
คูมือการใชระบบบริการการศึกษาสําหรับนักศึกษา    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

คํานํา 
 

คูมือการใชระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตเลมน้ี ทางสถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตรจัดทําขึ้น เพื่อเปนเอกสารประกอบในการใชงานระบบบริการการศึกษาผานเครือขาย

อินเตอรเน็ตสําหรับนักศึกษาของสถาบัน ซึ่งจะใหคําแนะนําในการลงทะเบียน ตรวจสอบและ

สืบคนขอมูลตางๆ และการใหบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาของนักศึกษา โดยผานเว็บไซต 

http://reg.nida.ac.th โดยเน้ือหาในคูมือเลมน้ี ประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 
 

สวนท่ี 1 :  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา 
 เปนขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตและขอตกลง

เบื้องตนกอนการเขาใชระบบ เพื่อใหนักศึกษาทราบและเขาใจในการเขาใชงานระบบคําศัพทที่ใช 

ปุมเมนูและความหมาย  
 
สวนท่ี 2 : ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการเร่ิมตนใชงานระบบ 
 เปนขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการเร่ิมตนการใชงานระบบ ซึ่งจะอธิบายขั้นตอนตางๆโดย

ละเอียดในการเขาใชระบบ เร่ิมต้ังแตการเขาสูระบบ การดําเนินการตางๆจนถึงออกจากระบบ 
  กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับน้ีจะ

เปนประโยชนตอนักศึกษาที่ใชงานระบบบริการการศึกษาไดเปนอยางดี 

 
 

กองบริการการศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

มิถุนายน 2556 

http://reg.nida.ac.th/
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คูมือการใชระบบบริการการศึกษา 
สวนที ่1 :  ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบบริการการศึกษา 
1.1  ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต คือ ระบบงานที่ใหบริการและอํานวย

ความสะดวกแกนักศึกษาของสถาบันผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตซึ่งมีบริการ

ลงทะเบียน ตรวจสอบการลงทะเบียน  การตรวจสอบหรือสืบคนขอมูลตารางเรียน/ ตาราง

สอบ ปฏิทินการศึกษา  ระเบียนประวัติ  ภาระคาใชจาย/ทุน  ผลการศึกษา ตรวจสอบจบ

และอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของกับการศึกษาของนักศึกษา  โดยผานทาง  Web site: 

http://reg.nida.ac.th ของกองบริการการศึกษาที่จัดทําขึ้น  ซึ่งเปนระบบการทํางานใน

ลักษณะของ Web Application 

1.2  ขอตกลงเบื้องตน 

• คําแนะนําการเขาใชระบบ 
กอนเขาใชระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต  นักศึกษาจะตองมี

ความรูพื้นฐานในการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน  การใชอินเตอรเน็ต  และโปรแกรมเบรา

เซอรที่ไวสําหรับใชงานเว็บไซต  โดยความเหมาะสมในการแสดงผลของระบบตองใช

โปรแกรมเบราเซอร  Microsoft Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป ขนาดการ

แสดงผลหนาจอเปน  ขนาดความกวางหนาจอ  (Screen Area) อยูที่ 1024 x 768 pixels เมื่อ

เขาสูระบบเรียบรอยแลว หากไมไดใชงานระบบนานเกิน 15 นาที จะถูกใหออกจากระบบ

(Log out)โดยอัตโนมัติ  

หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาที่ใช browser ต้ังแตเวอรชั่น Microsoft Internet  Explorer Version 

7.0 แลวพบปญหาในการเขาใชงานระบบบริการการศึกษาใหศึกษาวิธีแกไขไดจากทางหนาเว็บ

หนาแรก  
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สวนที ่2 : ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการเร่ิมตนใชงานระบบ 
 นักศึกษาสามารถใชงานระบบบริการการศึกษา ไดจากเคร่ืองคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองที่

เชื่อมตออยูกับระบบเครือขายของสถาบันและ/หรือเครือขายอินเตอรเน็ต โดยการกําหนด  

Location หรือ URL ในชอง Address ไปที่ http://reg.nida.ac.th แลวกดปุม Enter ระบบจะนํา

นักศึกษาไปสูหนาขอมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถใชงานได ดังรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1   แสดงหนาจอแรกท่ีเขามา 
 

 ในหนาน้ีขาวประกาศจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติทันทีที่เขามาที่เว็บไซต เพื่อแสดงขอมูล

ขาวสารและประกาศตางๆ ของสถาบัน ที่นักศึกษาควรทราบ 
 จากรูปที่ 1 จะเห็นวาดานซายมือจะเปนเมนูสําหรับ Log in เขาระบบและขอมูลพื้นฐาน

ทั่วไป ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถใชงานได ประกอบดวย วิชาที่เปดสอน ปฏิทินการศึกษา  
หลักสูตรที่เปดสอน และถาม – ตอบ ถานักศึกษาสนใจตองการทราบรายละเอียดสวนใด ให

นักศึกษาใชเมาสคลิกที่เมนูที่ตองการทราบรายละเอียด ซึ่งมีดังตอไปน้ี 

http://reg.nida.ac.th/
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• ปุมเมนูและความหมาย 
ปุมเมนู    ความหมาย  

 เขาสูระบบ   : คลิกเพื่อ Log in เขาสูระบบการทํางาน 

 วิชาท่ีเปดสอน   : คลิกเมื่อตองการทราบรายวิชาที่เปดสอน 
 ปฏิทินการศึกษา  : คลิกเมื่อตองการทราบรายละเอียดปฏิทินการศึกษา                                                           
 หลักสูตรท่ีเปดสอน    : คลิกเมื่อตองการทราบหลักสูตรที่เปดสอน 
 ถาม – ตอบ   : คลิกเพื่อดูรายการตอบคําถาม 
 เปลี่ยนรหัสผาน   : คลิกเมื่อตองการเปลี่ยนรหัสผาน(Password)    

