


สารบัญ 
 

 เรื่อง หนา 
1. ปฏิทินกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม ประจําป 2564 1 
2. ผูประสานงานรายวิชา Home Room 5 
3. ข้ันตอนการเปลี่ยนผูประสานงานรายวิชา/เพิ่มผูสอน ผานระบบคํารองออนไลน 7 
4. อาจารยผูสอนบันทกึเครือ่งมอืในการสอนออนไลนประจํารายวิชา 12 
5. อาจารยผูสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป/กลุมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

และรายวิชาเอกของหลักสูตรสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 ตรวจสอบ ID Zoom   
16 

   
   
   
   
   
   
   

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม ประจําป 2564  
กิจกรรมบริการการเรียนการสอนออนไลน ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2564 

วันท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1-31 พ.ค.64 1. นักศึกษาอัพโหลดรูปนักศึกษาชุดพิธีการ เพื่อใชในการทําบัตรนักศึกษา
ผานเว็บไซต entry.wu.ac.th

นักศึกษา / 
ศูนยบริการการศึกษา 

14 พ.ค. – 
5 มิ.ย.64 

2. ศูนยบริการการศึกษาเปดระบบใหนักศึกษาใหม ข้ันทะเบยีนนักศึกษาออนไลน  
ผานเว็บไซต ces.wu.ac.th

นักศึกษา / 
ศูนยบริการการศึกษา 

16 พ.ค. 64 3. ประกาศตารางสอนตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ศูนยบริการการศึกษา 

17 พ.ค.64 

เวลา 00.00 น. 
4. เปดระบบลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ศูนยบริการการศึกษา 

17-21 พ.ค.64 5. ศูนยบริการการศึกษากําหนดผูประสานงานรายวิชา Home Room

(กําหนดใหหัวหนาสาขาเปนผูประสานงานรายวิชา) 

ศูนยบริการการศึกษา/ 

22 พ.ค. 64 หัวหนาสาขาเปลี่ยนแปลงผูประสานงานรายวิชา/ผูสอนรายวิชา 

Home room ผานระบบคํารองออนไลน ศูนยบริการการศึกษา 

หัวหนาสาขา 

17 พ.ค. – 
14 มิ.ย.64 

6. นักศึกษาเตรียมความพรอมอปุกรณและศึกษาการใชเครือ่งมือสําหรับการเรียน
ออนไลน 

นักศึกษา 

17-23 พ.ค.64 7. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนลวงหนา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ครั้งที ่1  - 
ชั้นปที่ 3,4  เริ่มลงทะเบียน 17 พ.ค. 64 เวลา 00.00 น. 
- ชั้นปที่ 2  เริ่มลงทะเบียน 18 พ.ค. 64 เวลา 00.00 น. 

นักศึกษา/ 

ศูนยบริการการศึกษา 

18 พ.ค.64 
เปนตนไป 

8. นักศึกษาลงทะเบียนการใชงาน E-mail มหาวิทยาลัย ผานเว็บไซต cdt.wu.ac.th นักศึกษา/ 
ศูนยเทคโนโลยีดิจิทลั 

24-27 พ.ค.64 9. ศูนยบริการศึกษาบันทึกรายช่ืออาจารยที่ปรึกษาผานระบบศูนยบรกิารการศึกษา ศูนยบริการการศึกษา 

31 พ.ค.64เปน
ตนไป 

10. นักศึกษาตรวจสอบรายช่ืออาจารยทีป่รกึษาของตนเอง และตรวจสอบ
 ID Zoom  ผานเว็บไซต ces.wu.ac.th 

นักศึกษา / 
ศูนยบริการการศึกษา 

31 พ.ค.- 
6มิ.ย.64 

11. วันลงทะเบียนเรียนลาชา เพิ่ม-ถอน เปลี่ยนกลุมเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ครั้งที่ 1 

นักศึกษา / 
ศูนยบริการการศึกษา 

5-6 มิ.ย. 64 12. ศูนยบริการการศึกษาลงทะเบยีนเรียน นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ศูนยบริการการศึกษา 

7 มิ.ย. 64 13. นักศึกษาช้ันปที่ 1 ตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอบ(ปลายภาค) นักศึกษา / 
ศูนยบริการการศึกษา 

