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ระบบจัดการกิจกรรมนักศึกษา ส#วนของนักศึกษา 

 
 นักศึกษาที่ต)องการเข)าใช)งาน ต)องมีการตรวจสอบชื่อผู)ใช) (username) ซึ่งกำหนดเปnน

รหัสนักศึกษาและรหัสผ,าน (password) ก,อนการใช)งาน เพื่อรักษาข)อมูลและเข)าใช)งานส,วนต,าง ๆ ที่นักศึกษา

สามารถใช)งานได) นักศึกษาต)องรักษารหัสผ,านไม,ให)ผู)อื่นทราบ เปnนหน)าที่ท่ีนักศึกษาต)องรับผิดชอบ เมื่อมีการ

กระทำใด ๆ ในระบบจัดการกิจกรรมนักศึกษา โดยการเข)าสู,ระบบโดยชื่อผู)ใช)ของนักศึกษาคนใด ให)ถือว,า

เจ)าของช่ือผู)ใช)เปnนผู)กระทำเองท้ังส้ิน 

1) การเข)าสู,ระบบจัดการกิจกรรมนักศึกษาเริ่มจากคลิกเข)าสู,ระบบ -> เลือกช,องของ

นักศึกษา -> กรอกรหัสนักศึกษา รหัสผ,าน -> คลิก login 

 
ภาพท่ี 1  การเข)าระบบจัดการกิจกรรมนักศึกษา ของนักศึกษา 

 

 
ภาพท่ี 2 ระบบจัดการกิจกรรมนักศึกษา ของนักศึกษา 

(1) คลิกปุyมเข)าสู,ระบบ 
(2) เลือกเมนู นักศึกษา 

(3) กรอกรหัสนักศึกษา    

    และรหัสผ,าน 

(4) คลิก Login 

เมนูการใช)งานสำหรับนักศึกษา 

รูปนักศึกษาและช่ือนามสกุล 

รหัสนักศึกษาท่ีเข)าระบบ 
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ภาพท่ี 3 ระบบจัดการกิจกรรมนักศึกษา ของนักศึกษา แสดงในโทรศัพทL 

 

2) บัตรนักศึกษาเสมือน เปnนรูปแบบการแสดงข)อมูลเพื ่อใช)ในการเช็คชื ่อเข)าร,วม

กิจกรรม ในกรณีที่เปnนการแสดงบัตรเพื่อแสกนเข)าร,วมกิจกรรม โดยปกติจะใช)กับโทรศัพทLมือถือ หรืออุปกรณL

ส่ือสารชนิดพกพา นักศึกษาสามารถเข)าใช)งานได)โดยคลิกท่ีรหัสนักศึกษา -> คลิกบัตรนักศึกษา 

 
 

ภาพท่ี 4 การเข)าใช)งานบัตรนักศึกษาเสมือน แสดงในโทรศัพทL 

       

         

 1 

 2 

 3 

 4 
1. คลิก  เพ่ือเข)าใช)เมนูการใช)งาน 

2. เมนูหลักสำหรับเลือกใช)งานระบบ

จัดการกิจกรรมนักศึกษา 

3. เมนูย,อยสำหรับเลือกใช)งานระบบ 

4. แสดงรหัสนักศึกษา และ รูปถ,ายของ

นักศึกษา 

5. แสดงช่ือนามสกุลของนักศึกษา 

 5 

 1 

 2 

 3 
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คำแนะนำตามภาพท่ี 4 

1. เข)าใช)งานท่ีคลิกบริเวณรหัสนักศึกษา -> บัตรนักศึกษา 

2. ระบบจะแสดงบัตรนักศึกษาเสมือนข้ึนมา ประกอบด)วย  

 QR Code สำหรับแสกนเช็คช่ือเข)าร,วมกิจกรรม  

 รหัสนักศึกษา ช่ือนามสกุล สาขาวิชา สำหรับตรวจสอบข)อมูลการเปnนนักศึกษา 

 รูปถ,ายนักศึกษา สำหรับตรวจสอบตัวตนระหว,างบัตรนักศึกษากับผู)ใช)งาน 

 

3) การเปลี่ยนรหัสผ,าน นักศึกษาทุกคนที่เข)าใช)งานระบบจัดการกิจกรรมนักศึกษาคร้ัง

แรก จะถูกตั้งรหัสผ,านโดยผู)ดูแลระบบ ดังนั้น ควรเปลี่ยนรหัสผ,านในการเข)าใช)งาน โดยทุกคนสามารถเปลี่ยน

รหัสผ,านได)ด)วยตนเอง คลิกท่ีช่ือรหัสนักศึกษา -> เลือกเปล่ียนรหัสผ,าน -> จะมี dialog ข้ึนมาให)ป{อนรหัสผ,าน

เดิม -> ป{อนรหัสผ,านใหม, 2 คร้ัง -> คลิกบันทึกเพ่ือจัดเก็บ 

 
ภาพท่ี 5 การเปล่ียนรหัสผ,าน ของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

(1) คลิกท่ีช่ือผู)ใช) -> เลือกเปล่ียนรหัสผ,าน 

(3) กรอกรหัสป|จจุบันท่ีใช) 

(4) กรอกรหัสผ,านใหม, 
(5) กรอกรหัสผ,านใหม,ยืนยัน

อีก 1 คร้ัง 

 

(6) คลิกบันทึก 
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4) การเช็คชื ่อเข)าร,วมกิจกรรม ในส,วนการเช็คชื ่อเข)าร,วมกิจกรรมในระบบจัดการ

กิจกรรมนักศึกษา ของนักศึกษา น้ัน นักศึกษาจะต)องเช็คช่ือด)วยตนเองหลังจากเข)าร,วมกิจกรรมแล)ว 

4.1) การเช็คชื ่อด)วยบัตรกิจกรรม เมื ่อนักศึกษาร,วมกิจกรรม ผู )จัดโครงการจะ

ดำเนินการมอบบัตรกิจกรรมให) เพ่ือนำไปเช็คช่ือเข)าร,วมกิจกรรม โดยบัตรกิจกรรม จะมีลักษณะดังภาพ 

 
ภาพท่ี 6 ตัวอย,างบัตรกิจกรรมสำหรับเช็คช่ือเข)าร,วมกิจกรรม 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 6 

ข)อ 1. กำหนดให)นักศึกษาไปท่ีเว็บไซตL student.rbru.ac.th จากน้ันหาเมนูช่ือ เช็คช่ือ

ด)วยบัตรกิจกรรม 

ข)อ 2. บัตรจะแสดงช่ือโครงการท่ีท่ีนักศึกษาต)องเลือกเช็คช่ือ 

ข)อ 3. นักศึกษาต)องเลือกกิจกรรมตามท่ีบัตรระบุ ซ่ึงจะแสดงข้ึนมาหลังจากเลือกโครงการ

ตามข)อ 2 แล)ว 

ข)อ 4. กำหนดให)นักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาในระบบ และ กรอกรหัสผ,าน (ซ่ึงระบบจะ

กำหนดเปnนวันเดือนป�เกิดเปnนรหัสผ,าน สามารถเปล่ียนได)) 

ข)อ 5. เลขท่ี และ รหัสยืนยัน ระบบจะกำหนดมาให) นักศึกษาต)องกรอกตามน้ีเท,าน้ัน 

ข)อ 6. เปnนกำหนดการใช)งานบัตรกิจกรรมน้ี ไม,สามารถใช)นอกแหนือจากวันท่ี กำหนดได) 

ในส,วนของ QR Code น้ัน สำหรับนักศึกษาใช)อุปกรณLท่ีอ,าน  QR Code ได)ในการแสกน

เพ่ือเข)าถึงหน)าเช็คช่ือโดยอัติโนมัติ นักศึกษาจะกรอกเพียงรหัสนักศึกษา และ รหัสผ,านเพ่ิมเท,าน้ัน 

(จะแนะนำการใช)งานข)อ 4.2) 

ท้ังน้ี บัตรกิจกรรม 1 ใบ จะใช)ได)คร้ังเดียวและไม,สามารถนำไปเช็คกิจกรรมอ่ืน 

นอกเหนือจากท่ีระบุในบัตรได) 
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  เมื่อนักศึกษาได)รับบัตรแล)ว ให)นำบัตรไปดำเนินการเช็คชื่อตามคำแนะนำของ

