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1. รายวชิา 

1.1 หมวดวิชา / กลุมรายวิชา 

1. เมนูหมวดวชิา/กลุมวชิา 

1.1 กดเมนู หลักสูตร/แผนการเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู  

 
รูป : เมนู 

2. คนหา 

2.1 เงือ่นไขการคนหา ทําการเลือกระดับวุฒิการศกึษา เมื่อทําการเลือกวุฒิการศกึษาเรียบรอย

แลวระบบจะทําการแสดง หมวดวิชา/กลุมรายวิชา ท่ีอยูในระดับวฒุิน้ันดังกลาว ในวิทยาเขต

น้ัน เทอมการศึกษาน้ัน ปการศึกษาน้ัน เมื่อทําการเลือก หมวดวิชา / กลุมรายวชิาท่ีเลือกแลว 

ระบบจะทําการแสดงรายละเอียดของหมวดวิชา/กลุมรายวิชา ดงักลาว 
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3. เพ่ิม 

3.1 ผูใชระบบทําการเลือกหมวดวชิา / กลุมรายวชิา ท่ีตองการเพ่ิม /แกไข หมวดวิชา / กลุม

รายวชิา 

3.2 ผูใชทําการกรอกรายละเอียด หมวดวชิา / กลุมรายวชิา ดงักลาว ( ตัวอักขระสีแดง ผูใชระบบ

ตองทําการกรอก รายละเอียดดังกลาวใหครบ) 

3.3 เมื่อทําการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหผูใชระบบทําการ กดปุมบันทึกขอมลู ระบบจะทําการ

บันทึกขอมูลหมวดวชิา / กลุมรายวิชา ลงระบบ 

4. แกไข 

4.1 ผูใชระบบทําการเลือก หมวดวิชา/กลุมวิชา ท่ีตองการ 

4.2 แกไขรายการท่ีเลือก 

4.3 กดปุม “บันทึก” เพ่ือยืนยันการแกไขขอมูล 

5. ลบ 

5.1 การลบรายการหมวดวิชา / กลุมรายวชิา 

5.2 ผูใชระบบทําการเลือกหมวดวชิา / กลุมรายวชิา ท่ีตองการลบ 

5.3 ผูใชทาํการกรอกปุมลบ ระบบจะทําการยนืยนักบัผูใชระบบอีกคร้ังวาตองการลบรายการ

ดังกลาวหรือไม 

5.4 (ถาหมวดวชิา / กลุมรายวิชาดงักลาวมีการถกูใชงาน ระบบจะไมสามารถลบหมวดวิชา / 

กลุมรายวิชา ออกจากระบบได) 
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1.2 รายวิชา 

1. เมนูรายวิชา 

1.1 กดเมนู หลักสูตร/แผนการเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู  

 
รูป : เมนู 

2. คนหา 

2.1 เงือ่นไขการคนหา เมือ่ทําการเลือกเมนูรายวชิา ระบบจะแสดงหนาจอ ดงัภาพท่ี 4.2.1 ผูใช

ระบบสามารถทําการคนหาขอมลูตามเงือ่นไขดัง่ตอไปน้ี 

 
- รหัสรายวชิา 

- ชื่อรายวิชา (ไทย) 

- ชื่อรายวิชา( ภาษาอังกฤษ) 

- ระดับวุฒิการศกึษา 

- สถานะของรายวิชาดังกลาว (ใชงาน/ยกเลิก) 

- จํานวนรายการสูงสุด 

2.2 เมื่อทําการใสรายการท่ีตองการคนหาเรียบรอยแลว ใหผูใชระบบทําการกดปุมคนหา ระบบจะ

ทําการแสดงรายการรายวิชาตามเงื่อนไขดงักลาว  
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3. เพ่ิม 

3.1 เมื่อทําการกดปุม   ระบบจะทําการแสดงรายวชิาท่ีเปดในหลักสูตร ท้ังหมดขึ้นมาแสดง

ดงัภาพ 

 
 

3.2 ดังภาพ ผูใชระบบผูใชสามารถทําการแกไข/ลบ รายวิชาดงักลาวได  (ตัวอักขระสีแดง เปน

ขอมูลท่ีตองทําการกรอกใหครบ) 
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3.3 เมื่อทําการเลือกรายวิชาดงักลาว ระบบจะแสดงดงัภาพท่ี 4.2.4 ผูใชระบบ สามารถทําการ

แกไขขอมูลดังกลาวได 

3.4 ทําการกดปุม บันทึก ระบบจะทําการบันทึกขอมลูลงระบบ 

 

4. แกไข 

4.1 เลือก รหัสวิชา จากรายการวชิา ระบบจะแสดงผลของรายวิชา 

4.2 ผูใชสามารถแกไขรายละเอียดรายวิชา 

4.3 เมื่อแกไขเสร็จกดปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมูลท่ีไดรับการแกไขแลวเขาสูระบบ  

 

5. ลบ 

5.1 เมื่อทําการเลือกรายวิชาดงักลาว ระบบจะแสดง  

5.2 ผูใชระบบทําการกดปุม ลบ ระบบจะทําการลบขอมลูออกจากระบบ 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 10 

 

 

1.3 รายวิชาท่ีเปดสอน 

1. เมนูรายวชิาท่ีเปดสอน 

1.1 กดเมนู ขอมูลวิทยาเขต เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู “รายวิชาท่ีเปดสอน”  

 
รูป : เมนูรายวชิาท่ีเปดสอน 

2. คนหา 

2.1 เงื่อนไขการคนหา เลือกรายละเอียดของระดับวฒุิการศึกษา คณะ สาขาวชิา โปรแกรม ภาค

เรียนและชั้นปท่ีตองการ ดังรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 11 

 

 
  

3. เพ่ิม 

3.1 กดปุม “คนหา” เพ่ือคนหารายวชิา และเพ่ิมรายวชิา 

3.2 กดปุม “เพ่ิม” จะปรากฏหนาวิชาท่ีมีในแผนการเรียนขึ้นมา 
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3.3 ผลการเลือกรายวชิา และกรอกรายละเอียดของกลุมเรียน จํานวน/ท่ีน่ัง และประเภท ดังรูป 

 

 

4. แกไข 

4.1 กดปุม “คนหา” เพ่ือคนหารายวชิา 

4.2 กดปุม “แกไข” ในรายการรายวชิาท่ีเปดสอน 

4.3 ระบบจะสามารถแกไข กลุมเรียน ท่ีน่ัง และประเภท ดังรูป 

 
 

4.4 เมื่อแกไขเสร็จกดปุม “ตกลง” เพ่ือยืนยันการแกไข ถากดปุม “ยกเลิก” ระบบจะทําการยกเลิก

การแกไขรายการท่ีแกไขอยู ใหกลับมาแสดงขอมูลเดมิในระบบ 

 

5. ลบ 

5.1 กดปุม “คนหา” เพ่ือคนหารายวชิา 

5.2 กดปุม “ลบ” ในรายการรายวิชาท่ีเปดสอน ระบบจะแสดงขอความยืนยันการลบขอมูล ดังรูป 
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5.3 กดปุม “OK” เพ่ือยืนยันการลบขอมูล 

5.4 กดปุม “Cancel” เพ่ือยกเลิกการลบขอมลู 

5.5 ถาผูใชระบบยืนยันการลบขอมูล ระบบจะทําการเลือกรายการท่ีตองการลบเปนสีชมพู 

เพ่ือใหผูใชทําการกดปุม “บันทึก” เพ่ือลบขอมูลออกจาระบบ 

 
 

5.6 ถาไมสามารถลบขอมูลได จะปรากฎขอความเตือน ดงัรูป 
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1.4 กระเชารายวิชา 

1. เมนูกระเชารายวิชา 

1.1 กดเมนู หลักสูตร/แผนการเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู “กระเชารายวชิา” 

 
รูป : เมนูกระเชารายวชิา 

2. คนหา 

2.1 ระบุเงื่อนไขการคนหา และกดปุม “คนหา” ดงัรูป 

 
 

3. เพ่ิม 

3.1 ระบุเงื่อนไขการคนหา และกดปุม “คนหา” 

3.2 กดเลือกในรายการกลุมนักศกึษา 

3.3 เมื่อเลือกกลุมนักศกึษา ระบบจะแสดงผลใหผูใชสามารถเพ่ิมขอมลูไดจากปุม “เพ่ิม” ดังรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 16 

 

 
 

3.4 กดปุม “เพ่ิม” ระบบจะเปดหนาตางแสดงรายวิชาท่ีเปดสอน เพ่ือใหผูใชเลือกรายวชิาเขามา 

ดังรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 17 

 

 
 

3.5 เมื่อเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนเขามา ระบบจะทําการเพ่ิมรายการท่ีเลือกในระบบ ดังรูป 

 
 

3.6 กดปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมูลในระบบ 

 

4. ลบ (รายวชิา) 

4.1 ระบุเงื่อนไขการคนหา และกดปุม “คนหา” 

4.2 กดเลือกในรายการกลุมนักศกึษา 

4.3 ระบุรายการท่ีตองการ และกดปุม “ลบ” เพ่ือลบขอมูล ดังรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 18 

 

 
 

4.4 กดปุม “บันทึก” เพ่ือยืนยันการลบขอมูลออกจากระบบ 

 

5. ลบ (ลบกระเชา) 

5.1 ระบุเงื่อนไขการคนหา และกดปุม “คนหา” 

5.2 ระบุรายการท่ีตองการ และกดปุม “ลบกระเชา” ระบบจะทําการลบขอมลูรายวชิาท้ังหมดของ

กลุมนักศึกษาท่ีเลือก 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 19 

 

 
รูป : ผลจากการลบกระเชา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 20 

 

2. โครงสรางหลักสูตร 

2.1 โครงสรางหลักสูตร 

1. เมนู โครงสรางหลักสูตร ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู หลักสูตร/แผนการเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู โครงสรางหลักสูตร 

 
รูป : เมนูโครงสรางหลักสูตร 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ โครงสรางหลักสูตร ดงัรูป 

 
รูป : เมนูโครงสรางหลักสูตร 

 

2. คนหาโครงสรางหลักสูตร 

2.1 เงื่อนไขการคนหา เลือกปท่ีจดัทํา ชื่อโครงสราง ระดับการศึกษา วฒุิพ้ืนฐาน สถานะ แสดง

รายการโครงสรางหลักสูตร ดงัรูป 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 21 

 

 
รูป : รายการโครงสราง 

 

3. เพ่ิมโครงสรางหลักสูตร 

3.1 เพ่ิม รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 

3.1.1 กดปุม เพิ่มโครงสราง แสดงสวน รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร ดังรูป 

 
รูป : แสดงสวน รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 

3.1.2 เมื่อระบุขอมูลรายละเอียดโครงสรางหลักสูตรครบถวนแลว กดปุม 

บันทึก ดงัรูป 

 
รูป : บันทึกรายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 

 

3.2 เพิ่ม รายการหมวดวิชา 

3.2.1 คนหาโครงสรางหลักสูตรท่ีตองการทํารายการ กดปุม  หนา รายการ

ท่ีตองการ แสดง รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร ดงัรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 22 

 

 
รูป : แสดง รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร จากการคนหาโครงสรางหลักสูตร 

 

3.2.2 กดเลือกชื่อโครงสราง ในตวัอยางชื่อ โครงสรางหลักสูตร(148) แสดง 

รายการหมวดวชิา ดงัรูป 

 
รูป : เลือกโครงสราง 

 

3.2.3 กดปุม แกไข แสดงหมวดวชิา ระบุสภาพวชิา เลือกชื่อหมวดวิชา และ

ประเภท ระบุหนวยกติ ดังรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 23 

 

 
รูป : ระบุขอมูลหมวดวิชา 

 

3.2.4 กดปุม ตกลง เพื่อยอมรับการเพิม่รายการ หรือ กดปุม ยกเลิก เมื่อ

ตองการยกเลิกรายการ 

3.2.5 เมื่อระบุขอมูลครบถวนแลว กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอมูล ดังรูป 

 
รูป : บันทึกขอมูล 

 

3.3 เพ่ิม รายการกลุมวชิา 

3.3.1 คนหาโครงสรางหลักสูตรท่ีตองการทํารายการ กดปุม  หนา 

รายการที่ตองการ แสดง รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 

3.3.2 กดเลือกชื่อหมวดวชิา ในตัวอยางชื่อ 1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป(30) 

แสดง รายการกลุมวิชา รายการรายวชิา ดงัรูป 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 24 

 

 
รูป : เลือกหมวดวชิา 

 

3.3.3 กดปุม แกไข แสดงรายการกลุมวชิา 

3.3.4 กดปุม แกไข  แสดงหนาตางคนหารายวิชา ระบุเงื่อนไข รหัสวิชา 

ชื่อวิชา ปท่ีจัดทํา  ดังรูป 

 
รูป : หนาตางคนหารายวชิา 

 

3.3.5 แสดงขอมูลรายวชิาท่ีเลือก  กดปุม ตกลง เพ่ือยอมรับการเพ่ิม

รายการ หรือ กดปุม ยกเลิก เมื่อตองการยกเลิกรายการ ดงัรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 25 

 

 
รูป : ระบุขอมูลรายการกลุมวิชา 

 

3.3.6 เมื่อระบุขอมูลครบถวนแลว กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

3.4 เพ่ิม รายการรายวชิา 

3.4.1 คนหาโครงสรางหลักสูตรท่ีตองการทํารายการ กดปุม  หนา 

รายการที่ตองการ แสดง รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 

3.4.2 กดเลือกชื่อหมวดวชิา ในตัวอยางชื่อ 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร(6) 

แสดง รายการกลุมวิชา รายการรายวชิา ดงัรูป 

 
รูป : เลือกกลุมวิชา 

 

3.4.3 กดปุม แกไข แสดงรายการรายวชิา ระบุขอมูล  กดปุม ตกลง เพื่อ

ยอมรับการเพิ่มรายการ หรือ กดปุม ยกเลิก เมื่อตองการยกเลิก

รายการ ดงัรูป 

 
รูป : ระบุขอมูลรายการรายวิชา 

 

3.4.4 เมื่อระบุขอมูลครบถวนแลว กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอมูล 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 26 

 

 

4. แกไขโครงสรางหลักสูตร 

4.1 แกไข รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 

4.1.1 คนหาโครงสรางหลักสูตรท่ีตองการทํารายการ กดปุม แกไข รายการท่ี

ตองการ แสดง รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร ดังรูป 

 
รูป : แสดง รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 

 

4.1.2 เมื่อแกไขขอมูลครบถวนแลว กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

4.2 ยายรายวชิาในโครงสราง  

4.2.1 คนหาโครงสรางหลักสูตรท่ีตองการทํารายการ กดปุม  หนา 

รายการที่ตองการ แสดง รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 

4.2.2 กดเลือกชื่อโครงสราง ในตวัอยางชื่อ 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร(6)  

แสดง รายการรายวชิา ดงัรูป 

 
รูป : เลือกรายวิชา 

 

4.2.3 กดปุม แกไข แสดงรายการรายวชิา เลือก  ในสวนยายกลุม ดังรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 27 

 

 
รูป : ระบุขอมูลสวนยายกลุม 

 

4.2.4 กดปุม ยาย แสดงกลองขอความ ดังรูป 

 
รูป : แสดงกลองขอความ 

 

4.2.5 กดปุม OK เพ่ือยอมรับการยายรายวชิา แสดงหนาตางเลือกท่ีอยู

ปลายทางของโครงสราง ดงัรูป  



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 28 

 

 
รูป : แสดงหนาตางเลือกท่ีอยูปลายทางของโครงสราง 

 

4.2.6 เมื่อระบุขอมูลครบถวนแลว กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

4.3 แกไข รายการหมวดวชิา 

4.3.1 คนหาโครงสรางหลักสูตรท่ีตองการทํารายการ กดปุม  หนา 

รายการที่ตองการ แสดง รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 

4.3.2 กดเลือกชื่อโครงสราง ในตวัอยางชือ่ โครงสรางหลักสูตร(148) แสดง 

รายการหมวดวชิา ดงัรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 29 

 

 
รูป : เลือกหมวดวชิา 

 

4.3.3 กดปุม แกไข แสดงรายการหมวดวิชา ระบุขอมูล  กดปุม ตกลง เพือ่

ยอมรับการเพิ่มรายการ หรือ กดปุม ยกเลิก เมื่อตองการยกเลิก

รายการ ดงัรูป 

 
รูป : ระบุขอมูลรายการหมวดวชิา 

 

4.3.4 เมื่อระบุขอมูลครบถวนแลว กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

4.4 แกไข รายการกลุมวชิา 

4.4.1 คนหาโครงสรางหลักสูตรท่ีตองการทํารายการ กดปุม  หนา 

รายการที่ตองการ แสดง รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 

4.4.2 กดเลือกชื่อโครงสราง ในตวัอยางชื่อ 1 หมวดวชิาศกึษาทั่วไป

(30)แสดง รายการกลุมวิชา ดังรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 30 

 

 
รูป : เลือกกลุมวิชา 

 

4.4.3 กดปุม แกไข แสดงรายการกลุมวชิา ระบุขอมูล  กดปุม ตกลง เพื่อ

ยอมรับการเพิ่มรายการ หรือ กดปุม ยกเลิก เมื่อตองการยกเลิก

รายการ ดงัรูป 

 
รูป : ระบุขอมูลรายการกลุมวิชา 

 

4.4.4 เมื่อระบุขอมูลครบถวนแลว กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอม ู

 
4.5 แกไข รายการรายวิชา 

4.5.1 คนหาโครงสรางหลักสูตรท่ีตองการทํารายการ กดปุม  หนา 

รายการที่ตองการ แสดง รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 

4.5.2 กดเลือกชื่อโครงสราง ในตวัอยางชื่อ 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร(6)  

แสดง รายการรายวชิา ดงัรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 31 

 

 
รูป : เลือกรายวิชา 

 

4.5.3 กดปุม แกไข แสดงรายการรายวชิา ระบุขอมูล  กดปุม ตกลง เพื่อ

ยอมรับการเพิ่มรายการ หรือ กดปุม ยกเลิก เมื่อตองการยกเลิก

รายการ ดงัรูป 

 
รูป : ระบุขอมูลรายการรายวิชา 

 

4.5.4 เมื่อระบุขอมูลครบถวนแลว กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

5. ลบ 

5.1 ลบ รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 

5.1.1 คนหาโครงสรางหลักสูตรท่ีตองการทํารายการ กดปุม แกไข รายการท่ี

ตองการ แสดง รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร ดังรูป 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 32 

 

 
รูป : แสดง รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 

 

5.1.2 กดปุม ลบ เพ่ือลบขอมูล 

 

5.2 แกไข รายการหมวดวชิา 

5.2.1 คนหาโครงสรางหลักสูตรท่ีตองการทํารายการ กดปุม  หนา 

รายการที่ตองการ แสดง รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 

5.2.2 กดเลือกชื่อโครงสราง ในตวัอยางชื่อ โครงสรางหลักสูตร(148) แสดง 

รายการหมวดวชิา ดงัรูป 

 
รูป : เลือกหมวดวชิา 

 

5.2.3 กดปุม ลบ โดยรายการที่สามารถลบได 

- ตองเปนหมวดวิชาท่ีไมมกีลุมวชิาอยูภายใตหมวดวิชาดงักลาว 

- รายการท่ีระบุประเภทเปนเลือกเสรี 

5.2.4 เมื่อระบุขอมูลครบถวนแลว กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

5.3 แกไข รายการกลุมวชิา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 33 

 

5.3.1 คนหาโครงสรางหลักสูตรท่ีตองการทํารายการ กดปุม  หนา 

รายการที่ตองการ แสดง รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 

5.3.2 กดเลือกชื่อโครงสราง ในตวัอยางชื่อ 1 หมวดวชิาศกึษาทั่วไป

(30)แสดง รายการกลุมวิชา ดังรูป 

 
รูป : เลือกกลุมวิชา 

 

5.3.3 กดปุม ลบ โดยรายการที่สามารถลบตองเปนกลุมวชิาที่ไมมรีายวชิาอยู

ภายใตกลุมวชิาดังกลาว 

5.3.4 เมื่อระบุขอมูลครบถวนแลว กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

5.4 แกไข รายการรายวิชา 

5.4.1 คนหาโครงสรางหลักสูตรท่ีตองการทํารายการ กดปุม  หนา รายการท่ี

ตองการ แสดง รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 

5.4.2 กดเลือกชื่อโครงสราง ในตวัอยางชื่อ 1.1 กลุมวชิาสังคมศาสตร(6)  แสดง 

รายการรายวิชา ดังรูป 



คูมือการใช 
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รูป : เลือกรายวิชา 

 

5.4.3 กดปุม ลบ เพ่ือลบขอมูล 

5.4.4 เมื่อระบุขอมูลครบถวนแลว กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอมูล 

6. ตรวจสอบ 

6.1 คนหาโครงสรางหลักสูตรท่ีตองการทํารายการ กดปุม แกไข รายการท่ีตองการ แสดง 

รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร ดังรูป 

 
รูป : แสดง รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 

6.2 กดปุม ตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 



คูมือการใช 
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7. พิมพ 

7.1 คนหาโครงสรางหลักสูตรท่ีตองการทํารายการ กดปุม แกไข รายการท่ีตองการ แสดง 

รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร ดังรูป 

 
รูป : แสดง รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 



คูมือการใช 
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7.2 กดปุม พิมพ เพ่ือพิมพขอมูลโครงสราง โดยแสดงหนาตางรายงาน ดงัรูป 

 
รูป : แสดงหนาตางรายงานขอมลูโครงสราง 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 37 

 

 

8. คัดลอก 

8.1 คนหาโครงสรางหลักสูตรท่ีตองการทํารายการ กดปุม แกไข รายการท่ีตองการ แสดง 

รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร ดังรูป 

 
รูป : แสดง รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร 



คูมือการใช 
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8.2 กดปุม คัดลอก เพื่อคัดลอกขอมลูโครงสรางใหม โดยแสดงหนาตางคดัลอกโครงสรางหลักสูตร 

ดังรูป 

 
รูป : แสดงหนาตางคัดลอกโครงสรางหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใช 
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8.3 ระบุขอมูลครบถวนแลว กดปุม บันทึก เพ่ือคัดลอกโครงสรางขอมลูตนทางไปยังโครงสราง

ขอมูลปลายทาง ดังรูป 

 
รูป : แสดงหนาตางคัดลอกโครงสรางหลักสูตร 



คูมือการใช 
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2.2 เทียบโครงสรางหลกัสตูร 

 เทียบโครงสรางหลักสูตร เปนการนํารายวชิาในโครงสรางเกา เทียบกบัรายวชิาในโครงสรางใหม ซึง่จะตอง

ผานการอนุมตัจิาก หัวหนาสาขา และคณบด ีรายวชิาท่ีเทียบจงึจะสามารถใชงานได เมือ่รายวชิาผานการอนุมตัเิรียบ

เรียยแลว นักศกึษาท่ีใชหลักสูตรโครงสรางเกาลงทะเบียนเรียนวชิาในโครงสรางหลักสูตรใหม ระบบจะทําการเทียบ

รายวชิาเปนโครงสรางเดมิของนักศกึษาตามท่ีไดทาํการเทียบรายวชิาไว หรือนักศกึษาท่ีโอนยายแบบนํารายวชิาไป

ดวย  

การใชงานเทียบโครงสรางหลกัสตูร 

 การบันทึกผลการเรียนจะบันทึกรายวชิาในโครงสรางเกาของนักศกึษาจนถงึใบแสดงผลการศกึษา 

ขัน้ตอนการทํางานมดีงัน้ี 

1. เจาหนาทีท่ําการเทียบรายวิชา 

โดยเขาไปเขาไปท่ีระบบบริการอาจารย ไปท่ีเมนู “หลักสูตร/แผนการเรียน” เลือก “เทียบโครงสรางหลักสูตร” 

ดังรูป 

 
 กดปุม “สรางเทียบรายวชิาในโครงสราง” เพ่ือสรางการเทียบโอน 

 เมือ่เขาไปในหนา “บันทึกเทียบโครงสรางหลักสูตร” ใหทาํการ “เลือกโครงสรางเกา” “เลือกโครงสรางใหม” 

ท่ีตองการจะเทียบ และกําหนด คณะ สาขา เพ่ือสงขออนุมัตจิาก หัวหนาสาขา และคณบดี ดงัรูป 