2-10 มิ.ย.64 14. ศูนยบริการการศึกษากําหนด ID ZOOM วิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร วิชาศึกษา

ทั่วไปและรายวิชานักศึกษาช้ันปที่ 1 

ศูนยบริการการศึกษา 

2-10 มิ.ย. 64 15. อาจารยผูสอนบันทึกเครื่องมือในการสอนออนไลนประจํารายวิชาตาง ๆ

ผานระบบศูนยบริการการศึกษา 

อาจารยผูสอน/

ศูนยบริการการศึกษา 
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วันท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

7 มิ.ย. 64 16. อาจารยทีป่รึกษาพบนักศึกษาใหม ผานระบบ Zoom
 รายละเอียดสําหรับอาจารยท่ีปรึกษาแจงนักศึกษา 
 - รายช่ือนักศึกษาใหมในความดูแล   
 - ขอมูลสําหรบัอาจารยทีป่รกึษาช้ีแจงใหนักศึกษาทราบ 

1. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ ขอบงัคับ ของมหาวิทยาลยั ผานเว็บไซต 
ces.wu.ac.th

2. ใหคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน ควบคุมการลงทะเบียนเรียนตามหลกัสูตร
3. ใหคําแนะนําแผนการศึกษาหลักสูตร  ผานเว็บไซต cilt.wu.ac.th
4. ใหคําแนะนําชวยเหลือนักศึกษา กรณีผลการเรียนตํ่า
5. ใหคําแนะนําในการคิดระดับคะแนนเฉลี่ย (เมนูคํานวณเกรด ของระบบ

นักศึกษา) ผานเว็บไซต ces.wu.ac.th
6. ใหคําแนะนําเรื่องการเตรียมอาชีพหรือศึกษาตอ
7. ใหคําแนะนําเรื่องความประพฤติ การปฏิบัติตามระเบียบ

 - สื่อแนะนําระบบบริการการศึกษา 
1. คลิป แนะนํารายวิชาศึกษาทั่วไป (สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป)
2. คลิป แนะนําการเลือกเรยีนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาศึกษาตางประเทศ

3. คลิป แนะนํารายวิชาวิทยาศาสตร (สํานักวิชาวิทยาศาสตร)

4. คลิป แนะนําสหกิจศึกษา (ศูนยสหกจิศึกษา)

5. คลิป แนะนํางานบริการของสวนกจิการนักศึกษา

6. คลิป ถาม-ตอบ การย่ืนกู กยศ./กรอ. (สวนกิจการนักศึกษา)

7. คลิป รายละเอียดการชําระเงินคาธรรมเนียม (ศูนยบริการการศึกษา)

8. คลิป การย่ืนกู กยศ./กรอ. เงินทุนอื่นๆ  (สวนกิจการนักศึกษา)

9. คลิป แนะนําสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนสําหรับนักศึกษาใหม

 (ศูนยบริหารทรัพยสิน) 

10. คลิป รูจักสื่อและชองทางการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย

 (สวนสื่อสารองคกร) 

11. คลิป แนะนําศูนยกิจการนานาชาติ (ผอ.ศูนยกิจการนานาชาติ)

12. คลิป เปาหมายการพฒันาที่ย่ังยืน (รองผอ.ศูนยกิจการนานาชาติ)

13. คลิป เพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 15 เพลง

นักศึกษา /  
อาจารยท่ีปรึกษา / 

ศูนยบริการการศึกษา/
หนวยงานสนับสนุน  
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วันท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

8 มิ.ย.64 17. นักศึกษาใหมพบศูนยบริการการศึกษา สํานักวิชา และหนวยงานสนับสนุน 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยกลาวตอนรับนักศึกษา ผานคลิปวิดีโอ 
อธิการบดีกลาวตอนรบันักศึกษาใหม  
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาวตอนรับนักศึกษาใหม   
คณบดีกลาวตอนรบันักศึกษาใหม 
หัวหนาสาขา นําเขาคลิป ศูนยบริการการศึกษา 
กิจกรรมศูนยบรกิารการศึกษา  
คลิป "เรียนรู จบแน กับคุณแมเองคะ"   
คลิป แนะนํา ระบบศูนยบริการการศึกษา  
คลิป การตรวจสอบตารางเรียน/หองเรียน 
คลิป ระบบการคนหาหองสอบ ท่ีน่ังสอบและระเบยีบการสอบ 
คลิป แนะนําอาคารเรียน/หองปฏิบตัิการ 
คลิป การลงทะเบียนเรียนลวงหนา  
คลิป ลงทะเบียนเพ่ิม-ถอน เปลีย่นกลุม  
คลิป แนะนําการดูคะแนนเก็บ  
คลิป แนะนําระบบคํานวณเกรดลวงหนา 
ศูนยบริการการศึกษา ถามคําถาม 
หัวหนาสาขา นําเขากจิกรรมชวงบาย 

