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1. รายวิชา 
1.1 หมวดวิชา / กลุ่มรายวิชา 

1. เมนูหมวดวชิา/กลุม่วชิา 

1.1 กดเมนู หลักสูตร/แผนการเรียน เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู  

 
รูป : เมน ู

2. ค้นหา 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา ท าการเลือกระดับวุฒกิารศกึษา เมื่อท าการเลือกวุฒกิารศึกษาเรียบร้อย
แล้วระบบจะท าการแสดง หมวดวิชา/กลุ่มรายวิชา ท่ีอยู่ในระดับวฒุินั้นดังกลา่ว ในวิทยาเขต
นั้น เทอมการศึกษานั้น ปีการศึกษานั้น เมื่อท าการเลือก หมวดวิชา / กลุ่มรายวชิาทีเ่ลือกแล้ว 
ระบบจะท าการแสดงรายละเอยีดของหมวดวิชา/กลุ่มรายวิชา ดงักล่าว 

 

SD33-11 
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3. เพิ่ม 

3.1 ผู้ใช้ระบบท าการเลือกหมวดวชิา / กลุ่มรายวชิา ท่ีต้องการเพิ่ม /แก้ไข หมวดวิชา / กลุ่ม
รายวชิา 

3.2 ผู้ใช้ท าการกรอกรายละเอียด หมวดวชิา / กลุ่มรายวชิา ดงักล่าว ( ตัวอักขระสีแดง ผู้ใช้ระบบ
ต้องท าการกรอก รายละเอยีดดังกล่าวให้ครบ) 

3.3 เมื่อท าการกรอกข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้ระบบท าการ กดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบจะท าการ
บันทึกข้อมูลหมวดวชิา / กลุ่มรายวิชา ลงระบบ 

4. แก้ไข 

4.1 ผู้ใช้ระบบท าการเลือก หมวดวิชา/กลุ่มวิชา ท่ีต้องการ 
4.2 แก้ไขรายการท่ีเลือก 

4.3 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูล 

5. ลบ 

5.1 การลบรายการหมวดวิชา / กลุ่มรายวชิา 

5.2 ผู้ใช้ระบบท าการเลือกหมวดวชิา / กลุ่มรายวชิา ท่ีต้องการลบ 

5.3 ผู้ใช้ท าการกรอกปุ่มลบ ระบบจะท าการยืนยันกับผู้ใช้ระบบอีกครัง้ว่าต้องการลบรายการ
ดังกล่าวหรือไม ่

5.4 (ถ้าหมวดวชิา / กลุ่มรายวิชาดงักล่าวมีการถกูใช้งาน ระบบจะไม่สามารถลบหมวดวิชา / 
กลุ่มรายวิชา ออกจากระบบได)้ 
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1.2 รายวิชา 

1. เมนูรายวิชา 

1.1 กดเมนู หลักสูตร/แผนการเรยีน เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู  

 
รูป : เมน ู

2. ค้นหา 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา เมื่อท าการเลือกเมนูรายวชิา ระบบจะแสดงหน้าจอ ดงัภาพท่ี 4.2.1 ผู้ใช้
ระบบสามารถท าการค้นหาข้อมลูตามเงื่อนไขดั่งต่อไปนี้ 

 
- รหัสรายวิชา 

- ชื่อรายวิชา (ไทย) 
- ชื่อรายวิชา( ภาษาองักฤษ) 
- ระดับวุฒกิารศกึษา 
- สถานะของรายวิชาดังกล่าว (ใช้งาน/ยกเลิก) 
- จ านวนรายการสูงสุด 

2.2 เมื่อท าการใส่รายการท่ีต้องการคน้หาเรียบร้อยแลว้ ให้ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่มค้นหา ระบบจะ
ท าการแสดงรายการรายวิชาตามเงื่อนไขดงักล่าว  



คู่มือการใช ้                                                                                                                             
 

 
หน้าที่ 8 

 

 
 
 

3. เพิ่ม 

3.1 เมื่อท าการกดปุ่ม   ระบบจะท าการแสดงรายวชิาทีเ่ปิดในหลักสูตร ทั้งหมดขึ้นมาแสดง
ดังภาพ 

 
 
3.2 ดังภาพ ผู้ใช้ระบบผู้ใช้สามารถท าการแก้ไข/ลบ รายวิชาดงักล่าวได้  (ตัวอกัขระสีแดง เป็น

ข้อมูลท่ีต้องท าการกรอกใหค้รบ) 
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3.3 เมื่อท าการเลือกรายวิชาดงักล่าว ระบบจะแสดงดงัภาพท่ี 4.2.4 ผู้ใช้ระบบ สามารถท าการ
แก้ไขข้อมูลดังกล่าวได ้

3.4 ท าการกดปุ่ม บันทึก ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลลงระบบ 
 

4. แก้ไข 

4.1 เลือก รหัสวิชา จากรายการวชิา ระบบจะแสดงผลของรายวิชา 

4.2 ผู้ใช้สามารถแก้ไขรายละเอยีดรายวิชา 

4.3 เมื่อแก้ไขเสร็จกดปุม่ “บันทึก” เพือ่บันทึกข้อมูลท่ีได้รับการแก้ไขแล้วเข้าสู่ระบบ  
 

5. ลบ 

5.1 เมื่อท าการเลือกรายวิชาดงักล่าว ระบบจะแสดง  
5.2 ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ม ลบ ระบบจะท าการลบข้อมูลออกจากระบบ 
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1.3 รายวิชาที่เปิดสอน 

1. เมนูรายวิชาที่เปดิสอน 

1.1 กดเมนู ข้อมูลวิทยาเขต เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู “รายวิชาที่เปิดสอน”  

 
รูป : เมนูรายวชิาที่เปดิสอน 

2. ค้นหา 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา เลือกรายละเอยีดของระดับวฒุิการศึกษา คณะ สาขาวชิา โปรแกรม ภาค
เรียนและชั้นปีที่ต้องการ ดังรูป 
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3. เพิ่ม 

3.1 กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหารายวชิา และเพิ่มรายวชิา 

3.2 กดปุ่ม “เพิม่” จะปรากฏหน้าวิชาที่มีในแผนการเรียนขึ้นมา 

 
 

3.3 ผลการเลือกรายวิชา และกรอกรายละเอยีดของกลุ่มเรยีน จ านวน/ที่น่ัง และประเภท ดังรูป 

 

 
4. แก้ไข 

4.1 กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหารายวชิา 

4.2 กดปุ่ม “แก้ไข” ในรายการรายวิชาที่เปิดสอน 

4.3 ระบบจะสามารถแก้ไข กลุ่มเรียน ท่ีนั่ง และประเภท ดังรูป 
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4.4 เมื่อแก้ไขเสร็จกดปุม่ “ตกลง” เพือ่ยืนยันการแก้ไข ถ้ากดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบจะท าการยกเลิก
การแก้ไขรายการท่ีแก้ไขอยู่ ใหก้ลับมาแสดงข้อมูลเดมิในระบบ 

 
5. ลบ 

5.1 กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหารายวชิา 

5.2 กดปุ่ม “ลบ” ในรายการรายวิชาที่เปิดสอน ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลบข้อมูล ดังรูป 

 
 

5.3 กดปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล 

5.4 กดปุ่ม “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

5.5 ถ้าผู้ใช้ระบบยืนยันการลบข้อมูล ระบบจะท าการเลือกรายการท่ีตอ้งการลบเป็นสีชมพู 
เพื่อให้ผู้ใช้ท าการกดปุ่ม “บันทึก” เพื่อลบข้อมูลออกจาระบบ 
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5.6 ถ้าไม่สามารถลบข้อมูลได้ จะปรากฎข้อความเตือน ดงัรูป 
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1.4 กระเช้ารายวิชา 

1. เมนูกระเช้ารายวิชา 

1.1 กดเมนู หลักสูตร/แผนการเรียน เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู “กระเช้ารายวชิา” 

 
รูป : เมนูกระเชา้รายวิชา 

2. ค้นหา 

2.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหา และกดปุ่ม “ค้นหา” ดงัรูป 

 
 
3. เพิ่ม 

3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหา และกดปุ่ม “ค้นหา” 
3.2 กดเลือกในรายการกลุ่มนักศกึษา 

3.3 เมื่อเลือกกลุ่มนักศกึษา ระบบจะแสดงผลให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมลูได้จากปุ่ม “เพิ่ม” ดังรูป 
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3.4 กดปุ่ม “เพิม่” ระบบจะเปิดหน้าตา่งแสดงรายวิชาที่เปดิสอน เพื่อให้ผู้ใช้เลือกรายวชิาเขา้มา 

ดังรูป 
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3.5 เมื่อเลือกรายวิชาที่เปิดสอนเข้ามา ระบบจะท าการเพิม่รายการท่ีเลือกในระบบ ดังรูป 

 
 

3.6 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ 

 
4. ลบ (รายวชิา) 

4.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหา และกดปุ่ม “ค้นหา” 
4.2 กดเลือกในรายการกลุ่มนักศกึษา 

4.3 ระบุรายการท่ีต้องการ และกดปุม่ “ลบ” เพื่อลบข้อมูล ดังรูป 
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4.4 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันการลบข้อมูลออกจากระบบ 

 
5. ลบ (ลบกระเช้า) 

5.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหา และกดปุ่ม “ค้นหา” 
5.2 ระบุรายการท่ีต้องการ และกดปุม่ “ลบกระเชา้” ระบบจะท าการลบข้อมูลรายวชิาทัง้หมดของ

กลุ่มนักศึกษาที่เลือก 
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รูป : ผลจากการลบกระเช้า 
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2. โครงสร้างหลักสูตร 
2.1 โครงสร้างหลักสูตร 

1. เมนู โครงสร้างหลักสูตร ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู หลักสูตร/แผนการเรยีน เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู โครงสร้างหลักสตูร 

 
รูป : เมนูโครงสร้างหลักสูตร 

1.3 ระบบแสดงหน้าจอ โครงสร้างหลักสูตร ดังรูป 

 
รูป : เมนูโครงสร้างหลักสูตร 

 
2. ค้นหาโครงสร้างหลักสูตร 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา เลือกปีที่จดัท า ชื่อโครงสรา้ง ระดับการศึกษา วฒุิพื้นฐาน สถานะ แสดง
รายการโครงสร้างหลักสูตร ดังรูป 

 

SD33-11 
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รูป : รายการโครงสร้าง 

 
3. เพิ่มโครงสร้างหลักสูตร 

3.1 เพิ่ม รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 
3.1.1 กดปุ่ม เพิ่มโครงสร้าง แสดงส่วน รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ดังรูป 

 
รูป : แสดงส่วน รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 

3.1.2 เมื่อระบุข้อมูลรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม 
บันทึก ดังรูป 

 
รูป : บันทึกรายละเอยีดโครงสรา้งหลักสูตร 

 
3.2 เพิ่ม รายการหมวดวิชา 

3.2.1 ค้นหาโครงสร้างหลักสูตรที่ต้องการท ารายการ กดปุ่ม  หน้า รายการ
ที่ต้องการ แสดง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ดงัรูป 
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รูป : แสดง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร จากการค้นหาโครงสร้างหลักสูตร 

 
3.2.2 กดเลือกชื่อโครงสร้าง ในตวัอย่างชื่อ โครงสรา้งหลักสูตร(148) แสดง 
รายการหมวดวชิา ดงัรูป 

 
รูป : เลือกโครงสร้าง 

 
3.2.3 กดปุ่ม แก้ไข แสดงหมวดวชิา ระบุสภาพวชิา เลือกชื่อหมวดวิชา และ
ประเภท ระบุหน่วยกิต ดังรูป 
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รูป : ระบุขอ้มูลหมวดวิชา 

 
3.2.4 กดปุ่ม ตกลง เพื่อยอมรับการเพิม่รายการ หรือ กดปุ่ม ยกเลิก เมื่อ
ต้องการยกเลิกรายการ 
3.2.5 เมื่อระบุข้อมูลครบถว้นแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล ดังรูป 

 
รูป : บันทึกข้อมูล 

 
3.3 เพิ่ม รายการกลุ่มวชิา 

3.3.1 ค้นหาโครงสร้างหลักสูตรท่ีต้องการท ารายการ กดปุ่ม  หน้า 
รายการท่ีต้องการ แสดง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 

3.3.2 กดเลือกชื่อหมวดวชิา ในตัวอย่างชื่อ 1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป(30) 
แสดง รายการกลุ่มวิชา รายการรายวชิา ดงัรูป 
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รูป : เลือกหมวดวชิา 

 
3.3.3 กดปุ่ม แก้ไข แสดงรายการกลุ่มวชิา 

3.3.4 กดปุ่ม แก้ไข  แสดงหน้าตา่งค้นหารายวิชา ระบุเงื่อนไข รหัสวิชา 
ชื่อวิชา ปีที่จัดท า  ดังรูป 

 
รูป : หน้าต่างค้นหารายวิชา 

 
3.3.5 แสดงข้อมูลรายวชิาทีเ่ลือก  กดปุ่ม ตกลง เพื่อยอมรับการเพิ่ม

รายการ หรือ กดปุ่ม ยกเลิก เมื่อต้องการยกเลิกรายการ ดงัรูป 
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รูป : ระบุข้อมูลรายการกลุ่มวิชา 

 
3.3.6 เมื่อระบุขอ้มูลครบถ้วนแล้ว กดปุม่ บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล 

 
3.4 เพิ่ม รายการรายวชิา 

3.4.1 ค้นหาโครงสร้างหลักสูตรท่ีต้องการท ารายการ กดปุ่ม  หน้า 
รายการท่ีต้องการ แสดง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 

3.4.2 กดเลือกชื่อหมวดวชิา ในตัวอย่างชื่อ 1.1 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์(6) 
แสดง รายการกลุ่มวิชา รายการรายวชิา ดงัรูป 

 
รูป : เลือกกลุ่มวิชา 

 
3.4.3 กดปุ่ม แก้ไข แสดงรายการรายวชิา ระบุข้อมูล  กดปุ่ม ตกลง เพื่อ

ยอมรับการเพิ่มรายการ หรือ กดปุ่ม ยกเลิก เมื่อต้องการยกเลิก
รายการ ดังรูป 

 
รูป : ระบุข้อมูลรายการรายวิชา 

 
3.4.4 เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุม่ บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล 
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4. แก้ไขโครงสร้างหลักสูตร 
4.1 แก้ไข รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 

4.1.1 ค้นหาโครงสร้างหลักสูตรท่ีต้องการท ารายการ กดปุ่ม แก้ไข รายการท่ี
ต้องการ แสดง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ดังรูป 

 
รูป : แสดง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 

 
4.1.2 เมื่อแก้ไขข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล 

 

4.2 ย้ายรายวชิาในโครงสร้าง  

4.2.1 ค้นหาโครงสร้างหลักสูตรท่ีต้องการท ารายการ กดปุ่ม  หน้า 
รายการท่ีต้องการ แสดง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 

4.2.2 กดเลือกชื่อโครงสร้าง ในตวัอยา่งชื่อ 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร(์6)  
แสดง รายการรายวชิา ดงัรูป 

 
รูป : เลือกรายวิชา 

 
4.2.3 กดปุ่ม แก้ไข แสดงรายการรายวชิา เลือก  ในส่วนยา้ยกลุ่ม ดังรูป 



คู่มือการใช ้                                                                                                                             
 

 
หน้าที่ 26 

 

 
รูป : ระบุข้อมูลส่วนย้ายกลุ่ม 

 
4.2.4 กดปุ่ม ยา้ย แสดงกล่องข้อความ ดังรูป 

 
รูป : แสดงกล่องข้อความ 

 

4.2.5 กดปุ่ม OK เพื่อยอมรับการย้ายรายวชิา แสดงหน้าต่างเลือกที่อยู่
ปลายทางของโครงสร้าง ดงัรูป  
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รูป : แสดงหน้าต่างเลือกที่อยู่ปลายทางของโครงสร้าง 

 

4.2.6 เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุม่ บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล 

 

4.3 แก้ไข รายการหมวดวชิา 

4.3.1 ค้นหาโครงสร้างหลักสูตรท่ีต้องการท ารายการ กดปุ่ม  หน้า 
รายการท่ีต้องการ แสดง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 

4.3.2 กดเลือกชื่อโครงสร้าง ในตวัอยา่งชื่อ โครงสร้างหลักสูตร(148) แสดง 
รายการหมวดวชิา ดงัรูป 
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รูป : เลือกหมวดวชิา 

 
4.3.3 กดปุ่ม แก้ไข แสดงรายการหมวดวิชา ระบุข้อมูล  กดปุ่ม ตกลง เพือ่

ยอมรับการเพิ่มรายการ หรือ กดปุ่ม ยกเลิก เมื่อต้องการยกเลิก
รายการ ดังรูป 

 
รูป : ระบุข้อมูลรายการหมวดวชิา 

 
4.3.4 เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุม่ บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล 

 

4.4 แก้ไข รายการกลุ่มวชิา 

4.4.1 ค้นหาโครงสร้างหลักสูตรท่ีต้องการท ารายการ กดปุ่ม  หน้า 
รายการท่ีต้องการ แสดง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 

4.4.2 กดเลือกชื่อโครงสร้าง ในตวัอยา่งชื่อ 1 หมวดวชิาศกึษาทั่วไป
(30)แสดง รายการกลุ่มวิชา ดังรปู 
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รูป : เลือกกลุ่มวิชา 

 
4.4.3 กดปุ่ม แก้ไข แสดงรายการกลุ่มวชิา ระบุข้อมูล  กดปุ่ม ตกลง เพื่อ

ยอมรับการเพิ่มรายการ หรือ กดปุ่ม ยกเลิก เมื่อต้องการยกเลิก
รายการ ดังรูป 

 
รูป : ระบุข้อมูลรายการกลุ่มวิชา 

 
4.4.4 เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุม่ บันทึก เพื่อบันทึกข้อม ู

 

4.5 แก้ไข รายการรายวิชา 

4.5.1 ค้นหาโครงสร้างหลักสูตรท่ีต้องการท ารายการ กดปุ่ม  หน้า 
รายการท่ีต้องการ แสดง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 

4.5.2 กดเลือกชื่อโครงสร้าง ในตวัอยา่งชื่อ 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร(์6)  
แสดง รายการรายวชิา ดงัรูป 
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รูป : เลือกรายวิชา 

 
4.5.3 กดปุ่ม แก้ไข แสดงรายการรายวชิา ระบุข้อมูล  กดปุ่ม ตกลง เพื่อ

ยอมรับการเพิ่มรายการ หรือ กดปุ่ม ยกเลิก เมื่อต้องการยกเลิก
รายการ ดังรูป 

 
รูป : ระบุข้อมูลรายการรายวิชา 

 
4.5.4 เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุม่ บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล 

 

5. ลบ 

5.1 ลบ รายละเอียดโครงสร้างหลักสตูร 
5.1.1 ค้นหาโครงสร้างหลักสูตรท่ีต้องการท ารายการ กดปุ่ม แก้ไข รายการท่ี

ต้องการ แสดง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ดังรูป 
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รูป : แสดง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 

 
5.1.2 กดปุ่ม ลบ เพื่อลบข้อมูล 

 

5.2 แก้ไข รายการหมวดวชิา 

5.2.1 ค้นหาโครงสร้างหลักสูตรท่ีต้องการท ารายการ กดปุ่ม  หน้า 
รายการท่ีต้องการ แสดง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 

5.2.2 กดเลือกชื่อโครงสร้าง ในตวัอยา่งชื่อ โครงสร้างหลักสูตร(148) แสดง 
รายการหมวดวชิา ดงัรูป 

 
รูป : เลือกหมวดวชิา 

 
5.2.3 กดปุ่ม ลบ โดยรายการท่ีสามารถลบได้ 

- ต้องเป็นหมวดวิชาที่ไม่มกีลุ่มวชิาอยู่ภายใต้หมวดวิชาดังกล่าว 

- รายการท่ีระบุประเภทเป็นเลือกเสรี 
5.2.4 เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุม่ บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล 

 

5.3 แก้ไข รายการกลุ่มวชิา 
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5.3.1 ค้นหาโครงสร้างหลักสูตรท่ีต้องการท ารายการ กดปุ่ม  หน้า 
รายการท่ีต้องการ แสดง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 

5.3.2 กดเลือกชื่อโครงสร้าง ในตวัอยา่งชื่อ 1 หมวดวชิาศกึษาทั่วไป
(30)แสดง รายการกลุ่มวิชา ดังรปู 

 
รูป : เลือกกลุ่มวิชา 

 
5.3.3 กดปุ่ม ลบ โดยรายการท่ีสามารถลบต้องเป็นกลุ่มวชิาที่ไมม่รีายวชิาอยู่
ภายใตก้ลุ่มวชิาดังกล่าว 

5.3.4 เมื่อระบุข้อมูลครบถว้นแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล 

 

5.4 แก้ไข รายการรายวิชา 

5.4.1 ค้นหาโครงสร้างหลักสูตรที่ต้องการท ารายการ กดปุ่ม  หน้า รายการท่ี
ต้องการ แสดง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 
5.4.2 กดเลือกชื่อโครงสร้าง ในตวัอย่างชื่อ 1.1 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์(6)  แสดง 
รายการรายวิชา ดังรูป 
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รูป : เลือกรายวิชา 

 
5.4.3 กดปุ่ม ลบ เพื่อลบข้อมูล 

5.4.4 เมื่อระบุข้อมูลครบถว้นแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล 

6. ตรวจสอบ 

6.1 ค้นหาโครงสร้างหลักสูตรท่ีต้องการท ารายการ กดปุ่ม แก้ไข รายการท่ีต้องการ แสดง 
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ดังรูป 

 
รูป : แสดง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 

6.2 กดปุ่ม ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
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7. พิมพ ์

7.1 ค้นหาโครงสร้างหลักสูตรท่ีต้องการท ารายการ กดปุ่ม แก้ไข รายการท่ีต้องการ แสดง 
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ดังรูป 

 
รูป : แสดง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 
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7.2 กดปุ่ม พิมพ์ เพื่อพมิพ์ข้อมูลโครงสร้าง โดยแสดงหน้าตา่งรายงาน ดังรูป 

 
รูป : แสดงหน้าต่างรายงานข้อมลูโครงสร้าง 
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8. คัดลอก 

8.1 ค้นหาโครงสร้างหลักสูตรท่ีต้องการท ารายการ กดปุ่ม แก้ไข รายการท่ีต้องการ แสดง 
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ดังรูป 

 
รูป : แสดง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 
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8.2 กดปุ่ม คัดลอก เพื่อคัดลอกข้อมลูโครงสร้างใหม่ โดยแสดงหน้าตา่งคดัลอกโครงสร้างหลักสูตร 
ดังรูป 

 
รูป : แสดงหน้าต่างคัดลอกโครงสร้างหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม บนัทึก เพื่อคัดลอกโครงสร้างข้อมลูต้นทางไปยังโครงสร้าง
ข้อมูลปลายทาง ดังรูป 
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รูป : แสดงหน้าต่างคัดลอกโครงสร้างหลักสูตร 
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2.2 เทียบโครงสร้างหลักสูตร 

การใช้งานเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
 เทียบโครงสร้างหลักสูตร เป็นการน ารายวิชาในโครงสรา้งเก่า เทียบกับรายวิชาในโครงสร้างใหม่ ซึง่จะต้อง
ผ่านการอนุมตัิจาก หัวหนา้สาขา และคณบดี รายวชิาทีเ่ทียบจงึจะสามารถใชง้านได้ เมื่อรายวชิาผ่านการอนุมัติเรียบ
เรียยแล้ว นักศึกษาทีใ่ช้หลักสูตรโครงสร้างเกา่ลงทะเบยีนเรียนวิชาในโครงสร้างหลักสูตรใหม่ ระบบจะท าการเทียบ
รายวชิาเป็นโครงสร้างเดมิของนกัศึกษาตามที่ได้ท าการเทียบรายวิชาไว้ หรือนักศึกษาที่โอนยา้ยแบบน ารายวิชาไป
ด้วย  
 การบันทึกผลการเรียนจะบันทึกรายวชิาในโครงสร้างเก่าของนักศกึษาจนถงึใบแสดงผลการศกึษา 
ขั้นตอนการท างานมีดงันี ้

1. เจ้าหน้าทีท่ าการเทียบรายวิชา 

โดยเข้าไปเข้าไปท่ีระบบบริการอาจารย์ ไปท่ีเมนู “หลักสูตร/แผนการเรียน” เลือก “เทียบโครงสร้างหลักสูตร” 
ดังรูป 

