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การใชระบบบริการการศึกษาผานอินเทอรเน็ต 

สวนที่ 1 : ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา 

1.1 ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ต คือ ระบบงานท่ีใหบริการและอํานวยความ

สะดวกแกนักศึกษาของสถาบันผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งมีบริการลงทะเบียน ตรวจสอบ
การลงทะเบียน การตรวจสอบหรือสืบคนขอมูลตารางเรียน/ตารางสอบ ปฏิทินการศึกษา ระเบียน
ประวัติ ภาระคาใชจาย/ทุน ผลการศึกษา ตรวจสอบจบ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาของ
นักศึกษาโดยผานเว็บไซต   http://reg.nida.ac.th   ของกองบริการการศึกษาที่จัดทําข้ึน ซึ่งเปน
ระบบการทํางานในลักษณะของ Web Application 

1.2 ขอตกลงเบื้องตน 
กอนเขาใชระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ต นักศึกษาจะตองมีความรูพื้นฐาน

ในการใชงานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน การใชอินเทอรเน็ต และโปรแกรมเว็บเบราวเซอรสําหรับใชดู
ขอมูลในเว็บ โดยความเหมาะสมในการแสดงผลของระบบตองใชโปรแกรมเว็บเบราวเซอร
Microsoft Internet Explorer version 10 ข้ึนไปขนาดการแสดงผลหนาจอเปน ขนาดความกวาง
หนาจอ (Screen Area) อยูที่ 1024 x 768 pixels เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลว หากไมไดใชงาน
ระบบนานเกิน 15 นาที จะถูกใหออกจากระบบ (Log out) โดยอัตโนมัติ 

 
หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาที่ใชเว็บเบราวเซอรต้ังแตเวอรชั่น Microsoft Internet Explorer 
version ตํ่ากวา 10 แลวพบปญหาในการเขาใชงานระบบบริการการศึกษาใหดูวิธีตาม รูปที่ 2 ใน
หัวขอ 2.1 เขาสูระบบ 
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สวนที่ 2 : ข้ันตอนการเริ่มตนใชงานระบบ 

 ปุมเมนูและความหมาย 
 

ปุมเมน ู   ความหมาย 
 

หนา Home page 
 เขาสูระบบ : คลิกเพื่อ Log in เขาสูระบบการทํางาน 

 วิชาที่เปดสอน : คลิกเมื่อตองการทราบรายวชิาท่ีเปดสอน 

 ปฏิทินการศึกษา : คลิกเมื่อตองการทราบรายละเอียดปฏิทินการศึกษา 
 หลักสูตรที่เปดสอน : คลิกเมื่อตองการทราบหลักสูตรท่ีเปดสอน 

 ขอเอกสารสําคัญ Online : คลิกเมื่อตองการขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
 

กรณีเขาสูระบบ 
 เปลี่ยนรหัสผาน : คลิกเมื่อตองการเปล่ียนรหัสผาน 
 ประวัตินักศึกษา : คลิกเมื่อตองการดูขอมูลประวัติ 
 ลงทะเบียน : คลิกเมื่อตองการทําการลงทะเบียนตามปกติ 
 ผลการลงทะเบียน : คลิกเมื่อตองการทราบผลการลงทะเบียน 
 ตารางเรียน/สอบ : คลิกเมื่อตองการทราบตารางเรียน/สอบ 
    ของรายวิชาท่ีลงทะเบียนไวแลว 
 ภาระคาใชจาย/ทุน : คลิกเมื่อตองการทราบภาระคาใชจาย/ทุนการศึกษา 
 ผลการศึกษา : คลิกเมื่อตองการทราบผลการศึกษา 
 ประเมินอาจารยผูสอน : คลิกเพื่อประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
 สอบประมวลความรู : คลิกเมื่อตองการสมัครสอบประมวลความรู 
 ตรวจสอบจบ : คลิกเมื่อตองการตรวจสอบการจบการศึกษา 
 เอกสารประกอบการเรียน : คลิกเมื่อตองการดาวนโหลดเอกสาร 
    ประกอบการเรียนของอาจารยผูสอน 

 คนหารายวิชาที่เปดสอน:  คลิกเมื่อตองการคนหารายวิชาที่เปดสอน 
 คนหาตารางสอนอาจารย : คลิกเมื่อตองการทราบตารางสอนของอาจารย 
 ติดตามผลคํารอง : คลิกเมื่อตองการติดตามผลการขอเอกสารสําคัญ 
    ทางการศึกษา 
 เสนอความคดิเห็น : คลิกเมื่อตองการเสนอความคิดเห็น 
 ประวัติการเขาใชระบบ : คลิกเมื่อตองการดูประวัติการเขาใชระบบ 
 แสดงความจํานงรับปริญญา : คลิกเมื่อตองการแสดงความจํานงเขารับฯ 

 ออกจากระบบ : คลิกเมื่อตองการออกจากระบบ  
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 นักศึกษาสามารถใชงานระบบบริการการศึกษา ไดจากเคร่ืองคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองที่
เช่ือมตออยูกับระบบเครือขายของสถาบัน และ/หรือเครือขายอินเทอรเน็ต โดยการกําหนด 
Location หรือ URL ในชอง Address ไปที่ http://reg.nida.ac.th แลวกดปุม Enter ระบบจะนํา
นักศึกษาไปสูหนาขอมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถใชงานได ดังรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1 แสดงหนาจอแรกที่เขามา 
 