คูมือการใช 
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 เมื่อกดปุม “เลือกโครงสราเกา” ระบบแสดงหนาท่ีใหคนหาโครงสรางท่ีตองการ ดงัรูป การคนหาสามารถ

ดําเนินการไดโดยการระบุเงื่อนไข และคนปุม “คนหา” กดเลือกท่ี “ > ” เพ่ือเลือกโครงสรางท่ีตองการ และกดปุม “ตก

ลง” ถาตองการออกจากหนาตางใหกดปุม “ปด” 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 42 

 

 
 

เมื่อกดปุม “เลือกโครงสรางใหม” ระบบแสดงหนาท่ีใหคนหาโครงสรางท่ีตองการ ดงัรูป การคนหาสามารถ

ดําเนินการไดโดยการระบุเงื่อนไข และคนปุม “คนหา” กดเลือกท่ี “ > ” เพ่ือเลือกโครงสรางท่ีตองการ และกดปุม “ตก

ลง” ถาตองการออกจากหนาตางใหกดปุม “ปด” 



คูมือการใช 
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 เมื่อระบุโครงสรางเกาและใหมเสร็จส้ิน ระบบจะแสดงตารางท่ีใชในการนํารายวชิาจากโครงสรางเกา-

โครงสรางใหม มาเทียบ ดงัรูป 



คูมือการใช 
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 กดท่ีปุม “เพ่ิม” จากรูปดานบน เพื่อทําการเลือกรายวิชาที่ตองเทียบ โดยตัวเลือกซายมือคือโครงสรางเกา 

ขวามือเปนโครงสรางใหม ดังรูป 

 การเลือกรายวิชาท่ีตองการเทียบของโครงสรางเกา 

 



คูมือการใช 
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 การเลือกรายวชิาท่ีตองการเทียบของโครงสรางใหม 

 
 

 เมื่อเลือกรายวิชาจากโครงสรางเกา และใหมเสร็จส้ิน ใหกดปุม “ตกลง” เพ่ือยนืยนัการเทียบรายวชิา (ยังไม

บันทึกขอมูล) หรือกดปุม “ยกเลิก” เพ่ือทําการเลือกรายวิชาใหม ดังรูป 

 
 



คูมือการใช 
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 เมื่อเลือกรายวิชาท่ีตองการเทียบเสร็จส้ิน ใหทําการกดปุมบันทึก เพ่ือบันทึกขอมูล  

- ปุม “สงขออนุมัต”ิ เปนการสงขอมูลใหหัวหนาสาขาอนุมัต ิ

- ปุม “ลบ” เปนการลบรายการท้ังหมดท่ีเทียบไว โดยรายการจะตองยงัไมสงขออนุมตั ิ

- ปุม “พิมพรายงานเทียบโครงสราง” เปนการพิมพรายงานการเทียบโครงสราง 

- ปุม “กลับ” กลับสูหนาคนหา/เพ่ิมเทียบโครงสราง 

 



คูมือการใช 
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 รายงานตารางเปรียบเทียบรหัสรายวชิาโครงสรางใหม-เกา 

 



คูมือการใช 
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2. หัวหนาสาขาอนุมัติเทียบโครงสราง 

เขาไปท่ีบริการอาจารย เมนู “หลักสูตร/แผนการเรียน” เลือก “เทียบโครงสรางหลักสูตร” เมื่อเขาสูหนา 

“คนหาเทียบรายวชิาในโครงสรางหลักสูตร” ผูใชสามารถระบุเงื่อนไขท่ีตองการคนหา ดงัรูป 

เมื่อตองการอนุมัติรายการ ใหทําการเลือก “>” และกดปุม “อนุมตั”ิ ระบบจะเขาสูหนา “บันทึกการเทียบ

โครงสรางหลักสูตร” 

 
 เมื่อเขาสูหนา “บันทึกเทียบโครงสรางหลักสูตร” ในสิทธิ์ของหัวหนาสาขาสามารถดาํเนินการ พิมพรายงาน

เทียบโครงสราง ยื่นขออนุมตัิ หรือ ไมอนุมัติ ดังรูป 

 ถาอนุมตัิ ระบบจะสงขอการอนุมตัิจากคณบด ี

 ถาไมอนุมตัิ จะสงรายการกลับใหกับเจาหนาท่ีผูยื่นขออนุมัต ิ



คูมือการใช 
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 เมื่อหัวหนาสาขาอนุมัติรายการเสร็จส้ิน จะไมสามารถดําเนินการตอได ดังรูป แตสามารถพิมพรายงาน

เทียบโครงสรางได 



คูมือการใช 
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3. คณบดอีนุมัต ิ

เมื่อหัวหนาสาขาทําการยื่นขออนุมัติเขามา คณบดีสามารถเขาอนุมัติผลเพ่ือประกาศใหการเทียบโครงสราง

สามารถใชงานได โดยเขาไปท่ีระบบบริการอาจารย เมนู “หลักสูตร/แผนการเรียน” เลือก “เทียบโครงสรางหลักสูตร” 

ดังรูป 

 
 



คูมือการใช 
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เมื่อตองการอนุมัติรายการ ใหทําการเลือก “>” และกดปุม “อนุมตั”ิ ระบบจะเขาสูหนา “บันทึกการเทียบ

โครงสรางหลักสูตร” โดยในสิทธิ์ของคณบดีสามารถดําเนินดงัน้ี 

- พิมพรายงานเทียบโครงสราง 

- อนุมตั ิ เพ่ือเปนการใชงานโครงสรางหลักสูตรท่ีไดทาํรายการเทียบไว 

- ไมอนุมัติ สงกลับไปยังเจาหนาท่ีผูยื่นขออนุมัต ิ

- กลับ เพ่ือกลับสูหนาคนหา 

 
 

 เมื่ออนุมัติรายการเสร็จส้ินไปแลว สามารถสงกลับไดโดยการกดปุม “ไมอนุมัติ” เพ่ือสงกลับ ดังรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 52 

 

 
 



คูมือการใช 
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3. แผนการเรียน 

3.1 แผนการเรียน 

1. เมนุ แผนการเรียน ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู หลักสูตร/แผนการเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู แผนการเรียน 

 
รูป : เมนูแผนการเรียน 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงหนาแผนการเรียน 

 

2. คนหาแผนการเรียน 

2.1 เงื่อนไขการคนหา เลือกรายละเอียดของคณะ ระดับการศกึษา สาขาวิชา โปรแกรม และปท่ีจัดทํา/ ชื่อ

โครงสรางหลักสูตร/ รับจากวุฒิท่ีตองการ ดังรูป 



คูมือการใช 
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3. เพ่ิมโครงสรางหลักสูตร 

3.1 ระบุเงือ่นไขการคนหาใหครบ 

3.2 กดปุม “เพ่ิม” เพ่ือเพ่ิมแผนการเรียน ดังรูป  

 
รูป : การเพิ่มแผนการเรียน 

 

3.3 เลือกจํานวนปท่ีตองการจัดทําแผน เมื่อกรอกจํานวนปท่ีตองการแลวใหกดปุม เพ่ิมจํานวน

นักศึกษา ดงัรูป 

 



คูมือการใช 
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3.4 กรอกรายละเอียดแผนการเรียน ดังรูป 

 
 

 

3.5 กดปุมแกไข เพ่ือเลือกประเภท และ รหัส-ชื่อรายวชิา ดงัรูป 

 
 

 

4. แกไข 

4.1 กดปุม “แกไข” ในรายการท่ีตองการ  

4.2 เลือก รหัส – ชื่อรายวิชา ท่ีตองการเปล่ียน และกดปุม “ตกลง” 

4.3 กดปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมูลท่ีแกไขเขาสูระบบ 

 

5. ลบ(รายวิชาออกจากแผนการเรียน) 

5.1 กดปุม “ลบ” ในรายการท่ีตองการ 

5.2 ระบบจะทําการเลือกรายการท่ีตองการลบดวยการระบุเปนแถบสี ดงัรูป 



คูมือการใช 
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5.3 กดปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมูลท่ีแกไขเขาสูระบบ 

 
6. ตรวจสอบ 

6.1 กดปุม “ตรวจสอบ”  

 
 

6.2 เพ่ือทําการตรวจสอบแผนการเรียนโดยจะมีขอความเตือนกอนเขาสูระบบตรวจสอบ ดังรูป 

 
 

6.3 เมื่อเขาสูหนา “ตรวจสอบแผนการเรียน” ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบดงัรูป 

 
รูป: แสดงผลการตรวจสอบแผนการเรียนท่ีจดัทําแผนการเรียนครบตามหลักสูตร 



คูมือการใช 
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รูป: แสดงผลการตรวจสอบแผนการเรียนท่ีจดัทําแผนการเรียน ไมครบตามหลักสูตร 

 

7. กลับ 

7.1 กดปุม “กลับ” เพ่ือกลับไปสูการแสดงผล รายการแผนการเรียน ดงัรูป 

 
 

8. ลบแผนการเรียน 

8.1 กดปุม “ลบแผนการเรียน”  

 
 

8.2 ระบบจะทําการลบแผนการเรียนท่ีไดจัดทําขึ้นท้ังหมดของโครงสรางหลักสูตรวิชาน้ันๆ 

 

9. พิมพรายงาน 

9.1 กดปุม “พิมพรายงาน”  
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9.2 ระบบจะพิมพแผนการเรียน ดงัรูป 
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10. พิมพรายงานภาษาอังกฤษ 

10.1 กดปุม “พิมพรายงานภาษาอังกฤษ”  
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10.2 ระบบจะพิมพแผนการเรียน ดังรูป 
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4. นําเขาขอมูลระบบรับสมัคร 
Function การนําเขาขอมูลผูสมัครสอบคดัเลือก 

ใชสําหรับผูสมัครสอบคัดเลือก 

 
รูปเมนู “การนําเขาขอมูลผูสมัครคัดเลอืก”  

 

เมื่อเขามาจะพบหนาจอ 

 
รูปหนาจอ “การนําเขาขอมูลผูสมัครสอบคดัเลอืก”  

 

จากน้ัน 

1. กด Browse… เพ่ือเลือกไฟลนามสกุล .xls (Excel 97/2003) 

2. จากน้ันใสชื่อ Sheet ท่ีจะนําเขา ซึ่งจะตั้งคาเร่ิมตนเปน “Sheet1” 

3. เลือก ป/เทอม ท่ีตองการ ซึง่คาเร่ิมตนจะเปนขอมูลป/เทอมลาสุดท่ีมีการสมัคร (ท้ังโควตาและปกติ) 

4. กดปุม Import 

 

ระบบจะดําเนนิการนาํเขาขอมูล 
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รูปหนาจอหลังจากทําการนําเขาขอมูล 

 

จะมีขอความสรุปการนําเขาแสดงใหเห็นดังรูปดานบน จากขอความจะเห็นวามี Failed 150 records คอืมรีายการท่ี

ไมสามารถนําเขาได 150 รายการ ระบบจะแสดงขอความ  ขึ้นมา ใหกดท่ีขอความน้ี ระบบจะทํา

การ Export ขอมูลท่ีไมสามารถนําเขาไดออกมาในรูปแบบไฟล Excel 

 

- ขอความ 

หมายเหต ุ

 จะแสดงใหเห็นในการนําเขาคร้ังน้ันๆ เทาน้ัน หมายความวาหากมีการออก

จากหนาจอน้ีเมือ่ไหร จะไมสามารถ Export ขอมูลในการนําเขาคร้ังน้ันไดอีก 

- ในการนําเขาตองใชรปูแบบของไฟล Excel ท่ีกําหนดเทาน้ัน 

- หากขอความนําเขาขึ้นวา “Insert Completed 0 records” หมายความวาไมสามารถนําเขาไดเลย

แมแตรายการเดยีว ใหตรวจสอบรูปแบบของไฟล Excel ท่ีนําเขา 

- การตรวจสอบรายการท่ีไมสามารถนําเขาได เมือ่ Export ไฟลจากการกดท่ี  แลว 

เปดดใูนไฟลนัน้ โดยใน Column สุดทายจะแสดง Error Message ไว ซึ่งการตรวจสอบเบ้ืองตนให

ตรวจสอบจากขอมูลผูสมัครคนน้ันวามีหรือยัง เชน กรณีปกตใิหตรวจสอบขอมูลในตาราง 

AD_APPLICANT หรือกรณีเดก็โควตาตรวจสอบขอมูลในตาราง AD_QUOTA วามีหรือไม 

-  ในสวนของ “ลําดบัท่ี” สามารถเรียงลําดับใหมไดเลย ไมจาํเปนตองเปนเลขแบบตอเน่ือง แตตองหามซ้าํ

กับท่ีมีอยูในฐานขอมูล AD_ PRESTUDENT 

 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 64 

 

รายละเอียดขอมูลทีน่ําเขา 

1. เลขประจําตัว  เปนเลขประจําตัวผูสมัครสอบ 

2. ชื่อ  ชื่อผูสมัครสอบ 

3. สกลุ  นามสกลุผูสมคัรสอบ 

4. อีเมล  อีเมลของผูสมคัรสอบ 

5. โปรแกรมวชิา  รหัสโปรแกรมวิชาท่ีผูสมัครสอบไดเลือกไว 

ตัวอยางขอมูล 

เลขประจําตัว ชื่อ สกุล อีเมล โปรแกรมวชิา 

1011501 นางสาวปยะณัฐ หาญณรงค   101 

1011502 นางสาวอารยา ภูมิโคกรักษ   101 

1011503 นางสาวเมธวด ี ศรีชางสาร   101 

1011504 นางสาวกรรณิศา อุดทะปา   101 

1011505 นางสาวหนูเพียร วนัด ี   101 

1011506 นางสาววิภานดา หาญจําปา   101 

1011507 นางสาวปยะนุช ปร่ังกลาง   101 

1011508 นางสาวสนทรี ดาบสันเทียะ   101 

1011509 นางสาวภัทรา บุญทัน   101 
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5. รับสมัคร 

5.1 การนําเขาขอมูลนักศึกษา 

1. เมนูนําเขาขอมูลโควตา 

1.1 เมนูนําเขาขอมูลผูสมัตร 

1.1.1 กดเมนู บันทึกผลการสอบ เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.1.2 กดเมนู นําเขาขอมูลผูสมัตร 

 
รูป : เมนูนําเขาขอมูลผูสมัคร 

 

1.1.3 ระบบแสดงหนาจอ Import Applicant Data ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ Import Applicant Data 

2. การนําเขาขอมูล 

2.1 กด Browse… เพ่ือเลือกไฟลนามสกุล .xls (Excel 97/2003) 

2.2 จากน้ันใสชื่อ Sheet ท่ีจะนําเขา ซึง่จะตั้งคาเร่ิมตนเปน “Sheet1” 
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2.3 เลือก ป/เทอม ท่ีตองการ ซึง่คาเร่ิมตนจะเปนขอมูลป/เทอมลาสุดท่ีมีการ

สมัคร (ท้ังโควตาและปกต)ิ 

2.4 กดปุม Import แสดงผลการนําเขาขอมูล ดังรูป 

 
รูป : แสดงผลการนําเขาขอมูล 

 จะมีขอความสรุปการนําเขาแสดงใหเห็นดังรูปดานบน จากขอความ

จะเห็นวามี Failed 150 records คือมีรายการท่ีไมสามารถนําเขาได 

150 รายการ ระบบจะแสดงขอความ  ขึ้นมา ใหกดท่ี

ขอความน้ี ระบบจะทําการ Export ขอมูลท่ีไมสามารถนําเขาได

ออกมาในรูปแบบไฟล Excel 

2.5 หากเกิดขอผิดพลาดระหวางนําเขา ตองปรับใหถูกตองกอนแลวนําเขาใหม

ท้ังหมด 

 

3. รายละเอียดการนําเขาขอมูล 

3.1 โปรแกรมวชิา 

3.2 คาํนําหนา 

3.3 ชื่อผูสมัครสอบ 

3.4 สกลุ นามสกลุผูสมคัร 

3.5 เลขประจําตัวประชาชน ของผูสมัคร 

3.6 E-Mail อีเมลท่ีใชติดตอของผูสมัคร 

3.7 ลําดับ 

3.8 สกอ. 

3.9 ตัวอยางขอมูล 

โปรแกรมวิชา คํานําหนา ช่ือ สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
E-Mail ลําดับ สกอ. 

199 นางสาว ปยะณัฐ หาญณรงค 9000000000001 

 

1 

 199 นางสาว อารยา ภูมิโคกรักษ 9000000000002 

 

2 

 101 นางสาว เมธวด ี ศรีชางสาร 9000000000003 

 

3 * 
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199 นางสาว กรรณิศา อุดทะปา 9000000000004 

 

4 

 501 นางสาว หนูเพียร วนัด ี 9000000000005 

 

5 * 

 

 

4 นําเขาขอมูลผูผานการคัดเลือก (PreStudent Data) 

4.1 เมนูนําเขาขอมูลผูผานการคดัเลือก 

4.1.1 กดเมนู บันทึกผลการสอบ เพ่ือขยายเมนูยอย 

4.1.2 กดเมนู นําเขาขอมูลผูผานการคัดเลือก 

 
รูป : เมนูนําเขาขอมูลผูผานการคดัเลือก 

 

4.1.3 ระบบแสดงหนาจอ Import PreStudent Data ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ Import PreStudent Data 

4.2 การนําเขาขอมูล 

4.2.1 กด Browse… เพ่ือเลือกไฟลนามสกุล .xls (Excel 97/2003) 

4.2.2 จากน้ันใสชื่อ Sheet ท่ีจะนําเขา ซึ่งจะตัง้คาเร่ิมตนเปน “Sheet1” 

4.2.3 เลือก ป/เทอม ท่ีตองการ ซึ่งคาเร่ิมตนจะเปนขอมูลป/เทอมลาสุดท่ีมีการ

สมัคร (ท้ังโควตาและปกต)ิ 
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4.2.4 กดปุม Import ระบบจะดําเนินการนําเขาขอมูล แสดงผลการนําเขา

ขอมูล ดังรูป 

 
รูป : แสดงผลการนําเขาขอมูล 

 จะมีขอความสรุปการนําเขาแสดงใหเห็นดังรูปดานบน จากขอความ

จะเห็นวามี Failed 702 records คือมีรายการท่ีไมสามารถนําเขาได 

702 รายการ ระบบจะแสดงขอความ  ขึ้นมา ใหกดท่ี

ขอความน้ี ระบบจะทําการ Export ขอมูลท่ีไมสามารถนําเขาได

ออกมาในรูปแบบไฟล Excel 

 

4.3 ขอควรระวังการนําเขาขอมูลผูผานการคัดเลือก 

4.3.1 ขอความ  จะแสดงใหเห็นในการนําเขาคร้ังน้ันๆ เทาน้ัน หมายความวา

หากมกีารออกจากหนาจอนีเ้มื่อไหร จะไมสามารถ Export ขอมูลในการนําเขาคร้ังน้ันไดอีก 

4.3.2 ในการนําเขาตองใชรูปแบบของไฟล Excel ท่ีกาํหนดเทาน้ัน 

4.3.3 หากขอความนําเขาขึ้นวา “Insert Completed 0 records” หมายความวาไมสามารถ

นําเขาไดเลยแมแตรายการเดยีว ใหตรวจสอบรูปแบบของไฟล Excel ท่ีนําเขา 

4.3.4 การตรวจสอบรายการท่ีไมสามารถนําเขาได เมือ่ Export ไฟลจากการกดท่ี 

 แลว เปดดใูนไฟลน้ัน โดยใน Column สุดทายจะแสดง Error Message ไว ซึ่ง

การตรวจสอบเบ้ืองตนใหตรวจสอบจากขอมูลผูสมัครคนน้ันวามหีรือยงั เชน กรณีปกตใิห

ตรวจสอบขอมลูในตาราง AD_APPLICANT หรือกรณีเดก็โควตาตรวจสอบขอมลูในตาราง 

AD_QUOTA วามีหรือไม 

4.3.5 ในสวนของ “ลําดับท่ี” สามารถเรียงลําดับใหมไดเลย ไมจาํเปนตองเปนเลขแบบตอเน่ือง แต

ตองหามซ้าํกับท่ีมีอยูในฐานขอมลู AD_ PRESTUDENT 

 

4.4 รายละเอียดขอมูลท่ีนําเขา 

4.4.1 เลขประจําตวั  เปนเลขประจําตัวผูสมัครสอบ 

4.4.2 ชื่อ  ชื่อผูสมัครสอบ 

4.4.3 สกลุ  นามสกลุผูสมคัรสอบ 
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4.4.4 อีเมล  อีเมลของผูสมคัรสอบ 

4.4.5 โปรแกรมวชิา  รหัสโปรแกรมวิชาท่ีผูสมัครสอบไดเลือกไว 

4.4.6 ตัวอยางขอมูล  

 

เลข

ประจาํตวั 

ชื่อ สกลุ โควตา โปรแกรมวชิา ลําดับ 

1011501 นางสาวปยะณัฐ หาญณรงค x 101 1 

1011502 นางสาวอารยา ภูมิโคกรักษ x 101 2 

1011503 นางสาวเมธวด ี ศรีชางสาร x 101 3 

1011504 นางสาวกรรณิศา อุดทะปา x 101 4 

1011505 นางสาวหนูเพียร วนัด ี x 101 5 

 

5.2 การสงออกขอมูลนักศึกษา 

1. สงออกขอมูลผูสมัครโควตา 

1.1 เมนูคนหารายชื่อผูสมัคร 

1.1.1 กดเมนู Pre Examination เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.1.2 กดเมนู คนหารายชื่อผูสมัคร 
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รูป : เมนูคนหารายชื่อผูสมัคร 

 

1.1.3 ระบบแสดงหนาจอคนหารายชื่อผูสมัคร ดังรูป 

 
รูป : หนาจอคนหารายชื่อผูสมัคร 

1.2 การสงออก 

1.2.1 เลือกเงือ่นไขท่ีตองการจะคนหาขอมูลผานทางตัวเลือกตางๆ  
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1.2.2 กดปุม คนหา ระบบจะคนหาขอมูลตามเงื่อนไขท่ีไดระบุได 

1.2.3 กดปุม Export เพ่ือสงออกขอมูล 

 

2. สงออกขอมูล คะแนนสอบขอเขียน และคะแนนสอบสัมภาษณ 

2.1 เมนูบันทึกคะแนนสอบขอเขียน 

2.1.1 กดเมนู Post Examination เพ่ือขยายเมนูยอย 

2.1.2 กดเมนู บันทึกคะแนนสอบขอเขยีน 

 
รูป : เมนูบันทึกคะแนนสอบขอเขยีน 

 

2.1.3 ระบบแสดงหนาจอบันทึกผลการสอบขอเขียน ห(รายวชิา) ดังรูป 

 
รูป : หนาจอบันทึกผลการสอบขอเขียน (รายวชิา) 

2.2 การสงออก 

2.2.1 เลือกเงือ่นไขในการคนหาขอมูลท่ีตองการ 
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2.2.2 กดปุม Export เพ่ือสงออกขอมูล 

 

3. การสงออกขอมูลคะแนนสอบสัมภาษณสามารถทําผานเมนู Post Examination 

3.1 เมนูบนัทึกคะแนนสอบสัมภาษณ 

3.1.1 กดเมนู Post Examination  เพ่ือขยายเมนูยอย 

3.1.2 กดเมนู บันทึกคะแนนสอบสัมภาษณ 

 
รูป : เมนูบนัทึกคะแนนสอบสัมภาษณ 

 

3.1.3 ระบบแสดงหนาจอบันทึกผลการสอบสัมภาษณ (ปกต/ิโควตา) ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอหนาจอบันทึกผลการสอบสัมภาษณ (ปกติ/โควตา) 

3.2 การสงออก 

3.2.1 เลือกเงือ่นไขในการคนหาขอมูลท่ีตองการ 
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3.2.2 กดปุม Export เพ่ือสงออกขอมูล 

 

4. สงออกขอมูล ผูผานการสอบคดัเลือก 

4.1 เมนูผลการสอบคดัเลือก 

4.1.1 กดเมนู Post Examination  เพ่ือขยายเมนูยอย 

4.1.2 กดเมนู ผลการสอบคดัเลือก 

 
รูป : เมนูผลการสอบคดัเลือก 

 