 ประวัตินักศึกษา   : คลิกเมื่อตองการดูขอมูลประวัติ 
 ลงทะเบียน   : คลิกเมื่อตองการทําการลงทะเบียนตามปกติ 
 ผลการลงทะเบียน  : คลิกเมื่อตองการทราบผลการลงทะเบียน 
 ตารางเรียน/สอบ   : คลิกเมื่อตองการทราบตารางเรียน/สอบของ    
         รายวิชาที่ลงทะเบียนไวแลว 
 ภาระคาใชจาย/ทุน  : คลิกเมื่อตองการทราบภาระคาใชจาย/ทุนการศึกษา 
 ผลการศึกษา   : คลิกเมื่อตองการทราบผลการศึกษา 
 สอบประมวลความรู  : คลิกเมื่อตองการสมัครสอบประมวลความรู 
 ตรวจสอบจบ   : คลิกเมื่อตองการตรวจสอบการจบการศึกษา 
 คนหารายวิชา   : คลิกเมื่อตองการคนหารายวิชา 
 คนหาตารางเรียน  : คลิกเมื่อตองการทราบตารางเรียน 
 คนหาตารางสอน  : คลิกเมื่อตองการทราบตารางสอนของอาจารย 
 คนหาตารางการใชหอง  : คลิกเมื่อตองการทราบรายละเอียดการใชหอง 
 เสนอความคิดเห็น  : คลิกเมื่อตองการเสนอความคิดเห็น 
 ประวัติการเขาใชระบบ  : คลิกเมื่อตองการดูประวัติการเขาใชระบบ 
 แสดงความจํานงปริญญา  : คลิกเมื่อตองการแสดงความจํานงเขารับฯ 
 ออกจากระบบ   : คลิกเมื่อตองการออกจากระบบ 
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2.1  เขาสูระบบ 
 ในสวนของการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เปนสวนเฉพาะของนักศึกษาแตละคน เชน การ

ลงทะเบียนเรียน , การตรวจสอบผลการลงทะเบียน , การตรวจสอบตารางเรียน/สอบ , การ

ตรวจสอบภาระคาใชจาย/ทุน , การตรวจสอบขอมูลประวัติ , การดูผลการศึกษา , และการเปลี่ยน

รหัสผาน เปนตน นักศึกษาสามารถกระทําไดโดยคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ ” หนาเว็บเพจจะขึ้น

ขอความวา “There is a problem with this website's security certificate.” ใหนักศึกษาเลือก  
“Continue to this website (not recommended).”  เพื่อทําการใสรหัสประจําตัวและรหัสผาน ถา

รหัสประจําตัวและรหัสผานที่ใชถูกตองระบบจะอนุญาตใหนักศึกษาเขาไปใชงานได  
 ขอควรระวัง!! นักศึกษาจะตองเก็บรหัสผานไวเปนความลับ ไมควรบอกใหเพื่อนหรือผูอ่ืน

ทราบ เพราะจะทําใหผูอ่ืนเขาใชงานระบบเสมือนวาเปนตัวของนักศึกษาเอง หากเกิดความเสียหาย

ขึ้น นักศึกษาจะตองเปนผูรับผิดชอบเอง 
วิธีใชงาน 

1) ใหนักศึกษาคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ” ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอ Log in ดังรูปท่ี 2 

2) พิมพ  “รหัสประจําตัวนักศึกษา” ในชองรหัสประจําตัวและ “รหัสผาน” ในชองรหัสผาน 
3) คลิกที่ปุม “Login” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2   แสดงหนาจอ  Log in เพื่อเขาสูระบบ 
 

ระบุรหัสประจําตัวและรหัสผาน 
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ระบุรหัสวิชา/ช่ือวิชา และ/หรือ

เลือกการคนหาระบุวันเวลา และ

คลิกปุมคนหาเมื่อระบุเง่ือนไข

เรียบรอยแลว 

2.2  วิชาท่ีเปดสอน 
 เปนเมนูขอมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใชงานได นักศึกษาสามารถคนหาขอมูลโดย

ละเอียดของแตละรายวิชาไดจากเมนู “วิชาท่ีเปดสอน” ขอมูลที่แสดงจะประกอบไปดวย รหัสวิชา , 
ชื่อวิชา , จํานวนหนวยกิต , หนวยงานเจาของรายวิช า, เปนรายวิชาสําหรับระดับการศึกษาใด , 

จํานวนกลุมเรียนที่เปดสอน , วันเวลาเรียน , หองเรียน/อาคารที่ใชทําการเรียนการสอน , จํานวน

เปดรับลงทะเบียน , จํานวนนักศึกษาที่ไดลงทะเบียนไปแลว , จํานวนที่น่ังเหลือที่สามารถรับ

ลงทะเบียนได เปนตน   
วิธีใชงาน 

1) ใชเมาสคลิกที่เมนู  “วิชาท่ีเปดสอน” จะปรากฏหนาจอการคนหารายวิชา  ดังรูปท่ี 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3   แสดงหนาจอวิชาท่ีเปดสอน 
 

2) กําหนดเงื่อนไขในการคนหารายวิชา โดยเร่ิมจากการระบุหนวยงานเจาของรายวิชา, ป/ภาค

การศึกษา , จังหวัด, ระดับการศึกษา จากน้ันใหพิมพรหัสวิชา และ/หรือชื่อวิชาที่ตองการ

คนหา โดยนักศึกษาสามารถใชเคร่ืองหมาย * เพื่อระบุบางสวนของรหัสวิชา และ/หรือชื่อ

วิชาที่ตองการคนหา เชน AS* ในกรณีที่ไมไดพิมพขอความใดๆ ลงในชองรหัสวิชา และ/

หรือชองชื่อวิชา ระบบจะคนหารายวิชาโดยไมคํานึงถึงรหัสวิชาและชื่อวิชา ดังรูปท่ี 4 และ

รูปท่ี 5 

เลือกคณะ 
เลือกป/ภาคการศึกษา, จังหวัด

และระดับการศึกษา 
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รูปท่ี 4   แสดงรายวิชาท่ีคนหาตามเงื่อนไขท่ีเลือก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5   แสดงรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาเมื่อใชเมาสคลิกเลือกท่ีรหัสวิชา 

 
3) กดที่ปุม “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก 

ใชเมาสคลิกที ่รหัสวิชา

เพ่ือแสดงคําอธิบาย
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2.3  ปฏิทินการศึกษา 
 เปนเมนูขอมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใชงานได นักศึกษาสามารถเรียกดูปฏิทิน

การศึกษาเพื่อใชในการตรวจสอบกําหนดการตางๆ ของสถาบัน เชน กําหนดการลงทะเบียน การ

ลงทะเบียนหลังกําหนด การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา การเพิกถอนรายวิชา การสอบ เปนตน 
วิธีใชงาน 

1) ใชเมาสคลิกที่เมนู “ปฏิทินการศึกษา” 
2) ระบบจะแสดงกําหนดการตางๆ ในปฏิทินการศึกษาให ดังรูปท่ี 6 สามารถเลือกการแสดง

