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ระบบสารสนเทศนักศึกษา 

การเข้าระบบสารสนเทศนักศึกษา 

1. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์  http://www.mcru.ac.th/index2.php  เพ่ือเข้าสู่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

2. เลือกเมนู  ระบบสารสนเทศนักศึกษา 

  

 คลิก  ค าว่า  “ระบบสารสนเทศนักศึกษา”  หรือ 
http://202.29.37.34/mcru02/e-register/index.php?muCode=viewlogin 

 

 

  

 พิมพ์ http://www.mcru.ac.th 

จะปรากฏภาพดังนี้ 

http://www.mcru.ac.th/index2.php
http://202.29.37.34/mcru02/e-register/index.php?muCode=viewlogin
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3. ขั้นตอนการ  Login  เข้าระบบ  โดยหน้าจอจะปรากฏให้นักศึกษาเข้าใช้งานดังนี้ 
1. รหัสผู้ใช้งาน  คือ  รหัสประจ าตัวนักศึกษา  จ านวน  9  หลัก 
2. หัสผ่าน  คือ  รหัสประจ าตัวนักศึกษา  จ านวน  9  หลกั 
3. รหัสตรวจสอบ  จะปรากฏตัวอักษร  หรืออักขระ  4  ตัว 
4. คลิก  ค าว่า  “ตกลง” 

 

4. แสดงหน้าจอแรกของระบบ โดยมีส่วนต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการใช้งานดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เมนูใช้งาน จะปรากฏไปด้วยเมนูต่าง ๆ ที่นักศึกษาจ าเป็นต้องใช้ระบบ
 ส่วนที่ 2 เมนูออกจากระบบ เลือกเมื่อต้องการออกจากระบบงาน 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ใช้งาน จะประกอบไปด้วยรูป รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล  
  คณะ สาขาวิชา รุ่น และหมู่เรียนของนักศึกษา 

 
 

2 

3 

4 

123456790 นางสาวบัณฑิต วิทยาลัย 
คณะ  ครุศาสตร์ 
สาขาวิชา  วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
รุ่น 5  หมู่ 1 

ส่วนที่ 2 เมนูออกจากระบบ ส่วนที่ 1 เมนูใช้งาน 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ใช้งาน 
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การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

1. เลือกเมน ู เปลี่ยนรหัสผ่าน  เพ่ือเปลี่ยนรหัสผ่านของนักศึกษา 
2. นักศึกษาใส่  “รหัสผ่านเดิม”  “รหัสผ่านใหม่”  และ  “ยืนยันรหัสใหม่”  กดปุ่ม  ตกลง 

 

  

คลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน 
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ประวัตินักศึกษา 

เลือกเมนู  ข้อมูลเบื้องต้น  ==>  ประวัติส่วนตัว  เพ่ือเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ส่วนตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การศึกษา 
2. ข้อมูลเข้าศึกษา 
3. ข้อมูลส่วนตัว 
4. ข้อมูลการศึกษา (เดิม) 
5. ข้อมูลที่อยู่ 
6. ข้อมูลครอบครัว 
7. ประวัติการท างาน 
8. ข้อมูลอื่น ๆ 

 

 

  

 หากมีข้อผิดพลาด ให้ติดต่อเพ่ือขอแก้ไขได้ที่ 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย และ/หรือ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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การลงทะเบียนเรียน 

1. การเข้าโปรแกรมลงทะเบียนเรียน 
 เลือกเมนู  ลงทะเบียน/ประเมิน  ==>  ลงทะเบียน  เพ่ือเริ่มต้นการ  จองลงทะเบียนเรียน 
ในแต่ละภาคเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 รายวิชา/Section  ใช้ส าหรับ ถอนรายวิชา ออกจาก ส่วนที่ 3 
 ส่วนที่ 2 รายวิชา จากแผนการเรียน เป็นรายวิชาที่ปรากฏตามแผนการเรียนในแต่ละ 
      ภาคการศึกษา (ใช้ในการลงทะเบียนเรียนต่อไป) 
 ส่วนที่ 3 รายวิชาที่ลงทะเบียน  เป็นรายวิชาที่นักศึกษาได้เลือกลงทะเบียนเรียนแล้ว 

