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1. การท างานของระบบ 

1.1 ระบบออนไลน์ 

 ระบบนี้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือการท างานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งหมายรวมถึงการอนุมัติ

ผ่านเว็บไซต์แทนการเดินเอกสารแบบเดิม และการแจ้งความคืบหน้าผ่าน webmail.ku.ac.th ผู้ใช้สามารถใช้

งานระบบได้ที่ https://svregis.ku.ac.th ระบบรองรับการใช้งานทั้งบน Google Chrome, Mozilla Firefox 

และ Internet Explorer 

1.2 การเข้าใช้งาน 

 ผู้ใช้จะต้องกรอกบัญชีเครือข่ายนนทรีเพ่ือลงชื่อเข้าใช้งาน ดังรูปที่ 1 โดยกรอกชื่อบัญชีลงในช่อง 

Username, กรอกรหัสลับลงในช่อง Password, เลือกวิทยาเขตในช่อง Campus และกดปุ่ม Login เพ่ือเข้าสู่

ระบบ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเลือกภาษาภายในระบบได้จากช่อง Languages ซึ่งมีให้เลือก 2 ภาษาได้แก่ ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

 

(รูปที่ 1 กล่องลงช่ือเข้าใช้งานระบบ) 

  



1.3 การจัดวางหน้าเว็บ 

 การจัดวางหน้าเว็บแบ่งออกเป็น 4 ส่วนตามหมายเลขในรูปที่ 2 โดย 

 ส่วนที่ 1 แสดงเมนูของระบบ แบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่ "Home" เป็นหน้าแรกของระบบ, "ลงทะเบียน" 

ใช้ส าหรับการกรอกข้อมูลยื่นค าร้อง และ "รายการ" ใช้ส าหรับตรวจสอบและติดตามสถานะค าร้อง 

 ส่วนที่ 2 เป็นพ้ืนที่แสดงผลของแต่ละเมนู ได้แก่ แสดงรูปแนะน าขั้นตอนการใช้งานระบบส าหรับเมนู 

"Home", เป็นส่วนเป็นส่วนกรอกข้อมูลส าหรับเมนูกลุ่ม "ลงทะเบียน" และเป็นส่วนแสดงสถานะค าร้องส าหรับ

เมนูกลุ่ม "รายการ" 

 ส่วนที่ 3 แสดงรายละเอียดของผู้ใช้อยู่ในปัจจุบัน ระบุด้วยชื่อบัญชีและวิทยาเขตต้นสังกัด 

 ส่วนที่ 4 เป็นปุ่มส าหรับกดเพ่ือออกจากการใช้งานระบบ 

 

 

(รูปที่ 2 การจัดวางหน้าเว็บ) 

  



2. ชนิดของค าร้อง 

2.1 การขอจดโดเมน 

 ใช้ส าหรับบุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการให้บริการเว็บไซต์ โดยมีเครื่องให้บริการเป็นของตนเอง และ

ต้องการจดทะเบียนลงระบบ DNS ของมหาวิทยาลัย 

2.2 การขอเช่าพื้นที่เว็บโฮส 

 ใช้ส าหรับบุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการขอเช่าพ้ืนที่บนเครื่องบริการเว็บโฮสของส านักบริการ

คอมพิวเตอร์หรือของหน่วยงานอื่นเพ่ือฝากบริการเว็บไซต์ 

2.3 การขอจดเครื่องเว็บโฮส 

 ใช้ส าหรับบุคคลหรือหน่วยงานที่มีเครื่องให้บริการเป็นของตนเอง และต้องการขึ้นทะเบียนเป็นเครื่อง

ให้บริการเว็บโฮสส าหรับหน่วยงานตนเองหรือหน่วยงานอื่นฝากเว็บไซต์ 

2.4 การขอเครื่อง VM Server 

 ใช้ส าหรับบุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการขอเช่าเครื่อง VM ของส านักบริการคอมพิวเตอร์เพ่ือเปิดเป็น

เครื่องใหบ้ริการเว็บไซต์ 

3. การกรอกค าร้อง 

 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูในกลุ่ม "ลงทะเบียน" ระบบจะแสดงหน้าแสดงผลส าหรับกรอกค าร้องชนิดที่ผู้ใช้

เลือก ทั้งนี้หน้าแสดงผลส าหรับค าร้องชนิดต่างๆสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วนทีเ่หมือนกัน ดังรูปที่ 3  

3.1 ส่วนการกรอกรายละเอียดค าร้อง 

 ในส่วนนี้เป็นการกรอกข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการยื่นค าร้อง ซึ่งค าร้องแต่ละชนิดมีข้อมูลที่จ าเป็น

แตกต่างกันออกไป ระบบมีค าบรรยายลักษณะของข้อมูลที่ใช้กรอกก ากับอยู่ในแต่ละช่อง และหากน าเมาส์ไปชี้

ที่แต่ละช่อง ระบบจะแสดงตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้องขึ้นมาให้ผู้ใช้ดูประกอบการกรอกข้อมูล 