 ในหนาแรกของเว็บไซตระบบบริการการศึกษา จะแสดงขอมูลขาวสารและประกาศตางๆ 
ของสถาบัน ที่นักศึกษาควรทราบ 
 จาก รูปที่ 1 จะเห็นวาดานซายมือจะเปนเมนูเขาสูระบบและขอมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งทุกคน
สามารถใชงานได ประกอบดวย วิชาที่เปดสอน ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรที่เปดสอน ขอเอกสาร
สําคัญ Online และถานักศึกษาสนใจตองการทราบรายละเอียดสวนใด ใหนักศึกษาใชเมาสคลิกที่
เมนูที่ตองการทราบรายละเอียด ซึ่งมีดังตอไปนี้ 
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2.1 เขาสูระบบ 
ในสวนของการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เปนสวนเฉพาะของนักศึกษาแตละคน เชน การ

ลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการลงทะเบียน การตรวจสอบตารางเรียน/สอบ การตรวจสอบ
ภาระคาใชจาย/ทนุ การตรวจสอบขอมูลประวัติและการดูผลการศึกษา เปนตน นกัศึกษาสามารถ
กระทาํไดโดยคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ” หนาเว็บเพจจะข้ึนขอความวา “There is a problem with 

this website's security certificate.” ใหนกัศึกษาเลือก “Continue to this website (not 

recommended).” ดังรูปที่ 2 เพื่อทําการใสรหัสประจําตัวและรหัสผาน ถารหัสประจาํตัวและ
รหัสผานที่ใชถกูตองระบบจะอนุญาตใหนักศึกษาเขาไปใชงานได  

 
  

รูปที่ 2 แสดงหนาจอจากการแจงเตือน 

 
ขอควรระวัง!! นักศึกษาจะตองเก็บรหัสผานไวเปนความลับ ไมควรบอกใหเพื่อนหรือผูอ่ืน

ทราบ เพราะจะทําใหผูอ่ืนเขาใชงานระบบเสมือนวาเปนตัวของนักศึกษาเอง หากเกิดความ
เสียหายข้ึน นักศึกษาจะตองเปนผูรับผิดชอบเอง 
วิธีใชงาน 

1) นักศึกษาคลิกที่ “เขาสูระบบ” ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอ Login ดังรูปที่ 3 
2) พิมพ “ชื่อบัญชีผูใช” ในชองรหัสประจําตัว/ชื่อบัญชีผูใช และ “รหัสผาน” ในชองรหัสผาน 
3) คลิกที่ “Login” 

 

คลิกเลือกเพ่ือขาสูหนาจอ
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รูปที่ 3 แสดงหนาจอ Log in เพ่ือเขาสูระบบ 
  

2.2 วิชาทีเ่ปดสอน 
 เปนเมนูขอมูลพื้นฐานทั่วไป  ซึ่งนักศึกษาใชสําหรับคนหาขอมูลโดยละเอียดของแตละ
รายวิชาไดจากเมนู “วิชาที่เปดสอน” ขอมูลที่แสดงจะประกอบไปดวย คณะ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหนวยกิต วันเวลาเรียน หองเรียน/อาคารที่ใชทําการเรียนการสอน กลุมเรียนที่เปดสอน 
จํานวนเปดรับลงทะเบียน ลงทะเบียนแลว เหลือที่สามารถรับลงทะเบียนได เปนตน  
วิธีใชงาน 

1) คลิกที ่“วิชาทีเ่ปดสอน” จะปรากฏหนาจอการคนหารายวิชา ดังรูปที ่4 
2) กําหนดเงื่อนไขในการคนหารายวิชา โดยเร่ิมจากการระบุคณะ, ป/ภาคการศึกษา, จังหวัด, 

ระดับการศึกษา จากนั้นใหพิมพรหัสวิชา และ/หรือชื่อวิชาที่ตองการคนหา โดยนักศึกษา
สามารถใชเคร่ืองหมาย * เพื่อระบุบางสวนของรหัสวิชา และ/หรือชื่อวิชาที่ตองการคนหา 
เชน AS* ในกรณีที่ไมไดพิมพขอความใดๆ ลงในชองรหัสวิชา และ/หรือชองชื่อวิชา ระบบ
จะคนหารายวิชาโดยไมคํานึงถึงรหัสวิชาและช่ือวิชา ดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6 

  

ระบุชื่อบัญชีผูใช และรหัสผาน 
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รูปที่ 4 แสดงหนาจอวิชาที่เปดสอน 

 

 

รูปที่ 5 แสดงรายวิชาที่คนหาตามเงือ่นไขที่เลือก 
 

 

รูปที่ 6 แสดงรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาเม่ือใชเมาสคลิกเลือกที่รหัสวิชา 
 

3) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก 

เลือกคณะ 
เลือกป/ภาคการศึกษา, 
จังหวัดและ/หรือ 
ระดับการศึกษา 

คลิกท่ีรหัสวิชา 
เพ่ือแสดง

คําอธิบายรายวิชา 

ระบุรหัสวิชา  และ /หรือ  ระบุ วันเวลา 
เลือกการคนหา 
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2.3 ปฏิทินการศกึษา 
นักศึกษาสามารถดูประกาศปฏิทินการศึกษาของสถาบันเพื่อใชในการตรวจสอบกําหนดการ

ตางๆ ของสถาบัน เชน กําหนดการลงทะเบียน การลงทะเบียนหลังกําหนด การลงทะเบียนเพิ่ม
รายวิชา การเพิกถอนรายวิชา การสอบ เปนตน 
 

2.4 หลักสูตรที่เปดสอน 
เปนเมนูขอมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใชงานได นักศึกษาสามารถเรียกดูรายละเอียด

หลักสูตรที่เปดสอนของสถาบันไดจากเมนู “หลักสูตรที่เปดสอน” ซึ่งจะแสดงรายการหลักสูตร
และโครงสรางหลักสูตรโดยละเอียด 
วิธีใชงาน 

1) คลิกที่ “หลักสูตรที่เปดสอน” 
2) ระบบจะนํานักศึกษาไปที่หนาแสดงรายการหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งจากหนานี้นักศึกษา

สามารถเลือกไดวาตองการจะทราบรายการหลักสูตรของคณะใด โดยคลิกเลือกที่ชอง 
“คณะ” ซึ่งเปนลักษณะ list box ดานบน ระบบจะแสดงขอมูลรายการหลักสูตรที่เปดสอน
ของคณะที่เลือกโดยอัตโนมัติ  ดังรูปที่ 7 

 

 
 

รูปที่ 7 แสดงรายการหลักสูตรของแตละคณะ  

คลิกเลือกคณะท่ีตองการ 

คลิกชื่อหลกัสูตร 
ท่ีตองการ 
ดูรายละเอียด
โครงสรางหลักสูตร 
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3) ในกรณีที่นักศึกษาตองการดูโครงสรางหลักสูตร ใหคลิกที่ “ชื่อหลักสูตร” หนาจอจะแสดง
รายวิชาที่อยูในโครงสรางหลักสูตร ใชเมาสคลิกที่ “รหัสวิชา” เพื่อแสดงคําอธิบายรายวิชา 

4) คลิกที่ “ถอยกลับ” เพื่อกลับสูหนาจอแสดงโครงสรางหลักสูตรและคลิกที่ “ถอยกลับ”  
อีกคร้ังเมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก 
 

2.5 ขอเอกสารสาํคัญ Online 
นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา สามารถขอเอกสารสําคัญทางการศึกษาของสถาบันไดจากเมนู 

“ขอเอกสารสําคัญ Online” 
วิธีใชงาน  
ดูไดตามคําแนะนําที่แจงไวในแตละหนาของเว็บเพจ  ดังรูปที่ 8 
 

 
 

รูปที่ 8 แสดงหนาจอหลัก เมนูขอเอกสารสําคัญ Online 
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2.6 เปลี่ยนรหัสผาน 
 เปนเมนูที่จะปรากฏเมื่อนักศึกษาทําการ Log in แลว ใชเมื่อนักศึกษาตองการที่จะเปล่ียน
รหัสผานที่ใชในการ Log in  
รูปแบบของรหัสผานตองมีความยาว 8 – 20 ตัวอักษร ประกอบดวย 
-   ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็ก a-z อยางนอย 1 ตัวอักษร 
-   ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญ A-Z อยางนอย 1 ตัวอักษร 
-   ตัวเลข 0-9 อยางนอย 1 ตัว 
 
 ขอควรระวัง !! นักศึกษาควรกําหนดรหัสผาน (Password) ที่ตัวนักศึกษาจําไดแมนและ
สะดวกแกตนเอง 
วิธีใชงาน 
 คลิกที่ “เปลี่ยนรหัสผาน” ระบบจะนาํนักศึกษาไปสูหนาจอเปลี่ยนรหสัผาน จากนัน้ตอง
ดําเนนิการตามข้ันตอนที่แจงไวในแตละหนาของเว็บเพจจนเสร็จข้ันตอน 

  



คูมือการใชระบบบริการการศึกษา    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
10 

2.7 ประวัตินักศกึษา 
 นักศึกษาสามารถเรียกดูขอมูลประวัติซึ่งมขีอมูลตางๆ ของนักศึกษา พรอมทัง้แกไขขอมูล
ประวัติไดในบางสวนที่ทางกองบริการการศึกษาอนุญาตใหนักศึกษาสามารถแกไขผานระบบเอง
ได เชน ที่อยูปจจุบัน อีเมล เปนตน 
วิธีใชงาน 

1) คลิกที่  “ประวัตินักศึกษา”  ระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนาจอแสดงขอมูลประวัตินักศึกษา 
ขอมูลการศึกษา ขอมูลที่อยู สถานภาพ ฯลฯ ดังรูปที่ 9 

2) เมื่อตองการแกไขขอมูลประวัตินักศึกษา ใชเมาสคลิกลงบนชองขอมูลที่ตองการแกไข  
โดยทางกองบริการการศึกษาจะเปดใหนักศึกษาแกไขขอมูลไดเฉพาะบางรายการเทานั้น  
 