ขอมูลปฏิทินการศึกษาไดที่ “ชุดปฏิทิน”  เพื่อเลือกใหโปรแกรมแสดงผลตามที่ตองการ 
 
 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 6   แสดงปฏิทินการศึกษา 

 
3) กดที่ปุม “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก 

เลือกป/ภาคการศึกษา 

เลือกชุดปฏิทิน 
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2.4  หลักสูตรท่ีเปดสอน 
 เปนเมนูขอมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใชงานได นักศึกษาสามารถเรียกดู

รายละเอียดหลักสูตรที่เปดสอนของสถาบันไดจากเมนู “หลักสูตรท่ีเปดสอน ” ซึ่งจะแสดงรายการ

หลักสูตรและโครงสรางหลักสูตรโดยละเอียด 
วิธีใชงาน 

1) ใชเมาสคลิกเมนู “หลักสูตรท่ีเปดสอน” 
2) ระบบจะนํานักศึกษาไปที่หนาแสดงรายการหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งจากหนาน้ีนักศึกษา

สามารถเลือกไดวาตองการจะทราบรายการหลักสูตรของคณะใด โดยคลิกเลือกที่ชอง 

“คณะ” ซึ่งเปนลักษณะ list box ดานบน ระบบจะแสดงขอมูลรายการหลักสูตรที่เปดสอน

ของคณะที่เลือกโดยอัตโนมัติ  ดังรูปท่ี 7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7   แสดงรายการหลักสูตรของแตละคณะ 
 

3) ในกรณีที่นักศึกษาตองการดูโครงสรางหลักสูตร ใหคลิกที่ “ชื่อหลักสูตร” หนาจอจะแสดง

รายวิชาที่อยูในโครงสรางหลักสูตร ใชเมาสคลิกที่ “รหัสวิชา” เพื่อแสดงคําอธิบายรายวิชา 
4) ใชเมาสคลิก “ถอยกลับ” เพื่อกลับสูหนาจอแสดงโครงสรางหลักสูตรและกดที่ปุม 

“ถอยกลับ” อีกคร้ังเมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก 

คลิกเลือกคณะที่ตองการ 

คลิกช่ือหลักสูตรที่ตองการดู

รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 
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2.5  Q & A 
 เมนู “Q & A” คือการบริการตอบขอคิดเห็นที่ผูใชไดแสดงความคิดเห็นเขามา อาจจะเปน

เร่ืองที่เปนปญหาหรือสงสัยในระบบ เร่ืองรองเรียน เร่ืองชื่นชม หรือเร่ืองตางๆ ทุกคําถามที่แสดง

ความคิดเห็นและสงเขามาในระบบ เมื่อมีการตอบแลวโดยฝายตางๆ ที่รับผิดชอบ จะมาอยูรวมกันที่

หนา ความคิดเห็นของผูใช โดยแสดงคําถามและคําตอบ พรอมทั้งวันเวลา ดังรูปท่ี 8 
วิธีใชงาน 

1) ใชเมาสคลิกที่เมนู “Q & A” ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอแสดงคําถามคําตอบที่

เกิดขึ้นในระบบ ดังรูปท่ี 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8   แสดงรายการคําถามคําตอบของเดือนท่ีเลือก 
 

2) ใชเมาสคลิกเคร่ืองหมาย    เพื่อดูเดือนกอนหนา คลิกเคร่ืองหมาย    เพื่อดูเดือน

ถัดไป 
3) คลิกที่ปุม “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก    

คลิกเมื่อตองการแสดงผลของเดือนถัดไป หรือเดือนกอนหนา 
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ระบุรหัสผานเดิม 

2.6  เปลี่ยนรหัสผาน 
 เปนเมนูที่จะปรากฏเมื่อนักศึกษาทําการ Log in แลว ใชเมื่อนักศึกษาตองการที่จะเปลี่ยน

รหัสผานที่ใชในการ Log in รหัสผานท่ีถูกตองควรจะประกอบไปดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ/

หรือตัวเลขและไมควรสั้นจนเกินไป (ควรมีความยาวของรหัสผานอยางนอย 6 ตัวอักษร หรือตาม

ความเหมาะสม) 
 ขอควรระวัง !! ถานักศึกษาตองการเปลี่ยนรหัสผาน ( Password) ใหม ควรใชรหัสผานที่

ตัวนักศึกษาจําไดแมนและสะดวกแกตนเอง 

วิธีใชงาน 
1) ใชเมาสคลิกที่เมนู “เปลี่ยนรหัสผาน” ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอเปลี่ยนรหัสผาน  

ดังรูปท่ี 9 
2) ใหปอนรหัสผานเดิมลงในชอง “รหัสผานเดิม” 
3) ปอนรหัสผานที่ต้ังใหมลงในชอง “รหัสผานใหม” 
4) ปอนรหัสผานที่ต้ังใหมซ้ําอีก 1 คร้ัง ลงในชอง “ยืนยันรหัสผานใหม”  เพื่อปองกันการ

ปอนรหัสผิดพลาด 
5) คลิกปุม “เปลี่ยนรหัสผาน” เสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 9   แสดงหนาจอและขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผาน 

ระบุรหัสผานใหมและ

ยืนยันซ้ําอีกครั้ง 
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2.7  ประวัตินักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถเรียกดูขอมูลประวัติซึ่งมีขอมูลตางๆของนักศึกษา พรอมทั้งแกไขขอมูล

ประวัติไดในบางสวนที่ทางกองบริการการศึกษาอนุญาตใหนักศึกษาสามารถแกไขผานระบบเองได 

วิธีใชงาน 
1) ใชเมาสคลิกที่เมนู “ประวัตินักศึกษา” ระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนาจอแสดงขอมูลประวัติ 

นักศึกษา ขอมูลการศึกษา ขอมูลที่อยู สถานภาพ ฯลฯ ดังรูปท่ี 10 
2) เมื่อตองการแกไขขอมูลประวัตินักศึกษา ใหใชเมาสคลิกลงบนชองขอมูลที่ตองการแกไข  

โดยทางกองบริการการศึกษาจะเปดใหนักศึกษาแกไขขอมูลไดเฉพาะบางรายการเทาน้ัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10   แสดงขอมูลประวัตินักศึกษา 
 

3) คลิกที่ปุม “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก    

คลิกเมื่อตองการแกไข 

ขอมูลประวัติ 
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2.8  ลงทะเบียน 
 นักศึกษาสามารถทําการลงทะเบียนเรียนไดโดยการเลือกเมนู “ลงทะเบียน ” ระบบจะนํา

นักศึกษาไปสูหนาจอลงทะเบียน (ซึ่งเมนูน้ีจะหายไปเมื่อมีการลงทะเบียนเรียบรอยแลวหรือพน

