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บทที่ 1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

 

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มี ภาระหน้าท่ีในการขับเคล่ือนงานในระดับ

บัณฑิตศึกษาเพื่อให้งานด้านจัดการการศึกษา อาทิ งานวิทยานิพนธ์ งานทุน เป็นไปอย่างเรียบร้อย คล่องตัว 

จึงจ าเป็นต้องมีระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้

สามารถดูแลนักศึกษาได้ต้ังแต่แรกเข้า ช่วยติดตามคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาให้สอดคล้องกับการ

ด าเนินงานวิจัยตามแผนการศึกษาเช่น แผนการศึกษาของนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ โมเดลยุโรป เพิ่มความ

สะดวกและแม่นย าในการด าเนินงานด้านการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และการด าเนินการปิดทุนด้วย

ผลงานตีพิมพ์ ซึ่งระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละด้านจะมีผลเกี่ยวเนื่องไปถึงระยะเวลาในการขอส าเร็จ

การศึกษาของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

บทที่ 2 วัตถุประสงค์ 

 

1. เพื่อสนับสนุนให้การท างานท่ีเช่ือมต่อกันหลายหน่วยงานมีความสะดวกและรวดเร็ว 

2. เพื่อติดตามการด าเนินงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษา 

3. เพื่อเพิ่มความสะดวกและแม่นย าในการตรวจสอบผลการปิดทุนซึ่งมีเงื่อนไขผูกพันกับการจบ

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3 
 

 

บทที่ 3 การใช้งานหน้า Dashboard 

 

การใช้งานหน้า Dashboard ส าหรับแสดงภาพรวม 

ผู้ดูแลสามารถดูภาพรวมแผนการศึกษาในระดับนักศึกษาท้ังปริญญาโทและปริญญาเอก 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1หน้ารายการ Dashboard 
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บทที่ 4 การใช้งานเมนู ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้ารายการป้ายประชาสัมพันธ ์

 

การใช้งานเมนู ป้ายประชาสัมพันธ ์

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ดังภาพที่ 2 หน้ารายการประชาสัมพันธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 หน้ารายการประชาสัมพันธ์ 
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ขั้นตอนการสร้าง ป้ายประชาสัมพันธ์  

- เข้าเมนู “ป้ายประชาสัมพันธ์” จากนัน้ คลิกที่ปุม่   
 

 

 
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างป้ายประชาสัมพันธ์   
- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้าป้ายประชาสัมพันธ์   

 

 

บทที่ 3 การใช้งานหน้า Dashboard 

 

 

 

 

 
 

2 

3 

ภาพที่ 4 หน้าสร้ายป้ายประชาสัมพันธ์ 

ภาพที่ 3 หน้ารายการประชาสัมพันธ์ 
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การแก้ไข ป้ายประชาสัมพันธ ์

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 5 หน้าแก้ไขป้ายประชาสัมพันธ์ 

 

 

 
- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการ จากนั้น

คลิกท่ี 

 

 

 

 

 
 

การลบ ป้ายประชาสัมพันธ ์

- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 7  ยืนยันการลบ 

 

 
 

ภาพที่ 5 หน้ารายการประชาสัมพันธ์ 

4 

1 

2 

ภาพที่ 6 หน้าแก้ไขป้ายประชาสัมพันธ์ 

ภาพที่ 7ยืนยันการลบ 
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การค้นหา ป้ายประชาสัมพันธ ์

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 
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บทที่ 5 การใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการโพสต์ 

 

การใช้งานหน้า รายการเมนูโพสต์ ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ รายการเมนูโพสต์ ดังภาพที่ 8 หน้ารายการเมนูโพสต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 หน้าจอรายการโพสต์ 
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ขั้นตอนการสร้าง รายการเมนูโพสต์  

- เข้าเมนู “รายการเมนูโพสต์” จากนั้น คลิกที่ปุ่ม   
 

 

 

 
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการโพสต์ 
- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการโพสต์ 

 

 

บทที่ 3 การใช้งานหน้า Dashboard 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าจอการท างานโพสต์ 

 

ภาพที่ 10 หน้าสร้างรายการโพสต์ 
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การแก้ไข รายการโพสต์ 

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 5 หน้าแก้ไขรายการโพสต์ 

 

 

 
- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการ จากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 
 

 

 

 

 
 

การลบ รายการโพสต์ 

- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 7  ยืนยันการลบ 

 

 

ภาพที่ 13 ยืนยันการลบ 

ภาพที่ 11 หน้าจอรายการโพสต์ 

ภาพที่ 12 หน้าแก้ไขรายการโพสต์ 
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การค้นหา รายการโพสต์ 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 
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บทที่ 6 การใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการหมวดหมู่โพสต์ 

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการหมวดหมู่โพสต์ ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ รายการเมนูโพสต์ ดังภาพที่ 14 หน้ารายการหมวดหมู่โพสต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 
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ขั้นตอนการสร้าง รายการหมวดหมู่โพสต์ 

- เข้าเมนู “รายการหมวดหมู่โพสต์” จากนั้น คลิกที่ปุ่ม   
 

 

 

 
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการหมวดหมู่โพสต์ 
- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการหมวดหมู่โพสต์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 หน้าจอการท างานหมวดหมู่โพสต์ 

 

2 

3 

ภาพที่ 16 หน้าสร้างหมวดหมู่โพสต์ 
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การแก้ไข รายการหมวดหมู่โพสต์ 

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 5 หน้าแก้ไขรายการหมวดหมู่

โพสต์ 

 

 

 
- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 
 

 

 
 

การลบ รายการหมวดหมู่โพสต์ 

- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 7  ยืนยันการลบ 

 

 

 

 
ภาพที่ 19 ยืนยันการลบ 

ภาพที่ 17 หน้าจอรายการหมวดหมู่โพสต์ 

2 

3 

ภาพที่ 18 หน้าแก้ไขหมวดหมู่โพสต์ 
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การค้นหา รายการหมวดหมู่โพสต์ 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 
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บทที่ 7 การใช้งานเมนูไฟล์เอกสาร  หน้าจอรายการไฟล์เอกสาร 

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการไฟล์เอกสาร ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ รายการเมนูโพสต์ ดังภาพที่ 20 หน้ารายการไฟล์เอกสาร 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 20 หน้ารายการไฟล์เอกสาร 
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ขั้นตอนการสร้าง รายการไฟล์เอกสาร 