4.1.3 ระบบแสดงหนาจอผลการสอบคดัเลือก ดังรูป 

 
รูป : หนาจอผลการสอบคดัเลือก 

4.2 การสงออก 

4.2.1 เลือกเงือ่นไขในการคนหาขอมูลท่ีตองการ 
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4.2.2 กดปุม จดัลําดับผลการสอบคดัเลือก ระบบจะคนหาขอมูลตามเงือ่นไขท่ีระบุ 

4.2.3 กดปุม Export เพ่ือสงออกขอมูล 

5.3 เชื่อมโยงวิชาเอก/โปรแกรมวชิา 

1. เมนูเชื่อมโยงวิชาเอก/โปรแกรมวชิา 

1.1 กดเมนู ขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู  เชื่อมโยงวิชาเอก/โปรแกรมวชิา 

 
รูป : เมนูเชื่อมโยงวิชาเอก/โปรแกรมวชิา 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ เชือ่มโยงรหัสวชิากบัรหัสโปรแกรมวิชาดงัรูป 

 
รูป : แสดงหนาจอ เชือ่มโยงรหัสวชิากบัรหัสโปรแกรมวชิา 

 

2. คนหา 

2.1 เลือกระดับวฒุิ แสดงรายการการเชื่อมโยงรหัส ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายการการเชื่อมโยงรหัส 
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3. การเชื่อมโยง 

3.1 คนหา รายการท่ียงไมไดเชื่อมโยงขอมูล โดยแสดงรายการท่ียงัไมเชื่อมโยง ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายการทีย่ังไมเชื่อมโยง 

 

3.2 กดปุม แกไข เลือกโปรแกรมวชิา ประเภทเวลาเรียน และโครงสรางหลักสูตร ดงัรูป 

 

 
รูป : เลือกโปรแกรมวชิา ประเภทเวลาเรียน และโครงสรางหลักสูตร 

3.3 กดปุม ตกลง เพ่ือยอมรับการเพิม่รายการ หรือ กดปุม ยกเลิก เมือ่ตองการยกเลิกรายการ 

3.4 เมื่อระบุขอมูลครบถวนแลว กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอมูล  

5.4 ถายโอนขอมูลนักศึกษาใหม 

1. เมนูถายโอนขอมูลนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพ่ือขยายเมนูยอย 
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1.2 กดเมนู  ถายโอนขอมูลนักศกึษา 

 
รูป : เมนูถายโอนขอมูลนักศึกษา 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ ถายโอนขอมลูรับสมคัรนักศกึษาไปยงัระบบทะเบียน ดังรูป 

 
รูป : แสดงหนาจอ ถายโอนขอมลูรับสมัครนักศึกษาไปยังระบบทะเบียน 

 

2. คนหา 

2.1 เลือกระดับวฒุิ แสดงรายการการเชื่อมโยงรหัส ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายการการเชื่อมโยงรหัส 
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3. การถายโอน 

3.1 การถายโอนขอมูลรายวชิาเอก 

3.1.1 คนหา รายการท่ีสถานนะการถายโอนขอมูล เปน ยังไมถายโอนขอมูล ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายการทีย่ังไมถายโอนขอมูล 

 

3.1.2 กดปุม  หนารายการท่ีตองการทํารายการโอนขอมลู ดงัรูป 

 
รูป : เลือกรายการท่ีตองการทํารายการโอนขอมูล 

 

3.1.3 กดปุมถายโอน เพื่อถายโอนขอมลู 

3.2 การถายโอนขอมูลรายบุคคล 

3.2.1 คนหา รายการท่ีสถานนะการถายโอนขอมูล เปน ถายโอนขอมูลแลว แตยังมีขอมูล

บางสวนท่ีตองทํารายการถายโอนขอมลูรายบุคคล 

3.2.2 กดปุม  หนารายการท่ีตองการทํารายการโอนขอมลูรายบุคคล ดังรูป 
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รูป : หนารายการท่ีตองการทํารายการโอนขอมลูรายบุคคล 

 

3.2.3 กดปุมถายโอนรายบุคคล แสดงหนาจอถายโอนขอมูลรับสมัครนักศึกษาไปยังระบบ

ทะเบียน (รายบุคคล) ดังรูป 

 
รูป : แสดงหนาจอถายโอนขอมลูรับสมคัรนักศกึษาไปยงัระบบทะเบียน (รายบุคคล) 

 

3.2.4 เลือก หนารายการท่ีสถานะ การถายโอนขอมูล เปน ยงัไมถายโอนขอมูล ดังรูป 

 
3.2.5 กดปุมถายโอน เพื่อถายโอนขอมลู 

 

5.5 รายงานตวันักศกึษาใหม 

1. เมนูรายงานตวันักศกึษาใหม 

1.1 กดเมนู ขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู  รายงานตัวนักศึกษาใหม 
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รูป : เมนูรายงานตัวนักศึกษาใหม 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอรายงานตวันักศกึษาใหม ดังรูป 

 
รูป : หนาจอรายงานตวันักศกึษาใหม 

 

2. คนหา 

2.1 คนหาโดยวิชาเอก 

2.1.1 เลือกระดับวุฒิการศกึษา แสดงสวนคนหาขอมูล เลือก  หนารายการ วชิาเอก  

2.1.2 เลือก วิชาเอก ดงัรูป 

 
รูป : เลือก วชิาเอก 
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2.1.3 กดปุม ดึงขอมูล แสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายการ 

 

2.2 คนหาโดยโปรแกรมวิชา 

2.2.1 เลือกระดับวุฒิการศกึษา แสดงสวนคนหาขอมูล เลือก  หนารายการ  โปรแกรมวชิา 

2.2.2 เลือก โปรแกรมวิชา ดังรูป 

 
รูป : เลือกโปรแกรมวชิา 
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2.2.3 กดปุม ดึงขอมูล แสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายการ 

 

2.3 คนหาโดยขอมูลผูสมัคร 

2.3.1 เลือกระดับวุฒิการศกึษา แสดงสวนคนหาขอมูล เลือก  หนารายการ ขอมูลผูสมัคร 

2.3.2 ระบุเลขท่ีผูสมัครสอบ หรือ ชื่อ-นามสกลุ ดงัรูป 

 
รูป : ระบุเลขท่ีผูสมัครสอบ หรือ ชื่อ-นามสกุล 

 

2.3.3 กดปุม ดึงขอมูล แสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายการ 
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3. กรองขอมูลการรายงานตวันักศกึษา 

1. รายบุคคล 

1.1 คนหาโดยระบุเลขท่ีผูสมัครสอบ หรือ ชื่อ-นามสกลุ ดงัรูป 

 
รูป : ระบุเลขท่ีผูสมัครสอบ หรือ ชื่อ-นามสกุล 

1.2 แสดงรายการรายการการรายงานตัวนักศึกษา  เลือก  หนารายการ รายบุคคล ดงัรูป 

 
รูป : เลือกรายบุคคล 

1.3 แสดงผลรายการผูสมัครท่ีผานการสอบคัดเลือก ดังรูป 

 
รูป : รายการผูสมัครท่ีผานการสอบคัดเลือก 

 

2. ยังไมรายงานตัว 

2.1 หลังจากคนหา และแสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษา  เลือก  หนารายการ 

ยังไมรายงานตัว ดังรูป 

 
รูป : เลือกยังไมรายงานตวั 
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2.2 แสดงผลรายการผูสมัครท่ีผานการสอบคัดเลือก ดังรูป 

 
รูป : รายการผูสมัครท่ีผานการสอบคัดเลือก 

3. รายงานตวัแลว 

3.1 หลังจากคนหา และแสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษา  เลือก  หนารายการ 

รายงานตวัแลว ดงัรูป 

 
รูป : เลือกรายงานตัวแลว 

3.2 แสดงผลรายการผูสมัครท่ีผานการสอบคัดเลือก ดังรูป 

 
รูป : รายการผูสมัครท่ีผานการสอบคัดเลือก 
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4. ท้ังหมด 

4.1 หลังจากคนหา และแสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษา  เลือก  หนารายการ 

ท้ังหมด ดงัรูป 

 
รูป : เลือกท้ังหมด 

4.2 แสดงผลรายการผูสมัครท่ีผานการสอบคัดเลือก ดังรูป 

 
รูป : รายการผูสมัครท่ีผานการสอบคัดเลือก 

 

4. รายงานตวันักศกึษา 

4.1 หลังจากคนหา และแสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษาท่ีแสดงขอมูล ยังไมรายงาน

ตัว  

4.2 สถานะขอมูลประวตัิ เปน ปอนประวัต ิ

4.3 กดปุม  หนารายการเพ่ือทํารายการของนักศึกษา  

4.4 กดปุม รายงานตัว แสดงกลองขอความ ”รายงานตวันักศกึษาเสร็จเรียบรอย” ดังรูป 

 
รูป : แสดงกลองขอความ 
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4.5 ระบบแสดงหนาตาง รายงานใบแจงชาํระเงนิข้ึนทะเบียนนักศกึษา/ใบเสร็จรับเงนิ 

 
รูป : แสดงหนาตาง รายงานใบแจงชาํระเงนิข้ึนทะเบียนนักศกึษา/ใบเสร็จรับเงนิ 

 

5. ยกเลิกใบขึ้นทะเบียน 

5.1 หลังจากคนหา และแสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษาท่ีแสดงขอมูล รายงานตวั

แลว  

5.2 สถานะขอมูลประวตัิ เปน ตรวจสอบประวัติแลว 

5.3 กดปุม  หนารายการเพ่ือทํารายการของนักศึกษา  

5.4 กดปุม ยกเลิกใบขึ้นทะเบียน  แสดงกลองขอความ ”ยกเลิกรายการรายงานตัวเรียบรอยแลว” 

ดังรูป 
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รูป : แสดงกลองขอความ 

6. พิมพรายงาน 

6.1 หลังจากคนหา และแสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษา  

6.2 กดปุม พิมพรายงาน แสดงกลองขอความ ”กรุณาบันทึกขอมูลกอนพิมพรายงาน” ดังรูป 

 
รูป : แสดงกลองขอความ 

6.3 กดปุม OK แสดงหนาตางรายงานการรายงานตัวนักศึกษาใหม 

 
รูป : แสดงหนาตางรายงานการรายงานตวันักศกึษาใหม 
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7. ประวัตินักศกึษา 

7.1 หลังจากคนหา และแสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษา  

7.2 กดปุม  หนารายการเพ่ือทํารายการของนักศึกษา  

7.3 กดปุม ประวตัินักศกึษา แสดงหนาจอประวตันิกัศกึษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงหนาจอประวัตินักศึกษา 

8. พิมพใบแจงชาํระเงนิ 

8.1 หลังจากคนหา และแสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษาท่ีแสดงขอมูลทุกรายการ

ยกเวน ยังไมรายงานตวั  

8.2 กดปุม  หนารายการเพ่ือทํารายการของนักศึกษา  

8.3 กดปุม พิมพใบแจงชาํระเงิน  ระบบแสดงหนาตาง รายงานใบแจงชาํระเงนิข้ึนทะเบียน

นักศึกษา/ใบเสร็จรับเงนิ ดงัรูป 
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รูป : แสดงหนาตาง รายงานใบแจงชาํระเงนิข้ึนทะเบียนนักศกึษา/ใบเสร็จรับเงนิ 
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6. ขึ้นทะเบียน 

6.1 การ Config โปรแกรมวชิา 

1. เมนู Program Config. ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู “ขอมูลวิทยาเขต” เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู “Program Config” 

 
รูป : เมนู Program Config 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ กําหนดคาคอนฟกูเรชั่นของโปรแกรมวิชา  ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ กาํหนดคาคอนฟกเูรชัน่ของโปรแกรมวชิา 
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2. คนหา 

2.1 เงื่อนไขการคนหา เลือกรายละเอียดของคณะ ระดับและสาขาท่ีตองการ ท่ีตองการ ดงัรูป 

 
รูป : ระบุเงือ่นไขการคนหา 

 

2.2 เลือกโปรแกรมวชิาท่ีเปดท่ีตองการ ดงัรูป  

ระบบจะแสดงผลรายละเอียดของ Config โปรแกรมวิชา และโครงสรางหลักสูตร 

 
รูป : แสดงผลการเลือกรายการโปรแกรมวิชา 
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3. เพ่ิม Config โปรแกรมวชิา 

3.1 เลือกรายการโปรแกรมวชิา 

3.2 กดปุม “เพ่ิม” ในรายละเอียดของ Config โปรแกรม และระบุขอมูล ดังรูป 

 
รูป : รายการโปรแกรมวชิา 

 

3.3 เมื่อระบุขอมูลครบถวน กดปุม “ตกลง” ในรายการท่ีเพ่ือม เพ่ือยอมรับการเพ่ิมรายการ หรือ 

กดปุม ยกเลิก เมื่อตองการยกเลิกรายการ และกดปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมูลเขาสูระบบ ดังรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 92 

 

 
รูป : แสดงผลเมื่อเพ่ิมขอมูลเขาสูระบบเรียบรอย 

 

4. แกไข Config โปรแกรมวชิา 

4.1 เลือกรายการโปรแกรมวชิา 

4.2 กดปุม “แกไข” ในรายการท่ีตองการ ระบบแสดงรายการท่ีตองการแกไข ดงัรูป 
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รูป : รายการท่ีตองการแกไข 

 

4.3 กดปุม “ตกลง” เพ่ือยอมรับการแกไขรายการ หรือ กดปุม “ยกเลิก” เมื่อตองการยกเลิก

รายการ 

4.4 เมื่อแกไขรายการครบถวนแลว กดปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 

5. ลบรายการใน Config โปรแกรมวชิา 

5.1 เลือกรายการโปรแกรมวชิา 

5.2 กดปุม “ลบ” ในรายการท่ีตองการลบ ระบบจะแสดงการเลือกรายการท่ีจะลบ ดงัรูป 
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รูป : ระบบแสดงผลรายการท่ีตองการลบ 
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5.3 กดปุม “บันทึก” เพ่ือทําการลบขอมูลออกจากระบบ 

 
รูป : แสดงผลหลักจากการลบขอมลูเสร็จส้ิน 
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6.2 โครงสรางหลักสูตร 

1. เมนู Program Config. ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู “ขอมูลวิทยาเขต” เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู “Program Config” 

 
รูป : เมนู Program Config 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ กําหนดคาคอนฟกเูรชัน่ของโปรแกรมวชิา  ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอ กาํหนดคาคอนฟกเูรชัน่ของโปรแกรมวชิา 

 

2. คนหา 

2.1 เงื่อนไขการคนหา เลือกรายละเอียดของคณะ ระดับและสาขาท่ีตองการ ท่ีตองการ ดังรูป 
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รูป : ระบุเงือ่นไขการคนหา 

2.2 เลือกโปรแกรมวชิาท่ีเปดท่ีตองการ ดังรูป  

ระบบจะแสดงผลรายละเอียดของ Config โปรแกรมวิชา และโครงสรางหลักสูตร เลือก

โครงสรางหลักสูตร 

 
รูป : แสดงหนาโครงสรางหลักสูตร 

 

3. เพ่ิมโครงสรางหลักสูตร 

3.1 เลือกรายการโครงสรางหลักสูตรดานซายมือ ดังรูป 
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รูป : เลือกรายการท่ีตองการกาํหนดโครงสรางหลักสูตร 

3.2 เมื่อเลือกหลักสูตรแลว ใหกดปุมรูปภาพ  เพ่ือจัดทําโครงสรางหลักสูตร ดังรูป 

 
รูป : การเพ่ิมขอมูลโครงสรางหลักสูตร 

 

3.3 กดปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมูลโครงสรางหลักสูตรในระบบ 

 

4. แกไขโครงสรางหลักสูตร 

4.1 การแกไขโครงสรางหลักสูตรสามารถกระทําไดโดยการ เพิ่มรายการ  หรือ นํารายการ

ออก  จากรายการโครงสรางหลักสูตรท่ีเลือก และกดปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมูลท่ี

แกไขเขาสูระบบ 

 

5. ลบ 

5.1 การลบโครงสรางหลักสูตรสามารถกระทําไดโดย นํารายการออกจากรายการโครงสราง

หลักสูตรท่ีเลือก โดยกดปุม   และกดปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมลูท่ีแกไขเขาสูระบบ 
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6.3 ประวัตินักศึกษา 

1. เมนู ประวัตินักศึกษา ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู “ขอมูลนักศกึษา” เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู “ประวตันิกัศกึษา” 

 
รูป : เมนูประวตัินักศกึษา 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอประวตันิกัศกึษา 

 

2. คนหาประวตันิกัศกึษา 

2.1 การคนหาสามารถกระทําไดจากการคนหาจาก รหัส/ชื่อ-นามสกลุ หรือ คนหาจาก คณะ/

โปรแกรมวชิา 

2.2 การคนหาจาก รหัส/ชื่อ-นามสกุล มีเงื่อนไขดงัรูป 
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2.3 การคนหาจาก คณะ/โปรแกรมวชิา มีเงื่อนไขดงัรูป 

 
 

2.4 เมื่อกดปุม “คนหา” ตามเงื่อนไขท่ีตองการ 

 
รูป : ระบุเงือ่นไขการคนหา 
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2.5 เลือก “รหัสนักศกึษา” ในรายชื่อนักศึกษา ดงัรูป 

 
 

2.6 เมื่อทําการเลือกนักศกึษาท่ีตองการจะดูประวัติ ระบบจะแสดงผล ประวัติของนักศึกษาน้ันๆ 

ดังรูป 

 
รูป : แสดงผลลัพธจากการคนหา 

 

3. รายละเอียดประวตัินักศกึษา 

3.1 ขึน้ทะเบียนเปนนักศกึษา ประกอบดวย 

3.1.1 วิทยาเขต 
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3.1.2 ปการศกึษา 

3.1.3 ภาคการศึกษา 

3.1.4 ระดับวุฒิการศกึษา 

3.1.5 หลักสูตร 

3.1.6 คณะ 

3.1.7 สาขาวชิา 

3.1.8 โปรแกรมวชิา 

3.1.9 ประเภทหลักสูตร 

3.1.10 ประเภทเวลาเรียน 

3.1.11 ประเภทการเรียน 

3.1.12 จํานวนปของหลักสูตร 

3.1.13 ประเภทการลงทะเบียน 

3.1.14 รหัสนักศกึษา 

3.1.15 รหัสนักศกึษา(เกา) 

3.1.16 สถานะนักศกึษา 

ซึ่งขอมูลดังกลาวน้ี เปนขอมูลท่ีผูสมัครสอบคัดเลือก สอบผานการคัดเลือก และจะเขารับ

การศึกษาตอในระดับการศึกษาดังกลาว อยางไรก็ดถีาผูสมัครสอบคัดเลือก พิจารณาแลวมีขอมูลท่ีไม

ถูกตองใหรีบตดิตอ เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน โดยดวน 
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รูป : แสดงรายละเอียด ขึ้นทะเบียนเปนนักศกึษา 

 

3.2 ประวัติสวนตวั ขอมูลประวตัิสวนตัว ประกอบดวย  

3.2.1 หมายเลขบัตรประชาชน 

3.2.2 คาํนําหนา 

3.2.3 เพศ 

3.2.4 ชื่อ  นามสกุล 

3.2.5 First Name  Last Name 
3.2.6 วนั เดอืน ป เกดิ 

3.2.7 อาย ุ

3.2.8 กลุมเลือด 

3.2.9 ศาสนา 

3.2.10 เชื้อชาต ิ

3.2.11 สัญชาต ิ

3.2.12 สวนสูง 
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3.2.13 นํ้าหนัก 

3.2.14 จํานวนพ่ีนอง 

3.2.15 เปนคนท่ี 

3.2.16 กําลังศกึษาอยู 

3.2.17 ความพิการ 

3.2.18 ความสามารถ/ความสนใจพิเศษ 

3.2.19 E-Mail 

 
รูป : แสดงขอมูลประวัติสวนตวั 

 

3.3 ขอมูลท่ีอยู ประกอบดวย ท่ีอยูตามทะเบียนบาน และท่ีอยูท่ีติดตอได ไดแก  

3.3.1 บานเลขท่ี 

3.3.2 หมูท่ี 

3.3.3 ตรอก / ซอย 

3.3.4 ถนน 

3.3.5 ตาํบล / แขวง 

3.3.6 อําเภอ / เขต 
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3.3.7 จังหวดั 

3.3.8 รหัสไปรษณีย 

3.3.9 เบอรโทรศพัท 

 
รูป : แสดงขอมูลท่ีอยูของนักศึกษา 

 

3.4 ขอมูลคุณวฒุิการศึกษา  (ระดับการศึกษาเดมิ) ขอมูลคุณวฒุิการศึกษา ประกอบดวย  

3.4.1 จังหวดั (สถานศกึษาเดมิ) 

3.4.2  ชื่อสถานศึกษาเดมิ 

3.4.3 สําเร็จการศึกษาวุฒ ิ

3.4.4 สาขาวชิา 

3.4.5 เมื่อป พ.ศ. 