กําหนดชวงเวลาลงทะเบียนในปฏิทินการศึกษา)  ในสวนน้ีทางดานซายจะมีเมนูแสดงตัวเลือกการ

ทํางานตางๆ ที่ใชในการลงทะเบียน เชน แสดงหลักสูตร , คนหารายวิชา , คํานวณคาใชจาย , แสดง

ตารางเรียน/สอบ และยืนยันการลงทะเบียน 
วิธีใชงาน 

1) ใชเมาสคลิกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบจะนํานักศึกษาเขาสูหนาจอลงทะเบียน นักศึกษาจะ

พบเงื่อนไขในการลงทะเบียนผานระบบอินเตอรเน็ต  เมื่อศึกษาเงื่อนไขเรียบรอยแลวและ

ตองการลงทะเบียนใหคลิกปุม “ลงทะเบียน ” หรือ “ยกเลิก ” เมื่อไมตองการลงทะเบียน 

โดยระบบจะนํานักศึกษากลับไปสูเมนูหนาจอหลัก  
2) นักศึกษาสามารถระบุรหัสวิชาลงไปในชอง “รหัสวิชา” ไดเลย ในกรณีที่ไมทราบรหัสวิชา

สามารถพิมพสัญลักษณ  * เพื่อคนหารายวิชาทั้งหมดได   ถาตองการใหผลการคนหาแคบ

ลงหรือเปนการคนหาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ใหพิมพรหัสสาขาวิชา 2 ตัวแรกแลวตามดวย 

*  เชน HR* จากน้ัน คลิกที่ปุม “คนหา” เพื่อคนหารายวิชาที่ตองการลงทะเบียน ดังรูปท่ี 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 11   แสดงหนาจอลงทะเบียน 

คลิกยืนยันการลงทะเบียน 

คนหารายวิชาลงทะเบียน 
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3) จอภาพจะแสดงรายวิชาที่คนหาขึ้นมา ดังรูปท่ี 12  คลิกที่รูป  ของรหัสวิชาที่ตองการ

ลงทะเบียนเพื่อเลือกมาเก็บไวในรายการลงทะเบียน  เมื่อคลิกเลือกแลวระบบจะแสดง

รายละเอียดของวิชาที่เลือกลงทะเบียนคือรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม จํานวนหนวยกิต แบบการ

ลงทะเบียน วันเวลา หองที่เรียน และคํานวณคาใชจาย โดยการคํานวณคาใชจายนักศึกษา

สามารถคลิกปุม “คํานวณคาใชจาย ” เพื่อใชคํานวณและแสดงรายการคาใชจายทั้งหมด

เกี่ยวกับการลงทะเบียน 
o ถาตองการลงทะเบียนในรายวิชาอ่ืนๆอีก ใหทําตามขั้นตอนเดิม 
o ถาตองการลบวิชาใดออกจากรายการลงทะเบียน ใหคลิกเลือก “[ลบ]” 
o มีอีก 2 ปุมที่นักศึกษาควรทราบคือปุม “ตรวจสอบ” คือ ปุมที่ใชเพื่อตรวจสอบ

รายวิชาที่เลือกลงทะเบียนวามีตารางเรียนตรงกันหรือไม หรือตรวจสอบวา

สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาดังกลาวไดหรือไม และปุม “ดึงรายวิชาจากแผน” 
กรณีที่นักศึกษาตองลงทะเบียนตามแผนที่จัดไว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12   แสดงรายวิชาท่ีคนหาและการเลือกวิชามาไวในรายการลงทะเบียน 
 

คลิกเพ่ือเลือกรายวิชามาลงทะเบียน 

คลิกเมื่อตองการลบ

ออกจากรายการ 
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4) หลังจากตรวจสอบจนแนใจแลววาการลงทะเบียนที่ไดทําลงไปแลวน้ันไมพบปญหาใดๆ 

เชน ไมผานเงื่อนไขรายวิชา มีวิชาที่ตารางเรียนตรงกัน เปนตน  ใหคลิกที่เมนูฟงกชั่น 

“ยืนยันการลงทะเบียน ” ทางดานซาย ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอ ซึ่งแสดงรายการ

ลงทะเบียนทั้งหมด เมื่อนักศึกษาตรวจสอบความถูกตองแลวใหคลิกปุม “ยืนยันการ

ลงทะเบียน” ที่ดานบนอีกคร้ัง กรณีที่พบความผิดพลาดของการลงทะเบียนใหคลิก “ถอย

กลับ” เพื่อกลับไปยังสวนของการลงทะเบียนและทําการแกไข 

5) เมื่อคลิกแลวระบบจะแสดงขอความยืนยันการลงทะเบียนของนักศึกษาในภาคน้ันๆ พรอม 

ทั้งแสดงยอดเงินทั้งหมดที่ตองชําระ ถือวาขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จเรียบรอย โดยนัก  
ศึกษาสามารถคลิกที่ปุม “ผลลงทะเบียน” เพื่อดูผลการลงทะเบียนและพิมพใบแจงยอดการ  
ชําระเงินที่ธนาคาร 

6) คลิกที่ปุม “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก  
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2.8.1  แสดงหลักสูตร 
 เปนเมนูที่อยูในหมวดเมนูลงทะเบียน เพื่อแสดงโครงสรางหลักสูตรที่อยูในสาขาวิชาของ

นักศึกษา หนาจอจะแสดงผลแบงตามหมวดวิชา ซึ่งประกอบดวยรหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/

ภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต โดยนักศึกษาสามารถเรียกดูขอมูลคําอธิบายรายวิชาไดดวย 
วิธีใชงาน 

1) ใชเมาสคลิกที่เมนู “แสดงหลักสูตร” ระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนาจอแสดงโครงสราง  
หลักสูตรวิชา ซึ่งจะแสดงรหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต  
ดังรูปท่ี 13 

2) ใชเมาสคลิกที่ “รหัสวิชา” เพื่อดูคําอธิบายรายวิชา 
3) ใชเมาสคลิกที่ “ถอยกลับ” เพื่อกลับสูหนาจอลงทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 13   แสดงโครงสรางหลักสูตรวิชา 

คลิกที่รหัสวิชาเพ่ือดูคําอธิบายรายวิชา 



คูมือการใชระบบบริการการศึกษาสําหรับนักศึกษา    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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กําหนดเปนป/ภาคที่ลงทะเบียน 

ใชเมาสคลิกแสดงรายละเอียดวิชา 

กรอกเง่ือนไขตางๆในการคนหา 

คลิกเมื่อกรอกเง่ือน

การคนหาเสร็จ 

2.8.2  คนหารายวิชา 
 ในกรณีที่นักศึกษาไมทราบรหัสวิชา นักศึกษาสามารถเลือกเมนู “คนหารายวิชา ” เพื่อทํา