- เข้าเมนู “รายการหมวดหมู่โพสต์” จากนั้น คลิกที่ปุ่ม   
 

 

 

 
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการหมวดหมู่โพสต์ 
- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการหมวดหมู่โพสต์ 

 

 

ภาพที่ 22 หน้าสร้างรายการไฟล์เอกสาร 

ภาพที่ 21 หน้าจอการท างานหมวดหมู่โพสต์ 
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การแก้ไข รายการหมวดหมู่โพสต์ 

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 5 หน้าแก้ไขรายการหมวดหมู่

โพสต์ 

 

 

 
- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

 

 

ภาพที่ 24 หน้าแก้ไขรายการไฟล์เอกสาร 

ภาพที่ 23 หน้าจอรายการหมวดหมู่โพสต์ 
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การลบ รายการไฟลเ์อกสาร 

- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 25  ยืนยันการ

ลบ 

 

 

 
การค้นหา รายการหมวดหมู่โพสต์ 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 ยืนยันการลบ 
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บทที่ 8 การใช้งานเมนูไฟล์เอกสาร  หน้าจอรายการไฟล์เอกสาร 

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการไฟล์เอกสาร ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ รายการเมนูโพสต์ ดังภาพที่ 26 หน้ารายการไฟล์เอกสาร 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 26 หน้ารายการไฟล์เอกสาร 
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ขั้นตอนการสร้าง รายการไฟล์เอกสาร 

- เข้าเมนู “รายการไฟล์เอกสาร” จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม   
 

 

 

 
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการไฟล์เอกสาร 
- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการไฟล์เอกสาร 

 

ภาพที่ 28 หน้าสร้างรายการไฟล์เอกสาร 

ภาพที่ 27 หน้าจอการท างานไฟล์เอกสาร 
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การแก้ไข รายการไฟล์เอกสาร 

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 29 หน้าแก้ไขรายการไฟล์

เอกสาร 
-  

 

 
- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

 

ภาพที่ 30 หน้าแก้ไขรายการไฟล์เอกสาร 

ภาพที่ 29 หน้าจอรายการไฟล์เอกสาร 
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การลบ รายการไฟลเ์อกสาร 

- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 31  ยืนยันการ

ลบ 

 

 

 

 

การค้นหา รายการไฟล์เอกสาร 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 31 ยืนยันการลบ 



24 
 

 

 

 

บทที่ 9 การใช้งานข้อมูลพื้นฐาน หน้าจอการศึกษา 

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการการศึกษา ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ รายการเมนูโพสต์ ดังภาพที่ 32 หน้ารายการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 หน้าการศึกษา 
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ขั้นตอนการสร้าง รายการศึกษา 

- เข้าเมนู “รายการศึกษา” จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม   
 

 

 

 
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการศึกษา 
- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการศึกษา 

 

 

 

 

 

การแก้ไข รายการไฟล์เอกสาร 

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 5 หน้าแก้ไขรายการไฟล์เอกสาร 
 

 

ภาพที่ 34 หน้าเพ่ิมการศึกษา 

 

ภาพที่ 33 หน้าจอเพ่ิมการศึกษา 

ภาพที่ 35 หน้าจอแก้ไขการศึกษา 
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- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 
 

 

 

 
การลบ รายการศึกษา 

- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 37  ยืนยันการ

ลบ 

 

 

 

 

การค้นหา รายการไฟล์เอกสาร 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

ภาพที่ 37 ยืนยันการลบ 

ภาพที่ 36 หน้าแก้ไขการศึกษา 
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- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 

 

 

บทที่ 10 การใช้งานเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าจอระดับการศึกษา 

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการระดับการศึกษาส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายการระดับ ดังภาพที่ 32 หน้ารายการระดับการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 38 หน้าระดับการศึกษา 
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ขั้นตอนการสร้าง รายการระดับการศึกษา 

- เข้าเมนู “รายการระดับการศึกษา” จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม   
 

 

 

 
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการระดับการศึกษา 
- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการระดับการศึกษา 

 

 

 

ภาพที่ 39 หน้าจอเพ่ิมรายการระดับการศึกษา 

ภาพที่ 40 หน้าเพ่ิมระดับการศึกษา 
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การแก้ไข รายการระดับการศึกษา 

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 5 หน้าแก้ไขรายการไฟล์เอกสาร 
 

 

 
- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

 

การลบ รายการระดับการศึกษา 

- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 43  ยืนยันการ

ลบ 

 

 

ภาพที่ 43 ยืนยันการลบ 

ภาพที่ 42 หน้าแก้ไขระดับการศึกษา 

ภาพที่ 41 หน้าจอแก้ไขรายการระดับการศึกษา 
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การค้นหา รายการระดับการศึกษา 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 
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บทที่ 11 การใช้งานเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าจอส านักวิชา 

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการส านักวิชา ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายการระดับ ดังภาพที่ 44 หน้ารายการส านักวิชา 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 44 หน้าส านักวิชา 
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ขั้นตอนการสร้าง น าเข้าข้อมูลนักศึกษา 

- เลือกคลิกปุ่ม                          เพื่อเพิ่มรายส านักวิชา ดังภาพท่ี  45 หน้าส านักวิชา 
- เลือกไฟล์จากนั้นน าเข้าไฟล์ท่ีเลือก กดปุ่มน าเข้าไฟล์ 
- เมื่อต้องการยกเลิกการท ารายการ กดปุ่ม กากบาท หรือ กดปุ่ม close 

 

 

 
 

ขั้นตอนการสร้าง รายการส านักวิชา 

- เข้าเมนู “รายการส านักวิชา” จากนั้น คลิกที่ปุ่ม   

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการส านักวิชา 

 

 

 

ภาพที่ 46 หน้าจอเพ่ิมส านักวิชา 

ภาพที่ 45 หน้าน าเข้าข้อมูลนักศึกษา 
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- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการส านักวิชา 

การแก้ไข รายการระดับการศึกษา 

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 47 หน้าแก้ไขรายการส านักวิชา 

 

 

ภาพที่ 48 หน้าจอเพ่ิมส านักวิชา 

ภาพที่ 47 หน้าสร้างส านักวิชา 
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- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

การลบ รายการส านักวิชา 

- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 50  ยืนยันการ
ลบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 50 ยืนยันการลบ 

