


 
        

 
 

           เรื่อง หน้า 
ข้อตกลงเบ้ืองต้น-ข้อควรรู้ 1-2 
ภาพรวมกระบวนการเรียนผ่านระบบ 3 
การเข้าระบบ(Login) 4-5 
แก้ไขประวัติส่วนตัว,เปลี่ยนรหัสผ่าน 6 
การเข้าเรียน e-Learning  
     การเลือกวิชาเรียน 6-7 
     Download เอกสารประกอบการเรียน (Class Material)    7 
     แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretests)   8-9 
     ศึกษาบทเรียน (VDO on Demand)   10 
     แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)  10-11 
     Download รายงาน-การส่งรายงานประจําวิชา และตรวจสอบสถานะการส่งงาน  11-12 
การตรวจสอบผลการเรียน,คะแนนเก็บ  13 
การฟังการบรรยายสด (Live)   14 
เทปการบรรยายเสริม  15 

ช่องทางการสื่อสารในช้ันเรียน 
 

     กระดานสนทนา ประจาํวิชา(webboard)  16 
     สนทนาสด(Live)  17 
     การส่งข้อความส่วนตัว  18 
แฟ้มข้อมูลส่วนตัว   19 
คําถามที่พบบ่อย (FAQ) ประจําวิชา ,เรื่องทั่วไปหมวดต่างๆ 21 
ช่องทางการติดต่อ-สอบถาม 22 

 
 
 

  การใช้งานระบบการเรียนระบบเครือข่าย western-cyberU(นิสิต) 
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          1. ระบบการเรียนผา่นเครือข่าย Western Cyberu มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คืออะไร?  

เป็นระบบการเรียนการสอน โดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Internet) เป็นหลัก ผ่านทางเว็บเบรา
เซอร์(Web Browser) ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ที่เป็นนวัตกรรมการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สําคัญ สามารถศึกษาบทเรยีนได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลและสมาร์โฟน และอาจารย์ผู้สอนสามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้ง่ายขึ้น ผ่านทางช่องทางสื่อสาร 
ประกอบด้วย เว็บบอร์ด(Web board),อีเมล์(e-Mail),พบกลุ่ม-ห้องสนทนาสด(Chat Room) รวมทั้ง
สามารถติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนได้ จากรายงานการเข้าเรียนทั้งส่วนของการเข้าเรียน และการบรรยาย
เสริม 
 
2. ปฎิทนิการเรียน 

ภาคการศึกษา 1 2 ฤดูร้อน 
ช่วงเรียน 1 2 1 2 1 

เดือน ส.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ก.พ. ม.ีค.-เม.ย. พ.ค.-ม.ิย. 
สอบปลายภาค ต.ค. ธ.ค. ม.ีค. พ.ค. ก.ค. 

 

ปีการศึกษาหน่ึงๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษา คือ ภาคปกติและ 1 ภาคฤดูร้อน โดยภาค
การศึกษา ปกติจะแบ่งเป็น 2 ช่วง และภาคฤดูร้อน 1 ช่วง รวม 5 ช่วง ต่อปีการศึกษา ซ่ึงแต่ละช่วงใช้เวลา
เรียน 2 เดือน  
 
3. นิสิตเตรียมตัวอย่างไร  
          3.1 มีความรู้พ้ืนฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์,อินเทอร์เน็ต  
 3.2 คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานกับระบบการเรียน มีดังนี้ 

Hardware Mobile Device 
- CPU 1 gigahertz (GHz) or faster 32-  bit or 64-bit   
- 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit)  or 2 GB RAM (64-bit) 
- 16 GB available hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit) 

- Android 4.4 ขึ้นไป 
- iOS 8 ข้ึนไป 

Operating System Browser & Software 
- Microsoft Windows 7,8,8.1 หรือสูงกว่า  
- Mac OS X 10.8 หรือสูงกว่า 

- Google Chrome  หรือ  Mozilla Firefox 
- Internet Explorer 10 หรือสูงกว่า 
- Safari 
- Flash Player 

     
      3.3 ช่ือผู้ใช้งานในระบบ (Username) คือ รหัสประจําตัวนิสิต ,รหัสผ่าน(Password) สําหรับการเข้าใช้
งานครั้งแรก) โดยผู้ใช้งานกําหนดเอง 
  

