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1. การเข้ าสู่ระบบ
การเข้ าสูร่ ะบบ ผู้ใช้ สามารถเข้ าสูร่ ะบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ ตามขันตอนการปฏิ
้
บตั ิดงั นี ้
1. เปิ ดจอภาพ และเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่พร้ อมปฏิบตั งิ าน
2. เปิ ดโปรแกรม Internet Explorer (IE)
3. พิมพ์ URL ชื่อ http://admission.rmuti.ac.th/Rmuti.Regis/instructor
4. กด Enter
การทางานของระบบเริ่ มที่หน้ าจอ Login ดังรูป

รูป : หน้ าจอ Login เข้ าสูร่ ะบบ
ผู้ใช้ งานระบบ Username (รหัสผู้ใช้ ), Password (รหัสผ่าน) หลังจากนัน้ กดปุ่ ม

เพื่อเข้ าสูร่ ะบบ

หน้ า 4

บทที่ 2 ส่ วนประกอบของหน้ าจอหลัก

2. ส่ วนประกอบของหน้ าจอหลัก
ส่วนประกอบของหน้ าจอหลัก เมื่อเข้ าสูร่ ะบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ จะปรากฏหน้ าจอหลัก 4 บริ เวณ
ดังรูปภาพ

รูป : หน้ าจอหลัก
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บริ เวณที่ 1 :

เป็ นส่วนเมนูทใี่ ช้ ในการเปิ ดหน้ าจอโปรแกรมต่างๆ เพื่อการทางานในระบบต่อไป ประกอบด้ วย


เมนูบริ การอาจารย์



เมนูบนั ทึกผลการเรี ยน



เมนูหลักสูตรและแผนการเรี ยน



เมนูตารางเรี ยนและตารางสอน



เมนูตารางสอบ



เมนูรายงานและสอบถามข้ อมูล



เมนูข้อมูลพื ้นฐาน



เมนูเครื่ องมือ

ผู้ใช้ งานระบบ แต่ละบุคคลจะเห็นเมนูของระบบแตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั ว่า ผู้ใช้ งานระบบนันอยู
้ ่
ในกลุม่ ผู้ใช้ งาน (User Group) ใด และในกลุม่ ผู้ใช้ งานนันๆมี
้ สทิ ธิ์เห็นเมนูใดบ้ าง
ในเบื ้องต้ นนี ้ ผู้พฒ
ั นาระบบได้ กาหนดกลุม่ ผู้ใช้ งานไว้ 3 กลุม่ คือ
1. Campus Administrator
- เจ้ าหน้ าที่ดแู ลระบบประจามหาวิทยาลัย
2. Campus Operator
- เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน
ระบบจะแสดงรายละเอียดเมนูแตกต่างกันไป ตามกลุม่ ผู้ใช้ งาน เช่น
 Campus Administrator
จะมีสทิ ธิ์ทกุ เมนูตามหัวข้ อข้ างล่างนี ้
 Campus Operator
จะมีสทิ ธิ์ใช้ เมนูดงั ต่อไปนี ้
บริ เวณที่ 2 :

เป็ นพื ้นที่แสดงส่วนหน้ าจอโปรแกรม แต่ละรายการย่อย

บริ เวณที่ 3:

ปุ่ ม Print เป็ นปุ่ มคาสัง่ สาหรับการพิมพ์หน้ าจอ และปุ่ ม Log Out เป็ นปุ่ มคาสัง่ สาหรับการออก
จากระบบ หลังจากกดปุ่ มคาสัง่ Log Out จะปรากฏหน้ าจอในการ Log In เพื่อให้ สามารถเขาใช้
งานระบบได้
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3. เมนูบริการอาจารย์
เมนูบริ การอาจารย์ เป็ นเมนูที่ชว่ ยบริ การอาจารย์ผ้ สู อนในด้ านต่างๆ ทังด้
้ านที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาหรื อ
เป็ นอาจารย์ผ้ สู อน
รายการเมนูในส่วนเมนูบริ การอาจารย์ ประกอบด้ วย
 รายชื่อนักศึกษา (อ.ที่ปรึกษา)
- ข้ อมูลรายชื่อนักศึกษา กรณีทอี่ าจารย์เป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษา
 รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
- ข้ อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
 ส่งบันทึกข้ อความ
- ข้ อมูลส่งบันทึกข้ อความ
 Login แทนนักศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษาทาการ Login แทนนักศึกษา

รูป : รายการเมนูยอ่ ยในส่วนเมนูข้อมูลพื ้นฐาน
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3.1

รายชื่อนักศึกษา (อ.ที่ปรึกษา)

รายชื่อนักศึกษา (อ.ที่ปรึ กษา) เป็ นหัวข้ อที่ใช้ ในการให้ อาจารย์ที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาสามารถจัดการข้ อมูล
ของนักศึกษาที่อาจารย์ทา่ นนันดู
้ แลอยูโ่ ดยจัดแบ่งข้ อมูลของนักศึกษาตามกลุม่ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ จดั แบ่งไว้ แล้ ว

รูป : หน้ าจอสืบค้ นนักศึกษา ตามกลุม่ นักศึกษา
การเข้ าสูห่ น้ าจอสืบค้ นนักศึกษานันอาจารย์
้
ที่ปรึ กษาต้ องทาการเลือกข้ อ วิทยาเขตและกลุม่ นักศึกษาก่อน
เมื่อทาการเลือกแล้ วข้ อมูลนักศึกษาตามรายการนักศึกษา ซึง่ ข้ อมูลนักศึกษา คือ ลาดับ,รหัสนักศึกษา,ชื่อ -นามสกุล,
ประวัตินกั ศึกษา,ผลการศึกษา
โดยข้ อมูลนักศึกษาที่เป็ นประวัตินกั ศึกษาและผลการศึกษานันสามารถเชื
้
่อมโยงไปยังหน้ าอี่นได้
 ประวัตินกั ศึกษา เชื่อมโยงไปยังหน้ าการขึ ้นทะเบียนนักศึกษา สามารถดูข้อมูลต่างๆ
ของนักศึกษาได้ เช่น ขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา,ข้ อมูลส่วนตัว,ข้ อมูลที่อยู่, ข้ อมูลคุณวุฒิ
การศึกษา,ข้ อมูลการทางาน,ข้ อมูลบิดามารดา และผู้ปกครอง,ข้ อมูลทุนการศึกษาและ
ข้ อมูลอื่น ๆ
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รูป : หน้ าจอการขึ ้นทะเบียนนักศึกษา
 ผลการศึกษา เชื่อมโยงไปยังหน้ าตรวจสอบผลการศึกษา สามารถดูข้อมูลผลการศึกษา
ได้ จาก รายการผลการศึกษา