ภาพที่ 49 หน้าแก้ไขส านักวิชา 
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การค้นหา รายการส านักวิชา 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 
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บทที่ 12 การใช้งานเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าจอหลักสูตร 

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการหลักสูตร ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายหลักสูตร ดังภาพที่ 51 หน้ารายการหลักสูตร 

ขั้นตอนการสร้าง รายการหลักสูตร 

- เข้าเมนู “รายการหลักสูตร” จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม   

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการหลักสูตร 

 

 

 

ภาพที่ 51 หน้าหลักสูตร 

ภาพที่ 52 หน้าจอเพ่ิมหลักสูตร 
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- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการหลักสูตร 

 

การแก้ไข รายการหลักสูตร 

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 54 หน้าแก้ไขรายการหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 53 หน้าเพ่ิมหลักสูตร 

ภาพที่ 54 หน้าจอแก้ไขหลักสูตร 
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- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

การลบ รายการหลักสูตร 
- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 56  ยืนยันการ

ลบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 56 ยืนยันการลบ 

ภาพที่ 55 หน้าแก้ไขหลักสูตร 
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การค้นหา รายการหลักสูตร 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 
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บทที่ 12 การใช้งานเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าจอโปรแกรมวิชา 

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการโปรแกรมวิชา ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายโปรแกรมวิชา ดังภาพที่ 57 หน้ารายการโปรแกรมวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 57 หน้าโปรแกรมวิชา 
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ขั้นตอนการน าเข้า ข้อมูลนักศึกษา 

- เลือกคลิกปุ่ม                          เพื่อเพิ่มรายส านักวิชา ดังภาพท่ี  58 หน้าโปรแกรมวิชา 
- เลือกไฟล์จากนั้นน าเข้าไฟล์ท่ีเลือก กดปุ่มน าเข้าไฟล์ 
- เมื่อต้องการยกเลิกการท ารายการ กดปุ่ม กากบาท หรือ กดปุ่ม close 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการสร้าง รายการโปรแกรมวิชา 

- เข้าเมนู “รายการโปรแกรมวิชา” จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม   

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการโปรแกรมวิชา 

ภาพที่ 59 หน้าเพ่ิมโปรแกรมวิชา 

ภาพที่ 58 น าเข้าข้อมูลนักศึกษา 
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- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการโปรแกรมวิชา 

การแก้ไข รายการโปรแกรมวิชา 

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 61 หน้าแก้ไขรายการโปรแกรม

วิชา 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 61 หน้าจอแก้ไขโปรแกรมวิชา 

ภาพที่ 60 หน้าเพ่ิมโปรแกรมวิชา 
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- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

การลบ รายการโปรแกรมวิชา 
- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 56  ยืนยันการ

ลบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 63 ยืนยันการลบ 

ภาพที่ 62 หน้าแก้ไขโปรแกรมวิชา 
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การค้นหา รายการโปรแกรมวิชา 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 
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บทที่ 13 การใช้งานเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าจอนักศึกษา 

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการนักศึกษา ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายนักศึกษา ดังภาพที่ 64 หน้ารายการนักศึกษา 

 

ขั้นตอนการน าเข้า ข้อมูลนักศึกษา 

- เลือกคลิกปุ่ม                          เพื่อเพิ่มรายส านักวิชา ดังภาพท่ี  65 หน้านักศึกษา 
- เลือกไฟล์จากนั้นน าเข้าไฟล์ท่ีเลือก กดปุ่มน าเข้าไฟล์ 
- เมื่อต้องการยกเลิกการท ารายการ กดปุ่ม กากบาท หรือ กดปุ่ม close 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 65 น าเข้าข้อมูลนักศึกษา 

ภาพที่ 64 หน้านักศึกษา 
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ขั้นตอนการสร้าง รายการนักศึกษา 

- เข้าเมนู “รายการนักศึกษา” จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม   
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการนักศึกษา 
- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 66 หน้านักศึกษา 

ภาพที่ 67 หน้าเพ่ิมนักศึกษา 
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การแก้ไข รายการนักศึกษา 

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 54 หน้าแก้ไขรายการนักศึกษา 

 

 

- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

การลบ รายการนักศึกษา 
- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 56  ยืนยันการ

ลบ 
 

 

 

ภาพที่ 70 ยืนยันการลบ 

ภาพที่ 68 หน้านักศึกษา 

ภาพที่ 69 หน้าเพ่ิมนักศึกษา 
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การค้นหา รายการนักศึกษา 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 
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บทที่ 14 การใช้งานเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าจออาจารย์ 

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการอาจารย์ ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายอาจารย์ ดังภาพที่ 71 หน้ารายการอาจารย์ 

 

 

 

 

 ขั้นตอนการสร้าง รายการอาจารย์ 

- เข้าเมนู “รายการอาจารย์” จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม   
 

-  
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการอาจารย์ 
- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการอาจารย์ 

 

 

ภาพที่ 71 หน้าอาจารย์ 

ภาพที่ 72 หน้าอาจารย์ 

ภาพที่ 73 หน้าเพ่ิมอาจารย์ 
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การแก้ไข รายการอาจารย์ 

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 74 หน้าแก้ไขรายการอาจารย์ 

 

 
 

- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

การลบ รายการอาจารย์ 
- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 76  ยืนยันการ

ลบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 76 ยืนยันการลบ 

ภาพที่ 74 หน้าอาจารย์ 

ภาพที่ 75 หน้าแก้ไขอาจารย์ 
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การค้นหา รายการอาจารย์ 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 
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บทที่ 15 การใช้งานเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าจออาจารย์ที่ปรึกษา  

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการอาจารย์ที่ปรึกษา  ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายอาจารย์ที่ปรึกษา  ดังภาพที่ 77 หน้ารายการอาจารย์ที่

ปรึกษา  

 

 ขั้นตอนการสร้าง รายการอาจารย์ที่ปรึกษา  

- เข้าเมนู “รายการอาจารย์ท่ีปรึกษา ” จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม   

 

 
 

ภาพที่ 77 หน้าอาจารย์ที่ปรึกษา 

ภาพที่ 78 หน้าอาจารย์ที่ปรึกษา 
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- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการอาจารย์ท่ีปรึกษา  
- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการอาจารย์ท่ีปรึกษา  