3.2 ส่วนผู้ดูแลรับผิดชอบ 

 ในส่วนนี้เป็นการระบุบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเครื่องหรือเว็บไซต์ที่ได้ขอจด

ทะเบียนและเป็นช่องทางติดต่อประสานงานกับส านักบริการคอมพิวเตอร์  ค่าตั้งต้นจะเลือกผู้ยื่นค าร้องเป็น

ผู้ดูแลหลัก ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สามารถกดปุ่ม +, - เพ่ือเพ่ิมหรือลดจ านวนผู้ดูแลระบบได้ และ

สามารถกดปุ่ม check เพ่ือตรวจสอบชื่อเจ้าของบัญชีในกรณีที่ไม่แน่ใจว่ากรอกชื่อบัญชีถูกต้องหรือไม่ 



3.3 ส่วนผู้อนุมัติ 

 ในส่วนนี้เป็นการระบุบุคคลผู้มีอ านาจในการอนุมัติ ระบบจะเลือกให้อัตโนมัติเมื่อผู้ใช้กรอกสถานที่

ติดตั้ง หรือหน่วยงานต้นสังกัดและแสดงในช่อง "เลือกโดยระบบ" หากระบบไม่สามารถหาให้ได้โดยขึ้นข้อความ 

'unknown' หรือผู้ใช้ต้องการให้อนุมัติโดยผู้อ่ืน ผู้ใช้สามารถท าเครื่องหมายที่กล่องเสนอท่านอ่ืนพร้อมทั้งกรอก

ชื่อบัญชี, ชื่อบุคคล และต าแหน่งของบุคคลที่เสนอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ตรวจสอบ

เห็นชอบในล าดับต่อไป 

3.4 ส่วนปฏิบัติการ 

 ในส่วนนี้จะแสดงปุ่มส าหรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การยืนยันยื่นค าร้อง, การขอปรับแก้ข้อมูลค า

ร้อง, การขอยกเลิกหรือต่ออายุค าร้อง เป็นต้น 

 

 

(รูปที่ 3 ตัวอย่างหน้าแสดงผลส าหรับกรอกค าร้องขอเช่าพ้ืนท่ีเว็บโฮส พร้อมหมายเลขก ากับหน้าแสดงผล 4 ส่วน) 

 

  



4. การติดตามความคืบหน้าการยื่นค าร้อง 

 ผู้ใช้สามารถตรวจสอบติดตามและปรับแก้ข้อมูลได้โดยเลือกเมนูในกลุ่ม "รายการ" ระบบจะแสดงหน้า

แสดงผลส าหรับติดตามค าร้องตามลักษณะที่ผู้ใช้เลือกขึ้นมา ซึ่งมี 3 ลักษณะได้แก่ ฉันเป็นผู้ขอ ระบบจะแสดง

รายการค าร้องเฉพาะที่ผู้ใช้เป็นคนยื่น, ฉันเป็นผู้รับผิดชอบ ระบบจะแสดงเฉพาะค าร้องที่ผู้ใช้ถูกระบุเป็น 1 ใน

ผู้ดูแลรับผิดชอบ, และฉันเป็นผู้อนุมัติ ระบบจะแสดงเฉพาะค าร้องที่ผู้ใช้ถูกระบุเป็นผู้อนุมัติ 

4.1 การตรวจสอบ 

 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูที่ต้องการแล้ว ระบบจะแสดงผลดังรูปที่ 4 แต่จะแสดงเฉพาะในส่วนที่ 1 ซึ่งตาราง

แสดงรายการค าร้องก่อน ซึ่งจากตารางนี้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของค าร้องได้ รายละเอียดของแต่

ละช่องในตารางดูได้ในภาคผนวก (ก) 

4.2 การปรับแก้ข้อมูล 

 จากตารางส่วนที่ 1 ให้ผู้ใช้กดที่หมายเลขเรื่องที่ต้องการแก้ไข ระบบจะน าข้อมูลในค าร้องหมายเลข

นั้นมาแสดงในส่วนที่ 2 ซึ่งการแสดงผลนี้เป็นเหมือนกับที่แสดงในหน้ากรอกข้อมูล ท าให้สามารถแก้ไขและ

ปรับแก้ข้อมูลภายใต้เงื่อนไขของค่าสถานะได้ รายละเอียดค่าสถานะดูได้ในภาคผนวก (ข) 

 

 

(รูปที่ 4 ตัวอย่างการแสดงผลของเมนูกลุ่ม "รายการ") 

 

  



ภาคผนวก (ก) 
 

 รายละเอียดช่องต่างๆที่แสดงในตารางค าร้องมีดังนี้ 

 1. หมายเลขเรื่อง เป็นหมายเลขก ากับแต่ละค าร้อง สามารถใช้อ้างอิงในการติดต่อสอบถามข้อมูลกับ