รูป : หน้ าจอตรวจสอบผลการศึกษา
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3.2

รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน แสดงรายชื่อของนักศึกษาที่ทาการลงทะเบียนเรี ยน

รูป : สืบค้ นรายชื่อนักศึกษา ตามรายวิชา-กลุม่ เรี ยน
การเข้ าสูห่ น้ าจอการสืบค้ นรายชื่อนักศึกษา ตามรายวิชา-กลุม่ เรี ยนนัน้ ต้ องทาการเลือกเมนูภาคการศึกษา/
ปี การศึกษา,วิทยาเขต,ระดับวุฒิการศึกษา,ประเภทเวลาเรี ยน,คณะ,สาขาวิชา,โปรแกรมวิชา,รายวิชาและกลุม่ เรี ยน
ตามลาดับเพราะลาดับการเลือกเมนูนนเมนู
ั ้ ที่อยูก่ ่อนหน้ าได้ กาหนดข้ อมูลของเมนูอนั ดบต่อไป
หลังจากการเลือกเมนูข้อมูลแล้ ว ปรากฏรายการนักศึกษา ที่แสดงข้ อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนแสดงลาดับ
,รหัสนักศึกษาและชื่อ-นามสกุล
การส่งออกข้ อมูลข้ อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
สามารถพิมพ์รายงานข้ อมูลของนักศึกษาที่ลงทะเบียนได้
สามารถ Download ข้ อมูลของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็ นเอกสาร
Excel ได้
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3.3

ส่ งบันทึกข้ อความ

ส่งบันทึกข้ อความ เป็ นหน้ าการจัดการข้ อความที่อาจารย์ผ้ สู อนสามารถทาการส่งข้ อความที่ต้องการให้ กับ
นักศึกษาที่ได้ ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาที่อาจารย์ผูู ู้สอนรับผิดชอบอยู่

รูป : หน้ าการส่งข้ อความจากอาจารย์ผ้ สู อน
การเข้ าสู่หน้ าจอหน้ า การส่งข้ อความจากอาจารย์ ผ้ สู อน ต้ องทาการเลือกข้ อมูลจากเมนู วิทยาเขตและ
อาจารย์ผ้ สู อน
หลังจากการเลือกเมนูข้อมูลแล้ ว ปรากฏรายการรายวิชา – กลุม่ เรี ยน ซึง่ แสดงข้ อมูลรายวิชาหรื อกลุม่ เรี ยน
ที่อาจารย์ผูสอนท่านนัน้ รับผิดชอบอยู่ ให้ ทาการเลือกรายวิชาหรื อกลุ่มเรี ยนที่ต้องการทาการส่งข้ อความ ชื่อของ
รายวิชาหรื อกลุม่ เรี ยนที่เลือกปรากฏที่ รายวิชา – กลุม่ เรี ยน ส่วนข้ อมูลข้ อความปรากฏที่รายการข้ อความ
รายการข้ อความ แสดงข้ อมูลของข้ อความที่ อาจารย์ผ้ ูสอนสามารถใช้ ในการส่งถึงนักศึกษาโดยรายการ
ข้ อความที่แสดงมี ลาดับ,วันที่,ข้ อความและส่งถึง
การจัดการรายการข้ อความ
เลือกข้ อความทีต่ ้ องการ
แก้ ไขข้ อความที่ต้องการ
ลบข้ อความที่ต้องการ
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รายการนักศึกษา แสดงข้ อมูลของข้ อรายชื่ อของนักศึกษาที่ อาจารย์ผ้ ูสอนเป็ นผู้คดั เลือกให้ สามารถรั บ
ข้ อความที่ต้องการส่งโดยรายการนักศึกษา ที่แสดงมี ลาดับ,รหัสนักศึกษาและชื่อ-นามสกุล
การจัดการรายการนักศึกษา
แก้ ไขนักศึกษาที่อาจารย์ผ้ สู อนคัดเลือก
ลบนักศึกษาที่อาจารย์ผ้ สู อนคัดเลือก
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3.4

Login แทนนักศึกษา

Login แทนนักศึกษา เป็ นหน้ าการให้ สทิ ธิ์อาจารย์ที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถทาการ Login เป็ นนักศึกษา
เพื่อสามารถเข้ าไปจัดการทางานบางอย่างแทนนักศึกษาได้

รูป : หน้ าเข้ าระบบแทนนักศึกษา
การเข้ าสูห่ น้ าจอหน้ าเข้ าระบบแทนนักศึกษา อาจารย์ที่สามารถจัดการข้ อมูลได้ ต้องเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
ต้ องมีนกั ศึกษาที่สงั กัดอยูใ่ นระบบเรี ยบร้ อยแล้ ว
หน้ าการเข้ าสูห่ น้ าจอหน้ า เข้ าระบบแทนนักศึกษา แสดงข้ อมูลของนักศึกษาทังหมดที
้
่สงั กัดอยู่กับอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยข้ อมูลนักศึกษาที่แสดง มี ลาดับ,รหัสนักศึกษา,ชื่อ-นามสกุล,โปรแกรมวิชาและหลักสูตร
การจัดการเข้ าระบบแทนนักศึกษา
เลือกนักศึกษาที่ต้องการ Login แทน
ต้ องการ Login แทนนักศึกษาที่เลือกไว้
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4. เมนูหลักสูตร/แผนการเรี ยน
หลักสูตร/แผนการเรี ยน เป็ นการกาหนดหลักสูตรและแผนการเรี ยนที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนของแต่ละปี
การศึกษา
รายการเมนูในส่วนเมนูหลักสูตร/แผนการเรี ยน ประกอบด้ วย
 หมวดวิชา/กลุม่ วิชา
- ข้ อมูลหมวดวิชา/กลุม่ วิชา
 รายวิชา
- ข้ อมูลรายวิชา
 โครงสร้ างหลักสูตร
- ข้ อมูลโครงสร้ างหลักสูตร
 แผนการเรี ยน
- ข้ อมูลแผนการเรี ยน

