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การใช้ระบบบริการการศกึษาผ่านอินเทอร์เน็ต 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา 

1.1 ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ ระบบงานท่ีให้บริการและอํานวยความ

สะดวกแก่นกัศึกษาของสถาบนัผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีบริการลงทะเบียน ตรวจสอบ

การลงทะเบียน การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมลูตารางเรียน/ตารางสอบ ปฏิทินการศึกษา ระเบียน

ประวัติ ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน ผลการศึกษา ตรวจสอบจบ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาของ

นักศึกษาโดยผ่านเว็บไซต์   http://reg.nida.ac.th   ของกองบริการการศึกษาท่ีจัดทําขึน้ ซึ่งเป็น

ระบบการทํางานในลกัษณะของ Web Application 

1.2 ข้อตกลงเบือ้งต้น 

ก่อนเข้าใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นกัศึกษาจะต้องมีความรู้พืน้ฐาน

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น การใช้อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์สําหรับใช้ดู

ข้ อ มูล ใ น เ ว็ บ  โ ด ย ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ใน ก า รแ ส ด ง ผ ล ข อ ง ร ะ บ บ ต้ อ ง ใ ช้ โ ป ร แ กร ม เ ว็บ

เบราว์เซอร์Microsoft Internet Explorer version 10 ขึน้ไปขนาดการแสดงผลหน้าจอเป็น ขนาด

ความกว้างหน้าจอ (Screen Area) อยู่ที่ 1024 x 768 pixels เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หาก

ไม่ได้ใช้งานระบบนานเกิน 15 นาที จะถกูให้ออกจากระบบ (Log out) โดยอตัโนมติั 

 

หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาท่ีใช้เว็บเบราว์เซอร์ตัง้แต่เวอร์ชัน Microsoft Internet Explorer 

version ต่ํากว่า 10 แล้วพบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาให้ดวิูธีตาม รูปท่ี 2 ใน

หวัข้อ 2.1 เข้าสู่ระบบ 

  

http://reg.nida.ac.th/
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ส่วนที่ 2 : ขัน้ตอนการเร่ิมต้นใช้งานระบบ 

 ปุ่ มเมนูและความหมาย 

ปุ่ มเมนู    ความหมาย 

หน้า Home page 

 เข้าสู่ระบบ : คลิกเพื่อ Log in เข้าสูร่ะบบการทํางาน 

 วิชาท่ีเปิดสอน : คลิกเม่ือต้องการทราบรายวิชาที่เปิดสอน 

 ปฏิทนิการศึกษา : คลิกเม่ือต้องการทราบรายละเอียดปฏิทินการศกึษา 

 หลักสูตรท่ีเปิดสอน : คลิกเม่ือต้องการทราบหลกัสตูรที่เปิดสอน 

 ขอเอกสารสําคัญ Online : คลิกเม่ือต้องการขอเอกสารสําคญัทางการศกึษา 

กรณีเข้าสู่ระบบ 

 เปลี่ยนรหัสผ่าน : คลิกเม่ือต้องการเปลี่ยนรหสัผ่าน 

 ประวัตินักศึกษา : คลิกเม่ือต้องการดขู้อมลูประวติั 

 ลงทะเบียน : คลิกเม่ือต้องการทําการลงทะเบียนตามปกติ 

 ผลการลงทะเบียน : คลิกเม่ือต้องการทราบผลการลงทะเบียน 

 การเพิ่มรายวิชา : คลิกเม่ือต้องการทราบผลการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา 

 ตารางเรียน/สอบ : คลิกเม่ือต้องการทราบตารางเรียน/สอบ 

    ของรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้ว 

 ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน : คลิกเม่ือต้องการทราบภาระค่าใช้จ่าย/ทนุการศกึษา 

 ผลการศึกษา : คลิกเม่ือต้องการทราบผลการศกึษา 

 ประเมินอาจารย์ผู้สอน : คลิกเพ่ือประเมินการสอนของอาจารย์โดยนกัศกึษา 

 สอบประมวลความรู้ : คลิกเม่ือต้องการสมคัรสอบประมวลความรู้ 

 ตรวจสอบจบ : คลิกเม่ือต้องการตรวจสอบการจบการศกึษา 

 เอกสารประกอบการเรียน : คลิกเม่ือต้องการดาวน์โหลดเอกสาร 

    ประกอบการเรียนของอาจารย์ผู้สอน 

 ค้นหารายวิชาท่ีเปิดสอน:  คลิกเมื่อต้องการค้นหารายวิชาท่ีเปิดสอน 

 ค้นหาตารางสอนอาจารย์ : คลิกเม่ือต้องการทราบตารางสอนของอาจารย์ 

 ติดตามผลคาํร้อง : คลิกเม่ือต้องการติดตามผลการขอเอกสารสําคญั 

    ทางการศกึษา 

 เสนอความคิดเหน็ : คลิกเม่ือต้องการเสนอความคิดเห็น 

 ประวัติการเข้าใช้ระบบ : คลิกเม่ือต้องการดปูระวติัการเข้าใช้ระบบ 

 แสดงความจาํนงรับปริญญา : คลิกเม่ือต้องการแสดงความจํานงเข้ารับฯ 

 ออกจากระบบ : คลิกเม่ือต้องการออกจากระบบ  
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 นักศึกษาสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษา ได้จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ี

เชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่ายของสถาบัน และ/หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการกําหนด 

Location หรือ URL ในช่อง Address ไปที่ http://reg.nida.ac.th แล้วกดปุ่ ม Enter ระบบจะนํา

นกัศกึษาไปสูห่น้าข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไป ซึง่นกัศกึษาทกุคนสามารถใช้งานได้ ดังรูปท่ี 1 

 

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าจอแรกท่ีเข้ามา 

 

 ในหน้าแรกของเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา จะแสดงข้อมลูข่าวสารและประกาศต่างๆ 