 
 กดปุ่ม “สร้างเทียบรายวิชาในโครงสร้าง” เพื่อสร้างการเทยีบโอน 
 เมื่อเขา้ไปในหน้า “บันทกึเทียบโครงสร้างหลักสูตร” ให้ท าการ “เลือกโครงสร้างเกา่” “เลือกโครงสร้างใหม่” 
ที่ต้องการจะเทียบ และก าหนด คณะ สาขา เพื่อส่งขออนุมัตจิาก หวัหน้าสาขา และคณบดี ดงัรูป 
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 เมื่อกดปุ่ม “เลือกโครงสร้าเก่า” ระบบแสดงหน้าทีใ่ห้ค้นหาโครงสร้างที่ต้องการ ดังรูป การค้นหาสามารถ
ด าเนินการได้โดยการระบุเงื่อนไข และค้นปุ่ม “ค้นหา” กดเลือกที่ “ > ” เพื่อเลือกโครงสร้างที่ต้องการ และกดปุ่ม “ตก
ลง” ถ้าต้องการออกจากหนา้ตา่งให้กดปุม่ “ปิด” 
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เมื่อกดปุ่ม “เลือกโครงสร้างใหม่” ระบบแสดงหน้าที่ใหค้้นหาโครงสร้างที่ต้องการ ดงัรูป การค้นหาสามารถ
ด าเนินการได้โดยการระบุเงื่อนไข และค้นปุ่ม “ค้นหา” กดเลือกที่ “ > ” เพื่อเลือกโครงสร้างที่ต้องการ และกดปุ่ม “ตก
ลง” ถ้าต้องการออกจากหนา้ตา่งให้กดปุม่ “ปิด” 
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 เมื่อระบุโครงสร้างเก่าและใหม่เสร็จสิ้น ระบบจะแสดงตารางที่ใช้ในการน ารายวชิาจากโครงสร้างเกา่-
โครงสร้างใหม่ มาเทียบ ดงัรูป 
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 กดที่ปุ่ม “เพิม่” จากรูปดา้นบน เพื่อท าการเลือกรายวิชาที่ต้องเทยีบ โดยตัวเลือกซา้ยมือคือโครงสร้างเก่า 
ขวามือเป็นโครงสร้างใหม่ ดังรูป 
 การเลือกรายวิชาทีต่้องการเทยีบของโครงสร้างเกา่ 
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 การเลือกรายวิชาทีต่้องการเทยีบของโครงสร้างใหม ่

 
 
 เมื่อเลือกรายวิชาจากโครงสร้างเก่า และใหมเ่สร็จสิ้น ให้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการเทียบรายวชิา (ยังไม่
บันทึกข้อมูล) หรือกดปุม่ “ยกเลิก” เพื่อท าการเลือกรายวิชาใหม่ ดังรูป 
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 เมื่อเลือกรายวิชาที่ต้องการเทียบเสร็จสิ้น ให้ท าการกดปุม่บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล  
- ปุ่ม “ส่งขออนุมัต”ิ เป็นการส่งข้อมูลให้หัวหนา้สาขาอนมุัติ 

- ปุ่ม “ลบ” เป็นการลบรายการท้ังหมดที่เทียบไว้ โดยรายการจะต้องยังไม่สง่ขออนุมัติ 

- ปุ่ม “พิมพ์รายงานเทียบโครงสรา้ง” เป็นการพิมพ์รายงานการเทียบโครงสร้าง 

- ปุ่ม “กลบั” กลับสู่หน้าค้นหา/เพิ่มเทียบโครงสร้าง 
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 รายงานตารางเปรียบเทยีบรหัสรายวชิาโครงสร้างใหม่-เก่า 
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2. หัวหน้าสาขาอนุมตัิเทียบโครงสร้าง 

เข้าไปท่ีบริการอาจารย์ เมนู “หลักสูตร/แผนการเรียน” เลือก “เทยีบโครงสร้างหลักสูตร” เมื่อเขา้สู่หน้า 
“ค้นหาเทยีบรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร” ผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา ดงัรูป 

เมื่อต้องการอนุมัติรายการ ให้ท าการเลือก “>” และกดปุ่ม “อนุมตั”ิ ระบบจะเขา้สู่หน้า “บันทึกการเทียบ
โครงสร้างหลักสูตร” 

 
 เมื่อเขา้สู่หน้า “บันทึกเทียบโครงสร้างหลักสูตร” ในสิทธิ์ของหัวหน้าสาขาสามารถด าเนินการ พิมพ์รายงาน
เทียบโครงสร้าง ยื่นขออนุมตัิ หรือ ไม่อนุมัติ ดังรูป 
 ถ้าอนุมตัิ ระบบจะส่งขอการอนุมตัิจากคณบด ี
 ถ้าไม่อนุมตัิ จะส่งรายการกลับให้กับเจา้หน้าที่ผู้ยื่นขออนุมัติ 
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 เมื่อหัวหนา้สาขาอนุมัติรายการเสร็จสิ้น จะไม่สามารถด าเนินการต่อได้ ดังรูป แต่สามารถพมิพ์รายงาน
เทียบโครงสร้างได ้
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3. คณบดอีนุมตั ิ

เมื่อหัวหนา้สาขาท าการยื่นขออนมุัติเขา้มา คณบดีสามารถเขา้อนมุัติผลเพื่อประกาศใหก้ารเทียบโครงสร้าง

สามารถใชง้านได้ โดยเข้าไปท่ีระบบบริการอาจารย์ เมนู “หลักสูตร/แผนการเรียน” เลือก “เทียบโครงสร้างหลักสูตร” 

ดังรูป 
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เมื่อต้องการอนุมัติรายการ ให้ท าการเลือก “>” และกดปุ่ม “อนุมตั”ิ ระบบจะเขา้สู่หน้า “บันทึกการเทียบ
โครงสร้างหลักสูตร” โดยในสิทธิ์ของคณบดีสามารถด าเนินดงันี ้

- พิมพ์รายงานเทยีบโครงสร้าง 

- อนุมัติ  เพื่อเป็นการใช้งานโครงสร้างหลักสูตรท่ีได้ท ารายการเทยีบไว้ 

- ไม่อนุมัติ ส่งกลับไปยังเจา้หน้าทีผู้่ยื่นขออนุมัติ 

- กลับ เพื่อกลับสู่หน้าค้นหา 

 
 
 เมื่ออนุมัติรายการเสร็จสิ้นไปแล้ว สามารถส่งกลับได้โดยการกดปุม่ “ไม่อนุมัติ” เพื่อส่งกลับ ดังรูป 
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3. แผนการเรียน 
3.1 แผนการเรียน 

1. เมนุ แผนการเรียน ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู หลักสูตร/แผนการเรยีน เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู แผนการเรยีน 

 
รูป : เมนูแผนการเรียน 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูป 

 
รูป : แสดงหน้าแผนการเรียน 

 
2. ค้นหาแผนการเรยีน 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา เลือกรายละเอียดของคณะ ระดับการศกึษา สาขาวิชา โปรแกรม และปีท่ีจัดท า/ ชื่อ
โครงสร้างหลักสูตร/ รับจากวุฒิทีต่้องการ ดังรูป 

SD33-11 
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3. เพิ่มโครงสร้างหลักสตูร 
3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาให้ครบ 

3.2 กดปุ่ม “เพิม่” เพื่อเพิ่มแผนการเรยีน ดังรูป  

 

รูป : การเพิ่มแผนการเรยีน 

 

3.3 เลือกจ านวนปีที่ต้องการจัดท าแผน เมื่อกรอกจ านวนปีที่ต้องการแล้วให้กดปุม่ เพิ่มจ านวน
นักศึกษา ดงัรูป 
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3.4 กรอกรายละเอียดแผนการเรยีน ดังรูป 

 
 
 

3.5 กดปุ่มแก้ไข เพื่อเลือกประเภท และ รหัส-ชื่อรายวชิา ดงัรูป 

 
 

 
4. แก้ไข 

4.1 กดปุ่ม “แก้ไข” ในรายการท่ีต้องการ  
4.2 เลือก รหัส – ชื่อรายวิชา ท่ีต้องการเปล่ียน และกดปุม่ “ตกลง” 
4.3 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไขเข้าสู่ระบบ 

 

5. ลบ(รายวิชาออกจากแผนการเรียน) 

5.1 กดปุ่ม “ลบ” ในรายการท่ีต้องการ 
5.2 ระบบจะท าการเลือกรายการท่ีตอ้งการลบดว้ยการระบุเป็นแถบสี ดังรูป 
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5.3 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไขเข้าสู่ระบบ 

 

6. ตรวจสอบ 

6.1 กดปุ่ม “ตรวจสอบ”  

 
 

6.2 เพื่อท าการตรวจสอบแผนการเรียนโดยจะมีข้อความเตือนก่อนเข้าสู่ระบบตรวจสอบ ดังรูป 

 
 

6.3 เมื่อเขา้สู่หน้า “ตรวจสอบแผนการเรียน” ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบดังรูป 

 
รูป: แสดงผลการตรวจสอบแผนการเรียนทีจ่ัดท าแผนการเรียนครบตามหลักสูตร 
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รูป: แสดงผลการตรวจสอบแผนการเรียนทีจ่ัดท าแผนการเรียน ไม่ครบตามหลักสูตร 

 
7. กลับ 

7.1 กดปุ่ม “กลับ” เพื่อกลับไปสู่การแสดงผล รายการแผนการเรยีน ดังรูป 

 
 

8. ลบแผนการเรียน 

8.1 กดปุ่ม “ลบแผนการเรียน”  

 
 

8.2 ระบบจะท าการลบแผนการเรียนท่ีได้จัดท าขึ้นท้ังหมดของโครงสร้างหลักสูตรวิชานั้นๆ 

 
9. พิมพ์รายงาน 

9.1 กดปุ่ม “พมิพ์รายงาน”  
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9.2 ระบบจะพิมพ์แผนการเรียน ดังรูป 
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10. พิมพ์รายงานภาษาองักฤษ 

10.1 กดปุ่ม “พิมพ์รายงานภาษาอังกฤษ”  
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10.2 ระบบจะพิมพ์แผนการเรียน ดังรูป 
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4. น าเข้าข้อมูลระบบรับสมัคร 
Function การน าเข้าข้อมูลผู้สมัครสอบคดัเลือก 

ใช้ส าหรับผู้สมัครสอบคัดเลือก 

 
รูปเมนู “การน าเข้าข้อมลูผู้สมัครคัดเลอืก”  

 
เมื่อเขา้มาจะพบหน้าจอ 

 
รูปหน้าจอ “การน าเข้าขอ้มูลผู้สมัครสอบคดัเลอืก”  

 
จากนั้น 

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

2. จากนั้นใส่ชื่อ Sheet ที่จะน าเขา้ ซึ่งจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็น “Sheet1” 

3. เลือก ปี/เทอม ที่ต้องการ ซึง่คา่เริม่ต้นจะเป็นข้อมูลปี/เทอมล่าสุดที่มีการสมัคร (ทั้งโควต้าและปกติ) 

4. กดปุ่ม Import 

 
ระบบจะด าเนนิการน าเข้าข้อมูล 

SD33-08 
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รูปหน้าจอหลังจากท าการน าเข้าข้อมูล 

 
จะมีข้อความสรุปการน าเขา้แสดงให้เห็นดังรูปดา้นบน จากข้อความจะเห็นวา่มี Failed 150 records คือมีรายการท่ี

ไม่สามารถน าเขา้ได้ 150 รายการ ระบบจะแสดงข้อความ  ขึ้นมา ให้กดที่ข้อความนี้ ระบบจะท า
การ Export ข้อมูลท่ีไม่สามารถน าเขา้ได้ออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel 
 
หมายเหต ุ

- ข้อความ  จะแสดงใหเ้ห็นในการน าเขา้ครั้งนั้นๆ เท่านั้น หมายความวา่หากมีการ

ออกจากหน้าจอนี้เมื่อไหร่ จะไม่สามารถ Export ข้อมูลในการน าเข้าครั้งนั้นได้อกี 

- ในการน าเขา้ต้องใช้รูปแบบของไฟล์ Excel ที่ก าหนดเท่านั้น 

- หากข้อความน าเข้าขึ้นว่า “Insert Completed 0 records” หมายความวา่ไม่สามารถน าเขา้ได้เลย

แม้แต่รายการเดยีว ใหต้รวจสอบรูปแบบของไฟล์ Excel ที่น าเขา้ 

- การตรวจสอบรายการท่ีไม่สามารถน าเขา้ได้ เมื่อ Export ไฟล์จากการกดที่  แล้ว 

เปิดดใูนไฟล์นั้น โดยใน Column สุดท้ายจะแสดง Error Message ไว้ ซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นให้

ตรวจสอบจากข้อมูลผู้สมัครคนน้ันว่ามีหรือยัง เช่น กรณีปกตใิห้ตรวจสอบข้อมูลในตาราง 

AD_APPLICANT หรือกรณีเดก็โควตา้ตรวจสอบข้อมูลในตาราง AD_QUOTA ว่ามีหรือไม ่

-  ในส่วนของ “ล าดับที่” สามารถเรียงล าดับใหม่ได้เลย ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเลขแบบต่อเนื่อง แต่ต้องหา้มซ้ า
กับที่มีอยูใ่นฐานข้อมูล AD_ PRESTUDENT 
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รายละเอียดข้อมูลทีน่ าเข้า 
1. เลขประจ าตัว  เป็นเลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ 

2. ชื่อ  ชื่อผู้สมัครสอบ 

3. สกุล  นามสกุลผู้สมัครสอบ 

4. อีเมล์  อีเมล์ของผู้สมคัรสอบ 

5. โปรแกรมวิชา  รหัสโปรแกรมวิชาท่ีผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ 

ตัวอยา่งข้อมูล 

เลขประจ าตัว ชื่อ สกุล อีเมล์ โปรแกรมวิชา 
1011501 นางสาวปิยะณฐั หาญณรงค ์   101 

1011502 นางสาวอารยา ภูมิโคกรักษ ์   101 

1011503 นางสาวเมธ์วด ี ศรีช้างสาร   101 

1011504 นางสาวกรรณิศา อุดทะปา   101 

1011505 นางสาวหนูเพียร วันด ี   101 

1011506 นางสาววิภานดา หาญจ าปา   101 

1011507 นางสาวปิยะนชุ ปร่ังกลาง   101 

1011508 นางสาวสนทรี ดาบสันเทียะ   101 

1011509 นางสาวภัทรา บุญทัน   101 
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5. รับสมัคร 
5.1 การน าเข้าข้อมูลนักศึกษา 

1. เมนูน าเขา้ข้อมูลโควตา 

1.1 เมนูน าเข้าข้อมูลผู้สมัตร 
1.1.1 กดเมนู บันทึกผลการสอบ เพื่อขยายเมนยู่อย 

1.1.2 กดเมนู น าเข้าขอ้มูลผู้สมัตร 

 
รูป : เมนูน าเข้าข้อมูลผู้สมัคร 

 
1.1.3 ระบบแสดงหน้าจอ Import Applicant Data ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ Import Applicant Data 

2. การน าเขา้ข้อมูล 
2.1 กด Browse… เพื่อเลือกไฟล์นามสกุล .xls (Excel 97/2003) 

2.2 จากนั้นใส่ชื่อ Sheet ที่จะน าเข้า ซึง่จะตั้งคา่เริม่ต้นเป็น “Sheet1” 

SD33-08 
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2.3 เลือก ปี/เทอม ที่ต้องการ ซึง่ค่าเริม่ต้นจะเป็นข้อมูลปี/เทอมล่าสุดที่มีการ
สมัคร (ทั้งโควต้าและปกต)ิ 
2.4 กดปุ่ม Import แสดงผลการน าเข้าข้อมูล ดังรูป 

 
รูป : แสดงผลการน าเขา้ข้อมูล 

 จะมีข้อความสรุปการน าเขา้แสดงให้เห็นดังรูปดา้นบน จากข้อความ

จะเห็นวา่มี Failed 150 records คือมีรายการท่ีไม่สามารถน าเขา้ได้ 

150 รายการ ระบบจะแสดงข้อความ  ขึ้นมา ให้กด

ที่ข้อความนี้ ระบบจะท าการ Export ข้อมูลท่ีไม่สามารถน าเข้าได้

ออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel 

2.5 หากเกิดข้อผิดพลาดระหวา่งน าเขา้ ต้องปรับให้ถูกต้องก่อนแล้วน าเขา้ใหม่
ทั้งหมด 

 

3. รายละเอียดการน าเขา้ข้อมูล 

3.1 โปรแกรมวิชา 

3.2 ค าน าหน้า 

3.3 ชื่อผู้สมัครสอบ 

3.4 สกุล นามสกุลผู้สมัคร 
3.5 เลขประจ าตัวประชาชน ของผู้สมัคร 
3.6 E-Mail อีเมล์ที่ใช้ติดต่อของผู้สมัคร 
3.7 ล าดับ 

3.8 สกอ. 
3.9 ตัวอยา่งข้อมูล 

โปรแกรมวิชา ค าน าหน้า ช่ือ สกุล 
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

E-Mail ล าดับ สกอ. 

199 นางสาว ปิยะณัฐ หาญณรงค ์ 9000000000001 
 

1 
 199 นางสาว อารยา ภูมิโคกรักษ ์ 9000000000002 

 
2 

 101 นางสาว เมธ์วด ี ศรีช้างสาร 9000000000003 
 

3 * 
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199 นางสาว กรรณิศา อุดทะปา 9000000000004 
 

4 
 501 นางสาว หนูเพียร วันด ี 9000000000005 

 
5 * 

 
 

4 น าเข้าข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือก (PreStudent Data) 

4.1 เมนูน าเขา้ข้อมูลผู้ผ่านการคดัเลือก 

4.1.1 กดเมนู บันทึกผลการสอบ เพื่อขยายเมนยู่อย 

4.1.2 กดเมนู น าเข้าขอ้มูลผู้ผ่านการคัดเลือก 

 
รูป : เมนูน าเข้าข้อมูลผู้ผ่านการคดัเลือก 

 
4.1.3 ระบบแสดงหน้าจอ Import PreStudent Data ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ Import PreStudent Data 

4.2 การน าเขา้ข้อมูล 
4.2.1 กด Browse… เพื่อเลือกไฟล์นามสกุล .xls (Excel 97/2003) 

4.2.2 จากนั้นใสช่ื่อ Sheet ที่จะน าเขา้ ซึ่งจะตัง้ค่าเริ่มต้นเป็น “Sheet1” 

4.2.3 เลือก ปี/เทอม ที่ต้องการ ซึ่งคา่เริ่มต้นจะเป็นข้อมูลปี/เทอมล่าสุดที่มีการ
สมัคร (ทั้งโควต้าและปกต)ิ 
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4.2.4 กดปุ่ม Import ระบบจะด าเนินการน าเข้าข้อมูล แสดงผลการน าเขา้
ข้อมูล ดังรูป 

 
รูป : แสดงผลการน าเขา้ข้อมูล 

 จะมีข้อความสรุปการน าเขา้แสดงให้เห็นดังรูปดา้นบน จากข้อความ

จะเห็นวา่มี Failed 702 records คือมีรายการท่ีไม่สามารถน าเขา้ได้ 

702 รายการ ระบบจะแสดงข้อความ  ขึ้นมา ให้กด

ที่ข้อความนี้ ระบบจะท าการ Export ข้อมูลท่ีไม่สามารถน าเข้าได้

ออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel 

 

4.3 ข้อควรระวังการน าเข้าข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือก 

4.3.1 ข้อความ  จะแสดงให้เห็นในการน าเข้าครั้งนั้นๆ เทา่นั้น หมายความวา่
หากมกีารออกจากหน้าจอนีเ้มื่อไหร่ จะไม่สามารถ Export ข้อมูลในการน าเขา้ครัง้นั้นได้อีก 

4.3.2 ในการน าเข้าต้องใช้รูปแบบของไฟล์ Excel ที่ก าหนดเท่านัน้ 

4.3.3 หากข้อความน าเขา้ขึ้นวา่ “Insert Completed 0 records” หมายความวา่ไม่สามารถ
น าเขา้ได้เลยแม้แต่รายการเดยีว ให้ตรวจสอบรูปแบบของไฟล์ Excel ที่น าเข้า 

4.3.4 การตรวจสอบรายการท่ีไมส่ามารถน าเขา้ได้ เมือ่ Export ไฟล์จากการกดที่ 

 แล้ว เปิดดใูนไฟล์นั้น โดยใน Column สุดท้ายจะแสดง Error Message ไว้ ซึ่ง
การตรวจสอบเบื้องต้นใหต้รวจสอบจากข้อมูลผู้สมัครคนนั้นวา่มหีรือยัง เช่น กรณีปกติให้
ตรวจสอบข้อมูลในตาราง AD_APPLICANT หรือกรณีเด็กโควตา้ตรวจสอบข้อมูลในตาราง 
AD_QUOTA ว่ามีหรือไม ่

4.3.5 ในส่วนของ “ล าดับที”่ สามารถเรียงล าดับใหม่ได้เลย ไม่จ าเป็นต้องเป็นเลขแบบต่อเนื่อง แต่
ต้องห้ามซ้ ากับที่มีอยู่ในฐานข้อมลู AD_ PRESTUDENT 

 

4.4 รายละเอยีดข้อมูลท่ีน าเขา้ 

4.4.1 เลขประจ าตวั  เป็นเลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ 

4.4.2 ชื่อ  ชื่อผู้สมัครสอบ 

4.4.3 สกุล  นามสกุลผู้สมัครสอบ 
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4.4.4 อีเมล์  อีเมล์ของผู้สมคัรสอบ 

4.4.5 โปรแกรมวิชา  รหัสโปรแกรมวิชาที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว ้

4.4.6 ตัวอย่างข้อมูล  

 
เลข

ประจ าตวั 
ชื่อ สกุล โควตา โปรแกรมวิชา ล าดับ 

1011501 นางสาวปิยะณฐั หาญณรงค ์ x 101 1 

1011502 นางสาวอารยา ภูมิโคกรักษ ์ x 101 2 

1011503 นางสาวเมธ์วด ี ศรีช้างสาร x 101 3 

1011504 นางสาวกรรณิศา อุดทะปา x 101 4 

1011505 นางสาวหนูเพียร วันด ี x 101 5 
 

5.2 การส่งออกข้อมูลนักศึกษา 

1. ส่งออกข้อมูลผู้สมัครโควตา 

1.1 เมนูค้นหารายชื่อผู้สมัคร 
1.1.1 กดเมนู Pre Examination เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.1.2 กดเมนู ค้นหารายชื่อผู้สมัคร 
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รูป : เมนูค้นหารายชื่อผู้สมัคร 
 

1.1.3 ระบบแสดงหน้าจอค้นหารายชื่อผู้สมัคร ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอค้นหารายชื่อผู้สมัคร 

1.2 การส่งออก 

1.2.1 เลือกเงือ่นไขที่ต้องการจะค้นหาขอ้มูลผ่านทางตัวเลือกตา่งๆ  
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1.2.2 กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ได้ระบุได ้

1.2.3 กดปุ่ม Export เพื่อส่งออกข้อมูล 

 
2. ส่งออกข้อมูล คะแนนสอบข้อเขียน และคะแนนสอบสัมภาษณ ์

2.1 เมนูบันทึกคะแนนสอบข้อเขียน 

2.1.1 กดเมนู Post Examination เพือ่ขยายเมนูย่อย 

2.1.2 กดเมนู บันทึกคะแนนสอบข้อเขยีน 

 
รูป : เมนูบันทึกคะแนนสอบข้อเขยีน 

 
2.1.3 ระบบแสดงหน้าจอบันทกึผลการสอบข้อเขียน ห(รายวชิา) ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอบันทึกผลการสอบข้อเขียน (รายวชิา) 

2.2 การส่งออก 

2.2.1 เลือกเงือ่นไขในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ 
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2.2.2 กดปุ่ม Export เพื่อส่งออกข้อมูล 

 

3. การส่งออกขอ้มูลคะแนนสอบสัมภาษณ์สามารถท าผ่านเมนู Post Examination 

3.1 เมนูบันทึกคะแนนสอบสัมภาษณ ์

3.1.1 กดเมนู Post Examination  เพื่อขยายเมนูย่อย 

3.1.2 กดเมนู บันทึกคะแนนสอบสัมภาษณ ์

 
รูป : เมนูบันทึกคะแนนสอบสัมภาษณ ์

 
3.1.3 ระบบแสดงหน้าจอบันทกึผลการสอบสัมภาษณ์ (ปกติ/โควตา) ดงัรูป 

 
รูป : หน้าจอหน้าจอบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ (ปกติ/โควตา) 

3.2 การส่งออก 

3.2.1 เลือกเงือ่นไขในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ 
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3.2.2 กดปุ่ม Export เพื่อส่งออกข้อมูล 

 

4. ส่งออกข้อมูล ผู้ผ่านการสอบคดัเลือก 

4.1 เมนูผลการสอบคัดเลือก 

4.1.1 กดเมนู Post Examination  เพื่อขยายเมนูย่อย 

4.1.2 กดเมนู ผลการสอบคัดเลือก 

 
รูป : เมนูผลการสอบคัดเลือก 

 
4.1.3 ระบบแสดงหน้าจอผลการสอบคดัเลือก ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอผลการสอบคดัเลือก 

4.2 การส่งออก 

4.2.1 เลือกเงือ่นไขในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ 
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4.2.2 กดปุ่ม จดัล าดับผลการสอบคดัเลือก ระบบจะค้นหาข้อมูลตามเงือ่นไขที่ระบุ 
4.2.3 กดปุ่ม Export เพื่อส่งออกข้อมูล 

5.3 เชื่อมโยงวิชาเอก/โปรแกรมวิชา 

1. เมนูเชื่อมโยงวิชาเอก/โปรแกรมวชิา 

1.1 กดเมนู ขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพือ่ขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู  เชื่อมโยงวิชาเอก/โปรแกรมวิชา 

 
รูป : เมนูเชื่อมโยงวิชาเอก/โปรแกรมวิชา 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอ เชื่อมโยงรหัสวิชากับรหัสโปรแกรมวิชาดงัรูป 

 
รูป : แสดงหน้าจอ เชื่อมโยงรหัสวิชากับรหัสโปรแกรมวิชา 

 
2. ค้นหา 

2.1 เลือกระดับวฒุิ แสดงรายการการเชื่อมโยงรหัส ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายการการเชื่อมโยงรหัส 

 
 

SD33-11 
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3. การเชื่อมโยง 
3.1 ค้นหา รายการท่ียงไม่ไดเ้ชื่อมโยงข้อมูล โดยแสดงรายการท่ียงัไมเ่ชื่อมโยง ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายการท่ียังไมเ่ชื่อมโยง 

 
3.2 กดปุ่ม แก้ไข เลือกโปรแกรมวิชา ประเภทเวลาเรียน และโครงสร้างหลักสูตร ดังรูป 

 

 
รูป : เลือกโปรแกรมวชิา ประเภทเวลาเรียน และโครงสร้างหลักสูตร 

3.3 กดปุ่ม ตกลง เพื่อยอมรับการเพิม่รายการ หรือ กดปุ่ม ยกเลิก เมือ่ต้องการยกเลิกรายการ 
3.4 เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุม่ บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล  

5.4 ถ่ายโอนข้อมูลนักศึกษาใหม่ 

1. เมนูถา่ยโอนข้อมูลนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพือ่ขยายเมนูย่อย 
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1.2 กดเมนู  ถ่ายโอนข้อมูลนักศกึษา 

 

รูป : เมนูถา่ยโอนข้อมูลนักศึกษา 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอ ถ่ายโอนข้อมลูรับสมัครนักศึกษาไปยังระบบทะเบียน ดังรูป 

 
รูป : แสดงหน้าจอ ถ่ายโอนข้อมลูรับสมัครนักศึกษาไปยังระบบทะเบียน 

 

2. ค้นหา 

2.1 เลือกระดับวฒุิ แสดงรายการการเชื่อมโยงรหัส ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายการการเชื่อมโยงรหัส 
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3. การถา่ยโอน 

3.1 การถา่ยโอนข้อมูลรายวชิาเอก 

3.1.1 ค้นหา รายการท่ีสถานนะการถา่ยโอนข้อมูล เป็น ยังไม่ถา่ยโอนขอ้มูล ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายการท่ียังไม่ถา่ยโอนข้อมูล 

 

3.1.2 กดปุ่ม  หน้ารายการท่ีต้องการท ารายการโอนข้อมูล ดังรูป 

 
รูป : เลือกรายการท่ีต้องการท ารายการโอนข้อมูล 

 
3.1.3 กดปุ่มถา่ยโอน เพื่อถา่ยโอนข้อมลู 

3.2 การถา่ยโอนข้อมูลรายบุคคล 

3.2.1 ค้นหา รายการท่ีสถานนะการถา่ยโอนข้อมูล เป็น ถ่ายโอนข้อมูลแล้ว แต่ยังมีข้อมูล
บางส่วนท่ีตอ้งท ารายการถา่ยโอนข้อมูลรายบุคคล 

3.2.2 กดปุ่ม  หน้ารายการท่ีต้องการท ารายการโอนข้อมูลรายบุคคล ดังรูป 

 
รูป : หน้ารายการท่ีต้องการท ารายการโอนข้อมูลรายบุคคล 
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3.2.3 กดปุ่มถา่ยโอนรายบุคคล แสดงหน้าจอถา่ยโอนข้อมูลรับสมัครนักศึกษาไปยังระบบ

ทะเบียน (รายบุคคล) ดังรูป 

 
รูป : แสดงหน้าจอถา่ยโอนข้อมูลรับสมัครนักศึกษาไปยงัระบบทะเบียน (รายบคุคล) 

 

3.2.4 เลือก หน้ารายการท่ีสถานะ การถ่ายโอนข้อมูล เป็น ยงัไม่ถา่ยโอนข้อมูล ดังรูป 

 
3.2.5 กดปุ่มถา่ยโอน เพื่อถา่ยโอนข้อมลู 

 

5.5 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

1. เมนูรายงานตวันักศึกษาใหม ่

1.1 กดเมนู ขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู  รายงานตัวนกัศึกษาใหม ่
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รูป : เมนูรายงานตัวนกัศึกษาใหม่ 
 

1.3 ระบบแสดงหน้าจอรายงานตวันักศกึษาใหม่ ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอรายงานตวันักศกึษาใหม ่

 
2. ค้นหา 

2.1 ค้นหาโดยวิชาเอก 

2.1.1 เลือกระดับวุฒกิารศกึษา แสดงส่วนค้นหาข้อมูล เลือก  หน้ารายการ วชิาเอก  
2.1.2 เลือก วิชาเอก ดงัรูป 

 
รูป : เลือก วิชาเอก 
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2.1.3 กดปุ่ม ดึงข้อมูล แสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายการ 

 

2.2 ค้นหาโดยโปรแกรมวิชา 

2.2.1 เลือกระดับวุฒกิารศกึษา แสดงส่วนค้นหาข้อมูล เลือก  หน้ารายการ  โปรแกรมวชิา 

2.2.2 เลือก โปรแกรมวิชา ดังรูป 

 
รูป : เลือกโปรแกรมวชิา 
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2.2.3 กดปุ่ม ดึงข้อมูล แสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายการ 

 

2.3 ค้นหาโดยข้อมูลผู้สมัคร 
2.3.1 เลือกระดับวุฒกิารศกึษา แสดงส่วนค้นหาข้อมูล เลือก  หน้ารายการ ข้อมูลผู้สมัคร 
2.3.2 ระบุเลขที่ผู้สมัครสอบ หรือ ชื่อ-นามสกุล ดังรูป 

 
รูป : ระบุเลขที่ผู้สมัครสอบ หรือ ชื่อ-นามสกุล 

 
2.3.3 กดปุ่ม ดึงข้อมูล แสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายการ 
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3. กรองข้อมูลการรายงานตวันักศึกษา 

1. รายบุคคล 

1.1 ค้นหาโดยระบเุลขที่ผู้สมัครสอบ หรือ ชื่อ-นามสกุล ดงัรูป 

 
รูป : ระบุเลขที่ผู้สมัครสอบ หรือ ชื่อ-นามสกุล 

1.2 แสดงรายการรายการการรายงานตัวนักศึกษา  เลือก  หน้ารายการ รายบุคคล ดงัรูป 

 
รูป : เลือกรายบคุคล 

1.3 แสดงผลรายการผู้สมัครท่ีผ่านการสอบคัดเลือก ดังรูป 

 
รูป : รายการผู้สมัครท่ีผ่านการสอบคัดเลือก 

 

2. ยังไม่รายงานตัว 

2.1 หลังจากค้นหา และแสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษา  เลือก  หน้า
รายการ ยังไม่รายงานตวั ดังรูป 

 
รูป : เลือกยังไม่รายงานตัว 
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2.2 แสดงผลรายการผู้สมัครท่ีผ่านการสอบคัดเลือก ดังรูป 

 
รูป : รายการผู้สมัครท่ีผ่านการสอบคัดเลือก 

3. รายงานตวัแล้ว 

3.1 หลังจากค้นหา และแสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษา  เลือก  หน้า
รายการ รายงานตวัแล้ว ดงัรูป 

 
รูป : เลือกรายงานตัวแล้ว 

3.2 แสดงผลรายการผู้สมัครท่ีผ่านการสอบคัดเลือก ดังรูป 

 
รูป : รายการผู้สมัครท่ีผ่านการสอบคัดเลือก 
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4. ทั้งหมด 

4.1 หลังจากค้นหา และแสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษา  เลือก  หน้า
รายการ ทั้งหมด ดงัรูป 

 
รูป : เลือกทั้งหมด 

4.2 แสดงผลรายการผู้สมัครท่ีผ่านการสอบคัดเลือก ดังรูป 

 
รูป : รายการผู้สมัครท่ีผ่านการสอบคัดเลือก 

 

4. รายงานตวันักศกึษา 

4.1 หลังจากค้นหา และแสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษาที่แสดงข้อมูล ยังไม่รายงาน
ตัว  

4.2 สถานะข้อมูลประวตัิ เป็น ป้อนประวัต ิ

4.3 กดปุ่ม  หน้ารายการเพือ่ท ารายการของนักศึกษา  
4.4 กดปุ่ม รายงานตัว แสดงกล่องข้อความ ”รายงานตวันักศกึษาเสร็จเรียบร้อย” ดังรูป 

 
รูป : แสดงกล่องข้อความ 
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4.5 ระบบแสดงหน้าตา่ง รายงานใบแจ้งช าระเงินขึ้นทะเบยีนนักศกึษา/ใบเสร็จรับเงิน 

 
รูป : แสดงหน้าต่าง รายงานใบแจ้งช าระเงินขึ้นทะเบยีนนักศกึษา/ใบเสร็จรับเงิน 

 

5. ยกเลิกใบขึ้นทะเบยีน 

5.1 หลังจากค้นหา และแสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษาที่แสดงข้อมูล รายงานตวั
แล้ว  

5.2 สถานะข้อมูลประวตัิ เป็น ตรวจสอบประวัติแล้ว 

5.3 กดปุ่ม  หน้ารายการเพือ่ท ารายการของนักศึกษา  
5.4 กดปุ่ม ยกเลิกใบขึ้นทะเบียน  แสดงกล่องข้อความ ”ยกเลิกรายการรายงานตัวเรียบร้อยแลว้” 

ดังรูป 
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รูป : แสดงกล่องข้อความ 

6. พิมพ์รายงาน 

6.1 หลังจากค้นหา และแสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษา  
6.2 กดปุ่ม พิมพ์รายงาน แสดงกล่องข้อความ ”กรุณาบันทึกข้อมูลก่อนพิมพ์รายงาน” ดังรูป 

 
รูป : แสดงกล่องข้อความ 

6.3 กดปุ่ม OK แสดงหน้าตา่งรายงานการรายงานตัวนกัศึกษาใหม่ 

 
รูป : แสดงหน้าต่างรายงานการรายงานตวันักศกึษาใหม่ 
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7. ประวัตินักศกึษา 

7.1 หลังจากค้นหา และแสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษา  

7.2 กดปุ่ม  หน้ารายการเพือ่ท ารายการของนักศึกษา  
7.3 กดปุ่ม ประวตัินักศกึษา แสดงหน้าจอประวตัินักศกึษา ดังรูป 

 
รูป : แสดงหน้าจอประวัตินกัศึกษา 

8. พิมพ์ใบแจง้ช าระเงิน 

8.1 หลังจากค้นหา และแสดงรายการรายการการรายงานตวันักศกึษาที่แสดงข้อมูลทุกรายการ
ยกเว้น ยังไม่รายงานตวั  

8.2 กดปุ่ม  หน้ารายการเพือ่ท ารายการของนักศึกษา  
8.3 กดปุ่ม พิมพใ์บแจง้ช าระเงิน  ระบบแสดงหน้าตา่ง รายงานใบแจง้ช าระเงินขึ้นทะเบียน

นักศึกษา/ใบเสร็จรับเงิน ดังรูป 
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รูป : แสดงหน้าต่าง รายงานใบแจ้งช าระเงินขึ้นทะเบยีนนักศกึษา/ใบเสร็จรับเงิน 
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6. ขึ้นทะเบียน 
6.1 การ Config โปรแกรมวิชา 

1. เมนู Program Config. ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู “ข้อมูลวิทยาเขต” เพือ่ขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู “Program Config” 

 
รูป : เมน ูProgram Config 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอ ก าหนดค่าคอนฟกิูเรชั่นของโปรแกรมวิชา  ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ ก าหนดคา่คอนฟิกเูรชั่นของโปรแกรมวิชา 

  

SD33-11 
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2. ค้นหา 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา เลือกรายละเอียดของคณะ ระดับและสาขาที่ต้องการ ที่ต้องการ ดงัรูป 

 
รูป : ระบุเงื่อนไขการค้นหา 

 
2.2 เลือกโปรแกรมวชิาทีเ่ปิดที่ตอ้งการ ดงัรูป  

ระบบจะแสดงผลรายละเอียดของ Config โปรแกรมวิชา และโครงสร้างหลักสูตร 

 
รูป : แสดงผลการเลือกรายการโปรแกรมวิชา 
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3. เพิ่ม Config โปรแกรมวชิา 

3.1 เลือกรายการโปรแกรมวิชา 

3.2 กดปุ่ม “เพิ่ม” ในรายละเอียดของ Config โปรแกรม และระบุข้อมูล ดังรูป 

 
รูป : รายการโปรแกรมวชิา 

 
3.3 เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วน กดปุม่ “ตกลง” ในรายการท่ีเพื่อม เพือ่ยอมรับการเพิ่มรายการ หรือ 
กดปุ่ม ยกเลิก เมื่อต้องการยกเลิกรายการ และกดปุม่ “บันทึก” เพือ่บันทึกข้อมูลเขา้สู่ระบบ ดังรูป 
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รูป : แสดงผลเมื่อเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบเรียบร้อย 

 
4. แก้ไข Config โปรแกรมวิชา 

4.1 เลือกรายการโปรแกรมวิชา 

4.2 กดปุ่ม “แก้ไข” ในรายการท่ีต้องการ ระบบแสดงรายการท่ีต้องการแก้ไข ดังรูป 
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รูป : รายการท่ีต้องการแก้ไข 

 
4.3 กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยอมรับการแก้ไขรายการ หรือ กดปุ่ม “ยกเลิก” เมื่อต้องการยกเลิก

รายการ 
4.4 เมื่อแก้ไขรายการครบถว้นแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

 
5. ลบรายการใน Config โปรแกรมวิชา 

5.1 เลือกรายการโปรแกรมวิชา 

5.2 กดปุ่ม “ลบ” ในรายการท่ีต้องการลบ ระบบจะแสดงการเลือกรายการท่ีจะลบ ดงัรูป 



คู่มือการใช ้                                                                                                                             
 

 
หน้าที่ 93 

 

 
รูป : ระบบแสดงผลรายการท่ีต้องการลบ 
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5.3 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อท าการลบขอ้มูลออกจากระบบ 

 
รูป : แสดงผลหลักจากการลบข้อมูลเสร็จสิ้น 
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6.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1. เมน ูProgram Config. ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู “ข้อมูลวิทยาเขต” เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู “Program Config” 

 
รูป : เมน ูProgram Config 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอ ก าหนดค่าคอนฟิกูเรชั่นของโปรแกรมวชิา  ดงัรูป 

 
รูป : หน้าจอ ก าหนดคา่คอนฟิกเูรชั่นของโปรแกรมวิชา 

 
2. ค้นหา 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา เลือกรายละเอยีดของคณะ ระดับและสาขาที่ตอ้งการ ที่ต้องการ ดังรูป 

 
รูป : ระบุเงื่อนไขการค้นหา 
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2.2 เลือกโปรแกรมวชิาทีเ่ปิดที่ต้องการ ดังรูป  

ระบบจะแสดงผลรายละเอียดของ Config โปรแกรมวิชา และโครงสร้างหลักสูตร เลือก

โครงสร้างหลักสูตร 

 
รูป : แสดงหน้าโครงสร้างหลักสูตร 

 
3. เพิ่มโครงสร้างหลักสูตร 

3.1 เลือกรายการโครงสรา้งหลักสูตรด้านซา้ยมือ ดังรูป 

 



คู่มือการใช ้                                                                                                                             
 

 
หน้าที่ 97 

 

รูป : เลือกรายการท่ีต้องการก าหนดโครงสร้างหลักสูตร 

3.2 เมื่อเลือกหลักสูตรแล้ว ให้กดปุ่มรูปภาพ  เพื่อจัดท าโครงสร้างหลักสูตร ดังรูป 

 
รูป : การเพิม่ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร 

 
3.3 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรในระบบ 

 
4. แก้ไขโครงสร้างหลักสูตร 

4.1 การแก้ไขโครงสรา้งหลักสูตรสามารถกระท าได้โดยการ เพิ่มรายการ  หรือ น ารายการ

ออก  จากรายการโครงสร้างหลักสูตรที่เลือก และกดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลที่
แก้ไขเข้าสู่ระบบ 

 
5. ลบ 

5.1 การลบโครงสร้างหลักสตูรสามารถกระท าได้โดย น ารายการออกจากรายการโครงสร้าง

หลักสูตรท่ีเลือก โดยกดปุม่   และกดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมลูที่แก้ไขเข้าสู่ระบบ 

 
 

6.3 ประวัตินักศึกษา 

1. เมนู ประวัตินกัศึกษา ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู “ข้อมูลนักศกึษา” เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู “ประวัตินกัศึกษา” 
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รูป : เมนูประวตัินักศกึษา 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอประวตัินักศกึษา 

 
2. ค้นหาประวตัินักศกึษา 

2.1 การค้นหาสามารถกระท าได้จากการค้นหาจาก รหัส/ชื่อ-นามสกุล หรือ ค้นหาจาก คณะ/
โปรแกรมวิชา 

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

 
 

2.4 เมื่อกดปุ่ม “ค้นหา” ตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

 
รูป : ระบุเงื่อนไขการค้นหา 
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2.5 เลือก “รหัสนักศึกษา” ในรายชื่อนักศึกษา ดงัรูป 

 
 

2.6 เมื่อท าการเลือกนักศกึษาที่ต้องการจะดูประวัติ ระบบจะแสดงผล ประวัติของนกัศึกษานั้นๆ 
ดังรูป 

 
รูป : แสดงผลลัพธ์จากการค้นหา 

 
3. รายละเอียดประวตัินักศกึษา 

3.1 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย 

3.1.1 วิทยาเขต 

3.1.2 ปีการศึกษา 
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3.1.3 ภาคการศึกษา 

3.1.4 ระดับวุฒกิารศกึษา 

3.1.5 หลักสูตร 
3.1.6 คณะ 

3.1.7 สาขาวชิา 

3.1.8 โปรแกรมวิชา 

3.1.9 ประเภทหลักสูตร 
3.1.10 ประเภทเวลาเรียน 

3.1.11 ประเภทการเรียน 

3.1.12 จ านวนปีของหลักสูตร 
3.1.13 ประเภทการลงทะเบียน 

3.1.14 รหัสนักศึกษา 

3.1.15 รหัสนักศึกษา(เก่า) 
3.1.16 สถานะนักศกึษา 

ซึ่งข้อมูลดังกลา่วนี้ เป็นข้อมูลท่ีผู้สมัครสอบคัดเลือก สอบผ่านการคัดเลือก และจะเขา้รับ
การศึกษาต่อในระดับการศึกษาดังกล่าว อยา่งไรก็ดถี้าผู้สมัครสอบคัดเลือก พิจารณาแล้วมีข้อมูลท่ีไม่
ถูกต้องให้รีบตดิต่อ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อสีาน โดยด่วน 
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รูป : แสดงรายละเอียด ขึ้นทะเบยีนเป็นนักศกึษา 

 
3.2 ประวัติส่วนตวั ข้อมูลประวตัิส่วนตัว ประกอบดว้ย  

3.2.1 หมายเลขบัตรประชาชน 

3.2.2 ค าน าหนา้ 

3.2.3 เพศ 

3.2.4 ชื่อ  นามสกุล 

3.2.5 First Name  Last Name 

3.2.6 วัน เดือน ปี เกดิ 

3.2.7 อาย ุ

3.2.8 กลุ่มเลือด 

3.2.9 ศาสนา 

3.2.10 เชื้อชาต ิ

3.2.11 สัญชาต ิ

3.2.12 ส่วนสูง 
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3.2.13 น้ าหนัก 

3.2.14 จ านวนพี่น้อง 
3.2.15 เป็นคนที ่
3.2.16 ก าลังศกึษาอยู ่
3.2.17 ความพิการ 
3.2.18 ความสามารถ/ความสนใจพเิศษ 

3.2.19 E-Mail 

 
รูป : แสดงข้อมูลประวัติส่วนตวั 

 
3.3 ข้อมูลท่ีอยู่ ประกอบด้วย ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ที่ติดต่อได้ ได้แก่  

3.3.1 บ้านเลขที ่
3.3.2 หมู่ที ่
3.3.3 ตรอก / ซอย 

3.3.4 ถนน 

3.3.5 ต าบล / แขวง 
3.3.6 อ าเภอ / เขต 
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3.3.7 จังหวดั 

3.3.8 รหัสไปรษณีย์ 
3.3.9 เบอร์โทรศัพท์ 

 
รูป : แสดงข้อมูลท่ีอยู่ของนักศึกษา 

 

3.4 ข้อมูลคุณวฒุิการศึกษา  (ระดับการศึกษาเดมิ) ข้อมูลคุณวฒุิการศึกษา ประกอบดว้ย  
3.4.1 จังหวดั (สถานศึกษาเดิม) 
3.4.2  ชื่อสถานศึกษาเดมิ 

3.4.3 ส าเร็จการศึกษาวุฒ ิ

3.4.4 สาขาวชิา 

3.4.5 เมื่อปี พ.ศ. 
3.4.6 ระดับคะแนนเฉล่ีย 

 
รูป : แสดงข้อมูลคุณวุฒกิารศกึษา 
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3.5 ข้อมูลการท างาน ประกอบด้วย  

3.5.1 สถานะการท างาน 2 ประเภท คือ ท างานแล้ว และ ยังไม่ท างาน  
3.5.1.1 กรณีทีท่ างานแล้วจะต้องป้อนข้อมูลอาชีพ, รายไดเ้ฉล่ีย (บาท / เดอืน), สถานท่ี

ท างาน  

 
รูป : แสดงข้อมูลการท างาน 

 

3.6 ข้อมูลบิดา มารดา และผู้ปกครอง ข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูล 3 จ าพวกคือ ข้อมูลบดิา, ข้อมูล
มารดา และข้อมูลผู้ปกครอง ได้แก่  
3.6.1 ชื่อ 

3.6.2 นามสกุล 

3.6.3 อาชีพ 

3.6.4 รายได้เฉล่ีย (บาท / เดือน) 
3.6.5 วุฒิการศึกษาสูงสุด 

3.6.6 สถานะภาพ และอื่น ๆ 

 
รูป : แสดงประวตัินักศกึษา ส่วนข้อมูลบิดา มารดา และผู้ปกครอง 
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3.7 ข้อมูลทุนการศกึษา ประกอบดว้ย แหล่งทุนการศกึษา 

 
รูป : ประวัตินักศึกษา ส่วนข้อมูลทุนการศึกษา 

 
3.8 ข้อมูลอ่ืน ๆ เป็นข้อมูลส าหรับกรณีฉุกเฉินติดต่อผู้ใด ซึง่ข้อมูลท่ีตอ้งป้อน ได้แก่  

3.8.1 ชื่อ, 
3.8.2 นามสกุล 

3.8.3 เกี่ยวข้องเป็น 

3.8.4 เบอร์โทรศัพท์ 

 
รูป : ประวัตินักศึกษา ส่วนข้อมูลอื่น ๆ 

 
4. พิมพ ์

4.1 กดปุ่ม “พิมพ”์ ระบบแสดงใบรายงานตวัเพื่อขึ้นทะเบียน ดงัรูป 
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รูป ใบรายงานตวัเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 



คู่มือการใช ้                                                                                                                             
 

 
หน้าที่ 109 

 

 
5. บันทึกข้อมูล 

5.1 เป็นการบันทึกประวัตินักศึกษาทีป่้อนทั้งหมด เขา้สู่ฐานข้อมูล ซึ่งผู้ใช้งานระบบยังคงสามารถ
ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลประวตัิต่าง ๆ ได้อีกหลังจากกดปุ่มบันทึกนี้ 

5.2 เป็นการบันทึกประวัตินักศึกษาทีป่้อนทั้งหมดเข้าสู่ฐานข้อมูล และยืนยันข้อมูลประวตัิดว้ยวา่
ถูกต้องทุกประการ ดังนั้นหลังจากที่กดปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว ผู้ใช้งานระบบจะไม่สามารถท า
การแก้ไขประวตัินักศกึษาใด ๆ ได้อีกเลย  อย่างไรกด็ี ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด จะต้อง
ติดต่อเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน เท่านั้น 
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6.4 ขึ้นทะเบียน 