การแก้ไข รายการอาจารย์ที่ปรึกษา  

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 80 หน้าแก้ไขรายการอาจารย์ท่ี

ปรึกษา  

 

- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

ภาพที่ 79 หน้าเพ่ิมอาจารย์ที่ปรึกษา 

ภาพที่ 80 หน้าอาจารย์ที่ปรึกษา 

ภาพที่ 81 หน้าแก้ไขอาจารย์ที่ปรึกษา 
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การลบ รายการอาจารย์ที่ปรึกษา  
- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 82  ยืนยันการ

ลบ 
 

 

 

 

 

การค้นหา รายการอาจารย์ที่ปรึกษา  

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 82 ยืนยันการลบ 
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บทที่ 16 การใช้งานเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าจอบุคลากร  

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการบุคลากร  ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายบุคลากร  ดังภาพที่ 83 หน้ารายการบุคลากร  

 ขั้นตอนการสร้าง รายการบุคลากร  

- เข้าเมนู “รายการบุคลากร ” จากนั้น คลิกที่ปุ่ม   

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการบุคลากร  

 
 
 
 
 

ภาพที่ 83 หน้าบุคลากร 

ภาพที่ 84 หน้าบุคลากร 
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- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการบุคลากร  

การแก้ไข รายการบุคลากร  

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 86 หน้าแก้ไขรายการบุคลากร  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 85 หน้าเพ่ิมบุคลากร 

ภาพที่ 86 หน้าบุคลากร 
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- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

การลบ รายการบุคลากร  
- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 88  ยืนยันการ

ลบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 88 ยืนยันการลบ 

ภาพที่ 87 หน้าแก้ไขบุคลากร 
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การค้นหา รายการบุคลากร 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 
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บทที่ 16 การใช้งานเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าจอบุคลากร  

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการปีการศึกษา  ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายปีการศึกษา  ดังภาพที่ 89 หน้ารายการปีการศึกษา  

 

 ขั้นตอนการสร้าง รายการปีการศึกษา  

- เข้าเมนู “รายการปีการศึกษา ” จากนั้น คลิกที่ ปุ่ม   

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการปีการศึกษา  

 
 
 

ภาพที่ 89 หน้าปีการศึกษา 

ภาพที่ 90 หน้าปีการศึกษา 
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- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการปีการศึกษา  

 

การแก้ไข รายการปีการศึกษา  

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 92 หน้าแก้ไขรายการปี

การศึกษา  

 

ภาพที่ 92 หน้าปีการศึกษา 

ภาพที่ 91 หน้าเพ่ิมปีการศึกษา 
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- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

การลบ รายการปีการศึกษา  
- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 94  ยืนยันการ

ลบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 94 ยืนยันการลบ 

ภาพที่ 93 หน้าแก้ไขปีการศึกษา 
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การค้นหา รายการปีการศึกษา 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 
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บทที่ 17 การใช้งานเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าจองบประมาณ  

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการงบประมาณ  ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายงบประมาณ  ดังภาพที่ 95 หน้ารายการงบประมาณ  

 ขั้นตอนการสร้าง รายการงบประมาณ  

- เข้าเมนู “รายการงบประมาณ ” จากนั้น คลิกที่ปุ่ม   

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการงบประมาณ  

 
 
 
 

ภาพที่ 95 หน้าจอปีงบประมาณ 

ภาพที่ 96 หน้าจอปีงบประมาณ 
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- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการงบประมาณ  

การแก้ไข รายการงบประมาณ  

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 98 หน้าแก้ไขรายการ

งบประมาณ  

 

- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

 

ภาพที่ 97 หน้าเพ่ิมปีการศึกษา 

ภาพที่ 98 หน้าจอปีงบประมาณ 

ภาพที่ 99 หน้าแก้ไขงบประมาณ 
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การลบ รายการงบประมาณ  
- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 100  ยืนยันการ

ลบ 
 

 

 

 

การค้นหา รายการงบประมาณ 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 100 ยืนยันการลบ 
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บทที่ 18 การใช้งานเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าจอแหล่งทุน  

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการแหล่งทุน  ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายแหล่งทุน  ดังภาพที่ 101 หน้ารายการแหล่งทุน  

 ขั้นตอนการสร้าง รายการแหล่งทุน  

- เข้าเมนู “รายการแหล่งทุน ” จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม   

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการแหล่งทุน  

 
 
 
 
 

ภาพที่ 101 หน้าจอแหล่งทุน 

ภาพที่ 102 หน้าจอแหล่งทุน 
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- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการแหล่งทุน 

การแก้ไข รายการแหล่งทุน  

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 104 หน้าแก้ไขรายการแหล่งทุน  

 

- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

 

 

ภาพที่ 104 หน้าจอแหล่งทุน 

ภาพที่ 103 หน้าเพ่ิมแหล่งทุน 

ภาพที่ 105 หน้าแก้ไขแหล่งทุน 
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การลบ รายการแหล่งทุน  

- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 106  ยืนยันการ
ลบ 
 

 

 

 

การค้นหา รายการแหล่งทุน 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 106 ยืนยันการลบ 
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บทที่ 19 การใช้งานเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าจอประเภทแหล่งทุน  

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการประเภทแหล่งทุน  ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายประเภทแหล่งทุน  ดังภาพที่ 107 หน้ารายการประเภท

แหล่งทุน  

 ขั้นตอนการสร้าง รายการประเภทแหล่งทุน  

- เข้าเมนู “รายการประเภทแหล่งทุน ” จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม   

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการประเภทแหล่งทุน  

 
 
 

ภาพที่ 107 หน้าประเภทแหล่งทุน 

ภาพที่ 108 หน้าประเภทแหล่งทุน 
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- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการประเภทแหล่งทุน 

การแก้ไข รายการประเภทแหล่งทุน  

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 110 หน้าแก้ไขรายการประเภท

แหล่งทุน  

 

 

- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

 

ภาพที่ 109 หน้าเพ่ิมประเภทแหล่งทุน 

ภาพที่ 111 หน้าแก้ไขประเภทแหล่งทุน 

ภาพที่ 110 หน้าประเภทแหล่งทุน 
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การลบ รายการประเภทแหล่งทุน  
- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 112  ยืนยันการ

ลบ 
 

 

 

 

การค้นหา รายการประเภทแหล่งทุน 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 112 ยืนยันการลบ 
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บทที่ 20 การใช้งานเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าจอผู้ใช ้ 