จาก ส่วนที่ 2 

 

 
 
 การลงทะเบียนเรียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีรายวิชาปรากฏในส่วนที่ 3 รายวิชาที่ลงทะเบียน เท่านั้น 
 พิมพ์เอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าได้ลงทะเบียนเรียนแล้วที่เมนู แผนการเรียน  ==>  ตารางเรียน 

ส่วนที่ 1 รายวิชา/Section 

ส่วนที่ 2 รายวิชา 
จากแผนการเรียน 

ส่วนที่ 3 รายวิชา
ที่ลงทะเบียน 
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2. การจองลงทะเบียนเรียนตลอดแผนการเรียน 
 2.1 คลิกท่ีปุ่ม         ช่อง เลือก ในส่วนที่ 2 รายวิชา จากแผนการเรียน ของแถวที่ต้องการ
จองลงทะเบียน 
 2.2 รายวิชาจะไปปรากฏที่ ส่วนที่ 3 รายวิชาลงทะเบียน (หากรายวิชาไม่ปรากฏในส่วนนี้    
ถือว่าการลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์) 

 

3. การถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

 3.1 คลิกที่ปุ่ม  ในช่อง ถอน ของส่วนที่ 3 รายวิชาที่ลงทะเบียน ในรายวิชาที่ต้องการถอนออก 
 3.2 ข้อมูลรายวิชา ได้แก่ รหัสวิชา Section ชื่อวิชา หน่วยกิจ ประเภทการลงทะเบียน เลือก 
จะปรากฏในส่วนที่ 1 รายวิชา/Section 
 3.3 คลิกท่ีปุ่ม     รายวิชาก็จะถูกถอนออกไปจากระบบ 

(นักศึกษาห้ามลืมคลิกที่ปุ่มถอนรายวิชา มิเช่นนั้นรายวิชาจะไม่ถูกถอนออกไปจากระบบ) 

 

 คลิกเพ่ือเลือกรายวิชาเรียน 

 รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนเรียบร้อย
แล้ว 

 คลิกเพ่ือถอนรายวิชาเรียนออกจากระบบ 

 คลิกเพ่ือจะถอนรายวิชาเรียน 
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4. การดูตารางเรียนและรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
 4.1 เลือกเมนู  แผนการเรียน  ==>  ตารางเรียน  เพ่ือดูตารางเรียนและรายวิชาที่นักศึกษา
ได้ลงทะเบียนแล้ว 
 4.2 คลิกเลือก  ปีการศึกษาและภาคการศึกษา  ที่ต้องการ 

(นักศึกษาต้องจองลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนจึงจะปรากฏ ปีการศึกษา/  
ภาคการศึกษา) 

 

 
4.3 ปรากฏหน้าจอรายละเอียดตารางเรียนของนักศึกษา 
4.4 คลิกท่ีปุ่ม           เพ่ือพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ 

 

กรณี เป็นรายวิชาที่ไม่มีในแผนการเรียนและนักศึกษาจ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนในภาคนั้น
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1. นักศึกษารับใบค าร้องขอเพ่ิม-ถอน และยกเลิกรายวิชา ได้ที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
และ/หรือส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2. กรอกข้อมูลในใบค าร้องขอเพ่ิม-ถอน และยกเลิกรายวิชา ให้ครบถ้วน 
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 3. ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
 4. ส่งใบค าร้องเพ่ิมรายวิชาที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 5. ติดตามผลการเพ่ิมรายวิชาจากระบบสารสนเทศนักศึกษา (เมนู แผนการเรียน ==> 
ตารางเรียน) 
 6. หากไม่ปรากฏรายวิชาที่เมนู ตารางเรียน ให้ติดต่อที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย และ/หรือ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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การพิมพ์ใบแจ้งหนี้และการตรวจสอบการช าระเงิน 

1. การตรวจสอบและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 
 นักศึกษาเข้าไปพิมพ์รายงานหลังจากหมดเขตเพิ่ม-ถอน และยกเลิกรายวิชา ในแต่ละ  
ภาคเรียนแล้ว 3 วัน เพ่ือใช้ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 
  1) รายละเอียดตารางเรียนและรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
  2) จ านวนเงินที่ต้องช าระ 
  3) ก าหนดการช าระเงิน 
  4) ธนาคารที่สามารถน าเงินไปช าระได้ 