3.4.6 ระดับคะแนนเฉล่ีย 

 
รูป : แสดงขอมูลคุณวุฒิการศกึษา 
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3.5 ขอมลูการทํางาน ประกอบดวย  

3.5.1 สถานะการทํางาน 2 ประเภท คือ ทํางานแลว และ ยังไมทํางาน  

3.5.1.1 กรณีที่ทํางานแลวจะตองปอนขอมูลอาชีพ, รายไดเฉล่ีย (บาท / เดอืน), สถานท่ี

ทํางาน  

 
รูป : แสดงขอมูลการทํางาน 

 

3.6 ขอมูลบิดา มารดา และผูปกครอง ขอมูล ประกอบดวยขอมูล 3 จาํพวกคือ ขอมูลบิดา, ขอมูล

มารดา และขอมูลผูปกครอง ไดแก  

3.6.1 ชื่อ 

3.6.2 นามสกุล 

3.6.3 อาชพี 

3.6.4 รายไดเฉล่ีย (บาท / เดอืน) 

3.6.5 วุฒิการศึกษาสูงสุด 

3.6.6 สถานะภาพ และอ่ืน ๆ 

 
รูป : แสดงประวตัินักศกึษา สวนขอมูลบิดา มารดา และผูปกครอง 
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3.7 ขอมูลทุนการศกึษา ประกอบดวย แหลงทุนการศกึษา 

 
รูป : ประวัตินักศึกษา สวนขอมูลทุนการศึกษา 

 

3.8 ขอมูลอ่ืน ๆ เปนขอมูลสําหรับกรณีฉุกเฉินติดตอผูใด ซึง่ขอมูลท่ีตองปอน ไดแก  

3.8.1 ชื่อ, 

3.8.2 นามสกุล 

3.8.3 เกี่ยวของเปน 

3.8.4 เบอรโทรศพัท 

 
รูป : ประวัตินักศึกษา สวนขอมูลอ่ืน ๆ 

 

4. พิมพ 

4.1 กดปุม “พิมพ” ระบบแสดงใบรายงานตวัเพ่ือข้ึนทะเบียน ดงัรูป 
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รูป ใบรายงานตวัเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศกึษา 
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5. บันทึกขอมูล 

5.1 เปนการบันทึกประวัตินักศึกษาท่ีปอนท้ังหมด เขาสูฐานขอมูล ซึ่งผูใชงานระบบยังคงสามารถ

ทําการปรับปรุงแกไขขอมูลประวตัิตาง ๆ ไดอีกหลังจากกดปุมบันทึกน้ี 

5.2 เปนการบันทึกประวัตินักศึกษาท่ีปอนท้ังหมดเขาสูฐานขอมูล และยืนยันขอมูลประวตัิดวยวา

ถูกตองทุกประการ ดังน้ันหลังจากท่ีกดปุมยืนยันขอมูลแลว ผูใชงานระบบจะไมสามารถทํา

การแกไขประวตัินักศกึษาใด ๆ ไดอีกเลย  อยางไรกด็ี ถามีขอผิดพลาดประการใด จะตอง

ติดตอเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน เทาน้ัน 
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6.4 ขึน้ทะเบียน 

1. เมนู ปอนประวัติขอมูล ระบบบริการท่ัวไป 

1.1 กดเมนู “ขึ้นทะเบียนนักศึกษา” เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู “ปอนขอมูลประวัต”ิ 

 
รูป : เมนูประวตัินักศกึษา 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ ดงัรูป 
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คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 112 

 

1.4 กรองขอมูลตางๆ ท่ีแสดงในระบบประวัตินักศกึษา 

1.5 กดปุม “ขึ้นทะเบียน” ระบบจะเรียกหนาข้ึนทะเบียนนักศกึษา เพ่ือใหผูใชทาํการ “พิมพใบแจง

ชําระเงิน” หรือ “ยกเลิก” ดงัรูป 

 
 

1.6 เมื่อระบบทําการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว นักศึกษาสามารถพิมพใบแจงการชําระเงิน เพ่ือใบ

ชําระเงินท่ีธนาคารได โดยกดปุม “พิมพใบแจงชําระเงิน 

1.7 ระบบจะทําการสรางใบแจงชาํระเงนิเปนแฟม Acrobat PDF ซึ่งเคร่ืองคอมพิวตท่ีใชงาน

จําเปนตองมโีปรแกรม Acrobat Reader ติดตัง้อยูดวยเพ่ือใหแสดงผลได  เพ่ือระบบ

แสดงผลใหนักศกึษา ทําการพิมพโดยเลือกปุมพิมพของโปรแกรม Acrobat Reader เพ่ือ

พิมพใบแจงชาํระเงิน แลวนําไปชาํระเงินท่ีธนาคารตอไป 
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7. การจัดตารางสอน 

7.1 การกาํหนดคาบเรียน 

1. เมนูกาํหนดคาบเรียน ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู ตารางเรียน/ตารางสอน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู กําหนดคาบเรียน 

 
รูป : เมนูกาํหนดคาบเรียน 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ กาํหนดคาบเรียน ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ กาํหนดคาบเรียน 

 

2. คนหาคาบเรียน 

2.1 เงื่อนไขการคนหา เลือกปการศึกษา หรือ ภาคการศึกษาท่ีตองการ ดงัรูป 

 
รูป : ระบุเงือ่นไขการคนหา 
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2.2 กดปุม คนหา แสดงรายการคาบเรียน ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายการคาบเรียน 

 

3. เพ่ิมคาบเรียน 

3.1 ผูใชเพ่ิมคาบเรียน 

3.1.1 คนหารายการท่ีตองการเพ่ิมคาบเรียน ระบบแสดงรายการคาบเรียน ดัง

รูป 

 
รูป : ระบบแสดงรายการคาบเรียน 

 

3.1.2 กดปุม เพ่ิม กรอกขอมูล ดังรูป 

 
รูป : กรอกขอมูล 
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3.1.3 กดปุม ตกลง เพื่อยอมรับการเพิม่รายการ หรือ กดปุม ยกเลิก เมื่อ

ตองการยกเลิกรายการ 

3.1.4 เมื่อเพ่ิมรายการครบถวนแลว กดปุม บันทึก ดงัรูป 

 
รูป : บันทึกขอมูล 

 

3.2 คัดลอกคาบเรียน 

3.2.1 คนหารายการท่ีตองการเพ่ิมคาบเรียน ระบบแสดงรายการคาบเรียน ดังรูป 

 
รูป : ระบบแสดงรายการคาบเรียน 

3.2.2 เลือกปการศกึษา|ภาคการศึกษา ที่ตองการคดัลอก กดปุม คัดลอก ดังรูป 

 
รูป : คัดลอกคาบเรียน 
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3.2.3 ระบบแสดง คาบเรียนของรายการ โดยคาบเรียนดงักลาวจะมีรายการคาบ

เรียนท่ีเหมอืนกบั รายการท่ีคดัลอกมาทุกประการ กดปุม บันทึก ดงัรูป 

 
รูป : บันทึกขอมูล 

 

3.3 แกไขคาบเรียน 

3.3.1 คนหารายการท่ีตองการเพ่ิมคาบเรียน ระบบแสดงรายการคาบเรียนท่ีบนัทึกแลว ดงัรูป 

 
รูป : ระบบแสดงรายการคาบเรียน 
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3.3.2 กดปุม แกไข ระบบแสดง รายการท่ีตองการแกไข ดังรูป 

 
รูป : รายการท่ีตองการแกไข 

 

3.3.3 กดปุม ตกลง เพื่อยอมรับการแกไขรายการ หรือ กดปุม ยกเลิก เมื่อตองการยกเลิกรายการ 

3.3.4 เมื่อแกไขรายการครบถวนแลว กดปุม บันทึก ดงัรูป 

 
รูป : บันทึกขอมูล 
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3.4 ลบคาบเรียน 

3.4.1 คนหารายการท่ีตองการเพ่ิมคาบเรียน ระบบแสดงรายการคาบเรียนท่ีบนัทึกแลว ดงัรูป 

 
รูป : ระบบแสดงรายการคาบเรียน 

3.4.2 กดปุม ลบ ระบบแสดงกลองขอความยนืยนัการลบเมือ่แกไขรายการครบถวนแลว กดปุม 

บันทึก  
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7.2 จัดทําตารางสอน 

1. เมนูจดัทําตารางสอน ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู ตารางเรียน/ตารางสอน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู จัดทําตารางสอน 

 
รูป : เมนูจดัทําตารางสอน 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ ตารางสอน ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ ตารางสอน 
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2. คนหาตารางสอน 

2.1 เงือ่นไขการคนหา เลือกปการศกึษา หรือ ภาคการศกึษาท่ีตองการ แสดงรายการตารางสอน ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายการตารางสอน 

3. เพ่ิมรายการตารางสอน 

3.1 ระบุขอมูลสวน ปรับปรุงแกไข ดังรูป 

 
รูป : ระบุขอมูลสวนปรับปรุงแกไข 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 122 

 

 

3.2 กดปุม ทํารายการ เมื่อตองการใชรายการ และรายการดงักลาวแสดงผลท่ีตารางสอน ดังรูป 

 
รูป : รายการดงักลาวแสดงผลท่ีตารางสอน 

 

3.3 เมื่อทํารายการครบถวนแลว กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกรายการตารางสอน ดงัรูป 

 
รูป : บันทึกรายการตารางสอน 

 

4. แกไขรายการตารางสอน 

4.1 คนหาตารางสอนท่ีทาํรายการแลว  

4.2 กด  เพ่ือแกไข โดยขอมูลของรายการตารางสอนแสดงในสวน การปรับปรุงแกไข ดังรูป 
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รูป : ขอมลูของรายการตารางสอนแสดงในสวน การปรับปรุงแกไข 

 

4.3 กดปุม ทํารายการ เมื่อตองการใชรายการ และรายการดงักลาวแสดงผลที่ตารางสอน 

4.4 เมือ่ทํารายการครบถวนแลว กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกรายการตารางสอน  

 

5. ลบรายการตารางสอน 

5.1 คนหาตารางสอนท่ีทาํรายการแลว  

5.2 กด  เพ่ือลบรายการตารางสอน 

5.3 เมือ่ทํารายการครบถวนแลว กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกรายการตารางสอน  
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7.3 พิมพตารางสอน ประจํากลุมนักศึกษา 

1. เมนูพมิพตารางสอน กลุมนักศกึษา ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู ตารางเรียน/ตารางสอน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู พิมพตารางสอน ประจํากลุมนักศึกษา 

 
รูป : เมนูพิมพตารางสอน ประจํากลุมนักศึกษา 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ ตารางสอน ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ ตารางสอน 

 

2. คนหาตารางสอน 

2.1 เงือ่นไขการคนหา เลือกระดบัวฒุกิารศกึษา คณะ โปรแกรมวชิา ประเภทรายวชิา โดยกลุม

นักศึกษาสามารถเลือกหรือไมก็ได  

2.2 กดปุม คนหา แสดงกลุมนักศึกษาที่มีรายการตารางสอน ดังรูป 
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รูป : แสดงกลุมนักศึกษาท่ีมีรายการตารางสอน 

 

2.3 เลือกกลุมนักศึกษา กดปุม พิมพ แสดงรายงานตารางสอนในรูปแบบเอกสาร PDF ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายงานตารางสอนในรูปแบบเอกสาร PDF 
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7.4 สืบคนตารางสอน นักศึกษา 

1. เมนูพมิพตารางสอน นักศกึษา ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู ตารางเรียน/ตารางสอน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู พิมพตารางสอน ประจาํตัวนักศึกษา 

 
รูป : เมนูพิมพตารางสอน ประจําตัวนักศึกษา 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ สืบคนตารางสอน ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ ตารางสอน 

 

2. คนหาตารางสอน 

2.1 คนหาจากรหัส/ชื่อ 

2.1.1 เงือ่นไขการคนหา ระบุรหัสนักศกึษา หรือ ชือ่ หรือนามสกลุ 

2.1.2 กดปุม คนหา แสดงรายชื่อนักศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายชื่อนักศึกษา 
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2.1.3 เลือกนักศกึษาที่ตองการพิมพรายงาน กดปุม พิมพ  แสดงรายงาน

ตารางสอนในรูปแบบเอกสาร PDF ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายงานตารางสอนในรูปแบบเอกสาร PDF 

 

2.2 คนหาจากคณะ/โปรแกรม 

2.2.1 เงือ่นไขการคนหา เลือกระดบัการศกึษา คณะ สาขา โปรแกรม ภาค 

2.2.2 กดปุม คนหา แสดงรายชื่อนักศึกษา ดงัรูป 
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รูป : แสดงรายชื่อนักศึกษา 

 

2.2.3 เลือกนักศกึษาที่ตองการพิมพรายงาน กดปุม พิมพ  แสดงรายงาน

ตารางสอนในรูปแบบเอกสาร PDF ดังรูป 
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รูป : แสดงรายงานตารางสอนในรูปแบบเอกสาร PDF 
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7.5 สืบคนตารางสอน อาจารย  

1. เมนูพมิพตารางสอน อาจารย ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู ตารางเรียน/ตารางสอน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู พิมพตารางสอน ประจําตวัอาจารยผูสอน 

 
รูป : เมนูพิมพตารางสอน  ประจาํตัวอาจารยผูสอน 

 

2. คนหาตารางสอน 

2.1 เงื่อนไขการคนหา ระบุชื่อ-นามสกุล อาจารยคณะ สาขาวิชา หรือ ระดับวุฒิการศึกษา   

2.2 กดปุม คนหา แสดงรายการอาจารย ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายการอาจารย 

 

2.3 เลือกอาจารยกดปุม พิมพ แสดงรายงานตารางสอนในรูปแบบเอกสาร PDF ดังรูป 
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รูป : แสดงรายงานตารางสอนในรูปแบบเอกสาร PDF 
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8. การจัดตารางสอบ 

8.1 กําหนดหองสอบ 

1. เมนูกาํหนดหองสอบ ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู “ตารางสอบ” เพ่ือขยายเมนูยอย และเลือกท่ีรายการ “กาํหนดหองสอบ” ดังรูป  

 
รูป  : เมนูกาํหนดหองสอบ 

 

1.2 เมื่อเลือกรายการ “กาํหนดหองสอบ” ระบบจะแสดงหนาจอกาํหนดหองสอบ ดงัรูป 

 
รูป  : หนาตางกาํหนดหองสอบ 

 

2. คนหา 

2.1 เงื่อนไขการคนหา จะมีเงื่อนไขใหคนหา 2 แบบ คอื สอบกลางภาค และสอบปลายภาค และ

ผลลัพธจากการคนหาจะแสดงดงัรูป 
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รูป : แสดงผลลัพธจากการคนหา 

  

3. เพ่ิม 

3.1 การเพิม่หองสอบสามารถกระทําไดโดยการกดปุม “เพ่ิมหองสอบ” แลวคนหาหอง ดังรูป 

เลือกหองสอบท่ีตองการ ระบบจะทําการดึงหองสอบท่ีไดเลือกไวเขาสูหนากาํหนดหองสอบ 

 
รูป : แสดงหนาตางท่ีใชในการคนหาหองท่ีตองการกาํหนดหองสอบ 

 

4. ทําซ้ํา 

4.1 กดปุม “ทําซ้ํา” ในรายการท่ีตองการ ระบบจะทําการสรางรายการหองสอบใหมทีเ่หมอืนกนั

รายการหลัก และผูใชสามารถแกไขรายการใหมได ดังรูป ถาผูใชไมตองการใหกดยกเลิก 

ระบบจะทําการลบขอมูลรายการท่ีทําซ้ําออก 
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รูป : แสดงการทําซ้าํ 

 

5. แกไข 

5.1 กดปุม “แกไข” ในรายการท่ีตองการ ระบบจะทําการอนุญาตใหผูใชสามารถแกไข หองสอบ 

และจํานวนท่ีน่ังสอบ และสถานะ 

 

6. ลบ 

6.1 การลบรายการหองสอบสามารถกระทําไดโดยการ ระบุเลือกหองสอบท่ีตองการลบจาก

รายการท่ีและ และกดปุม “ลบ” ระบบจะถามแสดงหนาตางเพ่ือใหผูใชยืนยันการลบขอมูล 

ดังรูป ถากดปุม “OK” ระบบจะทําการลบขอมูล ถากดปุม “Cancel” ระบบจะยกเลิกการลบ

ขอมุล 

 
รูป : แสดงหนาตางเพ่ือใหผูใชยืนยันการลบขอมูล 
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8.2 กําหนดผูคุมสอบ 

1. เมนูกําหนดผูคุมสอบ ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู “ตารางสอบ” เพ่ือขยายเมนูยอย และเลือกท่ีรายการ “กําหนดผูคุมสอบ” ดังรูป 

 
รูป  : เมนูกําหนดผูคุมสอบ 

 

1.2 เมื่อเลือกรายการ “กาํหนดหองสอบ” ระบบจะแสดงหนาจอกาํหนดผูคมุสอบ ดงัรูป 

 
รูป : หนาตางกาํหนดผูคุมสอบ 

 

2. คนหา 

2.1 เงือ่นไขการคนหา จะมเีงื่อนไขใหคนหา 2 แบบ คอื สอบกลางภาค และสอบปลายภาค และ

ผลลัพธจากการคนหาจะแสดงดงัรูป 



คูมือการใช 
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รูป : แสดงผลลัพธจากการคนหา 

3. เพ่ิมกลุมผูคุมสอบ 

3.1 การเพิม่ผูคุมสอบสามารถกระทําไดโดยการกดปุม “เพ่ิมกลุมผูคุมสอบ” แลวคนหาอาจารย 

เลือกอาจารยทีต่องการ ระบบจะทําการดึงอาจารยท่ีไดเลือกไวเขาสูหนากําหนดผูคมุสอบ และกด

ปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมูลใหมในระบบ 

 
รูป : หนาตางคนหาอาจารย 



คูมือการใช 
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รูป : หนาตางการเพ่ิมกลุมผูคุมสอบเขามาในรายการ 

 

4. เพ่ิม 

4.1 เมื่อตองการเพิ่มอาจารยท่ีคุมสอบสามารถกระทําไดโดยการกดปุม “เพ่ิม” ในรายการ แลว

คนหาอาจารยท่ีตองการ เพ่ือจะทําการเพ่ิมอาจารยคุมสอบใหกับระบบ และกดปุม “บันทึก” เพ่ือ

บันทึกขอมลูใหมในระบบ 

 

5. ลบ (ลบอาจารยผูคมุสอบบางรายการ) 

5.1 การลบอาจารยผูคมุสอบออกจากระบบกระทําไดโดยการกดปุม “ลบ” ในรายการท่ีตองการ 

ระบบจะทําการลบอาจารยออกจากระบบผูคมุสอบ และกดปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมูลใหมใน

ระบบ 



คูมือการใช 
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รูป : แสดงรายการหลังจากลบขอมลูอาจารยบางรายการออกจากระบบ 

 

6. ลบ (ลบกลุมอาจารยผูคุมสอบ) 

6.1 การลบกลุมอาจารยผูคุมสอบออกจากระบบกระทําไดโดยการเลือกกลุมอาจารยท่ีตองการใน

รายการ และกดปุม “ลบ”ของระบบ ซึ่งระบบจะทําการลบกลุมอาจารยท่ีไดเลือกไวออกจาก

ระบบผูคมุสอบ  



คูมือการใช 
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รูป : การเลือกกลุมอาจารยท่ีตองการลบ 

 

 

7. ยกเลิก 

7.1 ปุม “ยกเลิก” จะทําการลบของมลูออกจากรายการท่ีไดกระทําไวกอนหนา ท่ียังไมไดบันทึก

ขอมูลเขาสูระบบ 

 



คูมือการใช 
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8.3 กําหนดเวลาสอบ 

1. เมนูกาํหนดเวลาสอบ ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู “ตารางสอบ” เพ่ือขยายเมนูยอย และเลือกท่ีรายการ “กาํหนดเวลาสอบ” ดังรูป 

 
รูป: เมนูกาํหนดเวลาสอบ 

1.2 เมื่อเลือกรายการ “กาํหนดเวลาสอบ” ระบบจะแสดงหนาจอกาํหนดเวลาสอบ ดงัรูป 

 
รูป : หนาตางกาํหนดผูคุมสอบ 

2. คนหา 

2.1 การคนหาขอมูลสามารถเลือกเงือ่นไขการคนหา ไดจาก ระดับวฒุิการศกึษา และ ประเภทการ

สอบ โดยการเลือกเงื่อนไขแตละแบบระบบจะทําการคนหาใหอัตโนมัต ิ

 
รูป : แสดงผลลัพธจากการคนหา 



คูมือการใช 
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3. เพ่ิม 

3.1 การเพิม่ขอมูลกระทําไดโดยการกดปุม “แกไข” ในรายการสุดทาย โดยสามารถทําการระบุ 

เวลาเร่ิมตน เวลาส้ินสุด และสถานะการใชงาน ซึ่งการระบุเวลาไมจําเปนตองพิมพ

สัญลักษณ “ : ” เพราะระบบจะทําการใสใหอตัโนมตั ิ

3.2 เมือ่ทําการกาํหนดเวลาสอบเรียบรอย ใหกดปุม “ตกลง” ในรายการท่ีเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูลใน

รายการ 

3.3 ปุม “ยกเลิก” จะทําการลบรายการท่ีเพ่ิมออก 

3.4 กดปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกรายการเขาสูระบบ 

 
รูป : การเพิม่ชวงเวลาในการสอบ 

 

4. แกไข 

4.1 สามารถแกไขรายการท่ีมอียูในระบบดวยการกดปุม “แกไข” ในรายการท่ีตองการ โดย

สามารถทําการระบุ เวลาเริ่มตน เวลาสิ้นสุด และสถานะการใชงาน ซึ่งการระบุเวลาไม

จําเปนตองพิมพสัญลักษณ “ : ” เพราะระบบจะทําการใสใหอตัโนมตั ิ

4.2 เมือ่ทําการกาํหนดเวลาสอบเรียบรอย ใหกดปุม “ตกลง” ในรายการท่ีเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมขอมูลใน

รายการ 

4.3 ปุม “ยกเลิก” จะทําการลบรายการท่ีเพ่ิมออก 

4.4 กดปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกรายการเขาสูระบบ 



คูมือการใช 
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5. ลบ 

5.1 สามารถลบรายการท่ีมอียูในระบบดวยการกดปุม “ลบ” ในรายการท่ีตองการ โดยเมื่อกดปุม

ลบ ระบบจะทําการกาํหนดรายการท่ีลบเปนสีชมพู เพ่ือใหผูใชทาํการยนืยนัในการลบโดยการ

กดปุม “บันทึก” อีกคร้ัง ดงัรูป 

5.2 กดปุม “บันทึก” เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูล 

 
รูป : แสดงการทํางานของการลบขอมูล 

 

 



คูมือการใช 
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8.4 จัดตารางสอบ(รายวิชา) 

1. เมนูจดัตารางสอบ (รายวิชา) ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู ตารางสอบ” เพ่ือขยายเมนูยอย และเลือกท่ีรายการ “จดัตารางสอบ (รายวิชา)” ดังรูป 

 
รูป: เมนูจดัตารางสอบ (รายวิชา) 

 

1.2 เมื่อเลือกรายการ “กาํหนดเวลาสอบ” ระบบจะแสดงหนาจอตารางสอบ(จดัตามรายวิชา) ดัง

รูป 

 
รูป : หนาตางตารางสอบ (จดัตามรายวชิา) 

 

2. คนหา 

2.1 การคนหาขอมูลสามารถเลือกเงือ่นไขการคนหา ไดจาก ระดับวฒุิการศกึษา และ ประเภทการ

สอบ โดยการเลือกเงื่อนไขแตละแบบระบบจะทําการคนหาใหอัตโนมัต ิ

 



คูมือการใช 
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รูป : แสดงผลลัพธจากการคนหา 

 

2.2 เมื่อระบบคนหาตามเงื่อนไขท่ีระบุไมพบจะแสดงขอความบอกดงัรูป 

 
รูป : แสดงขอความเมือ่ไมพบขอมูล 

 

3. เพิ่มรายวิชาในตารางสอบ 

3.1 ใหกดท่ีตาราง ในชวงเวลาของแตละวนัในรายการตารางสอบ ระบบจะเรียกหนา “รายวชิา

สอบ” ดังรูป ใหผูใชคนหาวิชาท่ีตองการ 

 
รูป : แสดงหนาคนหารายวชิาสอบ 

 

3.2 กดปุม “คนหา” จะคนหาขอมูลรายวชิาตามเงือ่นไขท่ีไดระบุไว ดังรูป เลือกรายวชิาท่ีตองการ 

และทําการกาํหนดหองสอบโดยการกดท่ีรปูภาพ  ในรายการขอมลูกลุมเรียน และกดปุม 

“ตกลง” 



คูมือการใช 
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รูป : แสดงหนาตางในการคนหารายวชิาสอบ 

 

3.3 เมื่อทําการเลือกรายวิชาท่ีตองการสอบเรียนรอยแลว จะไดตารางสอบดังรูป 

 
รูป : แสดงตารางสอบ 
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4. แกไขตารางสอบ 

4.1 กดรูปภาพ ในตารางสอบ เพ่ือทําการแกไขหองสอบ โดยระบบจะเรียนหนาตาง “รายวิชา

สอบ” ขึ้นมา ดังรูป 

 
รูป : แสดงหนาตางแกไขรายวชิาสอบ 

 

5. ลบตารางสอบ 

5.1 กดรูปภาพ  ในตารางสอบ ระบบจะทําการลบรายวิชาในชวงเวลานั้นๆ ออกจากตาราง

สอบ 



คูมือการใช 
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8.5 จัดตารางสอบ(โปรแกรม) 

1. เมนูจดัตารางสอบ (โปรแกรม) ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู ตารางสอบ” เพ่ือขยายเมนูยอย และเลือกท่ีรายการ “จดัตารางสอบ (โปรแกม)” ดังรูป 

 
รูป: เมนูจดัตารางสอบ (โปรแกรม) 

 

1.2 เมื่อเลือกรายการ “กาํหนดเวลาสอบ” ระบบจะแสดงหนาจอตารางสอบ(จดัตามรายวิชา) ดัง

รูป 

 
รูป : หนาตางตารางสอบ (จัดตามกลุมนักศกึษา) 

 

2. คนหา 

2.1 การคนหาขอมูลสามารถเลือกเงือ่นไขการคนหา ไดจาก ระดับวฒุิการศกึษา คณะ โปรแกรม

วิชา ประเภทรายวิชา กลุมนักศกึษา และประเภทการสอบ โดยการเลือกเงื่อนไขแตละแบบ

ระบบจะทําการคนหาใหอตัโนมตัิ 



คูมือการใช 
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รูป : แสดงผลลัพธจากการคนหา 

 

3. เพิ่มวชิาในตารางสอบ 

3.1 ใหกดที่ตาราง ในชวงเวลาของแตละวันในรายการตารางสอบ ระบบจะทําการคนหารายวิชา

สอบ  

3.2 เลือกรายวิชาจาก “รายวชิาสอบ”  

3.3 กดรูปภาพ  เพ่ือเลือกหองสอบ – ผูคุมสอบ 

 

4. แกไขตารางสอบ 

4.1 กดรูปภาพ ในตารางสอบ เพ่ือทําการแกไขหองสอบ 

 

5. ลบตารางสอบ 

5.1 กดรูปภาพ  ในตารางสอบ ระบบจะทําการลบรายวิชาในชวงเวลานั้นๆ ออกจากตาราง

สอบ 
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8.6 สบืคนตารางสอบ ตามโปรแกรม 

1. เมนูสืบคนตารางสอบ ตามโปรแกรม ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู ตารางสอบ” เพ่ือขยายเมนูยอย และเลือกท่ีรายการ “สืบคนตารางสอบ ตาม

โปรแกรม” ดังรูป 

 
รูป: เมนูสืบคนตารางสอบ ตามโปรแกรม 

 