1. เมนู ป้อนประวัติข้อมูล ระบบบริการท่ัวไป 

1.1 กดเมนู “ขึ้นทะเบียนนักศึกษา” เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู “ป้อนข้อมูลประวัต”ิ 

 
รูป : เมนูประวตัินักศกึษา 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูป 
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1.4 กรองข้อมูลตา่งๆ ท่ีแสดงในระบบประวัตินักศกึษา 

1.5 กดปุ่ม “ขึ้นทะเบียน” ระบบจะเรยีกหน้าขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพือ่ให้ผู้ใช้ท าการ “พิมพ์ใบแจ้ง
ช าระเงิน” หรือ “ยกเลิก” ดงัรูป 

 
 

1.6 เมื่อระบบท าการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจง้การช าระเงิน เพื่อใบ
ช าระเงินท่ีธนาคารได้ โดยกดปุ่ม “พิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน 

1.7 ระบบจะท าการสร้างใบแจง้ช าระเงินเป็นแฟ้ม Acrobat PDF ซึ่งเครื่องคอมพวิต์ทีใ่ชง้าน
จ าเป็นต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ติดตัง้อยู่ดว้ยเพื่อให้แสดงผลได้  เพื่อระบบ
แสดงผลให้นักศกึษา ท าการพิมพ์โดยเลือกปุมพมิพ์ของโปรแกรม Acrobat Reader เพื่อ
พิมพ์ใบแจง้ช าระเงิน แล้วน าไปช าระเงินท่ีธนาคารต่อไป 
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7. การจัดตารางสอน 
7.1 การก าหนดคาบเรียน 

1. เมนูก าหนดคาบเรียน ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู ตารางเรยีน/ตารางสอน เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู ก าหนดคาบเรียน 

 
รูป : เมนูก าหนดคาบเรียน 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอ ก าหนดคาบเรียน ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ ก าหนดคาบเรียน 

 
2. ค้นหาคาบเรียน 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษาที่ต้องการ ดงัรูป 

 
รูป : ระบุเงื่อนไขการค้นหา 

  

SD33-11 
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2.2 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายการคาบเรียน ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายการคาบเรียน 

 
3. เพิ่มคาบเรียน 

3.1 ผู้ใช้เพิม่คาบเรียน 

3.1.1 ค้นหารายการท่ีต้องการเพิม่คาบเรียน ระบบแสดงรายการคาบเรียน ดัง
รูป 

 
รูป : ระบบแสดงรายการคาบเรยีน 

 
3.1.2 กดปุม่ เพิ่ม กรอกข้อมูล ดังรูป 

 
รูป : กรอกข้อมูล 
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3.1.3 กดปุ่ม ตกลง เพื่อยอมรับการเพิม่รายการ หรือ กดปุ่ม ยกเลิก เมื่อ
ต้องการยกเลิกรายการ 
3.1.4 เมื่อเพิ่มรายการครบถว้นแล้ว กดปุ่ม บันทึก ดงัรูป 

 
รูป : บันทึกข้อมูล 

 

3.2 คัดลอกคาบเรียน 

3.2.1 ค้นหารายการท่ีต้องการเพิม่คาบเรียน ระบบแสดงรายการคาบเรียน ดังรูป 

 
รูป : ระบบแสดงรายการคาบเรยีน 

3.2.2 เลือกปีการศกึษา|ภาคการศึกษา ท่ีต้องการคดัลอก กดปุม่ คัดลอก ดังรูป 

 
รูป : คัดลอกคาบเรียน 

3.2.3 ระบบแสดง คาบเรียนของรายการ โดยคาบเรียนดงักล่าวจะมีรายการคาบ
เรียนท่ีเหมือนกับ รายการท่ีคัดลอกมาทกุประการ กดปุ่ม บันทึก ดังรูป 
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รูป : บันทึกข้อมูล 

 

3.3 แก้ไขคาบเรียน 

3.3.1 ค้นหารายการท่ีต้องการเพิม่คาบเรียน ระบบแสดงรายการคาบเรียนที่บันทึกแลว้ ดังรูป 

 
รูป : ระบบแสดงรายการคาบเรยีน 
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3.3.2 กดปุ่ม แก้ไข ระบบแสดง รายการท่ีต้องการแก้ไข ดังรูป 

 
รูป : รายการท่ีต้องการแก้ไข 

 
3.3.3 กดปุ่ม ตกลง เพื่อยอมรับการแก้ไขรายการ หรือ กดปุ่ม ยกเลิก เมื่อต้องการยกเลิกรายการ 
3.3.4 เมื่อแก้ไขรายการครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม บันทึก ดงัรูป 

 
รูป : บันทึกข้อมูล 
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3.4 ลบคาบเรียน 

3.4.1 ค้นหารายการท่ีต้องการเพิม่คาบเรียน ระบบแสดงรายการคาบเรียนที่บันทึกแลว้ ดังรูป 

 
รูป : ระบบแสดงรายการคาบเรยีน 

3.4.2 กดปุ่ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความยืนยันการลบเมื่อแก้ไขรายการครบถว้นแล้ว กดปุม่ 
บันทึก  
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7.2 จัดท าตารางสอน 

1. เมนูจดัท าตารางสอน ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู ตารางเรียน/ตารางสอน เพื่อขยายเมนยู่อย 

1.2 กดเมนู จัดท าตารางสอน 

 
รูป : เมนูจดัท าตารางสอน 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอ ตารางสอน ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ ตารางสอน 
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2. ค้นหาตารางสอน 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา เลือกปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษาที่ต้องการ แสดงรายการตารางสอน ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายการตารางสอน 

3. เพิม่รายการตารางสอน 

3.1 ระบุข้อมูลส่วน ปรับปรุงแก้ไข ดังรูป 

 
รูป : ระบุข้อมูลส่วนปรับปรุงแก้ไข 
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3.2 กดปุ่ม ท ารายการ เมื่อต้องการใช้รายการ และรายการดงักลา่วแสดงผลที่ตารางสอน ดังรูป 

 
รูป : รายการดังกล่าวแสดงผลทีต่ารางสอน 

 
3.3 เมื่อท ารายการครบถว้นแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกรายการตารางสอน ดังรูป 

 
รูป : บันทึกรายการตารางสอน 

 

4. แก้ไขรายการตารางสอน 

4.1 ค้นหาตารางสอนท่ีท ารายการแล้ว  

4.2 กด  เพื่อแก้ไข โดยข้อมูลของรายการตารางสอนแสดงในส่วน การปรับปรุงแก้ไข ดังรูป 
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รูป : ข้อมูลของรายการตารางสอนแสดงในส่วน การปรับปรุงแก้ไข 

 
4.3 กดปุ่ม ท ารายการ เมื่อต้องการใช้รายการ และรายการดงักลา่วแสดงผลที่ตารางสอน 

4.4 เมื่อท ารายการครบถว้นแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกรายการตารางสอน  
 

5. ลบรายการตารางสอน 

5.1 ค้นหาตารางสอนท่ีท ารายการแล้ว  

5.2 กด  เพื่อลบรายการตารางสอน 

5.3 เมื่อท ารายการครบถว้นแล้ว กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกรายการตารางสอน  
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7.3 พิมพ์ตารางสอน ประจ ากลุ่มนักศึกษา 

1. เมนูพิมพ์ตารางสอน กลุ่มนักศกึษา ระบบบริการอาจารย์ 
1.1 กดเมนู ตารางเรียน/ตารางสอน เพื่อขยายเมนยู่อย 

1.2 กดเมนู พิมพ์ตารางสอน ประจ ากลุม่นักศึกษา 

 
รูป : เมนูพิมพต์ารางสอน ประจ ากลุ่มนักศึกษา 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอ ตารางสอน ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ ตารางสอน 

 
2. ค้นหาตารางสอน 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา เลือกระดับวฒุกิารศึกษา คณะ โปรแกรมวชิา ประเภทรายวชิา โดยกลุ่ม
นักศึกษาสามารถเลือกหรือไม่ก็ได้  

2.2 กดปุ่ม ค้นหา แสดงกลุ่มนกัศึกษาที่มีรายการตารางสอน ดังรูป 
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รูป : แสดงกลุ่มนกัศึกษาทีม่ีรายการตารางสอน 
 

2.3 เลือกกลุ่มนักศึกษา กดปุม่ พิมพ์ แสดงรายงานตารางสอนในรูปแบบเอกสาร PDF ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายงานตารางสอนในรูปแบบเอกสาร PDF 

 

7.4 สืบค้นตารางสอน นักศึกษา 

1. เมนูพิมพ์ตารางสอน นักศึกษา ระบบบริการอาจารย์ 
1.1 กดเมนู ตารางเรยีน/ตารางสอน เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู พมิพ์ตารางสอน ประจ าตัวนักศึกษา 
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รูป : เมนูพิมพต์ารางสอน ประจ าตัวนักศึกษา 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอ สืบค้นตารางสอน ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ ตารางสอน 

 
2. ค้นหาตารางสอน 

2.1 ค้นหาจากรหัส/ชื่อ 

2.1.1 เงื่อนไขการค้นหา ระบุรหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ หรือนามสกุล 

2.1.2 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายชื่อนักศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายชื่อนักศึกษา 

2.1.3 เลือกนักศกึษาที่ต้องการพิมพ์รายงาน กดปุ่ม พิมพ์  แสดงรายงาน
ตารางสอนในรูปแบบเอกสาร PDF ดังรูป 
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รูป : แสดงรายงานตารางสอนในรูปแบบเอกสาร PDF 

 
2.2 ค้นหาจากคณะ/โปรแกรม 

2.2.1 เงื่อนไขการค้นหา เลือกระดับการศึกษา คณะ สาขา โปรแกรม ภาค 

2.2.2 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายชื่อนักศึกษา ดงัรูป 
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รูป : แสดงรายชื่อนักศึกษา 

 
2.2.3 เลือกนักศกึษาที่ต้องการพิมพ์รายงาน กดปุ่ม พิมพ์  แสดงรายงาน

ตารางสอนในรูปแบบเอกสาร PDF ดังรูป 
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รูป : แสดงรายงานตารางสอนในรูปแบบเอกสาร PDF 
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7.5 สืบค้นตารางสอน อาจารย์  

1. เมนูพิมพ์ตารางสอน อาจารย ์ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู ตารางเรียน/ตารางสอน เพื่อขยายเมนยู่อย 

1.2 กดเมนู พิมพ์ตารางสอน ประจ าตวัอาจารย์ผู้สอน 

 
รูป : เมนูพิมพต์ารางสอน  ประจ าตัวอาจารย์ผู้สอน 

 
2. ค้นหาตารางสอน 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา ระบชุื่อ-นามสกุล อาจารยค์ณะ สาขาวิชา หรือ ระดับวุฒิการศึกษา   
2.2 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายการอาจารย์ ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายการอาจารย ์

 
2.3 เลือกอาจารยก์ดปุ่ม พิมพ์ แสดงรายงานตารางสอนในรูปแบบเอกสาร PDF ดังรูป 
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รูป : แสดงรายงานตารางสอนในรูปแบบเอกสาร PDF 
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8. การจัดตารางสอบ 
8.1 ก าหนดห้องสอบ 

1. เมนูก าหนดห้องสอบ ระบบบรกิารอาจารย ์

1.1 กดเมนู “ตารางสอบ” เพื่อขยายเมนูย่อย และเลือกที่รายการ “ก าหนดห้องสอบ” ดังรูป  

 
รูป  : เมนูก าหนดห้องสอบ 

 
1.2 เมื่อเลือกรายการ “ก าหนดห้องสอบ” ระบบจะแสดงหนา้จ่อก าหนดห้องสอบ ดังรูป 

 
รูป  : หน้าต่างก าหนดห้องสอบ 

 
2. ค้นหา 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา จะมีเงื่อนไขใหค้้นหา 2 แบบ คือ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค และ
ผลลัพธ์จากการค้นหาจะแสดงดงัรูป 

SD33-11 
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รูป : แสดงผลลัพธ์จากการค้นหา 

  
3. เพิ่ม 

3.1 การเพิม่ห้องสอบสามารถกระท าได้โดยการกดปุม่ “เพิ่มห้องสอบ” แล้วค้นหาห้อง ดังรูป 
เลือกห้องสอบที่ต้องการ ระบบจะท าการดึงห้องสอบท่ีได้เลือกไว้เข้าสู่หน้าก าหนดห้องสอบ 

 
รูป : แสดงหน้าต่างที่ใชใ้นการคน้หาห้องที่ต้องการก าหนดห้องสอบ 

 
4. ท าซ้ า 

4.1 กดปุ่ม “ท าซ้ า” ในรายการท่ีต้องการ ระบบจะท าการสร้างรายการห้องสอบใหม่ที่เหมือนกัน
รายการหลัก และผู้ใช้สามารถแกไ้ขรายการใหม่ได้ ดังรูป ถ้าผู้ใช้ไม่ต้องการให้กดยกเลิก 
ระบบจะท าการลบข้อมูลรายการที่ท าซ้ าออก 
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รูป : แสดงการท าซ้ า 

 
5. แก้ไข 

5.1 กดปุ่ม “แก้ไข” ในรายการท่ีต้องการ ระบบจะท าการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแก้ไข ห้องสอบ 
และจ านวนที่น่ังสอบ และสถานะ 

 
6. ลบ 

6.1 การลบรายการห้องสอบสามารถกระท าได้โดยการ ระบุเลือกห้องสอบท่ีต้องการลบจาก
รายการท่ีและ และกดปุ่ม “ลบ” ระบบจะถามแสดงหน้าตา่งเพื่อใหผู้้ใช้ยืนยันการลบข้อมูล 
ดังรูป ถ้ากดปุ่ม “OK” ระบบจะท าการลบข้อมูล ถา้กดปุ่ม “Cancel” ระบบจะยกเลิกการลบ
ข้อมุล 

 
รูป : แสดงหน้าต่างเพื่อให้ผู้ใชย้ืนยันการลบข้อมูล 
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8.2 ก าหนดผู้คุมสอบ 

1. เมนูก าหนดผู้คุมสอบ ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู “ตารางสอบ” เพื่อขยายเมนูย่อย และเลือกที่รายการ “ก าหนดผู้คมุสอบ” ดังรูป 

 
รูป  : เมนูก าหนดผู้คุมสอบ 

 
1.2 เมื่อเลือกรายการ “ก าหนดหอ้งสอบ” ระบบจะแสดงหนา้จ่อก าหนดผู้คุมสอบ ดงัรูป 

 
รูป : หน้าต่างก าหนดผู้คุมสอบ 

 
2. ค้นหา 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา จะมเีงื่อนไขให้ค้นหา 2 แบบ คือ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค และ
ผลลัพธ์จากการค้นหาจะแสดงดงัรูป 
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รูป : แสดงผลลัพธ์จากการค้นหา 

3. เพิ่มกลุ่มผู้คุมสอบ 

3.1 การเพิม่ผู้คุมสอบสามารถกระท าได้โดยการกดปุม่ “เพิ่มกลุ่มผู้คุมสอบ” แล้วค้นหาอาจารย์ 
เลือกอาจารย์ทีต่้องการ ระบบจะท าการดึงอาจารย์ที่ได้เลือกไวเ้ขา้สู่หน้าก าหนดผู้คมุสอบ และกด
ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่ในระบบ 
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รูป : หน้าต่างค้นหาอาจารย ์
 

 
รูป : หน้าต่างการเพิ่มกลุ่มผู้คุมสอบเข้ามาในรายการ 

 
4. เพิ่ม 

4.1 เมื่อต้องการเพิ่มอาจารย์ที่คมุสอบสามารถกระท าได้โดยการกดปุ่ม “เพิม่” ในรายการ แล้ว
ค้นหาอาจารย์ทีต่้องการ เพื่อจะท าการเพิ่มอาจารย์คุมสอบให้กับระบบ และกดปุ่ม “บันทึก” เพื่อ
บันทึกข้อมูลใหมใ่นระบบ 

 
5. ลบ (ลบอาจารย์ผู้คมุสอบบางรายการ) 

5.1 การลบอาจารย์ผู้คมุสอบออกจากระบบกระท าได้โดยการกดปุ่ม “ลบ” ในรายการท่ีต้องการ 
ระบบจะท าการลบอาจารย์ออกจากระบบผู้คุมสอบ และกดปุม่ “บนัทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลใหมใ่น
ระบบ 
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รูป : แสดงรายการหลังจากลบขอ้มูลอาจารย์บางรายการออกจากระบบ 

 
6. ลบ (ลบกลุ่มอาจารย์ผู้คุมสอบ) 

6.1 การลบกลุ่มอาจารย์ผู้คุมสอบออกจากระบบกระท าได้โดยการเลือกกลุ่มอาจารย์ทีต่้องการใน
รายการ และกดปุ่ม “ลบ”ของระบบ ซึ่งระบบจะท าการลบกลุ่มอาจารย์ที่ไดเ้ลือกไว้ออกจาก
ระบบผู้คุมสอบ  
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รูป : การเลือกกลุ่มอาจารย์ที่ต้องการลบ 

 
 

7. ยกเลิก 

7.1 ปุ่ม “ยกเลิก” จะท าการลบของมลูออกจากรายการท่ีได้กระท าไว้กอ่นหน้า ที่ยังไม่ได้บันทึก
ข้อมูลเข้าสู้ระบบ 
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8.3 ก าหนดเวลาสอบ 

1. เมนูก าหนดเวลาสอบ ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู “ตารางสอบ” เพื่อขยายเมนูย่อย และเลือกที่รายการ “ก าหนดเวลาสอบ” ดังรูป 

 
รูป: เมนูก าหนดเวลาสอบ 

1.2 เมื่อเลือกรายการ “ก าหนดเวลาสอบ” ระบบจะแสดงหนา้จ่อก าหนดเวลาสอบ ดังรูป 

 
รูป : หน้าต่างก าหนดผู้คุมสอบ 

2. ค้นหา 

2.1 การค้นหาข้อมูลสามารถเลือกเงือ่นไขการค้นหา ได้จาก ระดับวฒุิการศกึษา และ ประเภทการ
สอบ โดยการเลือกเงื่อนไขแต่ละแบบระบบจะท าการค้นหาให้อัตโนมัติ 

 
รูป : แสดงผลลัพธ์จากการค้นหา 
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3. เพิ่ม 

3.1 การเพิม่ข้อมูลกระท าได้โดยการกดปุ่ม “แก้ไข” ในรายการสุดทา้ย โดยสามารถท าการระบุ 
เวลาเริ่มต้น เวลาส้ินสุด และสถานะการใช้งาน ซึ่งการระบเุวลาไมจ่ าเป็นต้องพิมพ์
สัญลักษณ์ “ : ” เพราะระบบจะท าการใส่ให้อัตโนมตั ิ

3.2 เมื่อท าการก าหนดเวลาสอบเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “ตกลง” ในรายการท่ีเพิ่ม เพื่อเพิม่ข้อมูลใน
รายการ 

3.3 ปุ่ม “ยกเลิก” จะท าการลบรายการท่ีเพิ่มออก 

3.4 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ 

 
รูป : การเพิม่ชว่งเวลาในการสอบ 

 
4. แก้ไข 

4.1 สามารถแก้ไขรายการท่ีมีอยู่ในระบบด้วยการกดปุ่ม “แก้ไข” ในรายการท่ีต้องการ โดย
สามารถท าการระบุ เวลาเริ่มต้น เวลาส้ินสุด และสถานะการใชง้าน ซึ่งการระบเุวลาไม่
จ าเป็นต้องพิมพ์สัญลักษณ์ “ : ” เพราะระบบจะท าการใส่ให้อตัโนมัต ิ

4.2 เมื่อท าการก าหนดเวลาสอบเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “ตกลง” ในรายการท่ีเพิ่ม เพื่อเพิม่ข้อมูลใน
รายการ 

4.3 ปุ่ม “ยกเลิก” จะท าการลบรายการท่ีเพิ่มออก 

4.4 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ 

  



คู่มือการใช ้                                                                                                                             
 

 
หน้าที่ 142 

 

5. ลบ 

5.1 สามารถลบรายการท่ีมีอยูใ่นระบบด้วยการกดปุ่ม “ลบ” ในรายการท่ีต้องการ โดยเมื่อกดปุ่ม
ลบ ระบบจะท าการก าหนดรายการท่ีลบเป็นสีชมพู เพื่อให้ผู้ใช้ท าการยืนยันในการลบโดยการ
กดปุ่ม “บันทึก” อกีครั้ง ดงัรูป 

5.2 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลงข้อมูล 

 
รูป : แสดงการท างานของการลบข้อมูล 
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8.4 จัดตารางสอบ(รายวิชา) 

1. เมนูจดัตารางสอบ (รายวิชา) ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู ตารางสอบ” เพื่อขยายเมนูย่อย และเลือกที่รายการ “จดัตารางสอบ (รายวิชา)” ดังรูป 

 
รูป: เมนูจัดตารางสอบ (รายวิชา) 

 
1.2 เมื่อเลือกรายการ “ก าหนดเวลาสอบ” ระบบจะแสดงหนา้จ่อตารางสอบ(จดัตามรายวิชา) ดัง

รูป 

 
รูป : หน้าต่างตารางสอบ (จัดตามรายวิชา) 

 
2. ค้นหา 

2.1 การค้นหาข้อมูลสามารถเลือกเงือ่นไขการค้นหา ได้จาก ระดับวฒุิการศกึษา และ ประเภทการ
สอบ โดยการเลือกเงื่อนไขแต่ละแบบระบบจะท าการค้นหาให้อัตโนมัติ 

 
รูป : แสดงผลลัพธ์จากการค้นหา 
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2.2 เมื่อระบบค้นหาตามเงื่อนไขที่ระบุไม่พบจะแสดงข้อความบอกดังรูป 

 
รูป : แสดงข้อความเมือ่ไม่พบข้อมูล 

 
3. เพิ่มรายวิชาในตารางสอบ 

3.1 ให้กดที่ตาราง ในช่วงเวลาของแต่ละวันในรายการตารางสอบ ระบบจะเรียกหนา้ “รายวชิา
สอบ” ดังรูป ให้ผู้ใชค้้นหาวิชาที่ตอ้งการ 

 
รูป : แสดงหน้าค้นหารายวชิาสอบ 

 
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” จะค้นหาข้อมูลรายวชิาตามเงือ่นไขที่ได้ระบุไว้ ดังรูป เลือกรายวชิาทีต่้องการ 

และท าการก าหนดห้องสอบโดยการกดที่รูปภาพ  ในรายการข้อมลูกลุ่มเรียน และกดปุม่ 
“ตกลง” 
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รูป : แสดงหน้าตา่งในการค้นหารายวชิาสอบ 

 

3.3 เมื่อท าการเลือกรายวิชาที่ต้องการสอบเรียนร้อยแล้ว จะไดต้ารางสอบดังรูป 

 
รูป : แสดงตารางสอบ 
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4. แก้ไขตารางสอบ 

4.1 กดรูปภาพ ในตารางสอบ เพื่อท าการแก้ไขห้องสอบ โดยระบบจะเรียนหน้าต่าง 

“รายวิชาสอบ” ขึ้นมา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงหน้าต่างแก้ไขรายวชิาสอบ 

 
5. ลบตารางสอบ 

5.1 กดรูปภาพ  ในตารางสอบ ระบบจะท าการลบรายวิชาในช่วงเวลานั้นๆ ออกจากตาราง
สอบ 
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8.5 จัดตารางสอบ(โปรแกรม) 

1. เมนูจดัตารางสอบ (โปรแกรม) ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู ตารางสอบ” เพื่อขยายเมนูย่อย และเลือกที่รายการ “จดัตารางสอบ (โปรแกม)” ดังรูป 

 
รูป: เมนูจัดตารางสอบ (โปรแกรม) 

 
1.2 เมื่อเลือกรายการ “ก าหนดเวลาสอบ” ระบบจะแสดงหนา้จ่อตารางสอบ(จดัตามรายวิชา) ดัง

รูป 

 
รูป : หน้าต่างตารางสอบ (จัดตามกลุ่มนักศกึษา) 

 
2. ค้นหา 

2.1 การค้นหาข้อมูลสามารถเลือกเงือ่นไขการค้นหา ได้จาก ระดับวฒุิการศกึษา คณะ โปรแกรม
วิชา ประเภทรายวิชา กลุ่มนักศกึษา และประเภทการสอบ โดยการเลือกเงื่อนไขแต่ละแบบ
ระบบจะท าการค้นหาให้อัตโนมตัิ 
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รูป : แสดงผลลัพธ์จากการค้นหา 

 
3. เพิ่มวชิาในตารางสอบ 

3.1 ให้กดที่ตาราง ในช่วงเวลาของแต่ละวันในรายการตารางสอบ ระบบจะท าการค้นหารายวิชา
สอบ  