 1.1 เลือกเมนู ลงทะเบียน/ประเมิน ==> ใบแจ้งหนี้ เพ่ือดูรายละเอียดใบแจ้งหนี้และพิมพ์
ใบแจ้งหนี้ 
 1.2 คลิกท่ีปุ่ม          เพ่ือพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ 

 

 

 
 
 นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้ภายในก าหนดการช าระเงินเท่านั้น 
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    แสดงตัวอย่างใบแจ้งหนี้ 

 
  

3) ก าหนดการช าระเงิน 2) จ านวนเงินที่ต้องช าระ 

1) 
รายละเอียด
ตารางเรียน
และรายวิชา
ที่ลงทะเบียน

เรียน 

 

4) ธนาคารที่สามารถน าเงินไปช าระได้ 
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2. ตรวจสอบการช าระเงิน 
 2.1 เลือกเมนู ลงทะเบียน/ประเมิน ==> ใบเสร็จรับเงิน เพ่ือตรวจสอบสถานะในการช าระเงิน 
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การดูตารางสอบ 

1. เลือกเมนู  แผนการเรียน  ==>  ตารางสอบ  เพ่ือดูตารางสอบในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนแล้ว 
2. คลิกเลือก  ปีการศึกษาและภาคการศึกษา  ที่ต้องการ 

 

3. ปรากฏหน้าจอรายละเอียดตารางสอบของนักศึกษา 
4. คลิกท่ีปุ่ม           เพ่ือพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ 

ตารางสอบ 
ตารางสอบ 

ปี 2561     ภาคการศึกษา 1 
รหัสนักศึกษา   000000000 
ชื่อ-นามสกุล   0000000000000000 

ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

ระดับการศึกษา ปริญญาโท 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เลขที่/จ านวน นศ. วันที่สอบ เวลาสอบ ห้อง 

1 EA64201 หลักการ ทฤษฎ ีและการปฏิบัติการ
บริหารการศึกษา 

1-20/20 08-12-2561 08.30-12.00 326 

2 EA64205 การส่งเสริมคุณภาพและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1-20/20 08-12-2561 13.00-16.00 326 

3 EA64207 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
และกฎหมายส าหรับผู้บริหาร
การศึกษา 

1-20/20 09-12-2561 08.30-12.00 326 

4 EA64302 การบริหารการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะ
การคิด 

1-20/20 09-12-2561 13.00-16.00 326 
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การประเมินอาจารย์ผู้สอน 

1. ขั้นตอนการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 1.1 เลือกเมนู  ลงทะเบียน/ประเมิน  ==>  ประเมินอาจารย์  เพ่ือประเมินอาจารย์ผู้สอน 
ในแต่ละภาคการศึกษา 
 1.2 เลือก  รายวิชา  อาจารย์ผู้สอน  ที่จะประเมิน 
 1.3 ให้นักศึกษาคลิกท่ี    เป็น    ในช่องระดับความพึงพอใจของแต่ละข้อคิดเห็น 
 1.4 ด้านล่างของแบบประเมิน นักศึกษาสามารถพิมพ์ข้อความแสดงข้อเสนอแนะได้ 
 1.2 คลิกท่ีปุ่ม        เมื่อท าแบบประเมินครบทุกข้อแล้ว 

 

 

 
 นักศึกษาต้องตอบแบบประเมินทุกข้อคิดเห็นจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้ 
 รายวิชาใดที่นักศึกษาไม่ได้ตอบแบบประเมินจะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ 
 เมื่อกดปุ่มบรรทุกแล้วนักศึกษาไม่สามารถเข้ามาแก้ไขการประเมินได้อีก 
 
  