รูป : รายการเมนูย่อยในส่ วนเมนูข้อมูลพืน้ ฐาน
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4.1

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา

หมวดวิชา/กลุม่ วิชา หน้ าจอแสดงรายละเอียดและโครงสร้ างของข้ อมูลหมวดวิชา/กลุม่ วิชา และสามารถทา
การเพิ่มข้ อมูลและแก้ ไขโครงสร้ างของหมวดวิชา/กลุม่ วิชาได้

รูป : หน้ าหมวดวิชา – กลุ่มวิชา – กลุ่มวิชาย่ อย
การเข้ าสูห่ น้ าหมวดวิชา – กลุม่ วิชา – กลุม่ วิชาย่อย ต้ องทาการเลือกข้ อมูลที่เมนูวิทยาเขตและระดับวุฒิ
การศึกษา
หน้ า หมวดวิชา – กลุ่มวิชา – กลุ่มวิชาย่อย แสดงข้ อมูลของหมวดวิชา กลุ่มวิชาและกลุ่มวิชาย่อย ใน
รูปแบบของ Tree ที่อยูท่ างด้ านซ้ าย โดยโครงสร้ างในการแสดงนัน้ คือ
 ระดับวุฒกิ ารศึกษา แสดงที่สว่ นบนสุดของ Tree
 หมวดวิชา แสดงเป็ นอันดับที่ 2 ของ Tree อยูภ่ ายใต้ ระดับวุฒิการศึกษา
 กลุม่ วิชา แสดงเป็ นอันดับที่ 3 ของ Tree อยูภ่ ายใต้ ระดับหมวดวิชา
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 กลุม่ วิชาย่อย แสดงเป็ นอันดับที่ 4 ของ Tree อยูภ่ ายใต้ ระดับกลุม่ วิชา
เมื่อทาการเลือกหมวดวิชา – กลุม่ วิชา – กลุม่ วิชาย่อย แล้ ว ปรากฏข้ อมูลของหมวดวิชา – กลุม่ วิชา – กลุม่
วิชาย่อย นันที
้ ่ รายการกลุม่ วิชา
รายการกลุม่ วิชา แสดงข้ อมูลของหมวดวิชา – กลุม่ วิชา – กลุม่ วิชาย่อย โดยข้ อมูลในรายการกลุม่ วิชานี ้ใช้
ในการแสดงและเพิ่มข้ อมูลได้ ข้ อมูลที่แสดง ดังนี ้
- หมวดวิชา
หมวดวิชาที่สงั กัด
- รหัสกลุม่ วิชา
รหัสของกลุม่ วิชา
- ชื่อกลุม่ วิชา (ไทย)
ชื่อภาษาไทยที่ใช้ เรี ยกกลุม่ วิชา
- ชื่อกลุม่ วิชา (English)
ชื่อภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ เรี ยกกลุม่ วิชา
- สถานะการใช้ งาน
สถานะการใช้ งานมี 2 คือ ใช้ งานกับยกเลิก
การจัดการหมวดวิชา – กลุม่ วิชา – กลุม่ วิชาย่อย
ใช้ เพิม่ ข้ อมูลของหมวดวิชา – กลุม่ วิชา – กลุม่ วิชาย่อย
ใช้ ลบข้ อมูลของหมวดวิชา – กลุม่ วิชา – กลุม่ วิชาย่อย
ทาการบันทึกข้ อมูลของหมวดวิชา – กลุม่ วิชา – กลุม่ วิชาย่อย ที่มกี ารเปลีย่ น
แปลง
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4.2

รายวิชา

รายวิชา หน้ าจอแสดงรายละเอียดและโครงสร้ างของข้ อมูลรายวิชา และสามารถทาการเพิ่มข้ อมูลและแก้ ไข
โครงสร้ างของรายวิชาได้

รูป : หน้ ารายวิชา
การเข้ าสูห่ น้ ารายวิชา ต้ องทาการเลือกข้ อมูลที่เมนูวิทยาเขต,ระดับวุฒิการศึกษาและคณะ
หน้ ารายวิชา แสดงข้ อมูลรายวิชา ในรู ปแบบของ Tree ที่อยู่ทางด้ านซ้ าย โดยโครงสร้ างในการแสดงมี 2
ระดับ คือ
 รายวิชา แสดงที่สว่ นบนสุดของ Tree
 ข้ อมูลรายวิชา แสดงเป็ นอันดับที่ 2 ของ Tree อยูภ่ ายใต้ ระดับรายวิชา โดยรายวิชาทีใ่ ช้ ต้องอยู่
ภายใต้ ระดับรายวิชาทังหมด
้
เมื่อทาการเลือกข้ อมูลรายวิชา แล้ ว ปรากฏข้ อมูลของข้ อมูลรายวิชานันที
้ ่ รายการรายวิชา
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รายการรายวิชา แสดงข้ อมูลของรายวิชา โดยข้ อมูลในรายการรายวิชานี ้ใช้ ในการแสดงและเพิ่มข้ อมูลได้
ข้ อมูลที่แสดง ดังนี ้
- รหัสวิชา
รหัสของรายวิชา
- ชื่อวิชา (ไทย)
ชื่อภาษาไทยที่ใช้ เรี ยกรายวิชา
- ชื่อวิชา (Eng)
ชื่อภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ เรี ยกรายวิชา
- ชื่อวิชา (ชื่อย่อ)
ชื่อย่อที่ใช้ เรี ยกรายวิชา
- หน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบตั ิ-รวม)
จานวนหน่วยกิตของรายวิชา แบ่งเป็ น จานวนหน่วยกิตใน
ภาคทฤษฏี,จานวนหน่วยกิตในภาคปฏิบตั ิและจานวนหน่วยกิตรวม
- เวลาเรี ยน (ทฤษฏี-ปฏิบตั ิ-นอกเวลา) จานวนเวลาเรี ยนของรายวิชา แบ่งเป็ น จานวนเวลาเรี ยน
ในภาคทฤษฏี,จานวนเวลาเรียนในภาคปฏิบตั ิและจานวนเวลาเรียนรวม(คาบเรี ยนต่อสัปดาห์)
- คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายของรายวิชา
การจัดการรายวิชา
ใช้ เพิม่ ข้ อมูลของรายวิชา
ใช้ ลบข้ อมูลของรายวิชา
ทาการบันทึกข้ อมูลของรายวิชา ทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง
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4.3