3.2 เลือกรายวิชาจาก “รายวชิาสอบ”  

3.3 กดรูปภาพ  เพื่อเลือกห้องสอบ – ผู้คุมสอบ 

 

4. แก้ไขตารางสอบ 

4.1 กดรูปภาพ ในตารางสอบ เพื่อท าการแก้ไขห้องสอบ 

 
5. ลบตารางสอบ 

5.1 กดรูปภาพ  ในตารางสอบ ระบบจะท าการลบรายวิชาในช่วงเวลานั้นๆ ออกจากตาราง
สอบ 
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8.6 สืบค้นตารางสอบ ตามโปรแกรม 

1. เมนูสืบค้นตารางสอบ ตามโปรแกรม ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู ตารางสอบ” เพื่อขยายเมนูย่อย และเลือกที่รายการ “สืบคน้ตารางสอบ ตาม
โปรแกรม” ดังรูป 

 
รูป: เมนูสืบค้นตารางสอบ ตามโปรแกรม 

 
1.2 เมื่อเลือกรายการ “สืบค้นตารางสอบ ตามโปรแกรม” ระบบจะแสดงหน้าจ่อสืบค้นตารางสอบ

ตามโปรแกรม ดังรูป 

 
รูป : หน้าต่างสืบค้นตารางสอบตามโปรแกรม 

 
2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะค้นหาขอ้มูลจากการเลือกเงื่อนไขการค้นหา ได้จาก ระดับวุฒิ
การศึกษา คณะ การสอบ และสาขาวิชา 
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รูป : แสดงผลลัพธ์จากการค้นหา 
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8.7 สืบค้นตารางสอบ ตามห้องสอบ 

1. เมนูสืบค้นตารางสอบ ตามห้องสอบ ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู ตารางสอบ” เพื่อขยายเมนูย่อย และเลือกที่รายการ “สืบคน้ตารางสอบ ตามห้องสอบ” 
ดังรูป 

 
รูป: เมนูสืบค้นตารางสอบ ตามห้องสอบ 

 
1.2 เมื่อเลือกรายการ “สืบค้นตารางสอบ ตามห้องสอบ” ระบบจะแสดงหน้าจ่อสืบค้นตารางสอบ

รายห้องสอบ ดงัรูป  

 
รูป : หน้าต่างสืบค้นตารางสอบตามห้องสอบ 

2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะค้นหาขอ้มูลจากการเลือกเงื่อนไขการค้นหา ได้จาก ระดับวุฒิ
การศึกษา การสอบ อาคาร และหมายเลขห้องสอบ 

 
รูป : แสดงผลลัพธ์จากการค้นหา 
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8.8 สืบค้นตารางสอบ ตามอาจารย์ 

1. เมนูก าหนดเวลาสอบ 

1.1 กดเมนู ตารางสอบ” เพื่อขยายเมนูย่อย และเลือกที่รายการ “สืบคน้ตารางสอบ ตามอาจารย์” 
ดังรูป 

 
รูป: เมนูสืบค้นตารางสอบ ตามอาจารย ์

 
1.2 เมื่อเลือกรายการ “สืบค้นตารางสอบ ตามอาจารย”์ ระบบจะแสดงหน้าจ่อสืบค้นตารางสอบ

รายอาจารย์ ดังรูป  

 
รูป : หน้าต่างสืบค้นตารางสอบรายอาจารย์ 

 
2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะค้นหาขอ้มูลจากการเลือกเงื่อนไขการค้นหา ได้จาก ระดับวุฒิ
การศึกษา การสอบ อาจารยค์ณะ สาขาวชิา และชื่อ – นามสกุล (อาจารย์) 
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รูป : แสดงผลลัพธ์จากการค้นหา 
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9. การลงทะเบียน 
9.1  Config. การเทียบโอน 

1. เมน ูConfig. การเทียบโอน ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู เทียบโอน/โอนย้าย เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู Config. การเทียบโอน 

 
รูป : เมน ูConfig. การเทียบโอน 

1.3 แสดง หน้าจอ Config การเทียบโอน ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ Config การเทยีบโอน ดังรูป 

 
2. ค้นหา 

2.1 เงื่อนไขการเลือก ระดับการศึกษา กดปุ่ม ค้นหา แสดงผลการค้นหา ดังรูป 

SD33-09 
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รูป : แสดงผลการค้นหา 

 
3. เพิ่ม 

3.1 กดปุ่ม เพิม่ แสดงส่วน รายละเอียด Config เลือกและระบุข้อมูลให้ครบถว้น ดังรูป  

 
รูป : แสดงส่วน รายละเอียด Config 

 
3.2 ข้อมูลครบถว้นแล้ว กดปุม่ บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล Config แสดงกล่องข้อความ “บันทึก
ข้อมูลเรียบร้อย” ดังรูป 

 
รูป : แสดงกล่องข้อความ 

 
4. แก้ไข 
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4.1 ค้นหารายการ Config การเทียบโอน 

4.2 กดปุ่ม  หน้ารายการท่ีต้องการแกไ้ข แสดงส่วน รายละเอียด Config  ท าการแก้ไข
ข้อมูล ดังรูป 

 
รูป : แสดงส่วน รายละเอียด Config   

 
4.3 แก้ไขข้อมูลแล้ว กดปุม่ ลบ เพื่อบันทึกข้อมูล Config แสดงกล่องขอ้ความ “บันทึกข้อมูล

เรียบร้อย” ดังรูป 

 
รูป : แสดงกล่องข้อความ 

 
5. ลบ 

5.1 ค้นหารายการ Config การเทียบโอน 

5.2 กดปุ่ม  หน้ารายการท่ีต้องการแกไ้ข แสดงส่วน รายละเอียด Config  ท าการแก้ไข
ข้อมูล ดังรูป 

 
รูป : แสดงส่วน รายละเอียด Config   
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5.3 แก้ไขข้อมูลแล้ว กดปุม่ บันทึก เพือ่บันทึกข้อมูล Config แสดงกลอ่งข้อความ “คุณต้องการ
ลบข้อมูลนี้” ดังรูป 

 

 
รูป : แสดงกล่องข้อความ 

5.4 กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบข้อมูล 
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9.2 รายวิชาที่อนุมัติให้เทียบโอน 

1. เมน ูรายวชิาที่อนุมัติใหเ้ทียบโอน ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู เทียบโอน/โอนย้าย เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู รายวชิาที่อนุมัตใิห้เทียบโอน 

 
รูป : เมนูรายวชิาที่อนุมตัิใหเ้ทียบโอน 

1.3 แสดงหน้าจอตารางเทียบโอน ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอตารางเทียบโอน 

 
2. ค้นหา 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา เลือกคณะ สาขาวชิา ระดับวุฒิการศึกษา และโปรแกรม กดปุ่ม ค้นหา 
แสดงโครงสร้างหลักสูตร ดังรูป 

 
รูป : แสดงโครงสร้างหลักสูตร 
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3. เพิ่ม 

3.1 เพิ่มหัวข้อรายวิชาส าหรับเทียบโอน 

3.1.1 เมื่อท าการค้นหาข้อมูล และแสดงส่วน โครงสร้างหลักสตูร เลือก
โครงสร้างหลักสูตร ดงัรูป 

 
รูป : เลือกโครงสร้างหลักสูตร 

 
3.1.2 ส่วน รายวชิาส าหรับเทียบโอน กดปุ่ม เพิ่ม แสดงรายละเอียดเลือก

และระบุข้อมูล ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายละเอียด 

 

3.2 เพิ่มรายวิชาส าหรับเทยีบโอน 

3.2.1 เมื่อท าการค้นหาข้อมูล และแสดงส่วน โครงสร้างหลักสตูร เลือก

โครงสร้างหลักสูตร และกดปุม่  หน้ารายการหัวข้อรายวิชา
ส าหรับเทียบโอนท่ีต้องการท ารายการ แสดง ส่วนรายวิชา ดังรูป 
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รูป : แสดง ส่วนรายวิชา 

 
3.2.2 กดปุ่ม เพิม่ แสดงหน้าต่างรายวิชาในโครงสรา้งหลักสูตร ใหเ้ลือก

รายวชิา ดงัรูป 

 
รูป : หน้าต่างรายวชิาในโครงสร้างหลักสูตร 
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3.2.3 ส่วน รายวชิาแสดงรายวชิาที่เลือก กดปุ่ม แก้ไข ระบุรายละเอียด
วิชา ดังรูป 

 
รูป : ระบุรายละเอียดวชิา 

3.2.4 กดปุ่ม ตกลง เพื่อยอมรับการเพิม่รายการ หรือ กดปุ่ม ยกเลิก เมือ่
ต้องการยกเลิกรายการ 

3.2.5 เมื่อเพิม่รายการครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม บันทึก 

 

4. แก้ไข 

4.1 แก้ไขหัวข้อรายวชิาส าหรับเทียบโอน 

4.1.1  เมื่อท าการค้นหาข้อมูล และแสดงส่วน โครงสร้างหลักสูตร เลือก

โครงสร้างหลักสูตร และกดปุม่  หน้ารายการหัวข้อรายวิชา
ส าหรับเทียบโอนท่ีต้องการท ารายการ แสดง รายละเอยีด 

4.1.2 แก้ไขรายละเอยีด กดปุม่ บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล ดังรูป 

 
รูป : แก้ไขรายละเอยีด 
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4.2 แก้ไขรายวิชาส าหรับเทียบโอน 

4.2.1 เมื่อท าการค้นหาข้อมูล และแสดงส่วน โครงสร้างหลักสตูร เลือก

โครงสรา้งหลักสูตร และกดปุม่  หน้ารายการหัวข้อรายวิชา
ส าหรับเทียบโอนท่ีต้องการท ารายการ แสดง ส่วนรายวิชา แก้ไข
รายการ ดังรูป 

 
รูป : แสดง ส่วนรายวิชา 

 
4.2.2 กดปุ่ม ตกลง เพื่อยอมรับการเพิม่รายการ หรือ กดปุ่ม ยกเลิก เมือ่

ต้องการยกเลิกรายการ 
4.2.3 เมื่อรายการครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม บันทึก 

 
5. ลบ 

5.1 ลบหัวข้อรายวิชาส าหรับเทียบโอน 

5.1.1  เมื่อท าการค้นหาข้อมูล และแสดงส่วน โครงสร้างหลักสูตร เลือก

โครงสร้างหลักสูตร และกดปุม่  หน้ารายการหัวข้อรายวิชา
ส าหรับเทียบโอนท่ีต้องการท ารายการ แสดง รายละเอยีด 

5.1.2 กดปุ่ม ลบ แสดงกล่องข้อความ “คุณต้องการลบข้อมูลนี”้ ดังรูป 

 
รูป : แสดงกล่องข้อความ 

5.1.3 กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ 

 

5.2 ลบรายวิชาส าหรับเทยีบโอน 

5.2.1 เมื่อท าการค้นหาข้อมูล และแสดงส่วน โครงสร้างหลักสตูร เลือก

โครงสร้างหลักสูตร และกดปุม่  หน้ารายการหัวข้อรายวิชา
ส าหรับเทียบโอนท่ีต้องการท ารายการ แสดง ส่วนรายวิชา 
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5.2.2 เลือก  หน้ารายการายวชิาทีต่้องการลบ แสดงกล่องข้อความ 
“คุณต้องการลบข้อมูลนี”้ ดังรูป 

 
รูป : แสดงกล่องข้อความ 

 
5.2.3 กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ 

5.2.4 เมื่อแก้ไขรายการครบถว้นแล้ว กดปุ่ม บันทึก 
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9.3 เทียบโอนรายวิชา 

1. เมน ูเทียบโอนรายวิชา ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู เทียบโอน/โอนย้าย เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู เทียบโอนรายวิชา 

 
รูป : เมนูเทยีบโอนรายวชิา 

1.3 แสดงหน้าจอเทียบโอน ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอเทยีบโอน 

 
2. ค้นหา 

2.1 ค้นหาจากรหัส/ชื่อ 

2.1.1 เงื่อนไขการค้นหา ระบุรหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ หรือนามสกุล 

2.1.2 กดปุ่ม ค้นหา นักศึกษา  แสดงขอ้มูลนักศึกษา ดงัรูป 



คู่มือการใช ้                                                                                                                             
 

 
หน้าที่ 166 

 

 
รูป : แสดงรายชื่อนักศึกษา 

 
2.2 ค้นหาจากคณะ/โปรแกรม 

2.2.1 เงื่อนไขการค้นหา เลือกระดับการศึกษา คณะ สาขา โปรแกรม ภาค 

2.2.2 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายชื่อนักศึกษา ดงัรูป 
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รูป : แสดงรายชื่อนักศึกษา 

 
2.2.3 เลือกนักศกึษาที่ต้องการท ารายการเทียบโอน กดที่รหัสนักศกึษา  

แสดงข้อมูลนักศึกษา  ดังรูป 
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รูป : แสดงข้อมูลนักศึกษา  

3. เพิ่ม 

3.1 เพิ่มรายการเทียบโอนรายวิชา 

3.1.1 เมื่อท าการค้นหานักศกึษาที่ต้องการท ารายการ แล้ว กดปุม่ เพิ่ม 
แสดงส่วน รายละเอียด เลือกข้อมูล ดังรูป 

 
รูป : แสดงส่วน รายละเอียด 

3.1.2 เมื่อระบุรายการครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม บันทึก 

 
3.2 เพิ่มรายวิชาเทยีบโอน 

3.2.1 เมื่อท าการค้นหาข้อมูล และแสดงส่วน โครงสร้างหลักสตูร เลือก
โครงสร้างหลักสูตร และกดปุม่   
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3.2.2 เมื่อท าการค้นหานักศกึษาที่ต้องการท ารายการ แล้ว กดปุม่  
หน้ารายการเทยีบโอนรายวชิาทีต่้องการท ารายการ แสดง ส่วน
รายวชิา 

3.2.3 กดปุ่ม เพิม่ แสดงหน้าต่างค้นหารายวชิา ให้เลือกรายวชิา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงหน้าต่างค้นหารายวิชา 
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3.2.4 ส่วน รายวชิาแสดงรายวชิาที่เลือก ให้ระบุเกรดที่นักศึกษาได้รับมา
เพื่อเก็บเป็นข้อมูลประกอบ ดงัรปู 

 
รูป : ระบุเกรด 

3.2.5 เมื่อเพิม่รายการครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม บันทึก 
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4. แก้ไข 

4.1 แก้ไขรายการเทยีบโอนรายวชิา 

4.1.1 เมื่อท าการค้นหานกัศึกษาที่ต้องการท ารายการ แล้ว กดปุ่ม  หน้ารายการเทียบ
โอนรายวิชาที่ต้องการท ารายการแสดง รายละเอียด 

4.1.2 แก้ไขรายละเอียด กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล ดังรูป 

 
รูป : แก้ไขรายละเอยีด 

 

4.2 แก้ไขรายวิชาเทียบโอน 

4.2.1 เมื่อท าการค้นหานกัศึกษาที่ต้องการท ารายการ แล้ว กดปุ่ม  หน้ารายการเทียบ
โอนรายวิชาที่ต้องการท ารายการแสดง รายละเอียด แสดง ส่วนรายวิชา แก้ไขรายการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดง ส่วนรายวิชา 

4.2.2 เมื่อรายการครบถว้นแล้ว กดปุ่ม บันทึก 
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5. ลบ 

5.1 ลบรายการเทียบโอนรายวิชา 

5.1.1 เมื่อท าการค้นหานกัศึกษาที่ต้องการท ารายการ แล้ว กดปุ่ม  หน้ารายการเทียบ
โอนรายวิชาที่ต้องการท ารายการแสดง รายละเอียด แก้ไขรายละเอียด 

5.1.2 กดปุ่ม ลบ แสดงกล่องข้อความ “คุณต้องการลบข้อมูลนี”้ ดังรูป 

 
รูป : แสดงกล่องข้อความ 

5.1.3 กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ 

 

5.2 ลบรายวชิาเทียบโอน 

5.2.1 เมื่อท าการค้นหานกัศึกษาที่ต้องการท ารายการ แล้ว กดปุ่ม  หน้ารายการเทียบ
โอนรายวิชาที่ต้องการท ารายการแสดง รายละเอียด แสดง ส่วนรายวิชา 

5.2.2 เลือก  หน้ารายการายวิชาที่ต้องการลบ แสดงกล่องข้อความ “คุณต้องการลบข้อมูล
นี”้ ดังรูป 

 
รูป : แสดงกล่องข้อความ 

 
5.2.3 กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ 

5.2.4 เมื่อแก้ไขรายการครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม บันทึก 

  



คู่มือการใช ้                                                                                                                             
 

 
หน้าที่ 173 

 

9.4 โอนย้ายนักศึกษา 

1. เมน ูโอนย้ายนักศกึษา ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู เทียบโอน/โอนย้าย เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู โอนยา้ยนักศึกษา 

 
รูป : เมนูโอนย้ายนักศกึษา 

1.3 แสดง หน้าจอโอนยา้ยนักศึกษา ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอโอนยา้ยนักศึกษา 

 

2. ค้นหา 

2.1 ค้นหาจากเลขที่ รหัส/ชื่อ 

2.1.1 เงื่อนไขการค้นหา ระบุเลขท่ี หรือ รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ หรือนามสกุล 

2.1.2 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายชื่อนักศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายชื่อนักศึกษา 
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2.1.3 เลือกนักศกึษาที่ต้องการ กดที่เลขที่ แสดงหน้าจอโอนยา้ยนกัศึกษา  
ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายละเอียดการเทียบโอน  

 

2.2 ค้นหาจากคณะ/โปรแกรม 

2.2.1 เงื่อนไขการค้นหา เลือกระดับการศึกษา คณะ สาขา โปรแกรม ภาค 

2.2.2 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายชื่อนักศึกษา ดงัรูป 



คู่มือการใช ้                                                                                                                             
 

 
หน้าที่ 175 

 

 
รูป : แสดงรายชื่อนักศึกษา 

 
3. เพิ่ม 

3.1 เพิ่มกรณี ยา้ยขา้ม section ในโปรแกรมเดยีวกัน 

3.1.1 หน้าจอโอนย้ายนักศกึษา กดปุม่ เพิ่ม ดังรูป 

 
รูป : เพิ่มที่หน้าจอโอนย้ายนักศกึษา 

3.1.2 เลือกประเภทการโอนยา้ย เป็น ยา้ยขา้ม section ในโปรแกรม
เดียวกัน แสดงส่วน นักศึกษาที่โอนย้าย เลือกนกัศึกษา และแก้ไข
ส่วนขอโอนย้ายไป ดังรูป 

 
รูป : แก้ไขส่วนขอโอนย้ายไป 
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3.1.3 กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกการโอนย้าย แสดงกล่องข้อความ “บันทึก
ข้อมูลเรียบร้อย” ดังรูป 

 
รูป : แสดงกล่องข้อความ 

 

 

3.2 เพิ่มกรณ ีข้ามโปรแกรมวชิา/คณะ/วิทยาเขต 

3.2.1 หน้าจอโอนย้ายนักศกึษา กดปุม่ เพิ่ม ดังรูป 

 
รูป : เพิ่มที่หน้าจอโอนย้ายนักศกึษา 

3.2.2 เลือกประเภทการโอนยา้ย เป็นขา้มโปรแกรมวิชา/คณะ/วิทยาเขต 
แสดงส่วน นักศกึษาที่โอนย้าย เลือกนักศึกษา และแก้ไขส่วนขอ
โอนย้ายไป ดังรูป 

 
รูป : แก้ไขส่วนขอโอนย้ายไป 
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3.2.3 กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกการโอนย้าย แสดงกล่องข้อความ “บันทึก
ข้อมูลเรียบร้อย” ดังรูป 

 
รูป : แสดงกล่องข้อความ 

 

3.3 มาจากมหาวิทยาลัยอื่น 

3.3.1 หน้าจอโอนย้ายนักศกึษา กดปุม่ เพิ่ม ดังรูป 

 
รูป : เพิ่มที่หน้าจอโอนย้ายนักศกึษา 

 
3.3.2 เลือกประเภทการโอนยา้ย เป็น ยา้ยขา้ม section ในโปรแกรม

เดียวกัน แสดงและระบุส่วนโอนย้ายจาก  ระบุส่วนโอนยา้ยไป และ
ระบุส่วนข้อมูลนักศึกษาแก้ไขส่วนขอโอนย้ายไป ดังรูป 



คู่มือการใช ้                                                                                                                             
 

 
หน้าที่ 179 

 

 
รูป : แก้ไขส่วนขอโอนย้ายไป 

 
3.3.3 กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกการโอนย้าย แสดงกล่องข้อความ “บันทึก

ข้อมูลเรียบร้อย” ดังรูป 

 
รูป : แสดงกล่องข้อความ 
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4. ผลการค้นหานักศึกษาที่โอนยา้นไปแล้ว 

4.1 ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากหน้าประวัตินกัศึกษา ในส่วนสถานะนักศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงผลการโอนยา้ย 
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9.5 การลงทะเบียน 

1. เมน ูลงทะเบียนเรยีน ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู ลงทะเบียนเรียน เพือ่ขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู ลงทะเบียนเรียน 

 

 
รูป : เมนูลงทะเบียนเรียน 

2. ลงทะเบียน 

2.1 ระบบแสดงหน้าจอลงทะเบยีนรายวชิา  กดปุ่ม ค้นหารายวิชา ดังรูป 

 

รูป :  ระบบแสดงหน้าจอลงทะเบยีนรายวิชา 
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2.2 ระบบแสดงหน้าต่างเลือกรายวิชา โดยแสดงรายวิชาในกระเชา้รายวิชา กดปุ่ม ตกลง ดังรูป 

 
รูป :  ระบบแสดงหน้าตา่งเลือกรายวชิา   

 
2.3 ส่วนรายวิชาลงทะเบยีนแสดงรายวิชาที่เลือกจากหนา้ตา่งเลือกรายวิชา กดปุ่มบันทึก เพื่อ
บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน ดังรปู 
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รูป :  บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน 
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9.6 การเพิ่มรายวิชา 

1. เมน ูการเพิม่รายวิชา ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู ลงทะเบียนเรียน เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู การเพิม่รายวิชา 

 
รูป : เมนูการเพิ่มรายวิชา 

 
2. ลงทะเบียนเพิม่รายวิชา 

2.1 ระบบแสดงหน้าจอลงทะเบยีนเพิม่รายวิชา  กดปุ่ม ค้นหารายวชิา ดังรูป 

 

รูป :  ระบบแสดงหน้าจอลงทะเบยีนเพิ่มรายวชิา 

 
2.2 ระบบแสดงหน้าตา่งเลือกรายวชิา ค้นหารายวชิาทีต่้องการลงทะเบียนเพิ่ม และเลือกรายวิชา 

ดังรูป 
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รูป :  ระบบแสดงหน้าตา่งเลือกรายวชิา   

 
2.3 แสดงรายวิชาที่เลือก กดปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีน ดังรูป 
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รูป :  บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน 
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9.7 ลด/ถอนรายวิชา 

1. เมนู ลด/ถอนรายวชิา ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ลงทะเบียนเรียน เพือ่ขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู ลด/ถอนรายวิชา 

 
รูป : เมนูลด/ถอนรายวชิา 

 
2. ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา 

2.1 ระบบแสดงหน้าจอลงทะเบยีนเพิ่มรายวิชา  กดปุ่ม เลือกรายวชิาเพื่อลด/ถอน ดังรูป 

 

รูป :  ระบบแสดงหน้าจอลงทะเบยีนลด/ถอนรายวิชา 

 
2.2 ระบบแสดงหน้าต่างรายวิชาที่ลงทะเบียน เลือกรายวิชา ดังรปู 
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รูป :  ระบบแสดงหน้าตา่งเลือกรายวชิา   

 
2.3 แสดงรายวชิาทีเ่ลือก กดปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน ดังรูป 

 

 
รูป :  บันทึกข้อมูลการลด/ถอนรายวิชา 
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9.8 การลงทะเบียนรักษาสภาพ 

1. เมนู ขอรักษาสภาพ/ลาพักเรียน ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู ลงทะเบียนเรียน 

1.2 กดเมนุ ขอรกัษาสภาพ/ลาพักเรยีน 

 

รูป : เมนูขอรักษาสภาพ/ลาพักเรยีน 

2. ค้นหา 

2.1 การค้นหานักศึกษาเพื่อท าการ ขอรักษาสภาพ/ลาพักเรยีน สามารถค้นหาได้ 2 แบบ ดังรูป 