การคนหารายวิชามาทําการลงทะเบียนได ซึ่งเมนูน้ีจะอยูท้ังในสวนของเมนูยอยในเมนูลงทะเบียน

และท่ีหนาจอเมนูหลัก ขั้นตอนการคนหารายวิชาน้ีมีวิธีการใชเชนเดียวกับเมนู “วิชาท่ีเปดสอน”  
ดังรูปท่ี 14 และ รูปท่ี 15 
วิธีใชงาน 

1) ใชเมาสคลิกที่เมนู “คนหารายวิชา” ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอคนหา ซึ่งมีวิธีคนหา  
เหมือนกับเมนู “วิชาท่ีเปดสอน” แตในสวนน้ีจะแสดงป/ภาคการศึกษาที่จะทําการ

ลงทะเบียนเลย ดังรูปท่ี 14 

รูปท่ี 14   แสดงหนาจอคนหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 15   แสดงรายวิชาในสาขาหลักสูตร 
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2) ใชเมาสคลิกที่ “รหัสวิชา” เพื่อดูรายละเอียดรายวิชา วันเวลา หองที่เรียน จํานวนที่น่ัง  
และคลิก เลือก เพื่อเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาดังกลาว ซึ่งจะถูกจัดเขาไปอยูในรายการ

ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ดังรูปท่ี 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 16   แสดงรายละเอียดรายวิชา 
 

3) ใชเมาสคลิกที่ “ถอยกลับ” เพื่อกลับสูหนาจอลงทะเบียน 

คลิกเพ่ือเลือกวิชาลงทะเบียน 



คูมือการใชระบบบริการการศึกษาสําหรับนักศึกษา    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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2.8.3  แสดงตารางเรียน/สอบ 
 เปนเมนูที่แสดงใหนักศึกษาทราบถึง ตารางเรียน/สอบของรายวิชาที่เลือกลงทะเบียนได  
วิธีใชงาน 

1) ใชเมาสคลิกที่เมนู “แสดงตารางเรียน/สอบ” ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอแสดงตาราง 
เรียน/สอบของรายวิชาที่เลือกลงทะเบียน ดังรูปท่ี 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 17   แสดงตารางเรียน/สอบของรายวิชาท่ีเลือกลงทะเบียน 

 
 

2) ใชเมาสคลิกที่ “ถอยกลับ” เพื่อกลับสูหนาจอลงทะเบียน 
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2.9  ผลการลงทะเบียน 
 เปนเมนูที่นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน ซึ่งจะแสดงผลลงทะเบียนและ

รายการลงทะเบียนทั้งหมด ในสวนน้ีนักศึกษาสามารถพิมพใบแจงยอดการชําระเงินไดในกรณีที่

ไมไดพิมพทันทีหลังจากทําการลงทะเบียนเสร็จ 

วิธีใชงาน 
1) ใชเมาสคลิกที่เมนู “ผลการลงทะเบียน” ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอแสดงผลการ 

ลงทะเบียนและรายการลงทะเบียนทั้งหมด ดังรูปท่ี 18 
 

 
รูปท่ี 18   แสดงรายการลงทะเบียน 

 

2) ใชเมาสคลิกที่เมนู “คะแนน” เพื่อดูผลคะแนนของรายวิชาที่ลงทะเบียนและคลิกที่           
เพื่อพิมพไปแจงยอดการชําระเงินที่ธนาคาร 

3) คลิกที่ปุม “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก หรือ “ออกจากระบบ” เมื่อ 
ตองการออกจากระบบ 

คลิกเพ่ือดูผลคะแนน

รายวิชาที่ลงทะเบียน 

เลือกแสดงป/ภาคการศึกษา 

คลิกพิมพใบแจงยอด 
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2.10  ตารางเรียน/สอบ 
 นักศึกษาสามารถตรวจดูตารางเรียน/สอบของรายวิชาที่ลงทะเบียนไวแลวได ซึ่งแสดงผล

ไดทั้งในป/ภาคการศึกษาปจจุบัน ยอนหลังและป/ภาคการศึกษาถัดไป ระบบจะแสดงวิชา วัน เวลา

ที่เรียน/สอบ 
วิธีใชงาน 

1) ใชเมาสคลิกที่เมนู “ตารางเรียน/สอบ” ระบบจะแสดงขอมูลตารางเรียน/สอบของรายวิชาที่ 
ลงทะเบียนไวแลวได ดังรูปท่ี 19 

2) ใชเมาสคลิกเคร่ืองหมาย  เพื่อดูปการศึกษากอนหนา คลิกเคร่ืองหมาย  เพื่อดูปการศึกษา 

ถัดไป หรือที่ตัวเลขเพื่อเลือกดูภาคการศึกษาและคลิกที่ “คนหาตารางเรียน ” เมื่อตองการ

คนหาตารางเรียน ซึ่งขั้นตอนคนหาจะกลาวถึงในเมนู “คนหาตารางเรียน” ตอไป 

 

 
รูปท่ี 19   แสดงขอมูลตารางเรียน/สอบ 

 

3) คลิกที่ปุม “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก    

คลิกเมื่อตองการ

คนหาตารางเรียน 

คลิกที่รหัสวิชาเพ่ือแสดงรายละเอียดวิชา 
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2.11  ภาระคาใชจาย/ทุน 
 นักศึกษาสามารถตรวจสอบภาระคาใชจาย/ทุนได จากเมนู “ภาระคาใชจาย/ทุน ” ซึ่งจะ

แสดงรายการคาใชจายที่นักศึกษายังไมไดทําการชําระและขอมูลทุนการศึกษาที่นักศึกษาไดรับโดย

ตามปกติระบบจะแสดงรายการภาระคาใชจาย/ทุนใหเห็นในหนาจอแรก เมื่อนักศึกษาทําการ  
Log in เขามาในระบบ ในกรณีที่มียอดเงินคางชําระ 
วิธีใชงาน 

1) ใชเมาสคลิกที่เมนู “ภาระคาใชจาย/ทุน ” ระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนาจอแสดงขอมูล

ภาระคาใชจาย/ทุนการศึกษา โดยจะแสดงยอดคางชําระทั้งหมดและทุนการศึกษาที่

นักศึกษาไดรับ ดังรูปท่ี 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 20   แสดงภาระคาใชจายและทุนการศึกษา 

 
 
 

2) คลิกที่ปุม “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก    
 
หมายเหตุ  เมื่อชําระเงินแลว ทางสถาบันจะดําเนินการปรับปรุงยอดคางชําระโดยปกติจะใชเวลา 2 