คลิป รองอธิการบดฝีายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน  
คลิป ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง "ระบบ ukpsf " 
คลิป ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล : การใชเทคโนโลย ี 
คลิป ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา: E - Learning  
คลิป ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน : การวัดและประเมินผล 
คลิป ผูอํานวยการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี: การใชหอง Lab 
ศูนยบริการการศึกษาปดกิจกรรม /แนะนําการทําแบบสอบถาม 
สาขาวิชา ชีแ้จงการเรียน การสอน ความเปนอยู 
นักศึกษาตอบแบบสอบถามออนไลนความพึงพอใจกิจกรรมตอนรับนักศึกษา 

นักศึกษา/ 
ศูนยบริการการศึกษา/ 

หัวหนาสาขา/ 
หนวยงานสนับสนุน 

9 มิ.ย.64 18. สํานักวิชาพบนักศึกษาใหม นักศึกษา/สํานักวิชา 
13 มิ.ย. 64 

เปนตนไป 

19. นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียน/เครื่องมือที่ใชในการเรียนประจํารายวิชาที่

ลงทะเบียน ผานระบบศูนยบริการการศึกษา เมนูตารางเรียนนักศึกษา 

นักศึกษา / 

ศูนยบริการการศึกษา 

13 มิ.ย. 64 

เปนตนไป 

20. อาจารยผูสอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร วิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชา

นักศึกษาช้ันปที่ 1 ตรวจสอบ ID ZOOM ผานระบบศูนยบรกิารการศึกษา 

เมนูตารางสอน 

อาจารยผูสอน/

ศูนยบริการการศึกษา 

14 มิ.ย.64 21. เปดภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เริม่การเรียนการสอน ออนไลน) นักศึกษา/อาจารย/

หนวยงานสนับสนุน 
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วันที ่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
14-20 มิ.ย.64 22. วันลงทะเบียนเรียนลาชา เพิ่ม-ถอน เปลี่ยนกลุมเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ครั้งที่ 2 (ผานระบบศูนยบริการการศึกษา)         

กรณีมีปญหาในการดําเนินการ ติดตอชองทางตอไปน้ี 

- ลงทะเบียนนอย/มากกวากวาเกณฑ  : ฝายทะเบียนฯ 075-673111-2 
/ 096-6349436 

- เทียบโอนรายวิชา  :  ฝายทะเบียนฯ 075-673111-2 / 096-6349436 
- จํานวนที่น่ังประจํารายวิชาเต็ม /ไมไดสํารองที่น่ัง ใหดําเนินการผานคํารอง

ออนไลน หรอื ติดตอ : ฝายบริการการสอนและการสอบ 
   075-673106-8 / 080-1489191 
- ปญหาเรือ่งวันเวลา เรียน เวลาสอบ   : ฝายบริการการสอนและการสอบ 

075-673106-8 / 080-1489191 

นักศึกษา/อาจารย/ 

ศูนยบริการการศึกษา 

14-18 มิ.ย.64 23. นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ยื่นคํารองขอเทียบโอนรายวิชา สาํหรับนักศึกษาท่ีเคยศึกษา

-  สถาบันอ่ืน ผาน Google form : ฝายทะเบียนฯ 075-673111-2 
นักศึกษา/ 

ศูนยบริการการศึกษา 

14 มิ.ย.- 
4 ก.ค. 64 

24. ถอนรายวิชาโดยไมไดรับสญัลักษณ W นักศึกษา/ 
ศูนยบริการการศึกษา 

5 ก.ค.- 
15 ส.ค. 64 

25. ถอนรายวิชาโดยไดรับสญัลักษณ W นักศึกษา/ 
ศูนยบริการการศึกษา 

12 ก.ค.64 26. นักศึกษาชั้นปท่ี1  ตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชา ผานเว็บไซต ces.wu.ac.th
- สอบถามเร่ืองการเทียบโอนรายวิชา : ฝายทะเบยีนและประมวลผล 075-673111 