ข้อตกลงเบื้องต้น-ข้อควรรู้ 
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เกณฑ์การกําหนดรหัสผ่าน(Password) 
1 ความยาวระหว่าง 4-10 ตัวอักษร ,รหัสผ่านต้องมีทั้งตัวอักษรและตัวเลขทั้งหมด 
2 ผู้ใช้งานต้องเปล่ียนรหัสผ่าน(Password)ใหม่ทุก 90 วัน 
3 ระบบระงับการใช้งาน กรณี 1) พิมพ์รหัสผ่านผิดเกิน 5 ครั้ง  2) พ้นสภาพการเรียน  

  
3.4                             นิสิตมี eMail address เพ่ือการติดต่อสื่อสาร มีรูปแบบคือ  

รหัสนิสิต@western.ac.th ,รหัสผ่าน คือ เลขที่บัตรประชาชน  
          3.5 นิสิตมพีื้นที่ส่วนตัว เพื่อการจัดเก็บไฟล์ต่างๆ ตามต้องการ 
 

2. การลงทะเบียนเรียน 
          2.1 ยืนยันการลงทะเบียนประจําภาคเรียน (ระบบสารสนเทศมีการลงทะเบียนเรียนอัตโนมัติตาม
แผนการเรียนนิสิต) > เลือกพิมพ์ใบแจ้งการชําระเงินรายเดือน > ชําระเงินที่ธนาคารทีร่ะบุเท่านั้น  
          2.2 ทาํการเข้าเรียนผ่านระบบ 
 
3. ระบบการเรียน ศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี ้
3.1 ศึกษาแผนการเรียนประจําวิชา ดังน้ี 
- เกณฑ์การประเมินการเรียน - วัตถุประสงคก์ารเรียนประจําหน่วยการเรียน 
- สิ่งที่คาดหวังประจําหน่วยการเรียน - หนังสือประกอบการเรียน 
3.2 ทําแบบทดสอบก่อนเรียน(Pretest) ประจําหน่วยการเรียน เพ่ือวัดความรู้ก่อนการเรียนของตนเอง 
3.3 ศึกษาบทเรียนจากการบรรยาย(Video on Demand) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบนระบบการศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (Western – CyberU) 15 หน่วยการเรียน ซ่ึงระบบมีการบันทึก
เวลาการเข้าเรียน พร้อมตรวจสอบรายงานผลการเข้าเรียนแบบเรียลไทม์ 
3.4 ทําแบบทดสอบหลังเรียน(Posttest) ประจําหน่วยการเรียน ซ่ึงเป็นการประเมินตนเองหลังเรียน 
3.5 ทํารายงานประจําวิชา ,ส่งรายงานผ่านระบบ ตามกําหนดเวลาท่ีอาจารย์ได้มอบหมายไว้ โดยตรวจสอบ
วัน-เวลาที่อาจารย์ตรวจรับงานได้ 
3.6 ฟังการบรรยายเสริม  2 ครั้ง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองตามความประสงค์ และ
ทบทวนเนื้อหา จากเทปบรรยายเสริม   
3.7 เข้าสอบปลายภาค ณ สนามสอบ(ให้ตรวจสอบตารางสอบ ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต) 
 
4. เคร่ืองมือการส่ือสารในชัน้เรียน, ข้อสงสัยต่างๆ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดงันี ้
# ช่องทางการส่ือสารในช้ันเรยีน ข้อมูลเพิม่เติมระบบ,การเรียน 
1 การแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านเว็บบอร์ด(Webboard) FAQ (คําถามที่พบบ่อย) 
2 การพบกลุ่ม-สนทนาสด ผ่านแชทรูม(Chat room) โดยตรวจสอบ

ตารางออนไลน์(Online Schedule) ประจําวิชา 
คู่มือการใช้งานระบบ 

3 คําถามที่พบบ่อย(FAQ) ประจําวิชา วีดีโอแนะนําการใช้งานระบบ 
4 ปรึกษาเรื่องต่างๆ กับอาจารย์ผู้สอน ผ่าน ‘ข้อความส่วนตัว

(Private Message) 
 