 
 

รูปที่ 9 แสดงขอมูลประวัตินักศึกษา 
 

3) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก  
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2.8 ลงทะเบยีน 
 นักศึกษาสามารถทําการลงทะเบียนเรียนไดโดยการเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบจะนํา
นักศึกษาไปสูหนาจอลงทะเบียน (ซ่ึงเมนูนี้จะหายไปเม่ือมีการลงทะเบียนเรียบรอยแลวหรือ
พนกําหนดชวงเวลาลงทะเบียนในปฏิทินการศึกษา) ในสวนนี้ทางดานซายจะมีเมนูแสดง
ตัวเลือกการทํางานตางๆ ที่ใชในการลงทะเบียน เชน แสดงหลักสูตร, คนหารายวิชา, คํานวณ
คาใชจาย, แสดงตารางเรียน/สอบ และยืนยันการลงทะเบียน 
วิธีใชงาน 

1) คลิกที่ “ลงทะเบียน” ระบบจะนํานักศึกษาเขาสูหนาจอลงทะเบียน นักศึกษาจะพบ
เงื่อนไขในการลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ต เมื่อศึกษาอานเงื่อนไขเรียบรอยแลวและ
ตองการลงทะเบียนใหคลิกปุม “ลงทะเบียน” หรือ “ยกเลิก” เมื่อไมตองการลงทะเบียน 
โดยระบบจะนํานักศึกษากลับไปสูเมนูหนาจอหลัก  

2) นักศึกษาสามารถระบุรหัสวิชาลงไปในชอง “รหัสวิชา” ไดเลย ในกรณีที่ไมทราบรหัสวิชา
สามารถพิมพสัญลักษณ * เพื่อคนหารายวิชาทั้งหมดได ถาตองการใหผลการคนหาแคบ
ลงหรือเปนการคนหาที่เฉพาะเจาะจงมากข้ึน ใหพิมพรหัสสาขาวิชา 2 ตัวแรกแลวตาม
ดวย  *  เชน AS* จากนั้น คลิกที่ปุม “คนหา” เพื่อคนหารายวิชาที่ตองการลงทะเบียน  
ดังรูปที่ 10 
 

 
คลิกเพ่ือยืนยันการลงทะเบียน 
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รูปที่ 10 แสดงหนาจอลงทะเบียน 

 
3) จอภาพจะแสดงรายวิชาที่คนหาข้ึนมา ดังรูปที่ 11 คลิกที่รูป ของ รหั สวิ ช าที่

ตองการลงทะเบียนเพื่อเลือกมาเก็บไวในรายการลงทะเบียน เมื่อคลิกเลือกแลวระบบจะ
แสดงรายละเอียดของวิชาที่เลือกลงทะเบียนคือรหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต กลุม 
แบบการลงทะเบียน วันเวลา หองที่เรียน และคํานวณคาใชจาย โดยการคํานวณคาใชจาย
นักศึกษาสามารถคลิกปุม “คํานวณคาใชจาย” เพื่อใชคํานวณและแสดงรายการ
คาใชจายทั้งหมดเกี่ยวกับการลงทะเบียน 

o ถาตองการลงทะเบียนในรายวิชาอ่ืนๆ อีก ใหทําตามข้ันตอนเดิม 
o ถาตองการลบวิชาใดออกจากรายการลงทะเบียน ใหคลิกเลือก “[ลบ]” 
o มีอีก 2 ปุมที่นักศึกษาควรทราบคือปุม “ตรวจสอบ” คือ ปุมที่ใชเพื่อตรวจสอบ

รายวิชาที่เลือกลงทะเบียนวามีตารางเรียนตรงกันหรือไม หรือตรวจสอบวา
สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาดังกลาวไดหรือไม และปุม “ดึงรายวิชาจากแผน” 
กรณีที่นักศึกษาตองลงทะเบียนตามแผนที่จัดไว 

 

คนหารายวิชาลงทะเบียน 
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รูปที่ 11 แสดงรายวิชาที่คนหาและการเลือกวิชามาไวในรายการลงทะเบียน 
 

4) หลังจากตรวจสอบจนแนใจแลววาการลงทะเบียนที่ไดทําลงไปแลวนั้นไมพบปญหาใดๆ
เชน ไมผานเงื่อนไขรายวิชา มีวิชาที่ตารางเรียนตรงกัน เปนตน ใหคลิกที่เมนูฟงกชั่น 
“ยืนยันการลงทะเบียน” ทางดานซาย ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอ ซึ่งแสดงรายการ
ลงทะเบียนทั้งหมด เมื่อนักศึกษาตรวจสอบความถูกตองแลวใหคลิกปุม “ยืนยันการ
ลงทะเบียน” ที่ดานบนอีกคร้ัง กรณีที่พบความผิดพลาดของการลงทะเบียนใหคลิก “ถอย
กลับ” เพื่อกลับไปยังสวนของการลงทะเบียนและทําการแกไข 