บัตร ได)โดยไปที่ เมนูการเช็คชื่อ -> เช็คด)วยบัตรกิจกรรม -> คลิกเช็คชื่อ ของโครงการตามที่ระบุในบัตร

กิจกรรม ข)อ 2 

 

 
ภาพท่ี 7 การเช็คช่ือเข)าร,วมกิจกรรมด)วยบัตรกิจกรรม 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 7 
เม่ือเข)ามาท่ีหน)าสำหรับเช็คช่ือเข)าร,วมกิจกรรมแล)ว  
ข)อ 2  ให)เลือกโครงการตามท่ีระบุในบัตรกิจกรรม จากน้ัน 
ข)อ 3 เลือกกิจกรรมย,อย 
ข)อ 4 กรอกรหัสนักศึกษา และ รหัสผ,าน (กำหนดรหัสให)คร้ังแรกเปnนวันเดือนป�เกิด) 
ข)อ 5 กรอกเลขท่ีและรหัสยืนยันตามท่ีระบุในบัตร 
จากน้ัน ให)นักศึกษา คลิก submit เพ่ือบันทึก  

(1) เลือกเมนูการเช็คช่ือ -> เช็คด)วยบัตรกิจกรรม 

(2) คลิกเช็คช่ือโครงการตามท่ีระบุในบัตรกิจกรรม 1 

2

X 
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ภาพท่ี 8 แสดงแจ)งเตือนกรณีผิดพลาด จากการเช็คช่ือเข)าร,วมกิจกรรมด)วยบัตรกิจกรรม 

 

 
ภาพท่ี 9 แสดงข)อมูลท่ีเช็คช่ือเรียบร)อย จากการเช็คช่ือเข)าร,วมกิจกรรมด)วยบัตรกิจกรรม 

กรณีกรอกรหัสผ,านไม,ถูกต)อง 

กรณีกรอกเลขท่ีหรือรหัสยืนยันผิดพลาด 

แสดงข)อมูลนักศึกษา 

โครงการ กิจกรรม จำนวน

ช่ัวโมงกิจกรรม หน)าท่ี 

สถานะและวันท่ีเช็คช่ือ

เข)ามา 
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4.2) การแสกน QR Code เพื่อเช็คชื่อเข)ากิจกรรมด)วยบัตรกิจกรรม จากขั้นตอน 

4.1 การเช็คชื่อด)วยบัตรกิจกรรม ซึ่งมีโอกาสเลือกและกรอกรหัสยืนยันไม,ถูกต)อง โดยในขั้นตอนนี้ จะอธิบาย

การใช)การแสกน QR Code ในการเช็คช่ือให)ดำเนินการ ดังน้ี 

(1) เตรียมบัตรกิจกรรมท่ีได)รับจากการเข)าร,วมกิจกรรม 

(2) เป�ดแอพพลิเคช่ันท่ีใช)สำหรับแสกน QR Code จากน้ันให)ทำการแสกน 

QR Code บนบัตรเช็คกิจกรรม 

 

ภาพท่ี 10 การแสกน QR Code บนบัตรกิจกรรม 

 

(3) ระบบแสดงหน)าเช็คช่ือด)วยบัตรกิจกรรม ดังภาพ 

 

ภาพท่ี 11 แสดงหน)าการเช็คช่ือเข)าร,วมกิจกรรมด)วยบัตรกิจกรรมจากการแสกน QR Code 

(2) นักศึกษาต)องกรอกรหสันักศึกษาและรหัสผ,าน

เพิ่มเติม จากน้ันคลิก Submit หากมีคำแนะนำ ให)

ปฏิบัติตามแบบเดียวกับการเช็คช่ือข)อ 4.1 

(1) ระบบจะกรอกและแสดงข)อมูลที่จำเปnนต,อการเช็ค

ช่ือให) โดยไม,ต)องกรอกเพิ่มเติม ซึ่งลดความผิดพลาดได) 

(1) เตรียมบัตรกิจกรรม 

(2) นำอุปกรณLแสกน QR Code บนบัตรกิจกรรม 
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4.3) กิจกรรมที่รอตรวจสอบ เมื่อนักศึกษาเช็คชื่อเข)ากิจกรรมเรียบ ร)อยแล)ว ระบบ

จะจัดเก็บข)อมูลการเช็คชื่อแสดงที่กิจกรรมที่รอการตรวจสอบ เพื่อรอการอนุมัติให)ผ,านโครงการ นักศึกษา

สามารถเข)าใช)งานได)ท่ีเมนูการเช็คช่ือ -> กิจกรรมรอตรวจสอบ 

 
ภาพท่ี 12 แสดงรายการกิจกรรมท่ีรอการตรวจสอบ 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 12 
1. แสดงข)อมูลการเช็คช่ือของนักศึกษา ประกอบด)วย 
 ช่ือโครงการ กิจกรรม : กรณีท่ีมีมากกว,า 1 กิจกรรมย,อย ระบบจะแสดงช่ือโครงการ

และกิจกรรมย,อย ส,วนกรณีมีแค, 1 กิจกรรม ระบบจะแสดงแค,ช่ือโครงการ 
 เกณฑLผ,าน : ค,าต้ังต)นกำหนดสำหรับการอนุมัติผ,านโครงการ 
 ช่ัวโมงท่ีได) :  กรณีผ,านตามเกณฑL เม่ืออนุมัติ จะได)รับช่ัวโมงกิจกรรม 
 อนุมัติ : สัญลักษณL  คือ ยังไม,อนุมัติ /  อนุมัติเรียบร)อยแล)ว 
 หน)าท่ี :  สถานะในการเข)าร,วมกิจกรรม 
 เช็คเม่ือ : วันและเวลาท่ีมีการเช็คช่ือ 
 โดย : แสดงสัญลักษณLท่ีมีการเช็คช่ือเข)ามา  
     -> โดยบัตรกิจกรรม /  โดย area check /  โดยการแสกนหรือพิมพL 
 สถานะ : สถานะการเช็คช่ือ 
2. แบบสอบถาม : โครงการท่ีเป�ดให)ทำแบบสอบถามออนไลนL จะแสดงรายการตรงน้ี 
3. เช็คช่ือเพ่ิม : เพ่ือไปยังหน)ารายการเช็คช่ือ / แสกน :  เป�ดการแสกน QR Code 

 

 1  2 

 3 
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ภาพท่ี 13 แสดงรายการกิจกรรมท่ีรอการตรวจสอบ แบบโทรศัพทL 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 13 
1. คลิกท่ี  เพ่ือเข)าใช)เมนูการใช)งาน 
2. เลือกเมนูการเช็คช่ือ -> กิจกรรมรอตรวจสอบ 
3. แสดงช่ือนักศึกษาท่ีเข)าใช)งาน 
4. แสดงรายการโครงการ กิจกรรม : กรณีท่ีมีมากกว,า 1 กิจกรรมย,อย ระบบจะแสดงช่ือ

โครงการและกิจกรรมย,อย ส,วนกรณีมีแค, 1 กิจกรรม ระบบจะแสดงแค,ช่ือโครงการ 
5. แบบสอบถาม : โครงการท่ีเป�ดให)ทำแบบสอบถามออนไลนL จะแสดงรายการตรงน้ี 
6. “P” คือ หน)าท่ีในเข)าร,วมกิจกรรม จะแสดงคำแนะนำด)านล,าง / 0.2 ชม. : ช่ัวโมงท่ีจะ

ได)รับพิจารณา 
7. “รออนุมัติ” : สถานะรอการตรวจสอบอนุมัติให)ผ,านโครงการ หรือ ให)ช่ัวโมงกิจกรรม 

กรณีอนุมัติแล)ว ระบบจะแสดงคำว,า “อนุมัติ” 
8. เกณฑLผ,าน คือ ค,าต้ังต)นกำหนดสำหรับการอนุมัติผ,านโครงการ ประกอบด)วย รอ

พิจารณา : ยังไม,ได)กำหนด / รวมช่ัวโมง คือ รวมช่ัวโมงทุกกิจกรรมย,อย / ต)องเข)าร,วมไม,น)อยกว,า : 
กำหนดมาตรฐานในการเข)าร,วม 

