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แอปพลิเคชันส ำหรับนักศึกษำ

+
คู่มือกำรใช้งำน



แอปพลิเคชนัส ำหรบันักศึกษำ
ประกอบไปด้วย

หน้าแรก

งานทะเบยีน (ฟังกช์ัน่หลกั)

การศกึษา

ขอ้มลูของฉนั

ตัง้คา่ (ฟังกช์ัน่หลกั)

เปลีย่นภาษา

ลงทะเบยีนเรยีน ลงทะเบยีนเรยีนเพิม่ ลด ถอน
วางแผนลงทะเบยีนเรยีน

ขอเอกสาร
ช าระเงนิ

ขอขึน้ทะเบยีนบณัฑติ

ตารางเรยีน ตารางสอบ

เชค็ชือ่เขา้เรยีน
ปฏทินิการศกึษา

อาจารยท์ีป่รกึษา

บนัทกึชัว่โมงกจิกรรม
ประเมนิการเรยีน

ขอ้มลูสว่นตวั

บตัรนกัศกึษา

ประเมนิผลการเรยีนล่วงหน้า

ผลการศกึษา

หน้าเริม่ตน้



หน้ำแรกของแอปพลิเคชนั

หน้าแรกจะแสดงฟังกช์นัหลกัทีม่คีวามส าคญัต่อนกัศกึษาเป็นประจ า 
และ แสดงขา่วสารของมหาวทิยาลยั

บตัรนกัศกึษา

เชค็ชือ่เขา้เรยีน

ขอเอกสาร

ตารางเรยีน ตารางสอบ

ปฏทินิการศกึษา



หน้ำกำรท ำงำนหลกั 4 หน้ำ จะสำมำรถเลือกได้จำก เมนูด้ำนล่ำง



กำรเข้ำสู่ระบบ ท ำได้ 2 วิธีคือ
1) เข้ำสู่ระบบผำ่นเมนูตัง้ค่ำ 2) เลือกฟังกช์นัท่ีจ ำเป็นต้องเข้ำสู่ระบบ

1. ไปทีห่น้าตัง้คา่ กดเขา้สูร่ะบบ 2. กรอก User/Password 3. บนัทกึอตัลกัษณ์บุคคล 4. เขา้ส าเรจ็

ช่ือ นำมสกลุ
รหสั



กำรเข้ำสู่ระบบด้วยลำยน้ิวมือ / ใบหน้ำ ต้องบนัทึกก่อนหน่ึงครัง้
และในครัง้ต่อไปให้เลือกท่ีภำพลำยน้ิวมือ

1. กรอก User/Password 2. เลอืกตอ้งการ เพือ่บนัทกึ 4. เลอืกรปูลายนิ้วมอื และ Scan3. Scan



กำรเปล่ียนรหสัผำ่น และ กรณีลืมรหสัผำ่น

1. ไปทีห่น้าตัง้คา่ 2. กดเปลีย่นรหสัผา่น และกดใช่ เพือ่ไปยงัเวป 3. กดลมืรหสัผา่น เพือ่ดแูจง้เตอืน



1. ไปทีห่น้าตัง้คา่ 2. เลอืกเปลีย่นภาษา 3. ภาษาเปลีย่นเรยีบรอ้ย

กำรเปล่ียนภำษำ



ระบบบตัรนักศึกษำ

1. ไปทีห่น้าแรก หรอื หน้า ขอ้มลูของฉนั 2. เลอืกบตัรนกัศกึษา 3. ดบูตัรนกัศกึษา

ช่ือ 
นำมสกลุ

รหสั
คณะ



กำรดขู้อมูลผลกำรเรียนของนักศึกษำ

1. ไปทีห่น้า ขอ้มลูของฉนั และเลอืกผลการศกึษา 2. ดผูลลพัธ์

ช่ือ นำมสกลุ
รหสั



ระบบข่ำว

1. ไปทีห่น้าแรก เขา้ขา่วทาง highlight หรอื เมนูขา่ว 2. ดรูายการขา่ว 3. อ่านรายละเอยีดขา่ว



ดตูำรำงเรียน ตำรำงสอบ

1. ไปทีห่น้าแรก หรอื หน้าการศกึษา 2. ดตูารางของตนเอง



ดปูฏิทินกำรศึกษำ

1. ไปทีห่น้าแรก หรอื หน้าการศกึษา 2. ดปูฏทินิการศกึษา



ระบบเชค็ช่ือเข้ำชัน้เรียน

1. ไปทีห่น้าการศกึษา->ลงชือ่เขา้ชัน้เรยีน
2. เลอืก Scan QR
3. ให ้Permission กลอ้ง

4. Scan QR
5. ดผูลลพัธท์ีเ่ครือ่งอาจารย์

ช่ือ 
นำมสกลุ

รหสั
คณะ



นักศึกษำสำมำรถประเมินเกรดล่วงหน้ำได้จำก ค ำนวณผลกำรศึกษำ

1. ไปทีห่น้า ขอ้มลูของฉนั และเลอืกค านวณฯ 2. เลอืกเกรดทีค่าดวา่จะได้ 3. ดผูลลพัธ์