2556/1 
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2. การตรวจสอบผลการประเมิน 
 2.1 เลือกเมนู  ลงทะเบียน/ประเมิน  ==>  ตรวจสอบผลการประเมินอาจารย์  เพ่ือดูข้อมูล  
ที่นักศึกษาได้ประเมินไว้ 
 2.2 เลือก  ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  รายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน  ที่จะดูข้อมูลผลการ
ประเมิน 
 2.2 คลิกท่ีปุ่ม                     เพ่ือดูข้อมูลที่ได้ประเมินไว้ 
 

 

 
 
 
 
 
  

เรียกดขู้อมูล 

ท าการประเมินให้ครบทุกข้อ แล้วคลิกปุ่มบันทึกด้านล่าง 

2556/1 

เรียกดูข้อมูล 
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การตรวจสอบผลการเรียน  (เกรด) 

 นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ 2 แบบ คือ รายภาคการศึกษา และรวมทุก   
ภาคการศึกษา โดยมีรายะเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.1 เลือกเมนู  แผนการเรียน  ==>  ตรวจสอบผลการเรียนรายเทอม  เพ่ือดูผลการเรียน
เป็นรายภาคการศึกษา 
  1.2 เลือก ปีการศึกษา ภาคการศึกษา คลิกที่ปุ่ม             จะปรากฏรายวิชาและผลการเรียน
ขึ้นมา 

1.3 คลิกท่ีปุ่ม          เพ่ือพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ 

 

 
 
 ผลการเรียนรายวิชาใดที่ม่ันใจว่าไม่ตรงกับความเป็นจริง ขอให้ไปตรวจสอบข้อมูลที่ส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย และ/หรือ งานทะเบียนและวัดผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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2. การตรวจสอบผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษา 
 1.1 เลือกเมนู  แผนการเรียน  ==>  ตรวจสอบผลการเรียนรวม  เพ่ือดูผลการเรียนเป็น
รายภาคการศึกษา 

1.2 คลิกท่ีปุ่ม           เพ่ือพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ 
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การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรที่ศึกษา 

เลือกเมนู แผนการเรียน == > โครงสร้างหลักสูตรที่เรียน เพ่ือดูโครงสร้างหลักสูตรในสาขาวิชาที่เรียน 
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ประเมินอาจารย์ผู้สอน 

ดูตารางสอบ 

ตรวจสอบผลการเรยีน 
(รุ่น จะจบการศึกษา) 

ตรวจสอบผลการเรยีน 
(รุ่น ไม่จบการศึกษา) 

ตรวจสอบการจบหลักสตูร
หลักสูตร 

แผนผังสรุปการใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษา 

     ก าหนดการ        ระยะเวลา                            เมนูในระบบสารสนเทศนักศึกษา 
 

  * ภาคฤดูร้อน ลงทะเบยีน/ประเมิน  
  จะใช้ระยะเวลา  7 วัน   ==> ลงทะเบียน  
   แผนการเรียน  
     ==> ตารางเรียน  
     
     

   ลงทะเบยีน/ประเมิน  
     ==> ใบแจ้งหนี้  
     
  * ถึงก าหนดการช าระเงิน   
  ของมหาวิทยาลยั   
     
     
  * หรือตามระยะเวลาที ่ ลงทะเบยีน/ประเมิน  
  มหาวิทยาลัยก าหนด   ==> ประเมินอาจารย ์  
     ==> ตรวจสอบผลการประเมินอาจารย์ 
   แผนการเรียน  
     ==> ตารางสอบ  
     
     
   แผนการเรียน  
  * ดูผลการเรียนไดเ้ฉพาะ   ==> ตรวจสอบผลการเรียนรายเทอม 
  นักศึกษาที่ช าระเงิน และ   ==> ตรวจสอบผลการเรียนรวม 
  ประเมินอาจารย์ผู้สอน   
  เรียบร้อยแล้ว   
     
     
     
   แผนการเรียน  
     ==> ตรวจสอบผลการเรียนครบหลักสูตร 
     
     

 

เปิดเรียน 

ลงทะเบยีนทาง Internet 
เพิ่ม-ถอน รายวิชา 

14 วัน 

3 วัน 
พิมพ์ใบแจ้งหน้ี (งวดที่ 2) 

7 วัน 

สัปดาห์สอบปลายภาค 
7 วัน 

5 วัน 

5 วัน 


