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1 ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์   

ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งที่เช่ือมต่อระบบบริการการศึกษา ผู้ใช้งานคือ ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ส าหรับอาจารย์ คือระบบที่ตรวจสอบผลการประเมินการสอนจาก
นักศึกษา ค้นหาข้อมูลและเรียกดูข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประเมินการสอน โดยท่านสามารถเรียกใช้โปรแกรมผ่าน
ระบบบริการการศึกษาเดิมได้ จากทุกจุดที่สามารถเช่ือมโยงเข้ากับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

ความรู้พื้นฐานก่อนการใช้ระบบ 

ก่อนใช้ระบบบริการการศึกษา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่านจะต้องมีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.x ขึ้นไป 

ค าศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ 

เมาส์ หมายถึงอุปกรณ์ช่วยในการน าข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้จะใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี้ร่วมกับ
แป้นพิมพ์ อักษร 

 
   รูปที่ 1 รูปเมาส์ตัวอย่าง 

 

คลิก หมายถึงการใช้นิ้วกดลงบนปุม่ส่วนบนเมาสด์้านซ้าย 1 ครั้งแล้วปล่อย 
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2 เริ่มต้นใช้งานระบบ   

ท่านสามารถใช้งานระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์  โดยสามารถเรียกใช้งานผ่านระบบบริการการศึกษา 
ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เช่ือมต่ออยู่กับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
โดยการก าหนด Location หรือ Net site ในโปรแกรม Internet Explorer ไปท่ี URL http://regweb.mcu.ac.th/แล้ว
กดปุ่ม Enter ระบบจะน าท่านไปสู่ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้ดังจอภาพต่อไปนี้ 
 

 
รูปที่ 2 หน้าจอแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ 

เมื่อท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ของ กองทะเบียนและวัดผล หน้าข่าวประกาศจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เพื่อแสดง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเรียงล าดับที่มี
ความส าคัญจากมากไปหาน้อย ให้ท่านใช้เมาส์คลิกท่ีช่ือเรื่องประกาศดังกล่าวเพื่อแสดงรายละเอียดของประกาศนั้นๆ (ถ้า
มี) ท่านควรใช้เว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ทราบข่าวหรือประกาศต่าง ๆ ของกองทะเบียนและวัดผล 

จากหน้าจอ  จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงฟังก์ช่ันต่างๆ ในการใช้งาน  ซึ่งประกอบไปด้วย  การเข้าสู่
ระบบ วิชาที่เปิดสอน ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอน และตอบค าถาม ถ้าท่านสนใจต้องการทราบรายละเอียดเรื่อง
ใดให้ท่านใช้เมาส์คลิกท่ีเมนูนั้น 

ระบบจะแสดงประกาศเร่ืองต่างๆ 
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ (ถ้ามี) โดยใช้เมาส์คลิกที่หวัข้อ
ประกาศแตล่ะเร่ือง 

เมนแูสดงฟังก์ชนั
ตา่งๆ ที่สามารถใช้
งานได้ 
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2.1   การเข้าสู่ระบบ 

 ในส่วนของการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวัติ  การดูตารางสอน การเปลี่ยน
รหัสผ่าน รวมถึงการตรวจสอบผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา เป็นต้น ท่านสามารถกระท าได้โดยคลกิท่ีเมนู “เข้าสู่
ระบบ” เพื่อท าการใส่รหัสประจ าตวั และรหัสผ่าน ถ้ารหัสประจ าตัวและรหัสผ่านท่ีใช้ถูกต้อง ระบบจะอนุญาตให้ท่านเข้า
ไปใช้งานได้ (ข้อควรระวัง!!! ท่านจะต้องเก็บรหัสผ่านเป็นความลับ ไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบ เพราะผู้อื่นอาจเข้าใช้งาน
ระบบแทนท่าน และท าให้เกิดความเสียหายตามมา) 