 
รูป : การค้นหาด้วยนักศกึษา 

 
รูป : การค้นหาด้วยคณะ/โปรแกรมวิชา 

3. รักษาสภาพนักศึกษา 

3.1 เมื่อเลือกนกัศึกษาเขา้มาแล้วระบบจะแสดงข้อมูลนักศึกษา และการลงทะเบยีนของนกัศึกษา 
ดังรูป 
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3.2 กดปุ่ม รักษาสภาพนักศึกษา เพื่อยืนยันการรักษาสภาพนักศกึษา ระบบจะเขา้สู่หน้า “บันทึก
การช าระเงิน” ดังรูป 
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รูป : แสดงหน้าจอบันทึกการช าระเงิน 

3.3 กดปุ่ม “บันทึก/ใบแจง้การช าระเงนิ” จะมีข้อกล่องข้อความแสดงให้ผู้ใช้อื่นยันการท างาน ดงั
รูป 

 
รูป : แสดงกล่องข้อความให้ผู้ใชย้ืนยันการท างาน 

3.4 กดปุ่ม “OK” ระบบจะท าการ แสดง “รายงานการละทะเบียน/ใบแจ้งช าระเงิน / 
ใบเสร็จรับเงิน” เพื่อให้นักศกึษาที่ท าการรักษาสภาพไปใชใ้นการช าระเงิน ดังรูป 
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รูป : แสดงรายงานการละทะเบียน/ใบแจ้งช าระเงิน / ใบเสร็จรับเงนิ 

 
3.5 นักศึกษาจะต้องไปช าระเงินตามใบแจง้หน้ีให้เสร็จสิ้นกอ่น จึงจะรกัษาสภาพนักศึกษาโดย

สมบูรณ์ ถ้านักศกึษายงัไม่ได้ช าระเงิน นักศกึษาจะไม่สามารถด าเนินการการลงทะเบียนเรียน
ได้ 
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9.9 แก้ไข/ตรวจสอบใบลงทะเบียน 

1. เมน ูแก้ไข/ตรวจสอบใบลงทะเบยีน ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ลงทะเบียนเรียน เพือ่ขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู แก้ไข/ตรวจสอบใบลงทะเบียน 

 
รูป : เมนูแก้ไข/ตรวจสอบใบลงทะเบียน 

2. ค้นหา 

2.1 เงื่อนไขการค้นหาเลือกปีการศึกษา และภาคการศึกษา ดังรูป 

 
รูป :  แสดงรายการใบลงทะเบยีน 
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3. ยืนยันการลงทะเบียน 

3.1 เมื่อค้นหา ใบลงทะเบียนท่ีต้องการท ารายการแล้ว กดที่ แก้ไข แสดงหน้าจอลงทะเบยีน
รายวชิา และเมื่อต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน ดังรูป โดยก่อนท่ีจะยืนยัน
การลงทะเบยีนให้ท าการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้อง 

 
รูป :  ยืนยันการลงทะเบียน 
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3.2 แสดงหน้าจอยืนยันการลงทะเบียนรายวชิา กดปุ่ม ยืนยัน ดงัรูป 

 
รูป :  ยืนยัน 
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9.10 สรุปผลการลงทะเบียน 

1. เมน ูสรุปผลการลงทะเบียน ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ลงทะเบียนเรียน เพือ่ขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู สรุปผลการลงทะเบยีน 

 
รูป : เมนูสรุปผลการลงทะเบยีน 

2. ค้นหา 

2.1 เมื่อเข้าสู่เมนู  สรุปผลการลงทะเบียน แสดงหน้าจอสรุปผลการลงทะเบียน ดังรูป 

 
รูป :  แสดงหน้าจอสรุปผลการลงทะเบียน 

 
  



คู่มือการใช ้                                                                                                                             
 

 
หน้าที่ 198 

 

9.11 ย้ายกลุ่มเรียน 

 การยา้ยกลุ่มเรียนจะต้องด าเนินการในช่วงลงทะเบยีนหรือเพิ่ม/ลดรายวิชา โดยวชิาที่จะย้ายกลุ่มเรียนต้อง
เป็นรายวิชาที่อนุมัตเิรียบร้อยแลว้เท่านั้น 
 ตัวอยา่งการยา้ยกลุ่ม โดยนักศกึษาได้ลงทะเบียนและยืนยันใบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ดงัรูป 

 
  
 ในหน้ายา้ยกลุ่มเรียนจะแสดงรายละเอียดของนักศึกษา ดงัรูป โดยปุ่ม “เลือกรายวชิา” จะเป็นการเปิด
หน้าต่างที่ใช้ในการรายวชิาที่ต้องย้ายกลุ่ม 
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 เมื่อกดปุ่ม “เลือกรายวิชา” ระบบแสดงเปิดหน้าตา่งใหม่ เพื่อให้เลอืกรายวิชาที่ลงทะเบยีน ดังรูป 

 
 เมื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบยีน ระบบจะดึงกลุ่มเรยีนของรายวชิาที่เปิดสอนขึ้นมา เพื่อใหเ้ลือกกลุม่ที่
ต้องการย้ายเขา้ แล้วกดปุ่ม ตกลง ดังรูป 
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 เมื่อเลือกรายวิชาและกลุ่มที่ต้องการยา้ยเข้าเรยีบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” ดังรูป เพื่อบันทึกการย้ายกลุ่ม
เรียน 

 
 
 เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น สามารถตรวจสอบกลุ่มเรียนไดจ้ากหน้า “สรุปผลการลงทะเบียน” ดงัรูป 

 
 
 ในกรณีท่ีไม่อยูใ่นชว่งลงทะเบียนหรือเพิ่ม/ลดรายวิชา ระบบจะแสดงข้อความ ดังรูป 
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9.12   เทียบโอนรายวิชา 

 การก าหนดรายวชิาอนุมตัิใหเ้ทียบโอนสามารถด าเนินการได้โดยเข้าไปท่ี เทียบโอน/โอนย้าย และเลือก 
“รายวิชาที่อนุมัตใิห้เทียบโอน” ดงัรปู 

 
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ เพิ่ม/แก้ไข ดังรูป 
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 เลือกรายการท่ีต้องการแก้ไข เพิม่/ลด รายวชิาที่ต้องการ โดยการก าหนดหนว่ยกติ 
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9.13  โอนย้ายข้ามสาขา 

 การโอนย้ายนักศกึษาข้ามสาขาสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

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

2. กดปุ่ม “เลือกนักศกึษา” เพื่อเลือกนักศึกษาทีต่้องการยา้ยสาขา 

3. ระบุรายละเอียดที่จะโอนยา้ยไป ดังนี้ คณะ สาขา โปรแกรม ภาค กลุ่มนักศึกษา ใช้อตัราคา่ธรรมเนียม รหัส

นักศึกษาใหม่ (ก าหนดเอง) โอนย้ายรายวชิา (โอน/ไม่โอน) 

4. เลือก “โอนย้ายรายวิชา” เป็นการน าผลการเรียนในรหัสเกา่ไปยังรหัสใหม่ ถ้าเลือก “ไม่โอนย้ายรายวิชา” จะ

ไม่น ารายวิชาในรหัสเก่าไป 
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โอนย้ายข้ามสาขาระบบใหม ่
 การท างานของการโอนย้ายข้ามสาขาในการท างานใหม่  

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

2. กดปุ่ม “เลือกนักศกึษา” เพื่อเลือกนักศึกษาทีต่้องการยา้ยสาขา 

3. ระบุรายละเอียดที่จะโอนยา้ยไป ดังนี้ คณะ สาขา โปรแกรม ภาค กลุ่มนักศึกษา ใช้อตัราคา่ธรรมเนียม รหัส

นักศึกษาใหม่ (ก าหนดเอง) โอนย้ายรายวชิา (โอน/ไม่โอน) 

4. เมื่อท าการเลือกประเภทการเรียน (Section) ที่ต้องการย้าย ระบบจะท าการดงึผลการเรียนที่ประกาศผลไป

แล้ว แสดงในรูปแบบตาราง โดยจะมีกล่องให้เลือกรายวิชาในคอรลั์มแรก และสามารถปรับปี/เทอม ท่ี

ต้องการโอนย้ายได้ ส่วนผลการเรียน ถ้ารายวิชาที่เรยีนเป็นวชิาในโครงสร้างใหม่ ระบบจะไมใ่ห้ผู้ใช้เปล่ียน

ผลการเรียน(เกรด) แต่ถา้รายวชิานั้นๆ ไม่ใชว้ิชาในโครงสร้าง ระบบเปิดให้ผู้ใช้สามารถเลือกผลการเรียนได้ 

โดยจะมีผลการเรียน AU และผลการเรียนเดิมเท่านั้นท่ีสามารถเลือกได้ ดังรูป 

   การเลือกผลการศึกษาในกรณทีี่
รายวชิาที่น้ันๆ ไมใ่ช้รายวชิาใน
โครงสร้าง 

 

   สามารถเลือกปีการศกึษาที่
ต้องการให้รายวชิานั้นๆ แสดง
ในใบแสดงผลการศกึษา 

 
 

  สามารถเลือกภาคการศึกษาที่
ต้องการให้รายวชิานั้นๆ แสดงใน
ใบแสดงผลการศึกษา 

 

 
 ถ้าในกรณีที่ไม่ต้องการท่ีจะโอนยา้ยรายวชิาไปดว้ย สามารถด าเนนิการได้โดยการ ไม่เลือกรายวชิาท้ังหมด 
แล้วกดบันทึก  
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 เมื่อท าการเลือกประเภทการเรียน (Section) ระบบจะแสดงรายวชิาที่ได้ท าการศกึษาผ่านมาแล้ว ดังรูป 
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 ผลการเรียนที่ได้ท าการโอนยา้ยเข้ามาในรหัสใหม่ 
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 ผลการเรียนที่ได้โอนย้ายเขา้มาในใบแสดงผลการศึกษา 
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9.14 ใบแจ้งช าระเงิน/ค่าใช้จ่าย 

1. เมน ูใบแจง้ช าระเงิน/คา่ใช้จา่ย ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ลงทะเบียนเรียน เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู ใบแจ้งช าระเงิน/คา่ใช้จ่าย 

 
รูป : ใบแจง้ช าระเงิน/ค่าใช้จา่ย 

2 พิมพ์ใบแจง้ช าระเงิน 

2.1 เมื่อเขา้สู่เมนู  ใบแจ้งช าระเงิน/คา่ใชจ้่าย เลือกส่วนใบแจง้ช าระเงนิแสดงบันทึกการช าระเงิน 
กดปุ่ม บันทึก/ใบแจ้งการช าระเงนิ ดังรูป 

 
รูป :  บันทึกการช าระเงิน 
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2.2 ระบบ ระบบแสดง กล่องแสดงผลการท างาน ยืนยันการบันทึกข้อมูล กดปุ่ม OK ดังรูป 

 
รูป :  ยืนยันการบันทึกขอ้มูล 

2.3 แสดงรายงานการลงทะเบียน/ใบแจ้งการช าระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน กดปุ่มพิมพเ์พื่อพิมพ์
เอกสารส าหรับไวเ้ป็นหลักฐานในการลงทะเบยีนและช าระเงินท่ีธนาคาร 

 
รูป :  พิมพ์เอกสารส าหรับไวเ้ป็นหลักฐานในการลงทะเบียนและช าระเงินท่ีธนาคาร 
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9.15 การช าระเงินสด 

1. เมน ูช าระงินสด ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู ช าระเงิน/หน้ีสิน เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู รับช าระเงินสด 

 
รูป : รับช าระเงินสด 

2. ค้นหา 

2.1 เมื่อเลือกเมนชู าระเงินสด ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา ดังรูป 

 
รูป : แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมลู 

 
2.2 ระบุข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา และกดปุ่ม “ค้นหา” จะแสดงผลลัพธ์ ดังรูป 

 
รูป : แสดงผลลัพธ์ของการค้นหา 
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2.3 เลือกรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงรายละเอียดของใบแจช้ าระเงิน ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายละเอียดใบแจ้งช าระเงิน 

 
2.4 ระบุ “ใบเสร็จเล่มที่” “เลขที”่ และ “จ านวนเงินท่ีช าระ” 
2.5 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันการช าระเงิน 
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10. การบันทึกผลการศึกษา ตัดเกรด ส่งผลการศึกษา 
อนุมัติผลการศึกษา 

 

10.1 บันทึกผลการเรียน 
1. ผู้ใช้ก าหนดการสอบยอ่ย ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพื่อขยายเมนูย่อย 
1.2 กดเมนู ก าหนดการสอบย่อย 

 
รูป : เมนูก าหนดการสอบย่อย 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอ ก าหนดการสอบย่อย ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ ก าหนดการสอบย่อย 

 
1.4 ผู้ใช้เลือกรายวิชา-กลุ่มเรียน ระบบแสดงหน้าจอ ก าหนดการสอบย่อย ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายละเอียดการสอบย่อย 

 

SD33-11 
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1.5 กดปุ่มเพิม่เพื่อก าหนดการสอบยอ่ย ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ เพิ่มการสอบย่อย 

 
1.6 ผู้ใช้กรอกรายละเอยีดของรายการการสอบย่อย ดังรูป 

 
รูป : กรอกรายละเอียดของรายการการสอบย่อย 

ข้อมูลรายการการสอบย่อย 
- ชื่อรายการการสอบย่อย 
-  คะแนนรวม(%) 
- คะแนนรวม (คะแนน) 
- ประเภทการสอบย่อย มี 3 ประเภท คือ สอบกลางภาค สอบย่อย สอบปลายภาค   

1.7 กดปุ่ม ตกลง เพื่อยอมรับรายการการสอบย่อย 
1.8 หลังจากท ารายการการสอบย่อยเสร็จสิ้นแล้ว กดปุ่ม บันทึกเพื่อบันทึกการก าหนดการ

สอบ ดังรูป 

 
รูป : บันทึกการก าหนดการสอบ 
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1.9 การแก้ไขคะแนนรวม (%) หลังจากที่บันทึกคะแนนไปบ้างส่วนแล้ว 

 
รูป : แสดงการก าหนดการสอบย่อย หลังจากที่บันทึกคะแนนไปบ้างแล้ว 

 
2. ผู้ใช้บันทกึผลการศึกษา ระบบบริการอาจารย์ 

2.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพื่อขยายเมนูย่อย 
2.2 กดเมนู บันทึกผลการศึกษา 

 
รูป : เมนูบันทึกผลการศึกษา 

 
2.3 ระบบแสดงหน้าจอ บันทึกผลคะแนนการสอบย่อย ดงัรูป 

 
รูป : หน้าจอ บันทึกผลคะแนนการสอบย่อย 
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2.4 เลือก รายวิชา-กลุ่มเรียน และ การสอบย่อยที่ต้องการบันทึกผลคะแนน  ระบบแสดง
หน้าจอรายการผลการศึกษา(การสอบย่อย) ดังรูป 

 

 
รูป : หน้าจอ รายการผลการศึกษา (การสอบย่อย) 

2.5 บันทึกรายการผลการศกึษา(การสอบย่อย) ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ บันทึกรายการผลการศึกษา (การสอบย่อย) 
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การบันทึกรายการผลการศึกษา(การสอบย่อย) 

- กรณีที่ขาดสอบให้เลือกเครื่องหมาย  ที่ช่องขาดสอบ 
- กรณีที่ไม่มีสิทธ์สอบให้เลือกเครื่องหมาย  ที่ช่องไม่มีสิทธ์สอบ 
- บันทึกคะแนนการสอบท่ีช่อง คะแนนการสอบ(คะแนน) 

 
2.6 กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกรายการผลการศึกษา(การสอบย่อย) ดังรปู 

 
รูป : บันทึกรายการผลการศกึษา (การสอบย่อย) 

 
2.7 ระบบแสดงกล่องแสดงข้อความ บันทึกข้อมูลเรียบร้อย ดังรูป 

 
รูป : กล่องแสดงข้อความ บันทึกข้อมูลเรียบร้อย 
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10.2 การตัดเกรด 
1.  ผู้ใช้ก าหนดการตัดเกรด ระบบบริการอาจารย์ 

1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพื่อขยายเมนูย่อย 
1.2 กดเมนู ก าหนดการตดัเกรด 

 
รูป : เมนูก าหนดการตัดเกรด 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอ ก าหนดการวดัผลการศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : หน้าจอ ก าหนดการวัดผลการศึกษา 

 
1.4 ผู้ใช้เลือกรายวิชา-กลุ่มเรียน ระบบแสดงหน้าจอ รายการการวัดผลการศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายการการวดัผลการศึกษา 
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ข้อมูลเกณฑก์ารวัดผลการศกึษา มี 3 ประเภท  ผู้ใช้สามารถก าหนดเกณฑก์ารวัดผล
การศึกษาให้กับรายวิชาและกลุ่มเรียนได้เพียงเกณฑ์เดียวเทา่นั้น โดยแบ่งการก าหนดเกณฑ์
การวดัผลการศกึษา ดังนี ้

1.4.1 อิงเกณฑ ์ 
1.4.1.1 เลือกเกณฑ์การวัดผลการศึกษา  อิงเกณฑ ์

 
 

1.4.1.2 ระบบแสดง รายละเอยีดการวดัผลการเรียน 

 
1.4.1.3 กดปุ่มบันทึก  

 
1.4.1.4 ระบบแสดงกล่องข้อความ บันทกึข้อมูลเรียบร้อย 

 
 

 
1.4.2 อิงกลุ่ม 

1.4.2.1 เลือกเกณฑ์การวัดผลการศึกษา  อิงกลุ่ม  
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รูปแสดงหน้าตา่งการก าหนดการวัดผลการศกึษาแบบอิงกลุ่ม 
 

1.4.2.2 กดปุ่ม จดักลุ่มตดัเกรด  

 
1.4.2.3 ระบบแสดงหน้าจอการตัดเกรดแบบรวมกลุ่ม จะแสดงกลุม่เรียน

ทั้งหมดของรายวิชานั้นๆ ขึ้นมา เพื่อท าการเลือกในการจดักลุ่ม 
1.4.2.4 ปุ่ม “เพิ่มกลุม่” ระบบแสดงรายละเอียดกลุ่มเรียนท่ีตัดเกรด ระบุชือ่

กลุ่มเรียนการตัดเกรด และเลือกกลุ่มเรียนท่ีตดัเกรด โดยการเลือก
ช่องดา้นหน้าแถวที่ต้องการ ถ้ามชี่องใดที่ไม่สามารถเลือกได้ ช่องนั้น
ได้ท าการจัดกลุ่มไว้แล้ว 
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1.4.2.5 กดปุ่มบันทึก 

 
 

1.4.2.6  ระบบแสดงกล่องข้อความ บันทึกข้อมูลเรียบร้อย 

 
 

1.4.2.7 ปุ่ม “ค้นหา” เมื่อกดปุ่มค้นหาระบบจะแสดงรายการกลุ่มทัง้หมดของ
วิชานั้นๆ ท่ีได้ท าการจัดกลุ่มไว้แล้ว 

 
 

 
1.4.3 ก าหนดเอง 

1.4.3.1 เลือกเกณฑ์การวัดผลการศึกษา  ก าหนดเอง 

 
 

1.4.3.2 กดปุ่ม จดักลุ่มตดัเกรด 
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1.4.3.3 ระบบแสดง รายการกลุ่มเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น และแสดง
รายละเอียดการวัดผลการเรียน ผู้ใช้สามารถระบุชว่งของคะแนนเอง
ได้  

1.4.3.4 กดปุ่ม “เพิม่กลุ่ม” ระบบแสดงรายละเอียดกลุ่มเรียนท่ีตัดเกรด ระบุ
ชื่อกลุ่มเรยีนการตัดเกรด และเลือกกลุ่มเรียนท่ีตัดเกรด โดยการ
เลือกช่องด้านหนา้แถวที่ต้องการ ถ้ามีช่องใดที่ไม่สามารถเลือกได้ 
ช่องนั้นได้ท าการจดักลุ่มไวแ้ล้ว 
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รูป : หน้าจอแสดงการก าหนดตัดเกรดแบบรวมกลุ่ม 

  



คู่มือการใช ้                                                                                                                             
 

 
หน้าที่ 230 

 

 
1.4.3.5 กดปุ่มบันทึก ระบบแสดงกล่องขอ้ความ บันทึกข้อมูลเรยีบร้อย 

 
 

1.4.3.6 ปุ่ม “ค้นหา”  เมื่อกดปุม่ค้นหาระบบจะแสดงรายการกลุ่มทัง้หมด
ของวชิานั้นๆ ท่ีได้ท าการจดักลุ่มไว้แล้ว 
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2. การตัดเกรด ระบบบริการอาจารย์ 
2.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพื่อขยายเมนูย่อย 
2.2 กดเมนู การตดัเกรด 

 
รูป : เมนูการตัดเกรด 

 
2.3 ระบบแสดงหน้าจอ การตดัเกรด ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ การตัดเกรด 

 
2.4 เลือก รายวิชา-กลุ่มเรียน ระบบแสดง รายการผลการศกึษา(การตดัเกรด) โดยระบบท าการ

รวมคะแนนการสอบย่อยทัง้หมด และคิดเป็นคะแนนรวม(%) และน าคะแนนดงักล่าว
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยการตัดเกรดแบง่ออกได้เปน็ 3 แบบ คือ อิงเกณฑ์ องิ
กลุ่ม และ ก าหนดเอง ซึง่สามารถท าการตัดเกรดที่แตกตา่งกัน ดงัต่อไปนี้ 

2.4.1 การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ ์
เมื่อเลือกรายการเขา้มาสามารถแก้ไขเกรดไดจ้ากปุ่ม “แก้ไข” ในรายการท่ี
ต้องการแล้วกด “ตกลง” และกดปุ่ม “บันทึกเกรด”  จะท าการบันทึกข้อมูล
ทั้งหมด 
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2.4.2 การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม 
เมื่อเลือกรายการเขา้มา ระบบจะแสดงข้อมูลทุกกลุ่มที่ท าการก าหนดการตดั
เกรดไว้ (ดูได้จากตารางที่รายการ “กลุ่มเรียน” ซึง่จะแสดงชื่อกลุ่มเรียนท้ังหมด
ที่ได้ก าหนดไว)้ ดังรูปด้านล่าง  
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รูป : แสดงผลการตดัเกรดแบบองิกลุ่ม 

 
2.4.2.1 การแก้ไขเกรดแบบองิกลุ่ม 

เมื่อกดปุ่ม “แก้ไข” ที่รายการท่ีตอ้งการ สามารถท าการแก้ไขเกรดได้
ดังนี้  S , F , U , AU , W ,และ I (รูปที่ 2.4.2.1.1) โดยการเลือกเกรดใดๆ 
ยกเว้นเกรด F จะมีข้อความแสดงเตือน (รูปที่ 2.4.2.1.2)  ให้ผู้ใชท้ าการ
กดปุ่ม “ตดัเกรด” (รูปที่ 2.4.2.1.3) เพื่อท าการค านวณเกรดใหม่อกีครั้ง 
เพราะเกรดอื่นใด ยกเว้นเกรด F จะไม่น ามาค านวณเกรด 
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รูปที่ 2.4.2.1.1 การแก้ไขเกรด 

 

 
รูปที่ 2.4.2.1.2 ข้อความแสดงเตอืนให้ผู้ใชก้ด “ตดัเกรด” เพื่อค านวณเกรดใหม ่

 
รูปที่ 2.4.2.1.3 เมื่อแก้ไขเกรดที่ไม่ใช้ F จะต้องกดปุม่ “ตัดเกรด” ก่อนจึงจะสามารถกดปุ่ม “บันทึกเกรด” ได ้

 
2.4.3 การตัดเกรดแบบก าหนดเอง 

เมื่อเลือกรายการท่ีเป็นแบบก าหนดเอง ระบบจะท าการแสดงกลุ่มเรียน
ทั้งหมดที่ได้จดักลุ่มเอาไว้ เพื่อใหผู้้ใช้สามารถเลือกกลุ่มเรียนท่ีต้องการในการ
ตัดเกรด ดังรูปที่ 2.4.3.1 

 
รูปที่ 2.4.3.1 แสดงผลกลุ่มเรยีนทั้งหมดที่ท าการจัดกลุ่มตัดเกรด 
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 เมื่อผู้ใช้ระบุกลุ่มเรยีนที่ต้องการแล้วกดปุ่ม “ค านวณเกรด” ระบบจะท าการ
แสดงผลเกรดเฉพาะกลุ่มเรียนท่ีผู้ใช้ได้ท าการเลือกไว้ ดังรูปที่ 2.4.3.2 

 
รูปที่ 2.4.3.2 แสดงผลลัพธ์เมื่อกดปู่ม “ค านวณเกรด” โดยจะแสดงเฉพาะกลุ่มที่เลือก 

 
2.5 กดปุ่ม “บันทึกเกรด”  

การตัดเกรดของระบบ ไม่วา่จะเป็นแบบ อิงเกณฑ์ องิกลุ่ม หรือก าหนดเอง สามารถกระท าได้
เหมือนกัน โดยการกดปุ่ม “บันทกึเกรด” เพื่อยืนยันการตดัเกรด ดังรูป 2.5.1 

