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1 ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต 
1.1 ระบบบริการการศึกษาผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคืออะไร 
ระบบบริการการศึกษาผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับนกัเรียน-นกัศึกษา คือ ระบบท่ีนกัเรียน-นกัศึกษา

สามารถคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบข้อมูลของตนเองทั้ง ขอ้มูลส่วนตวั  ตารางเรียน    
ตารางสอบ ขอ้มูลผลการเรียน ฯลฯ โดยนักเรียน-นักศึกษาสามารถใช้ระบบบริการการศึกษาได้จากทุกจุดท่ี
สามารถเช่ือมโยงเขา้กบัเครือข่ายของวทิยาลยั และ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไดทุ้กท่ี 
 

2  เร่ิมต้นใช้งานระบบ   
  นกัเรียน-นกัศึกษาสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาไดจ้ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ีเช่ือมต่อ 
อยูก่บัระบบ เครือข่ายของวทิยาลยั และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการก าหนด Location หรือ Net site ในโปรแกรม 
Internet Explorer ไปท่ี URL ท่ีทางวิทยาลัยก าหนด (http://www.ysvc.ac.th) แล้วคลิกปุ่ม Enter ระบบจะน า
นกัเรียน-นกัศึกษาไปสู่เวบ็ไซตว์ทิยาลยั ซ่ึงนกัเรียนทุกคนสามารถใชง้านไดด้งัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

รูปที ่1 หนา้จอแรกเม่ือเขา้สู่เวบ็ไซตว์ทิยาลยั 
 

 หน้าหลักจะถูกแสดงข้ึนมาโดยอัตโนมัติทันทีท่ีนักเรียน-นักศึกษาเข้ามาท่ีเว็บไซต์ ของวิทยาลัย           
เพื่อแสดงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ จากวทิยาลยั ใหใ้ชเ้มาส์คลิกท่ีเมนู “ระบบบริการการศึกษา”  เพือ่แสดงรายละเอียด
ของประกาศนั้น ๆ (นกัเรียน-นกัศึกษาควรใชเ้วบ็ไซตน้ี์อยา่งต่อเน่ือง) เพือ่จะไดท้ราบข่าวหรือประกาศต่าง ๆ ของ
วทิยาลยั 
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รูปที ่2 หนา้จอหลกัของระบบบริการการศึกษา 
 

  จากรูป จะเห็นไดว้า่ดา้นซา้ยมือเป็นเมนูแสดงฟังกช์นัต่าง ๆ ท่ีสามารถใชง้านได ้  ซ่ึงประกอบไปดว้ย  
การเขา้สู่ระบบ,ปฏิทินการศึกษา,หลกัสูตร,ตรารางเรียน,ตารางสอบ,ข่าวประชาสัมพนัธ์ และ คู่มือการใช้งาน      
ถา้นกัเรียน-นกัศึกษาสนใจตอ้งการทราบรายละเอียดส่วนใด ใหใ้ชเ้มาส์คลิกท่ีเมนู “เขา้สู่ระบบ” เพื่อยนืยนัตวัตน
ก่อน 
 
2.1 การเข้าสู่ระบบ 

ในส่วนของการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวติั,ตารางเรียน,ตารางสอบ,    
ดูผลการเรียน,การเปล่ียนรหัสผ่าน เป็นตน้ นักเรียน-นักศึกษาสามารถกระท าได้โดยคลิกท่ีเมนู “เขา้สู่ระบบ”    
เพื่อท าการใส่เลขประจ าตวัประชาชน และรหสัผา่น ถา้รหสัประจ าตวั และรหสัผา่นท่ีใชถู้กตอ้งระบบจะอนุญาต
ให้นกัเรียนเขา้ไปใชง้านได ้(ขอ้ควรระวงั!!! นกัเรียน-นกัศึกษาจะตอ้งเก็บรหสัผา่นไวเ้ป็น ความลบั ไม่ควรบอก
ให้ผูอ่ื้นทราบ เพราะจะท าให้ผูอ่ื้นเขา้ใช้งานระบบเสมือนว่าเป็นตวัของนักเรียน-นักศึกษาเอง  หากเกิดความ
เสียหายข้ึน นกัศึกษาจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเอง) 