วัน (ไมรวมวันหยุดราชการ) ยอดคางชําระถึงจะไมปรากฏอีก โดยใหนักศึกษาเก็บสวนที่เปนของ

นักศึกษาในใบแจงยอดการชําระเงินไวเปนหลักฐานการชําระเงินดวย 
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2.12  ผลการศึกษา 
 นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษาไดจากเมนู “ผลการศึกษา” โดยระบบจะแสดง

ขอมูลผลการศึกษาทั้งหมด ทั้งป/ภาคการศึกษาปจจุบันและยอนหลัง 
วิธีใชงาน 

1) ใชเมาสคลิกที่เมนู “ผลการศึกษา” ระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนาจอแสดงผลการศึกษา  
ประกอบไปดวยขอมูลรหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต เกรดแตละวิชาและเกรดเฉลี่ยรวม 
ซึ่งจะแสดงตามลําดับป/ภาคการศึกษา ดังรูปท่ี 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 21   แสดงขอมูลผลการศึกษา 

 
 

2) คลิกที่ปุม “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก    

คลิกเลือกป/ภาคการศึกษาที่

ตองการทราบ 
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2.13  สอบประมวลความรู 
 ทางสถาบันไดจัดชองทางการสมัครสอบประมวลความรูไวสําหรับนักศึกษาเพื่อเปนการ

อํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา จะสามารถทําการสมัครไดก็ตอเมื่อทางคณะสงกําหนดการ

สมัครมายังกองบริการการศึกษาแลวเทาน้ัน เพื่อที่จะทําการเปดระบบใหสมัครสอบได ทั้งน้ี

นักศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถสมัครสอบประมวลความรูดวย        
 ขั้นตอนในการสมัครสอบประมวลความรูนักศึกษาสามารถศึกษาไดจาก 

http://reg.nida.ac.th ซึ่งทางกองบริการการศึกษาแสดงไวในหนาแรกของระบบบริการการศึกษา 

เพื่อความสะดวกในการใชงานของนักศึกษา 

http://reg.nida.ac.th/


คูมือการใชระบบบริการการศึกษาสําหรับนักศึกษา    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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2.14  ตรวจสอบจบ 
 สําหรับนักศึกษาที่ตองการทราบผลการศึกษาที่ไดลงทะเบียนและสอบผานไดตาม

หลักสูตร โดยสามารถคนหาไดจากเมนู “ตรวจสอบจบ ” ซึ่งระบบจะแสดงขอมูลโดยอัตโนมัติ 

ประกอบดวย โครงสรางหลักสูตร หนวยกิตจบและหนวยกิตที่สอบผาน พรอมรายละเอียดทั้งหมด

เกี่ยวกับผลการศึกษา 

วิธีใชงาน 
1) ใชเมาสคลิกเลือกที่เมนู “ตรวจสอบจบ ” ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอตรวจสอบการจบ

การศึกษา ซึ่งระบบจะแสดงขอมูลโครงสรางหลักสูตร หนวยกิตจบและหนวยกิตที่สอบผาน พรอม

รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผลการศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกการแสดงผลขอมูลดังกลาวโดยคลิก

เลือกที่ชองรายการ “ โปรดเลือก ” ดานบน ดังรูปท่ี 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 22   แสดงหนาจอการตรวจสอบการจบการศึกษา 
 

2) คลิกที่ปุม “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก    

คลิกเลือกการแสดงผลขอมูล 
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2.15  คนหาตารางเรียน 

 นักศึกษาสามารถคนหาขอมูลตารางเวลาเรียนของนักศึกษาไดจาก “คนหาตารางเรียน” ซึ่ง

ระบบจะแสดงขอมูลตารางเรียน/สอบของรายวิชาที่ลงทะเบียนไวแลว 
วิธีใชงาน 

1) ใชเมาสคลิกที่เมนู “คนหาตารางเรียน” ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอคนหาตารางเรียน  
ใหระบุรหัสนักศึกษา หรือ/และชื่อ นามสกุล สถานะภาพ คณะ ระบุจํานวนผลลัพธของ

รายชื่อที่ตองการใหแสดงผล เพื่อใชในการคนหาตารางเรียน ดังรูปท่ี 23 สามารถใช

สัญลักษณ * ในการคนหาได เชน 49* , สม*, *พงษ เปนตน แลวคลิกที่ปุม “คนหา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 23   แสดงหนาจอการคนหาตารางเรียน 
 

2) หนาจอจะแสดงผลการคนหา จากขอมูลที่ระบุใหคนหา เมื่อตองการเรียกดูตารางเรียน  
ใชเมาสคลิกที่ “รหัสนักศึกษา ” หนาจอจะแสดงขอมูลตารางเรียน /สอบของรายวิชาที่

ลงทะเบียนไวแลวลักษณะหนาจอแสดงผลคลายเมนู “ตารางเรียน/สอบ” โดยสามารถเลือก

การแสดงผลป/ภาคการศึกษา ได 
3) คลิกที่ปุม “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก    

ระบุเง่ือนไขในการคนหา 
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2.16  คนหาตารางสอน 
 นักศึกษาสามารถคนหาขอมูลตารางเวลาสอนของอาจารยไดจากเมนู “คนหาตารางสอน ” 
ซึ่งระบบจะแสดงขอมูลตารางสอนของอาจารยที่นักศึกษาตองการคนหา รวมทั้งหองทํางาน office 

hour และอีเมล 

วิธีใชงาน 
1) ใชเมาสคลิกที่เมนู “คนหาตารางสอน” ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอการคนหา 

ตารางสอนอาจารย ดังรูปท่ี 24 

2) ระบุชื่อ-นามสกุลอาจารยที่นักศึกษาตองการจะคนหาหรือใชสัญลักษณ * (เหมือนกับสวน 
การคนหาของเมนูอ่ืนๆ) ระบุจํานวนผลลัพธที่ไดจากการคนหา คลิกที่ปุม “คนหา” จากน้ัน

ระบบจะแสดงผลที่ไดจากการคนหา ใชเมาสคลิกที่ “ชื่ออาจารย ” ที่นักศึกษาตองการ

ทราบตารางเวลาสอน ระบบจะแสดงขอมูลตารางสอนของอาจารย หองทํางาน office hour 

และอีเมล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 24   แสดงหนาจอการคนหาตารางสอนของอาจารย 
 