9. เช็คช่ือ :  ลิงคLในการเข)าเช็คช่ือ / แสกน : เข)าใช)งานการแสกน QR Code 

 

 3 

 4 

 6 

 7 

 8  5 

 9 

 1 

 2 
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4.4) การเช็คชื่อแบบ Area Check เปnนสิ่งอำนวยความสะดวกในการเช็คชื่อสำหรับ

นักศึกษา โดยนักศึกษาต)องมีสมารLทโฟนหรืออุปกรณLอื่น ๆ ที่สามารถเป�ดเว็บไซตLและมีอุปกรณLที่ระบุพิกัด  

(GPS) ได) ให)ไปท่ีเมนูการเช็คช่ือ -> เช็คช่ือแบบ Area Check  

 

ภาพท่ี 14 การเข)าใช)งานเช็คช่ือแบบ Area Check 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 14 
1. คลิกท่ี  เพ่ือแสดงเมนูสำหรับใช)งาน 
2. เลือกเมนูการเช็คช่ือ -> เช็คช่ือแบบ Area Check 
3. แสดงรายการท่ีเป�ดใช)งานให)เช็คช่ือแบบ  Area Check ประกอบด)วย  
 หัวเร่ือง จะแสดง ช่ือกิจกรรมย,อยในการเลือกเช็คช่ือ 
 โครงการ :  แสดงช่ือโครงการท่ีเป�ดให)เลือกเช็คช่ือ 
 สถานท่ี : สถานท่ีในการจัดโครงการ 
 เกณฑLผ,าน : คือ ค,าต้ังต)นกำหนดสำหรับการอนุมัติผ,านโครงการ ประกอบด)วย รอ

พิจารณา : ยังไม,ได)กำหนด / รวมช่ัวโมง คือ รวมช่ัวโมงทุกกิจกรรมย,อย / ต)องเข)าร,วมไม,น)อยกว,า 
: กำหนดมาตรฐานในการเข)าร,วม 

 เป�ด – ป�ด : กำหนดเวลาในการเป�ดป�ดระบบ 
4. ปุyมสำหรับเข)าเช็คช่ือ 

    

 2 

 3 

 1 

 4 
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ภาพท่ี 15 การเช็คช่ือแบบ Area Check 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 15 
 จากการดำเนินการจากภาพท่ี 15 การเข)าใช)งานระบบ Area Check จากน้ันระบบจะ
แสดงหน)าจอ ดังภาพ และให)ดำเนินการ ดังน้ี 

1. เลือกโครงการ และ เลือกกิจกรรม ส,วนน้ี ระบบจะแสดงให)อัติโนมัติ โดยอ)างอิงจาก
การคลิกลิงคLเข)ามา 

2. กรอกรหัสนักศึกษา และ รหัสผ,าน (กำหนดรหัสให)คร้ังแรกเปnนวันเดือนป�เกิด) 
3. นักศึกษาต)องถ,ายภาพในลักษณะถ,ายภาพตนเอง ท่ีอยู,ในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือประกอบ

เปnนหลักฐาน 
4. คลิก Submit เพ่ือยืนยันการเช็คช่ือ จากน้ัน ระบบจะแจ)งข)อมูลการเช็คช่ือกลับมาให) 
ในบางกรณีท่ีไม,สามารถเช็คช่ือเข)าร,วมกิจกรรมได) ระบบจะแจ)งสถานะท่ีหน)าจอ เช,น  
 

      
 

     กรณี อยู,นอกพ้ืนท่ีให)เช็คช่ือได)              กรณีอุปกรณLไม,เป�ดใช)งานข)อมูลตำแหน,ง 

    
  ช,วงบนของหน)าจอ      เล่ือนลงมาช,วงล,างของหน)าจอ 

 2 

 1 

 4 

 3 
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5) การลงทะเบียนเข)าร,วมกิจกรรม ในบางกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะกำหนดให)นักศึกษา

ลงทะเบียนเข)าร,วมกิจกรรม เพื่อแจ)งความประสงคLก,อนเข)าร,วมกิจกรรม นักศึกษาจำเปnนจะต)องดำเนินการ

สมัครก,อน 

 5.1) การลงทะเบียนเข)าร,วมกิจกรรม ให)เข)าไปท่ีเมนูลงทะเบียน -> คลิกลงทะเบียน 

โครงการท่ีต)องการสมัคร 

 

 
 

 

ภาพท่ี 16 การลงทะเบียนเข)าร,วมกิจกรรม 

 1 

 2 

 3 

 4 
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คำแนะนำตามภาพท่ี 16 

1. ไปท่ีลงทะเบียน จากน้ันเลือกย่ืนลงทะเบียน 

2. ระบบจะแสดงรายการท่ีเป�ดลงทะเบียนให)เลือก นักศึกษาคลิกลงทะเบียนหน)า

โครงการท่ีประสงคLลงทะเบียน 

3. ระบบจะแสดงข)อมูลของโครงการ นักศึกษาต)องอ,านเพ่ือประกอบการตัดสินใจและเปnน

ข)อมูลท่ีควรทราบ ประกอบด)วย  

 ช่ือโครงการ : เปnนช่ือโครงการให)นักศึกษาได)ทราบ 

 กำหนดจัดโครงการ : แสดงวันท่ีและเวลาในการจัดโครงการ เพ่ือให)นักศึกษาทราบ

และได)ตรวจสอบกับตารางเรียน 

 สถานท่ีจัดโครงการ : เปnนสถานท่ีนัดหมายในการดำเนินโครงการ เพ่ือให)นักศึกษาได)

ทราบก,อนการสมัคร 

 ประเภท : เปnนประเภทของโครงการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ผู)รับผิดชอบโครงการ : อาจมีมากกว,า 1 หน,วยงาน สำหรับให)นักศึกษาสอบถาม

เพ่ิมเติม กรณีท่ีต)องการรายละเอียดอ่ืน ๆ 

ช่ัวโมงกิจกรรมแยกตามด)าน/เกณฑLผ,าน : เกณฑLผ,าน คือ ค,าต้ังต)นกำหนดสำหรับการ

อนุมัติผ,านโครงการ ประกอบด)วย รอพิจารณา : ยังไม,ได)กำหนด / รวมช่ัวโมง คือ รวมช่ัวโมงทุก

กิจกรรมย,อย / ต)องเข)าร,วมไม,น)อยกว,า : กำหนดมาตรฐานในการเข)าร,วม 

 เป{าหมายคณะและช้ันป� : เพ่ือให)นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาเองก,อน

ก,อนการสมัคร 

4. รายละเอียด เปnนข)อมูลเพ่ิมเติมท่ีต)องอ,านและทำความเข)าใจ เพราะข)อมูลส,วนน้ีมัก

เปnนการกำหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม การนัดหมายประชุม การนัดหมายการแต,งกาย และอ่ืน ๆ 

5. เลือกกิจกรรมย,อย จะกำหนดให)เลือกอย,างน)อย 1 รายการ และอาจมีการกำหนด

เลือกได)สูงสุดท้ังหมดทุกรายการหรือกำหนดเลือกไม,เกินก่ีรายการ 

6. ข)อมูลยืนยันประกอบด)วย รหัสนักศึกษา เบอรLโทรศัพทLและรหัสผ,าน 

7. คลิกปุyม Register เพ่ือบันทึก ระบบจะแสดงข)อมูลดังภาพ 

  
  

รายการท่ีมีการลงทะเบียน จะแสดงท่ีเมนูโครงการท่ีลงทะเบียน โดยจะแนะนำ 

ตามข)อ 5.2 
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ภาพท่ี 17 การลงทะเบียนเข)าร,วมกิจกรรม  แบบโทรศัพทL 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 17 

ข)อ 1. คลิกท่ี  เพ่ือเข)าใช)เมนูการใช)งาน 

ข)อ 2. เลือกเมนูการเช็คช่ือ -> กิจกรรมรอตรวจสอบ 

ข)อ 3. เลือกเมนูลงทะเบียนโครงการท่ีต)องการ 

ข)อ 4-6 รายละเอียดและข้ันตอนปฏิบัติดำเนินการตามคำแนะนำภาพท่ี 16 

      
 

     

 3 

 5 

 6 

 4 

 2 

 1 
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 5.2) โครงการที่ลงทะเบียน แสดงรายการที่นักศึกษาได)ดำเนินการลงทะเบียนเข)า