เมนูแสดงฟังกช์นัต่าง ๆ 

ท่ีสามารถใชง้านได ้

ระบบจะแสดงประกาศเร่ืองต่าง ๆ ของวิทยาลยั  ซ่ึง
สามารถ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได ้(ถา้มี) โดยใชเ้มาส์
คลิกท่ีหวัขอ้ประกาศแต่ละเร่ือง 
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http://www.ysvc.ac.th/membersystem/index_login.php


วธีิใชง้าน 
1. ใหน้กัเรียน-นกัศึกษาคลิกท่ีเมนู “เขา้สู่ระบบ” 
2. พิมพเ์ลขบตัรประจ าตวัประชาชน และ รหสัผา่น 
3. คลิกท่ีปุ่ม “เขา้สู่ระบบ” 

 
 

รูปที ่3 หนา้จอส าหรับป้อนเลขบตัรประจ าตวัประชาชน และ รหสัผา่น 
 

ความปลอดภยัของการส่งรหสัผา่นในระบบบริการการศึกษาน้ีไดม้าตรฐาน นกัเรียน-นกัศึกษาจะสังเกต
ไดจ้ากรูปกุญแจท่ีล็อคอยู ่ขอ้มูลรหสัผา่นท่ีนกัเรียน-นกัศึกษาป้อนจะถูกท าการเขา้รหสัก่อนส่งผา่นเครือข่าย 
เม่ือนกัเรียน-นกัศึกษาผา่นขั้นตอนการตรวจสอบวา่เป็นนกัเรียน-นกัศึกษาเรียบร้อยแลว้ ระบบจะน านกัเรียนไปสู่
หนา้ข่าวประกาศซ่ึงจะเป็นการแจง้ถึงตวันกัเรียนโดยตรง โดยขอ้ความดงักล่าวอาจแจง้โดย ฝ่ายงานต่าง ๆ ของ
วิทยาลยั อาจารยท่ี์ปรึกษา หรืออาจารยผ์ูส้อนท่ีส่งถึงนกัเรียนโดยตรง และยงัแสดงหน้าจอเมนูหลกั โดยมีเมนู
แสดงฟังกช์นัต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนสามารถใชง้านไดแ้สดงอยูท่างดา้นซา้ยและดา้นบนของจอภาพ ดงัรูปต่อไปน้ี 
 

 
 

รูปที ่4 หนา้จอการใชง้านระบบส าหรับนกัเรียน-นกัศึกษา 

                          1.พิมพเ์ลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
 

                            2.พิมพร์หสัผา่น 
                                      

                                          3.คลิกท่ีปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ” 
 

เมนูแสดงฟังกช์นัต่าง ๆ 

ท่ีสามารถใชง้านได ้
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2.2 การเปลีย่นรหัสผ่าน 
นักเรียน-นักศึกษาสามารถท าการเปล่ียนรหัสผ่านได้บ่อยคร้ังเท่าท่ีต้องการ โดยการเลือกเมนู              

“เปล่ียนรหสัผา่น” ก่อนการเปล่ียนรหสัผา่น นกัศึกษาควรตรวจสอบดูท่ีแป้นพิมพก่์อนวา่ ขณะน้ีเป็น ภาษาไทย
หรือภาษาองักฤษ และมีการกดแป้น CAPS LOCK คา้งไวห้รือไม่    ถา้นกัเรียน-นกัศึกษาลืม “รหสัผา่น”  ท่ีใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัใหติ้ดต่อ ฝ่ายวชิาการ  ศูนยส์ารสนเทศ วทิยาลยัอาชีวศึกษายโสธร 

 