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการผู้ใช้  ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายผู้ใช้  ดังภาพที่ 113 หน้ารายการผู้ใช้  

 ขั้นตอนการสร้าง รายการผู้ใช้  

 

- เข้าเมนู “รายการผู้ใช้ ” จากนั้น คลิกที่ปุ่ม   

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการผู้ใช้  

 
 
 

ภาพที่ 113 หน้ารายการผู้ใช้ 

ภาพที่ 114 หน้ารายการผู้ใช้ 
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- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการผู้ใช้ 

การแก้ไข รายการผู้ใช้  

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 116 หน้าแก้ไขรายการผู้ใช้  

 

- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 
 

ภาพที่ 115 หน้าประเภทแหล่งทุน 

ภาพที่ 116 หน้ารายการผู้ใช้ 

ภาพที่ 117 หน้าแก้ไขหน้ารายการผู้ใช้ 
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การลบ รายการผู้ใช้  
- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 118  ยืนยันการ

ลบ 
 

 

 

 

การค้นหา รายการผู้ใช้ 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 118 ยืนยันการลบ 
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บทที่ 21 การใช้งานเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าจอกลุ่มผู้ใช ้ 

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการกลุ่มผู้ใช้  ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายกลุ่มผู้ใช้  ดังภาพที่ 119 หน้ารายการกลุ่มผู้ใช้  

 ขั้นตอนการสร้าง รายการกลุ่มผู้ใช้  

 

- เข้าเมนู “รายการกลุ่มผู้ใช้ ” จากนั้น คลิกที่ปุ่ม   

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการกลุ่มผู้ใช้  

ภาพที่ 119 หน้ากลุ่มผู้ใช้ 

ภาพที่ 120 หน้ากลุ่มผู้ใช้ 
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- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการกลุ่มผู้ใช้ 

การแก้ไข รายการกลุ่มผู้ใช้  

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 122 หน้าแก้ไขรายการกลุ่มผู้ใช้  

 

 

- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

ภาพที่ 121 หน้าเพ่ิมกลุ่มผู้ใช้ 

ภาพที่ 123 หน้าแก้ไขกลุ่มผู้ใช้ 

ภาพที่ 122 หน้ากลุ่มผู้ใช้ 
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การลบ รายการกลุ่มผู้ใช้  
- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 124  ยืนยันการ

ลบ 
 

 

 

 

การค้นหา รายการกลุ่มผู้ใช้ 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 124 ยืนยันการลบ 
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บทที่ 22 การใช้งานเมนแูผนการเรียนทั่วไป หน้าจอรูปแบบแผนการเรียนทั่วไป  

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการรูปแบบแผนการเรียนทัว่ไป  ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายรูปแบบแผนการเรียนทั่วไป  ดังภาพที่ 125 หน้ารายการ

รูปแบบแผนการเรียนทั่วไป  

 ขั้นตอนการสร้าง รายการรูปแบบแผนการเรียนทั่วไป  

- เข้าเมนู “รายการรูปแบบแผนการเรียนทั่วไป ” จากนั้น คลิกที่ปุ่ม   

 

ภาพที่ 125 หน้ารูปแบบแผนการเรียน 

ภาพที่ 126 หน้ารูปแบบแผนการเรียน 
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- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการรูปแบบแผนการเรียนท่ัวไป  
- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการรูปแบบแผนการเรียนท่ัวไป 

 
การแก้ไข รายการรูปแบบแผนการเรียนทั่วไป  

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 128 หน้าแก้ไขรายการรูปแบบ

แผนการเรียนท่ัวไป  

 

 

- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

ภาพที่ 127 หน้าเพ่ิมรูปแบบแผนการเรียนทั่วไป 

ภาพที่ 128 หน้ารูปแบบแผนการเรียน 
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การลบ รายการรูปแบบแผนการเรียนทั่วไป  

- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 130  ยืนยันการ
ลบ 
 

 

 

 

การค้นหา รายการรูปแบบแผนการเรียนทั่วไป 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 

 

ภาพที่ 130 ยืนยันการลบ 

ภาพที่ 129 หน้าแก้ไขหน้ารายการรูปแบบแผนการเรียนทั่วไป 
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บทที่ 23 การใช้งานเมนูแผนการเรียนทั่วไป หน้าจอรูปรายการแผนการเรียนทั่วไป  

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการรูปรายการแผนการเรียนทั่วไป  ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายรูปรายการแผนการเรียนทั่วไป  ดังภาพที่ 131 หน้า

รายการรูปรายการแผนการเรียนทั่วไป  

 

 ขั้นตอนการสร้าง รายการรูปรายการแผนการเรียนทั่วไป  

- เข้าเมนู “รายการรูปรายการแผนการเรียนทั่วไป ” จากนั้น คลิกที่ ปุ่ม   

 
 

ภาพที่ 131 หน้าแผนการเรียนทั่วไป 

ภาพที่ 132 หน้าแผนการเรียนทั่วไป 
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- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการรูปรายการแผนการเรียนท่ัวไป  
- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการรูปรายการแผนการเรียนท่ัวไป 

 

 

 

 

ภาพที่ 133 หน้าเพ่ิมรายการรูปแบบแผนการเรียนทั่วไป 
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ดู แผนการศึกษา 

- เลือกคลิกปุ่ม                        เพื่อดูแผนการศึกษา ดังภาพท่ี 134 หน้าแผนการศึกษา 

 

 

 
 

ภาพที่ 134 หน้าแผนการศึกษา 
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การลบ รายการรูปรายการแผนการเรียนทั่วไป  

- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 135  ยืนยันการ
ลบ 
 

 

 

 

 

การค้นหา รายการรูปรายการแผนการเรียนทั่วไป 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 

 

 

 

 

ภาพที่ 135 ยืนยันการลบ 
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บทที่ 24 การใช้งานเมนูสอบวัดคุณสมบัติ/ความรู้ หน้าจอรายการตวรจสอบคุณสมบัติ/ความรู้  

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการรายการตวรจสอบคุณสมบัติ/ความรู้  ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายรายการตวรจสอบคุณสมบัติ/ความรู้  ดังภาพที่ 136 หน้า

รายการรายการตวรจสอบคุณสมบัติ/ความรู้  

 ขั้นตอนการสร้าง รายการรายการตวรจสอบคุณสมบัติ/ความรู้  

- เข้าเมนู “รายการรายการตวรจสอบคุณสมบัติ/ความรู้ ” จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม   