5 สอบถามข้อสงสัย-การประสานงานอ่ืนๆ ทาง  
Western-Call Center   
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     1. เปิดเว็บไซค์หลักมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่ www.western.ac.th  
     2. เลือกหัวข้อ ‘ระบบการเรียน Western cyberU’ 
 

 

         ผู้ใช้งานเข้าใช้ระบบครั้งแรก ให้กําหนดรหัสผ่าน 

 

Login ครั้งแรก กําหนดรหัสผ่านในการใช้งานครั้งแรก 

 
 

 
 
ระบบแจ้งเตือนเม่ือมีการกําหนดรหัสผ่านแล้ว 
 
ผู้ใช้งานเข้าระบบอีกครั้ง 

 

 
 
1.พิมพ์ช่ือผู้ใช้งาน(รหัสประจําตัวนิสิต)  
และ กด ตกลง 
 
2. พิมพ์ Password  กด ตกลง 

1. การเข้าสูร่ะบบการเรียน 

การใช้งานระบบครั้งแรก 
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กรณีเข้าระบบด้วยรหัสผา่นที่ไม่ถูกต้อง ระบบระงับการใช้งาน 

 

 
- ผู้ใช้งานติดต่อผู้ดูแลระบบ เพ่ือการ
ยืนยันตัวตนและการรีเซ็ท(Reset) 
รหัสผ่าน 

 
หน้าจอ แสดงการกําหนดรหัสผ่านใหม่ 

 

 

 

 

  
 

    
 

 

 

2. เลือกวิชาที่ต้องการเรียน 

4. ตรวจสอบ
คะแนนการ
เรียน   

5. แสดงตารางการบรรยายเสริม(LIVE) 

6. ทบทวนเนื้อหา
ของการบรรยาย

8. คําถามที่พบบ่อย  
9. คู่มือการใช้ระบบ 

1. ใช้กลับสู่หน้าหลัก 3. ประวัติการเข้าระบบ 

7. พ้ืนที่จัดเก็บ
ไฟล์ของผูใ้ช้งาน 

หน้าจอหลักของนิสิต 
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ปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์และ eMail address ได้ เปลี่ยนรหัสผ่าน 
 

 
     คําสั่ง e-Learning ใช้สําหรับเข้าสู่การเรียนในวิชาต่างที่นิสิตลงทะเบียนเรียน 
     คําสั่ง สถิติการใช้งาน สําหรับตรวจสอบการใช้งานต่างๆของนิสิต 
     คําสั่ง ผลการเรียน สําหรับดูสถิติการเข้าเรียน 
  
การเข้าเรียน e-Learning  

1. เลือกคําสั่ง  e-Learning 
2. เลือกวิชาที่ต้องการเข้าเรียน 

 

หน้าจอแสดงรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน 
 

   

การแก้ไขประวัติส่วนตัว 

การเข้าช้ันเรยีน 

นิสิตตรวจสอบวัน เวลาท่ีอาจารย์ออนไลน์ จากตารางนี้ 
และทําการพบกลุ่ม ผ่านทาง Chat Room 

วิชาลงทะเบียนเรียนประจําภาค
เรียน,แบ่งการเรียนเป็น 2 ช่วง 
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ข้ันตอนการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน(Class Material)   
1. ให้กดที่เครือ่งหมาย           
2. ทําการบันทึกไฟล์ไว้ที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการเรียน  
เพื่อการดาวน์โหลด 

ข้อมูลอาจารย์,
การติดต่อ

ในห้องเรียน มี 
15 หน่วยการเรียน 
ดังนี้  
1. ทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียน(Pretest)  
2. เข้าเรียน(e-Class) 
3. ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน(Posttest)  

ภาพรวมการเรียน 

เครื่องมือการส่ือสารในช้ันเรียน 

ดาวน์โหลด
รายงาน
ประจําวิชา

คะแนนการเรียน 
อ่านแนะนําการเรียน 

อาจารย์ประกาศข่าวสารต่างๆ 

สถานะ-
อาจารย์
ตรวจรับงาน 

หน้าจอห้องเรียนประจําวิชา 
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ข้ันตอนการทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretests)  
         “ก่อนการเข้าฟังการบรรยาย e-class ในหน่วยใดในคร้ังแรก ให้ทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ของ
หน่วยน้ันก่อน”  

