
   

บันทึกการเล่าเรื่อง 
กลุ่ม ชุมชนคนโชติเวช 

เรื่อง ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา 
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2102 ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา  
 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
รติมากานต์  ห้วยหงษ์ทอง 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      จากที่ได้รับฟังจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา นั้น 
      ได้อธิบายและแนะน าเกี่ยวกับ ระบบทะเบียนและบริการ
การศึกษา คือ (http://reg.rmutp.ac.th)  เนื่องจากสามารถ
พัฒนาสมรรถนะทางด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาให้กับ
บุคลากรคณะฯ ดังประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การเข้าใช้ระบบ  
1.1 เริ่มต้นเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th/

ระบบสารสนเทศ/ และเลือกหัวข้อ การศึกษา/
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา 

 
 

1.2 เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ระบบทะเบียนและบริการ
การศึกษา ให้กรอกรหัสประจ าตัว และรหัสผ่าน 
(เลขบัตรประชาชน หรือ รหัส Login เข้าระบบ
การใช้งาน internet ของมหาวิทยาลัย) 

 
 

    การใช้ระบบทะเบียนและบริการ
การศึกษา สรุปไดด้ังนี ้
           ได้อธิบายและแนะน าเกี่ยวกับ ระบบ
ท ะ เ บี ย น แ ล ะ บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า  คื อ 
(http://reg.rmutp.ac.th)  เนื่องจากสามารถ
พัฒนาสมรรถนะทางด้านการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาให้กับบุคลากรคณะฯ ดังประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1. การเข้าใช้ระบบ  
1.1 เริ่มตน้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ 
www.rmutp.ac.th/ระบบ

สารสนเทศ/ และเลอืกหัวข้อ 

การศกึษา/ระบบทะเบียนและ
บริการการศึกษา 
1.2 เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ระบบ
ทะเบียนและบรกิารการศกึษา 
ให้กรอกรหัสประจ าตวั และ
รหัสผ่าน (เลขบัตรประชาชน 
หรือ รหัส Login เข้าระบบการ
ใช้งาน internet ของ
มหาวิทยาลัย) 
- หัวข้อ เมนูหลัก/ภาระอาจารย์
ท่ีปรึกษา สามารถการเข้าไป
แก้ไข หรือ เพื่อกรอกข้อมูลที่
จ าเป็นในการติดต่อเพิ่มเติม
ให้กับนักศกึษา ระเบียนประวัติ
ของอาจารย์ หรือ บุคลากร
คณะฯ 
- หัวข้อ เมนูหลัก/รายชื่อ นศ. 
ที่ให้ค าปรึกษา เราสามารถ
บริหารจัดการให้นกัศกึษา
สามารถเข้าใช้งานได้ตามระดับ 
เช่น อนญุาตให้เข้าใช้งาน
ตามปกติ , ไม่อนุญาตให้ นศ. 
เข้าใช้งาน และ ไม่สามารถ
ลงทะเบียนได้  
- หัวข้อ เมนูหลัก/รายชื่อ นศ. 
ยังสามารถเข้าถึงขอ้มูลของ นศ. 
แต่ละคนได้ รวมถึงสามารถท า
บันทึกถึงผู้เรียนได้อกีด้วย โดย
จะมีชอ่งกรอกขอ้มูลให้ค้นหา 
นศ. ทีม่ีอยู่ระบบ พร้อมทั้งกรอก 
ชื่อเรื่อง ข้อความ และก าหนดวนั 
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- หัวข้อ เมนูหลัก/ภาระอาจารย์ท่ีปรึกษา สามารถ
การเข้าไปแก้ไข หรือ เพ่ือกรอกข้อมูลที่จ าเป็นในการ
ติดต่อเพ่ิมเติมให้กับนักศึกษา ระเบียนประวัติของ
อาจารย์ หรือ บุคลากรคณะฯ 

 

 
- หัวข้อ เมนูหลัก/รายช่ือ นศ. ที่ให้ค าปรึกษา เรา
สามารถบริหารจัดการให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน
ได้ตามระดับ เช่น อนุญาตให้เข้าใช้งานตามปกติ , ไม่
อนุญาตให้ นศ. เข้าใช้งาน และ ไม่สามารถ
ลงทะเบียนได้ ดังภาพ  

 

เวลาในการแสดงผลบันทกึถึง
ผู้เรียนได้ และระดับความส าคัญ
ของบันทึกถึงผู้เรียน มีความ
เร่งด่วนมากนอ้ยได้ตามต้องการ 

2. บันทึกเกรด 
2.1 ไปที่หัวข้อ เมนูหลัก/บันทึก
เกรด จะเข้ามายังหน้าเว็บ
รายชื่อนกัศกึษา ปีการศกึษา
ปัจจุบันทีอ่าจารย์ได้ด าเนนิการ
สอนอยู่  
2.2 สามารถคลกิเข้าไปดูรายชื่อ
นักศกึษาในรายวิชาที่สอนได้เป็น
รายบุคคล  
- ตารางเรียน/สอบของรายวิชา
ท่ีลงทะเบียนแล้ว เราสามารถ
เข้าไปดูรายวิชาทั้งหมดที่ นศ. ได้
ลงทะเบียนเรียน  
- หน้าเว็บบนัทึกเกรด เรา
สามารถเข้าไปบันทกึเกรดของ
แต่ละวิชาที่สอนอยู่ในภาค
การศกึษาปัจจุบัน โดยการคลิกที่
ช่องคะแนน บนสัญลกัษณะปุ่ม
เครื่องหมายค าถาม เพื่อเข้าไป
บันทึกช่วงคะแนน  