1.2 เมื่อเลือกรายการ “สืบคนตารางสอบ ตามโปรแกรม” ระบบจะแสดงหนาจอสืบคนตารางสอบ

ตามโปรแกรม ดังรูป 

 
รูป : หนาตางสืบคนตารางสอบตามโปรแกรม 

 

2. คนหา 

2.1 กดปุม “คนหา” ระบบจะคนหาขอมูลจากการเลือกเงื่อนไขการคนหา ไดจาก ระดับวุฒิ

การศกึษา คณะ การสอบ และสาขาวิชา 



คูมือการใช 
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รูป : แสดงผลลัพธจากการคนหา 

 



คูมือการใช 
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8.7 สืบคนตารางสอบ ตามหองสอบ 

1. เมนูสืบคนตารางสอบ ตามหองสอบ ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู ตารางสอบ” เพ่ือขยายเมนูยอย และเลือกท่ีรายการ “สืบคนตารางสอบ ตามหองสอบ” 

ดังรูป 

 
รูป: เมนูสืบคนตารางสอบ ตามหองสอบ 

 

1.2 เมื่อเลือกรายการ “สืบคนตารางสอบ ตามหองสอบ” ระบบจะแสดงหนาจอสืบคนตารางสอบ

รายหองสอบ ดงัรูป  

 
รูป : หนาตางสืบคนตารางสอบตามหองสอบ 

2. คนหา 

2.1 กดปุม “คนหา” ระบบจะคนหาขอมูลจากการเลือกเงื่อนไขการคนหา ไดจาก ระดับวุฒิ

การศกึษา การสอบ อาคาร และหมายเลขหองสอบ 

 
รูป : แสดงผลลัพธจากการคนหา 
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8.8 สืบคนตารางสอบ ตามอาจารย 

1. เมนูกาํหนดเวลาสอบ 

1.1 กดเมนู ตารางสอบ” เพ่ือขยายเมนูยอย และเลือกท่ีรายการ “สืบคนตารางสอบ ตามอาจารย” 

ดังรูป 

 
รูป: เมนูสืบคนตารางสอบ ตามอาจารย 

 

1.2 เมื่อเลือกรายการ “สืบคนตารางสอบ ตามอาจารย” ระบบจะแสดงหนาจอสืบคนตารางสอบ

รายอาจารย ดงัรูป  

 
รูป : หนาตางสืบคนตารางสอบรายอาจารย 

 

2. คนหา 

2.1 กดปุม “คนหา” ระบบจะคนหาขอมูลจากการเลือกเงื่อนไขการคนหา ไดจาก ระดับวุฒิ

การศึกษา การสอบ อาจารยคณะ สาขาวชิา และชื่อ – นามสกลุ (อาจารย) 



คูมือการใช 
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รูป : แสดงผลลัพธจากการคนหา 



คูมือการใช 
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9. การลงทะเบียน 

9.1  Config. การเทียบโอน 

1. เมนู Config. การเทียบโอน ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู เทียบโอน/โอนยาย เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู Config. การเทียบโอน 

 
รูป : เมนู Config. การเทียบโอน 

1.3 แสดง หนาจอ Config การเทียบโอน ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอ Config การเทียบโอน ดงัรูป 

 

2. คนหา 

2.1 เงื่อนไขการเลือก ระดับการศึกษา กดปุม คนหา แสดงผลการคนหา ดังรูป 
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รูป : แสดงผลการคนหา 

 

3. เพ่ิม 

3.1 กดปุม เพ่ิม แสดงสวน รายละเอียด Config เลือกและระบุขอมูลใหครบถวน ดังรูป  

 
รูป : แสดงสวน รายละเอียด Config 

 

3.2 ขอมูลครบถวนแลว กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอมูล Config แสดงกลองขอความ “บันทึก

ขอมูลเรียบรอย” ดังรูป 

 
รูป : แสดงกลองขอความ 

 

4. แกไข 
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หนาที่ 156 

 

4.1 คนหารายการ Config การเทียบโอน 

4.2 กดปุม  หนารายการท่ีตองการแกไข แสดงสวน รายละเอียด Config  ทําการแกไขขอมูล 

ดังรูป 

 
รูป : แสดงสวน รายละเอียด Config   

 

4.3 แกไขขอมูลแลว กดปุม ลบ เพ่ือบันทึกขอมูล Config แสดงกลองขอความ “บันทึกขอมูล

เรียบรอย” ดังรูป 

 
รูป : แสดงกลองขอความ 

 

5. ลบ 

5.1 คนหารายการ Config การเทียบโอน 

5.2 กดปุม  หนารายการท่ีตองการแกไข แสดงสวน รายละเอียด Config  ทําการแกไขขอมูล 

ดังรูป 

 
รูป : แสดงสวน รายละเอียด Config   
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5.3 แกไขขอมูลแลว กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอมูล Config แสดงกลองขอความ “คณุตองการ

ลบขอมูลน้ี” ดังรูป 

 

 
รูป : แสดงกลองขอความ 

5.4 กดปุม OK เพ่ือยืนยันการลบขอมูล 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 158 

 

 

9.2 รายวิชาท่ีอนุมัติใหเทียบโอน 

1. เมนู รายวชิาท่ีอนุมตัใิหเทียบโอน ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู เทียบโอน/โอนยาย เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู รายวชิาท่ีอนุมัตใิหเทียบโอน 

 
รูป : เมนูรายวชิาท่ีอนุมตัใิหเทียบโอน 

1.3 แสดงหนาจอตารางเทียบโอน ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอตารางเทียบโอน 

 

2. คนหา 

2.1 เงื่อนไขการคนหา เลือกคณะ สาขาวชิา ระดับวุฒิการศึกษา และโปรแกรม กดปุม คนหา 

แสดงโครงสรางหลักสูตร ดังรูป 
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หนาที่ 159 

 

รูป : แสดงโครงสรางหลักสูตร 

 

3. เพ่ิม 

3.1 เพ่ิมหัวขอรายวิชาสําหรับเทียบโอน 

3.1.1 เมื่อทําการคนหาขอมูล และแสดงสวน โครงสรางหลักสูตร เลือก

โครงสรางหลักสูตร ดงัรูป 

 
รูป : เลือกโครงสรางหลักสูตร 

 

3.1.2 สวน รายวชิาสําหรับเทียบโอน กดปุม เพ่ิม แสดงรายละเอียดเลือก

และระบุขอมูล ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายละเอียด 

 

3.2 เพ่ิมรายวชิาสําหรับเทียบโอน 

3.2.1 เมื่อทําการคนหาขอมูล และแสดงสวน โครงสรางหลักสูตร เลือก

โครงสรางหลักสูตร และกดปุม  หนารายการหัวขอรายวชิา

สําหรับเทียบโอนท่ีตองการทํารายการ แสดง สวนรายวชิา ดงัรูป 
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รูป : แสดง สวนรายวชิา 

 

3.2.2 กดปุม เพ่ิม แสดงหนาตางรายวชิาในโครงสรางหลักสูตร ใหเลือก

รายวชิา ดงัรูป 

 
รูป : หนาตางรายวชิาในโครงสรางหลักสูตร 
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3.2.3 สวน รายวชิาแสดงรายวชิาท่ีเลือก กดปุม แกไข ระบุรายละเอียด

วิชา ดังรูป 

 
รูป : ระบุรายละเอียดวชิา 

3.2.4 กดปุม ตกลง เพื่อยอมรับการเพิม่รายการ หรือ กดปุม ยกเลิก เมือ่

ตองการยกเลิกรายการ 

3.2.5 เมื่อเพ่ิมรายการครบถวนแลว กดปุม บันทึก 

 

4. แกไข 

4.1 แกไขหัวขอรายวชิาสําหรับเทียบโอน 

4.1.1  เมื่อทําการคนหาขอมูล และแสดงสวน โครงสรางหลักสูตร เลือก

โครงสรางหลักสูตร และกดปุม  หนารายการหัวขอรายวชิา

สําหรับเทียบโอนท่ีตองการทํารายการ แสดง รายละเอียด 

4.1.2 แกไขรายละเอียด กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอมูล ดังรูป 
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รูป : แกไขรายละเอียด 

 

4.2 แกไขรายวชิาสําหรับเทียบโอน 

4.2.1 เมื่อทําการคนหาขอมูล และแสดงสวน โครงสรางหลักสูตร เลือก

โครงสรางหลักสูตร และกดปุม  หนารายการหัวขอรายวชิา

สําหรับเทียบโอนท่ีตองการทํารายการ แสดง สวนรายวชิา แกไข

รายการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดง สวนรายวชิา 

 

4.2.2 กดปุม ตกลง เพื่อยอมรับการเพิม่รายการ หรือ กดปุม ยกเลิก เมือ่

ตองการยกเลิกรายการ 

4.2.3 เมื่อรายการครบถวนแลว กดปุม บันทึก 

 

5. ลบ 

5.1 ลบหัวขอรายวชิาสําหรับเทียบโอน 

5.1.1  เมื่อทําการคนหาขอมูล และแสดงสวน โครงสรางหลักสูตร เลือก

โครงสรางหลักสูตร และกดปุม  หนารายการหัวขอรายวชิา

สําหรับเทียบโอนท่ีตองการทํารายการ แสดง รายละเอียด 

5.1.2 กดปุม ลบ แสดงกลองขอความ “คุณตองการลบขอมูลน้ี” ดังรูป 

 
รูป : แสดงกลองขอความ 

5.1.3 กดปุม OK เพ่ือยืนยันการลบ 

 

5.2 ลบรายวชิาสําหรับเทียบโอน 
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5.2.1 เมื่อทําการคนหาขอมูล และแสดงสวน โครงสรางหลักสูตร เลือก

โครงสรางหลักสูตร และกดปุม  หนารายการหัวขอรายวชิา

สําหรับเทียบโอนท่ีตองการทํารายการ แสดง สวนรายวชิา 

5.2.2 เลือก  หนารายการายวชิาทีต่องการลบ แสดงกลองขอความ 

“คุณตองการลบขอมูลน้ี” ดังรูป 

 
รูป : แสดงกลองขอความ 

 

5.2.3 กดปุม OK เพ่ือยืนยันการลบ 

5.2.4 เมื่อแกไขรายการครบถวนแลว กดปุม บันทึก 
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9.3 เทียบโอนรายวชิา 

1. เมนู เทียบโอนรายวชิา ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู เทียบโอน/โอนยาย เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู เทียบโอนรายวชิา 

 
รูป : เมนูเทียบโอนรายวชิา 

1.3 แสดงหนาจอเทียบโอน ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอเทียบโอน 

 

2. คนหา 

2.1 คนหาจากรหัส/ชื่อ 

2.1.1 เงือ่นไขการคนหา ระบุรหัสนักศกึษา หรือ ชือ่ หรือนามสกลุ 

2.1.2 กดปุม คนหา นักศึกษา  แสดงขอมูลนักศึกษา ดงัรูป 
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รูป : แสดงรายชื่อนักศกึษา 

 

2.2 คนหาจากคณะ/โปรแกรม 

2.2.1 เงือ่นไขการคนหา เลือกระดบัการศกึษา คณะ สาขา โปรแกรม ภาค 

2.2.2 กดปุม คนหา แสดงรายชื่อนักศึกษา ดงัรูป 
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รูป : แสดงรายชื่อนักศึกษา 

 

2.2.3 เลือกนักศกึษาท่ีตองการทํารายการเทียบโอน กดท่ีรหัสนักศกึษา  

แสดงขอมูลนักศึกษา  ดังรูป 
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รูป : แสดงขอมูลนักศกึษา  

3. เพ่ิม 

3.1 เพ่ิมรายการเทียบโอนรายวชิา 

3.1.1 เมื่อทําการคนหานักศกึษาท่ีตองการทํารายการ แลว กดปุม เพ่ิม 

แสดงสวน รายละเอียด เลือกขอมูล ดังรูป 

 
รูป : แสดงสวน รายละเอียด 

3.1.2 เมือ่ระบุรายการครบถวนแลว กดปุม บันทึก 

 

3.2 เพ่ิมรายวชิาเทียบโอน 

3.2.1 เมื่อทําการคนหาขอมูล และแสดงสวน โครงสรางหลักสูตร เลือก

โครงสรางหลักสูตร และกดปุม   
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3.2.2 เมื่อทําการคนหานักศกึษาที่ตองการทํารายการ แลว กดปุม  

หนารายการเทียบโอนรายวชิาท่ีตองการทํารายการ แสดง สวน

รายวชิา 

3.2.3 กดปุม เพิม่ แสดงหนาตางคนหารายวชิา ใหเลือกรายวชิา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงหนาตางคนหารายวชิา 
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3.2.4 สวน รายวชิาแสดงรายวชิาท่ีเลือก ใหระบุเกรดท่ีนักศึกษาไดรับมา

เพ่ือเก็บเปนขอมูลประกอบ ดงัรูป 

 
รูป : ระบุเกรด 

3.2.5 เมื่อเพ่ิมรายการครบถวนแลว กดปุม บันทึก 
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หนาที่ 170 

 

 

4. แกไข 

4.1 แกไขรายการเทียบโอนรายวชิา 

4.1.1 เมื่อทําการคนหานักศึกษาท่ีตองการทํารายการ แลว กดปุม  หนารายการเทียบ

โอนรายวชิาท่ีตองการทํารายการแสดง รายละเอียด 

4.1.2 แกไขรายละเอียด กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกขอมูล ดังรูป 

 
รูป : แกไขรายละเอียด 

 

4.2 แกไขรายวิชาเทียบโอน 

4.2.1 เมื่อทําการคนหานักศึกษาท่ีตองการทํารายการ แลว กดปุม  หนารายการเทียบ

โอนรายวชิาท่ีตองการทํารายการแสดง รายละเอียด แสดง สวนรายวิชา แกไขรายการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดง สวนรายวชิา 

4.2.2 เมือ่รายการครบถวนแลว กดปุม บันทึก 
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5. ลบ 

5.1 ลบรายการเทียบโอนรายวชิา 

5.1.1 เมื่อทําการคนหานักศึกษาท่ีตองการทํารายการ แลว กดปุม  หนารายการเทียบ

โอนรายวิชาท่ีตองการทํารายการแสดง รายละเอียด แกไขรายละเอียด 

5.1.2 กดปุม ลบ แสดงกลองขอความ “คุณตองการลบขอมูลน้ี” ดังรูป 

 
รูป : แสดงกลองขอความ 

5.1.3 กดปุม OK เพ่ือยืนยันการลบ 

 

5.2 ลบรายวชิาเทียบโอน 

5.2.1 เมื่อทําการคนหานักศึกษาท่ีตองการทํารายการ แลว กดปุม  หนารายการเทียบ

โอนรายวชิาท่ีตองการทํารายการแสดง รายละเอียด แสดง สวนรายวชิา 

5.2.2 เลือก  หนารายการายวชิาท่ีตองการลบ แสดงกลองขอความ “คุณตองการลบขอมูล

น้ี” ดังรูป 

 
รูป : แสดงกลองขอความ 

 

5.2.3 กดปุม OK เพ่ือยืนยันการลบ 

5.2.4 เมื่อแกไขรายการครบถวนแลว กดปุม บันทึก 
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9.4 โอนยายนักศึกษา 

1. เมนู โอนยายนักศกึษา ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู เทียบโอน/โอนยาย เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู โอนยายนักศึกษา 

 
รูป : เมนูโอนยายนักศกึษา 

1.3 แสดง หนาจอโอนยายนักศึกษา ดังรูป 

 
รูป : หนาจอโอนยายนักศกึษา 

 

2. คนหา 

2.1 คนหาจากเลขท่ี รหัส/ชื่อ 

2.1.1 เงื่อนไขการคนหา ระบุเลขท่ี หรือ รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ หรือนามสกุล 

2.1.2 กดปุม คนหา แสดงรายชื่อนักศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายชื่อนักศึกษา 
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2.1.3 เลือกนักศกึษาท่ีตองการ กดท่ีเลขท่ี แสดงหนาจอโอนยายนักศึกษา  

ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายละเอียดการเทียบโอน  

 

2.2 คนหาจากคณะ/โปรแกรม 

2.2.1 เงือ่นไขการคนหา เลือกระดบัการศกึษา คณะ สาขา โปรแกรม ภาค 

2.2.2 กดปุม คนหา แสดงรายชื่อนักศึกษา ดงัรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 174 

 

 
รูป : แสดงรายชื่อนักศึกษา 

 

3. เพ่ิม 

3.1 เพิ่มกรณี ยายขาม section ในโปรแกรมเดยีวกัน 

3.1.1 หนาจอโอนยายนักศกึษา กดปุม เพ่ิม ดังรูป 

 
รูป : เพ่ิมท่ีหนาจอโอนยายนักศกึษา 

3.1.2 เลือกประเภทการโอนยาย เปน ยายขาม section ในโปรแกรม

เดียวกัน แสดงสวน นักศึกษาท่ีโอนยาย เลือกนักศึกษา และแกไข

สวนขอโอนยายไป ดังรูป 

 
รูป : แกไขสวนขอโอนยายไป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 175 

 

 

3.1.3 กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกการโอนยาย แสดงกลองขอความ “บันทึก

ขอมูลเรียบรอย” ดังรูป 

 
รูป : แสดงกลองขอความ 

 
 

3.2 เพ่ิมกรณี ขามโปรแกรมวชิา/คณะ/วิทยาเขต 

3.2.1 หนาจอโอนยายนักศกึษา กดปุม เพิ่ม ดังรูป 

 
รูป : เพ่ิมท่ีหนาจอโอนยายนักศกึษา 

3.2.2 เลือกประเภทการโอนยาย เปนขามโปรแกรมวชิา/คณะ/วทิยาเขต 

แสดงสวน นักศกึษาท่ีโอนยาย เลือกนักศึกษา และแกไขสวนขอ

โอนยายไป ดงัรูป 

 
รูป : แกไขสวนขอโอนยายไป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 176 

 

 

3.2.3 กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกการโอนยาย แสดงกลองขอความ “บันทึก

ขอมูลเรียบรอย” ดังรูป 

 
รูป : แสดงกลองขอความ 

 

3.3 มาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 

3.3.1 หนาจอโอนยายนักศกึษา กดปุม เพ่ิม ดังรูป 

 
รูป : เพ่ิมท่ีหนาจอโอนยายนักศกึษา 

 

3.3.2 เลือกประเภทการโอนยาย เปน ยายขาม section ในโปรแกรม

เดียวกัน แสดงและระบุสวนโอนยายจาก  ระบุสวนโอนยายไป และ

ระบุสวนขอมูลนักศึกษาแกไขสวนขอโอนยายไป ดังรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 177 

 

 
รูป : แกไขสวนขอโอนยายไป 

 

3.3.3 กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกการโอนยาย แสดงกลองขอความ “บันทึก

ขอมูลเรียบรอย” ดังรูป 

 
รูป : แสดงกลองขอความ 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 178 

 

 

4. ผลการคนหานักศกึษาท่ีโอนยานไปแลว 

4.1 ผูใชสามารถดูรายละเอียดไดจากหนาประวัตินักศึกษา ในสวนสถานะนักศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงผลการโอนยาย 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 179 

 

 

9.5 การลงทะเบยีน 

1. เมนู ลงทะเบียนเรียน ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ลงทะเบียนเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู ลงทะเบียนเรียน 

 

 
รูป : เมนูลงทะเบียนเรียน 

2. ลงทะเบียน 

2.1 ระบบแสดงหนาจอลงทะเบียนรายวชิา  กดปุม คนหารายวิชา ดังรูป 

 
รูป :  ระบบแสดงหนาจอลงทะเบียนรายวชิา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 180 

 

 

2.2 ระบบแสดงหนาตางเลือกรายวิชา โดยแสดงรายวิชาในกระเชารายวิชา กดปุม ตกลง ดังรูป 

 
รูป :  ระบบแสดงหนาตางเลือกรายวชิา   

 

2.3 สวนรายวิชาลงทะเบียนแสดงรายวิชาที่เลือกจากหนาตางเลือกรายวิชา กดปุมบันทึก เพ่ือ

บันทึกขอมลูการลงทะเบียน ดงัรูป 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 181 

 

 
รูป :  บันทึกขอมูลการลงทะเบียน 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 182 

 

 

9.6 การเพิ่มรายวิชา 

1. เมนู การเพิม่รายวิชา ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ลงทะเบียนเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู การเพิม่รายวิชา 

 
รูป : เมนูการเพ่ิมรายวิชา 

 

2. ลงทะเบียนเพ่ิมรายวชิา 

2.1 ระบบแสดงหนาจอลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชา  กดปุม คนหารายวชิา ดังรูป 

 
รูป :  ระบบแสดงหนาจอลงทะเบียนเพ่ิมรายวชิา 

 

2.2 ระบบแสดงหนาตางเลือกรายวชิา คนหารายวชิาท่ีตองการลงทะเบียนเพ่ิม และเลือกรายวิชา 

ดังรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 183 

 

 
รูป :  ระบบแสดงหนาตางเลือกรายวชิา   

 

2.3 แสดงรายวิชาท่ีเลือก กดปุมบันทึก เพ่ือบันทึกขอมูลการลงทะเบียน ดังรูป 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 184 

 

 
รูป :  บันทึกขอมูลการลงทะเบียน 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 185 

 

 

9.7 ลด/ถอนรายวชิา 

1. เมนู ลด/ถอนรายวชิา ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ลงทะเบียนเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู ลด/ถอนรายวชิา 

 
รูป : เมนูลด/ถอนรายวชิา 

 

2. ลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชา 

2.1 ระบบแสดงหนาจอลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชา  กดปุม เลือกรายวชิาเพ่ือลด/ถอน ดังรูป 

 
รูป :  ระบบแสดงหนาจอลงทะเบียนลด/ถอนรายวชิา 

 

2.2 ระบบแสดงหนาตางรายวชิาท่ีลงทะเบียน เลือกรายวิชา ดงัรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 186 

 

 
รูป :  ระบบแสดงหนาตางเลือกรายวชิา   

 

2.3 แสดงรายวชิาท่ีเลือก กดปุมบันทึก เพ่ือบันทึกขอมูลการลงทะเบียน ดังรูป 

 

 
รูป :  บันทึกขอมูลการลด/ถอนรายวิชา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 187 

 

 

9.8 การลงทะเบียนรักษาสภาพ 

1. เมนู ขอรักษาสภาพ/ลาพักเรียน ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ลงทะเบียนเรียน 

1.2 กดเมนุ ขอรักษาสภาพ/ลาพักเรียน 

 
รูป : เมนูขอรักษาสภาพ/ลาพักเรียน 

2. คนหา 

2.1 การคนหานักศึกษาเพื่อทําการ ขอรักษาสภาพ/ลาพักเรียน สามารถคนหาได 2 แบบ ดงัรูป 

 
รูป : การคนหาดวยนักศกึษา 

 
รูป : การคนหาดวยคณะ/โปรแกรมวชิา 

3. รักษาสภาพนักศึกษา 

3.1 เมื่อเลือกนักศึกษาเขามาแลวระบบจะแสดงขอมูลนักศึกษา และการลงทะเบียนของนักศึกษา 

ดังรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 188 

 

 
 

3.2 กดปุม รักษาสภาพนักศึกษา เพ่ือยืนยันการรักษาสภาพนักศกึษา ระบบจะเขาสูหนา “บันทึก

การชาํระเงนิ” ดังรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 189 

 

 
รูป : แสดงหนาจอบันทึกการชาํระเงนิ 

3.3 กดปุม “บันทึก/ใบแจงการชําระเงนิ” จะมีขอกลองขอความแสดงใหผูใชอ่ืนยันการทํางาน ดงั

รูป 

 
รูป : แสดงกลองขอความใหผูใชยืนยันการทํางาน 

3.4 กดปุม “OK” ระบบจะทําการ แสดง “รายงานการละทะเบียน/ใบแจงชาํระเงนิ / 

ใบเสร็จรับเงนิ” เพ่ือใหนักศกึษาท่ีทําการรักษาสภาพไปใชในการชําระเงิน ดังรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 190 

 

 
รูป : แสดงรายงานการละทะเบียน/ใบแจงชําระเงิน / ใบเสร็จรับเงนิ 

 