1. เลือกปุ่ม Pretest  (ดูตัวอย่างจากรูป “ตัวอย่างหน้าจอห้องเรียนของนิสิตในแต่ละวิชา”) 
2. พบหน้าจอแสดง คําช้ีแจงสําหรับแบบทดสอบ  

2.2  ให้อ่านคําช้ีแจง ก่อนเริ่มทําแบบทดสอบก่อนการเรียน เลือกปุ่ม เริ่มทําข้อสอบ 
 

หน้าจอแรกเม่ือเข้าสู่ Pretest 
2.2 หน้าจอแสดง ข้อสอบข้อที่ 1 ให้อ่านและเลอืกคําตอบข้อที่ถูกต้องทีสุ่ด แล้วเลือกที่ปุ่ม ข้อถัดไป 

 

 
หน้าจอแสดง ข้อสอบข้อที่ 1 

 
หน้าจอแสดง ข้อสอบข้อที่ 2 
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กรณีเลือกสง่คาํตอบ ในขณะท่ียัง
ทําบบทดสอบไม่ครบ ระบบจะแจ้ง
ข้อความเตือน เพื่อให้ทํา
แบบทดสอบให้ครบก่อน 

 
เม่ือตอบคําถามครบแล้ว ให้เลือกที่
ปุ่ม ส่งคําตอบ  หน้าจอจะแสดง 
ข้อความ กรุณายืนยัน เลือกปุ่ม 
OK 
 

 

 
หน้าจอให้ยืนยนัการส่งคําตอบ 
 

 
 

 
ระบบแสดงผลคะแนนทันท ี
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ข้ันตอนการฟังการบรรยาย e-class (VDO on Demand)  
1. เลือกปุ่ม e-class  หน่วยการเรียนที่ต้องการ 
 

2. เลือกหัวข้อการเรียน แล้วกดปุ่ม   

                                     หน้าจอการฟังการบรรยาย 

 
 
ระบบบันทึกเวลาการฟังการ
บรรยายแยกแต่ละหัวข้อ และ
แสดงเวลาเรียนรวมเป็น % 
 
3. เลือกฟังการบรรยายหัวข้อ
ถัดไป         
 
4. กดปุ่ม “ออกจาก
ห้องเรียน”                    

 

 
ระบบแสดงเวลาการเรียนเป็น % 

ข้ันตอนการทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
1. เลือกปุ่ม Posttest  (ดูตัวอย่างจากรูป “ตัวอย่างหน้าจอห้องเรียนของนิสิตในแต่ละวิชา”) 
2. แสดง คําช้ีแจงสําหรับแบบทดสอบ  
2.1  ให้อ่านคําช้ีแจง ก่อนทําแบบทดสอบ แล้วเลือกปุ่ม เร่ิมทําข้อสอบ  

หน้าจอแรกเมื่อเข้าสู ่Posttest
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2.2 พบหน้าจอแสดง ข้อสอบข้อที่ 1 ให้อ่านและเลือกคําตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด แล้วเลอืกที่ปุ่ม ข้อถัดไป 
หน้าจอแสดง ข้อสอบข้อที่ 1 

 
เม่ือตอบคําถามครบแล้ว ให้เลือกที่ปุ่ม ส่ง
คําตอบ  หน้าจอแสดง ข้อความ กรุณา
ยืนยัน ให้เลือกที่ปุ่ม OK 

 
หน้าจอแสดงขอ้ความ กรุณายืนยัน 
 

 
วิธีการ Download แบบฝึกหัด 

 

 
 
เลือกเครื่องหมาย       พร้อมบันทึกไฟล์ 
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ข้ันตอนการส่งรายงานประจําวิชา,แบบฝึกหัด - ตรวจสอบสถานะการส่งงาน 

 

 

1. ให้กดที่เครือ่งหมาย   ตรงหัวข้อ
ที่ของแบบฝึกหัดและรายงานที่ต้องการ 
ดังรูป 
 
 

 

2. ปรากฏหน้าต่าง บันทึกส่งงาน : 
assignment ขึ้นมา  
- ให้พิมพ์หัวข้อของงานที่จะส่ง  
- เพ่ือเลือก                  ไฟล์งาน
แหลง่ข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เลือก Save  