ของสถาบนั ท่ีนกัศกึษาควรทราบ 

 จาก รูปท่ี 1 จะเห็นว่าด้านซ้ายมือจะเป็นเมนเูข้าสูร่ะบบและข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไป ซึง่ทกุคน

สามารถใช้งานได้ ประกอบด้วย วิชาท่ีเปิดสอน ปฏิทินการศึกษา หลกัสูตรที่เปิดสอน ขอเอกสาร

สําคญั Online และถ้านกัศึกษาสนใจต้องการทราบรายละเอียดสว่นใด ให้นกัศึกษาใช้เมาส์คลิกที่

เมนท่ีูต้องการทราบรายละเอียด ซึง่มีดงัต่อไปนี ้

  

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

ในสว่นของการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นสว่นเฉพาะของนกัศกึษาแต่ละคน เช่น การ

ลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการลงทะเบียน การตรวจสอบตารางเรียน/สอบ การตรวจสอบ

ภาระค่าใช้จ่าย/ทนุ การตรวจสอบข้อมลูประวติัและการดผูลการศกึษา เป็นต้น นกัศึกษาสามารถ

กระทําได้โดยคลิกที่เมน ู“เข้าสู่ระบบ” หน้าเว็บเพจจะขึน้ข้อความว่า “There is a problem with 

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

recommended).” ดังรูปท่ี 2 เพื่อทําการใสร่หสัประจําตวัและรหสัผ่าน ถ้ารหสัประจําตวัและ

รหสัผ่านที่ใช้ถูกต้องระบบจะอนญุาตให้นกัศกึษาเข้าไปใช้งานได้  

 
รูปที่ 2 แสดงหน้าจอจากการแจ้งเตอืน 

  

ข้อควรระวัง!! นักศึกษาจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลบั ไม่ควรบอกให้เพื่อนหรือผู้ อ่ืน

ทราบ เพราะจะทําให้ผู้ อ่ืนเข้าใช้งานระบบเสมือนว่าเป็นตัวของนักศึกษาเอง หากเกิดความ

เสียหายขึน้ นกัศกึษาจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเอง 

วิธีใช้งาน 

1) นกัศกึษาคลิกท่ี “เข้าสู่ระบบ” ระบบจะนํานกัศกึษาสูห่น้าจอ Login ดังรูปท่ี 3 

2) พิมพ์ “ชื่อบัญชีผู้ใช้” ในช่องรหสัประจําตวั/ชื่อบญัชีผู้ ใช้ และ “รหัสผ่าน” ในช่องรหสัผ่าน 

3) คลิกที่ “Login” 

 

คลิกเลือกเพื่อข้าสู่หน้าจอ
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รูปที่ 3 แสดงหน้าจอ Log in เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 

2.2 วิชาท่ีเปิดสอน 

 เป็นเมนูข้อมูลพืน้ฐานทั่วไป  ซึ่งนักศึกษาใช้สําหรับค้นหาข้อมูลโดยละเอียดของแต่ละ

รายวิชาได้จากเมนู “วิชาท่ีเปิดสอน” ข้อมูลท่ีแสดงจะประกอบไปด้วย คณะ รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จํานวนหน่วยกิต วันเวลาเรียน ห้องเรียน/อาคารท่ีใช้ทําการเรียนการสอน กลุ่มเรียนที่เปิดสอน 

จํานวนเปิดรับลงทะเบียน ลงทะเบียนแล้ว เหลือที่สามารถรับลงทะเบียนได้ เป็นต้น  

วิธีใช้งาน 

1) คลิกท่ี “วิชาท่ีเปิดสอน” จะปรากฏหน้าจอการค้นหารายวิชา ดังรูปท่ี 4 

2) กําหนดเงื่อนไขในการค้นหารายวิชา โดยเร่ิมจากการระบุคณะ, ปี/ภาคการศกึษา, จงัหวดั, 

ระดบัการศึกษา จากนัน้ให้พิมพ์รหสัวิชา และ/หรือชื่อวิชาท่ีต้องการค้นหา โดยนกัศึกษา

สามารถใช้เคร่ืองหมาย * เพื่อระบุบางส่วนของรหสัวิชา และ/หรือชื่อวิชาท่ีต้องการค้นหา 

เช่น AS* ในกรณีท่ีไม่ได้พิมพ์ข้อความใด ๆ ลงในช่องรหสัวิชา และ/หรือช่องชื่อวิชา ระบบ

จะค้นหารายวิชาโดยไม่คํานึงถึงรหสัวิชาและชื่อวิชา ดังรูปท่ี 5 และรูปท่ี 6 
  

ระบช่ืุอบญัชีผู้ใช้ และรหสัผ่าน 

 



คู่มือการใชร้ะบบบริการการศึกษา    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

6 

 

 
รูปท่ี 4 แสดงหน้าจอวิชาท่ีเปิดสอน 

 

 

รูปที่ 5 แสดงรายวิชาท่ีค้นหาตามเงื่อนไขท่ีเลือก 

 
รูปที่ 6 แสดงรายละเอียดคาํอธิบายรายวชิาเมื่อใช้เม้าส์คลิกเลือกท่ีรหสัวิชา 

3) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อต้องการกลบัสูเ่มนหูน้าจอหลกั 

เลือกคณะ 

เลือกปี/ภาคการศกึษา, 

จงัหวดัและ/หรือ 

ระดบัการศกึษา 

คลิกท่ีรหสัวิชา 
เพื่อแสดง

คําอธิบายรายวิชา 

 

ระบุรหสัวิชา และ/หรือ ระบุวนัเวลา เลือก

การค้นหา 
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2.3 ปฏิทนิการศึกษา 

นกัศึกษาสามารถดูประกาศปฏิทินการศึกษาของสถาบนัเพื่อใช้ในการตรวจสอบกําหนดการ

ต่าง ๆ ของสถาบนั เช่น กําหนดการลงทะเบียน การลงทะเบียนหลงักําหนด การลงทะเบียนเพิ่ม