3. ภาระงาน มคอ. 
3.1 ไปที่หัวข้อ เมนูหลัก/ภาระ
งาน มคอ. จะเข้ามายังหน้าเว็บ
ภาระงาน มคอ. จะแจ้งให้
อาจารย์ทราบเกี่ยวกับ ปฏิทิน
การบันทกึ มคอ. ต่างๆ  
- โดยเข้ามาตรวจสอบ มคอ.
3/4/5/6 ได้ตามปกีารศกึษาที่
ระบบได้แจ้งเอาไว้ โดยจะแสดง
สถานะ มคอ. ว่าได้จัดเตรียม 
หรือ ส่งรายการ มคอ. ไปแล้ว 
และระบบจะบันทึกวนัที่ส่ง
รายการ มคอ. เอาไว้ด้ว  
- บันทึก มคอ.3/4 เราสามารถ
เข้าไปแก้ไข มคอ. เพิ่มได้ ถ้า
สถานะ มคอ. ในระบบยังแจ้งไว้
ว่า ยังไม่สร้าง จดัเตรียม แตถ่้า
อยู่ในสถานะส่งรายการ มคอ. 
แล้ว เราจะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลไดอ้ีก  
- บันทึก มคอ.5/6 เราสามารถ
เข้าไปแก้ไข มคอ. เพิ่มได้ ถ้า
สถานะ มคอ. ในระบบยังแจ้งไว้
ว่า ยังไม่สร้าง จดัเตรียม แตถ่้า
อยู่ในสถานะส่งรายการ มคอ. 
แล้ว เราจะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลไดอ้ีก  



   

 
- หัวข้อ เมนูหลัก/รายช่ือ นศ. ยังสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของ นศ. แต่ละคนได้ รวมถึงสามารถท าบันทึก
ถึงผู้เรียนได้อีกด้วย โดยจะมีช่องกรอกข้อมูลให้ค้นหา 
นศ. ที่มีอยู่ระบบ พร้อมทั้งกรอก ชื่อเรื่อง ข้อความ 
และก าหนดวัน เวลาในการแสดงผลบันทึกถึงผู้เรียน
ได ้และระดับความส าคัญของบันทึกถึงผู้เรียน มีความ
เร่งด่วนมากน้อยได้ตามต้องการ 

 
 

2. บันทึกเกรด 
2.1 ไปทีห่ัวข้อ เมนูหลัก/บันทึกเกรด จะเข้ามายัง

หน้าเว็บรายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษาปัจจุบันที่
อาจารย์ได้ด าเนินการสอนอยู่ ดังภาพ 

 



   

 
2.2 สามารถคลิกเข้าไปดูรายชื่อนักศึกษาในรายวิชา

ต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษาที่สอนได้เป็น
รายบุคคล ดังภาพ 

 

 

 
- ตารางเรียน/สอบของรายวิชาที่ลงทะเบียนแล้ว 
เราสามารถเข้าไปดูรายวิชาทั้งหมดที่ นศ. ได้
ลงทะเบียนเรียน ดังภาพ 



   

 

 
- หน้าเว็บบันทึกเกรด เราสามารถเข้าไปบันทึกเกรด
ของแต่ละวิชาที่สอนอยู่ในภาคการศึกษาปัจจุบัน โดย
การคลิกทีช่่องคะแนน บนสัญลักษณะปุ่มเครื่องหมาย
ค าถาม เพ่ือเข้าไปบันทึกช่วงคะแนน ดังภาพ  

 

 



   

 

 

 
 

3. ภาระงาน มคอ. 
3.1 ไปทีห่ัวข้อ เมนูหลัก/ภาระงาน มคอ. จะเข้า
มายังหน้าเว็บภาระงาน มคอ. จะแจ้งให้อาจารย์ทราบ
เกี่ยวกับ ปฏิทินการบันทึก มคอ. ต่างๆ ดังภาพ 

 
 

 



   
- โดยเข้ามาตรวจสอบ มคอ.3/4/5/6 ได้ตามปี
การศึกษาที่ระบบได้แจ้งเอาไว้ โดยจะแสดงสถานะ 
มคอ. ว่าได้จัดเตรียม หรือ ส่งรายการ มคอ. ไปแล้ว 
และระบบจะบันทึกวันที่ส่งรายการ มคอ. เอาไว้ด้ว 
ดังภาพ 

 
- บันทึก มคอ.3/4 เราสามารถเข้าไปแก้ไข มคอ. เพ่ิม
ได้ ถ้าสถานะ มคอ. ในระบบยังแจ้งไว้ว่า ยังไม่สร้าง 
จัดเตรียม แต่ถ้าอยู่ในสถานะส่งรายการ มคอ. แล้ว 
เราจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก ดังภาพ 

  

 
 
 
 
 
 



   
- บันทึก มคอ.5/6 เราสามารถเข้าไปแก้ไข มคอ. เพ่ิม
ได้ ถ้าสถานะ มคอ. ในระบบยังแจ้งไว้ว่า ยังไม่สร้าง 
จัดเตรียม แต่ถ้าอยู่ในสถานะส่งรายการ มคอ. แล้ว 
เราจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก ดังภาพ 

 

 
 
ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่อง ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา 
 
 

 
 