 
3. ขณะน้ีได้สง่งานสําเร็จ ,รอให้อาจารย์ตรวจรับงานต่อไป  จากตัวอย่าง ได้มีการส่งรายงานช้ินที่ 2 แลว้ 
เพิ่มเตมิ –การขอแก้ไขรายงานประจาํวชิา(ทาํได้ ถ้าอาจารย์ยังไม่ได้ตรวจสอบงาน) ขัน้ตอนดงันี ้

 

‐ ลบงานท่ีส่งไปก่อนหน้านี ้      ‐ สง่งานที่แก้ไขอีกครัง้  งานท่ีลบไป ท่ีหวัข้อสง่งาน สญัลกัษณ์หายไป 
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ช่าวสาร จากอาจารย์ผู้สอน 
แสดงข้อความ ถดัจาก Class Material เพ่ือ
การแจ้งข้อมลูต่างๆ  ถึงนิสิตในชัน้เรียน จาก
อาจารย์ 

 

การตรวจสอบผลการเรียน,คะแนนเก็บ ประจําวิชา 

 

 

 

- เลือกหัวข้อ ‘ผลการเรียน’ 
(คะแนนแสดง 2 ช่อง ช่องท่ี 1 คือ คะแนนเต็ม 
,ช่องท่ี 2 คือ คะแนนที่ได้) 

สามารถดูรายละเอียดท้ังหมด โดยเลือกท่ี ‘สถิติ
การเข้าเรียน’ 

- แสดงผล %การเข้าเรียน, ผลแบบทดสอบ 
และสถานะการส่งรายงานว่าส่งครบหรือไม่ 
(เช่น อาจารย์ผู้สอน มอบหมายงาน 2 ช้ินงาน 
ถ้าส่งท้ัง 2 ช้ินงาน สถานะแสดง ‘ครบ’) 
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การฟังการบรรยายสด (Live)  
ให้ตรวจสอบ วัน-เวลาการบรรยายสด(สรุปเนื้อหา) ที่หน้าจอหลักนิสิต โดยผู้เรียนจะเขา้ห้องเรียน ตามเวลา
ที่กําหนดเท่าน้ัน 
1. เลือกเมนู  หน้าหลัก       
2. เลือกวิชาที่มีการบรรยายตามวันและเวลานั้นๆ โดยกดที่ปุ่ม     ของวิชาน้ัน  

หน้าจอหลัก 
3. กดปุ่ม   
     

 ระหว่างการเรียน สามารถสนทนากับเพ่ือนร่วมห้องเรียนและอาจารย์ผู้สอนได้ 
 ต้องการออกจากห้องเรียนให้นิสิตกดปุ่ม “ออกจากห้องเรียน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน้าจอการบรรยายสด 
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การฟังบรรยายย้อนหลงั(เทปการบรรยายเสริม) 
          ผู้เรียนสามารถศึกษาทบทวน จากการบรรยายสด ได้ที่ ‘เทปบรรยายเสริม’ 
1. เลือกเมนู  เทปการบรรยายเสริม  
2. เลือกวิชาที่ต้องการ    ,กดปุ่ม    ของวิชานั้น 

 

3. แสดงเทปการบรรยายเสริมวิชาที่
ต้องการ ดังรูป 
 
- เลือกหัวข้อที่ต้องการฟัง  
- กดปุ่ม   
- เม่ือต้องการออกจากห้องเรียน ให้กด
ปุ่ม “ออกจากห้องเรียน”   

หน้าต่าง เทปการบรรยายเสริม 
  

 

 

  เว็บบอร์ด(Webboard) - การแลกเปล่ียนความรู้ ,หารือข้อสงสัยต่าง 
ร่วมกันในช้ันเรียน 

  แชทรูม(Chat room) การสนทนาสดในช้ันเรียน 
- ผู้ใช้งานตรวจสอบวัน เวลาการพบกลุ่ม จาก 
ตารางออนไลน์ - ONLINE SCHEDULE 
- ทําการสนทนาสด   

  เอฟเอคิว(FAQ) - ให้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมต่างๆ ประจําวิชา เพื่อ
ความเข้าในบทเรียนทางช่องทางหนึ่ง 