นักศึกษา/ 
ศูนยบริการการศึกษา 

29 ก.ค.-6 
ส.ค.64 

27. พบท่ีปรึกษาทางวิชาการคร้ังท่ี 1 นักศึกษา/ 
อาจารยท่ีปรึกษา 

16-29 ส.ค.64 28. พบท่ีปรึกษาทางวิชาการคร้ังท่ี 2 นักศึกษา/ 
อาจารยท่ีปรึกษา 

16-29 ส.ค.64 29. ลงทะเบยีนเรียนลวงหนา ภาคการศึกษา 2/2564
- ชั้นปท่ี 3,4 เร่ิมลงทะเบยีน 16 ส.ค. 64 เวลา 00.00 น. 
- ชั้นปท่ี 1,2 เร่ิมลงทะเบยีน 17 ส.ค. 64 เวลา 00.00 น. 

นักศึกษา/ 
ศูนยบริการการศึกษา 

3 ก.ย. 64 30. วันสดุทายของการเรียนภาคการศึกษาท่ี 1/2564 นักศึกษา/อาจารย/ 
ศูนยบริการการศึกษา 

6 - 12 ก.ย.64 31. สอบปลายภาค 1/2564 นักศึกษา/อาจารย/ 
ศูนยบริการการศึกษา 
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ศูนยบริการการศึกษากําหนดผูประสานงานรายวิชา Home Room : วันท่ี 17-21 พ.ค. 2564 
(กําหนดใหหัวหนาสาขาเปนผูประสานงานรายวิชา )  รายละเอียดรายวิชา Home Room ดังน้ี 
 

สํานักวิชา หลักสูตร รหัสวิชา ช่ือวิชา ผูประสานงานรายวิชา 

ศิลปศาสตร ภาษาจีน CHI-000 HOME ROOM อ.ศิริคุณ  พันธรังษี 

ภาษาไทย THA-000 HOME ROOM อ.ธีรวัฒน  กลาวเกลี้ยง 

ภาษาอังกฤษ ENG-000 HOME ROOM ผศ. ดร.พัชรี  อิ่มศรี 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร SCI-000 HOME ROOM ผศ. ดร.จรรยารักษ  ทองสมพร 

วิทยาศาสตรทางทะเล CRM-000 HOME ROOM ผศ.จันทิรา  รัตนรัตน 

รัฐศาสตรและ 
นิติศาสตร 

นิติศาสตร LAW-000 HOME ROOM อ.จินตนา  อุณหะไวทยะ 

รัฐประศาสนศาสตร PAD-000 HOME ROOM ผศ. ดร.กิจฐเชต  ไกรวาส 

รัฐศาสตร POS-000 HOME ROOM ผศ. ดร.สมชาย  ปญญเจริญ 

การจัดการ บริหารธุรกิจ  
(การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล) 

BMF-000 HOME ROOM อ.ฮุชเซ็น  นิยมเดชา 

บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส) LGT-000 HOME ROOM อ.ฮุชเซ็น  นิยมเดชา 

บริหารธุรกิจ  
(การตลาดดิจิทัลและการสรางแบรนด) 

MKT-000 HOME ROOM อ.ฮุชเซ็น  นิยมเดชา 

บัญช ี ACT-000 HOME ROOM อ.กนกวรรณ  มีสุข 

ศิลปะการประกอบอาหารอยางมืออาชีพ  PCA-000 HOME ROOM อ.ปวิธ  ตันสกุล 

เศรษฐศาสตร ECN-000 HOME ROOM ผศ.สมใจ  หนูผึ้ง 

อุตสาหกรรมการบริการ  THB-000 HOME ROOM อ. ดร.สุขุมาล  กล่ําแสงใส 

สารสนเทศศาสตร ดิจิทัลคอนเทนตและส่ือ DCM-000 HOME ROOM อ. ดร.นภารัตน  ชูเกิด 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม MTA-000 HOME ROOM อ. ดร.ศศิธร  รัตนรุงโรจน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ITD-000 HOME ROOM ผศ. ดร.ณิชนันทน  กิตติพัฒนบวร 

นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย IMI-000 HOME ROOM ผศ.ดร.ณิชนันทน  กิตติพัฒนบวร 

นิเทศศาสตรดิจิทัล CMM-000 HOME ROOM อ.ธนภร  เจริญธัญสกุล 

เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตรและนวัตกรรม AGI-000 HOME ROOM อ. ดร.กฤติกา  กาบพลอย 

วิทยาศาสตรอาหารและนวัตกรรม FSI-000 HOME ROOM ผศ. ดร.วิสาขะ  อนันธวัช 

วิศวกรรมศาสตร 
และเทคโนโลยี 

ปโตรเคมีและพอลิเมอร PEP-000 HOME ROOM ผศ. ดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ COE-000 HOME ROOM อ.กรกต  สุวรรณรัตน 

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม CPE-000 HOME ROOM รศ. ดร.วิภาวี  เดชะปญญา 

วิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนต MEE-000 HOME ROOM รศ. ดร.ณัฐวิทย  วัฒนสกุลพงศ 

วิศวกรรมไฟฟา EEE-000 HOME ROOM ผศ. ดร.เจริญเกียรติ  โพธ์ิชัยยะ 

วิศวกรรมโยธา CVE-000 HOME ROOM ผศ. ดร.สัจจพันธ  ลีละตานนท 
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สํานักวิชา หลักสูตร รหัสวิชา ช่ือวิชา ผูประสานงานรายวิชา 

พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร NUR-000 HOME ROOM อ.อรเพ็ญ  สุขะวัลลิ 

เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร PHA-000 HOME ROOM อ. ดร.ฉวีวรรณ  คลองศิริเวช 

แพทยศาสตร การแพทยแผนไทยประยุกต ATM-000 HOME ROOM ผศ. ดร.กิ่งกาญจน  บรรลือพืช 

แพทยศาสตร PCS-000 HOME ROOM รศ. นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ 

วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย SSE-000 HOME ROOM อ.ปรเมท  เหมรชตนนท 

สหเวชศาสตร กายภาพบําบัด PTP-000 HOME ROOM อ. ดร.ปริญญา  วองไววณิชกุล 

เทคนิคการแพทย MTH-000 HOME ROOM ผศ. ดร.อรวรรณ  สาระกุล 

เทคนิคการแพทย (นานาชาติ) MTH-000E HOME ROOM อ. ดร.สุริยัน  สุขติ 

สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  PHP-000 HOME ROOM ผศ.อุไรวรรณ  หมัดอาดัม 

ทันตแพทยศาสตรฯ ทันตแพทยศาสตร (นานาชาติ) DST-000E HOME ROOM ศ. ทพ.จินตกร   คูวัฒนสุชาติ 

สัตวแพทยศาสตรฯ สัตวแพทยศาสตร (นานาชาติ) VET-000E HOME ROOM รศ..สพญ.ดร.สุมาล ี บุญมา 

สถาปตยกรรมศาสตร 
และการออกแบบ 

การออกแบบภายใน ARC-000 HOME ROOM อ.สุผาณิต  วิเศษสาธร 

สถาปตยกรรม INT-000 HOME ROOM ผศ.ภานุวัฒน  สวัสดี 
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ข้ันตอนการเปลี่ยนผูประสานงานรายวิชา/เพิ่มผูสอน ผานระบบคํารองออนไลน ศูนยบริการการศึกษา 
1. เขาเว็บไซต https://ces.wu.ac.th   
2. เขาระบบ ของศูนยบรกิารการศึกษา ดังรปู 
 

 
 
 
 

3. กรอกรหสัประจําตัวและรหัสผานเพื่อเขาสูระบบ ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกทีน่ี่เขาสูระบบ 

กรอกรหัสประจําตัว/

รหัสผาน เพ่ือเขาสูระบบ 
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4. คลกิเลอืก เมนู เว็บบริการ เลือกเมนู คํารองออนไลน ดังรูป 

                               
 