3) คลิกที่ปุม “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก    

ระบุช่ือ-นามสกุลอาจารยที่ตองการคนหา 
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2.17  คนหาตารางการใชหอง 
 นักศึกษาสามารถคนหาขอมูลตารางการใชหองเรียนไดจากเมนู “คนหาตารางการใชหอง ” 
โดยระบบสามารถใหบริการคนหาขอมูลตารางการใชหองเรียน ไดทั้งป/ภาคการศึกษาปจจุบันหรือ

ยอนหลัง 
วิธีใชงาน 

1) ใชเมาสคลิกที่เมนู “คนหาตารางการใชหอง” ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอแสดงขอมูล 
อาคารตางๆของสถาบัน สามารถเลือกการแสดงผลได 2 แบบ คือ แสดงแตละหองและ

แสดงทุกหอง  
2) ใชเมาสคลิกที่ “รหัสอาคาร” เพื่อแสดงขอมูลการใชหองของอาคารน้ันๆ ระบบจะ 

แสดงผลตารางการใชหอง แตกรณีที่เลือกการแสดงผลแบบแตละหอง จะสามารถเลือกให

แสดงผลหองที่ตองการได โดยคลิกเลือกที่ “ชองเลือกหอง” ดานบน ดังรูปท่ี 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 25   แสดงขอมูลตารางการใชหองและอาคารตางๆของสถาบัน 

 
3) คลิกที่ปุม “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก    

เลือกการแสดงผล 

แสดงผลแบบแตละหอง

เลือกแสดงขอมูลหองได 
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2.18  เขียนคํารอง 
 นักศึกษาสามารถเขียนคํารองเร่ืองตางๆ ผานระบบไดจากเมนู “เขียนคํารอง” เพื่อสงเขามา

ในระบบแต จํากัดเฉพาะคํารองที่ไมตองมีการเสียคาใชจายใดๆ สวนในคํารองที่ตองมีการเสีย

คาใชจายนักศึกษายังตองติดตอผานกองบริการการศึกษา  รวมถึงการติดตามผลคํารองก็สามารถ

ทราบไดจากระบบเชนกัน 
วิธีใชงาน 

1) ใชเมาสคลิกที่เมนู “เขียนคํารอง” ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอแบบฟอรมการเขียนคํา 
รองผานระบบ ซึ่งประกอบไปดวย วันที่เขียนคํารอง(ซึ่งเปนวันที่ปจจุบัน) ประเภทคํารอง 

ป/ภาคการศึกษา ชองใหกรอกขอความคํารอง ดังรูปท่ี 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 26   แสดงแบบฟอรมการเขียนคํารองผานระบบ 
 

2) ข้ันท่ี 1 ใหเลือกประเภทคํารองที่ตองการเขียนใน list box  
ข้ันท่ี 2 ระบุป/ภาคการศึกษา  
ข้ันท่ี 3 กรอกขอความคํารองลงในชองกรอกขอความซึ่งสามารถกรอกไดไมเกิน 100 

ตัวอักษร โดยระบบจะแสดงจํานวนตัวอักษรในระหวางที่นักศึกษากําลังทําการกรอก

ขอความและมีปุมสําหรับนับจํานวนตัวอักษร เมื่อกรอกและทําการตรวจสอบขอมูล

เรียบรอยแลว  
ข้ันท่ี 4 ใหคลิกปุม “บันทึก” เพื่อสงขอมูลคํารองไปสูระบบ 

3) คลิกที่เมนู “ติดตามผลคํารอง” เมื่อตองการทราบผลคํารองที่เขียนผานระบบและคํารอง 
อ่ืนๆที่ไดทําการติดตอโดยตรงกับกองบริการการศึกษา 

4) คลิกที่ปุม “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก    

ระบุประเภทคํารองและขอมูลอ่ืนๆ 

คลิกเพ่ือติดตามผลคํารอง 
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หมายเหตุ   ในปจจุบันนักศึกษายังตองมาเขียนคํารอง และทําการยื่นโดยตรงที่กองบริการการศึกษา

อยูเมนูในสวนน้ีทําขึ้นเพื่อรองรับการทํางานในสวนขยายเทาน้ัน แตนักศึกษาสามารถโหลด

แบบฟอรมคํารองตางๆ ไดที่เว็บไซตกองบริการการศึกษา (http://edserv.nida.ac.th) 
 

 

2.19  เสนอความคิดเห็น 
 เปนเมนูที่ใชสําหรับใหนักศึกษา เสนอความคิดเห็นหรือสอบถามขอมูลโดยเขียนผาน

ระบบ โดยสามารถระบุหรือไมระบุไดวาตองการสงถึงใครได 
วิธีใชงาน 

1) ใชเมาสคลิกที่เมนู “เสนอความคิดเห็น” ระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนาฟอรมเขียนขอความ   
ระบบจะแสดงวันเดือนปปจจุบัน ชองสําหรับกรอกขอความซึ่งสามารถกรอกขอความได

สูงสุดไมเกิน 255 ตัวอักษร โดยมีการแสดงจํานวนตัวอักษรขณะที่กําลังพิมพในชอง

ดานลาง และชองรายการ “ตองการถาม” สําหรับระบุคนที่ตองการสงถึง เมื่อกรอกขอมูล

และตรวจสอบความเรียบรอยแลวจึงคลิกปุม “สงขอความ” ดังรูปท่ี 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 27   แสดงหนาฟอรมเสนอความคิดเห็น 
 

2) คลิกที่ปุม “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก   

กรอกขอมูล และ/หรือระบุช่ือผูที่ตองการถาม 
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2.20  ประวัติการเขาใชระบบ 
 นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลการเขาใชระบบของนักศึกษาไดจากเมนู “ประวัติการเขา

ใชระบบ” ซึ่งจะแสดงขอมูลวัน เวลา หมายเลข IP Address ที่นักศึกษามีการเขาสูระบบ 
วิธีใชงาน 

1) ใชเมาสคลิกที่เมนู “ประวัติการเขาใชระบบ” ระบบจะนํานักศึกษาสูหนาจอแสดงขอมูล   
การเขาใชระบบของนักศึกษาแสดงขอมูลวัน เวลา หมายเลข IP Address ที่นักศึกษาเขาสู

ระบบ โดยจะเรียงจากวันที่ลาสุดกอน ใชเมาสคลิกเคร่ืองหมาย   เพื่อดูขอมูลเดือนกอน

หนา คลิกเคร่ืองหมาย  เพื่อดูเดือนถัดไป ดังรูปท่ี 28 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 28   แสดงประวัติการเขาใชระบบ 
 

2) คลิกที่ปุม “ถอยกลับ” เมื่อตองการกลับสูเมนูหนาจอหลัก  

คลิกเพ่ือเลือกการแสดงผล 
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   2.21  แสดงความจํานงปริญญา 
 นักศึกษาสามารถแสดงความจํานงเขารับพระราชทานปริญญาบัตรผานทางระบบได พรอม