วธีิใชง้าน 
1. นกัเรียน-นกัศึกษาคลิกท่ี เมนู “เปล่ียนรหสัผา่น” 
2. พิมพร์หสัผา่นเดิมท่ีเคยใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
3. พิมพร์หสัผา่นใหม่ คร้ัง ท่ี 1 
4. พิมพร์หสัผา่นใหม่ ซ ้ าอีกคร้ัง ใหต้รงกบัคร้ัง ท่ี 1 
5. คลิกท่ีปุ่ม “ยนืยนั” 

 
 

รูปที ่5  หนา้จอการเปล่ียนรหสัผา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                          1.พิมพร์หสัผา่นเดิมท่ีใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

                          2.พิมพร์หสัผา่นใหม่คร้ังท่ี 1 

 
                   
                         3.พิมพร์หสัผา่นใหมซ่ ้าตรงกบัคร้ังท่ี 1 

 
                                     
                                                                       
                                                                          4.คลิกท่ีปุ่ ม “ยนืยนั” 

 

4 



2.3 ประวตัินักเรียน-นักศึกษา  
นกัเรียน-นกัศึกษาสามารถตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ของตวัเองไดจ้ากเมนู “ประวติัส่วนตวั” และสามารถ

บนัทึกประวติัเพิ่มเติม หรือแกไ้ขขอ้มูลประวติัท่ีไม่ถูกตอ้งได ้ 
(เฉพาะขอ้มูลท่ีวทิยาลยัอนุญาตใหแ้กไ้ขไดเ้ท่านั้น) จากเมนู “แกไ้ขขอ้มูล” 

วธีิใชง้าน 
1. คลิกท่ีเมนู “ประวติัส่วนตวั” จากหนา้จอข่าวประกาศถึงตวันกัศึกษา 
2. เม่ือตรวจสอบขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ คลิกท่ีเมนู “ยอ้นกลบั” เพือ่ยอ้นกลบัมาท่ีหนา้ข่าวประกาศ 
 

 
 

รูปที ่6 ขอ้มูลประวติันกัเรียน-นกัศึกษา 
 

ขอ้มูลประวติันกัเรียน-นกัศึกษา จะประกอบไปดว้ยขอ้มูล 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  
1. ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน-นกัศึกษา 
2. ขอ้มูลท่ีอยูใ่นการติดต่อ 

 

นักเรียน-นักศึกษาสามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูลประวติั ในส่วนท่ีวิทยาลยัอนุญาตให้สามารถแก้ไขได้
เท่านั้น โดยคลิกท่ีปุ่ม “แกไ้ขขอ้มูล” ส าหรับขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีไม่เปิดให้นกัศึกษาแกไ้ขผา่นระบบบริการการศึกษา
ออนไลน์ ใหติ้ดต่อเจา้หนา้ท่ี ฝ่ายวชิาการ,งานศูนยส์ารสนเทศ วทิยาลยัอาชีวศึกษายโสธร  
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2.4 ปฏทินิการศึกษา 
 นกัเรียน-นกัศึกษาสามารถตรวจสอบปฏิทินการศึกษา เพื่อดูขอ้มูลก าหนดวนั-เวลา การเปิด-ปิด ภาคเรียน
การสอบวดัผลประเมินผล,การสอบ V-Net,การสอบมาตรฐานวชิาชีพ ฯลฯ  
 วธีิใชง้าน 

1. คลิกท่ีเมนู “ปฏิทินการศึกษา” จากหนา้จอข่าวประกาศปฏิทินการศึกษา 
2. เม่ือตรวจสอบขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ คลิกท่ีเมนู “ยอ้นกลบั” เพือ่ยอ้นกลบัมาท่ีหนา้ข่าวประกาศ  

2.5 หลกัสูตร 
นกัเรียน-นกัศึกษาสามารถดูขอ้มูลหลกัสูตรสาขาวชิา ท่ีนกัเรียน-นกัศึกษาเลือกเรียน เพื่อใหท้ราบถึง