3.5 นักศึกษาจะตองไปชําระเงินตามใบแจงหน้ีใหเสร็จส้ินกอน จึงจะรักษาสภาพนักศึกษาโดย

สมบูรณ ถานักศกึษายงัไมไดชาํระเงนิ นักศกึษาจะไมสามารถดาํเนินการการลงทะเบียนเรียน

ได 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 191 

 

 

9.9 แกไข/ตรวจสอบใบลงทะเบยีน 

1. เมนู แกไข/ตรวจสอบใบลงทะเบียน ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ลงทะเบียนเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู แกไข/ตรวจสอบใบลงทะเบียน 

 
รูป : เมนูแกไข/ตรวจสอบใบลงทะเบียน 

2. คนหา 

2.1 เงื่อนไขการคนหาเลือกปการศึกษา และภาคการศึกษา ดังรูป 

 
รูป :  แสดงรายการใบลงทะเบียน 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 192 

 

 

3. ยนืยนัการลงทะเบียน 

3.1 เมือ่คนหา ใบลงทะเบียนท่ีตองการทํารายการแลว กดท่ี แกไข แสดงหนาจอลงทะเบียน

รายวชิา และเมื่อตองการลงทะเบียน กดปุม ยืนยันการลงทะเบียน ดังรูป โดยกอนท่ีจะยืนยัน

การลงทะเบียนใหทําการตรวจสอบขอมูลสวนตัวและขอมูลการลงทะเบียนใหถูกตอง 

 
รูป :  ยนืยนัการลงทะเบียน 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 193 

 

 

3.2 แสดงหนาจอยนืยนัการลงทะเบียนรายวชิา กดปุม ยนืยนั ดงัรูป 

 
รูป :  ยืนยัน 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 194 

 

 

9.10 สรุปผลการลงทะเบียน 

1. เมนู สรุปผลการลงทะเบียน ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ลงทะเบียนเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู สรุปผลการลงทะเบียน 

 
รูป : เมนูสรุปผลการลงทะเบียน 

2. คนหา 

2.1 เมือ่เขาสูเมนู  สรุปผลการลงทะเบียน แสดงหนาจอสรุปผลการลงทะเบียน ดงัรูป 

 
รูป :  แสดงหนาจอสรุปผลการลงทะเบียน 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 195 

 

 

9.11 ยายกลุมเรียน 

 การยายกลุมเรียนจะตองดําเนินการในชวงลงทะเบียนหรือเพ่ิม/ลดรายวิชา โดยวชิาท่ีจะยายกลุมเรียนตอง

เปนรายวิชาท่ีอนุมัตเิรียบรอยแลวเทาน้ัน 

 ตัวอยางการยายกลุม โดยนักศกึษาไดลงทะเบียนและยืนยันใบลงทะเบียนเรียบรอยแลว ดงัรูป 

 
  

 ในหนายายกลุมเรียนจะแสดงรายละเอียดของนักศึกษา ดงัรูป โดยปุม “เลือกรายวชิา” จะเปนการเปด

หนาตางท่ีใชในการรายวชิาท่ีตองยายกลุม 

 
 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 196 

 

 

 เมื่อกดปุม “เลือกรายวิชา” ระบบแสดงเปดหนาตางใหม เพ่ือใหเลือกรายวชิาท่ีลงทะเบียน ดงัรูป 

 
 เมื่อเลือกรายวิชาท่ีลงทะเบียน ระบบจะดึงกลุมเรียนของรายวชิาท่ีเปดสอนขึ้นมา เพ่ือใหเลือกกลุมท่ี

ตองการยายเขา แลวกดปุม ตกลง ดังรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 197 

 

 
 เมื่อเลือกรายวิชาและกลุมท่ีตองการยายเขาเรียบรอยแลว ใหกดปุม “บันทึก” ดังรูป เพ่ือบันทึกการยายกลุม

เรียน 

 
 

 เมื่อบันทึกขอมูลเสร็จส้ิน สามารถตรวจสอบกลุมเรียนไดจากหนา “สรุปผลการลงทะเบียน” ดงัรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 198 

 

 
 

 ในกรณีท่ีไมอยูในชวงลงทะเบียนหรือเพ่ิม/ลดรายวิชา ระบบจะแสดงขอความ ดังรูป 

 

9.12   เทียบโอนรายวชิา 

 การกาํหนดรายวชิาอนุมตัใิหเทียบโอนสามารถดาํเนินการไดโดยเขาไปท่ี เทียบโอน/โอนยาย และเลือก 

“รายวชิาท่ีอนุมตัใิหเทียบโอน” ดงัรูป 

 
คนหาขอมูลท่ีตองการ เพ่ิม/แกไข ดังรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 199 

 

 
 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 200 

 

 เลือกรายการท่ีตองการแกไข เพ่ิม/ลด รายวชิาที่ตองการ โดยการกําหนดหนวยกติ 

 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 201 

 

 

 
 

 
 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 202 

 

 



คูมือการใช 
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คูมือการใช 
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9.13  โอนยายขามสาขา 

 การโอนยายนักศกึษาขามสาขาสามารถดําเนินการไดดังนี ้

1. เลือก ประเภท “ขามโปรแกรม/คณะ/วิทยาเขต” ระดับการศึกษา และเลือก วิทยาเขต  

2. กดปุม “เลือกนักศกึษา” เพ่ือเลือกนักศึกษาท่ีตองการยายสาขา 

3. ระบุรายละเอียดท่ีจะโอนยายไป ดังน้ี คณะ สาขา โปรแกรม ภาค กลุมนักศึกษา ใชอัตราคาธรรมเนียม รหัส

นักศึกษาใหม (กาํหนดเอง) โอนยายรายวชิา (โอน/ไมโอน) 

4. เลือก “โอนยายรายวิชา” เปนการนําผลการเรียนในรหัสเกาไปยงัรหัสใหม ถาเลือก “ไมโอนยายรายวิชา” จะ

ไมนํารายวิชาในรหัสเกาไป 



คูมือการใช 
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โอนยายขามสาขาระบบใหม 

 การทํางานของการโอนยายขามสาขาในการทํางานใหม  

1. เลือก ประเภท “ขามโปรแกรม/คณะ/วิทยาเขต” ระดับการศึกษา และเลือก วิทยาเขต  

2. กดปุม “เลือกนักศกึษา” เพ่ือเลือกนักศึกษาท่ีตองการยายสาขา 

3. ระบุรายละเอียดท่ีจะโอนยายไป ดังน้ี คณะ สาขา โปรแกรม ภาค กลุมนักศึกษา ใชอัตราคาธรรมเนียม รหัส

นักศึกษาใหม (กาํหนดเอง) โอนยายรายวชิา (โอน/ไมโอน) 

4. เมือ่ทําการเลือกประเภทการเรียน (Section) ท่ีตองการยาย ระบบจะทําการดงึผลการเรียนท่ีประกาศผลไป

แลว แสดงในรูปแบบตาราง โดยจะมีกลองใหเลือกรายวิชาในคอรลัมแรก และสามารถปรับป/เทอม ท่ี

ตองการโอนยายได สวนผลการเรียน ถารายวชิาท่ีเรียนเปนวชิาในโครงสรางใหม ระบบจะไมใหผูใชเปล่ียน

ผลการเรียน(เกรด) แตถารายวชิาน้ันๆ ไมใชวิชาในโครงสราง ระบบเปดใหผูใชสามารถเลือกผลการเรียนได 

โดยจะมีผลการเรียน AU และผลการเรียนเดิมเทาน้ันท่ีสามารถเลือกได ดังรูป 

   การเลือกผลการศกึษาในกรณีท่ี

รายวชิาท่ีน้ันๆ ไมใชรายวชิาใน

โครงสราง 

 

   สามารถเลือกปการศกึษาที่

ตองการใหรายวชิาน้ันๆ แสดง

ในใบแสดงผลการศกึษา 

 
 

  สามารถเลือกภาคการศึกษาที่

ตองการใหรายวชิาน้ันๆ แสดงใน

ใบแสดงผลการศกึษา 

 

 

 

 

ถาในกรณีท่ีไมตองการท่ีจะโอนยายรายวชิาไปดวย สามารถดาํเนินการไดโดยการ ไมเลือกรายวชิาทั้งหมด 

แลวกดบันทึก  



คูมือการใช 
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 เมือ่ทําการเลือกประเภทการเรียน (Section) ระบบจะแสดงรายวชิาท่ีไดทําการศกึษาผานมาแลว ดังรูป 
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 ผลการเรียนท่ีไดทาํการโอนยายเขามาในรหัสใหม 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 210 

 

 

 ผลการเรียนท่ีไดโอนยายเขามาในใบแสดงผลการศกึษา 

 

 
 

 



คูมือการใช 
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9.14 ใบแจงชําระเงิน/คาใชจาย 

1. เมนู ใบแจงชาํระเงิน/คาใชจาย ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ลงทะเบียนเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู ใบแจงชําระเงิน/คาใชจาย 

 
รูป : ใบแจงชาํระเงิน/คาใชจาย 

2 พิมพใบแจงชาํระเงิน 

2.1 เมื่อเขาสูเมนู  ใบแจงชําระเงิน/คาใชจาย เลือกสวนใบแจงชาํระเงนิแสดงบันทึกการชาํระเงนิ 

กดปุม บันทึก/ใบแจงการชาํระเงนิ ดงัรูป 

 
รูป :  บันทึกการชาํระเงนิ 
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2.2 ระบบ ระบบแสดง กลองแสดงผลการทํางาน ยืนยันการบันทึกขอมูล กดปุม OK ดังรูป 

 
รูป :  ยนืยนัการบันทึกขอมลู 

2.3 แสดงรายงานการลงทะเบียน/ใบแจงการชาํระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน กดปุมพิมพเพ่ือพิมพ

เอกสารสําหรับไวเปนหลักฐานในการลงทะเบียนและชาํระเงินท่ีธนาคาร 

 
รูป :  พิมพเอกสารสําหรับไวเปนหลักฐานในการลงทะเบียนและชาํระเงนิท่ีธนาคาร 
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9.15 การชาํระเงินสด 

1. เมนู ชาํระงนิสด ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ชําระเงิน/หน้ีสิน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู รับชาํระเงนิสด 

 
รูป : รับชาํระเงนิสด 

2. คนหา 

2.1 เมื่อเลือกเมนูชําระเงินสด ระบบจะแสดงหนาจอคนหา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงหนาจอการคนหาขอมลู 

 

2.2 ระบุขอมูลตามเงื่อนไขการคนหา และกดปุม “คนหา” จะแสดงผลลัพธ ดังรูป 

 
รูป : แสดงผลลัพธของการคนหา 
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2.3 เลือกรายการท่ีตองการ ระบบจะแสดงรายละเอียดของใบแจชําระเงิน ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายละเอียดใบแจงชําระเงิน 

 

2.4 ระบุ “ใบเสร็จเลมท่ี” “เลขท่ี” และ “จาํนวนเงนิท่ีชาํระ” 

2.5 กดปุม “บันทึก” เพ่ือยืนยันการชาํระเงิน 
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10. การบันทึกผลการศึกษา ตัดเกรด สงผลการศึกษา 

อนุมัติผลการศึกษา 
 

10.1 บนัทึกผลการเรียน 

1. ผูใชกําหนดการสอบยอย ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู กําหนดการสอบยอย 

 
รูป : เมนูกาํหนดการสอบยอย 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ กาํหนดการสอบยอย ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ กาํหนดการสอบยอย 

 

1.4 ผูใชเลือกรายวิชา-กลุมเรียน ระบบแสดงหนาจอ กาํหนดการสอบยอย ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ รายละเอียดการสอบยอย 
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1.5 กดปุมเพ่ิมเพ่ือกาํหนดการสอบยอย ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ เพ่ิมการสอบยอย 

 

1.6 ผูใชกรอกรายละเอียดของรายการการสอบยอย ดังรูป 

 
รูป : กรอกรายละเอียดของรายการการสอบยอย 

ขอมลูรายการการสอบยอย 

- ชือ่รายการการสอบยอย 

-  คะแนนรวม(%) 

- คะแนนรวม (คะแนน) 

- ประเภทการสอบยอย ม ี3 ประเภท คอื สอบกลางภาค สอบยอย สอบปลายภาค   

1.7 กดปุม ตกลง เพื่อยอมรับรายการการสอบยอย 

1.8 หลังจากทํารายการการสอบยอยเสร็จส้ินแลว กดปุม บันทึกเพ่ือบันทึกการกาํหนดการ

สอบ ดงัรูป 

 
รูป : บันทึกการกาํหนดการสอบ 
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1.9 การแกไขคะแนนรวม (%) หลังจากท่ีบนัทึกคะแนนไปบางสวนแลว 

 
รูป : แสดงการกาํหนดการสอบยอย หลังจากท่ีบนัทึกคะแนนไปบางแลว 

 

2. ผูใชบันทกึผลการศึกษา ระบบบริการอาจารย 

2.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

2.2 กดเมนู บันทึกผลการศกึษา 

 
รูป : เมนูบนัทึกผลการศกึษา 

 

2.3 ระบบแสดงหนาจอ บันทึกผลคะแนนการสอบยอย ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอ บันทึกผลคะแนนการสอบยอย 

 



คูมือการใช 
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2.4 เลือก รายวิชา-กลุมเรียน และ การสอบยอยท่ีตองการบันทึกผลคะแนน  ระบบแสดง

หนาจอรายการผลการศกึษา(การสอบยอย) ดังรูป 

 

 
รูป : หนาจอ รายการผลการศกึษา (การสอบยอย) 

2.5 บันทึกรายการผลการศกึษา(การสอบยอย) ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ บันทึกรายการผลการศกึษา (การสอบยอย) 
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การบันทึกรายการผลการศกึษา(การสอบยอย) 

- กรณีท่ีขาดสอบใหเลือกเคร่ืองหมาย  ท่ีชองขาดสอบ 

- กรณีท่ีไมมีสิทธสอบใหเลือกเคร่ืองหมาย  ท่ีชองไมมีสิทธสอบ 

- บันทึกคะแนนการสอบท่ีชอง คะแนนการสอบ(คะแนน) 

 

2.6 กดปุม บันทึก เพ่ือบันทึกรายการผลการศึกษา(การสอบยอย) ดงัรูป 

 
รูป : บันทึกรายการผลการศกึษา (การสอบยอย) 

 

2.7 ระบบแสดงกลองแสดงขอความ บันทึกขอมูลเรียบรอย ดังรูป 

 
รูป : กลองแสดงขอความ บันทึกขอมูลเรียบรอย 
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10.2 การตัดเกรด 

1.  ผูใชกาํหนดการตดัเกรด ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู กําหนดการตดัเกรด 

 
รูป : เมนูกาํหนดการตดัเกรด 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ กําหนดการวดัผลการศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอ กาํหนดการวัดผลการศึกษา 

 

1.4 ผูใชเลือกรายวิชา-กลุมเรียน ระบบแสดงหนาจอ รายการการวัดผลการศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอ รายการการวดัผลการศึกษา 
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ขอมูลเกณฑการวัดผลการศกึษา มี 3 ประเภท  ผูใชสามารถกาํหนดเกณฑการวัดผล

การศึกษาใหกับรายวิชาและกลุมเรียนไดเพียงเกณฑเดียวเทาน้ัน โดยแบงการกาํหนดเกณฑ

การวดัผลการศกึษา ดังนี ้

1.4.1 อิงเกณฑ  

1.4.1.1 เลือกเกณฑการวัดผลการศึกษา  อิงเกณฑ 

 
 

1.4.1.2 ระบบแสดง รายละเอียดการวดัผลการเรียน 

 
1.4.1.3 กดปุมบันทึก  

 
1.4.1.4 ระบบแสดงกลองขอความ บันทึกขอมูลเรียบรอย 

 
 

 

1.4.2 อิงกลุม 

1.4.2.1 เลือกเกณฑการวัดผลการศึกษา  อิงกลุม  
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รูปแสดงหนาตางการกาํหนดการวดัผลการศกึษาแบบอิงกลุม 

 

1.4.2.2 กดปุม จดักลุมตดัเกรด  

 
1.4.2.3 ระบบแสดงหนาจอการตดัเกรดแบบรวมกลุม จะแสดงกลุมเรียน

ท้ังหมดของรายวิชาน้ันๆ ขึ้นมา เพ่ือทําการเลือกในการจดักลุม 

1.4.2.4 ปุม “เพ่ิมกลุม” ระบบแสดงรายละเอียดกลุมเรียนท่ีตัดเกรด ระบุชือ่

กลุมเรียนการตัดเกรด และเลือกกลุมเรียนที่ตัดเกรด โดยการเลือก

ชองดานหนาแถวท่ีตองการ ถามชีองใดท่ีไมสามารถเลือกได ชองน้ัน

ไดทําการจัดกลุมไวแลว 
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1.4.2.5 กดปุมบันทึก 

 
 

1.4.2.6  ระบบแสดงกลองขอความ บันทึกขอมูลเรียบรอย 

 
 

1.4.2.7 ปุม “คนหา” เมื่อกดปุมคนหาระบบจะแสดงรายการกลุมท้ังหมดของ

วิชาน้ันๆ ท่ีไดทําการจัดกลุมไวแลว 

 
 

 

1.4.3 กาํหนดเอง 

1.4.3.1 เลือกเกณฑการวัดผลการศึกษา  กาํหนดเอง 

 
 

1.4.3.2 กดปุม จดักลุมตดัเกรด 
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1.4.3.3 ระบบแสดง รายการกลุมเรียนท้ังหมดของรายวิชาน้ัน และแสดง

รายละเอียดการวดัผลการเรียน ผูใชสามารถระบุชวงของคะแนนเอง

ได  

1.4.3.4 กดปุม “เพ่ิมกลุม” ระบบแสดงรายละเอียดกลุมเรียนท่ีตดัเกรด ระบุ

ชื่อกลุมเรียนการตัดเกรด และเลือกกลุมเรียนทีต่ัดเกรด โดยการ

เลือกชองดานหนาแถวท่ีตองการ ถามีชองใดท่ีไมสามารถเลือกได 

ชองน้ันไดทําการจดักลุมไวแลว 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 226 

 

 
รูป : หนาจอแสดงการกาํหนดตดัเกรดแบบรวมกลุม 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 227 

 

 

 

1.4.3.5 กดปุมบันทึก ระบบแสดงกลองขอความ บันทึกขอมูลเรียบรอย 

 
 

1.4.3.6 ปุม “คนหา”  เมื่อกดปุมคนหาระบบจะแสดงรายการกลุมทัง้หมด

ของวชิาน้ันๆ ท่ีไดทําการจดักลุมไวแลว 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 228 

 

 

2. การตดัเกรด ระบบบริการอาจารย 

2.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

2.2 กดเมนู การตดัเกรด 

 
รูป : เมนูการตดัเกรด 

 

2.3 ระบบแสดงหนาจอ การตดัเกรด ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ การตดัเกรด 

 

2.4 เลือก รายวิชา-กลุมเรียน ระบบแสดง รายการผลการศกึษา(การตดัเกรด) โดยระบบทําการ

รวมคะแนนการสอบยอยท้ังหมด และคดิเปนคะแนนรวม(%) และนําคะแนนดงักลาว

เปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว โดยการตัดเกรดแบงออกไดเปน 3 แบบ คือ อิงเกณฑ อิง

กลุม และ กําหนดเอง ซึง่สามารถทําการตัดเกรดที่แตกตางกัน ดงัตอไปนี้ 

2.4.1 การตดัเกรดแบบอิงเกณฑ 

เมื่อเลือกรายการเขามาสามารถแกไขเกรดไดจากปุม “แกไข” ในรายการท่ี

ตองการแลวกด “ตกลง” และกดปุม “บันทึกเกรด”  จะทําการบันทึกขอมูล

ท้ังหมด 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 229 

 

 
 

2.4.2 การตัดเกรดแบบอิงกลุม 

เมื่อเลือกรายการเขามา ระบบจะแสดงขอมูลทุกกลุมท่ีทําการกาํหนดการตดั

เกรดไว (ดูไดจากตารางท่ีรายการ “กลุมเรียน” ซึง่จะแสดงชื่อกลุมเรียนท้ังหมด

ท่ีไดกําหนดไว) ดังรูปดานลาง  

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 230 

 

 
 

 
รูป : แสดงผลการตดัเกรดแบบอิงกลุม 

 

2.4.2.1 การแกไขเกรดแบบอิงกลุม 

เมื่อกดปุม “แกไข” ท่ีรายการท่ีตองการ สามารถทําการแกไขเกรดได

ดังน้ี  S , F , U , AU , W ,และ I (รูปท่ี 2.4.2.1.1) โดยการเลือกเกรดใดๆ 

ยกเวนเกรด F จะมีขอความแสดงเตือน (รูปท่ี 2.4.2.1.2)  ใหผูใชทําการ

กดปุม “ตดัเกรด” (รูปท่ี 2.4.2.1.3) เพ่ือทําการคํานวณเกรดใหมอีกคร้ัง 

เพราะเกรดอื่นใด ยกเวนเกรด F จะไมนํามาคาํนวณเกรด 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 231 

 

 
รูปท่ี 2.4.2.1.1 การแกไขเกรด 

 

 
รูปท่ี 2.4.2.1.2 ขอความแสดงเตอืนใหผูใชกด “ตดัเกรด” เพื่อคาํนวณเกรดใหม 

 
รูปท่ี 2.4.2.1.3 เมื่อแกไขเกรดท่ีไมใช F จะตองกดปุม “ตัดเกรด” กอนจึงจะสามารถกดปุม “บันทึกเกรด” ได 

 

2.4.3 การตดัเกรดแบบกาํหนดเอง 

เมื่อเลือกรายการท่ีเปนแบบกําหนดเอง ระบบจะทําการแสดงกลุมเรียน

ท้ังหมดท่ีไดจดักลุมเอาไว เพ่ือใหผูใชสามารถเลือกกลุมเรียนท่ีตองการในการ

ตัดเกรด ดังรูปท่ี 2.4.3.1 

 
รูปท่ี 2.4.3.1 แสดงผลกลุมเรียนท้ังหมดท่ีทําการจัดกลุมตัดเกรด 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 232 

 

 เมื่อผูใชระบุกลุมเรียนท่ีตองการแลวกดปุม “คาํนวณเกรด” ระบบจะทําการ

แสดงผลเกรดเฉพาะกลุมเรียนท่ีผูใชไดทําการเลือกไว ดังรูปท่ี 2.4.3.2 

 
รูปท่ี 2.4.3.2 แสดงผลลัพธเมื่อกดปูม “คาํนวณเกรด” โดยจะแสดงเฉพาะกลุมท่ีเลือก 

 

2.5 กดปุม “บันทึกเกรด”  

การตดัเกรดของระบบ ไมวาจะเปนแบบ อิงเกณฑ อิงกลุม หรือกาํหนดเอง สามารถกระทําได

เหมือนกัน โดยการกดปุม “บันทึกเกรด” เพื่อยืนยันการตดัเกรด ดังรูป 2.5.1 

 
รูปท่ี 2.5.1 : ปุม “บันทึกเกรด” เพื่อยืนยันการตัดเกรด 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 233 

 

 

 

2.6 ระบบแสดงกลองแสดงขอความ ตัดเกรดเรียบรอย ดังรูป 2.6.1 

 
รูปท่ี 2.6.1 : กลองแสดงขอความ ตัดเกรดเรียบรอย 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 234 

 

 

10.3 สงผลการศึกษา 

1. ผูใชสงเกรด ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู การตัดเกรด 

 
รูป : เมนูการตดัเกรด 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ การตดัเกรด ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอ การตดัเกรด 

 

1.4 เลือก รายวิชา-กลุมเรียน ระบบแสดง รายการผลการศกึษา(การตัดเกรด)  

1.5 กดปุม “สงผลการศกึษา” เพ่ือสงผลการศกึษา ดังรูป 

 

 
รูป : สงผลการศกึษา 

 

1.6 ระบบแสดงกลองแสดงขอความ สงผลการศกึษาเรียบรอย ดังรูป 

 
รูป : กลองแสดงขอความ สงผลการศึกษาเรียบรอย 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 235 

 

 

10.4 ประมวลผลการเรียนวชิาวทิยานิพนธ 

1. หัวหนาสาขาวชิาของอาจารยผูสอนอนุมตัผิลการศกึษา ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู ประมวลผลการเรียนวชิาวทิยานิพนธ 

 
รูป : เมนู ประมวลผลการเรียนวชิาวทิยานิพนธ 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ ประมวลผลการเรียนวชิาวทิยานิพนธ ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอ ประมวลผลการเรียนวชิาวทิยานิพนธ 