ร,วมกิจกรรมไว) เพื่อให)นักศึกษาสามารถตรวจสอบข)อมูลย)อนหลังได) โดยไปที่เมนูลงทะเบียน -> โครงการท่ี

ลงทะเบียน 

 

ภาพท่ี 18 แสดงรายการโครงการท่ีลงทะเบียน 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 18 

1. การเข)าใช)งาน เข)าไปท่ีเมนูลงทะเบียน -> โครงการท่ีลงทะเบียน 

2. ปุyมข)อมูล : สำหรับแสดงข)อมูลโครงการท้ังหมด ท่ีเปnนรายละเอียดของโครงการ เช,น 

ช่ือโครงการ กำหนดจัดโครงการ สถานท่ีจัดโครงการ ประเภท ผู)รับผิดชอบโครงการ ช่ัวโมง

กิจกรรมแยกตามด)าน/เกณฑLผ,าน เป{าหมายคณะและช้ันป� 

3. แสดงรายการโครงการ กิจกรรม ท่ีนักศึกษาสมัครเข)าร,วม / กำหนดจัดโครงการ จะ

แยกแสดงตามกิจกรรม 

4. เกณฑLผ,าน คือ ค,าต้ังต)นกำหนดสำหรับการอนุมัติผ,านโครงการ ประกอบด)วย รอ

พิจารณา : ยังไม,ได)กำหนด / รวมช่ัวโมง คือ รวมช่ัวโมงทุกกิจกรรมย,อย / ต)องเข)าร,วมไม,น)อยกว,า 

: กำหนดมาตรฐานในการเข)าร,วม 

 ช่ัวโมงกิจกรรมท่ีจะได)รับเม่ือเข)าร,วมกิจกรรมแล)ว 

5. แสดงสถานการณLอนุญาตให)เข)าร,วมและการมาเข)าร,วม โดยแสดง  คือ ยังไม,อนุญาต 

หรือไม,มา และ  อนุญาตหรือมาเข)าร,วมแล)ว 

6. กรณีมีการป�ดก้ัน ระบบจะแสดงให)นักศึกษาทราบ 2 รูปแบบ 

  คือ กรณีลงทะเบียนแล)วไม,มา 2 คร้ัง 

  คือ กรณีลงทะเบียนกิจกรรมบังคับแล)วไม,มา 

 2 
 3  4  5 

 6 

 1 
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ภาพท่ี 19 แสดงรายการโครงการท่ีลงทะเบียน แบบโทรศัพทL 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 19 

1. คลิกท่ี  เพ่ือเข)าใช)เมนูการใช)งาน 

2. เลือกเมนูลงทะเบียน -> โครงการท่ีลงทะเบียน 

3. ระบบจะแสดงช่ือนามสกุลของนักศึกษาท่ีเข)าตรวจสอบ 

4. แสดงรายการโครงการ กิจกรรม ท่ีนักศึกษาสมัครเข)าร,วม 

5. ปุyมข)อมูล : สำหรับแสดงข)อมูลโครงการท้ังหมด ท่ีเปnนรายละเอียดของโครงการ เช,น 

ช่ือโครงการ กำหนดจัดโครงการ สถานท่ีจัดโครงการ ประเภท ผู)รับผิดชอบโครงการ ช่ัวโมง

กิจกรรมแยกตามด)าน/เกณฑLผ,าน เป{าหมายคณะและช้ันป� 

6. แสดงสถานะอนุญาตให)เข)าร,วมและการมาเข)าร,วม 

7. กรณีมีการป�ดก้ัน ระบบจะแสดงให)นักศึกษาทราบ 2 รูปแบบ 

 ขาด 2 คร้ัง คือ กรณีลงทะเบียนแล)วไม,มา 2 คร้ัง 

 ขาดบังคับ คือ กรณีลงทะเบียนกิจกรรมบังคับแล)วไม,มา 

8. เกณฑLผ,าน คือ ค,าต้ังต)นกำหนดสำหรับการอนุมัติผ,านโครงการ ประกอบด)วย รอ

พิจารณา : ยังไม,ได)กำหนด / รวมช่ัวโมง คือ รวมช่ัวโมงทุกกิจกรรมย,อย / ต)องเข)าร,วมไม,น)อยกว,า 

: กำหนดมาตรฐานในการเข)าร,วม และจำนวนช่ัวโมงกิจกรรมท่ีจะได)รับเม่ือเข)าร,วมกิจกรรมแล)ว 

 

      
 
     

 1 
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18 

6) ผลการเข)าร,วมกิจกรรมและชั่วโมงกิจกรรม ซึ่งระบบจะดำเนินการประมวลผลข)อมูล

การเข)าร,วมกิจกรรมของนักศึกษา นำมาสรุปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 6.1) โครงการที่ผ,านทั้งหมด เปnนการแสดงรายการโครงการที่มีการเข)าร,วมทั้งหมด 

เพื่อตรวจสอบรายการโครงการที่นักศึกษาเข)าร,วมแล)ว สามารถเข)าใช)งานโดยให)ไปที่เมนูชั่วโมงกิจกรรม -> 

โครงการท่ีผ,านท้ังหมด 

 
 

 
ภาพท่ี 20 แสดงรายการโครงการท่ีผ,านท้ังหมดของนักศึกษา 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 20 

1. สามารถเข)าตรวจสอบได)ท่ีช่ัวโมงกิจกรรม -> โครงการท่ีผ,านท้ังหมด 

2. แสดงแบบสอบถาม : ในโครงการใดท่ีเป�ดให)ทำแบบสอบถามออนไลนL ระบบจะแสดง

ข)อมูลดังน้ี   หมายถึง เป�ดให)ทำแบบสอบถามและได)รับช่ัวโมงกิจกรรมเพ่ิม 0.5 ชม. 

และ  หมายถึง มีการเป�ดให)ทำแบบสอบถามออนไลนL ไม,มีบวกช่ัวโมงเพ่ิมให) แต,ป�ด

ระบบแล)ว (จะอธิบายในข้ันตอนข)อ 8) 

3. แสดงข)อมูลโครงการประกอบด)วย ช่ือโครงการ ช่ัวโมงกิจกรรมท่ีได)รับ วันดำเนินการ 

ประเภท เจ)าของโครงการ หน)าท่ีนักศึกษาปฏิบัติในการเข)าร,วม สถานการณLเช็คช่ือ ตามลำดับ 

4. เปnนคำอธิบายหน)าท่ี ท่ีนักศึกษาปฏิบัติในการเข)าร,วมกิจกรรม 

 

 1 
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 4 
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ภาพท่ี 21 แสดงรายการโครงการท่ีผ,านท้ังหมดของนักศึกษาแบบโทรศัพทL 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 21 

1. คลิกท่ี  เพ่ือเข)าใช)เมนูการใช)งาน 

2. เลือกเมนูช่ัวโมงกิจกรรม -> โครงการท่ีผ,านท้ังหมด 

3. ระบบจะแสดงช่ือนามสกุลของนักศึกษาท่ีเข)าตรวจสอบ 

4. กรณีโครงการท่ีเป�ดให)ทำแบบสอบถามระบบจะแสดงลิงคLให)และกำหนดช่ัวโมงท่ีได)รับ

เพ่ิมเติมให) (จะอธิบายในข้ันตอนข)อ 8) 

5. แสดงช่ือโครงการท่ีนักศึกษาเข)าร,วม 

6. แสดงหน)าท่ี ท่ีนักศึกษาเข)าร,วม โดยมีคำอธิบายอยู,ท)ายตารางคือ P : ผู)เข)าร,วม

กิจกรรม, S : ผู)ร,วมจัดโครงการ/กรรมการบริหาร, H : ผู)รับผิดชอบโครงการ/นายก/ประธาน,  

F : สร)างช่ือเสียง/เกียรติคุณ, D : ตัวแทนมหาวิทยาลัย และแสดงช่ัวโมงกิจกรรมท่ีได)รับ 

7. แสดงวันท่ี ท่ีนักศึกษาเข)าร,วมโครงการ 
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 6.2) สรุปชั่วโมงกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเข)าตรวจสอบผลการ

เข)าร,วมกิจกรรมและสรุปชั่วโมงกิจกรรม ตามประกาศมหาวิทยาลัยได)ที่เมนูชั่วโมงกิจกรรม -> สรุปกิจกรรม : 