5) เมื่อคลิกแลวระบบจะแสดงขอความยืนยันการลงทะเบียนของนักศึกษาในภาคนั้นๆ พรอม
ทั้งแสดงยอดเงินทั้งหมดที่ตองชําระ ถือวาข้ันตอนการลงทะเบียนเสร็จเรียบรอย โดยนัก 
ศึกษาสามารถคลิกที่ปุม “ผลลงทะเบียน” เพื่อดูผลการลงทะเบียนและพิมพใบแจงยอด
การชําระเงินที่ธนาคาร 

6) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก  

คลิกเม่ือตองการลบ
ออกจากรายการ
ลงทะเบยีน 

คลิกเพ่ือเลอืก
รายวิชามา
ลงทะเบยีน 
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2.8.1 แสดงหลกัสตูร 
 เปนเมนูที่อยูในหมวดเมนูลงทะเบียน เพื่อแสดงโครงสรางหลักสูตรที่อยูในสาขาวิชาของ
นักศึกษา หนาจอจะแสดงผลแบงตามหมวดวิชา ซึ่งประกอบดวยรหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต โดยนักศึกษาสามารถเรียกดูขอมูลคําอธิบายรายวิชาไดดวย 
วิธีใชงาน 

1) คลิกที่ “แสดงหลักสูตร” ระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนาจอแสดงโครงสราง  
หลักสูตรวิชา ซึ่งจะแสดงรหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต  
ดังรูปที่ 12 

2) คลิกที่ “ถอยกลับ” เพื่อกลับสูหนาจอลงทะเบียน 
 

 
 

รูปที่ 12 แสดงโครงสรางหลักสูตรวิชา 
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2.8.2 คนหารายวิชาที่เปดสอน 
 ในกรณีที่นักศึกษาไมทราบรหัสวิชา นักศึกษาสามารถเลือกเมนู “คนหารายวิชาที่เปด
สอน” เพื่อทําการคนหารายวิชามาทําการลงทะเบียนได ซ่ึงเมนูนี้จะอยูทั้งในสวนของเมนูยอย
ในเมนูลงทะเบียนและท่ีหนาจอเมนูหลัก ข้ันตอนการคนหารายวิชานี้มีวิธีการใชเชนเดียวกับ
เมนู “วิชาที่เปดสอน” 
วิธีใชงาน 

1) คลิกที่   “คนหารายวิชาที่เปดสอน”   ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอคนหารายวิชาที่เปด
สอน ซึ่งมีวิธีคนหาเหมือนกับเมนู   “วิชาที่เปดสอน”   แตในสวนนี้จะแสดงป/ภาค
การศึกษาที่จะทําการลงทะเบียนเลย ดังรูปที่ 13 

2) กําหนดเงื่อนไขในการคนหารายวิชา โดยเร่ิมจากการระบุคณะ, ป/ภาคการศึกษา, จังหวัด, 
ระดับการศึกษา จากนั้นใหพิมพรหัสวิชา และ/หรือชื่อวิชาที่ตองการคนหา โดยนักศึกษา
สามารถใชเคร่ืองหมาย * เพื่อระบุบางสวนของรหัสวิชา และ/หรือชื่อวิชาที่ตองการคนหา 
เชน AS* ในกรณีที่ไมไดพิมพขอความใดๆ ลงในชองรหัสวิชา และ/หรือชองชื่อวิชา ระบบ
จะคนหารายวิชาโดยไมคํานึงถึงรหัสวิชาและช่ือวิชา ดังรูปที่ 14 และรูปที่ 15 
 

 
 

รูปที่ 13 แสดงหนาจอคนหา 
  

เลือกคณะ 

เลือกป/ภาคการศึกษา, 
จังหวัดและ/หรือ 
ระดับการศึกษา 

ระบุรหัสวิชา  และ /หรือ  ระบุ วันเวลา 
เลือกการคนหา 
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รูปที่ 14 แสดงรายวิชาในสาขาหลักสูตร 
 

 
 

รูปที่ 15 แสดงรายละเอียดรายวิชา 
 

3) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก 
  

คลิกท่ีรหัสวิชา
เพ่ือแสดง

รายละเอยีดวิชา 

คลิกเพ่ือเลอืก 
รายวิชาลงทะเบียน 
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2.8.3 แสดงตารางเรียน/สอบ 
 นักศึกษาสามารถตรวจดูตารางเรียน/สอบของรายวิชาที่ลงทะเบียนไวแลวได ซึ่งแสดงผล
ไดทั้งในป/ภาคการศึกษาปจจุบัน ยอนหลังและป/ภาคการศึกษาถัดไป ระบบจะแสดงวิชา วัน เวลา
ที่เรียน/สอบ ซ่ึงเมนูนี้จะอยูทั้งในสวนของเมนูยอยในเมนูลงทะเบียนและที่หนาจอเมนูหลัก 
วิธีใชงาน 

1) คลิกที่ “แสดงตารางเรียน/สอบ” ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอแสดงตาราง 
เรียน/สอบของรายวิชาที่เลือกลงทะเบียน ดังรูปที่ 16 

2) คลิกที่ เคร่ืองหมาย  เพื่อดูปการศึกษากอนหนา คลิกเคร่ืองหมาย  เพื่อดูปการศึกษา 
ถัดไป หรือที่ตัวเลขเพื่อเลือกดูภาคการศึกษา 
 

 
 