รายวิชา การเพิกถอนรายวิชา การสอบ เป็นต้น 

 

2.4 หลักสูตรท่ีเปิดสอน 

เป็นเมนูข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไป ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้ นกัศึกษาสามารถเรียกดรูายละเอียด

หลกัสูตรท่ีเปิดสอนของสถาบนัได้จากเมนู “หลักสูตรท่ีเปิดสอน” ซึ่งจะแสดงรายการหลกัสูตร

และโครงสร้างหลกัสตูรโดยละเอียด 

วิธีใช้งาน 

1) คลิกท่ี “หลักสูตรท่ีเปิดสอน” 

2) ระบบจะนํานักศึกษาไปท่ีหน้าแสดงรายการหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งจากหน้านีน้ักศึกษา

สามารถเลือกได้ว่าต้องการจะทราบรายการหลักสูตรของคณะใด โดยคลิกเลือกท่ีช่อง 

“คณะ” ซึ่งเป็นลกัษณะ list box ด้านบน ระบบจะแสดงข้อมลูรายการหลกัสตูรท่ีเปิดสอน

ของคณะท่ีเลือกโดยอตัโนมติั  ดังรูปท่ี 7 

 

 
รูปที่ 7 แสดงรายการหลกัสตูรของแต่ละคณะ 

  

คลิกเลือกคณะท่ีต้องการ 

คลิกช่ือหลกัสตูร 

ท่ีต้องการ 

ดรูายละเอียด

โครงสร้าง

หลกัสตูร 



คู่มือการใชร้ะบบบริการการศึกษา    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

8 

 

3) ในกรณีที่นกัศกึษาต้องการดโูครงสร้างหลกัสตูร ให้คลิกท่ี “ชื่อหลักสูตร” หน้าจอจะแสดง

รายวิชาที่อยู่ในโครงสร้างหลกัสตูร ใช้เมาส์คลิกที่ “รหัสวิชา” เพื่อแสดงคําอธิบายรายวิชา 

4) คลิกที่ “ถอยกลับ” เพื่อกลบัสูห่น้าจอแสดงโครงสร้างหลกัสตูรและคลิกท่ี “ถอยกลับ”  อีก

ครัง้เมื่อต้องการกลบัสูเ่มนหูน้าจอหลกั 

 

2.5 ขอเอกสารสําคัญ Online 

นกัศกึษาปัจจุบนัและศิษย์เก่า สามารถขอเอกสารสําคญัทางการศึกษาของสถาบนัได้จากเมนู 

“ขอเอกสารสําคัญ Online” 

วิธีใช้งาน  

ดไูด้ตามคําแนะนําท่ีแจ้งไว้ในแต่ละหน้าของเว็บเพจ  ดังรูปท่ี 8 

 

 
รูปที่ 8 แสดงหน้าจอหลกั เมนขูอเอกสารสําคญั Online 
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2.6 เปลี่ยนรหัสผ่าน 

 เป็นเมนูท่ีจะปรากฏเมื่อนกัศึกษาทําการ Log in แล้ว ใช้เมื่อนกัศึกษาต้องการที่จะเปลี่ยน

รหสัผ่านที่ใช้ในการ Log in  

รูปแบบของรหัสผ่านต้องมีความยาว 8-20 ตัวอักษร ประกอบด้วย 

-   ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก a-z อย่างน้อย 1 ตัวอักษร 

-   ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ A-Z อย่างน้อย 1 ตัวอักษร 

-   ตัวเลข 0-9 อย่างน้อย 1 ตัว 

 

 ข้อควรระวัง !! นกัศึกษาควรกําหนดรหสัผ่าน (Password) ท่ีตวันกัศึกษาจําได้แม่นและ

สะดวกแก่ตนเอง 

วิธีใช้งาน 

 คลิกท่ี “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ระบบจะนํานกัศึกษาไปสูห่น้าจอเปลี่ยนรหสัผ่าน จากนัน้ต้อง

ดําเนินการตามขัน้ตอนที่แจ้งไว้ในแต่ละหน้าของเว็บเพจจนเสร็จขัน้ตอน 
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2.7 ประวัตินักศึกษา 

 นกัศกึษาสามารถเรียกดขู้อมลูประวติัซึง่มีข้อมลูต่าง ๆ ของนกัศึกษา พร้อมทัง้แก้ไขข้อมลู

ประวติัได้ในบางสว่นท่ีทางกองบริการการศกึษาอนญุาตให้นกัศึกษาสามารถแก้ไขผ่านระบบเอง

ได้ เช่น ที่อยู่ปัจจุบนั อีเมล เป็นต้น 

วิธีใช้งาน 

1) คลิกท่ี  “ประวัตินักศึกษา”  ระบบจะนํานกัศกึษาไปสู่หน้าจอแสดงข้อมลูประวติันกัศึกษา 

ข้อมลูการศกึษา ข้อมลูท่ีอยู่ สถานภาพ ฯลฯ ดังรูปท่ี 9 

2) เมื่อต้องการแก้ไขข้อมลูประวติันกัศกึษา ใช้เมาส์คลิกลงบนช่องข้อมลูที่ต้องการแก้ไข  

โดยทางกองบริการการศกึษาจะเปิดให้นกัศกึษาแก้ไขข้อมลูได้เฉพาะบางรายการเท่านัน้  
 

 
รูปที่ 9 แสดงข้อมลูประวตัินกัศกึษา 

3) คลิกท่ี “ถอยกลับ” เมื่อต้องการกลบัสูเ่มนหูน้าจอหลกั  
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2.8 ลงทะเบียน 

 นกัศึกษาสามารถทําการลงทะเบียนเรียนได้โดยการเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบจะนํา

นกัศึกษาไปสู่หน้าจอลงทะเบียน (ซึ่งเมนูนีจ้ะหายไปเมื่อมีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือ

พ้นกําหนดช่วงเวลาลงทะเบียนในปฏิทินการศึกษา) ในส่วนนีท้างด้านซ้ายจะมีเมนูแสดง

ตัวเลือกการทํางานต่าง ๆ ท่ีใช้ในการลงทะเบียน เช่น แสดงหลักสูตร, ค้นหารายวิชา, คํานวณ

ค่าใช้จ่าย, แสดงตารางเรียน/สอบ และยืนยนัการลงทะเบียน 

วิธีใช้งาน 

1) คลิกท่ี “ลงทะเบียน” ระบบจะนํานักศึกษาเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน นักศึกษาจะพบ

เงื่อนไขในการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อศึกษาอ่านเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วและ

ต้องการลงทะเบียนให้คลิกปุ่ ม “ลงทะเบียน” หรือ “ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการลงทะเบียน 

โดยระบบจะนํานกัศกึษากลบัไปสูเ่มนูหน้าจอหลกั  

2) นกัศึกษาสามารถระบุรหสัวิชาลงไปในช่อง “รหัสวิชา” ได้เลย ในกรณีท่ีไม่ทราบรหสัวิชา

สามารถพิมพ์สญัลกัษณ์ * เพื่อค้นหารายวิชาทัง้หมดได้ ถ้าต้องการให้ผลการค้นหาแคบ

ลงหรือเป็นการค้นหาท่ีเฉพาะเจาะจงมากขึน้ ให้พิมพ์รหัสสาขาวิชา 2 ตัวแรกแล้วตาม

ด้วย  *  เช่น AS* จากนัน้ คลิกที่ปุ่ ม “ค้นหา” เพื่อค้นหารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน  

ดังรูปท่ี 10 
 

 คลิกเพื่อยืนยนัการลงทะเบียน 
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รูปที่ 10 แสดงหน้าจอลงทะเบียน 

3) จอภาพจะแสดงรายวิชาท่ีค้นหาขึน้มา ดังรูปท่ี 11 คลิกที่รูป ข อ ง ร หัส วิ ช า ท่ี

ต้องการลงทะเบียนเพื่อเลือกมาเก็บไว้ในรายการลงทะเบียน เมื่อคลิกเลือกแล้วระบบจะ

แสดงรายละเอียดของวิชาท่ีเลือกลงทะเบียนคือรหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต กลุ่ม 

แบบการลงทะเบียน วนัเวลา ห้องที่เรียน และคํานวณค่าใช้จ่าย โดยการคํานวณค่าใช้จ่าย

นักศึกษาสามารถคลิกปุ่ ม “คํานวณค่าใช้จ่าย” เพื่อใช้คํานวณและแสดงรายการ

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดเก่ียวกบัการลงทะเบียน 

o ถ้าต้องการลงทะเบียนในรายวิชาอ่ืน ๆ อีก ให้ทําตามขัน้ตอนเดิม 

o ถ้าต้องการลบวิชาใดออกจากรายการลงทะเบียน ให้คลิกเลือก “[ลบ]” 

o มีอีก 2 ปุ่ มท่ีนักศึกษาควรทราบคือปุ่ ม “ตรวจสอบ” คือ ปุ่ มท่ีใช้เพื่อตรวจสอบ

รายวิชาท่ีเลือกลงทะเบียนว่ามีตารางเรียนตรงกันหรือไม่ หรือตรวจสอบว่า

สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาดงักล่าวได้หรือไม่ และปุ่ ม “ดึงรายวิชาจากแผน” 

กรณีท่ีนกัศกึษาต้องลงทะเบียนตามแผนที่จดัไว้ 

 

ค้นหารายวิชาลงทะเบียน 
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รูปที่ 11 แสดงรายวิชาท่ีค้นหาและการเลือกวิชามาไว้ในรายการลงทะเบียน 

4) หลงัจากตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าการลงทะเบียนท่ีได้ทําลงไปแล้วนัน้ไม่พบปัญหาใด ๆ

เช่น ไม่ผ่านเงื่อนไขรายวิชา มีวิชาท่ีตารางเรียนตรงกัน เป็นต้น ให้คลิกที่เมนูฟังก์ชัน 

“ยืนยันการลงทะเบียน” ทางด้านซ้าย ระบบจะนํานักศึกษาสู่หน้าจอ ซึ่งแสดงรายการ

ลงทะเบียนทัง้หมด เมื่อนักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกปุ่ ม “ยืนยันการ

ลงทะเบียน” ที่ด้านบนอีกครัง้ กรณีที่พบความผิดพลาดของการลงทะเบียนให้คลิก “ถอย

กลับ” เพ่ือกลับไปยังส่วนของการลงทะเบียนและทาํการแก้ไข 

5) เมื่อคลิกแล้วระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลงทะเบียนของนักศึกษาในภาคนัน้ ๆ 

พร้อมทัง้แสดงยอดเงินทัง้หมดท่ีต้องชําระ ถือว่าขัน้ตอนการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย โดย

นัก ศึกษาสามารถคลิกท่ีปุ่ ม “ผลลงทะเบียน” เพื่อดูผลการลงทะเบียนและพิมพ์ใบแจ้ง

ยอดการชําระเงินท่ีธนาคาร 

6) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อต้องการกลบัสูเ่มนหูน้าจอหลกั  

คลิกเมื่อต้องการลบ

ออกจากรายการ

ลงทะเบียน 

คลิกเพื่อเลือก

รายวิชามา

ลงทะเบียน 
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2.8.1 แสดงหลักสูตร 

 เป็นเมนูที่อยู่ในหมวดเมนูลงทะเบียน เพื่อแสดงโครงสร้างหลกัสูตรท่ีอยู่ในสาขาวิชาของ

นักศึกษา หน้าจอจะแสดงผลแบ่งตามหมวดวิชา ซึ่งประกอบด้วยรหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/