มหาวิทยาลัย 

 
 

 
ภาพท่ี 22 การตรวจสอบช่ัวโมงกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย 
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คำแนะนำตามภาพท่ี 22 
1. เลือกเมนูช่ัวโมงกิจกรรม -> สรุปกิจกรรม : มหาวิทยาลัย 
2. แสดงผลการเข)าร,วมกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมบังคับ โดยระบบจะแสดงข)อมูลอ)างอิง

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ซ่ึงในช้ันป�ใดท่ีเข)าร,วมแล)ว จะมีสถานะ  แสดงดังน้ี 
   สีเทา หมายถึงเข)าร,วมแล)ว แต,ยังไม,ครบตามหลักสูตร 
   สีฟ{า หมายถึงเข)าร,วมแล)ว แต,เข)าร,วมไม,ตรงตามประกาศ 
   สีเขียว หมายถึงเข)าร,วมแล)ว ครบถ)วนและตรงตามประกาศ 
   สีฟ{าและมี 2 อัน หมายถึงเข)าร,วมมากกว,า 1 คร้ังใน 1 ป�การศึกษา 
 กรณีไม,ได)เข)าร,วมหรือยังไม,ได)เข)าร,วมระบบจะแสดง  สีแดง 
 ด)านหลังจากช่ือกิจกรรมหลัก จะมีจำนวนช่ัวโมงต,อท)ายอยู, จะลำดับตามการเข)าร,วมท่ี

มีเคร่ืองหมาย  ด)านขวามือ 
 ท่ีขวามือสุด ช,องรวมช่ัวโมงกิจกรรม จะรวมช่ัวโมงในกิจกรรมน้ัน ๆ ทุกป�การศึกษา 
3. สรุปช่ัวโมงรวมกิจกรรมหลัก / สรุปจำนวนกิจกรรมหลัก / ผลสรุปการผ,านกิจกรรม 
4. กิจกรรมเสริมหรือกิจกรรมเลือก ด)านซ)ายแสดงรายช่ือโครงการท่ีนักศึกษาเข)าร,วม ฝ|�ง

ด)านขวา จะแสดงสถานะแยกเปnน 5 ด)าน แต,ละด)านถ)าเข)าร,วมจะมีเคร่ืองหมาย  แสดงร,วมกับ
ช่ัวโมงกิจกรรมท่ีได)รับ ฝ|�งขวาจะเปnนรวมช่ัวโมงของแต,ละกิจกรรม 

5. สรุปผลการเข)าร,วมกิจกรรมเลือก ช,องบนจะเปnนการนับรวมกิจกรรมตามด)านและ
ช่ัวโมงท่ีได) โดยมาตรฐานกำหนดไว)ท่ีไม,น)อยกว,า 2 กิจกรรม รวมไม,น)อยกว,า 12 ช่ัวโมงกิจกรรม 
ช,องด)านล,าง แสดงสถานะการผ,านกิจกรรมหากสถานะผ,านตามเกณฑL จะแสดงเคร่ืองหมาย   

6. สรุปผลการเข)าร,วมกิจกรรม ประกอบด)วย รายการตรวจสอบตามกรณี ซ่ึงเปnนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบสถานะ /จำนวนท่ีมี : คือสรุปผลการเข)าร,วมของนักศึกษา 
โดยเปnนข)อมูลชุดเดียวกับท่ีมีการแจกแจงก,อนหน)า   

 กรณีก,อนงานป|จฉิมนิเทศ คือ ในการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะย่ืนคำร)อง
ก,อนกิจกรรมป|จฉิมนิเทศ ซ่ึงจัดในช,วงท)ายภาคเรียนท่ี 2 ระบบจึงต)องยกเว)นกิจกรรมหลักในส,วน
ของป|จฉิมนิเทศออกไปก,อน ประกอบด)วยเกณฑLผ,าน : เปnนเกณฑLท่ีปรับลดแล)ว / สถานะ ผลการ
คำนวณจากการเข)าร,วม หากเปnน 0 ข้ึนไปจนถึงบวก ถือว,าเข)าร,วมครบ หากต่ำกว,าศูนยLหรือติดลบ 
ต)องเข)าร,วมเพ่ิม / ผลเข)าร,วม ระบบจะแสดงสถานะ : ผ,าน -> กรณีครบถ)วน  ไม,ผ,าน -> ไม,ครบ 

 กรณี หลังงานป|จฉิมนิเทศ ระบบจะแสดงเกณฑLท่ีครบถ)วนตามประกาศและแสดงผล
การตรวจสอบเช,นเดียวกับกรณีก,อนงานป|จฉิมนิเทศ แตกต,างท่ีเกณฑLตรวจสอบ 

 คะแนนความประพฤติ ในรายการตรวจสอบ ส,วนน้ีเปnนความร,วมมือกับระบบคะแนน
ความประพฤติในการนำข)อมูลมาแสดงเพ่ือแจ)งนักศึกษา 

7. สถานะขอสำเร็จการศึกษา ระบบจะแสดงสถานะและแจ)งกรณีต,าง ๆ ไว)ต,อท)าย 
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ภาพท่ี 23 การตรวจสอบช่ัวโมงกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย แบบโทรศัพทL 
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คำแนะนำตามภาพท่ี 23 
1. คลิกท่ี  เพ่ือเข)าใช)เมนูการใช)งาน 
2. เลือกเมนูช่ัวโมงกิจกรรม -> สรุปกิจกรรม : มหาวิทยาลัย 
3. แสดงช่ือนามสกุลนักศึกษาท่ีเข)าใช)งาน 
4. แสดงผลการเข)าร,วมกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมบังคับ โดยระบบจะแสดงข)อมูลอ)างอิง

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ซ่ึงในช้ันป�ใดท่ีเข)าร,วมแล)ว จะมีสถานะ  แสดงดังน้ี 
   สีเทา หมายถึงเข)าร,วมแล)ว แต,ยังไม,ครบตามหลักสูตร 
   สีฟ{า หมายถึงเข)าร,วมแล)ว แต,เข)าร,วมไม,ตรงตามประกาศ 
   สีเขียว หมายถึงเข)าร,วมแล)ว ครบถ)วนและตรงตามประกาศ 
   สีฟ{าและมี 2 อัน หมายถึงเข)าร,วมมากกว,า 1 คร้ังใน 1 ป�การศึกษา 
 กรณีไม,ได)เข)าร,วมหรือยังไม,ได)เข)าร,วมระบบจะแสดง  สีแดง 
 ด)านล,างของกิจกรรมบังคับ ในวงเล็บจะมีจำนวนช่ัวโมงกิจกรรมในการเข)าร,วม จะ

ลำดับตามการเข)าร,วมท่ีมีเคร่ืองหมาย  ของกิจกรรมน้ัน ๆ และจะแสดงรวมช่ัวโมงกิจกรรม 
ท้ังหมดของกิจกรรมน้ัน ๆ 

5. สรุปช่ัวโมงรวมกิจกรรมหลัก / สรุปจำนวนกิจกรรมหลัก / ผลสรุปการผ,านกิจกรรม 
6. กิจกรรมเสริมหรือกิจกรรมเลือก ด)านซ)ายแสดงรายช่ือโครงการท่ีนักศึกษาเข)าร,วม ฝ|�ง

ด)านขวา จะแสดงสถานะแยกเปnน 5 ด)าน แต,ละด)านถ)าเข)าร,วมจะมีเคร่ืองหมาย  ท่ีเข)าร,วม
ช่ัวโมงกิจกรรมท่ีได)รับ จะแสดงด)านล,าง ในวงเล็บจะแยกด)านตามลำดับท่ีเข)าร,วม และรวมช่ัวโมงท่ี
ได)รับ 

7. สรุปผลการเข)าร,วมกิจกรรมเลือก ช,องบนจะเปnนการนับรวมกิจกรรมตามด)านและ
ช่ัวโมงท่ีได) โดยมาตรฐานกำหนดไว)ท่ีไม,น)อยกว,า 2 กิจกรรม รวมไม,น)อยกว,า 12 ช่ัวโมงกิจกรรม 
ช,องด)านล,าง แสดงสถานะการผ,านกิจกรรมหากสถานะผ,านตามเกณฑL จะแสดงเคร่ืองหมาย   

