดวิชา, 

เปลียนกลุ่มเรียน 
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2.4 ตารางเรียนตารางสอบ  

 นกัศกึษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเองได้จากเมน ู“ตารางเรียน/สอบ” โดย

นกัศกึษาสามารถดรูายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบย้อนหลงัได้ โดยการเลอืกปี/ภาคการศกึษาทีต้องการ 

 

 

รูปที 23 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ  
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2.5 ระเบียนประวตั ิ

 นกัศกึษาสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆของตัวเองได้จากเมน ู“ระเบียนประวัติ” หากพบว่ามีข้อมูล

สว่นใดทีไม่ถูกต้องเช่น ชือ, ชือสกลุ, หมู่โลหิต ให้นกัศึกษาแจ้งต่อเจ้าหน้าที  

วิธีใช้งาน 

1. คลกิทีเมน ู“ประวัตินักศึกษา” จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตวันกัศึกษา 

2. เมือตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลกิทีเมน ู“ถอยกลับ” เพือย้อนกลบัมาทีหน้าจอข่าวประกาศ 

ดงัรูปต่อไปนี 

 

รูปที 24 ข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา  
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  ข้อมลูระเบียนประวัติของนกัศกึษานีจะประกอบไปด้วยข้อมูล 4 สว่น ดงัต่อไปนี 

1. ข้อมลูด้านการศกึษา 

2. ข้อมลูผลการเรียน 

3. ข้อมลูส่วนบคุคล 

4. ข้อมลูประวติัในมหาวิทยาลยั (ระบบจะแสดงข้อมูลสว่นนี เฉพาะในกรณีทีมีการบนัทกึเท่านนั) 

หากต้องการเปลยีนแปลงข้อมูลประวัติในสว่นทีทางมหาวิทยาลยัอนญุาต สามารถเปลียนแปลงได้ 

โดยบนัทกึทีปุ่ ม   ด้านซ้ายมือของหน้าจอ 
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2.6 ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน  

 นักศึกษาสามารถทําการตรวจสอบหนีสินต่างๆทีนักศึกษามีกับมหาวิทยาลัยได้จากเมนู “ภาระ

ค่าใช้จ่าย/ทุน” 

วิธีใช้งาน 

1. คลกิทีเมน ู“ภาระค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา” 

2. เมือตรวจสอบข้อมลูเรียบร้อยแล้ว คลกิทีเมนู “ถอยกลับ” เพือย้อนกลบัมาทีหน้าจอข่าวประกาศ 

ดงัรูปต่อไปนี 

 

 

รูปที 25 ข้อมูลภาระค่าใช้จ่าย และข้อมูลทุนการศึกษาของนักศึกษา 

จากรูปข้อมลูภาระค่าใช้จ่ายต่างๆจะถกูแสดงอยู่ในตารางแรก โดยระบบจะแสดงจํานวนยอดเงินสรุปที

นกัศกึษาต้องชําระ นอกจากนียงัแสดงวัน/เวลาทีเกิดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอีกด้วย ส่วนข้อมูลในตารางถัดมา

เป็นข้อมลูสรุปทนุการศกึษาทีนกัศกึษาได้รับ 
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2.7 ผลการศกึษา  

 นกัศกึษาสามารถดผูลการศกึษาตงัแต่ปี/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปัจจุบันได้จากเมนู “ผลการศึกษา” 

ระบบจะทําการแสดงรายวิชาต่างๆพร้อมทังผลคะแนนทีนักศึกษาได้ศึกษามาตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน                    

ดงัตวัอย่างจากรูปต่อไปน ี

 

รูปที 26 การตรวจสอบข้อมูลผลการศึกษา 

โดยสามารถเลอืก ให้ระบบแสดงข้อมลูเป็นรายภาค ของแต่ละปีการศกึษาได้ โดยใช้การคลกิทีสว่นบน

ของหน้าจอ เพือแสดงข้อมูล  

 
 

2.8 ตรวจสอบการจบการศกึษา  

 นักศึกษาสามารถตรวจสอบดูได้ว่า ณ ขณะนีนักศึกษาได้เรียนผ่านรายวิชาต่างๆตามข้อกําหนดใน

โครงสร้างหลกัสตูรไปเท่าใด และยังเหลือหน่วยกิตในหมวดวิชาใดบ้างทียังขาดอยู่ และจําเป็นต้องลงทะเบียน

เพือให้จบการศกึษา นกัศกึษาสามารถตรวจสอบได้โดยการคลิกทีเมน ู “ตรวจสอบการจบการศึกษา” 

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอข่าวประกาศถงึตวันักศกึษา ให้คลกิทีเมน ู“ตรวจสอบการจบการศึกษา” 

2. ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปหมวดวิชาต่างๆทีจําเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเพือให้สาํเร็จหลกัสตูร 
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รูปที 27 การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาโดยเทียบรายวิชาทีผ่านกับโครงสร้างหลักสูตร 