 
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการรายการตวรจสอบคุณสมบัติ/ความรู้  

 

ภาพที่ 136 หน้าตวรจสอบคุณสมบัติ/ความรู้ทัง้หมด 

ภาพที่ 137 หน้าตวรจสอบคุณสมบัติ/ความรู้ทัง้หมด 
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- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการรายการตวรจสอบคุณสมบัติ/ความรู้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 138 หน้าเพ่ิมสอบคุณสมบัติ/ความรู้ 
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บทที่ 25 การใช้งานเมนูแผนการเรียนทั่วไป หน้าจอรายการสอบวัดคุณสมบัติ  

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการรายการสอบวัดคุณสมบัติ  ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายรายการสอบวัดคุณสมบัติ  ดังภาพที่ 139 หน้ารายการ

รายการสอบวัดคุณสมบัติ  

 

 ขั้นตอนการสร้าง รายการรายการสอบวัดคุณสมบัติ  

- เข้าเมนู “รายการรายการสอบวัดคุณสมบัติ ” จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม   

 
 

ภาพที่ 139 หน้าสอบวัดคุณสมบัติ 

ภาพที่ 140 หน้าสอบวัดคุณสมบัติ 
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- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการรายการสอบวัดคุณสมบัติ  
- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการรายการสอบวัดคุณสมบัติ 

การแก้ไข รายการรายการสอบวัดคุณสมบัติ  

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 142 หน้าแก้ไขรายการรายการ

สอบวัดคุณสมบัติ  

 

 

 

ภาพที่ 141 หน้าเพ่ิมสอบวัดคุณสมบัติ 

ภาพที่ 142 หน้าสอบวัดคุณสมบัติ 
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- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

 

การลบ รายการรายการสอบวัดคุณสมบัติ  

- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 144  ยืนยันการ
ลบ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 144 ยืนยันการลบ 

ภาพที่ 143 หน้าแก้ไขสอบวัดคุณสมบัติ 
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การค้นหา รายการรายการสอบวัดคุณสมบัติ 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 
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บทที่ 26 การใช้งานเมนแูผนการเรียนทั่วไป หน้าจอรายการสอบประมวลผลความรู้  

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการสอบประมวลผลความรู้  ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายรายการสอบวัดคุณสมบัติ  ดังภาพที่ 145 หน้ารายการ

สอบประมวลผลความรู้  

 ขั้นตอนการสร้าง รายการสอบประมวลผลความรู้  

- เข้าเมนู “รายการสอบประมวลผลความรู้ ” จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม   

 
 
 

ภาพที่ 145 หน้าการสอบประมวลผลความรู ้

ภาพที่ 146 หน้าการสอบประมวลผลความรู ้
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- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการสอบประมวลผลความรู้  
- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการสอบประมวลผลความรู้ 

การแก้ไข รายการสอบประมวลผลความรู้  

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 148 หน้าแก้ไขรายการสอบ

ประมวลผลความรู้  

 

 

 

 

ภาพที่ 147 หน้าเพ่ิมสอบประมวลผลความรู้ 

ภาพที่ 148 หน้าการสอบประมวลผลความรู ้
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- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

 

การลบ รายการสอบประมวลผลความรู้  

- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 150 ยืนยันการ
ลบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 150 ยืนยันการลบ 

ภาพที่ 149 หน้าแก้ไขสอบประมวลผลความรู ้
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การค้นหา รายการสอบประมวลผลความรู้ 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 
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บทที่ 27 การใช้งานทุนการศึกษา หน้าจอรายการทุนการศึกษา  

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการทุนการศึกษา  ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายรายการสอบวัดคุณสมบัติ  ดังภาพที่ 151 หน้ารายการ

ทุนการศึกษา  

ขั้นตอนการสร้าง รายการทุนการศึกษา  

- เข้าเมนู “รายการทุนการศึกษา ” จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม   

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการทุนการศึกษา  

 

ภาพที่ 151 หน้าการทุนการศึกษา 

ภาพที่ 152 หน้าการทุนการศึกษา 
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- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการทุนการศึกษา 

 
การแก้ไข รายการทุนการศึกษา  

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 154 หน้าแก้ไขรายการ

ทุนการศึกษา  

 

- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

ภาพที่ 153 หน้าเพ่ิมทุนการศึกษา 

ภาพที่ 154 หน้าการทุนการศึกษา 

ภาพที่ 155 หน้าแก้ไขทุนการศึกษา 
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การลบ รายการทุนการศึกษา  

- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 156 ยืนยันการ
ลบ 
 

 

 

 

 

การค้นหา รายการทุนการศึกษา 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 156 ยืนยันการลบ 
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บทที่ 28 การใช้งานทุนการศึกษา หน้าจอรายการบันทึกทุนการศึกษา  

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการบันทึกทุนการศึกษา  ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายรายการสอบวัดคุณสมบัติ  ดังภาพที่ 157 หน้ารายการ

บันทึกทุนการศึกษา  

 

ดู รายละเอียด  

-  คลิกท่ีปุ่ม     เพื่อดูรายละเอียดรายงานความก้าวหน้า ดังภาพท่ี 158 หน้า
รายการบันทึกทุนการศึกษา 

 
 

ภาพที่ 159 หน้าเพ่ิมบันทึกทุนการศึกษา 

ภาพที่ 157 หน้ารายการบันทึกทุนการศึกษา 

ภาพที่ 158 หน้ารายการบันทึกทุนการศึกษา 
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- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะสามารถจัดหการ ผลการรับรอง หรือดูรายงานสรุป 

 

การค้นหา รายการบันทึกทุนการศึกษา 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 

 

 

 

 

ภาพที่ 160 หน้าความก้าวหน้าทุนวิจัย 
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บทที่ 29 การใช้งานทุนการศึกษา หน้าจอรายการทุนวิจัย  

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการทุนวิจัย  ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายรายการสอบวัดคุณสมบัติ  ดังภาพที่ 161 หน้ารายการทุน

วิจัย  

 

ขั้นตอนการสร้าง รายการทุนวิจัย  

- เข้าเมนู “รายการทุนวิจัย ” จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม   

 
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการทุนวิจัย  

 

ภาพที่ 161 หน้ารายการทุนวิจัย 

ภาพที่ 162 หน้ารายการทุนวิจัย 
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- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการทุนวิจัย 
 