8. คำอธิบายด)านท่ีแสดงในตารางข)อท่ี 6 
9. สรุปผลการเข)าร,วมกิจกรรม ฝ|�งซ)ายเปnนมาตรฐานสำหรับตรวจสอบแยกตามกรณี โดย

เกณฑLจะแบ,งเปnน 2 กรณี ซ่ึงแสดงแค, 1 กรณีตามสถานะนักศึกษา 
 กรณีก,อนงานป|จฉิมนิเทศ คือ ในการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะย่ืนคำร)อง

ก,อนกิจกรรมป|จฉิมนิเทศ ซ่ึงจัดในช,วงท)ายภาคเรียนท่ี 2 ระบบจึงต)องยกเว)นกิจกรรมหลักในส,วน
ของป|จฉิมนิเทศออกไปก,อน ประกอบด)วยเกณฑLผ,าน : เปnนเกณฑLท่ีปรับลดแล)ว / สถานะ ผลการ
คำนวณจากการเข)าร,วม หากเปnน 0 ข้ึนไปจนถึงบวก ถือว,าเข)าร,วมครบ หากต่ำกว,าศูนยLหรือติดลบ 
ต)องเข)าร,วมเพ่ิม / ผลเข)าร,วม ระบบจะแสดงสถานะ : ผ,าน -> กรณีครบถ)วน  ไม,ผ,าน -> ไม,ครบ 

 กรณี หลังงานป|จฉิมนิเทศ ระบบจะแสดงเกณฑLท่ีครบถ)วนตามประกาศและแสดงผล
การตรวจสอบเช,นเดียวกับกรณีก,อนงานป|จฉิมนิเทศ แตกต,างท่ีเกณฑLตรวจสอบ 

 คะแนนความประพฤติ ในรายการตรวจสอบ ส,วนน้ีเปnนความร,วมมือกับระบบคะแนน
ความประพฤติในการนำข)อมูลมาแสดงเพ่ือแจ)งนักศึกษา 

10. สถานะขอสำเร็จการศึกษา ระบบจะแสดงสถานะและแจ)งกรณีต,าง ๆ ไว)ต,อท)าย 



 

 

24 

 6.3) สรุปชั่วโมงกิจกรรมระดับคณะ เปnนการตรวจสอบกิจกรรมบังคับคณะ ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย เข)าใช)งานท่ีเมนูช่ัวโมงกิจกรรม -> สรุปกิจกรรม : เฉพาะคณะ 

 
ภาพท่ี 24 การตรวจสอบช่ัวโมงกิจกรรมบังคับคณะ 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 24 
1. เลือกเมนูช่ัวโมงกิจกรรม -> สรุปกิจกรรม : เฉพาะคณะ 
2. แสดงผลการเข)าร,วมกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมบังคับ โดยระบบจะแสดงข)อมูลอ)างอิง

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ประกอบกับประกาศของคณะน้ัน ๆ  ซ่ึงในช้ันป�ใดท่ีเข)าร,วมแล)ว จะมี
สถานะ  (สถานะสีต,าง ๆ แสดงแบบเดียวกับกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย) กรณีไม,ได)เข)าร,วมหรือ
ยังไม,ได)เข)าร,วมระบบจะแสดง  สีแดง  

 ด)านหลังจากช่ือกิจกรรมหลัก จะมีจำนวนช่ัวโมงต,อท)ายอยู, จะลำดับตามการเข)าร,วมท่ี
มีเคร่ืองหมาย  ด)านขวามือ 

 ท่ีขวามือสุด ช,องรวมช่ัวโมงกิจกรรม จะรวมช่ัวโมงในกิจกรรมน้ัน ๆ ทุกป�การศึกษา 
3. สรุปช่ัวโมงรวมกิจกรรมหลัก / สรุปจำนวนกิจกรรมหลัก / ผลสรุปการผ,านกิจกรรม 
4. สรุปผลการเข)าร,วมกิจกรรมบังคับคณะ ระบบจะแสดงแยกเปnน 2 รายการ  
 รายการท่ี 1 เกณฑLผ,านเปnนจำนวนกิจกรรม จำนวนท่ีเข)าร,วม สถานะ ผลการเข)าร,วม 
 รายการท่ี 2 เกณฑLผ,านเปnนช่ัวโมงกิจกรรม จำนวนท่ีเข)าร,วม สถานะ ผลการเข)าร,วม 
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ภาพท่ี 25 การตรวจสอบช่ัวโมงกิจกรรมระดับคณะ แบบโทรศัพทL 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 25 
1. คลิกท่ี  เพ่ือเข)าใช)เมนูการใช)งาน 
2. เลือกเมนูช่ัวโมงกิจกรรม -> สรุปกิจกรรม : เฉพาะคณะ 
3. แสดงช่ือนามสกุลนักศึกษาท่ีเข)าใช)งาน 
4. แสดงผลการเข)าร,วมกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมบังคับ โดยระบบจะแสดงข)อมูลอ)างอิง

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ประกอบกับประกาศของคณะน้ัน ๆ  ซ่ึงในช้ันป�ใดท่ีเข)าร,วมแล)ว จะมี
สถานะ  (สถานะสีต,าง ๆ แสดงแบบเดียวกับกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย) กรณีไม,ได)เข)าร,วมหรือ
ยังไม,ได)เข)าร,วมระบบจะแสดง  สีแดง) 

 ด)านล,างของกิจกรรมบังคับ ในวงเล็บจะมีจำนวนช่ัวโมงกิจกรรมในการเข)าร,วม จะ
ลำดับตามการเข)าร,วมท่ีมีเคร่ืองหมาย  ของกิจกรรมน้ัน ๆ และจะแสดงรวมช่ัวโมงกิจกรรม 
ท้ังหมดของกิจกรรมน้ัน ๆ 

5. ผลเข)าร,วมกิจกรรม 
 กิจกรรมบังคับคณะ ฝ|�งซ)ายเป{นเกณฑLมาตรฐานตรวจสอบ ฝ|�งขวาท่ีนักศึกษาเข)าร,วม 
 ช่ัวโมงกิจกรรมบังคณะ ฝ|�งซ)ายเกณฑLตรวจสอบ ฝ|�งขวาท่ีนักศึกษาเข)าร,วม 
 ผลสรุป สรุปตามเกณฑLท้ัง 2 ส,วน แล)วแสดงสถานะให)นักศึกษา 
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 6.4) ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา ในส,วนน้ีนักศึกษาสามารถใช)ในการตรวจสอบ

สถานะเพื่อดูว,านักศึกษามีสิทธิ์ในการขอสำเร็จการศึกษาหรือไม, สามารถเข)าใช)งานได)ที่เมนูชั่วโมงกิจกรรม -> 

ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา 

 
ภาพท่ี 26 การตรวจสอบสำเร็จการศึกษา 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 26 
1. เลือกเมนูช่ัวโมงกิจกรรม -> ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา 
2. สรุปผลการเข)าร,วมกิจกรรมประกอบด)วย รายการตรวจสอบตามกรณี ซ่ึงเปnนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบสถานะ /จำนวนท่ีมี : คือสรุปผลการเข)าร,วมของนักศึกษา 
โดยเปnนข)อมูลชุดเดียวกับท่ีมีการแจกแจงก,อนหน)า   

 กรณีก,อนงานป|จฉิมนิเทศ คือ ในการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะย่ืนคำร)อง
ก,อนกิจกรรมป|จฉิมนิเทศ ซ่ึงจัดในช,วงท)ายภาคเรียนท่ี 2 ระบบจึงต)องยกเว)นกิจกรรมหลักในส,วน
ของป|จฉิมนิเทศออกไปก,อน ประกอบด)วยเกณฑLผ,าน : เปnนเกณฑLท่ีปรับลดแล)ว / สถานะ ผลการ
คำนวณจากการเข)าร,วม หากเปnน 0 ข้ึนไปจนถึงบวก ถือว,าเข)าร,วมครบ หากต่ำกว,าศูนยLหรือติดลบ 
ต)องเข)าร,วมเพ่ิม / ผลเข)าร,วม ระบบจะแสดงสถานะ : ผ,าน -> กรณีครบถ)วน  ไม,ผ,าน -> ไม,ครบ 