ภาษาองักฤษ จํานวนหน่วยกิต โดยนกัศกึษาสามารถเรียกดขู้อมลูคําอธิบายรายวิชาได้ด้วย 

วิธีใช้งาน 

1) คลิกที่ “แสดงหลักสูตร” ระบบจะนํานักศึกษาไปสู่หน้าจอแสดงโครงสร้างหลกัสตูรวิชา 

ซึง่จะแสดงรหสัวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาองักฤษ จํานวนหน่วยกิต ดังรูปท่ี 12 

2) คลิกท่ี “ถอยกลับ” เพื่อกลบัสูห่น้าจอลงทะเบียน 

 

 
รูปที่ 12 แสดงโครงสร้างหลกัสตูรวิชา 
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2.8.2 ค้นหารายวิชาท่ีเปิดสอน 

 ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ทราบรหัสวิชา นักศึกษาสามารถเลือกเมนู “ค้นหารายวิชาท่ีเปิด

สอน” เพื่อทําการค้นหารายวิชามาทําการลงทะเบียนได้ ซึ่งเมนูนีจ้ะอยู่ทัง้ในส่วนของเมนูย่อย

ในเมนูลงทะเบียนและท่ีหน้าจอเมนูหลัก ขัน้ตอนการค้นหารายวิชานีม้ีวิธีการใช้เช่นเดียวกับ

เมน ู“วิชาท่ีเปิดสอน” 

วิธีใช้งาน 

1) คลิกที่   “ค้นหารายวิชาท่ีเปิดสอน”   ระบบจะนํานกัศึกษาสูห่น้าจอค้นหารายวิชาที่เปิด

สอน ซึ่งมีวิธีค้นหาเหมือนกับเมนู   “วิชาท่ีเปิดสอน”   แต่ในส่วนนีจ้ะแสดงปี/ภาค

การศกึษาที่จะทําการลงทะเบียนเลย ดังรูปท่ี 13 

2) กําหนดเงื่อนไขในการค้นหารายวิชา โดยเร่ิมจากการระบุคณะ, ปี/ภาคการศกึษา, จงัหวดั, 

ระดบัการศึกษา จากนัน้ให้พิมพ์รหสัวิชา และ/หรือชื่อวิชาท่ีต้องการค้นหา โดยนกัศึกษา

สามารถใช้เคร่ืองหมาย * เพื่อระบุบางส่วนของรหสัวิชา และ/หรือชื่อวิชาท่ีต้องการค้นหา 

เช่น AS* ในกรณีท่ีไม่ได้พิมพ์ข้อความใด ๆ ลงในช่องรหสัวิชา และ/หรือช่องชื่อวิชา ระบบ

จะค้นหารายวิชาโดยไม่คํานึงถึงรหสัวิชาและชื่อวิชา ดังรูปท่ี 14 และรูปท่ี 15 

 

 
 

รูปที่ 13 แสดงหน้าจอค้นหา 

  

เลือกคณะ 

เลือกปี/ภาคการศกึษา, 

จงัหวดัและ/หรือ 

ระดบัการศกึษา 

ระบุรหสัวิชา และ/หรือ ระบุวนัเวลา เลือก

การค้นหา 
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รูปที่ 14 แสดงรายวิชาในสาขาหลกัสตูร 

 
รูปที่ 15 แสดงรายละเอียดรายวชิา 

3) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อต้องการกลบัสูเ่มนหูน้าจอหลกั 

  

คลิกท่ีรหสัวิชา

เพื่อแสดง

รายละเอียดวิชา 

คลิกเพื่อเลือก 

รายวิชาลงทะเบียน 
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2.8.3 แสดงตารางเรียน/สอบ 

 นกัศึกษาสามารถตรวจดตูารางเรียน/สอบของรายวิชาท่ีลงทะเบียนไว้แล้วได้ ซึ่งแสดงผล

ได้ทัง้ในปี/ภาคการศกึษาปัจจบุนั ย้อนหลงัและปี/ภาคการศกึษาถดัไป ระบบจะแสดงวิชา วนั เวลา

ที่เรียน/สอบ ซึ่งเมนูนีจ้ะอยู่ทัง้ในส่วนของเมนูย่อยในเมนูลงทะเบียนและท่ีหน้าจอเมนูหลัก 

วิธีใช้งาน 

1) คลิกท่ี “แสดงตารางเรียน/สอบ” ระบบจะนํานกัศกึษาสูห่น้าจอแสดงตาราง 

เรียน/สอบของรายวิชาที่เลือกลงทะเบียน ดังรูปท่ี 16 

2) คลิกท่ี เคร่ืองหมาย  เพื่อดปีูการศึกษาก่อนหน้า คลิกเคร่ืองหมาย  เพื่อดปีูการศึกษา 

ถดัไป หรือท่ีตวัเลขเพื่อเลือกดภูาคการศึกษา 

 

 
รูปที่ 16 แสดงตารางเรียน/สอบของรายวิชาท่ีเลือกลงทะเบียน 

3) คลิกท่ี “ถอยกลับ” เมื่อต้องการกลบัสูเ่มนหูน้าจอหลกั 

  

คลิกรหสัวิชาเพื่อแสดงรายละเอียดวิชา 

คลิกเมื่อต้องการ

ค้นหาตารางเรียน

นกัศกึษา 
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2.9 ผลการลงทะเบียน 

เป็นเมนูท่ีนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน ซึ่งจะแสดงผลลงทะเบียนและ

รายการลงทะเบียนทัง้หมด ในส่วนนีน้ักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงินได้ในกรณีท่ี

ไม่ได้พิมพ์ทนัทีหลงัจากทําการลงทะเบียนเสร็จ 

วิธีใช้งาน 

1) คลิกที่ “ผลการลงทะเบียน” ระบบจะนํานกัศึกษาสู่หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนและ

รายการลงทะเบียนทัง้หมด ดังรูปท่ี 17 

 