การแก้ไข รายการทุนวิจัย  

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 164 หน้าแก้ไขรายการทุนวิจัย  

- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

 

ภาพที่ 163 หน้าเพ่ิมทุนการศึกษา 

ภาพที่ 164 หน้ารายการทุนวิจัย 

ภาพที่ 165 หน้าแก้ไขทุนการศึกษา 
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การลบ รายการทุนวิจัย  

- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 166 ยืนยันการ
ลบ 
 

 

 

 

 

การค้นหา รายการทุนวิจัย 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 166 ยืนยันการลบ 
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บทที่ 30 การใช้งานทุนการศึกษา หน้าจอรายการบันทึกทุนการศึกษา   

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการบันทึกทุนการศึกษา   ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายรายการสอบวัดคุณสมบัติ  ดังภาพที่ 167 หน้ารายการ

บันทึกทุนการศึกษา   

ขั้นตอนการสร้าง รายการบันทึกทุนการศึกษา   

- เข้าเมนู “รายการบันทึกทุนการศึกษา  ” จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม   
 

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการบันทึกทุนการศึกษา   

 

ภาพที่ 167 หน้าบันทึกทุนการศึกษา 

ภาพที่ 168 หน้าบันทึกทุนการศึกษา 
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- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการบันทึกทุนการศึกษา 

 

การแก้ไข รายการบันทึกทุนการศึกษา   

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 170 หน้าแก้ไขรายการบันทึก

ทุนการศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 170 หน้ารายการทุนวิจัย 

ภาพที่ 169 หน้าเพ่ิมบันทึกทุนการศึกษา 
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- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

 

การลบ รายการบันทึกทุนการศึกษา   

- คลิกท่ีไอคอน     ของรายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพท่ี 172 ยืนยันการ
ลบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 172 ยืนยันการลบ 

ภาพที่ 171 หน้าแก้ไขบันทึกทุนการศึกษา 



106 
 

การค้นหา รายการบันทึกทุนการศึกษา 

- สามารถท าได้โดยการใส่ค าท่ีต้องการลงในช่องค้นหา 

- เลือกประเภทการค้นหา 

 

 

- กรอกค าค้นหา  

 

 

- เลือกตัวกรองเพื่อกรองหรือยกเลิก 

- จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา ระบบจะท า การประมวลผล และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาแสดง 
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บทที่ 31 การใช้งานทุนการศึกษา หน้าจอรายการการปิดทุนวิจัย   

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการการปิดทุนวิจัย   ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายรายการสอบวัดคุณสมบัติ  ดังภาพที่ 173 หน้ารายการ

การปิดทุนวิจัย   

 

- คลิกที่ปุ่ม     เพื่อดูรายละเอียดรายงานความก้าวหน้า ดังภาพท่ี 174 หน้า
รายการการปิดทุนวิจัย 

 
 
 

ภาพที่ 173 หน้ารายการการปิดทุนวิจัย 

ภาพที่ 174 หน้ารายการการปิดทุนวิจัย 
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- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะสามารถจัดหการ ผลการรับรอง หรือดูรายงานสรุป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 175 หน้าความก้าวหน้าทุนวิจัย 
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บทที่ 32 การใช้งานทุนภายนอก หน้าจอรายการทุนภายนอก   

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการทุนภายนอก   ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายรายการสอบวัดคุณสมบัติ  ดังภาพที่ 176 หน้ารายการทุน

ภายนอก   

 

ดูข้อมูล ทุนภายนอก 

- คลิกปุ่ม   เพื่อดูข้อมูลทุนภายนอกของนักศึกษารายบุคคน 

 

ภาพที่ 176 หน้าบันทึกทุนการศึกษา 

ภาพที่ 177 หน้าบันทึกทุนการศึกษา 
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- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะสามารถดูข้อมูลทุนของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 178 หน้าดูทุนภายนอก 
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บทที่ 33 การใชง้านวิจัยและวิทยานิพนธ์ หน้าจอรายการวิทยานิพนธ์    

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการวิทยานิพนธ์ ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายรายการสอบวัดคุณสมบัติ  ดังภาพที่ 179 หน้ารายการ

วิทยานิพนธ์    

ขั้นตอนการสร้าง รายการวิทยานิพนธ์  

- เข้าเมนู “รายการวิทยานิพนธ์ ” จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม   

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เลือกคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก หากไม่ต้องการสร้างรายการวิทยานิพนธ์ 

 
 
 

ภาพที่ 179 หน้ารายการวิทยานิพนธ์ 

ภาพที่ 180 หน้ารายการวิทยานิพนธ์ 
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- เมื่อท ารายการเสร็จส้ินระบบจะกลับไปยังหน้ารายการประเภทแหล่งทุน 

ดูข้อมูล ทุนภายนอก 

- คลิกปุ่ม   เพื่อดูข้อมูลทุนภายนอกของนักศึกษารายบุคคน 

- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะสามารถดูข้อมูลทุนของนักศึกษา 

 

 

 

ภาพที่ 182 หน้าบันทึกทุนการศึกษา 

ภาพที่ 181 หน้าเพ่ิมรายการวิทยานิพนธ์ 

ภาพที่ 183 หน้าแผนการศึกษา 
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บทที่ 34 การใชง้านวิจัยและวิทยานิพนธ์ หน้าจอรายการวิทยานิพนธ์    

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการสอบโครงร่างโครงร่างวิทยานิพนธ์   ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายสอบโครงร่างโครงร่างวิทยานิพนธ์   ดังภาพที่ 184 หน้า

รายการสอบโครงร่างโครงร่างวิทยานิพนธ์   

 การแก้ไข รายการสอบโครงร่างโครงร่างวิทยานิพนธ์   

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 98 หน้าแก้ไขรายการสอบโครง

ร่างโครงร่างวิทยานิพนธ์   

 

 

ภาพที่ 184 หน้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ภาพที่ 185 หน้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 186 หน้าแก้ไขการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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บทที่ 35 การใชง้านวิจัยและวิทยานิพนธ์ หน้าจอรายการโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายการโครงร่างวิทยานิพนธ์   ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายโครงร่างวิทยานิพนธ์   ดังภาพที่ 187 หน้ารายการโครง