วิธีใช้งาน 

1. ให้ท่านคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ”  
2. พิมพ์รหัสประจ าตัว และรหสัผ่าน 
3. คลิกท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 
 

 
รูปที่ 3 หน้าจอส าหรับป้อนรหัสประจ าตัว และรหัสผ่าน 

 
 
ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบบริการการศึกษา นี้ได้มาตรฐานสากล ข้อมูลรหัสผ่านที่ท่านป้อนจะ

ถูกท าการเข้ารหัสก่อนส่งผ่านเครือข่าย 
เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบว่าเป็นท่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะน าท่านไปสู่หน้าข่าวประกาศซึ่งจะเป็นการ

แจ้งถึงตัวท่านโดยตรง 
ในการเข้าสู่ระบบ ส าหรับอาจารย์ ที่ได้รับสิทธิ์ เป็น ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ด้วยนั้น จะเกิดหน้าจอให้เลือก

ระบบ ส าหรับระบบงานท่ีต้องการใช้งาน โดยจะให้เลือก เป็นระบบงานส าหรับเจ้าหน้าที่ ระบบงานส าหรับอาจารย์ และ
ระบบงานส าหรับผู้บริหาร การเข้าสู่ระบบงานใดนั้น ท่านต้องเลือก การเข้าสู่ระบบ ให้เป็นไปตามงานที่ต้องการใช้
ระบบงานนั้นๆ แต่ส าหรับอาจารย์ที่ไม่มีสถานะเป็น ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่  ระบบจะข้ามหน้าจอนี้ไป และไปสู่หน้าจอ
ของอาจารย์โดยตรง 

2. ป้อนรหสัผ่าน 

3. คลิกที่ปุ่ ม  
“เข้าสู่ระบบ”
อบ” 

1. ป้อนรหสัประจ าตวั
ของทา่น 
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รูปที่ 4 หน้าจอเลือกระบบตามสทิธิ์ที่ได้รับ 

 
 เมื่อท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอเมนูหลักระบบงานของอาจารย์  โดยมีเมนูแสดง
ฟังก์ชันต่างๆที่ท่านอาจารย์สามารถใช้งานได้แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพ ดังรูปต่อไปนี้  
 

 
รูปที่ 5 หน้าจอระบบงานของอาจารย์ 

1. คลิกเลือกระบบ  
    ส าหรับอาจารย์ 2. คลิกปุ่ ม “เลือก” 

ข่าวประกาศทีส่ง่ถึง
ทา่นอาจารย์
โดยเฉพาะ 
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2.2   การตรวจสอบผลการประเมินการสอน ส าหรับอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจสอบผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาได้ โดยการ Log in เข้าใช้งาน
ระบบบริการการศึกษา เช่นเดียวกับการบันทึกผลการศกึษาออนไลน์ เมื่ออาจารย์เข้าสู่ระบบแลว้ ซ้ายมือจะแสดงเมนูการ

ใช้งานอาจารย์ รวมถึงปุ่ม  ดังรูป 
 

 

  

 

รูปที่ 6 หน้าจอ ผลการประเมินโดยนิสิต 
 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบผลประเมนิ 

1. คลิกปุ่ม  
2. จะแสดงหน้าจอ “ผลการประเมินการสอนอาจารย์โดยนิสิต”  ท่านสามารถเลือกดูผลการแสดง ได ้ โดยคลิก

เลือก“แสดงรายละเอียด”เพื่อดูผลการประเมินการสอน ในแต่ละรายวิชา 
3. ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการประเมิน ตัวอย่างดังรูป 
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รูปที ่7 หน้าจอแสดงผลการประเมิน 

 
  อาจารยผ์ู้สอนสามารถตรวจสอบผลการประเมินการสอนแต่ละรายวิชา ในแต่ละปีการศึกษาได้  
 

2.3   ออกจากระบบ  

เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานระบบบริการการศึกษา แล้ว ท่านต้องคลิกที่ปุ่ม “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่น
เข้ามาใช้งานระบบแทนตัวท่าน 

 
 