จุดประสงคส์าขาวชิา  โครงสร้างหลกัสูตร วา่ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพจะตอ้ง
ศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ยกวา่ก่ีหน่วยกิต และจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ใดบา้ง 
 วธีิใชง้าน 

1. คลิกท่ีเมนู “หลกัสูตร” จากหนา้จอข่าวประกาศ 
2. เม่ือตรวจสอบขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ คลิกท่ีเมนู “ยอ้นกลบั” เพือ่ยอ้นกลบัมาท่ีหนา้ข่าวประกาศ  

2.6 ตารางเรียน 
 นกัเรียน-นกัศึกษาสามารถตรวจสอบขอ้มูลตารางเรียนของรายวชิาท่ีนกัเรียน-นกัศึกษาลงทะเบียน  
เพือ่ดูวนัเวลาเรียนไดว้า่เป็นอยา่งไร หลงัจากลงทะเบียนไว ้

วธีิใชง้าน 
1. คลิกท่ีเมนู “ตารางเรียน” จากหนา้จอข่าวประกาศ 
2. เม่ือตรวจสอบขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ คลิกท่ีเมนู “ยอ้นกลบั” เพือ่ยอ้นกลบัมาท่ีหนา้ข่าวประกาศ  

 
รูปที ่7 แสดงตารางเรียน 
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2.7 ตารางสอบ 
 นกัเรียน-นกัศึกษาสามารถตรวจสอบขอ้มูลตารางสอบ ของรายวชิาท่ีนกัเรียน-นกัศึกษาลงทะเบียน  
จากเมนู “ตารางสอบ” เพื่อดูวนัเวลาสอบ 

วธีิใชง้าน 
1. คลิกท่ีเมนู “ตารางสอบ” จากหนา้จอข่าวประกาศถึงตวันกัศึกษา 
2. เม่ือตรวจสอบขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ คลิกท่ีเมนู “ยอ้นกลบั” เพือ่ยอ้นกลบัมาท่ีหนา้ข่าวประกาศ  

 

 
 

รูปที ่8 แสดงตารางสอบ 
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2.8 ผลการเรียน 
 นกัเรียน-นกัศึกษาสามารถดูผลการเรียนตั้งแต่ ปี/ภาคเรียนแรกจนถึงปัจจุบนัไดจ้ากเมนู “ดูผลการเรียน” 
ระบบจะท าการแสดงรายวชิาต่าง ๆ พร้อมทั้งผลการเรียนท่ีนกัเรียน-นกัศึกษาไดเ้รียนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
ดงัตวัอยา่งจากรูปต่อไปน้ี  
 

 

 
 

รูปที ่9 การดูขอ้มูลผลการเรียน 
 วธีิใชง้าน 

1. คลิกท่ีเมนู “ดูผลการเรียน” จากหนา้จอข่าวประกาศถึงตวันกัศึกษา 
 

             2. สามารถเลือก ให้ระบบแสดงขอ้มูลเป็นรายภาค ของแต่ละปีการศึกษาท่ีตอ้งการได ้โดยคลิกท่ี ปี/ภาค
เรียนท่ีตอ้งการใหแ้สดงขอ้มูล                                                                               ท่ีอยูส่่วนบนของหนา้จอ และ 
นกัเรียน-นกัศึกษายงัสามารถ เลือกพิมพผ์ลการเรียน ไดอี้กดว้ย โดยคลิกท่ีไอคอน  

3. เม่ือตรวจสอบขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ คลิกท่ีเมนู “ยอ้นกลบั” เพื่อยอ้นกลบัมาท่ีหนา้ข่าวประกาศ 
 

2.9 การออกจากระบบ 
เม่ือเสร็จส้ิน การใชง้านระบบบริการการศึกษาแลว้ จะตอ้งคลิกท่ีปุ่ม “ออกจากระบบ” เพือ่ป้องกนัมิให้

ผูอ่ื้นเขา้มาใชง้านระบบแทนตวันกัเรียน-นกัศึกษาเอง 
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