กำรค้นหำวิชำท่ีเปิดสอน

1. ไปทีห่น้า งานทะเบยีน เลอืกคน้หาวชิา
2. ใสเ่งือ่นไข และ คน้หาวชิา 
3. แสดงรายการวชิาทีเ่ปิดสอน



กำรใช้งำนระบบวำงแผนกำรเรียน
นักศึกษำสำมำรถวำงแผนกำรลงทะเบียนได้จำกระบบน้ี

1. ไปทีห่น้า งานทะเบยีน 
เลอืกวางแผนฯ

4. ใสเ่งือ่นไข และ คน้หาวชิา 
5. เลอืกวชิาทีต่อ้งการ

2. เลอืกเทอมจาก Tab บน
3. เลอืกเพิม่ วชิา



6. กดตกลงเพือ่เพิม่รายวชิา
9. ถา้เลอืกดนิสอ จะไปทีค่น้หาใหม ่โดยระบบระบุวชิาเดมิปีเดมิ
10. เลอืก Section ใหม ่และ ตกลง -> ดผูลลพัธใ์หม่

7. ดผูลการเพิม่
8. ลองเลอืก ดนิสอ หรอื ถงัขยะ

กำรใช้งำนระบบวำงแผนกำรเรียน
นักศึกษำสำมำรถวำงแผนกำรลงทะเบียนได้จำกระบบน้ี



11. ถา้เลอืกถงัขยะ จะเตอืนวา่
จะลบหรอืไม่

12. เลอืก ตกลง -> ดผูลลพัธ์
13. ดตูารางเรยีน ตารางสอบตามวชิาทีเ่ลอืก
14. ดผูลลพัธใ์หมอ่กีครัง้

กำรใช้งำนระบบวำงแผนกำรเรียน
นักศึกษำสำมำรถวำงแผนกำรลงทะเบียนได้จำกระบบน้ี



ระบบโพสข้อควำมถึง อ. ท่ีปรึกษำ 
เหมือนกบักำรเขียนข้อควำม แปะ Post-It ท้ิงไว้ถึงอำจำรย์

1. ไปทีห่น้าการศกึษา->อาจารยท์ีป่รกึษา 2. ดขูอ้มลูอาจารย ์ 3. โพสขอ้ความหาอาจารย ์และรออจารยโ์พสตอบ



นักศึกษำสำมำรถเข้ำไปประเมินกำรสอนของอำจำรย์
ในช่วงเวลำท่ีมีกำรประเมินได้จำก ประเมินวิชำเรียน

1. ไปทีห่น้าการศกึษา และประเมนิวชิาเรยีน 2. เลอืกวชิาทีจ่ะประเมนิ 3. ท าแบบประเมนิ และกดสง่แบบประเมนิ

รหสั
ช่ือวิชำ
ช่ืออำจำรย์



กำรสร้ำงค ำขอเอกสำรใหม่

1. ไปทีห่น้างานทะเบยีน -> ขอเอกสาร
2. กรอกขอ้มลูจ านวนทีต่อ้งการ และขอ้มลูอื่นๆ ใหค้รบ
3. แนบรปูบตัรประชาชน 4. ยนืยนั และกดสง่

ช่ือ นำมสกลุ
รหสั

ช่ือ นำมสกลุ
รหสั

ช่ือ นำมสกลุ
รหสั



กำรดสูถำนะค ำขอเอกสำร

5. ดปูระวตั ิและสถานะ เพือ่ด าเนินการต่อ แต่ละขัน้ตามทีร่ะบบแสดงใหด้ าเนินการ 6. กรณมีปัีญหา สามารถตดิต่อ
เจา้หน้าทีไ่ด ้โดยใชเ้ลขอา้งองิ 
หรอื เลขนกัศกึษา

ช่ือ นำมสกลุ
รหสั



กำรสร้ำงค ำขอขึน้ทะเบียนบณัฑิต
1. ไปทีห่น้างานทะเบยีน ->ขึน้ทะเบยีนฯ
2. เลอืกรายการทีจ่ะท า -> ขึน้ทะเบยีน

3. กรอกขอ้มลูจ านวนเอกสารเมือ่ขึน้ทะเบยีนแลว้ ทีต่อ้งการ และขอ้มลูอื่นๆ ใหค้รบ
4. แนบรปูบตัรประชาชน และรปูชุดครยุ

5. ยนืยนั และกดสง่



กำรขอเข้ำพิธีประสำทปริญญำบตัร
(ต้องขอขึน้ทะเบียนบณัฑิตก่อน จึงจะด ำเนินกำรได้)

1. ไปทีห่น้างานทะเบยีน ->ขึน้ทะเบยีนฯ
2. เลอืกรายการทีจ่ะท า -> รบัปรญิญา

3. ตรวจรายละเอยีดยอดเงนิ

4. ยนืยนั และกดสง่
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