 กรณี หลังงานป|จฉิมนิเทศ ระบบจะแสดงเกณฑLท่ีครบถ)วนตามประกาศและแสดงผล
การตรวจสอบเช,นเดียวกับกรณีก,อนงานป|จฉิมนิเทศ แตกต,างท่ีเกณฑLตรวจสอบ 

 กิจกรรมเสริมพิเศษ ระบบจะแสดงรายการน้ี เฉพาะนักศึกษาท่ีมีการบำเพ็ญประโยชนL
เพ่ือการซ,อมกิจกรรมเท,าน้ัน  

 คะแนนความประพฤติ ในรายการตรวจสอบ ส,วนน้ีเปnนความร,วมมือกับระบบคะแนน
ความประพฤติในการนำข)อมูลมาแสดงเพ่ือแจ)งนักศึกษา 

3. สถานะขอสำเร็จการศึกษา ระบบจะแสดงสถานะและแจ)งกรณีต,าง ๆ ไว)ต,อท)าย 

 

 1 
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ภาพท่ี 27 การตรวจสอบสำเร็จการศึกษา แบบโทรศัพทL 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 27 
1. คลิกท่ี  เพ่ือเข)าใช)เมนูการใช)งาน 
2. เลือกเมนูช่ัวโมงกิจกรรม -> ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา 
3. แสดงช่ือนามสกุลนักศึกษาท่ีเข)าใช)งาน 
4. สรุปผลการเข)าร,วมกิจกรรม ฝ|�งซ)ายเปnนมาตรฐานสำหรับตรวจสอบแยกตามกรณี โดย

เกณฑLจะแบ,งเปnน 2 กรณี ซ่ึงแสดงแค, 1 กรณีตามสถานะนักศึกษา 
 กรณีก,อนงานป|จฉิมนิเทศ คือ ในการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะย่ืนคำร)อง

ก,อนกิจกรรมป|จฉิมนิเทศ ซ่ึงจัดในช,วงท)ายภาคเรียนท่ี 2 ระบบจึงต)องยกเว)นกิจกรรมหลักในส,วน
ของป|จฉิมนิเทศออกไปก,อน ประกอบด)วยเกณฑLผ,าน : เปnนเกณฑLท่ีปรับลดแล)ว / สถานะ ผลการ
คำนวณจากการเข)าร,วม หากเปnน 0 ข้ึนไปจนถึงบวก ถือว,าเข)าร,วมครบ หากต่ำกว,าศูนยLหรือติดลบ 
ต)องเข)าร,วมเพ่ิม / ผลเข)าร,วม ระบบจะแสดงสถานะ : ผ,าน -> กรณีครบถ)วน  ไม,ผ,าน -> ไม,ครบ 

 กรณี หลังงานป|จฉิมนิเทศ ระบบจะแสดงเกณฑLท่ีครบถ)วนตามประกาศและแสดงผล
การตรวจสอบเช,นเดียวกับกรณีก,อนงานป|จฉิมนิเทศ แตกต,างท่ีเกณฑLตรวจสอบ 

 คะแนนความประพฤติ ในรายการตรวจสอบ ส,วนน้ีเปnนความร,วมมือกับระบบคะแนน
ความประพฤติในการนำข)อมูลมาแสดงเพ่ือแจ)งนักศึกษา 

5. สถานะขอสำเร็จการศึกษา ระบบจะแสดงสถานะและแจ)งกรณีต,าง ๆ ไว)ต,อท)าย 
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7) การซ,อมเสริมกิจกรรม ในกรณีที่นักศึกษาประสงคLจะขอสำเร็จการศึกษา แต,ชั่วโมง

กิจกรรมไม,ครบตามประกาศมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต)องบำเพ็ญประโชนLชดเชย  

7.1) ยื่นคำร)อง นักศึกษาที่ต)องซ,อมกิจกรรม ต)องยื่นคำร)องขอซ,อมกิจกรรมก,อน 

เม่ือมีการเป�ดให)ย่ืนคำร)อง ไปท่ีเมนูซ,อมกิจกรรม -> ย่ืนคำร)อง 

 

 

ภาพท่ี 28 การย่ืนคำร)องซ,อมกิจกรรม 
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คำแนะนำตามภาพท่ี 28 

1. ไปท่ีเมนูซ,อมกิจกรรม -> ย่ืนคำร)อง 

2. ระบบจะแสดงรายการท่ีเป�ดย่ืนคำร)องให)เลือก นักศึกษาคลิกย่ืนคำร)องหน)าโครงการท่ี

ประสงคLจะซ,อมเสริมกิจกรรม 

3. ระบบจะแสดงข)อมูลของโครงการ นักศึกษาต)องอ,านเพ่ือประกอบการตัดสินใจและเปnน

ข)อมูลท่ีควรทราบ ประกอบด)วย  

 ช่ือโครงการ : เปnนช่ือโครงการให)นักศึกษาได)ทราบ 

 กำหนดจัดโครงการ : แสดงวันท่ีและเวลาในการจัดโครงการ เพ่ือให)นักศึกษาทราบ

และได)ตรวจสอบกับตารางเรียน 

 สถานท่ีจัดโครงการ : เปnนสถานท่ีนัดหมายในการดำเนินโครงการ เพ่ือให)นักศึกษาได)

ทราบก,อนการสมัคร 

 ประเภท : เปnนประเภทของโครงการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ผู)รับผิดชอบโครงการ : อาจมีมากกว,า 1 หน,วยงาน สำหรับให)นักศึกษาสอบถาม

เพ่ิมเติม กรณีท่ีต)องการรายละเอียดอ่ืน ๆ 

ช่ัวโมงกิจกรรมแยกตามด)าน/เกณฑLผ,าน : เกณฑLผ,าน คือ ค,าต้ังต)นกำหนดสำหรับการ

อนุมัติผ,านโครงการ ประกอบด)วย รอพิจารณา : ยังไม,ได)กำหนด / รวมช่ัวโมง คือ รวมช่ัวโมงทุก

กิจกรรมย,อย / ต)องเข)าร,วมไม,น)อยกว,า : กำหนดมาตรฐานในการเข)าร,วม 

 เป{าหมายคณะและช้ันป� : เพ่ือให)นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาเองก,อน

ก,อนการสมัคร 

4. รายละเอียด เปnนข)อมูลเพ่ิมเติมท่ีต)องอ,านและทำความเข)าใจ เพราะข)อมูลส,วนน้ีมัก

เปnนการกำหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม การนัดหมายประชุม การนัดหมายการแต,งกาย และอ่ืน ๆ 

5. เลือกกิจกรรมย,อย จะกำหนดให)เลือกอย,างน)อย 1 รายการ และอาจมีการกำหนด

เลือกได)สูงสุดท้ังหมดทุกรายการหรือกำหนดเลือกไม,เกินก่ีรายการ 

6. ข)อมูลยืนยันประกอบด)วย รหัสนักศึกษา เบอรLโทรศัพทLและรหัสผ,าน 

7. คลิกปุyม Register เพ่ือบันทึก ระบบจะแสดงข)อมูลดังภาพ 

  
  

รายการท่ีมีการย่ืนคำร)อง จะแสดงท่ีเมนูโครงการท่ีเคยย่ืนคำร)อง โดยจะแนะนำ 

ตามข)อ 7.2 
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ภาพท่ี 29 การย่ืนคำร)องซ,อมกิจกรรม แบบโทรศัพทL 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 29 

ข)อ 1. คลิกท่ี  เพ่ือเข)าใช)เมนูการใช)งาน 

ข)อ 2. เลือกเมนูการเช็คช่ือ -> กิจกรรมรอตรวจสอบ 

ข)อ 3. เลือกเมนูลงทะเบียนโครงการท่ีต)องการ 

ข)อ 4-6 รายละเอียดและข้ันตอนปฏิบัติดำเนินการตามคำแนะนำภาพท่ี 28 
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7.2) โครงการที่เคยยื่นคำร)อง เปnนการแสดงรายการที่นักศึกษาเคยยื่นคำร)องขอ

ซ,อมกิจกรรม สามารถตรวจสอบได)ท่ีเมนูซ,อมกิจกรรม -> โครงการท่ีเคยย่ืนคำร)อง 

 