 
รูปที่ 2.5.1 : ปุ่ม “บันทึกเกรด” เพื่อยืนยันการตัดเกรด 
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2.6 ระบบแสดงกล่องแสดงข้อความ ตัดเกรดเรียบร้อย ดังรูป 2.6.1 

 
รูปที่ 2.6.1 : กล่องแสดงข้อความ ตัดเกรดเรียบร้อย 
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10.3 ส่งผลการศึกษา 

1. ผู้ใช้ส่งเกรด ระบบบริการอาจารย์ 
1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู การตัดเกรด 

 
รูป : เมนูการตัดเกรด 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอ การตัดเกรด ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ การตัดเกรด 

 
1.4 เลือก รายวิชา-กลุ่มเรยีน ระบบแสดง รายการผลการศกึษา(การตัดเกรด)  
1.5 กดปุ่ม “ส่งผลการศกึษา” เพื่อส่งผลการศึกษา ดังรูป 

 

 
รูป : ส่งผลการศึกษา 

 
1.6 ระบบแสดงกล่องแสดงขอ้ความ ส่งผลการศกึษาเรยีบร้อย ดังรูป 

 
รูป : กล่องแสดงข้อความ ส่งผลการศึกษาเรียบร้อย 
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10.4 ประมวลผลการเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ 

1. หัวหน้าสาขาวชิาของอาจารย์ผู้สอนอนุมัติผลการศกึษา ระบบบริการอาจารย์ 
1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู ประมวลผลการเรียนวิชาวิทยานิพนธ ์

 
รูป : เมนู ประมวลผลการเรียนวิชาวิทยานิพนธ ์

1.3 ระบบแสดงหน้าจอ ประมวลผลการเรียนวชิาวิทยานิพนธ์ ดังรปู 

 
รูป : หน้าจอ ประมวลผลการเรียนวิชาวิทยานิพนธ ์

 
1.4 เลือกรายวิชา-กลุม่การเรียน ระบบแสดงประมวลผลการเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ดัง
รูป 
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รูป : ระบบแสดงประมวลผลการเรียนวิชาวิทยานิพนธ ์

1.5 เมื่อกดปุ่ม  ระบบจะท าการบันทึกเกรด 

1.6 เมื่อกดปุ่ม  ระบบจะส่งผลเกรดให้หัวหน้าสาขา 
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10.5 หัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 

1. หัวหน้าสาขาวชิาของอาจารย์ผู้สอนอนุมัติผลการศกึษา ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู หวัข้อวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าอิสระ 

 
รูป : เมนู หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ 

1.3 ระบบแสดงหน้าจอ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เมื่อเลือก กลุ่มนักศึกษาระบบจะแสดง ดงั
รูป 

 
รูป : หน้าจอระบบ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 
1.4 เลือกรหัสนักศึกษาดังรูป ระบบจะแสดงดังหัวข้อ ที่ 1.5 
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1.5 เมื่อกดเพิม่ ระบบแสดงประมวลผลการเรยีนวิชาวิทยานิพนธ ์ดังรูป 

 
รูป : ระบบแสดงประมวลผลการเรียนวิชาวิทยานิพนธ ์

1.6 เมื่อกดปุ่ม  ระบบจะท าการบันทึกเกรด 

1.7 เมื่อกดปุ่ม  ระบบจะส่งผลเกรดให้หัวหน้าสาขา 
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10.6 อนุมัติผลการศึกษา 

1. หัวหน้าสาขาวชิาของอาจารย์ผู้สอนอนุมัติผลการศกึษา ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู อนมุัติผลการศกึษา 

 
รูป : เมนู อนุมัติผลการศึกษา 

1.3 ระบบแสดงหน้าจอ การอนุมตัิผลการศึกษา รายวิชา ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ การอนุมัติผลการศกึษา 

 
1.4 เลือกระดับการศึกษา คณะ และสาขาวชิา ระบบแสดงรายการผลการศึกษา ดังรูป 

 
รูป : ระบบแสดงรายการผลการศกึษา 
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1.5 กดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการผลการศึกษาที่ต้องการท ารายการ ดงัรูป 

 
รูป : เลือกรายการผลการศึกษาทีต่้องการ 

 
1.6 ระบบแสดงรายการผลการศึกษา ดังรูป 
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 รูป : รายการผลการศึกษา 

  



คู่มือการใช ้                                                                                                                             
 

 
หน้าที่ 245 

 

1.7 กดปุ่ม “อนุมตัิผลการศกึษา” เพือ่จัดท าผลการศึกษาให้คณบดีอนุมัติผลการศกึษา 

เมื่อหัวหนา้สาขาเลือกรายวชิาที่ได้ท า “ส่งผลการเรียน” เขา้มาใหท้ าการอนุมัติ 

หัวหน้าสาขาท าการตรวจสอบผลการศึกษาของกลุ่มนกัศึกษาตามรายวิชาที่จัดสง่

เข้ามา เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกตอ้ง กดปุ่ม “อนมุัติผลการศึกษา” ระบบจะท าการ

ส่งข้อมูลท่ีหัวหน้าสาขาอนมุัติไปจัดท าผลการศึกษา เพื่อให้คณบดีเห็นชอบ ก่อน

จะประการผลการศึกษา 

 

 
 รูป : อนุมัติผลการศกึษา 

 
1.8 ระบบแสดงข้อความ ท าการอนุมตัิผลการศึกษาเรียบร้อยแลว้ 

 
 รูป : ท าการอนุมัติผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

 
1.9 กดปุ่ม “ไม่อนุมตัิผลการศกึษา” 

ในกรณีท่ีหัวหนา้สาขาตรวจสอบข้อมูลท่ีอาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษาเขา้มาไม่

ถูกต้อง หัวหน้าสาขาสามารถส่งผลการศึกษากลับไปยังอาจารย์ผู้สอน โดยการ 

“ไม่อนุมัติผลการศึกษา” ของกลุม่นักศึกษาในรายวชิานั้นๆ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน

แก้ไขให้ถูกต้อง และส่งกลับมายงัหัวหน้าสาขาอนมุัติอีกครั้ง โดยเมื่อหัวหน้าสาขา

ท าการ “ไม่อนมุัติผลการศกึษา” กลับไปยังอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนสามารถ

ท าการส่งผลการศึกษากลับมาให้หัวหน้าสาขาอนุมัติได้ตามหัวขอ้ 10.3 ส่งผล

การศึกษา 
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2. หัวหน้าสาขาวชิาของนักศึกษา จดัท าและส่งผลการศึกษารายกลุ่มเรียน เพื่อให้คณบดีอนุมัต ิ

เมื่อหัวสาขาท าการอนุมัติผลการศึกษาครบทุกกลุ่มเรียนของในแต่ละวิชา หัวหน้าสาขาจะต้องท า

การ “จดัท าผลการศึกษารายกลุ่มเรียน” เพื่อส่งผลการศกึษาใหค้ณดีอนุมัติ เพื่อประกาศผล

การศึกษา 

2.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพื่อขยายเมนูย่อย 

2.2 กดเมนู จัดท าผลการศึกษารายกลุ่มเรียน 

 
รูป : เมนู จัดท าผลการศกึษารายกลุ่มเรียน 

2.3 ระบบแสดงหน้าจอ จัดท าผลการเรียนรายกลุ่มเรียน ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ จัดท าผลการเรียนรายกลุ่มเรียน 

2.4 เลือกระดับการศึกษา คณะ และโปรแกรมวิชา ระบบแสดงรายการจัดท าผลการ
เรียน ดังรูป 

 
รูป : ระบบแสดงรายการจัดท าผลการเรียน 

 
2.5 กดปุ่ม จดัท า เพื่อจัดท าผลการเรยีน แสดงส่วนประวตัิการจัดท าผลการเรียน ดงัรูป 
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รูป : แสดงส่วนประวตัิการจัดท าผลการเรียน 
 

2.6 กดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการประวตักิารจดัท าผลการเรียนท่ีต้องการท ารายการ 
ดังรูป 

 
รูป : เลือกรายการประวัติการจัดท าผลการเรียน 

 
2.7 ระบบแสดงรายการรายละเอยีดผลการเรียน ดังรูป 

 
 รูป : แสดงรายการรายละเอยีดผลการเรียน 

 
2.8 กดปุ่ม “ส่งขออนุมัติ” เพื่อให้คณบดีเห็นชอบก่อนประการผลการศึกษา 

เมื่อหัวหนา้สามารถอนุมตัิผลการศึกษาครบทุกกลุ่มเรียนในแต่ละรายวชิาเสร็จ 
หัวหน้าสาขาท าการ “ส่งขออนุมตัิ” ระบบจะท าการส่งผลการจัดท าไปยังคณบดี 
เพื่อให้คณบดีเห็นชอบก่อนประการผลการศึกษา 

 
 รูป : ส่งขออนุมัต ิ

 
2.9 ระบบแสดงกล่องข้อความ บันทกึข้อมูลเรียบร้อย ดังรูป 
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รูป : แสดงกล่องข้อความ 

 
2.10 เมื่อเขา้สู่หน้าจอจัดท าผลการเรยีน ค้นหาประวัตกิารจดัท าผลการเรียน แสดง

สถานะรายการ เป็น ส่งขออนุมัต ิดังรูป 

 

รูป : แสดงสถานะรายการ เป็น ส่งขออนุมัติ 

 

3 คณบดีอนุมัติผลการศึกษา 

เมื่อหัวหนา้สาขาจัดท าผลการศกึษาส่งมายังคณบดี คณบดีสามารถท าการตรวจสอบผล

การศึกษาของกลุ่มเรียน เพื่อท าการอนุมัติผลการเรียน เพื่อให้ฝ่ายทะเบียนประการผลการศึกษา 

หรือคณบดี ไม่อนุมัติผลการเรียน เพื่อให้หัวหนา้สาขากลับไปแก้ไข 

3.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพื่อขยายเมนูย่อย 
3.2 กดเมนู อนมุัติเกรดสะสม 

 
รูป : เมนู อนุมัตเิกรดสะสม 

 
3.3 ระบบแสดงหน้าจอ การอนุมตัิเกรดสะสม ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ การอนุมัตเิกรดสะสม 
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3.4 เลือกระดับการศึกษา คณะ และโปรแกรมวิชา ระบบแสดงส่วนประวัติการจดัท าผล
การเรียน ดงัรูป 

 
รูป : แสดงส่วนประวตัิการจัดท าผลการเรียน 

 

3.5 กดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการประวตักิารจดัท าผลการเรียนท่ีต้องการท ารายการ 
ดังรูป 

 
รูป : เลือกรายการประวัติการจัดท าผลการเรียน 

 
3.6 ระบบแสดงรายการรายละเอยีดผลการเรียน ดังรูป 

 
 รูป : แสดงรายการรายละเอยีดผลการเรียน 
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3.7 กดปุ่ม อนุมัติผลการเรียน เพื่อใหฝ่้ายทะเบียนประการผลการศึกษา 
เมื่อคณบดีตรวจสอบผลการเรียนของกลุ่มเรยีนถูกต้อง คณบดีท าการอนุมัติผลการ
เรียน ระบบจะท าการส่งข้อมูลใหฝ่้ายทะเบียน เพื่อให้ฝ่ายทะเบยีนประการผล
การศึกษา 

3.8 กดปุ่ม ไม่อนุมัติผลการเรียน เพื่อส่งกลับให้หัวหน้าสาขาแก้ไขผลการศึกษา 
เมื่อคณบดีตรวจสอบผลการเรียนพบข้อผิดพลาด คณบดีสามารถส่งผลการเรียน
กลับไปให้หัวหน้าสาขาแก้ไข โดยการ ไม่อนุมตัิผลการเรียน โดยระบบจะส่งข้อมูล
กลับไปให้หัวหน้าสาขาแก้ไขข้อมลูให้ถูกต้อง ก่อนที่จะสง่กลับมาให้คณบดีอีกครัง้ 
ข้อ 2 หัวหน้าสาขาวชิาของนักศึกษา จดัท าและส่งผลการศึกษารายกลุ่มเรียน 

 
 รูป : แสดงการ ไม่อนุมัติผลการเรยีน และอนุมัติผลการเรยีน 

 
3.9 ระบบแสดงกล่องข้อความ บันทกึข้อมูลเรียบร้อย ดังรูป 

 

รูป : แสดงกล่องข้อความ 

 
3.10 เมื่อเขา้สู่หน้าจอจัดท าผลการเรยีน ค้นหาประวัตกิารจดัท าผลการเรียน แสดง

สถานะรายการ เป็น อนุมตั ิดังรปู 
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รูป : แสดงสถานะรายการ เป็น อนุมัติ 
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10.7 ประกาศผลการศึกษา 

1. เจ้าหน้าที่ทะเบยีนประกาศผลการศึกษส ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียน เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู ประกาศผลการศึกษา 

 
รูป : เมนู ประกาศผลการศกึษา 

1.3 ระบบแสดงหน้าจอ การประกาศผลการศึกษา รายวิชา ดงัรูป 

 
รูป : หน้าจอ การประกาศผลการศึกษา 

 
1.4 เลือกระดับการศึกษา คณะ และโปรแกรมวิชา ระบบแสดงประวัตกิารจดัท าผลการ

เรยีน ดังรูป 

 
รูป : แสดงประวตัิการจัดท าผลการเรียน 

 

1.5 กดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการประวตักิารจดัท าผลการเรียนท่ีต้องการท ารายการ 
ดังรูป 

 
รูป : เลือกรายการประวัติการจัดท าผลการเรียน 

 
1.6 ระบบแสดงรายการรายละเอยีดผลการเรียน ดังรูป 
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 รูป : แสดงรายการรายละเอยีดผลการเรียน 

 
1.7 กดปุ่ม ประกาศผลการเรียน เพื่อประกาศผลการศึกษา 

 
 รูป : ประกาศผลการศึกษา 

 
1.8 ระบบแสดงกล่องข้อความ บันทกึข้อมูลเรียบร้อย ดังรูป 

 

รูป : แสดงกล่องข้อความ 
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10.8 ผลการศึกษา 

1. เจ้าหน้าที่ทะเบยีนประกาศผลการศึกษา ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู ผลการศึกษา เพื่อขยายเมนูย่อย 
1.2 กดเมนู ประกาศผลการศึกษา 

 
รูป : เมนู ประกาศผลการศกึษา 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอ การประกาศผลการศึกษา รายวิชา ดงัรูป 

 
รูป : หน้าจอ การประกาศผลการศึกษา 

 
1.4 เลือกระดับการศึกษา คณะ และโปรแกรมวิชา กดปุม่ ค้นหา ระบบแสดงรายการ

ผลการศึกษา (ทัง้หมด) ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายการผลการศึกษา (ทั้งหมด) 

  

SD33-09 
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1.5 กดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการรายการผลการศึกษาที่ต้องการท ารายการ ดังรูป 

 
รูป : เลือกรายการรายการผลการศึกษา 

 
1.6 แสดงส่วนรายการผลการศึกษา (รายวชิา) ดังรูป 

 
รูป : แสดงส่วนรายการผลการศึกษา 
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10.9 การส าเร็จการศึกษา 

1. นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเรจ็ 

1.1. ขั้นตอนการยื่นค าร้องขอส าเร็จ ระบบบริการนักศกึษา 

 
 

 เมื่อเขา้ไปท่ีหน้า “ขอส าเร็จการศกึษา” แล้วพบข้อความ “ไม่อยูใ่นช่วงยื่นค าร้อง” ดงัรูป ให้เจ้าหน้าที่
ทะเบียนก าหนดปฏิทินการศึกษา ในช่วง “ขอส าเร็จการศึกษา” ดังรูป 

 
 

 เมนูในการก าหนด “ปฏิทินการศกึษา” 
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 หน้า “ปฏิทินการศึกษา” เลือก ปี/ภาคการศึกษา และระดับการศกึษาที่ต้องการก าหนดชว่ง “ขอส าเร็จ
การศึกษา” ดังรูป ถา้ไม่พบชว่ง “ขอส าเร็จการศกึษา” ใหเ้จา้หน้าที่ทะเบียนลบปฏิทิน แล้วสร้างใหม่ ตามปี / 
ภาคการศึกษา และระดับการศกึษานั้นๆ 

 
 
 เมื่อระบบขอส าเร็จการศึกษาอยู่ในช่วงของปฏิทินแล้ว ขั้นตอนการขอส าเร็จการศกึษาสามารถด าเนนิการ
ได้ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 เมื่อเขา้เมนู “ขอส าเร็จการศึกษา” ระบบจะแสดงรายละเอยีดของนักศึกษาที่ขอส าเร็จ เพื่อให้นักศกึษา
ตรวจสอบข้อมูลของตวัเอง ถ้าพบข้อมูลไม่ตรงใหแ้จ้งกับเจ้าหน้าที่ทะเบียน หรือถ้าข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม 
“บันทึก” และกดปุ่ม “ท ารายการถัดไป” เพื่อด าเนินการยื่นค าขอส าเร็จการศกึษา ดังรูป   
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 หน้าแสดงข้อมูลท่ีอยู่ที่ติดต่อได้ เพื่อติดต่อเข้ารับปริญญา โดยผู้ใช้จะต้องระบุข้อมูลทุกรายการ แล้วกดปุ่ม 
“บันทึก” และ “ท ารายการถัดไป” ดังรูป 

 
 
 หน้าตรวจสอบส าเร็จการศกึษา จะท าการตรวจสอบรายวิชาที่ไดล้งทะเบียนเทอมปัจจุบัน และรายวิชาที่ได้
ศึกษาผ่านมาแล้ว เพื่อตรวจสอบหน่วยกิต และโครงสรา้งหลักสูตร ถ้านักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
ระบบจะแสดงสถานะ “ส าเร็จการศึกษา” แต่ถา้ยงัไม่ครบ จะแสดง “ไม่ส าเร็จการศึกษา” ถ้านักศกึษามีหนี้สินคา้
ช าระ ระบบจะแสดงข้อความ “มีหนี้สินค้าช าระ” และถา้นักศกึษาไม่มีหน้ีสิน ระบบจะแสดง “ไม่มีหน้ีสินค้าง
ช าระ” 
 เมื่อตรวจสอบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรเรยีบร้อย ให้กดปุ่ม “ท ารายการถัดไป” เพื่อเข้าไปยื่นยันการ
ยื่นขอส าเร็จการศึกษา ดงัรูป 
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 เมื่อต้องการยื่นขอส าเร็จ ให้กดปุม่ “ยืนยันข้อมูล” และถ้าต้องการยกเลิกการยื่นให้กดปุม่ “ยกเลิก” ดังรูป 

 
 

1.2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นค าขอส าเร็จ 

1.2.1. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ระบบบริการนักศกึษา 

 
 

 
 

1.2.2. ทะเบียนตรวจสอบรายชื่อนักศกึษาที่ขอส าเร็จการศกึษา 
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2. รายงานรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นค าขอส าเร็จ ระบบบริการอาจารย ์

 
2.1. เจ้าหน้าที่ทะเบยีน 

 
2.2. อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการใช ้                                                                                                                             
 

 
หน้าที่ 262 

 

2.3. หัวหน้าสาขา 

 

 
 
ตัวอยา่งรายงาน 
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3. นักศึกษาที่ยื่นขอส าเร็จ ระบบบริการอาจารย ์

 
 

3.1. เจ้าหน้าที่ทะเบยีน 

 
 

3.2. อาจารย์ที่ปรึกษา 
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3.3. หัวหน้าสาขา 

 
 
4. ทะเบียน ตรวจสอบค าขอจบการศึกษา ระบบบริการนักศกึษา ส าหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียน 

 
4.1 ค้นหาการขอจบการศึกษา 

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา 
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เมื่อกดที่ปุ่ม “>” ระบบจะแสดงรายละเอยีด ซึง่เจา้หน้าที่ทะเบียนสามารถแก้ไขได้ และสามารถยกเลิก
รายการได้ ดังรูป 
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4.2 ขอจบการศึกษา 

เป็นการสร้างค าร้องขอส าเร็จการศึกษาโดยเจา้หน้าที่ทะเบยีน ซึ่งเมนูนี้ใชเ้ฉพาะนักศึกษาทีเ่รียนครบ

ตามหลักสูตร และได้ประกาศผลการศึกษาไปแล้วเท่านั้น  

เมื่อสร้างค าร้องระบบจะท าการบันทึกสถานะ G ให้กับนักศึกษา 

การใช้งานสามารถด าเนินการโดยการค้นหานักศกึษาที่ต้องการ แล้วระบุข้อมูล ปีการศกึษา ภาค

การศึกษา สถานะ(มีเฉพาะรอการอนุมัติเท่านั้น) วันท่ียื่นค าร้อง และหมายเหตุ แล้วกดปุ่ม “บันทึก”  

ถ้าในกรณีที่ค้นหานกัศึกษาเขา้มาแล้ว ระบบแสดงข้อความเตือนและไม่ให้บันทึกข้อมูล ใหเ้จา้หน้าที่

ทะเบียนกลับไปตรวจสอบรายวิชาของนักศึกษาดังกลา่วใหม่อีกครั้ง ว่าไดศ้ึกษาครบตามหลักสูตรหรือไม่ 
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5. ประมวลผลการศึกษา A3 

5.1. สถานะ G ในใบ A3 
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5.2. รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 

5.2.1. เจ้าหน้าที่ทะเบยีน 
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5.2.2. หัวหน้าสาขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอยา่งรายงาน 
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 Excel 
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6. อนุมัติจบการศึกษา ระบบบริการนักศึกษา 

 
 

 เมื่อเขา้สู่หน้า “การอนุมตัิการส าเร็จการศกึษา” ใหเ้ลือกเงื่อนไขในการค้นหา เพื่ออนุมัติ และเลือกนกัศึกษา
ที่จะอนุมัติ แล้วกด “บันทึก” ดังรปู 
 ถ้าต้องการแก้ไขวันท่ีอนุมตัิส าเร็จของนักศึกษาทัง้กลุ่ม สามารถด าเนินการได้โดยเปล่ียน “วันส าเร็จ
การศึกษา” และกดปุม่ “ปรับปรุงวันท่ีอนุมัติ”  หรือถ้าต้องการเป็นรายบุคคล ให้ท าการแก้ไขวันท่ีอนุมัติในตาราง 
 วันท่ีอนุมัติ จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษา คือ วันท่ีส าเรจ็การศกึษา 
 ส าหรับนักศึกษาที่มกีารฝึกงาน ให้ท าการเลือกตรงช่อง “การฝึกงาน” 
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 เมื่ออนุมัตเิสร็จสิ้น นักศึกษาที่อนุมัติแล้ว สถานะจะเป็น “ส าเร็จการศึกษา” ดังรูป นักศึกษาที่อนุมตัสิ าเร็จ
ไปแล้วสามารถแก้ไขวันที่อนุมตัิได้ตลอด 

 
รูป ผลลัพธ์การค้นหานักศึกษาที่อนุมัติส าเรจ็การศึกษาแล้ว 

 เมื่อตรวจสอบในหนา้ประวัตขิองนักศึกษา จะพบว่าสถานะนักศึกษาจะเป็น “ส าเร็จการศึกษา” 

 
รูป รายละเอียดประวัตินักศึกษา 
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7. รายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

 
 

ในหน้า “รายงานใบรับรอง” ให้เลอืก “นักศึกษาทีจ่บไปแล้ว” แล้วกด “ค้นหา” จะได้ผลลัพธ์ นักศึกษา 

3 ราย ท่ีได้ท าการอนุมตัิส าเรจ็การศึกษา ท่ีได้ท าไวใ้นขั้นตอนที่ผ่านมา ดังรูป (นักศกึษา ล าดับ 4 ถงึ 7 เป็น

นักศึกษาทีใ่ช้ทดสอบระบบก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท่ีได้ท ามาก่อนหน้านี้ท้ังหมด) 

ถ้าต้องการพิมพ์ใบรับรองสภา สามารถกระท าได้โดยการ เลือกนกัศึกษาที่ต้องการ ระบุเลขที่ มทร. 