โครงสร้ างหลักสูตร

โครงสร้ างหลักสูตร เป็ นการกาหนดโครงสร้ างหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร/โปรแกรมวิชาที่ใช้ ในการจัดการ
เรี ยนการสอน

รูป : หน้ าจัดทาโครงสร้ างหลักสูตร
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การเข้ าสูห่ น้ าจัดทาโครงสร้ างหลักสูตร สามารถเข้ าใช้ งานได้ 2 กรณี
- เรี ยกดูและแก้ ไขโครงสร้ างหลักสูตรที่มีอยู่ ต้ องทาการเลือกข้ อมูลที่เมนูวิทยาเขต,ระดับวุฒิ
การศึกษา,คณะ,สาขาวิชา,หลักสูตร/โปรแกรมวิชาและปี ที่จดั ทา
- เพิ่มโครงสร้ างหลักสูตรใหม่ โดยใช้
เมื่อทาการเข้ าสู่หน้ าจัดทาโครงสร้ างหลักสูตรแล้ ว ปรากฏข้ อมูลของโครงสร้ างหลักสูตรนันที
้ ่รายละเอียด
หลักสูตร/โปรแกรมวิชา โดยข้ อมูลในรายการรายละเอียดหลักสูตร/โปรแกรมวิชา นี ้ใช้ ในการแสดงและเพิ่มข้ อมูลได้
ข้ อมูลของหลักสูตร/โปรแกรมวิชาที่แสดง คือ
- จานวนหน่วยกิต (หน่วยกิต)
- ชื ้อโครงสร้ างหลักสูตร
- หมายเหตุ
- สถานะการใช้ งาน
หน้ ารายละเอียดหลักสูตร/โปรแกรมวิชา ในส่วนที่แสดงข้ อมูลโครงสร้ างหลักสูตร ในรูปแบบของ Tree ที่อยู่
ทางด้ านซ้ าย โดยโครงสร้ างในการแสดงมี 3 ระดับ คือ
 โครงสร้ างหลักสูตร แสดงที่สว่ นบนสุดของ Tree
 หมวดวิชา แสดงเป็ นอันดับที่ 2 ของ Tree อยูภ่ ายใต้ โครงสร้ างหลักสูตร
 กลุม่ วิชา แสดงเป็ นอันดับที่ 3 ของ Tree อยูภ่ ายใต้ หมวดวิชา
การจัดการรายละเอียดหลักสูตร/โปรแกรมวิชา
เมื่อทาการเลือกโครงสร้ างหลักสูตรแล้ ว ปรากฏข้ อมูลของข้ อมูลโครงสร้ างหลักสูตรนันที
้ ่ รายการหมวดวิชา
สามารถทาการเพิ่ม,ลบและแก้ ไขหมวดวิชาได้
เมื่อทาการเลือกโครงสร้ างหลักสูตรแล้ ว ปรากฏข้ อมูลของข้ อมูลโครงสร้ างหลักสูตรนันที
้ ่ รายการกลุม่ วิชา
สามารถทาการเพิ่ม,ลบและแก้ ไขกลุม่ วิชาได้
เมื่อทาการเลือกโครงสร้ างหลักสูตรแล้ ว ปรากฏข้ อมูลของข้ อมูลโครงสร้ างหลักสูตรนัน้ ที่ รายการวิชา
สามารถทาการเพิ่ม,ลบและแก้ ไขวิชาได้
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4.4

แผนการเรียน
แผนการเรี ยน เป็ นการกาหนดแผนการเรี ยนของแต่ละหลักสูตร/โปรแกรมวิชาทีใ่ ช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน

รูป : หน้ าจัดทาแผนการเรียน
การเข้ าสูห่ น้ าจัดทาแผนการเรี ยน สามารถเข้ าใช้ งานได้ 2 กรณี
- เรี ยกดูและแก้ ไขโครงสร้ างหลักสูตรที่มีอยู่ ต้ องทาการเลือกข้ อมูลที่เมนูวิทยาเขต,ระดับวุฒิ
การศึกษา,คณะ,สาขาวิชา,หลักสูตร/โปรแกรมวิชา,ปี และแผนการเรี ยน
- จัดทาแผนการเรี ยนใหม่ โดยเลือกข้ อมูลที่เมนูวิทยาเขต,ระดับวุฒกิ ารศึกษา,คณะ,สาขาวิชา
,หลักสูตร/โปรแกรมวิชา,ปี แล้ วปรากฏส่วนส่วนของการจัดทาแผนการเรี ยนใหม่ ให้ ทาการกาหนด
จานวนปี การศึกษาทังหมด
้
(ปี ) และเลือกปุ่ ม
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รูป : ส่วนของการจัดทาแผนการเรี ยนใหม่
ข้ อมูลจัดทาแผนการเรี ยนที่แสดง
- จานวนปี การศึกษาทังหมด
้
แสดงข้ อมูลของแต่ละภาคเรี ยนที่ใช้ จดั ทาแผนการสอน โดยแบ่งเป็ น
ภาคเรี ยน คือ ภาคเรี ยนที่ 1 ,ภาคเรี ยนที่ 2 , ภาคฤดูร้อน สามารถกาหนดจานวนปี การศึกษา
ทังหมดได้
้
- ภาคเรี ยนที่ 1 แสดงข้ อมูลรายวิชาที่กาหนดให้ เรี ยนในภาคเรี ยนนี ้ได้ โดยข้ อมูลรายวิชาที่แสดง คือ
รหัส – ชื่อรายวิชา,หน่วยกิตทฤษฏี,หน่วยกิต,หน่วยกิตรวม,คาบเรี ยนทฤษฏี,คาบเรี ยนปฏิบตั ิ,
คาบเรี ยนนอกเวลา สามารถทาการแก้ ไขและลบข้ อมูลได้
- ภาคเรี ยนที่ 2 แสดงข้ อมูลรายวิชาที่กาหนดให้ เรี ยนในภาคเรี ยนนี ้ได้ โดยข้ อมูลรายวิชาที่แสดง คือ
รหัส – ชื่อรายวิชา,หน่วยกิตทฤษฏี,หน่วยกิต,หน่วยกิตรวม,คาบเรี ยนทฤษฏี,คาบเรี ยนปฏิบตั ิ,
คาบเรี ยนนอกเวลา สามารถทาการแก้ ไขและลบข้ อมูลได้
- ภาคฤดูร้อน แสดงข้ อมูลรายวิชาที่กาหนดให้ เรี ยนในภาคเรี ยนนี ้ได้ โดยข้ อมูลรายวิชาที่แสดง คือ
รหัส – ชื่อรายวิชา,หน่วยกิตทฤษฏี,หน่วยกิต,หน่วยกิตรวม,คาบเรี ยนทฤษฏี,คาบเรี ยนปฏิบตั ิ,
คาบเรี ยนนอกเวลา สามารถทาการแก้ ไขและลบข้ อมูลได้
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5. เมนูตารางเรี ยน/ตารางสอน
ตารางเรี ยน/ตารางสอน เป็ นการกาหนดตารางเรี ยนและตารางสอนที่ใช้ ใ นการเรี ยนการสอนของแต่ละปี
การศึกษา
รายการเมนูในส่วนเมนูหลักตารางเรี ยน/ตารางสอน ประกอบด้ วย
 จัดทาตารางสอน
- ข้ อมูลตารางสอนของแต่ละชันปี
้
 กาหนดอาจารย์ผ้ สู อน
- ข้ อมูลอาจารย์ผ้ สู อนในแต่ละวิชา
 กาหนดคาบเรียน
- ข้ อมูลเวลาเรี ยนในแต่ละวิชา
 แผนการเรี ยน
- ข้ อมูลแผนการเรี ยน