ทางส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ 

 2. ชนิด แสดงชนิดค าร้องส าหรับหมายเลขเรื่องนั้น 

 3. เรื่อง แสดงข้อมูลหลักของค าร้อง เช่น แสดงชื่อโดเมนส าหรับการขอจดโดเมน เป็นต้น 

 4. สถานะ แสดงความคืบหน้าของค าร้อง (แสดงรายละเอียดของสถานะต่างๆในภาคผนวก ข) 

 5. วันหมดอาย ุแสดงวันหมดอายุของค าร้อง โดยค าร้องที่ยื่นเข้ามาจะมีเวลาอยู่ในระบบได้ไม่เกิน 10 

วัน หากไม่ได้รับการอนุมัติภายในเวลาที่ก าหนด ค าร้องจะถูกคัดออกจากระบบ และส าหรับค าร้องที่ผ่านการ

อนุมัติแล้ว จะมีอายุอยู่ในระบบ 1 ปี การแสดงผลจะแสดงในรูปแบบของวันที่ และหากเหลือเวลาไม่เกิน 1 

เดือน ระบบจะแสดงเป็นจ านวนวันที่เหลือแทน 

 6. แก้ไขล่าสุด แสดงเวลาล่าสุดที่มีการด าเนินการกับค าร้องนี้ 

 7. แก้ไขโดย แสดงชื่อบัญชีของผู้ที่เป็นผู้ด าเนินการครั้งล่าสุด 

 8. ผู้รับเรื่อง แสดงชื่อบัญชีของเจ้าหน้าที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ที่เป็นผู้ตรวจสอบประสานงานค า

ร้องนั้นๆ และหากน าเมาส์ไปชี้ที่ชื่อบัญชีนี้ ระบบจะแสดงข้อมูลชื่อและเบอร์ติดต่อของบัญชีนั้นขึ้นมา 

  



ภาคผนวก (ข) 
 

รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแต่ละค่าสถานะเรียงตามล าดับมีดังนี้ 

1. "เรื่องใหม"่ แสดงว่าเป็นค าร้องที่ผู้ใช้ยื่นเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการด าเนินการใดๆทั้งสิ้น ผู้ยื่นค าร้อง

สามารถเข้าเมนูกลุ่ม "รายการ" เลือก "ฉันเป็นผู้ขอ" เพ่ือแก้ไข 

2. "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" แสดงถึงว่าค าร้องนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ของส านักบริการคอมพิวเตอร์รับเรื่องไว้ใน

ความดูแลรับผิดชอบแล้ว 

3. "รอผู้ใช้ปรับแก้" แสดงว่าค าร้องนี้เจ้าหน้าที่ของส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ตรวจสอบพบข้อผิดพลาด และ

ได้แจ้งวิธีการแก้ผ่านระบบ webmail.ku.ac.th ถึงผู้ยื่นค าร้องแล้ว 

4. "รอการยืนยันจากผู้รับผิดชอบ" แสดงว่าค าร้องนี้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของส านักบริการ

คอมพิวเตอร์แล้ว และก าลังรอผู้ดูแลรับผิดชอบแต่ละคนตรวจสอบและลงนามยินยอมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 

5. "ปฏิเสธการเป็นผู้รับผิดชอบ" แสดงว่ามผีู้รับผิดชอบปฏิเสธการเป็นผู้ดูแล ผู้ยื่นค าร้องต้องเข้าไปแก้ไข อาจ

ลบออก หรือเปลี่ยนเป็นคนอ่ืนแทน 

6. "รอการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน" แสดงว่าผู้ดูแลยินยอมครบทุกคนแล้ว ระบบจะส่งเรื่องไปให้ผู้อนุมัติ

พิจารณา 

7. "ปฏิเสธการอนุมัติ" แสดงว่าผู้อนุมัติไม่ยอมอนุมัติ และค าร้องนี้จะถูกคัดออกจากระบบ 

8. "ด าเนินการ" แสดงว่าค าร้องผ่านการอนุมัติแล้ว และระบบก าลังด าเนินการให้ตามค าร้องอยู่ 

9. "เสร็จสมบูรณ์" แสดงว่าค าร้องนี้ได้บันทึกลงระบบเรียบร้อยแล้ว รอเวลาเพื่อให้เกิดผล 

10. "อยู่ระหว่างการขอต่ออายุ" แสดงว่าได้มีผู้ดูแลยื่นเรื่องขอต่ออายุไว้ 

11. "อยู่ระหว่างการขอยกเลิก" แสดงว่าได้มีผู้ดูแลยื่นเรื่องขอต่อยกเลิกค าร้องไว้ 

12. "ก าลังจะหมดอายุ" แสดงว่าค าร้องนี้ใกล้ครบก าหนด 1 ปีแล้ว 

13. "หยุดการใช้งานชั่วคราว" แสดงว่ามีเจ้าหน้าที่สั่งหยุดการใช้งานไว้ 



14. "สิ้นสุดการใช้งาน" แสดงว่าเรื่องนี้ก าลังจะถูกคัดออกจากระบบ 

 15. "ข้อมูลถูกล้างออกจากระบบแล้ว" แสดงว่าเรื่องนี้ถูกคัดออกจากระบบแล้ว 