 

1.4 เลือกรายวิชา-กลุมการเรียน ระบบแสดงประมวลผลการเรียนวชิาวทิยานิพนธ ดัง

รูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 236 

 

 
รูป : ระบบแสดงประมวลผลการเรียนวชิาวทิยานิพนธ 

1.5 เมื่อกดปุม  ระบบจะทําการบันทึกเกรด 

1.6 เมื่อกดปุม  ระบบจะสงผลเกรดใหหวัหนาสาขา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 237 

 

 

10.5 หัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ 

1. หัวหนาสาขาวชิาของอาจารยผูสอนอนุมตัผิลการศกึษา ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู หัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

 
รูป : เมนู หัวขอวทิยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ วทิยานิพนธ/การคนควาอิสระ เมื่อเลือก กลุมนักศึกษาระบบจะแสดง ดงั

รูป 

 
รูป : หนาจอระบบ วทิยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

 

1.4 เลือกรหัสนักศึกษาดังรูป ระบบจะแสดงดังหัวขอ ท่ี 1.5 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 238 

 

 

1.5 เมื่อกดเพ่ิม ระบบแสดงประมวลผลการเรียนวชิาวทิยานิพนธ ดังรูป 

 
รูป : ระบบแสดงประมวลผลการเรียนวชิาวทิยานิพนธ 

1.6 เมื่อกดปุม  ระบบจะทําการบันทึกเกรด 

1.7 เมื่อกดปุม  ระบบจะสงผลเกรดใหหวัหนาสาขา 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 239 

 

 

10.6 อนุมัติผลการศึกษา 

1. หัวหนาสาขาวชิาของอาจารยผูสอนอนุมัติผลการศกึษา ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู อนุมัติผลการศกึษา 

 
รูป : เมนู อนุมัติผลการศึกษา 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ การอนุมตัิผลการศึกษา รายวิชา ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ การอนุมัติผลการศกึษา 

 

1.4 เลือกระดับการศึกษา คณะ และสาขาวชิา ระบบแสดงรายการผลการศกึษา ดังรูป 

 
รูป : ระบบแสดงรายการผลการศกึษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 240 

 

 

1.5 กดปุม  เพื่อเลือกรายการผลการศึกษาที่ตองการทํารายการ ดงัรูป 

 
รูป : เลือกรายการผลการศึกษาท่ีตองการ 

 

1.6 ระบบแสดงรายการผลการศกึษา ดงัรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 241 

 

 
 รูป : รายการผลการศกึษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 242 

 

 

1.7 กดปุม “อนุมตัิผลการศกึษา” เพ่ือจัดทําผลการศึกษาใหคณบดีอนุมัติผลการศกึษา 

เมื่อหัวหนาสาขาเลือกรายวชิาท่ีไดทํา “สงผลการเรียน” เขามาใหทําการอนุมัติ 

หัวหนาสาขาทําการตรวจสอบผลการศึกษาของกลุมนักศึกษาตามรายวิชาท่ีจัดสง

เขามา เมื่อตรวจสอบขอมูลถูกตอง กดปุม “อนุมัติผลการศึกษา” ระบบจะทําการ

สงขอมูลท่ีหัวหนาสาขาอนุมัติไปจัดทําผลการศึกษา เพ่ือใหคณบดีเห็นชอบ กอน

จะประการผลการศกึษา 

 

 
 รูป : อนุมัติผลการศกึษา 

 

1.8 ระบบแสดงขอความ ทําการอนุมตัิผลการศึกษาเรียบรอยแลว 

 
 รูป : ทําการอนุมัติผลการศึกษาเรียบรอยแลว 

 

1.9 กดปุม “ไมอนุมตัิผลการศกึษา” 

ในกรณีท่ีหัวหนาสาขาตรวจสอบขอมูลท่ีอาจารยผูสอนสงผลการศึกษาเขามาไม

ถูกตอง หัวหนาสาขาสามารถสงผลการศึกษากลับไปยังอาจารยผูสอน โดยการ 

“ไมอนุมัติผลการศึกษา” ของกลุมนักศึกษาในรายวชิาน้ันๆ เพ่ือใหอาจารยผูสอน

แกไขใหถูกตอง และสงกลับมายงัหัวหนาสาขาอนุมัติอีกคร้ัง โดยเมื่อหัวหนาสาขา

ทําการ “ไมอนุมัติผลการศกึษา” กลับไปยังอาจารยผูสอน อาจารยผูสอนสามารถ

ทําการสงผลการศึกษากลับมาใหหัวหนาสาขาอนุมัติไดตามหัวขอ 10.3 สงผล

การศึกษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 243 

 

 

2. หัวหนาสาขาวชิาของนักศึกษา จดัทําและสงผลการศกึษารายกลุมเรียน เพื่อใหคณบดีอนุมัต ิ

เมื่อหัวสาขาทําการอนุมัติผลการศึกษาครบทุกกลุมเรียนของในแตละวิชา หัวหนาสาขาจะตองทํา

การ “จดัทําผลการศึกษารายกลุมเรียน” เพื่อสงผลการศกึษาใหคณดีอนุมัติ เพ่ือประกาศผล

การศึกษา 

2.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

2.2 กดเมนู จัดทําผลการศึกษารายกลุมเรียน 

 
รูป : เมนู จัดทําผลการศกึษารายกลุมเรียน 

2.3 ระบบแสดงหนาจอ จัดทําผลการเรียนรายกลุมเรียน ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ จัดทําผลการเรียนรายกลุมเรียน 

2.4 เลือกระดับการศึกษา คณะ และโปรแกรมวิชา ระบบแสดงรายการจัดทําผลการ

เรียน ดังรูป 

 
รูป : ระบบแสดงรายการจดัทําผลการเรียน 

 

2.5 กดปุม จดัทํา เพ่ือจดัทําผลการเรียน แสดงสวนประวตักิารจดัทําผลการเรียน ดงัรูป 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 244 

 

 
รูป : แสดงสวนประวตักิารจดัทําผลการเรียน 

 

2.6 กดปุม  เพ่ือเลือกรายการประวตักิารจดัทําผลการเรียนท่ีตองการทํารายการ 

ดังรูป 

 
รูป : เลือกรายการประวตักิารจดัทําผลการเรียน 

 

2.7 ระบบแสดงรายการรายละเอียดผลการเรียน ดงัรูป 

 
 รูป : แสดงรายการรายละเอียดผลการเรียน 

 

2.8 กดปุม “สงขออนุมัติ” เพ่ือใหคณบดเีห็นชอบกอนประการผลการศกึษา 

เมือ่หัวหนาสามารถอนุมตัิผลการศึกษาครบทุกกลุมเรียนในแตละรายวชิาเสร็จ 

หัวหนาสาขาทําการ “สงขออนุมตัิ” ระบบจะทําการสงผลการจดัทําไปยงัคณบด ี

เพ่ือใหคณบดเีห็นชอบกอนประการผลการศกึษา 

 
 รูป : สงขออนุมัต ิ

 

2.9 ระบบแสดงกลองขอความ บันทึกขอมูลเรียบรอย ดังรูป 
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หนาที่ 245 

 

 
รูป : แสดงกลองขอความ 

 

2.10 เมือ่เขาสูหนาจอจดัทําผลการเรียน คนหาประวตักิารจดัทําผลการเรียน แสดง

สถานะรายการ เปน สงขออนุมตั ิดังรูป 

 
รูป : แสดงสถานะรายการ เปน สงขออนุมตั ิ

 

3 คณบดีอนุมัติผลการศึกษา 

เมื่อหัวหนาสาขาจัดทําผลการศกึษาสงมายังคณบดี คณบดีสามารถทําการตรวจสอบผล

การศึกษาของกลุมเรียน เพ่ือทําการอนุมตัผิลการเรียน เพ่ือใหฝายทะเบียนประการผลการศกึษา 

หรือคณบดี ไมอนุมัติผลการเรียน เพ่ือใหหัวหนาสาขากลับไปแกไข 

3.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

3.2 กดเมนู อนุมัติเกรดสะสม 

 
รูป : เมนู อนุมัตเิกรดสะสม 

 

3.3 ระบบแสดงหนาจอ การอนุมตัิเกรดสะสม ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอ การอนุมัตเิกรดสะสม 
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3.4 เลือกระดับการศึกษา คณะ และโปรแกรมวิชา ระบบแสดงสวนประวตักิารจดัทําผล

การเรียน ดงัรูป 

 
รูป : แสดงสวนประวตักิารจดัทําผลการเรียน 

 

3.5 กดปุม  เพ่ือเลือกรายการประวตักิารจดัทําผลการเรียนท่ีตองการทํารายการ 

ดังรูป 

 
รูป : เลือกรายการประวตักิารจดัทําผลการเรียน 

 

3.6 ระบบแสดงรายการรายละเอียดผลการเรียน ดงัรูป 

 
 รูป : แสดงรายการรายละเอียดผลการเรียน 
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3.7 กดปุม อนุมตัผิลการเรียน เพ่ือใหฝายทะเบียนประการผลการศกึษา 

เมื่อคณบดีตรวจสอบผลการเรียนของกลุมเรียนถูกตอง คณบดีทําการอนุมัติผลการ

เรียน ระบบจะทําการสงขอมลูใหฝายทะเบียน เพ่ือใหฝายทะเบียนประการผล

การศึกษา 

3.8 กดปุม ไมอนุมัติผลการเรียน เพ่ือสงกลับใหหัวหนาสาขาแกไขผลการศึกษา 

เมื่อคณบดีตรวจสอบผลการเรียนพบขอผิดพลาด คณบดีสามารถสงผลการเรียน

กลับไปใหหัวหนาสาขาแกไข โดยการ ไมอนุมตัิผลการเรียน โดยระบบจะสงขอมูล

กลับไปใหหัวหนาสาขาแกไขขอมลูใหถูกตอง กอนท่ีจะสงกลับมาใหคณบดีอีกคร้ัง 

ขอ 2 หัวหนาสาขาวชิาของนักศึกษา จดัทําและสงผลการศกึษารายกลุมเรียน 

 
 รูป : แสดงการ ไมอนุมัติผลการเรียน และอนุมัติผลการเรียน 

 

3.9 ระบบแสดงกลองขอความ บันทึกขอมูลเรียบรอย ดังรูป 

 
รูป : แสดงกลองขอความ 

 

3.10 เมือ่เขาสูหนาจอจดัทําผลการเรียน คนหาประวตักิารจดัทําผลการเรียน แสดง

สถานะรายการ เปน อนุมตั ิดงัรูป 
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รูป : แสดงสถานะรายการ เปน อนุมตั ิ
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10.7 ประกาศผลการศึกษา 

1. เจาหนาท่ีทะเบียนประกาศผลการศกึษส ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู ประกาศผลการศกึษา 

 
รูป : เมนู ประกาศผลการศกึษา 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ การประกาศผลการศึกษา รายวิชา ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอ การประกาศผลการศึกษา 

 

1.4 เลือกระดบัการศกึษา คณะ และโปรแกรมวชิา ระบบแสดงประวตักิารจดัทําผลการ

เรียน ดังรูป 

 
รูป : แสดงประวตัิการจัดทําผลการเรียน 

 

1.5 กดปุม  เพ่ือเลือกรายการประวตักิารจดัทําผลการเรียนท่ีตองการทํารายการ 

ดังรูป 

 
รูป : เลือกรายการประวตักิารจดัทําผลการเรียน 

 

1.6 ระบบแสดงรายการรายละเอียดผลการเรียน ดงัรูป 
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 รูป : แสดงรายการรายละเอียดผลการเรียน 

 

1.7 กดปุม ประกาศผลการเรียน เพ่ือประกาศผลการศกึษา 

 
 รูป : ประกาศผลการศกึษา 

 

1.8 ระบบแสดงกลองขอความ บันทึกขอมูลเรียบรอย ดังรูป 

 
รูป : แสดงกลองขอความ 
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10.8 ผลการศึกษา 

1. เจาหนาท่ีทะเบียนประกาศผลการศกึษา ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู ผลการศกึษา เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู ประกาศผลการศกึษา 

 
รูป : เมนู ประกาศผลการศกึษา 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอ การประกาศผลการศึกษา รายวิชา ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอ การประกาศผลการศึกษา 

 

1.4 เลือกระดับการศึกษา คณะ และโปรแกรมวิชา กดปุม คนหา ระบบแสดงรายการ

ผลการศึกษา (ท้ังหมด) ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายการผลการศึกษา (ท้ังหมด) 
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1.5 กดปุม  เพ่ือเลือกรายการรายการผลการศึกษาท่ีตองการทํารายการ ดังรูป 

 
รูป : เลือกรายการรายการผลการศึกษา 

 

1.6 แสดงสวนรายการผลการศึกษา (รายวชิา) ดังรูป 

 
รูป : แสดงสวนรายการผลการศกึษา 
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10.9 การสําเร็จการศึกษา 

1. นักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จ 

1.1. ขั้นตอนการยื่นคํารองขอสําเร็จ ระบบบริการนักศกึษา 

 
 

 เมื่อเขาไปท่ีหนา “ขอสําเร็จการศกึษา” แลวพบขอความ “ไมอยูในชวงยื่นคาํรอง” ดงัรูป ใหเจาหนาท่ี

ทะเบียนกาํหนดปฏิทนิการศกึษา ในชวง “ขอสําเร็จการศึกษา” ดังรูป 

 
 

 เมนูในการกาํหนด “ปฏิทนิการศกึษา” 
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 หนา “ปฏิทนิการศกึษา” เลือก ป/ภาคการศึกษา และระดับการศกึษาที่ตองการกําหนดชวง “ขอสําเร็จ

การศึกษา” ดงัรูป ถาไมพบชวง “ขอสําเร็จการศกึษา” ใหเจาหนาท่ีทะเบียนลบปฏิทนิ แลวสรางใหม ตามป / 

ภาคการศึกษา และระดับการศกึษาน้ันๆ 

 
 

 เมื่อระบบขอสําเร็จการศึกษาอยูในชวงของปฏิทินแลว ขั้นตอนการขอสําเร็จการศกึษาสามารถดาํเนินการ

ไดตามขั้นตอนตอไปน้ี 

 เมื่อเขาเมนู “ขอสําเร็จการศึกษา” ระบบจะแสดงรายละเอียดของนักศึกษาท่ีขอสําเร็จ เพ่ือใหนักศกึษา

ตรวจสอบขอมูลของตวัเอง ถาพบขอมูลไมตรงใหแจงกับเจาหนาท่ีทะเบียน หรือถาขอมูลถูกตองใหกดปุม 

“บันทึก” และกดปุม “ทํารายการถดัไป” เพ่ือดาํเนินการยื่นคาํขอสําเร็จการศกึษา ดังรูป   
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 หนาแสดงขอมูลท่ีอยูท่ีติดตอได เพ่ือติดตอเขารับปริญญา โดยผูใชจะตองระบุขอมูลทุกรายการ แลวกดปุม 

“บันทึก” และ “ทํารายการถดัไป” ดังรูป 

 
 

 หนาตรวจสอบสําเร็จการศกึษา จะทําการตรวจสอบรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเทอมปจจุบัน และรายวิชาท่ีได

ศึกษาผานมาแลว เพ่ือตรวจสอบหนวยกิต และโครงสรางหลักสูตร ถานักศึกษาเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร 

ระบบจะแสดงสถานะ “สําเร็จการศกึษา” แตถายงัไมครบ จะแสดง “ไมสําเร็จการศึกษา” ถานักศกึษามีหน้ีสินคา

ชําระ ระบบจะแสดงขอความ “มีหน้ีสินคาชาํระ” และถานักศกึษาไมมีหน้ีสิน ระบบจะแสดง “ไมมีหน้ีสินคาง

ชาํระ” 

 เมือ่ตรวจสอบรายวชิาตามโครงสรางหลักสูตรเรียบรอย ใหกดปุม “ทํารายการถัดไป” เพ่ือเขาไปยื่นยันการ

ยื่นขอสําเร็จการศึกษา ดงัรูป 
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 เมื่อตองการยื่นขอสําเร็จ ใหกดปุม “ยืนยันขอมูล” และถาตองการยกเลิกการยื่นใหกดปุม “ยกเลิก” ดังรูป 

 
 

1.2. รายชื่อผูมีสิทธิ์ยื่นคําขอสําเร็จ 

1.2.1. นักศกึษาตรวจสอบรายชือ่ ระบบบริการนักศกึษา 

 
 

 
 

1.2.2. ทะเบียนตรวจสอบรายชื่อนักศกึษาท่ีขอสําเร็จการศกึษา 
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2. รายงานรายชื่อผูมีสิทธิ์ยื่นคาํขอสําเร็จ ระบบบริการอาจารย 

 

2.1. เจาหนาท่ีทะเบียน 

 
2.2. อาจารยท่ีปรึกษา 

 
 

 

 

 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 259 

 

2.3. หัวหนาสาขา 

 

 
 

ตัวอยางรายงาน 
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3. นักศึกษาท่ียื่นขอสําเร็จ ระบบบริการอาจารย 

 
 

3.1. เจาหนาท่ีทะเบียน 

 
 

3.2. อาจารยท่ีปรึกษา 
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3.3. หัวหนาสาขา 

 
 

4. ทะเบียน ตรวจสอบคาํขอจบการศกึษา ระบบบริการนักศกึษา สําหรับเจาหนาท่ีทะเบียน 

 
4.1 คนหาการขอจบการศกึษา 

ระบุเงื่อนไขในการคนหา 
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เมื่อกดท่ีปุม “>” ระบบจะแสดงรายละเอียด ซึง่เจาหนาท่ีทะเบียนสามารถแกไขได และสามารถยกเลิก

รายการได ดงัรูป 
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4.2 ขอจบการศึกษา 

เปนการสรางคาํรองขอสําเร็จการศกึษาโดยเจาหนาท่ีทะเบียน ซึง่เมนูน้ีใชเฉพาะนักศึกษาท่ีเรียนครบ

ตามหลักสูตร และไดประกาศผลการศึกษาไปแลวเทาน้ัน

เมือ่สรางคาํรองระบบจะทําการบันทึกสถานะ G ใหกับนักศึกษา 

  

การใชงานสามารถดาํเนินการโดยการคนหานักศกึษาท่ีตองการ แลวระบุขอมูล ปการศกึษา ภาค

การศึกษา สถานะ(มเีฉพาะรอการอนุมัติเทาน้ัน) วันท่ียื่นคํารอง และหมายเหตุ แลวกดปุม “บันทึก”  

ถาในกรณีท่ีคนหานักศึกษาเขามาแลว ระบบแสดงขอความเตือนและไมใหบันทึกขอมูล ใหเจาหนาท่ี

ทะเบียนกลับไปตรวจสอบรายวิชาของนักศึกษาดังกลาวใหมอีกคร้ัง วาไดศึกษาครบตามหลักสูตรหรือไม 
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5. ประมวลผลการศกึษา A3 

5.1. สถานะ G ในใบ A3 

 
 

 



คูมือการใช 
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5.2. รายงานผูสําเร็จการศึกษา 

5.2.1. เจาหนาท่ีทะเบียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใช 
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5.2.2. หัวหนาสาขา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใช 
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 ตัวอยางรายงาน 

 
 Excel 

 



คูมือการใช 
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6. อนุมตัจิบการศกึษา ระบบบริการนักศกึษา 

 
 

 เมื่อเขาสูหนา “การอนุมตัิการสําเร็จการศกึษา” ใหเลือกเงื่อนไขในการคนหา เพ่ืออนุมัติ และเลือกนักศึกษา

ท่ีจะอนุมัติ แลวกด “บันทึก” ดงัรูป 

 ถาตองการแกไขวันท่ีอนุมตัิสําเร็จของนักศึกษาท้ังกลุม สามารถดาํเนินการไดโดยเปล่ียน “วันสําเร็จ

การศึกษา” และกดปุม “ปรับปรุงวนัท่ีอนุมตัิ”  หรือถาตองการเปนรายบุคคล ใหทําการแกไขวันท่ีอนุมัติในตาราง 

 วันท่ีอนุมัติ จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษา คือ วันท่ีสําเร็จการศกึษา 

 สําหรับนักศึกษาท่ีมกีารฝกงาน ใหทําการเลือกตรงชอง “การฝกงาน” 

 



คูมือการใช 
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 เมื่ออนุมัตเิสร็จส้ิน นักศึกษาท่ีอนุมัติแลว สถานะจะเปน “สําเร็จการศึกษา” ดังรูป นักศึกษาท่ีอนุมตัสํิาเร็จ

ไปแลวสามารถแกไขวันท่ีอนุมตัิไดตลอด 

 
รูป ผลลัพธการคนหานักศึกษาท่ีอนุมัติสําเร็จการศึกษาแลว 

 เมื่อตรวจสอบในหนาประวัตขิองนักศึกษา จะพบวาสถานะนักศึกษาจะเปน “สําเร็จการศึกษา” 

 
รูป รายละเอียดประวัตินักศึกษา 



คูมือการใช 
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7. รายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศกึษา 

 
 

ในหนา “รายงานใบรับรอง” ใหเลือก “นักศึกษาท่ีจบไปแลว” แลวกด “คนหา” จะไดผลลัพธ นักศึกษา 

3 ราย ท่ีไดทําการอนุมตัิสําเร็จการศึกษา ท่ีไดทําไวในขั้นตอนท่ีผานมา ดังรูป (นักศกึษา ลําดับ 4 ถงึ 7 เปน

นักศึกษาท่ีใชทดสอบระบบกอนหนาน้ี ซึ่งไมเกี่ยวของกบักระบวนการท่ีไดทาํมากอนหนาน้ีทัง้หมด) 

ถาตองการพิมพใบรับรองสภา สามารถกระทําไดโดยการ เลือกนักศึกษาท่ีตองการ ระบุเลขท่ี มทร. 