รูป : รายการเมนูย่อยในส่ วนเมนู ตารางเรียน/ตารางสอน
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5.1

จัดทาตารางสอน

จัด ท าตารางสอน เป็ นหน้ าที่ ใ ช้ สาหรั บ จัด การท าตารางเวลาวิ ช าเรี ยน ของแต่ละโปรแกรมวิ ชา ให้ กับ
นักศึกษาแต่ละชันปี
้

รูป : หน้ าจัดทาตารางสอน
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การเข้ าสูห่ น้ าจอจัดทาตารางสิบนัน้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการเลือกข้ อ วิทยาเขต , ภาคการศึกษา / ปี การศึกษา ,
ระดับวุฒิการศึกษา, โปรแกรมวิชา และชันปี
้ ก่อน หลังจากนันจะแสดงตารางสอนของข้
้
อมูลที่ได้ เลือกไว้ ในขันต้
้ น
และจะแสดงข้ อมูล
การปรับปรุงและแก้ ไข
-

ผู้ใช้ สามารถเพิ่มตารางสอนได้ โดยกดปุ่ ม
หลังจากนันวิ
้ ชาที่เลือกจะปรากฏใน
ตารางสอน แต่ข้อมูลนี ้จะยังไม่ได้ ถกู บันทึก จนกว่าจะเลือกบันทึก

-

ผู้ใช้ สามรถลบข้ อมูลในตารางสอนได้ โดย กด
หลังจากนันวิ
้ ชาที่เลือกลบจะหายไปจาก
ตารางสอน แต่ข้อมูลนี ้จะยังไม่ได้ ถกู บันทึก จนกว่าจะเลือกบันทึก

-

หากผู้ใช้ จดั ทาตารางสอนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ถ้ าต้ องการบันทึกข้ อมูล ให้ กดปุ่ ม
หลังจากนันข้
้ อมูลในตารางสอนทุกวิชาจะถูกเก็บบันทึกข้ อมูล
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5.2

กาหนดอาจารย์ ผ้ สู อน

การเข้ าสู่หน้ าจอกาหนดอาจารย์ ผ้ สู อนนัน้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการเลือกข้ อมูล วิทยาเขต , ภาคการศึกษา / ปี
การศึกษา , ระดับวุฒิการศึกษา, โปรแกรมวิชา และชันปี
้ ก่อน หลังจากนันจะแสดงรายการข้
้
อมูลอาจารย์ผ้ สู อนใน
แต่
ละวิชา

รูป : หน้ ากาหนดอาจารย์ ผ้ สู อน
หน้ ากาหนดอาจารย์ผ้ สู อน ในส่วนที่แสดงรายการรายวิชา - กลุม่ เรี ยนในรู ปแบบของ Tree ที่อยู่ทางด้ าน
ซ้ าย โดยโครงสร้ างในการแสดงมี 2 ระดับ คือ
 ข้ อมูลโปรแกรมวิชา แสดงที่สว่ นบนสุดของ Tree
 ข้ อมูลวิชา แสดงเป็ นอันดับที่ 2 ของ Tree อยูภ่ ายใต้ โปรแกรมวิชา
การจัดการรายละเอียดอาจารย์ผ้ สู อน
เมื่อทาการเลือกข้ อมูลวิชาแล้ ว จะปรากฏข้ อมูลของข้ อมูลอาจารย์ผ้ สู อนในรายวิชานัน้ ซึ่ง สามารถทาการ
เพิ่ม,ลบและแก้ ไขอาจารย์ผ้ สู อนในรายวิชานันได้
้ วิชาได้
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5.3

กาหนดคาบเรียน

การเข้ าสู่หน้ าจอกาหนดคาบเรี ยนนัน้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการเลือกข้ อมูล วิทยาเขต และ ภาคการศึกษา / ปี
การศึกษา หลังจากนันจะแสดงรายการคาบเรี
้
ยน

รูป : หน้ ากาหนดอาจารย์ ผ้ สู อน
การจัดการคาบเรี ยน
-

ผู้ใช้ สามารถเพิ่ม/แก้ ไข คาบเรี ยนได้ โดยกดปุ่ ม
เลือกบันทึก

แต่ข้อมูลนี ้จะยังไม่ได้ ถกู บันทึก จนกว่าจะ

-

ผู้ใช้ สามรถลบข้ อมูล คาบเรี ยนได้ โดยกดปุ่ ม
หลังจากนันวิ
้ ชาที่เลือกลบจะหายไปจาก
ตาราง แต่ข้อมูลนี ้จะยังไม่ได้ ถกู บันทึก จนกว่าจะเลือกบันทึก