และกดปุ่ม “พิมพ”์ ที่ด้านล่าง  

 
 
ช่วงทา้ย จะแสดงปุม่พิมพ ์
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8. ค าร้องขอยื่นส าเรจ็ล่าชา้ 

 
 

8.1. เมื่อเขา้สู่หน้า “ค าร้องขอยื่นส าเร็จล่าชา้” หน้าแรกจะเป็นหน้าค้นหา ดังรูป และถา้ต้องการสร้างค า

ร้องขอยื่นส าเร็จล่าช้า ใหก้ดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเข้าสู่หน้าสร้างค าร้องขอยื่นส าเร็จลา่ชา้ ดังรูป 

 
8.2. กดปุ่ม “เลือกนักศกึษา” เพื่อค้นหานักศึกษาที่ต้องการยื่น ระบุเลขที่หนังสือ ระบุช่วงวันท่ีเริ่ม – ถึง

วันท่ี เพื่อก าหนดชว่งให้นักศกึษาเข้าไปยื่นส าเร็จ ระบุเหตุผล และกดปุ่ม “บันทึก” ดังรูป 

 

 
8.3 กดปุ่ม “กลับ” ไปยังหน้าค้นหา เพื่อค้นหานกัศึกษา ดังรูป 
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9. รายชื่อผู้ได้รับเกียรตินิยม ระบบบริการนักศกึษา 

 
 

9.1. เมื่อเขา้สู่หน้า “รายชื่อผู้ได้รับเกียรตินิยม” ให้ผู้ใช้ระบุเงื่อนไข ต่างๆ แล้วกดค้นหา และสามารถพิมพ์

หรือ ส่งออกข้อมูลได้ ดังรูป 
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 พิมพ์รายงาน 

 
 
 ส่งออกข้อมูล Excel 

 



คู่มือการใช ้                                                                                                                             
 

 
หน้าที่ 277 

 

10.10 รายงานการส าเร็จ 

1. รายชื่อนักศึกษาทีม่ีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอส าเรจ็การศึกษา 

เข้าระบบบริการอาจารย์ เลือกตรวจสอบส าเรจ็การศึกษา เมนู “รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นค าขอส าเร็จ” ดงัรปู 

 
 เมื่อเขา้สู่หน้ารายชื่อนกัศึกษาทีม่สิีทธิ์ยื่นค าร้องขอส าเรจ็การศึกษา ในหน้าแสดงผลจะให้ท าการระบุข้อมูล
เพื่อค้นหารายชื่อนกัศึกษา ดังนี้ ระดับการศกึษา คณะ สาขา โปรแกรมวชิา ประเภทเวลาเรียน และกลุ่ม
นักศึกษา ดงัรูป 

 
 เมื่อค้นหาข้อมูล ระบบจะท าการแสดงรายชื่อนักศึกษาตามเงื่อนไขที่ค้นหา ดังรูป 
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 ปุ่ม “พิมพ์ค าร้องขอส าเร็จ” จะแสดงรายงานในรูปแบบ PDF ไฟล์ ดังรูป 

 
 

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอส าเร็จการศึกษา  

เข้าระบบบริการนักศกึษา เลือกการส าเร็จการศกึษา เมนู “ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอส าเร็จการศกึษา” ดัง

รูป 

 
 ในหน้าตรวจสอบรายชื่อผู้ขอส าเร็จการศกึษา ให้ท าการระบเุงื่อนที่ต้องการ โดยมีเงื่อนไขดงันี้ ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับการศกึษา คณะ สาขา โปรแกรมวชิา และประเภทเวลาเรียน 
โดยระบบจะท าการเลือกสถานะใบค าร้องขอส าเร็จไว้ที่ “รออนุมตั”ิ ไม่สามารถเลือกได้ ดงัรูป 
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 ปุ่ม “พิมพ์ค าร้องขอส าเร็จ” จะแสดงรายงานในรูปแบบ PDF ไฟล์ ดังรูป 
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 ปุ่ม “Export to Excel” จะท าการส่งออกรายงานในรูปไฟล์ Excel ดังรูป 

 
 

3. รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 

เข้าระบบบริการนักศกึษา เลือกการส าเร็จการศกึษา เมนู “รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา” ดังรูป 

 
 ในหน้ารายงานผู้ส าเร็จการศกึษา จะมเีงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลดังนี้ ปีการศึกษา ภาคการศกึษา รหัส
นักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษา คณะ สาขา โปรแกรมวชิา และประเภทเวลาเรียน ดงัรูป 
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 เมื่อค้นหาข้อมูล ระบบจะแสดงรายชื่อนกัศึกษา ดงัรูป 
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 ปุ่ม “พิมพ์ผู้ส าเร็จการศกึษา” จะแสดงรายงานผู้ส าเร็จการศกึษาในรูปแบบ PDF ไฟล์ ดังรูป 

 
 ปุ่ม “Export to Excel” เป็นการส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel ดังรูป 
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11. เอกสารวุฒิ 
11.1 รายชื่อนักศึกษาที่รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

1. เมนูรายงานข้อมูลนักศกึษา ระบบบรกิารนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ข้อมูลนักศึกษาเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู รายงานข้อมูลนักศึกษา 

 
รูป : เมนูรายงานข้อมูลนักศกึษา 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอรายงานสถตินิักศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายงานสถติินักศกึษา 

 
2. ค้นหา 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา เลือก ดังรูป 

 
รูป : ระบุเงื่อนไขการค้นหา 
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2.2 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษาที่รายงานตวัและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศึกษาที่รายงานตวัและขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษา 
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11.2 รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน 

1. เมนูรายงานสถิติการลงทะเบยีน ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู ลงทะเบียนเรียนเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู รายงานสถติิการลงทะเบียน 

 
รูป : เมนูรายงานสถิติการลงทะเบียน 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอรายงานสถิติการลงทะเบียน ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายงานสถติิการลงทะเบียน 

 
2. ค้นหา 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา เลือก ดังรปู 

 
รูป : ระบุเงื่อนไขการค้นหา 
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2.2 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายงานรายชื่อนกัศึกษาลงทะเบียน ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน 
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11.3 ใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

1. เมนูประวตัินักศกึษา ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู ข้อมูลนักศึกษาเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู ประวัตินักศึกษา 

 
รูป : เมนูประวตัินักศกึษา 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอประวัตินกัศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : หน้าจอ ประวตัินักศกึษา 

 
2. ค้นหา 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา เลือก ดังรูป 

 
รูป : ระบุเงื่อนไขการค้นหา 
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2.2 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายละเอียดประวัตินักศกึษา ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายละเอียดประวัตินกัศึกษา 

 
2.3 กดปุ่ม พิมพ์  แสดงหน้าตา่งรายงานใบรายงานตวัเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : หน้าตา่งรายงานใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษา 
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11.4 ใบรับรอง(มหาวิทยาลัย) 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามข้อมูลเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายงานใบรับรอง 
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1.4 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หน้ารายการท่ีต้องการ ดงัรูป 

 
 

1.5 ช่วงทา้ยของรายงานจะแสดง ปุ่มพิมพ์ 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศกึษา 
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1.6 กดปุ่ม พิมพ์  แสดงหน้าตา่งรายงานใบรับรอง ดงัรูป 

 
รูป : หน้าตา่งรายงานใบรับรอง 
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11.5 ใบรับรองความประพฤติ 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามข้อมูลเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายงานใบรับรอง 

 
2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หน้ารายการท่ีต้องการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศกึษา 
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2.2 กดปุ่ม พิมพ์  แสดงหน้าตา่งรายงานใบรับรองความประพฤติ ดังรปู 

 
รูป : หน้าตา่งรายงานใบรับรองความประพฤติ 
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11.6 บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบคุณวุฒิ 

1. เมนูรายงานสถิติการลงทะเบยีน ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมน ูข้อมูลนักศึกษาเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู รายงานรายชื่อตรวจสอบคุณวุฒิ 

 
รูป : เมนูรายงานรายชื่อตรวจสอบคุณวุฒ ิ

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อนักศกึษาที่ขอตรวจสอบคณุวุฒิ ดงัรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบคุณวุฒ ิ
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2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หน้ารายการท่ีต้องการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศกึษา 

 
2.2 กดปุ่ม พิมพ์  แสดงหน้าตา่งรายงานรายชื่อนักศกึษาที่ขอตรวจสอบคุณวุฒิ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบคณุวุฒิ 
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2.3 กดปุ่ม Export To Excel  แสดงหน้าต่างรายงานรายชื่อนักศกึษาที่ขอตรวจสอบคุณวุฒิ ดงั
รูป 
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11.7 รายงานระดับคะแนน 

1. เมนูการตัดเกรด ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียนเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู การตดัเกรด 

 
รูป : เมนูการตัดเกรด 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอการตัดเกรด ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ การตัดเกรด 

 
2. ค้นหา 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา เลือก ดังรูป 

 
รูป : ระบุเงื่อนไขการค้นหา 

 
2.2 แสดงรายการผลการศึกษา (การตัดเกรด) ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายการผลการศึกษา (การตัดเกรด) 

 
2.3 กดปุ่ม พิมพ์  แสดงรายงานบัญชรีายชื่อเพื่อกรอกระดับคะแนน ดงัรูป 
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รูป : แสดงรายงานบัญชีรายชื่อเพื่อกรอกระดับคะแนน 
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11.8 ใบอนุมัติผลการศึกษาแบบสะสม 

1. เมนูการตัดเกรด ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียนเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู ค านวณเกรดสะสม 

 
รูป : เมนูค านวณเกรดสะสม 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอจัดท าผลการเรียน ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ จัดท าผลการเรียน 

 
2. ค้นหา 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา เลือก ดังรูป 

 
รูป : ระบุเงื่อนไขการค้นหา 

 
2.2 แสดงรายวิชาทั้งหมดของกลุ่มเรียน ส่วน ประวัติการจัดท าผลการเรียน กดปุ่ม หนา้รายการท่ี

ต้องการ ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายวิชาทั้งหมดของกลุ่มเรียน 
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2.3 แสดงรายวิชาที่ค านวณเกรดสะสม ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายวิชาที่ค านวณเกรดสะสม 

 
2.4 กดปุ่ม พิมพ์  แสดงหน้าตา่งรายงานใบรายงานผลการศกึษาแบบสะสม  ดังรูป 

 
รูป : แสดงหน้าต่างรายงานใบรายงานผลการศึกษาแบบสะสม   



คู่มือการใช ้                                                                                                                             
 

 
หน้าที่ 301 

 

 

11.9 แบบรายงานผลการศึกษา 

1. เมนูสืบค้นผลการศกึษา ระบบบริการอาจารย ์

1.1 กดเมนู บันทึกผลการเรียนเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู สืบค้นผลการศึกษา 

 
รูป : เมนูสืบค้นผลการศกึษา 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอสืบค้นผลการศึกษา ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ สืบค้นผลการศกึษา 

 
2. ค้นหา 

2.1 เงื่อนไขการค้นหา เลือก ดังรูป 

 
รูป : ระบุเงื่อนไขการค้นหา 
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2.2 แสดงรายการผลการศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายการผลการศึกษา 

 
2.3 กดปุ่ม พิมพ์  แสดงหน้าตา่งรายงานรายงานผลการศึกษา  ดงัรูป 

 
รูป : แสดงหน้าต่างรายงานรายงานผลการศึกษา   
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11.10 หนังสือรับรองสภา 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามข้อมูลเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายงานใบรับรอง 

 
2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หน้ารายการท่ีต้องการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศกึษา 
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2.2 กดปุ่ม พิมพ์  แสดงหน้าตา่งรายงานหนังสือรับรองสภา ดังรูป 

 
รูป : หน้าตา่งรายงานหนังสือรับรองสภา 
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11.11 ใบรับรองผลการศึกษา 

1. เมนูพิมพใ์บผลการศกึษา ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ผลการศึกษาเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู พิมพ์ใบผลการศึกษา 

 
รูป : เมนูพิมพใ์บผลการศกึษา 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอหนังสือรับรองการแสดงผลการศึกษา (ใบแสดงผลการศึกษา) ดังรปู 

 
รูป : หน้าจอ หนังสือรับรองการแสดงผลการศึกษา (ใบแสดงผลการศึกษา) 
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2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม พิมพ์ แสดงรายงานใบแสดงผลการศกึษา ดังรูป 

 
รูป : แสดงรายงานใบแสดงผลการศึกษา 
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11.12 ใบรับรองผลการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

1. เมนูพิมพใ์บผลการศกึษา ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู ผลการศึกษาเพือ่ขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู พิมพ์ใบผลการศึกษา 

 
รูป : เมนูพิมพใ์บผลการศกึษา 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอหนังสือรบัรองการแสดงผลการศกึษา (ใบแสดงผลการศกึษา) ดงัรูป 

 
รูป : หน้าจอ หนังสือรับรองการแสดงผลการศึกษา (ใบแสดงผลการศึกษา) 
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2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม รายงาน แสดงรายงานใบแสดงผลการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานใบแสดงผลการศึกษา (ภาษาองักฤษ) 
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11.13 ใบรับรอง 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามข้อมูลเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายงานใบรับรอง 

 
2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หน้ารายการท่ีต้องการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศกึษา 
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2.2 กดปุ่ม พิมพ์  แสดงหน้าตา่งรายงานใบรับรอง ดงัรูป 

 
รูป : หน้าตา่งรายงานใบรับรอง 
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11.14 แบบอนุมัติส าเร็จการศึกษา 

1. เมน ู

 
 

2. เมื่อเขา้สู่หน้า “การอนุมตัิการส าเร็จการศกึษา” ใหเ้ลือกเงื่อนไขในการค้นหา เพื่ออนุมัติ และ
เลือกนักศกึษาที่จะอนุมตัิ แล้วกด “บันทึก” ดังรูป 

3. ถ้าต้องการแก้ไขวันท่ีอนุมตัิส าเร็จของนักศึกษาทัง้กลุ่ม สามารถด าเนินการได้โดยเปล่ียน “วัน
ส าเร็จการศึกษา” และกดปุม่ “ปรับปรุงวันท่ีอนุมัต”ิ  หรือถ้าต้องการเป็นรายบคุคล ให้ท าการ
แก้ไขวันที่อนุมัตใินตาราง 

4. วันท่ีอนุมัติ จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษา คือ วันท่ีส าเรจ็การศกึษา 
5. ส าหรับนักศึกษาที่มกีารฝึกงาน ให้ท าการเลือกตรงช่อง “การฝึกงาน” 
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6. เมื่ออนุมัตเิสร็จสิ้น นักศึกษาที่อนุมัติแล้ว สถานะจะเป็น “ส าเร็จการศึกษา” ดังรูป นักศึกษาที่
อนุมัติส าเรจ็ไปแล้วสามารถแก้ไขวันที่อนุมัติไดต้ลอด 

 
รูป : ผลลัพธ์การค้นหานักศกึษาที่อนุมัติส าเรจ็การศึกษาแล้ว 

7. เมื่อตรวจสอบในหนา้ประวัตขิองนักศึกษา จะพบว่าสถานะนักศึกษาจะเป็น “ส าเร็จ
การศึกษา” 

 
รูป : รายละเอียดประวัตินักศึกษา 
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11.15 ใบแสดงผลการศึกษา 

1. เมนูใบแสดงผลการศึกษา ระบบบริการนักศกึษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามข้อมูลเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู ใบแสดงผลการศึกษา 

 
รูป : เมนูใบแสดงผลการศึกษา 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายงานใบรับรอง 

2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หน้ารายการท่ีต้องการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศกึษา 
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2.2 กดปุ่ม พิมพ์  แสดงหน้าตา่งรายงานใบแสดงผลการศกึษา ดังรูป 

 
รูป : หน้าต่างรายงานใบแสดงผลการศึกษา 
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11.16 ใบประกาศนียบัตร 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามข้อมูลเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายงานใบรับรอง 

 
2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หน้ารายการท่ีต้องการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศกึษา 
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2.2 กดปุ่ม พิมพ์  แสดงหน้าตา่งรายงานใบประกาศนียบตัร ดังรูป 

 
รูป : หน้าตา่งรายงานใบประกาศนียบัตร 
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11.17 ใบปริญญาบัตร 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามข้อมูลเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายงานใบรับรอง 

 
2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หน้ารายการท่ีต้องการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศกึษา 

  



คู่มือการใช ้                                                                                                                             
 

 
หน้าที่ 318 

 

2.2 กดปุ่ม พิมพ์  แสดงหน้าตา่งรายงานใบปริญญาบตัร ดังรูป 

 
รูป : หน้าตา่งรายงานใบปริญญาบัตร 
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11.18 ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามข้อมูลเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายงานใบรับรอง 
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2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หน้ารายการท่ีต้องการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศกึษา 

 
2.2 กดปุ่ม พิมพ์  แสดงหน้าตา่งรายงานใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ภาษาอังกฤษ)ดงัรูป 

 
รูป : หน้าตา่งรายงานใบรับรองการเป็นนักศกึษา (ภาษาองักฤษ) 
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11.19 รับรองส าเร็จการศึกษา(ภาษาอังกฤษ) 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามข้อมูลเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายงานใบรับรอง 

 
2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หน้ารายการท่ีต้องการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศกึษา 

 
2.2 กดปุ่ม พิมพ์  แสดงหน้าตา่งรายงานรับรองส าเรจ็การศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ดังรูป 
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รูป : หน้าตา่งรายงานรับรองส าเรจ็การศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
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11.20 แปลใบประกาศนียบัตร (ภาษาอังกฤษ) 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามข้อมูลเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายงานใบรับรอง 

 
2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หน้ารายการท่ีต้องการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศกึษา 
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2.2 กดปุ่ม พิมพ์  แสดงหน้าตา่งรายงานแปลใบประกาศนียบตัร ดังรูป 

 
รูป : หน้าตา่งรายงานแปลใบประกาศนยีบัตร 
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11.21 แปลปริญญา (ภาษาอังกฤษ) 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามข้อมูลเพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู รายงานใบรับรอง 

 
รูป : เมนูรายงานใบรับรอง 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอรายงานใบรับรอง ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายงานใบรับรอง 

 
2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา และเลือก  หน้ารายการท่ีต้องการ ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศกึษา 
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2.2 กดปุ่ม พิมพ์  แสดงหน้าตา่งรายงานแปลใบปริญญาบตัร ดังรูป 

 
รูป : หน้าตา่งรายงานแปลใบปรญิญาบัตร 
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11.22 รายงานนักศึกษาติด I, AU, F 

1. เมนูรายงานใบรับรอง ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามข้อมูล เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู รายงานนักศึกษาตดิ I, AU, F 

 
รูป : เมนูรายงานนักศกึษาติด I, AU, F 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอรายงานนักศกึษาติด I, AU, F ดังรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายงานนักศึกษาตดิ I, AU, F 

2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศกึษา 
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2.2 กดปุ่ม พิมพ์รายงาน  แสดงหน้าต่างรายงานนักศึกษาตดิ I, AU, F ดังรูป 

 
รูป : รายงานนักศกึษาตดิ I, AU, F 

2.3 กดปุ่ม Export  แสดงหน้าตา่งรายงานนักศกึษาตดิ I, AU, F ดังรูป 

 

 
รูป : รายงานนักศกึษาตดิ I, AU, F 
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11.23 รายงานนักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษา 

1. เมนูรายงานนักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษา ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามข้อมูล เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู รายงานนักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษา 

 
รูป : เมนูรายงานนักศกึษาพ้นสภาพนักศึกษา 

 
1.3 ระบบแสดงหน้าจอรายงานนักศกึษาพ้นสภาพนักศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายงานนักศึกษาพน้สภาพนักศึกษา 
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2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศกึษา 

 
2.2 กดปุ่ม พิมพ์  แสดงหน้าตา่งรายงานนักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษา ดังรูป 

 
รูป : รายงานนักศกึษาพ้นสภาพนักศึกษา 

2.3 กดปุ่ม Export  แสดงหน้าตา่งรายงานนักศกึษาพ้นสภาพนักศกึษา ดงัรูป 

 
รูป : รายงานนักศกึษาพ้นสภาพนักศึกษา 
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11.24 รายชื่อผู้ได้รับเกียรตินิยม 

1. เมนูรายชื่อผู้ได้รับเกยีรตินิยม ระบบบริการนักศึกษา 

1.1   กดเมนู รายงาน/สอบถามข้อมลู เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2   กดเมนู รายชื่อผู้ได้รับเกยีรตินิยม 

 
รูป : เมนูรายชื่อผู้ได้รับเกยีรตินิยม 

 
1.3   ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อผู้ได้รบัเกียรตินยิม ดงัรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายชื่อผู้ได้รับเกยีรตินิยม 
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2. ค้นหา 

2.1 กดปุ่ม ค้นหา แสดงรายงานรายชือ่นักศึกษา ดงัรูป 

 
รูป : แสดงรายงานรายชื่อนักศกึษา 

 
2.2 กดปุ่ม พิมพ์  แสดงหน้าตา่งรายชื่อผู้ได้รับเกียรตินยิม ดงัรูป 

 
รูป : รายชื่อผู้ได้รับเกียรตินยิม 
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2.3 กดปุ่ม Export  แสดงหน้าตา่งรายชื่อผู้ได้รับเกียรตินยิม ดังรูป 

 

 
รูป : รายชื่อผู้ได้รับเกียรตินยิม 
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12. รายงานต่างๆ 
1. เมน ูFTES ระบบบริการนักศึกษา 

1.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามข้อมูล เพื่อขยายเมนูย่อย 

1.2 กดเมนู FTES 

 
รูป : เมนูรายงาน/สอบถามข้อมูล 

1.3 ระบบแสดงหน้าจอFTES กรอก(รายละเอยีดหรือเลือกรายละเอยีด)ก่อน กดปุม่ พิมพ ์ดังรูป 

 
รูป : FTES 

1.4 ระบบแสดงรายงาน FTES เมื่อกดปุ่มจะได้รายงาน ดังรูป 

 
รูป : รายงานของFTES 
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2. เมน ูFTESประจ าการศกึษา ระบบบริการนักศกึษา 

2.1 กดเมนู รายงาน/สอบถามข้อมูล เพื่อขยายเมนยู่อย 

2.2 กดเมนู FTESประจ าการศึกษา 

 
รูป : เมนูรายงาน/สอบถามข้อมูล 

2.3 ระบบแสดงหน้าจอFTESประจ าการศึกษา กรอก(รายละเอยีดหรือเลือกรายละเอียด)ก่อน กด
ปุ่ม พิมพ ์ดังรูป 

 
รูป : FTESประจ าการศึกษา 

2.4 ระบบแสดงรายงาน FTESประจ าการศึกษา เมื่อกดปุ่มจะได้รายงาน ดังรูป 

 
รูป : FTESประจ าการศึกษา 
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3. เมนู รายงานตรวจสอบผลการเรียน ระบบบรกิารนักศึกษา 

3.1 กดเมนู รายงานผลสัมฤทธิ์ เพื่อขยายเมนูย่อย 

3.2 กดเมนู รายงานตรวจสอบผลการเรียน 

 
รูป : รายงานตรวจสอบผลการเรยีน 

3.3 ระบบแสดงหน้าจอรายงานตรวจสอบผลการเรียน (กรอกรายละเอียดหรือเลือกรายละเอียด)

ก่อน กดปุ่ม พิมพ ์ดังรูป 

 
ซึ่ง รายงานจะแสดงตาม  ที่เลือก 

รูป : รายงานตรวจสอบผลการเรยีน 
  



คู่มือการใช ้                                                                                                                             
 

 
หน้าที่ 338 

 

3.4 ระบบแสดงรายงานตามคณะ เมื่อกดปุม่จะได้รายงาน ดังรูป 

 
รูป : รายงานตรวจสอบผลการเรยีน 

 
3.5 ระบบแสดงรายงานตามภาพรวมของสาขา เมื่อกดปุ่มจะได้รายงาน ดังรูป 

 
รูป : รายงานตรวจสอบผลการเรยีน 
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3.6 ระบบแสดงรายงานตามรายวิชา เมื่อกดปุ่มจะได้รายงาน ดังรูป 

 
รูป : รายงานตรวจสอบผลการเรยีน 
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4. เมนู รายงานตรวจสอบผลการเรียน ระบบบริการนักศึกษา 

4.1 กดเมนู รายงานผลสัมฤทธิ์ เพื่อขยายเมนูย่อย 

4.2 กดเมนู รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 
รูป : รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

4.3 ระบบแสดงหน้าจอตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา (กรอกรายละเอียดหรือ
เลือกรายละเอียด)ก่อน กดปุ่ม พิมพ ์ดังรูป 

 

ซึ่ง รายงานจะแสดงตาม  ที่เลือก 
รูป : ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 

4.4 ระบบแสดงตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา เมื่อกดปุ่มจะได้รายงาน ดังรูป 

 
รูป : ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 
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4.5 ระบบแสดงหน้าจอตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา (กรอกรายละเอียดหรือ
เลือกรายละเอียด)ก่อน กดปุ่ม พิมพ ์ดังรูป 

 
รูป : ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 

4.6 ระบบแสดงรายงานสถิติจ านวนนักศึกษา เมื่อกดปุ่มจะได้รายงาน ดังรูป 

 
รูป : รายงานตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 
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4.7 ระบบแสดงหน้าจอตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา (กรอกรายละเอียดหรือ
เลือกรายละเอียด)ก่อน กดปุ่ม พิมพ ์ดังรูป 

 
รูป : ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 

4.8 ระบบแสดงรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น เมื่อกดปุ่มจะได้รายงาน ดังรูป 

 
 

รูป : รายงานสรุปจ านวนนักศกึษาทั้งสิ้น 

 