ร่างวิทยานิพนธ์   

 ขั้นตอนการสร้าง รายการโครงร่างวิทยานิพนธ์   

การแก้ไข รายการโครงร่างวิทยานิพนธ์   

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 188 หน้าแก้ไขรายการโครงร่าง

วิทยานิพนธ์   

 

ภาพที่ 187 หน้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ภาพที่ 188 หน้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 189 หน้าการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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บทที่ 36 การใชง้านวิจัยและวิทยานิพนธ์ หน้าจอรายงานความก้าวหน้า 

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายงานความก้าวหน้า   ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายโครงร่างวิทยานิพนธ์   ดังภาพที่ 190 หน้ารายงาน

ความก้าวหน้า   

 ขั้นตอนการสร้าง รายงานความก้าวหน้า   

การแก้ไข รายงานความก้าวหน้า   

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 191 หน้าแก้ไขรายงาน

ความก้าวหน้า   

 

 

 

 

 

ภาพที่ 190 หน้าการรายงานความก้าวหน้า 

ภาพที่ 191 หน้าการรายงานความก้าวหน้า 



118 
 

- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 192 ละเอียดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 37 การใชง้านวิจัยและวิทยานิพนธ์ หน้าจอรายงานสอบวิทยานิพนธ ์

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายงานสอบวิทยานพินธ์   ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายโครงร่างวิทยานิพนธ์   ดังภาพที่ 193 หน้ารายงานสอบ

วิทยานิพนธ์   

 ขั้นตอนการสร้าง รายงานสอบวิทยานิพนธ์   

 

การแก้ไข รายงานสอบวิทยานิพนธ์   

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 194 หน้าแก้ไขรายงานสอบ

วิทยานิพนธ์   

 

 

 

 

ภาพที่ 193 หน้าการสอบวิทยานิพนธ์ 

ภาพที่ 194 หน้าการสอบวิทยานิพนธ์ 
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- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 195 หน้าการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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บทที่ 37 การใชง้านวิจัยและวิทยานิพนธ์ หน้าจอรายงานส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายงานส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์    ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายโครงร่างวิทยานิพนธ์   ดังภาพที่ 196 หน้ารายงานส่ง

วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์    

 ขั้นตอนการสร้าง รายงานส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์    

 

การแก้ไข รายงานส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์    

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 197 หน้าแก้ไขรายงานส่ง

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์    

 

 

 

 

ภาพที่ 196 หน้าการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

ภาพที่ 197 หน้าการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 198 หน้าการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 37 การใชง้านเมนูจบการศึกษา หน้าจอรายงานการจบการศึกษา   

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายงานการจบการศึกษา ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายโครงร่างวิทยานิพนธ์   ดังภาพที่ 199 หน้ารายงานการจบ

การศึกษา     

 ขั้นตอนการสร้าง รายงานการจบการศึกษา     

 

ดูรายละเอียดการจบการศึกษา 

- คลิกปุ่ม                   เพื่อดูรายละเอียดการจบการศึกษา ดังภาพท่ี 200 หน้ารายละเอียดการจบ
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 199 หน้าการจบการศึกษา 

ภาพที่ 200 หน้าหน้ารายละเอียดการจบการศึกษา 
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การแก้ไข รายงานการจบการศึกษา     

- คลิกปุ่ม        เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนจะแสดงหน้า ดังภาพท่ี 201 หน้าแก้ไขรายงานการจบ

การศึกษา     

 

- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีได้ใส่ไว้แต่แรก ให้แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการจากนั้น

คลิกท่ีปุ่มบันทึก 

 
 

 

 

ภาพที่ 202 หน้าเพ่ิมการอนุมัติจบ 

ภาพที่ 201 หน้าการจบการศึกษา 
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บทที่ 37 การใชง้านเมนูรายงาน หน้าจอรายงาน 

ารใช้งานเมนูโพสต์  หน้าจอรายการเมนูโพสต์ 

การใช้งานหน้า รายงาน ส าหรับแสดงภาพรวม 

 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการรายโครงร่างวิทยานิพนธ์   ดังภาพที่ 203 หน้ารายงาน 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆได้ที่นี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 203 หน้าหน้ารายงาน 
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ดูรายงานสรุปการตีพิมฑ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  

- คลิกเมนู   
- จะแสดงหน้า ดังภาพท่ี  204 รายงานสรุปสถานะงานวิทยานิพนธ์ 

- คลิกเมนู   
- จะแสดงหน้า ดังภาพท่ี  205 รายงานสรุปการตีพิมฑ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

 

 

 

 

ภาพที่ 204 รายงานสรุปสถานะงานวิทยานิพนธ์ 

ภาพที่ 205 รายงานสรุปการตีพิมฑ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
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ดูรายงานทุนการศึกษา 

- คลิกเมนู   
- จะแสดงหน้า ดังภาพท่ี  206 รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา/ทุนวิจัย/ได้รับท้ัง 2 

ประเภท 

 

- คลิกเมนู   
- จะแสดงหน้า ดังภาพท่ี  207 รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาท่ีรายงานความก้าวหน้าทุนการศึกษา 

 

 

 
 

ภาพที่ 206 รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา/ทุนวิจัย/ได้รับทั้ง 2 ประเภท 

ภาพที่ 207 รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาท่ีรายงานความก้าวหน้าทุนการศึกษา 
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- คลิกเมนู   
- จะแสดงหน้า ดังภาพท่ี  208 รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาท่ีรายงานความก้าวหน้าทุนวิจัย 

 
ดูรายงานการส าเร็จการศึกษา 

- คลิกเมนู   
- จะแสดงหน้า ดังภาพท่ี  209 รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการพิจารณารายช่ือผู้ส าเร็จ

การศึกษาและมีวันส าเร็จการศึกษาแล้ว 

 

 

ภาพที่ 208 รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาท่ีรายงานความก้าวหน้าทุนวิจัย 

ภาพที่ 209 รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการพิจารณารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาและมีวันส าเร็จการศึกษาแลว้ 



129 
 

ดูรายงานอื่นๆ 

- คลิกเมนู   
- จะแสดงหน้า ดังภาพท่ี  210 รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาแยกตามส านักวิชา/ระดับปริญญา 

 
- คลิกเมนู   
- จะแสดงหน้า ดังภาพท่ี  210 รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

ภาพที่ 210 รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 

ภาพที่ 211 รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 