-

หากผู้ใช้ ต้องการบันทึกข้ อมูลคาบเรี ยน ให้ กดปุ่ ม
ทังหมดจะถู
้
กเก็บบันทึกข้ อมูล

หลังจากนันข้
้ อมูลในคาบเรี ยน
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6. เมนูตารางสอบ
ตารางสอบ เป็ นการกาหนดตารางเวลาสอบที่ใช้ ในการจัดเวลาสอบของแต่ละวิชา รายการเมนูในส่วนเมนู
หลักตารางสอบ ประกอบด้ วย
 กาหนดเวลาสอบ
- ข้ อมูลเวลาที่ใช้ ในการสอบ
 กาหนดวันสอบ
- ข้ อมูลวันที่ใช้ ในสอบ
 จัดทาตารางสอบ
- ข้ อมูลตารางสอบ
 กาหนดห้ องสอบ
- ข้ อมูลห้ องที่ใช้ ในการสอบ
 กาหนดห้ องสอบ-รายวิชา - ข้ อมูลกาหนดห้ องสอบของแต่ละรายวิชา
 กาหนดผู้คมุ สอบ
- ข้ อมูลกาหนดอาจารย์ผ้ คู มุ สอบ

รูป : รายการเมนูย่อยในส่ วนเมนู ตารางสอบ
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6.1

กาหนดเวลาสอบ

การเข้ าสูห่ น้ าจอกาหนดเวลาสอบนัน้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการเลือกข้ อมูล วิทยาเขต , ภาคการศึกษา / ปี การศึกษา
, ระดับวุฒิการศึกษา และประเภทการสอบ หลังจากนันจะแสดงรายการเวลาสอบ
้

รูป : หน้ ากาหนดเวลาสอบ
การกาหนดเวลาทีใ่ ช้ ในการสอบ
-

ผู้ใช้ สามารถเพิ่ม/แก้ ไข เวลาสอบได้ โดยกดปุ่ ม
เลือกบันทึก

แต่ข้อมูลนี ้จะยังไม่ได้ ถกู บันทึก จนกว่าจะ

-

ผู้ใช้ สามรถลบข้ อมูล เวลาสอบได้ โดยกดปุ่ ม
หลังจากนันวิ
้ ชาที่เลือกลบจะหายไปจาก
ตาราง แต่ข้อมูลนี ้จะยังไม่ได้ ถกู บันทึก จนกว่าจะเลือกบันทึก

-

หากผู้ใช้ ต้องการบันทึกข้ อมูลเวลาสอบให้ กดปุ่ ม
ทังหมดจะถู
้
กเก็บบันทึกข้ อมูล

หลังจากนันข้
้ อมูลในเวลาสอบ
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6.2

กาหนดวันสอบ

การเข้ าสูห่ น้ าจอกาหนดวันสอบนัน้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการเลือกข้ อมูล วิทยาเขต , ภาคการศึกษา / ปี การศึกษา ,
ระดับวุฒิการศึกษา , ประเภทการสอบ , วันที่เริ่ มต้ นของการสอบ และวันที่สิ ้นสุดของการสอบ หลังจากนันจะแสดง
้
รายการวันที่ใช้ ในการสอบ

รูป : หน้ ากาหนดวันสอบ
การกาหนดวันทีใ่ ช้ ในการสอบ
- ผู้ใช้ สามารถเพิ่มวันที่ใช้ ในการสอบโดยระบุวันที่เริ่ มต้ นการสอบและวันที่สิ ้นสุดการสอบหาก
ต้ องการให้ วนั ใดเป็ นวัที่ใช่ในการสอบให้ หากไม่ต้องการให้ วนั ใดเป็ นวันที่ใช้ ในการสอบให้
หลังจากนันให้
้ กดปุ่ ม

เพื่อบันทึกวันที่ใช้ ในการสอบ
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6.3

จัดทาตารางสอบ

การเข้ าสูห่ น้ าจอจัดทาตารางสอบนัน้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการเลือกข้ อมูล วิทยาเขต , ภาคการศึกษา / ปี การศึกษา
, ระดับวุฒิการศึกษา และประเภทการสอบ หลังจากนันจะแสดงตารางเวลาการสอบ
้

รูป : หน้ าจัดทาตารางสอบ
การปรับปรุงและแก้ ไขตารางสอบ
-

ผู้ใช้ สามารถเพิ่มตารางสอบได้ โดยกดปุ่ ม
หลังจากนันวิ
้ ชาที่เลือกจะปรากฏใน
ตารางสอบ แต่ข้อมูลนี ้จะยังไม่ได้ ถกู บันทึก จนกว่าจะเลือกบันทึก

-

ผู้ใช้ สามรถลบข้ อมูลในตารางสอบได้ โดย กด
หลังจากนันวิ
้ ชาที่เลือกลบจะหายไปจาก
ตารางสอบ แต่ข้อมูลนี ้จะยังไม่ได้ ถกู บันทึก จนกว่าจะเลือกบันทึก

-

หากผู้ใช้ จดั ทาตารางสอบเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ถ้ าต้ องการบันทึกข้ อมูล ให้ กดปุ่ ม
หลังจากนันข้
้ อมูลในตารางสอบทุกวิชาสอบจะถูกเก็บบันทึกข้ อมูล
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6.4

กาหนดห้ องสอบ

การเข้ าสูห่ น้ าจอกาหนดห้ องสอบนัน้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการเลือกข้ อมูล วิทยาเขต , ภาคการศึกษา / ปี การศึกษา
, ระดับวุฒิการศึกษา และประเภทการสอบ หลังจากนันจะแสดงห้
้
องที่จะใช้ ในการกาหนดห้ องสอบ

รูป : หน้ ากาหนดห้ องสอบ
หน้ ากาหนดอาจารย์ห้องสอบ ในส่วนที่แสดงรายการรายอาคาร - ห้ องในรูปแบบของ Tree ที่อยู่ทางด้ าน
ซ้ าย โดยโครงสร้ างในการแสดงมี 2 ระดับ คือ
 ข้ อมูลอาคาร แสดงที่สว่ นบนสุดของ Tree
 ข้ อมูลห้ อง แสดงเป็ นอันดับที่ 2 ของ Tree อยูภ่ ายใต้ อาคาร
การจัดการกาหนดห้ องสอบ
เมื่อทาการเลือกข้ อมูลห้ องแล้ ว จะปรากฏข้ อมูลของห้ องนัน้ ซึ่งสามารถทาการเพิ่ม,ลบและแก้ ไข ห้ องสอบ
ได้
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6.5