ทั้งตรวจสอบและแกไขขอมูลประวัติไดในบางสวนที่ทางกองบริการการศึกษาอนุญาตใหนักศึกษา

สามารถแกไขผานระบบเองได 

วิธีใชงาน 
1) ใชเมาสคลิกที่เมนู “แสดงความจํานงปริญญา” เพื่อยื่นแสดงความจํานงฯ (ปุมน้ีจะแสดง 

เมื่ออยูในชวงกําหนดเวลาใหแสดงความจํานงฯ เทาน้ัน)  
2) เขาสูหนาจอเพื่อยืนยันการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจะแสดงขอมูลของนักศึกษา  

ขอมูลในสวนของที่อยูปจจุบันและสถานที่ทํางาน ใหนักศึกษาตรวจสอบวาถูกตองตรงตาม

ขอมูลจริงในปจจุบันหรือไม ถาไมถูกตองใหนักศึกษาทําการแกไขขอมูลใหถูกตองซึ่ง

ขอมูลในสวนน้ีนักศึกษาสามารถทําการแกไขเองผานระบบได ถามีขอมูลผิดพลาดท่ีอยูใน

สวนท่ีนักศึกษาไมสามารถแกไขไดเองผานระบบ ใหนักศึกษาติดตอกองบริการการศึกษา

ใหทําการแกไข ดังรูปท่ี 30 

 
 

รูปท่ี 30   แสดงขอมูลนักศึกษา 

คลิกเมื่อตองการแกไข ขอมูลประวัติ  
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3) เมื่อกรอกขอมูลและตรวจสอบเรียบรอยแลวใหคลิกปุม “แสดงความจํานง” เพื่อทําการ 
บันทึกขอมูลและยืนยันการแสดงความจํานงฯ 

 
 

4) คลิกที่ “พิมพใบแจงยอดการชําระเงินท่ีธนาคาร” เพื่อพิมพใบแจงไปชําระเงินที่ธนาคาร 

 
5) ถาตองการแกไขขอมูลที่อยูปจจุบันและสถานที่ทํางาน ใหคลิกปุม “แกไข” 
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2.22  ออกจากระบบ 
 ใชเมื่อนักศึกษาตองการออกจากระบบ (Log out) เมื่อไมใชหรือเสร็จสิ้นการใชงานระบบ

แลว โดยคลิกที่เมนู “ออกจากระบบ” บนสุดทางดายซายของหนาจอเมนูหลัก ดังรูปท่ี 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 31   แสดงการออกจากระบบ (Log out) 

คลิกเพ่ือออกจากระบบ 



เง่ือนไขในการลงทะเบียนผานระบบอินเตอรเน็ต 
 

1. นักศึกษาติดตอคณะที่นักศึกษาสังกัดและแจงความจํานงเลือกวิชาที่ตองการลงทะเบียนกอนที่จะทําการ

ลงทะเบียนผานอินเตอรเน็ต  
2. นักศึกษาตองดําเนินการลงทะเบียนผานอินเตอรเน็ตดวยตนเองเทานั้น หามใหสิทธ์ิผูอ่ืนดําเนินการแทน 

หากมีขอผิดพลาด ถือวาเปนความรับผิดชอบของนักศึกษา 
3. การลงทะเบียนผานอินเตอรเน็ตจะเปดใหดําเนินการภายในระยะเวลาที่สถาบันกําหนดไวเทานั้น หาก 

พนกําหนดนักศึกษาจะตองลงทะเบียนหลังกําหนดโดยตองเสียคาปรับ  โดยจะตองติดตอกับเจาหนาที่ 

กองบริการการศึกษากอนการลงทะเบียน หากนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นจะตอง รักษา

สถานภาพการเปนนักศึกษา 
4. หากนักศึกษาไมแนใจในวิชาที่ลงทะเบียนสามารถทําการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายวิชาไดจนแนใจใน

วิชาที่ ลงทะเบียนแลวจึงกดปุมยืนยันการลงทะเบียน และส่ังพิมพใบแจงยอดการชําระเงิน  หลังจาก

ยืนยันลงทะเบียนและชําระเงินคาลงทะเบียนแลว หากตองการการเพ่ิม-เพิกถอนรายวิชา เปล่ียน กลุม

เรียน เปล่ียนสถานะรายวิชา จะตองติดตอคณะที่สังกัดเทานั้น 
5. เม่ือนักศึกษาพิมพใบแจงยอดการชําระเงินไปชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารที่ระบุในใบแจงการชําระ

เงิน  ถาไมชําระเงินภายในระยะเวลาที่ระบุในใบแจงยอดการชําระเงิน รายวิชาที่ลงทะเบียนไป จะถูก

ยกเลิกไปทั้งหมด นักศึกษาตองดําเนินการลงทะเบียนใหมอีกครั้ง โดย จะตองติดตอคณะที่ สังกัดเทานั้น 
6. หลังจากการชําระเงินผานเคานเตอรของธนาคารแลว ระบบทะเบียนจะทําการปรับปรุงขอมูลการ ชําระ

เงินของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลการชําระเงินไดหลังจากที่ชําระเงินแลวอีก  1-2

วันทําการ (เวนวันหยุดราชการ) ผานทางเว็บไซดไดที่ http//reg.nida.ac.th 
7. การลงทะเบียนจะสมบูรณเม่ือสถาบันไดรับคาลงทะเบียนที่นักเรียนชําระถูกตองตามขั้นตอนเรียบรอย

แลว 
8. กรุณาออกจากระบบทุกครั้งเม่ือใชงานเสร็จเพ่ือความปลอดภัยของขอมูลของนักศึกษา 

 
คําเตือน 
 

1. นักศึกษาจะตองลงทะเบียนตามแผนการศึกษาตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตามแผนการศึกษาที่

คณะกําหนดเทานั้น  หากการลงทะเบียนไมเปนตามแผน  ทําใหจบการศึกษาลาชากวากําหนด หรือ

ลงทะเบียนวิชาที่ไมสามารถนําไปนับรวมหนวยกิต  ตามขอกําหนดของหลักสูตรได  นักศึกษาจะตอง

รับผิดชอบผลการลงทะเบียน ดังกลาว 
2. ถาวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีผูเรียนต่ํากวา 5 คน สถาบันจะทําการปดวิชานั้น  ใหนักศึกษา

ติดตามดูขาวประกาศเพ่ือมาทําการเพ่ิม-เพิกถอนวิชา 
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