รูปที่ 16 แสดงตารางเรยีน/สอบของรายวิชาที่เลือกลงทะเบียน 
 

3) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก 
  

คลิกรหัสวิชาเพ่ือแสดงรายละเอียดวิชา 

คลิกเม่ือตองการ
คนหาตารางเรียน
นักศึกษา 
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2.9 ผลการลงทะเบียน 
เปนเมนูที่นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน ซึ่งจะแสดงผลลงทะเบียนและ

รายการลงทะเบียนทั้งหมด ในสวนนี้นักศึกษาสามารถพิมพใบแจงยอดการชําระเงินไดในกรณีที่
ไมไดพิมพทันทีหลังจากทําการลงทะเบียนเสร็จ 
วิธีใชงาน 

1) คลิกที่ “ผลการลงทะเบียน” ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอแสดงผลการ 
ลงทะเบียนและรายการลงทะเบียนทั้งหมด ดังรูปที่ 17 

 

 
 

รูปที่ 17 แสดงรายการลงทะเบียน 
 

2) คลิกที่    เพื่อพิมพไปแจงยอดการชําระเงินที่ธนาคาร 
3) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก หรือ “ออกจากระบบ” เมื่อ 

ตองการออกจากระบบ 

เลือกแสดงป/ภาคการศึกษา คลิกพิมพใบแจงยอด 
การชําระเงินท่ีธนาคาร 
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2.10 ตารางเรยีน/สอบ 
 นักศึกษาสามารถตรวจดูตารางเรียน/สอบของรายวิชาทีล่งทะเบียนไวแลวได ซึ่งแสดงผล
ไดทั้งในป/ภาคการศึกษาปจจุบัน ยอนหลังและป/ภาคการศึกษาถัดไป ระบบจะแสดงวิชา วัน เวลา
ที่เรียน/สอบ 
วิธีใชงาน 

1) คลิกที่ “ตารางเรยีน/สอบ” ระบบจะแสดงขอมูลตารางเรียน/สอบของรายวิชาที่
ลงทะเบียนไวแลวได ดังรูปที่ 18 

2) คลิกที่ เคร่ืองหมาย  เพื่อดูปการศึกษากอนหนา คลิกเคร่ืองหมาย  เพื่อดูปการศึกษา 
ถัดไป หรือที่ตัวเลขเพื่อเลือกดูภาคการศึกษา 

 

 
 

รูปที่ 18 แสดงตารางเรยีน/สอบของรายวิชาที่เลือกลงทะเบียน 
 

3) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก 
  

คลิกรหัสวิชาเพ่ือแสดงรายละเอียดวิชา 

คลิกเม่ือตองการ
คนหาตารางเรียน
นักศึกษา 
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2.11 ภาระคาใชจาย/ทนุ 
 นักศึกษาสามารถตรวจสอบภาระคาใชจาย/ทุน ไดจากเมนู “ภาระคาใชจาย/ทุน” ซึ่งจะ
แสดงรายการคาใชจายที่นักศึกษายังไมไดทําการชําระและขอมูลทุนการศึกษาที่นักศึกษาไดรับ
โดยตามปกติระบบจะแสดงรายการภาระคาใชจาย/ทุนใหเหน็ในหนาจอแรก เมื่อนักศึกษาทําการ 
Log in เขามาในระบบ ในกรณีที่มียอดเงินคางชําระ 
วิธีใชงาน 

1) คลิกที่ “ภาระคาใชจาย/ทุน” ระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนาจอแสดงขอมูลภาระ
คาใชจาย/ทุนการศึกษา โดยจะแสดงยอดคางชําระทั้งหมดและทุนการศึกษาที่นักศึกษา
ไดรับ ดังรูปที่ 19 
 

 
 

รูปที่ 19 แสดงภาระคาใชจายและทุนการศึกษา 
 

2) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก 
 
หมายเหตุ เมื่อชําระเงินแลว ทางสถาบันจะดําเนินการปรับปรุงยอดคางชําระโดยปกติจะใชเวลา 
2 วันทําการ (เวนวันหยุดราชการ) ยอดคางชําระถึงจะไมปรากฏอีก โดยใหนักศึกษาเก็บสวนที่เปน
ของนักศึกษาในใบแจงยอดการชําระเงินไวเปนหลักฐานการชําระเงินดวย 

คลิกเลือกป/ภาคการศึกษาที่ตองการทราบคาใชจาย 
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2.12 ผลการศึกษา 
 นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษา ไดจากเมนู “ผลการศึกษา” โดยระบบจะแสดง
ขอมูลผลการศึกษาทั้งหมด ทั้งป/ภาคการศึกษาปจจุบันและยอนหลัง 
วิธีใชงาน 

1) คลิกที่ “ผลการศึกษา” ระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนาจอแสดงผลการศึกษา  
ประกอบไปดวยขอมูลรหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต เกรดแตละวิชาและเกรดเฉล่ียรวม 
ซึ่งจะแสดงตามลําดับป/ภาคการศึกษา ดังรูปที่ 20 

 

 
 