กาหนดห้ องสอบ - รายวิชา

การเข้ าสูห่ น้ าจอกาหนดห้ องสอบ – ราบวิชานัน้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการเลือกข้ อมูล วิทยาเขต , ภาคการศึกษา / ปี
การศึกษา , ระดับวุฒิการศึกษา และประเภทการสอบ หลังจากนันจะแสดงกลุ
้
ม่ สอบและห้ องที่จะใช้ ในการกาหนด
ห้ องสอบ

รูป : หน้ ากาหนดห้ องสอบ - รายวิชา
หน้ ากาหนดกาหนดห้ องสอบ – ราบวิชานัน้ จะแสดงข้ อมูลในรูปแบบ Tree อยู่ 2 ส่วน คือ
1.รายวิชา - กลุม่ เรี ยน ได้ มีการแสดงแบ่งกลุม่ เป็ น 3 ระดับ คือ
 วันที่สอบ แสดงที่สว่ นบนสุดของ Tree
 วิชาที่สอบ แสดงเป็ นอันดับที่ 2 ของ Tree อยูภ่ ายใต้ วนั ที่สอบ
 กลุม่ สอบแสดงเป็ นอันดับที่ 3 ของ Tree อยูภ่ ายใต้ วิชาที่สอบ
2.อาคาร – ห้ องเรี ยน ได้ มีการแสดงแบ่งกลุม่ เป็ น 3 ระดับ คือ
 อาคาร แสดงที่สว่ นบนสุดของ Tree
 ห้ องเรี ยน แสดงเป็ นอันดับที่ 2 ของ Tree อยูภ่ ายใต้ อาคาร
 ห้ องย่อย แสดงเป็ นอันดับที่ 3 ของ Tree อยูภ่ ายใต้ ห้องเรียน
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การจัดการสอบ – รายวิชา
- หลังจากผู้ใช้ ได้ ทาการเลือกกลุม่ สอบและวิชาสอบเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วหากจะทาการจับห้ องสอบ
กับกลุม่ สอบเข้ าด้ วยกันให้ กดปุ่ ม เพื่อเพิ่มข้ อมูล
- ผู้ ใช้ สามรถลบข้ อมู ล ความสัม พัน ธ์ ข องกลุ่ ม สอบกั บ ห้ องสอบได้ โดย กดปุ่ ม เพื่ อ ลบ
ความสัมพันธ์ แต่ข้อมูลนี ้จะยังไม่ได้ ถกู บันทึก จนกว่าจะเลือกบันทึก
- หากผู้ใช้ จัดทาความสัมพันธ์ ของกลุ่มสอบกับห้ องสอบเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ถ้ าต้ องการบันทึก
ข้ อมูล ให้ กดปุ่ ม

หลังจากนันข้
้ อมูลทังหมดจะถู
้
กเก็บบันทึกข้ อมูล
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6.6

กาหนดผู้คุมสอบ

การเข้ าสูห่ น้ าจอกาหนดผู้คมุ สอบนัน้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการเลือกข้ อมูล วิทยาเขต , ภาคการศึกษา /
ปี การศึกษา , ระดับวุฒิการศึกษา และโปรแกรมวิชา หลังจากนันจะแสดงข้
้
อมูลผู้คมุ สอบ

รูป : หน้ ากาหนดผู้คุมสอบ
หน้ ากาหนดผู้คมุ สอบ ในส่วนที่แสดงรายการรายวันสอบ – รายวิชา – ห้ องสอบ ในรู ปแบบของ Tree ที่
อยูท่ างด้ านซ้ าย โดยโครงสร้ างในการแสดงมี 2 ระดับ คือ
 ข้ อมูลวันที่สอบ แสดงที่สว่ นบนสุดของ Tree
 ข้ อมูลวิชาสอบ-ห้ องสอบ แสดงเป็ นอันดับที่ 2 ของ Tree อยูภ่ ายใต้ วนั ที่สอบ
การจัดการกาหนดผู้คมุ สอบ
1. เมื่อทาการเลือกข้ อมูลห้ องแล้ ว จะปรากฏข้ อมูลของผู้คมุ สอบ ซึง่ สามารถทาการเพิม่ และแก้ ไข ผู้
คุมสอบได้ โดยกดปุ่ ม
และหากต้ องการลบข้ อมูลให้ กดปุ่ ม
เพื่อทาการลบข้ อมูล และ
ผู้ใช้ สามารถเลือ่ นอันดับผู้คมุ สอบโดยกดปุ่ ม เพื่อเลือ่ นอันดับขึ ้น
ลง

และ

เพื่อเลือ่ นอันดับ
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บทที่ 7 เมนูบันทึกผลการสอบ

7. เมนูบันทึกผลการเรี ยน
บันทึกผลการเรี ยน เป็ นทาการกาหนดค่าต่างๆที่ใช้ ในการคานวณผลการศึกษาและอนุมตั ิผลการศึกษา
รายการเมนูในส่วนเมนูบนั ทึกผลการเรี ยน ประกอบด้ วย
 กาหนดการตัดเกรด
- ข้ อมูลคะแนนและเกณฑ์ทใี่ ช้ ในการตัดเกรด
 บันทึกผลการศึกษา
- ข้ อมูลโครงสร้ างหลักสูตร
 อนุมตั ิผลการศึกษา
- ข้ อมูลแผนการเรี ยน

รูป : หน้ ากาหนดผู้คุมสอบ
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บทที่ 7 เมนูบันทึกผลการสอบ
7.1

กาหนดการตัดเกรด

การเข้ าสูห่ น้ าจอกาหนดการตัดเกรดนัน้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการเลือกข้ อมูล วิทยาเขต , ภาคการศึกษา /
ปี การศึกษา , ระดับวุฒิการศึกษา , คณะ , รายวิชา และกลุม่ เรียน หลังจากนันจะแสดงข้
้
อมูลการวัดผลการศึกษา