 
รูปที่ 17 แสดงรายการลงทะเบียน 

2) คลิกท่ี    เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงินท่ีธนาคาร 

3) คลิกท่ี “ถอยกลับ” เมื่อต้องการกลบัสูเ่มนหูน้าจอหลกั หรือ “ออกจากระบบ” เมื่อ 

ต้องการออกจากระบบ 

  

เลือกแสดงปี/ภาคการศกึษา คลิกพิมพ์ใบแจ้งยอด 

การชําระเงินท่ีธนาคาร 
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2.10 การเพ่ิมรายวิชา 

เป็นเมนท่ีูนกัศึกษาสามารถตรวจสอบการเพิ่มรายวิชา ซึง่จะแสดงผลของการเพิ่มรายวิชา

ลงทะเบียน ในสว่นนีน้กัศกึษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงินที่ธนาคารได้ 

 

วิธีการใช้งาน 

1) คลิกที่ เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (เพิ่มวิชา) ดังรูปท่ี 18 

และรูปท่ี 19 

 
รูปที่ 18 แสดงผลการลงทะเบียนเรียน (เพ่ิมวชิา) 

คลิกพิมพ์ใบแจ้งยอดการ

ชําระเงินท่ีธนาคาร 
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รูปที่ 19 แสดงใบแจ้งการชาํระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน (เพ่ิมวิชา) 

2) คลิก “ถอยกลับ” เมื่อต้องการกลบัสูเ่มนูหน้าจอหลกัหรือออกจากระบบ เมื่อต้องการออก

จากระบบ  
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2.11 ตารางเรียน/สอบ 

 นกัศกึษาสามารถตรวจดตูารางเรียน/สอบของรายวิชาท่ีลงทะเบียนไว้แล้วได้ ซึง่แสดงผล

ได้ทัง้ในปี/ภาคการศกึษาปัจจบุนั ย้อนหลงัและปี/ภาคการศกึษาถดัไป ระบบจะแสดงวิชา วนั เวลา

ที่เรียน/สอบ 

วิธีใช้งาน 

1) คลิกที่ “ตารางเรียน/สอบ” ระบบจะแสดงข้อมูลตารางเรียน/สอบของรายวิชาท่ี

ลงทะเบียนไว้แล้วได้ ดังรูปท่ี 20 

2) คลิกท่ี เคร่ืองหมาย  เพื่อดปีูการศึกษาก่อนหน้า คลิกเคร่ืองหมาย  เพื่อดปีูการศึกษา 

ถดัไป หรือท่ีตวัเลขเพื่อเลือกดภูาคการศึกษา 
 

 
รูปที่ 20 แสดงตารางเรียน/สอบของรายวิชาท่ีเลือกลงทะเบียน 

3) คลิกท่ี “ถอยกลับ” เมื่อต้องการกลบัสูเ่มนหูน้าจอหลกั 

  

คลิกรหสัวิชาเพื่อแสดงรายละเอียดวิชา 

คลิกเมื่อต้องการ

ค้นหาตารางเรียน

นกัศกึษา 
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2.12 ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน 

 นกัศึกษาสามารถตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย/ทุน ได้จากเมนู “ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน” ซึ่งจะ

แสดงรายการค่าใช้จ่ายท่ีนักศึกษายังไม่ได้ทําการชําระและข้อมูลทุนการศึกษาท่ีนักศึกษาได้รับ

โดยตามปกติระบบจะแสดงรายการภาระค่าใช้จ่าย/ทนุให้เห็นในหน้าจอแรก เมื่อนกัศกึษาทําการ 

Log in เข้ามาในระบบ ในกรณีที่มียอดเงินค้างชําระ 

วิธีใช้งาน 

1) คลิกที่ “ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน” ระบบจะนํานักศึกษาไปสู่หน้าจอแสดงข้อมูลภาระ

ค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา โดยจะแสดงยอดค้างชําระทัง้หมดและทุนการศึกษาท่ีนกัศึกษา

ได้รับ ดังรูปท่ี 21 

 

 
รูปที่ 21 แสดงภาระคา่ใช้จา่ยและทนุการศกึษา 

2) คลิกท่ี “ถอยกลับ” เมื่อต้องการกลบัสูเ่มนหูน้าจอหลกั 

 

หมายเหตุ เมื่อชําระเงินแล้ว ทางสถาบนัจะดําเนินการปรับปรุงยอดค้างชําระโดยปกติจะใช้เวลา 

2 วนัทําการ (เว้นวนัหยุดราชการ) ยอดค้างชําระถึงจะไม่ปรากฏอีก โดยให้นกัศึกษาเก็บส่วนที่เป็น

ของนกัศกึษาในใบแจ้งยอดการชําระเงินไว้เป็นหลกัฐานการชําระเงินด้วย 

คลิกเลือกปี/ภาคการศกึษาท่ีต้องการทราบค่าใช้จ่าย 
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2.13 ผลการศึกษา 

 นกัศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษา ได้จากเมนู “ผลการศึกษา” โดยระบบจะแสดง

ข้อมลูผลการศกึษาทัง้หมด ทัง้ปี/ภาคการศกึษาปัจจบุนัและย้อนหลงั 

วิธีใช้งาน 

1) คลิกท่ี “ผลการศึกษา” ระบบจะนํานกัศกึษาไปสูห่น้าจอแสดงผลการศกึษา  

ประกอบไปด้วยข้อมลูรหสัวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เกรดแต่ละวิชาและเกรดเฉลี่ยรวม 

ซึง่จะแสดงตามลําดบัปี/ภาคการศกึษา ดังรูปท่ี 22 

 

 
รูปที่ 22 แสดงข้อมลูผลการศกึษา 

2) คลิกท่ี “ถอยกลับ” เมื่อต้องการกลบัสูเ่มนหูน้าจอหลกั 

  