จากตารางข้อมลูประกอบไปด้วย 

1. หมวดวิชาตามโครงสร้างหลกัสตูร  

2. จํานวนหน่วยกิตตามเกณฑ์  หมายถึงจํานวนหน่วยกิตทีนกัศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบ

อย่างน้อยตามเกณฑ์ทีระบ ุในแต่ละหมวดวิชา 

3. จํานวนหน่วยกิตทีทําได้  หมายถึงจํานวนหน่วยกิตทีนกัศึกษาทําได้ในแต่ละหมวดวิชา 

4. จํานวนหน่วยกิตทียังขาด หมายถงึจํานวนหน่วยกิตทีนักศกึษายงัขาดอยู่ในแต่ละหมวดวิชา 

ข้อควรสังเกต ข้อมลูดงักลา่วมีไว้เพือประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาเท่านัน การทีนักศึกษาจะสามารถจบ

การศกึษาได้หรือไม่นนั ไม่ได้ขนึอยู่กบัข้อมลูดงักลา่วเพียงอย่างเดียว ยงัคงมีปัจจยัอืนๆเข้ามาเกียวข้อง 

 

2.9 เสนอความคดิเหน็ 

 หากนักศึกษามีข้อคิดเห็นประการใด นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่านระบบบริการ

การศกึษาได้ข้อมลูต่างๆทีนกัศกึษาเสนอจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงบริการต่างๆให้ดียิงขนึ 

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอข่าวประกาศถงึตวันักศกึษา ให้นกัศกึษาคลกิทีเมน ู“เสนอความคิดเห็น” 

2. นกัศกึษาป้อนความคิดเห็นต่างๆลงในช่องว่าง 

3. คลกิทีปุ่ ม “ส่งข้อความ” 

สามารถเลือก

ลกัษณะการ

แสดงผลแบบ

แสดง

รายละเอียดได ้
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รูปที 30 การร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบบริการการศึกษา 

2.10 ประวัตกิารเข้าใช้ระบบ  

 เป็นหน้าจอตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของ Login ของนกัศกึษา จะดไูด้ว่านักศกึษาเข้ามาใช้ระบบ

ตงัแต่วนั และ เวลาใด และมาใช้เครืองคอมพิวเตอร์ IP ใดก็ได้ เพือตรวจสอบการใช้งาน 

 
รูปที 31 สถติิการเข้าใช้ระบบของนักศึกษา 
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.   การประเมินอาจารย์ผู้สอน 

 

 
 

คลกิ เมนูประเมนิอาจารย์ผู้สอน 
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การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
  
คลกิเลอืกคําตอบทตีอ้งการ   

  

แบบประเมินการสอนของอาจารย์ระดบับัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั

สุราษฎร์ธานี  
รายวชิา   LEAD 1066913 : คณุธรรมและจรยิธรรมวชิาชพีสําหรับผูนํ้าทางการศกึษา 
อาจารย ์   ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. นคิม จารุมณ ี
วตัถปุระสงค ์   แบบประเมนิการสอนของอาจารยร์ะดับบัณฑติศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์

ธาน ี
คําชแีจง   แบบประเมนิการสอนของอาจารยร์ะดับบัณฑติศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์

ธาน ี
 

เวลาเขา้เรยีนของวชิาน ี:  
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 60 

รอ้ยละ 60 ถงึ 79 

รอ้ยละ 80 ถงึ 89 

รอ้ยละ 90 ถงึ 100 

*1.   มแีผนการสอนและแจง้ใหนั้กศกึษาทราบเกยีวกับเนือหากระบวนวชิาทสีอน วธิวัีดและประเมนิผล 
และเอกสารอา่นประกอบไดอ้ยา่งเหมาะสม  

1   นอ้ยทสีดุ 

2   นอ้ย 

3   ปานกลาง 

4   ด ี

5   ดมีาก 
*2.   เขา้สอนตรงเวลาตามเวลาทกีําหนด  

1   นอ้ยทสีดุ 

2   นอ้ย 

3   ปานกลาง 

4   ด ี

5   ดมีาก 
*3.   สอนตามหัวขอ้และเวลาทกีําหนดไวใ้นแผนการสอน  

1   นอ้ยทสีดุ 

2   นอ้ย 

3   ปานกลาง 

4   ด ี

5   ดมีาก 
* 
 
 
เชญิรว่มแสดงความคดิเห็น: จํานวนตัวอักษร ไมเ่กนิ 2048 

จํานวนตัวอักษร:  
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   SAVE    
 

 

แสดงความคดิเห็นสําหรับรายวชิา  และ กด SAVe  เสร็จสินกระบวนการ 

2.12 การออกจากระบบ 

 เมือเสร็จสนิการใช้งานระบบบริการการศกึษาแล้วนกัศึกษาต้องคลิกทีปุ่ ม “ออกจากระบบ” เพือ

ป้องกนัมิให้ผู้อืนเข้ามาใช้งานระบบแทนตวันักศกึษาเอง