5. คลิกเลอืกเมนู บันทึกคํารอง  ดังรูป 

 

คลิก 

คลิก 

คลิก 
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6.  ไปที่หัวขอ ขอมูลอาจารย เลอืก แกไขรายช่ือผูสอน ดังรปู 
 

 
 
7. ระบุรหสัวิชา และคลิกปุม   ดังรูป 

 
 
 
 
 

คลิก 

ระบุรหัสรายวิชา 

คลิก 
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8. ระบุช่ือผูสอน/ผูประสานงาน  ระบปุระเภท การสอน แลวคลิกปุม   ดังรูป 
 

 
 
 
9. คลิก  เพื่อบันทกึขอมูล ดังรูป 
 

 
 
 

ระบุรายละเอียด 

คลิก 
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10. คลิก  เพื่อยืนยันขอมูล ดังรูป 
 

 
 
 
11. ฐานขอมูลจะ update ขอมูลอาจารยผูประสานและผูสอนทันที ดังรปู 
 

 
 

คลิก 
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อาจารยผูสอนบันทึกเครื่องมือในการสอนออนไลนประจํารายวิชา : วันที 4 – 10 มิ.ย. 2564 
1. เขาเว็บไซต https://ces.wu.ac.th   
2. คลิกเมนูเขาสูระบบ 
 

 
 

 3. กรอกรหัสประจําตัวและรหสัผานเพื่อเขาสูระบบ ดังรปู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกทีน่ี่เขาสูระบบ 

กรอกรหัสประจําตัว/

รหัสผาน เพ่ือเขาสูระบบ 
Luksika.ru  
XXXXX 
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4. เช็คขอมูลที่ขาวประกาศหนาแรก  และ คลิก เพื่อเขาสูระบบ ดังรูป 
  

 
 
5. เลือกรายวิชาที่คองการบันทกึขอมลูการสอนออนไลน  ดังรูป 
 

 
 
 

คลิกทีน่ี่เพ่ือเขาสูระบบ 

คลิกเพ่ือเลือกรายวิชา 
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6. กําหนดเครื่องมือที่ใชสอนการสอนออนไลน และบันทกึรายละเอียด ดังรูป 
 

 
 
7. การแสดงขอมูลตามวัน ดังรูป 
 

 
 
 
 

1.คลกิเลือกเคร่ืองมือในการสอน 

2. ระบุรายละเอียดที่ใชสําหรับการสอน

3. คลกิเพ่ือเปลี่ยนรูปแบบ
การแสดงขอมูล  
Couse- แสดงตามรายวิชา 
Day  - แสดงตามวัน 
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8.  การแสดงขอมลูตามรายวิชา ดังรูป 
 

 
 
ทั้งน้ีสามารถ ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากคลปิ  Youtube  : https://youtu.be/Y1A-PR1LS1k 

เรื่อง การบันทึกขอมูลหองสอนออนไลนเพ่ือแสดงในตารางเรียนของนักศึกษา 
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อาจารยผูสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป/กลุมวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และราย

วิชาเอกของหลักสูตรสาํหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ตรวจสอบ ID Zoom  ผานระบบศูนยบริการการศึกษา 

 
1. เขาเว็บไซต https://ces.wu.ac.th   
2. คลิกเมนูเขาสูระบบ 
 

 
 

 3. กรอกรหัสประจําตัวและรหสัผานเพื่อเขาสูระบบ ดังรปู 
 

 
 
 
 
 
 

คลิกทีน่ี่เขาสูระบบ 

กรอกรหัสประจําตัว/

รหัสผาน เพ่ือเขาสูระบบ 
Luksika.ru  
XXXXX 

- 16 -



4. คลิกที่ เมนู  และเลือก  ดังรปู 

5. ขอมูลตารางสอนอาจารย และเครือ่งมอืในการสอนออนไลนอาจารยผูสอนประจําวิชา ดังรูป

หมายเหตุ รายวิชาที่ ศูนยบริการการศึกษากําหนด รหัส ID Zoom ผูสอนเขาระบบดวย User/password 

เพื่อเปน Host โดยสามารถจัดการหองเรียนออนไลนได 

2.คลิก

คลิกที่รูป Icon เพ่ือเขาใชงานเคร่ืองมือ 

1.คลิก
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