คลิกเลือกปี/ภาคการศกึษาท่ี

ต้องการทราบ 
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2.14 ประเมินอาจารย์ผู้สอน 

 ทางสถาบนักําหนดให้ประเมินอาจารย์ผู้สอน หลงัเสร็จสิน้การเรียนการสอนในแต่ละภาค

การศกึษา ซึง่นกัศกึษาจะต้องเข้ามาประเมินอาจารย์ผู้สอนตามช่วงเวลาท่ีสถาบนักําหนดเท่านัน้ 

วิธีใช้งาน 

1) คลิกที่ “ประเมินอาจารย์ผู้สอน” ระบบจะนํานกัศึกษาเข้าสู่หน้าจอการประเมินการสอน

ของอาจารย์โดยนกัศกึษา ดังรูปท่ี 23 

2) คลิกท่ี “คู่มือการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอน” เพื่อดูการใช้งานระบบ

ประเมินอาจารย์ 
 

 
รูปที่ 23 แสดงข้อมลู ประเมินอาจารย์ผู้สอน 

3) คลิกท่ี “ถอยกลับ” เมื่อต้องการกลบัสูเ่มนหูน้าจอหลกั 
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2.15 สอบประมวลความรู้ 

 นักศึกษาสามารถทําการสมัครสอบประมวลความรู้ได้ก็ต่อเมื่ อทางคณะส่ง

กําหนดการสมัครมายังกองบริการการศึกษาแล้วเท่านัน้ เพ่ือท่ีจะทําการเปิดระบบให้

สมัครสอบได้ ทัง้นีนั้กศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะสามารถสมัครสอบประมวล

ความรู้ด้วย  

 

 ขัน้ตอนในการสมัครสอบประมวลความรู้นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ 

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

เพื่อความสะดวกในการใช้งานของนกัศกึษา 

 
 

2.16 ตรวจสอบจบ 

 สําหรับนักศึกษาท่ีต้องการทราบผลการศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนและสอบผ่านได้ตาม

หลักสูตร โดยสามารถค้นหาได้จากเมนู “ตรวจสอบจบ” ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

ประกอบด้วย โครงสร้างหลกัสตูร หน่วยกิตจบและหน่วยกิตท่ีสอบผ่าน พร้อมรายละเอียดทัง้หมด

เก่ียวกบัผลการศกึษา 

วิธีใช้งาน 

1) คลิกที่ “ตรวจสอบจบ” ระบบจะนํานักศึกษาสู่หน้าจอตรวจสอบการจบการศึกษา ซึ่ง

ระบบจะแสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตจบและหน่วยกิตท่ีสอบผ่าน พร้อม

รายละเอียดทัง้หมดเก่ียวกับผลการศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกการแสดงผลข้อมูล

ดงักลา่วโดยคลิกเลือกท่ีช่องรายการ “โปรดเลือก” ด้านบน ดังรูปท่ี 24 

  



คู่มือการใชร้ะบบบริการการศึกษา    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

26 

 

 

 
รูปที่ 24 แสดงหน้าจอการตรวจสอบการจบการศกึษา 

2) คลิกท่ี “ถอยกลับ” เมื่อต้องการกลบัสูเ่มนหูน้าจอหลกั 

 

2.17 เอกสารประกอบการเรียน 

 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนของอาจารย์ผู้ สอน ซึ่งจะมีไฟล์

เอกสารแสดงต่อเมื่อ อาจารย์ผู้สอนได้อัพโหลดไฟล์เอกสารและแจ้งนักศึกษาในชัน้เรียนเพื่อทํา

การดาวน์โหลดเท่านัน้ 

 

2.18 ค้นหาตารางสอนอาจารย์ 

 นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลตารางสอนอาจารย์ได้จากเมนู “ค้นหาตารางสอน

อาจารย์” ซึง่ระบบจะแสดงข้อมลูตารางสอนอาจารย์ท่ีนกัศึกษาต้องการค้นหา รวมทัง้ห้องทํางาน 

office hour และอีเมล 

วิธีใช้งาน 

1) คลิกที่ “ค้นหาตารางสอนอาจารย์” ระบบจะนํานกัศกึษาสูห่น้าจอการค้นหา 

ตารางสอนอาจารย์ ดังรูปท่ี 25 

  

คลิกเลือกการแสดงผลข้อมลู 
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2) ระบุชื่อ - นามสกุลอาจารย์ท่ีนักศึกษาต้องการจะค้นหาหรือใช้สญัลักษณ์ * (เหมือนกับ

ส่วนการค้นหาของเมนูอ่ืน ๆ ) หรือคลิกที่ “ค้นหา” ระบบจะแสดงรายชื่ออาจารย์ทัง้หมด 

คลิกที่ “ชื่ออาจารย์” ท่ีนักศึกษาต้องการทราบตารางเวลาสอน ระบบจะแสดงข้อมูล

ตารางสอนของอาจารย์ ห้องทํางาน office hour และอีเมล 
 

 
รูปที่ 25 แสดงหน้าจอการค้นหาตารางสอนของอาจารย์ 

3) คลิกท่ี “ถอยกลับ” เมื่อต้องการกลบัสูเ่มนหูน้าจอหลกั 

 

2.19 ติดตามผลคาํร้อง 

 นกัศกึษาสามารถติดตามคําร้องที่ขอผ่านระบบ ขอเอกสารสําคญั Online ตามที่ระบุไว้ใน

ข้อ 2.5 

1) คลิกท่ี “ติดตามผลคาํร้อง” เมื่อต้องการทราบผลคําร้องที่เขียนผ่านระบบและคําร้อง 

อ่ืน ๆ ที่ได้ทําการติดต่อโดยตรงกบักองบริการการศกึษา 

2) คลิกที่ “ถอยกลับ” เมื่อต้องการกลบัสูเ่มนหูน้าจอหลกั  

  