และกดปุม “พิมพ” ท่ีดานลาง  

 
 

ชวงทาย จะแสดงปุมพิมพ 

 



คูมือการใช 
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8. คํารองขอยื่นสําเร็จลาชา 

 
 

8.1. เมื่อเขาสูหนา “คาํรองขอยื่นสําเร็จลาชา” หนาแรกจะเปนหนาคนหา ดงัรูป และถาตองการสรางคาํ

รองขอยื่นสําเร็จลาชา ใหกดปุม “เพ่ิม” เพ่ือเขาสูหนาสรางคาํรองขอยื่นสําเร็จลาชา ดังรูป 

 
8.2. กดปุม “เลือกนักศกึษา” เพ่ือคนหานักศึกษาท่ีตองการยื่น ระบุเลขท่ีหนังสือ ระบุชวงวันท่ีเร่ิม – ถึง

วันท่ี เพ่ือกําหนดชวงใหนักศกึษาเขาไปยื่นสําเร็จ ระบุเหตุผล และกดปุม “บันทึก” ดังรูป 

 

 
8.3 กดปุม “กลับ” ไปยังหนาคนหา เพ่ือคนหานักศึกษา ดังรูป 



คูมือการใช 
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9. รายชื่อผูไดรับเกียรตินิยม ระบบบริการนักศกึษา 

 
 

9.1. เมื่อเขาสูหนา “รายชื่อผูไดรับเกียรตินิยม” ใหผูใชระบุเงื่อนไข ตางๆ แลวกดคนหา และสามารถพิมพ

หรือ สงออกขอมูลได ดังรูป 

 



คูมือการใช 
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 พิมพรายงาน 

 
 

 สงออกขอมูล Excel 

 



คูมือการใช 
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10.10 รายงานการสาํเร็จ 

1. รายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ยื่นคาํรองขอสําเร็จการศึกษา 

เขาระบบบริการอาจารย เลือกตรวจสอบสําเร็จการศกึษา เมนู “รายชื่อผูมีสิทธิ์ยื่นคาํขอสําเร็จ” ดงัรูป 

 
 เมื่อเขาสูหนารายชื่อนักศึกษาท่ีมสิีทธิ์ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา ในหนาแสดงผลจะใหทําการระบุขอมูล

เพ่ือคนหารายชื่อนักศึกษา ดังน้ี ระดับการศกึษา คณะ สาขา โปรแกรมวชิา ประเภทเวลาเรียน และกลุม

นักศึกษา ดงัรูป 

 
 เมื่อคนหาขอมูล ระบบจะทําการแสดงรายชื่อนักศึกษาตามเงื่อนไขท่ีคนหา ดังรูป 

 



คูมือการใช 
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 ปุม “พิมพคาํรองขอสําเร็จ” จะแสดงรายงานในรูปแบบ PDF ไฟล ดงัรูป 

 
 

2. ตรวจสอบรายชื่อผูขอสําเร็จการศึกษา  

เขาระบบบริการนักศกึษา เลือกการสําเร็จการศกึษา เมนู “ตรวจสอบรายชื่อผูขอสําเร็จการศกึษา” ดัง

รูป 

 
 ในหนาตรวจสอบรายชื่อผูขอสําเร็จการศกึษา ใหทําการระบุเงื่อนท่ีตองการ โดยมีเงื่อนไขดงัน้ี ปการศึกษา 

ภาคการศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกลุ ระดบัการศกึษา คณะ สาขา โปรแกรมวชิา และประเภทเวลาเรียน 

โดยระบบจะทําการเลือกสถานะใบคํารองขอสําเร็จไวท่ี “รออนุมตั”ิ ไมสามารถเลือกได ดงัรูป 



คูมือการใช 
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 ปุม “พิมพคาํรองขอสําเร็จ” จะแสดงรายงานในรูปแบบ PDF ไฟล ดงัรูป 

 



คูมือการใช 
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 ปุม “Export to Excel” จะทําการสงออกรายงานในรูปไฟล Excel ดังรูป 

 
 

3. รายงานผูสําเร็จการศึกษา 

เขาระบบบริการนักศกึษา เลือกการสําเร็จการศกึษา เมนู “รายงานผูสําเร็จการศกึษา” ดังรูป 

 
 ในหนารายงานผูสําเร็จการศกึษา จะมเีงื่อนไขในการคนหาขอมูลดังน้ี ปการศึกษา ภาคการศกึษา รหัส

นักศึกษา ชื่อ-นามสกลุ ระดบัการศกึษา คณะ สาขา โปรแกรมวชิา และประเภทเวลาเรียน ดงัรูป 

 



คูมือการใช 
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 เมื่อคนหาขอมูล ระบบจะแสดงรายชื่อนักศึกษา ดงัรูป 

 
 



คูมือการใช 
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 ปุม “พิมพผูสําเร็จการศกึษา” จะแสดงรายงานผูสาํเร็จการศกึษาในรูปแบบ PDF ไฟล ดังรูป 

 
 ปุม “Export to Excel” เปนการสงออกขอมลูในรูปแบบ Excel ดังรูป 

 



คูมือการใช 
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11. เอกสารวุฒ ิ

11.1 รายชื่อนักศึกษาท่ีรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

1. เมนูรายงานขอมูลนักศกึษา ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ขอมูลนักศึกษาเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู รายงานขอมูลนักศึกษา 

 
รูป : เมนูรายงานขอมูลนักศกึษา 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอรายงานสถตินัิกศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอ รายงานสถติินักศกึษา 

 

2. คนหา 

2.1 เงื่อนไขการคนหา เลือก ดังรูป 

 
รูป : ระบุเงือ่นไขการคนหา 

 



คูมือการใช 
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2.2 กดปุม คนหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษาท่ีรายงานตวัและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศึกษาท่ีรายงานตวัและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 



คูมือการใช 
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11.2 รายชื่อนักศึกษาท่ีลงทะเบียน 

1. เมนูรายงานสถติกิารลงทะเบียน ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ลงทะเบียนเรียนเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู รายงานสถติิการลงทะเบียน 

 
รูป : เมนูรายงานสถติกิารลงทะเบียน 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอรายงานสถติกิารลงทะเบียน ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ รายงานสถติกิารลงทะเบียน 

 

2. คนหา 

2.1 เงื่อนไขการคนหา เลือก ดังรูป 

 
รูป : ระบุเงือ่นไขการคนหา 



คูมือการใช 
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2.2 กดปุม คนหา แสดงรายงานรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชือ่นักศกึษาลงทะเบียน 



คูมือการใช 
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11.3 ใบรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

1. เมนูประวตัินักศกึษา ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ขอมูลนักศึกษาเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู ประวัตินักศึกษา 

 
รูป : เมนูประวตัินักศกึษา 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอประวตันิกัศกึษา ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอ ประวตัินักศกึษา 

 

2. คนหา 

2.1 เงื่อนไขการคนหา เลือก ดังรูป 

 
รูป : ระบุเงือ่นไขการคนหา 



คูมือการใช 
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2.2 กดปุม คนหา แสดงรายละเอียดประวัตินักศกึษา ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายละเอียดประวัตินักศึกษา 

 

2.3 กดปุม พิมพ  แสดงหนาตางรายงานใบรายงานตวัเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศกึษา ดงัรูป 

 
รูป : หนาตางรายงานใบรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเปนนักศกึษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 286 

 

 

11.4 ใบรับรอง(มหาวิทยาลัย) 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามขอมูลเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ รายงานใบรับรอง 



คูมือการใช 
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1.4 กดปุม คนหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หนารายการท่ีตองการ ดงัรูป 

 
 

1.5 ชวงทายของรายงานจะแสดง ปุมพิมพ 

 
รูป : แสดงรายงานรายชือ่นักศกึษา 



คูมือการใช 
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1.6 กดปุม พิมพ  แสดงหนาตางรายงานใบรับรอง ดงัรูป 

 
รูป : หนาตางรายงานใบรับรอง 



คูมือการใช 
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11.5 ใบรับรองความประพฤติ 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามขอมูลเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ รายงานใบรับรอง 

 

2. คนหา 

2.1 กดปุม คนหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หนารายการท่ีตองการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชือ่นักศกึษา 



คูมือการใช 
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2.2 กดปุม พิมพ  แสดงหนาตางรายงานใบรับรองความประพฤต ิดงัรูป 

 
รูป : หนาตางรายงานใบรับรองความประพฤต ิ



คูมือการใช 
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11.6 บญัชรีายชื่อนักศึกษาท่ีขอตรวจสอบคุณวุฒิ 

1. เมนูรายงานสถติกิารลงทะเบียน ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ขอมูลนักศึกษาเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู รายงานรายชื่อตรวจสอบคุณวุฒิ 

 
รูป : เมนูรายงานรายชือ่ตรวจสอบคณุวฒุ ิ

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอรายชื่อนักศกึษาท่ีขอตรวจสอบคณุวุฒิ ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอ รายชื่อนักศึกษาท่ีขอตรวจสอบคุณวุฒ ิ



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 292 

 

 

2. คนหา 

2.1 กดปุม คนหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หนารายการท่ีตองการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชือ่นักศกึษา 

 

2.2 กดปุม พิมพ  แสดงหนาตางรายงานรายชื่อนักศกึษาท่ีขอตรวจสอบคุณวุฒิ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศึกษาท่ีขอตรวจสอบคณุวุฒ ิ



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 293 

 

 

2.3 กดปุม Export To Excel  แสดงหนาตางรายงานรายชื่อนักศกึษาท่ีขอตรวจสอบคุณวุฒิ ดงั

รูป 

 
 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 294 

 

 

11.7 รายงานระดบัคะแนน 

1. เมนูการตดัเกรด ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียนเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู การตดัเกรด 

 
รูป : เมนูการตดัเกรด 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอการตัดเกรด ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ การตดัเกรด 

 

2. คนหา 

2.1 เงื่อนไขการคนหา เลือก ดังรูป 

 
รูป : ระบุเงือ่นไขการคนหา 

 

2.2 แสดงรายการผลการศึกษา (การตัดเกรด) ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายการผลการศึกษา (การตัดเกรด) 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 295 

 

 

2.3 กดปุม พิมพ  แสดงรายงานบัญชรีายชื่อเพ่ือกรอกระดบัคะแนน ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานบัญชีรายชื่อเพ่ือกรอกระดับคะแนน 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 296 

 

11.8 ใบอนุมัติผลการศึกษาแบบสะสม 

1. เมนูการตดัเกรด ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียนเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู คํานวณเกรดสะสม 

 
รูป : เมนูคาํนวณเกรดสะสม 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอจดัทําผลการเรียน ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ จัดทําผลการเรียน 

 

2. คนหา 

2.1 เงื่อนไขการคนหา เลือก ดังรูป 

 
รูป : ระบุเงือ่นไขการคนหา 

 

2.2 แสดงรายวิชาท้ังหมดของกลุมเรียน สวน ประวตักิารจดัทําผลการเรียน กดปุม หนารายการท่ี

ตองการ ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายวิชาท้ังหมดของกลุมเรียน 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 297 

 

2.3 แสดงรายวิชาที่คํานวณเกรดสะสม ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายวิชาท่ีคาํนวณเกรดสะสม 

 

2.4 กดปุม พิมพ  แสดงหนาตางรายงานใบรายงานผลการศกึษาแบบสะสม  ดังรูป 

 
รูป : แสดงหนาตางรายงานใบรายงานผลการศกึษาแบบสะสม   



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 298 

 

 

11.9 แบบรายงานผลการศึกษา 

1. เมนูสืบคนผลการศกึษา ระบบบริการอาจารย 

1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียนเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู สืบคนผลการศึกษา 

 
รูป : เมนูสืบคนผลการศกึษา 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอสืบคนผลการศึกษา ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ สืบคนผลการศกึษา 

 

2. คนหา 

2.1 เงื่อนไขการคนหา เลือก ดังรูป 

 
รูป : ระบุเงือ่นไขการคนหา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 299 

 

 

2.2 แสดงรายการผลการศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายการผลการศกึษา 

 

2.3 กดปุม พิมพ  แสดงหนาตางรายงานรายงานผลการศึกษา  ดงัรูป 

 
รูป : แสดงหนาตางรายงานรายงานผลการศึกษา   



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 300 

 

11.10 หนังสือรับรองสภา 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามขอมูลเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ รายงานใบรับรอง 

 

2. คนหา 

2.1 กดปุม คนหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หนารายการท่ีตองการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชือ่นักศกึษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 301 

 

 

2.2 กดปุม พิมพ  แสดงหนาตางรายงานหนังสือรับรองสภา ดงัรูป 

 
รูป : หนาตางรายงานหนังสือรับรองสภา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 302 

 

 

11.11 ใบรับรองผลการศกึษา 

1. เมนูพิมพใบผลการศกึษา ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ผลการศกึษาเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู พิมพใบผลการศึกษา 

 
รูป : เมนูพิมพใบผลการศกึษา 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอหนังสือรับรองการแสดงผลการศกึษา (ใบแสดงผลการศกึษา) ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอ หนังสือรับรองการแสดงผลการศกึษา (ใบแสดงผลการศกึษา) 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 303 

 

 

2. คนหา 

2.1 กดปุม พิมพ แสดงรายงานใบแสดงผลการศกึษา ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายงานใบแสดงผลการศึกษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 304 

 

 

11.12 ใบรับรองผลการศกึษา (ภาษาอังกฤษ) 

1. เมนูพิมพใบผลการศกึษา ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ผลการศกึษาเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู พิมพใบผลการศึกษา 

 
รูป : เมนูพิมพใบผลการศกึษา 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอหนังสือรับรองการแสดงผลการศกึษา (ใบแสดงผลการศกึษา) ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอ หนังสือรับรองการแสดงผลการศกึษา (ใบแสดงผลการศกึษา) 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 305 

 

 

2. คนหา 

2.1 กดปุม รายงาน แสดงรายงานใบแสดงผลการศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานใบแสดงผลการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 306 

 

 

11.13 ใบรับรอง 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามขอมูลเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ รายงานใบรับรอง 

 

2. คนหา 

2.1 กดปุม คนหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หนารายการท่ีตองการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชือ่นักศกึษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 307 

 

 

2.2 กดปุม พิมพ  แสดงหนาตางรายงานใบรับรอง ดงัรูป 

 
รูป : หนาตางรายงานใบรับรอง 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 308 

 

 

11.14 แบบอนุมัติสําเร็จการศึกษา 

1. เมนู 

 
 

2. เมื่อเขาสูหนา “การอนุมตัิการสําเร็จการศกึษา” ใหเลือกเงื่อนไขในการคนหา เพ่ืออนุมัติ และ

เลือกนักศกึษาท่ีจะอนุมตัิ แลวกด “บันทึก” ดังรูป 

3. ถาตองการแกไขวันท่ีอนุมตัิสําเร็จของนักศึกษาท้ังกลุม สามารถดาํเนินการไดโดยเปล่ียน “วัน

สําเร็จการศึกษา” และกดปุม “ปรับปรุงวนัท่ีอนุมตั”ิ  หรือถาตองการเปนรายบุคคล ใหทาํการ

แกไขวันท่ีอนุมัตใินตาราง 

4. วันท่ีอนุมัติ จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษา คือ วันท่ีสําเร็จการศกึษา 

5. สําหรับนักศึกษาท่ีมกีารฝกงาน ใหทําการเลือกตรงชอง “การฝกงาน” 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 309 

 

 
6. เมื่ออนุมัตเิสร็จส้ิน นักศึกษาท่ีอนุมัติแลว สถานะจะเปน “สําเร็จการศึกษา” ดังรูป นักศึกษาท่ี

อนุมัติสําเร็จไปแลวสามารถแกไขวันท่ีอนุมัติไดตลอด 

 
รูป : ผลลัพธการคนหานักศกึษาท่ีอนุมัติสําเร็จการศึกษาแลว 

7. เมื่อตรวจสอบในหนาประวัตขิองนักศึกษา จะพบวาสถานะนักศึกษาจะเปน “สําเร็จ

การศึกษา” 

 
รูป : รายละเอียดประวัตินักศึกษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 310 

 

 

11.15 ใบแสดงผลการศกึษา 

1. เมนูใบแสดงผลการศกึษา ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามขอมูลเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู ใบแสดงผลการศกึษา 

 
รูป : เมนูใบแสดงผลการศึกษา 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ รายงานใบรับรอง 

2. คนหา 

2.1 กดปุม คนหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หนารายการท่ีตองการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชือ่นักศกึษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 311 

 

 

2.2 กดปุม พิมพ  แสดงหนาตางรายงานใบแสดงผลการศกึษา ดังรูป 

 
รูป : หนาตางรายงานใบแสดงผลการศกึษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 312 

 

 

11.16 ใบประกาศนียบัตร 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามขอมูลเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ รายงานใบรับรอง 

 

2. คนหา 

2.1 กดปุม คนหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หนารายการท่ีตองการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชือ่นักศกึษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 313 

 

 

2.2 กดปุม พิมพ  แสดงหนาตางรายงานใบประกาศนียบัตร ดงัรูป 

 
รูป : หนาตางรายงานใบประกาศนียบัตร 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 314 

 

 

11.17 ใบปริญญาบัตร 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามขอมูลเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ รายงานใบรับรอง 

 

2. คนหา 

2.1 กดปุม คนหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หนารายการท่ีตองการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชือ่นักศกึษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 315 

 

 

2.2 กดปุม พิมพ  แสดงหนาตางรายงานใบปริญญาบัตร ดงัรูป 

 
รูป : หนาตางรายงานใบปริญญาบัตร 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 316 

 

 

11.18 ใบรับรองการเปนนักศกึษา (ภาษาอังกฤษ) 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามขอมูลเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ รายงานใบรับรอง 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 317 

 

 

2. คนหา 

2.1 กดปุม คนหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หนารายการท่ีตองการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชือ่นักศกึษา 

 

2.2 กดปุม พิมพ  แสดงหนาตางรายงานใบรับรองการเปนนักศกึษา (ภาษาอังกฤษ)ดงัรูป 

 
รูป : หนาตางรายงานใบรับรองการเปนนักศกึษา (ภาษาอังกฤษ) 



คูมือการใช 
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11.19 รับรองสําเร็จการศึกษา(ภาษาอังกฤษ) 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามขอมูลเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ รายงานใบรับรอง 

 

2. คนหา 

2.1 กดปุม คนหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หนารายการท่ีตองการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชือ่นักศกึษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 319 

 

 

2.2 กดปุม พิมพ  แสดงหนาตางรายงานรับรองสําเร็จการศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ดังรูป 

 
รูป : หนาตางรายงานรับรองสําเร็จการศกึษา (ภาษาอังกฤษ) 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 320 

 

 

11.20 แปลใบประกาศนียบตัร (ภาษาอังกฤษ) 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามขอมูลเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ รายงานใบรับรอง 

 

2. คนหา 

2.1 กดปุม คนหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หนารายการท่ีตองการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชือ่นักศกึษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 321 

 

 

2.2 กดปุม พิมพ  แสดงหนาตางรายงานแปลใบประกาศนียบัตร ดงัรูป 

 
รูป : หนาตางรายงานแปลใบประกาศนียบัตร 



คูมือการใช 
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11.21 แปลปริญญา (ภาษาอังกฤษ) 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามขอมูลเพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ รายงานใบรับรอง 

 

2. คนหา 

2.1 กดปุม คนหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หนารายการท่ีตองการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศกึษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 323 

 

 

2.2 กดปุม พิมพ  แสดงหนาตางรายงานแปลใบปริญญาบัตร ดงัรูป 

 
รูป : หนาตางรายงานแปลใบปริญญาบัตร 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 324 

 

 

11.22 รายงานนักศึกษาติด I, AU, F 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามขอมูล เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู รายงานนักศึกษาตดิ I, AU, F 

 
รูป : เมนูรายงานนักศกึษาติด I, AU, F 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอรายงานนักศกึษาติด I, AU, F ดังรูป 

 
รูป : หนาจอ รายงานนักศึกษาตดิ I, AU, F 

2. คนหา 

2.1 กดปุม คนหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชือ่นักศกึษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 325 

 

 

2.2 กดปุม พิมพรายงาน  แสดงหนาตางรายงานนักศึกษาตดิ I, AU, F ดังรูป 

 
รูป : รายงานนักศกึษาตดิ I, AU, F 

2.3 กดปุม Export  แสดงหนาตางรายงานนักศกึษาตดิ I, AU, F ดังรูป 

 

 
รูป : รายงานนักศกึษาตดิ I, AU, F 

 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 326 

 

 

11.23 รายงานนักศึกษาพนสภาพนักศึกษา 

1. เมนูรายงานนักศกึษาพนสภาพนักศกึษา ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามขอมูล เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู รายงานนักศึกษาพนสภาพนักศึกษา 

 
รูป : เมนูรายงานนักศกึษาพนสภาพนักศึกษา 

 

1.3 ระบบแสดงหนาจอรายงานนักศกึษาพนสภาพนักศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอ รายงานนักศกึษาพนสภาพนักศกึษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 327 

 

 

2. คนหา 

2.1 กดปุม คนหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชือ่นักศกึษา 

 

2.2 กดปุม พิมพ  แสดงหนาตางรายงานนักศกึษาพนสภาพนักศกึษา ดังรูป 

 
รูป : รายงานนักศกึษาพนสภาพนักศึกษา 

2.3 กดปุม Export  แสดงหนาตางรายงานนักศกึษาพนสภาพนักศกึษา ดงัรูป 

 
รูป : รายงานนักศกึษาพนสภาพนักศึกษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 328 

 

 

11.24 รายชื่อผูไดรับเกยีรตนิิยม 

1. เมนูรายชื่อผูไดรับเกยีรตินิยม ระบบบริการนักศึกษา 

1.1   กดเมนู รายงาน/สอบถามขอมลู เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2   กดเมนู รายชื่อผูไดรับเกยีรตินิยม 

 
รูป : เมนูรายชื่อผูไดรับเกยีรตินิยม 

 

1.3   ระบบแสดงหนาจอรายชื่อผูไดรับเกียรตินิยม ดงัรูป 

 
รูป : หนาจอ รายชื่อผูไดรับเกยีรตินิยม 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 329 

 

 

2. คนหา 

2.1 กดปุม คนหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชือ่นักศกึษา 

 

2.2 กดปุม พิมพ  แสดงหนาตางรายชื่อผูไดรับเกียรตินิยม ดงัรูป 

 
รูป : รายชื่อผูไดรับเกียรตินิยม 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 330 

 

 

2.3 กดปุม Export  แสดงหนาตางรายชื่อผูไดรับเกยีรตนิยิม ดังรูป 

 

 
รูป : รายชื่อผูไดรับเกียรตินิยม 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 331 

 

12. รายงานตางๆ 
1. เมนู FTES ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามขอมูล เพ่ือขยายเมนูยอย 

1.2 กดเมนู FTES 

 
รูป : เมนูรายงาน/สอบถามขอมูล 

1.3 ระบบแสดงหนาจอFTES กรอก(รายละเอียดหรือเลือกรายละเอียด)กอน กดปุม พิมพ ดังรูป 

 
รูป : FTES 

1.4 ระบบแสดงรายงาน FTES เมื่อกดปุมจะไดรายงาน ดังรูป 

 
รูป : รายงานของFTES 



คูมือการใช 
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2. เมนู FTESประจาํการศกึษา ระบบบริการนักศกึษา 

2.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามขอมูล เพ่ือขยายเมนูยอย 

2.2 กดเมนู FTESประจําการศึกษา 

 
รูป : เมนูรายงาน/สอบถามขอมูล 

2.3 ระบบแสดงหนาจอFTESประจาํการศกึษา กรอก(รายละเอียดหรือเลือกรายละเอียด)กอน กด

ปุม พิมพ ดังรูป 

 
รูป : FTESประจําการศึกษา 

2.4 ระบบแสดงรายงาน FTESประจําการศึกษา เมื่อกดปุมจะไดรายงาน ดังรูป 

 
รูป : FTESประจําการศึกษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 333 

 

 

3. เมนู รายงานตรวจสอบผลการเรียน ระบบบริการนักศึกษา 

3.1 กดเมนู รายงานผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือขยายเมนูยอย 

3.2 กดเมนู รายงานตรวจสอบผลการเรียน 

 
รูป : รายงานตรวจสอบผลการเรียน 

3.3 ระบบแสดงหนาจอรายงานตรวจสอบผลการเรียน (กรอกรายละเอียดหรือเลือกรายละเอียด)

กอน กดปุม พิมพ ดังรูป 

 

ซึ่ง รายงานจะแสดงตาม  ท่ีเลือก 

รูป : รายงานตรวจสอบผลการเรียน 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 334 

 

 

3.4 ระบบแสดงรายงานตามคณะ เมื่อกดปุมจะไดรายงาน ดังรูป 

 
รูป : รายงานตรวจสอบผลการเรียน 

 

3.5 ระบบแสดงรายงานตามภาพรวมของสาขา เมื่อกดปุมจะไดรายงาน ดังรูป 

 
รูป : รายงานตรวจสอบผลการเรียน 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 335 

 

 

3.6 ระบบแสดงรายงานตามรายวชิา เมื่อกดปุมจะไดรายงาน ดังรูป 

 
รูป : รายงานตรวจสอบผลการเรียน 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 336 

 

 

4. เมนู รายงานตรวจสอบผลการเรียน ระบบบริการนักศกึษา 

4.1 กดเมนู รายงานผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือขยายเมนูยอย 

4.2 กดเมนู รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 
รูป : รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการศกึษา 

4.3 ระบบแสดงหนาจอตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา (กรอกรายละเอียดหรือ

เลือกรายละเอียด)กอน กดปุม พิมพ ดังรูป 

 

ซึ่ง รายงานจะแสดงตาม  ท่ีเลือก 

รูป : ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 

4.4 ระบบแสดงตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา เมื่อกดปุมจะไดรายงาน ดังรูป 

 
รูป : ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 



คูมือการใช 
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4.5 ระบบแสดงหนาจอตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา (กรอกรายละเอียดหรือ

เลือกรายละเอียด)กอน กดปุม พิมพ ดังรูป 

 
รูป : ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 

4.6 ระบบแสดงรายงานสถิติจาํนวนนักศกึษา เมื่อกดปุมจะไดรายงาน ดังรูป 

 
รูป : รายงานตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 



คูมือการใช 

 

 

หนาที่ 338 

 

 

 

4.7 ระบบแสดงหนาจอตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา (กรอกรายละเอียดหรือ

เลือกรายละเอียด)กอน กดปุม พิมพ ดังรูป 

 
รูป : ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 

4.8 ระบบแสดงรายงานสรุปจํานวนนักศึกษาท้ังส้ิน เมื่อกดปุมจะไดรายงาน ดังรูป 

 
 

รูป : รายงานสรุปจาํนวนนักศกึษาท้ังส้ิน 
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