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1. ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เป็นส่วนจัดการข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบดูรายชื่อนักศึกษาที่เป็นที่ปรึกษาได ้

และสามารถนัดหมายนักศึกษาได้ 
 

1.1 รายชื่อนักศึกษา 
เป็นเมนูข้อมูลรายชื่อนักศึกษาทีเ่ป็นที่ปรึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบดูรายละเอียดของข้อมูลได้ ดังนี้ 

1) คลิกท่ีเมนู ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

2) คลิกท่ีเมนู A1 รายช่ือนักศึกษา 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนู A1 รายชื่อนักศึกษา 

 

รายละเอียดข้อมูลนักศึกษา คลิกปุ่ม   เ พ่ือตรวจสอบดูรายละเอียดข้อมูล  
โดยรายละเอียดข้อมูลนักศึกษาแบ่งออกเป็น 8 ส่วน ดังนี้ 

1) ข้อมูลส่วนตัว  

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอข้อมูลส่วนตัว  
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2) ข้อมูลการศึกษา 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอข้อมูลการศึกษา 

 

3) ข้อมูลการศึกษาเดิม 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอข้อมูลการศึกษาเดิม 

 

4) ข้อมูลผู้ปกครอง 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ปกครอง  
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5) ข้อมูลที่อยู่ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอข้อมูลที่อยู่ 

 
6) ข้อมูลบัญชีธนาคาร 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอข้อมูลบัญชีธนาคาร 
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7) ข้อมูลการเงิน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอข้อมูลการเงิน 

 
8) ข้อมูลทุนการศึกษา 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอข้อมูลทุนการศึกษา 
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การพิมพ์รายงานข้อมูล  คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รายงานข้อมูลนักศึกษา 
ที่เป็นที่ปรึกษา 

 
รูปภาพ แสดงรายงานข้อมูลรายชื่อนักเรียนนักศึกษา 
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1.2 นัดหมายนักศึกษา 
เป ็นเมนูข ้อม ูลน ัดหมายนักศึกษา ซึ ่งสามารถตรวจสอบดูรายละเอียดข้อมูล  เพิ ่ม แก้ไข  

และลบข้อมูลได้ ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

2) คลิกท่ีเมนู นัดหมายนักเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูบุคลากร/ครูผู้สอน 

 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม  หรือ  เพ่ือเพ่ิม/แก้ไข
ข้อมูลการนัดหมายนักศึกษาได้ ดังนี้ 

1) ระบุข้อมูล หัวข้อมูลการนัดหมาย ที่ต้องการบันทึก 

2) เลือกข้อมูล วันที่นัดหมาย ที่ต้องการบันทึกฃ 

3) ระบุข้อมูล เวลาที่นัดหมาย ที่ต้องการบันทึก 

4) ระบุข้อมูล สถานที่นัดหมาย ที่ต้องการบันทึก 

5) ระบุข้อมูล รายละเอียดการนัดหมาย ที่ต้องการบันทึก 

6) ระบุข้อมูล ไฟล์ประกอบการนัดหมาย (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB) ที่ต้องการบันทึก 

7) ระบุข้อมูล หมายเหตุการณ์นัดหมายอาจารย์ท่ีปรึกษา ที่ต้องการบันทึก 

8) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลการนัดหมายนักศึกษา 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการเพ่ิม/แก้ไขข้อมูลการนัดหมายนักศึกษา  
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การแก้ไขข้อมูลการติดต่อ  คลิกปุ่ม  เ พ่ือแก้ไขข้อมูลการติดต่อ 
ของที่ปรึกษา ดังนี้ 

1) ระบุข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ ที่ต้องการบันทึก 

2) ระบขุ้อมูล อีเมล ที่ต้องการบันทึก 

3) ระบุข้อมูล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ที่ต้องการบันทึก 

4) ระบุข้อมูล วันเวลาที่สามารถติดต่อได้ ที่ต้องการบันทึก 

5) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลการติดต่อนัดหมายนักศึกษา 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลการติดต่อนัดหมายนักศึกษา 

 
รายละเอียดข้อมูล คลิกปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบดูข้อมูลและจัดการข้อมูลการนัดหมายได้ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลการนัดหมายนักศึกษา 
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การเพิ่มนักศึกษา คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมนักศึกษาในการนัดหมาย ดังนี้ 
1) คลิกเลือก นักศึกษาที่ต้องการนัดหมาย  

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลในการเลือกนักศึกษาในการนัดหมาย 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการเพ่ิมนักศึกษาในการนัดหมาย 

 

การเพิ่มนักศึกษา  คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมนักศึกษาที่ เป็นที่ปรึกษา 
ในการนัดหมาย ดังนี้ 

1) คลิกเลือก นักศึกษาที่ต้องการนัดหมาย  

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลในการเลือกนักศึกษาในการนัดหมาย 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการเพ่ิมนักศึกษาท่ีเป็นที่ปรึกษาในการนัดหมาย 
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บันทึกนัดหมายเรียบร้อยแล้ว สามารถด าเนินการได้ ดังนี้  
1) คลิกเลือก นักศึกษาที่ต้องบันทึกในการนัดหมาย 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลการนัดหมาย 

3) จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูลนักศึกษาในการนัดหมาย 

 
 
การลบข้อมูลนักเรียนในการนัดหมาย สามารถด าเนินการได้ ดังนี้  

1) คลิกเลือก นักศึกษาที่ต้องลบในการนัดหมาย 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือลบข้อมูล 

3) จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการลบข้อมูลนักศึกษาในการนัดหมาย 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการลบข้อมูลนักเรียนในการนัดหมาย  
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บันทึกการเข้าร่วม สามารถระบุนักศึกษาได้ว่านักศึกษาคนไหนเข้าร่วมการนัดหมายได้ ดังนี้ 
1) คลิกเลือก นักศึกษาเพื่อบันทึกการเข้าร่วม 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลในการเข้าร่วม 

3) จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการเข้าร่วม 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลในการเข้าร่วมนัดหมาย 

 
บันทึกการไม่เข้าร่วม สามารถระบุนักศึกษาได้ว่านักศึกษาคนไหนไมเ่ข้าร่วมการนัดหมายได้ ดังนี้ 

1) คลิกเลือก นักศึกษาเพื่อบันทึกการไม่เข้าร่วม 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลในการไมเ่ข้าร่วม 

3) จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการไมเ่ข้าร่วม 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลในการไม่เข้าร่วมนัดหมาย  
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บันทึกผลการนัดหมาย คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกผลการนัดหมาย 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลผลการนัดหมาย 