รูป : หน้ ากาหนดการตัดเกรด
การปรับปรุงและแก้ ไขข้ อมูลการตัดเกรด
-

ผู้ใช้ สามารถเพิ่มและแก้ ไขข้ อมูลการตัดเกรดได้ โดยกดปุ่ ม

หน้ า 37

บทที่ 7 เมนูบันทึกผลการสอบ
7.2

บันทึกผลการศึกษา

การเข้ าสูห่ น้ าจอบันทึกผลการศึกษานัน้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการเลือกข้ อมูล วิทยาเขต , ภาคการศึกษา /
ปี การศึกษา , ระดับวุฒิการศึกษา , คณะ , รายวิชา , กลุม่ เรี ยน และการสอบย่อย หลังจากนันจะแสดงข้
้
อมูลการ
บันทึกผลการศึกษา

รูป : หน้ าบันทึกผลการศึกษา
การปรับปรุงและแก้ ไขข้ อมูลบันทึกผลการศึกษา
-

ผู้ใช้ สามารถเพิ่มและแก้ ไขข้ อมูลการตัดเกรดได้ โดยกดปุ่ ม
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บทที่ 7 เมนูบันทึกผลการสอบ
7.3

อนุมตั ิผลการศึกษา

การเข้ าสูห่ น้ าจอบันทึกผลการศึกษานัน้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการเลือกข้ อมูล วิทยาเขต , ภาคการศึกษา /
ปี การศึกษา , ระดับวุฒิการศึกษา , คณะ และสถานะผลการศึกษา หลังจากนันจะแสดงรายการผลการศึ
้
กษาของแต่
ละรายวิชา

รูป : หน้ าอนุมัติผลการศึกษา
การจัดการอนุมตั ิผลการศึกษา
-

ผู้ใช้ สามารถอนุมตั ิผลการศึกษาได้ โดยกดปุ่ ม

และหากไม่ต้องการอนุมตั ิ

ผลการศึกษาสามารถทาได้ โดยกดปุ่ ม
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บทที่ 8 รายงาน/สอบถามข้ อมูล

8. รายงาน/สอบถามข้ อมูล
รายงาน / สอบถามข้ อมูล เป็ นหมวดของการออกรายงานรายงานต่างๆเพื่อที่จะนาข้ อมูลออกมาแสดงใน
รูปแบบเอกสารได้
รายการเมนูในส่วนเมนูรายงาน/สอบถามข้ อมูล ประกอบด้ วย
 สถิติการลงทะเบียนหลักสูตร - ข้ อมูลรายงานเชิงสถิติของจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
 สถิติการลงทะเบียนรายวิชา - ข้ อมูลรายงานเชิงสถิติของจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ในแต่ละรายวิชา
 ประวัตินกั ศึกษา
- ข้ อมูลประวัตินกั ศึกษา

รูป : หน้ ารายงาน / สอบถามข้ อมูล
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บทที่ 8 รายงาน/สอบถามข้ อมูล
8.1

สถิติการลงทะเบียน(หลักสูตร)

การเข้ าสูห่ น้ าจอสถิติการลงทะเบียนหลักสูตรนัน้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการเลือกข้ อมูล วิทยาเขต , ภาคการศึกษา/
ปี การศึกษา, คณะ , โปรแกรมวิชา และประเภทเวลาเรี ยน หลังจากนันจะแสดงข้
้
อมูลจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน

รูป : หน้ าสถิตกิ ารลงทะเบียน(หลักสูตร)
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บทที่ 8 รายงาน/สอบถามข้ อมูล
การพิมพ์รายงานสถิตกิ ารลงทะเบียน(หลักสูตร)
- ผู้ใช้ สามารถพิมพ์รายงานสถิติการลงทะเบียน(หลักสูร) ได้ โดยกดปุ่ ม
หลังจากนัน้
ระบบจะรแสดงข้ อมูลรายงานให้ ผ้ ใู ช้ สามารถพิมพ์รายงานออกมาในรูปแบบเอกสารได้ ดังรูป

รูป : รายงานสถิตกิ ารลงทะเบียน(หลักสูตร)
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บทที่ 8 รายงาน/สอบถามข้ อมูล
8.2

สถิติการลงทะเบียน(รายวิชา)

การเข้ าสูห่ น้ าจอสถิติการลงทะเบียนรายวิชานัน้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการเลือกข้ อมูล วิทยาเขต , ภาคการศึกษา /
ปี การศึกษา, ระดับวุฒกิ ารศึกษา ,คณะ , และรายวิชา หลังจากนันจะแสดงข้
้
อมูลจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนตาม
ในแต่ละรายวิชา

รูป : หน้ าสถิตกิ ารลงทะเบียน(รายวิชา)
การพิมพ์รายงานสถิตกิ ารลงทะเบียน(รายวิชา)
- ผู้ใช้ สามารถพิมพ์รายงานสถิตกิ ารลงทะเบียน(รายวิชา) ได้ โดยกดปุ่ ม
หลังจากนัน้
ระบบจะแสดงข้ อมูลรายงานให้ ผ้ ใู ช้ สามารถพิมพ์รายงานออกมาในรูปแบบเอกสารได้ ดังรูป

รูป : รายงานสถิตกิ ารลงทะเบียน(รายวิชา)
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บทที่ 8 รายงาน/สอบถามข้ อมูล
8.3

ประวัตินักศึกษา

การเข้ าสูห่ น้ าจอประวัตินกั ศึกษานัน้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการเลือกกรอกข้ อมูลที่ใช้ ในการค้ นหาประวัตินกั ศึกษา
แล้ วค้ นหาข้ อมูลหลังจากนันจะแสดงข้
้
อมูลจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน

รูป : หน้ าประวัตนิ ักศึกษา
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บทที่ 8 รายงาน/สอบถามข้ อมูล
การพิมพ์รายงานประวัตินกั ศึกษา
-

ผู้ใช้ สามารถพิมพ์รายงานประวัตินกั ศึกษา ได้ โดยกดปุ่ ม
หลังจากนันระบบ
้
จะแสดงข้ อมูลรายงานให้ ผ้ ใู ช้ สามารถพิมพ์รายงานออกมาในรูปแบบเอกสารได้
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