รูปที่ 20 แสดงขอมูลผลการศึกษา 
 

2) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก 
  

คลิกเลือกป/ภาคการศึกษาที่
ตองการทราบ 
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2.13 ประเมินอาจารยผูสอน 
 ทางสถาบันกําหนดใหประเมินอาจารยผูสอน หลังเสร็จส้ินการเรียนการสอนในแตละภาค
การศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะตองเขามาประเมินอาจารยผูสอนตามชวงเวลาที่สถาบันกําหนดเทานั้น 
วิธีใชงาน 

1) คลิกที่ “ประเมินอาจารยผูสอน” ระบบจะนํานักศึกษาเขาสูหนาจอการประเมินการสอน
ของอาจารยโดยนักศึกษา ดังรูปที่ 21 

2) คลิกที่ “คูมือการใชงานระบบประเมินการเรียนการสอน” เพื่อดูการใชงานระบบ
ประเมินอาจารย 

 

 
 

รูปที่ 21 แสดงขอมูล ประเมินอาจารยผูสอน 

 
3) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก 
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2.14 สอบประมวลความรู 
 นักศึกษาสามารถทําการสมัครสอบประมวลความรูไดก็ตอเม่ือทางคณะสง
กําหนดการสมัครมายังกองบริการการศึกษาแลวเทานั้น เพื่อที่จะทําการเปดระบบให
สมัครสอบได ทั้งนี้นักศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะสามารถสมัครสอบประมวล
ความรูดวย  
 
 ข้ันตอนในการสมัครสอบประมวลความรูนักศึกษาสามารถศึกษาไดจากเว็บไซต 
http://reg.nida.ac.th ซึ่งทางกองบริการการศึกษาแสดงไวในหนาแรกของระบบบริการการศึกษา 
เพื่อความสะดวกในการใชงานของนักศึกษา 
 
 

2.15 ตรวจสอบจบ 
 สําหรับนักศึกษาท่ีตองการทราบผลการศึกษาที่ไดลงทะเบียนและสอบผานไดตาม
หลักสูตร โดยสามารถคนหาไดจากเมนู “ตรวจสอบจบ” ซึ่งระบบจะแสดงขอมูลโดยอัตโนมัติ 
ประกอบดวย โครงสรางหลักสูตร หนวยกิตจบและหนวยกิตที่สอบผาน พรอมรายละเอียดทั้งหมด
เกี่ยวกับผลการศึกษา 
วิธีใชงาน 

1) คลิกที่ “ตรวจสอบจบ” ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอตรวจสอบการจบการศึกษา ซึ่ง
ระบบจะแสดงขอมูลโครงสรางหลักสูตร หนวยกิตจบและหนวยกิตที่สอบผาน พรอม
รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผลการศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกการแสดงผลขอมูล
ดังกลาวโดยคลิกเลือกที่ชองรายการ “โปรดเลือก” ดานบน ดังรูปที่ 22 
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รูปที่ 22 แสดงหนาจอการตรวจสอบการจบการศึกษา 
 

2) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก 
 

2.16 เอกสารประกอบการเรียน 
 นักศึกษาสามารถดาวนโหลดเอกสารประกอบการเรียนของอาจารยผูสอน ซึ่งจะมีไฟล
เอกสารแสดงตอเมื่อ อาจารยผูสอนไดอัพโหลดไฟลเอกสารและแจงนักศึกษาในช้ันเรียนเพื่อทํา
การดาวนโหลดเทานั้น 
 

2.17 คนหาตารางสอนอาจารย 
 นักศึกษาสามารถคนหาขอมูลตารางสอนอาจารยไดจากเมนู “คนหาตารางสอน
อาจารย” ซึ่งระบบจะแสดงขอมูลตารางสอนอาจารยที่นักศึกษาตองการคนหา รวมทั้งหองทํางาน 
office hour และอีเมล 
วิธีใชงาน 

1) คลิกที่ “คนหาตารางสอนอาจารย” ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอการคนหา 
ตารางสอนอาจารย ดังรูปที่ 23 

  

คลิกเลือกการแสดงผลขอมูล 
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2) ระบุชื่อ - นามสกุลอาจารยที่นักศึกษาตองการจะคนหาหรือใชสัญลักษณ * (เหมือนกับ
สวนการคนหาของเมนูอ่ืนๆ) หรือคลิกที่ “คนหา” ระบบจะแสดงรายช่ืออาจารยทั้งหมด 
คลิกที่ “ชื่ออาจารย” ที่นักศึกษาตองการทราบตารางเวลาสอน ระบบจะแสดงขอมูล
ตารางสอนของอาจารย หองทํางาน office hour และอีเมล 
 

 
 

รูปที่ 23 แสดงหนาจอการคนหาตารางสอนของอาจารย 
 

3) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก 
 

2.18 ติดตามผลคํารอง 
 นักศึกษาสามารถติดตามคํารองที่ขอผานระบบ ขอเอกสารสําคัญ Online ตามที่ระบุไวใน
ขอ 2.5 

1) คลิกที่ “ติดตามผลคํารอง” เมื่อตองการทราบผลคํารองที่เขียนผานระบบและคํารอง 
อ่ืนๆ ที่ไดทาํการติดตอโดยตรงกับกองบริการการศึกษา 

2) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก  
  

ระบุชื่อ – นามสกุลอาจารย 
ท่ีตองการคนหา/หรือคลิกท่ีคนหา 
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2.19 เสนอความคิดเห็น 
 เปนเมนูที่ใชสําหรับใหนักศึกษา เสนอความคิดเห็นหรือสอบถามขอมูลโดยเขียนผาน
ระบบ โดยสามารถระบุหรือไมระบุไดวาตองการสงถึงใครได 
วิธีใชงาน 

1) คลิกที่ “เสนอความคิดเห็น” ระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนาฟอรมเขียนขอความ ระบบจะ
แสดงวันเดือนปปจจุบัน ชองสําหรับกรอกขอความซึ่งสามารถกรอกขอความไดสูงสุดไม
เกิน 255 ตัวอักษร โดยมีการแสดงจํานวนตัวอักษรขณะที่กําลังพิมพในชองดานลาง และ
ชองรายการ “ตองการถาม” สําหรับระบุคนที่ตองการสงถึง เมื่อกรอกขอมูลและตรวจสอบ
ความเรียบรอยแลวจึงคลิกปุม “สงขอความ” ดังรูปที่ 24 
 

 
 

รูปที่ 24 แสดงหนาฟอรมเสนอความคิดเห็น 
 

2) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก   

เลือกอาจารยคณะ/ กรอกขอมูล 
และ/หรือระบชุื่อผูท่ีตองการถาม 
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2.20 ประวัติการเขาใชระบบ 
 นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลการเขาใชระบบของนักศึกษาไดจากเมนู “ประวัติการ
เขาใชระบบ” ซึ่งจะแสดงขอมูลวัน เวลา หมายเลข IP Address ที่นักศึกษามีการเขาสูระบบ 
วิธีใชงาน 

1) คลิกที่ “ประวัติการเขาใชระบบ” ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอแสดงขอมูล  
การเขาใชระบบของนักศึกษาแสดงขอมูลวัน เวลา หมายเลข IP Address ที่นักศึกษาเขา
สู ระบบ  โดยจะเ รียงจากวันที่ ล า สุดกอน  ใช เมาสค ลิก เคร่ืองหมาย เพื่อดู
ข อ มู ล เ ดื อ น ก อ น ห น า  ค ลิ ก เคร่ืองหมาย เพื่อดูเดือนถัดไป ดังรูปที่ 25 

 

 
 

รูปที่ 25 แสดงประวัติการเขาใชระบบ 
 

2) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก 
  

คลิกเพ่ือเลอืกการแสดงผล 
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2.21 แสดงความจาํนงรับปรญิญา 
 นักศึกษาสามารถแสดงความจํานงเขารับพระราชทานปริญญาบัตรผานทางระบบได 
พรอมทั้งตรวจสอบและแกไขขอมูลประวัติไดในบางสวนที่ทางกองบริการการศึกษาอนุญาตให
นักศึกษาสามารถแกไขผานระบบเองได 
วิธีใชงาน 

1) คลิกที่ “แสดงความจํานงรับปริญญา” เพื่อยื่นแสดงความจํานงฯ (ปุมนี้จะแสดงเมื่อ
อยูในชวงวันที่สถาบันกําหนดใหแสดงความจํานงรับปริญญาเทานั้น)  

2) เขาสูหนาจอการแสดงความจํานงเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งแบงการแสดงขอมูล
ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา และขอมูลที่อยูปจจุบันซึ่งนักศึกษาสามารถ
เปล่ียนแปลง/แกไขที่อยูได 
ตอนท่ี 2 - ตอนท่ี 6 เปนแบบสอบถามซ่ึงนักศึกษาตองตอบทุกคน 

หมายเหตุ: ถามีขอมูลผิดพลาดในสวนที่นักศึกษาไมสามารถแกไขไดเองผานระบบ ให
นักศึกษาติดตอกองบริการการศึกษา เพื่อทําการแกไข 

เมื่อทํารายการตาม ขอ 2 เรียบรอยแลวใหคลิกปุม “แสดงความจํานง” เพื่อทําการ 
บันทึกขอมูลและยืนยันการแสดงความจํานงรับปริญญา 

 
 

3) คลิกที่ “พิมพใบแจงยอดการชําระเงินท่ีธนาคาร” เพื่อพิมพใบแจงไปชําระเงินที่
ธนาคาร 

 
4) ถาตองการแกไขขอมูลที่อยูปจจุบันและสถานที่ทํางาน ใหคลิกปุม “แกไข” 
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2.22 ออกจากระบบ 
 เมื่อนักศึกษาตองการออกจากระบบ หรือเสร็จส้ินการใชงานระบบแลว โดยคลิกที่เมน ู
“ออกจากระบบ” บนสุดทางดายซายของหนาจอเมนหูลัก ดังรูปที ่26 
 
 

 
 

รูปที่ 26 แสดงการออกจากระบบ 
 

คลิกเพ่ือออกจากระบบ 
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นักศึกษาสามารถติดตามขาวสาร/ประกาศของสถาบนั รวมทัง้ขอมูลอ่ืนๆ เกีย่วกับ
การศึกษาและดาวนโหลดแบบฟอรมคํารองไดจากเว็บไซตของกองบริการการศึกษา 
http://edserv.nida.ac.th 
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