ระบช่ืุอ – นามสกลุอาจารย์ 

ท่ีต้องการค้นหา/หรือคลิกท่ีค้นหา 
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2.20 เสนอความคิดเหน็ 

 เป็นเมนูท่ีใช้สําหรับให้นักศึกษา เสนอความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลโดยเขียนผ่าน

ระบบ โดยสามารถระบหุรือไม่ระบไุด้ว่าต้องการสง่ถึงใครได้ 

วิธีใช้งาน 

1) คลิกท่ี “เสนอความคิดเห็น” ระบบจะนํานกัศึกษาไปสูห่น้าฟอร์มเขียนข้อความ ระบบจะ

แสดงวันเดือนปีปัจจุบนั ช่องสําหรับกรอกข้อความซึ่งสามารถกรอกข้อความได้สูงสดุไม่

เกิน 255 ตวัอกัษร โดยมีการแสดงจํานวนตวัอกัษรขณะท่ีกําลงัพิมพ์ในช่องด้านล่าง และ

ช่องรายการ “ต้องการถาม” สําหรับระบคุนที่ต้องการสง่ถึง เมื่อกรอกข้อมลูและตรวจสอบ

ความเรียบร้อยแล้วจึงคลิกปุ่ ม “ส่งข้อความ” ดังรูปท่ี 26 

 

 
รูปที่ 26 แสดงหน้าฟอร์มเสนอความคิดเห็น 

2) คลิกท่ี “ถอยกลับ” เมื่อต้องการกลบัสูเ่มนหูน้าจอหลกั   

เลือกอาจารย์คณะ/ กรอกข้อมลู 

และ/หรือระบช่ืุอผู้ ท่ีต้องการถาม 
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2.21 ประวัติการเข้าใช้ระบบ 

 นกัศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมลูการเข้าใช้ระบบของนกัศึกษาได้จากเมนู “ประวัติการ

เข้าใช้ระบบ” ซึง่จะแสดงข้อมลูวนั เวลา หมายเลข IP Address ท่ีนกัศกึษามีการเข้าสูร่ะบบ 

วิธีใช้งาน 

1) คลิกท่ี “ประวัติการเข้าใช้ระบบ” ระบบจะนํานกัศกึษาสูห่น้าจอแสดงข้อมลู  

การเข้าใช้ระบบของนกัศกึษาแสดงข้อมลูวนั เวลา หมายเลข IP Address ท่ีนกัศกึษาเข้าสู่

ระบบ โดยจะเรียงจากวนัท่ีลา่สดุก่อน ใช้เมาส์คลิกเคร่ืองหมาย เพื่ อดู ข้อมูล เ ดือน

ก่อนหน้า คลิกเคร่ืองหมาย เพื่อดู เดือนถดัไป ดังรูปท่ี 27 

 

 
รูปที่ 27 แสดงประวตัิการเข้าใช้ระบบ 

2) คลิกท่ี “ถอยกลับ” เมื่อต้องการกลบัสูเ่มนหูน้าจอหลกั 

  

คลิกเพื่อเลือกการแสดงผล 
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2.22 แสดงความจาํนงรับปริญญา 

 นักศึกษาสามารถแสดงความจํานงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านทางระบบได้ 

พร้อมทัง้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลประวัติได้ในบางส่วนท่ีทางกองบริการการศึกษาอนุญาตให้

นกัศกึษาสามารถแก้ไขผ่านระบบเองได้ 

วิธีใช้งาน 

1) คลิกท่ี “แสดงความจํานงรับปริญญา” เพื่อย่ืนแสดงความจํานงฯ (ปุ่ มนีจ้ะแสดงเมื่อ

อยู่ในช่วงวันท่ีสถาบันกาํหนดให้แสดงความจาํนงรับปริญญาเท่านัน้)  

2) เข้าสูห่น้าจอการแสดงความจํานงเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ซึง่แบ่งการแสดงข้อมลู

ดงันี ้

ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา และข้อมูลท่ีอยู่ ปัจจุบันซึ่งนักศึกษาสามารถ

เปลี่ยนแปลง/แก้ไขที่อยู่ได้ 

ตอนท่ี 2 - ตอนท่ี 6 เป็นแบบสอบถามซึง่นกัศกึษาต้องตอบทกุคน 

หมายเหตุ: ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดในส่วนท่ีนักศึกษาไม่สามารถแก้ไขได้เองผ่านระบบ ให้

นกัศกึษาติดต่อกองบริการการศกึษา เพื่อทําการแก้ไข 

เมื่อทํารายการตาม ข้อ 2 เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ ม “แสดงความจาํนง” เพื่อทําการ 

บนัทกึข้อมลูและยืนยนัการแสดงความจํานงรับปริญญา 

 
 

3) คลิกที่ “พิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงินท่ีธนาคาร” เพื่อพิมพ์ใบแจ้งไปชําระเงินท่ี

ธนาคาร 

 
4) ถ้าต้องการแก้ไขข้อมลูที่อยู่ปัจจบุนัและสถานที่ทํางาน ให้คลิกปุ่ ม “แก้ไข” 
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2.23 ออกจากระบบ 

 เมื่อนกัศึกษาต้องการออกจากระบบ หรือเสร็จสิน้การใช้งานระบบแล้ว โดยคลิกที่เมน ู

“ออกจากระบบ” บนสดุทางด้ายซ้ายของหน้าจอเมนหูลกั ดังรูปท่ี 28 

 

 

 
รูปที่ 28 แสดงการออกจากระบบ

คลิกเพื่อออกจากระบบ 
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นกัศกึษาสามารถติดตามข่าวสาร/ประกาศของสถาบนั รวมทัง้ข้อมลูอ่ืน ๆ เก่ียวกบั

การศึกษาและดาวน์โหลดแบบฟอร์มคําร้องได้จากเว็บไซต์ของกองบริการการศึกษา 

http://edserv.nida.ac.th 

 

 

http://edserv.nida.ac.th/
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