  Private message(PM) ส่งข้อความถึงอาจารย์ผู้สอน เพื่อการปรึกษา
เรื่องต่างๆ เฉพาะตน 

  

ช่องทางการสื่อสารในช้ันเรียน 
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การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่าน  Web board 
- เลือกปุ่ม add เพ่ือเพ่ิมกระทู้ใหม่ 
 

 
 

  

เลือกเครื่องมือสื่อสาร ได้จากที่ใด   

ทางท่ี 1 – เลือกที่ e-Learning 
- เลือกที่ เข้าสู่ช้ันเรียน ซ่ึงปรากฏไอคอน
การส่ือสารต่างๆ  

ทางท่ี 2 – ให้เข้าห้องเรียนก่อน โดย 
- เลือกท่ี ‘เข้าสู่ช้ันเรียน’ วิชาท่ีต้องการสื่อสาร  
- เลือกท่ี ไอคอนการสื่อสารที่ต้องการ 

กําหนดรายละเอียด 

1. พิมพ์รายละเอียดท่ีต้องการ 

2.  

สําหรับการแลกเปลี่ยนบทสนทนา  
การอภิปรายในช้ันเรียน  
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2. การเลือก Web board วิชาอื่นๆ 
            

             

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

2 

3 
กําหนดรายละเอียด 4 
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การพบกลุ่มออนไลน์ผ่าน Chat room  
 

 

 
 

1. ตรวจสอบวัน-เวลาพบกลุ่ม
ออนไลน์  
ที่ตารางออนไลน์   
 
 
 
 
 
2. เลือกปุ่ม Chat เพ่ือเข้าห้อง
สนนนาสด ตามวันและเวลา 
 

 

 

ส่งข้อความส่วนตัว ถึงอาจารย์ประจาํวิชา  

 

 

1. ให้เข้าสู่ช้ันเรียน ในวิชา
ที่ต้องการ 
 
2. เลือก                         

1

2 

พมิพ์ข้อความ 
สง่ข้อความ รูปภาพหรือไฟล์งาน  

ถึงอาจารย์ประจําวชิา 
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หน้าจอ แสดง
ข้อความที่นิสิต ได้มี
ส่งถงึอาจารย์ผูส้อน 

 

สญัลกัษณ์   
คืออาจารย์ ยังไม่ได้
อ่านข้อความของเรา 

3. พิมพ์รายละเอียดที่ต้องการ
ปรึกษาหารือ   

 

4. เลือกปุ่ม Send 

อาจารย์ผู้สอนได้ตอบข้อความของเรา ซึง่จะแสดง
ข้อความท่ีอาจารย์ตอบ  
‐ เราเลือกท่ี ‘เปิดอ่าน’ 
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       ผู้ใช้งานนําเข้าไฟล์ข้อมูลไว้ในระบบ โดยสามารถสร้าง Folder เก็บข้อมูลเองได้ 

 

 

   

เม่ือนิสติเปิดอ่านจข้อความ สามารถตอบกลบั
โดยการเลือกท่ี Reply 

แฟ้มข้อมูลส่วนตัว 
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1. เลือกเมนหูลกั e‐Learning  
    > เลือกวิชาท่ีต้องการศกึษา > เลือกปุ่ ม ’FAQ’ 

 

 

 

   

มีการแบง่คําถามเป็นหมวดตา่งๆ เพ่ือให้การ

ค้นหาข้อมลูมีความสะดวก 

เลอืกหวัข้อท่ีต้องการอา่น 

คําถามท่ีพบบ่อย (FAQ) หมวดต่างๆ 

คําถามที่พบบ่อยประจําวิชา(FAQ ประจําวิชา) 
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1. Western call center  โทร. 090-198-8513-16 

2.                                       กรอกคําถาม เพื่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการและประสานงาน 

 

ช่องทางการติดต่อ-สอบถาม 


	ปกcyberu-นิสิต
	(STD)คู่มือการใช้งาน ระบบการเรียนระบบเครือข่าย western-ปรับ
	สารบัญ(STD)คู่มือการใช้งาน ระบบการเรียนระบบเครือข่าย western-ปรับ
	(STD)คู่มือการใช้งาน ระบบการเรียนระบบเครือข่าย western-ปรับ