ภาพท่ี 30 แสดงรายการโครงการท่ีเคยย่ืนคำร)อง 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 30 

1. การเข)าใช)งาน เข)าไปท่ีเมนูซ,อมกิจกรรม -> โครงการท่ีเคยย่ืนคำร)อง 

2. ปุyมข)อมูล : สำหรับแสดงข)อมูลโครงการท้ังหมด ท่ีเปnนรายละเอียดของโครงการ เช,น 

ช่ือโครงการ กำหนดจัดโครงการ สถานท่ีจัดโครงการ ประเภท ผู)รับผิดชอบโครงการ ช่ัวโมง

กิจกรรมแยกตามด)าน/เกณฑLผ,าน เป{าหมายคณะและช้ันป� 

3. แสดงรายการโครงการ กิจกรรม ท่ีนักศึกษาย่ืนคำร)อง  

 กำหนดจัด ระบบจะแสดงแยกตามกิจกรรมย,อย เพ่ือให)ทราบกำหนดการ 

 สถานท่ี ระบบจะกำหนดพ้ืนท่ีในการดำเนินงานให)ทราบ  

4. แสดงเกณฑLผ,าน คือ ค,าต้ังต)นกำหนดสำหรับการอนุมัติผ,านโครงการ ประกอบด)วย รอ

พิจารณา : ยังไม,ได)กำหนด / รวมช่ัวโมง คือ รวมช่ัวโมงทุกกิจกรรมย,อย / ต)องเข)าร,วมไม,น)อยกว,า 

: กำหนดมาตรฐานในการเข)าร,วม 

 ประมาณ คือ การกำหนดช่ัวโมงกิจกรรมท่ีจะได)รับเม่ือเข)าร,วมกิจกรรมแล)ว 

5. แสดงสถานะการอนุญาตให)เข)าร,วมและการมาเข)าร,วม โดยแสดง  คือ ยังไม,อนุญาต 

หรือไม,มา และ  อนุญาตหรือมาเข)าร,วมแล)ว 
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ภาพท่ี 31 แสดงรายการโครงการท่ีเคยย่ืนคำร)อง แบบโทรศัพทL 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 31 
1. คลิกท่ี  เพ่ือเข)าใช)เมนูการใช)งาน 
2. เลือกเมนูซ,อมกิจกรรม -> โครงการท่ีเคยย่ืนคำร)อง 
3. แสดงช่ือนามสกุลนักศึกษาท่ีเข)าใช)งาน 
4. แสดงรายการโครงการและกิจกรรมท่ีลงทะเบียน 

 ด)านซ)ายประกอบด)วย ช่ือโครงการ กิจกรรมย,อยท่ีต)องซ,อมกิจกรรม ด)านล,างของ
กิจกรรมจะเปnนวันท่ี เวลา นัดหมายดำเนินกิจกรรม 
 ด)านขวา แสดงสถานการณLมาและไม,มาซ,อมกิจกรรม 
 ปุyมข)อมูล : สำหรับแสดงข)อมูลโครงการท้ังหมด ท่ีเปnนรายละเอียดของโครงการ เช,น 
ช่ือโครงการ กำหนดจัดโครงการ สถานท่ีจัดโครงการ ประเภท ผู)รับผิดชอบโครงการ ช่ัวโมง
กิจกรรมแยกตามด)าน/เกณฑLผ,าน เป{าหมายคณะและช้ันป� 
 แสดงเกณฑLผ,าน คือ ค,าต้ังต)นกำหนดสำหรับการอนุมัติผ,านโครงการ ประกอบด)วย รอ
พิจารณา : ยังไม,ได)กำหนด / รวมช่ัวโมง คือ รวมช่ัวโมงทุกกิจกรรมย,อย / ต)องเข)าร,วมไม,น)อยกว,า : 
กำหนดมาตรฐานในการเข)าร,วม  
 ประมาณ คือ การกำหนดช่ัวโมงกิจกรรมท่ีจะได)รับเม่ือเข)าร,วมกิจกรรมแล)ว 
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7.3) เคยซ,อมกิจกรรม เปnนการแสดงข)อมูลการมาซ,อมกิจกรรมที่มีการบันทึกไว) 

จากผู)ดูแลระบบหรือผู)ปฏิบัติงาน นักศึกษาเข)าตรวจสอบได)ท่ีเมนูซ,อมกิจกรรม -> เคยซ,อมกิจกรรม 

 

ภาพท่ี 32 แสดงรายการท่ีเคยซ,อมกิจกรรม 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 32 

1. การเข)าใช)งาน เข)าไปท่ีเมนูซ,อมกิจกรรม -> เคยซ,อมกิจกรรม 

2. อนุมัติ แสดงสถานการณLอนุมัติให)ช่ัวโมงกิจกรรม โดยแสดง  คือ ยังไม,อนุมัติ 

และ  อนุมัติให)ช่ัวโมงกิจกรรมแล)ว 

3. แสดงรายการโครงการ กิจกรรม ท่ีนักศึกษาเข)าร,วมซ,อมกิจกรรม 

 กำหนดจัด ระบบจะแสดงแยกตามกิจกรรมย,อย เปnนกำหนดการท่ีดำเนินงาน 

 สถานท่ี แสดงพ้ืนท่ีท่ีนักศึกษาซ,อมกิจกรรมแล)ว  

4. ได)ช่ัวโมง คือ ช่ัวโมงกิจกรรมท่ีได)รับจากการซ,อมกิจกรรมหรือบำเพ็ญประโยชนL 

5. เช็คช่ือ คือ สถานะในการนำเข)าข)อมูลเข)าระบบ 
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ภาพท่ี 33 แสดงรายการท่ีเคยซ,อมกิจกรรม แบบโทรศัพทL 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 33 
1. คลิกท่ี  เพ่ือเข)าใช)เมนูการใช)งาน 
2. เลือกเมนูซ,อมกิจกรรม -> เคยซ,อมกิจกรรม 
3. แสดงช่ือนามสกุลนักศึกษาท่ีเข)าใช)งาน 
5. แสดงรายการโครงการและกิจกรรมท่ีทีการซ,อมกิจกรรมแล)ว 

 ด)านซ)ายประกอบด)วย ช่ือโครงการ กิจกรรมย,อยท่ีต)องซ,อมกิจกรรม ด)านล,างของ
กิจกรรมจะเปnนสถานท่ีท่ีนักศึกษาไปซ,อมกิจกรรม 
 ด)านขวา ช่ัวโมงกิจกรรมท่ีได)รับและ สถานการณLอนุมัติให)ช่ัวโมงกิจกรรม ด)านล,างของ
การอนุมัติแสดงวันท่ีเช็คช่ือบันทึกการซ,อมกิจกรรมเข)าระบบ 
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8) การทำแบบสอบถามออนไลนL ในบางโครงการผู )ดำเนินโครงการจะกำหนดแบบ 

สอบถามมาให)นักศึกษาได)ตอบแบบสอบถาม นักศึกษาสามารถเข)าไปตอบแบบสอบถามำได)จาก 2 กรณี กรณี

ที่ 1 จากการเช็คชื่อเข)าร,วมกิจกรรม ระบบจะแสดงขึ้นอัติโนมัติหลังจากการเช็คชื่อเสร็จเรียบร)อย และ กรณีท่ี 

2 จากการเลือกทำแบบสอบถามท่ีเป�ดให)ทำ 

 8.1) การเข)าทำแบบสอบถามออนไลนL 

 

ภาพท่ี 34 การเข)าทำแบบสอบถามออนไลนL ในหน)าเช็คช่ือเข)าร,วมกิจกรรม 

 

 

ภาพท่ี 35 การเข)าทำแบบสอบถามออนไลนL ในหน)า กิจกรรมท่ีรอการตรวจสอบ 

 

 

ภาพท่ี 36 การเข)าทำแบบสอบถามออนไลนL ในหน)าโครงการท่ีผ,านท้ังหมด 

 

(1) เลือกช่ัวโมงกิจกรรม -> เมนูโครงการท่ีผ,านท้ังหมด 

(2) คลิกตอบแบบสอบถามโครงการท่ีเป�ด 

(1) เลือกเมนูการเช็คช่ือ -> กิจกรรมท่ีรอตรวจสอบ 

(2) คลิกตอบแบบสอบถามโครงการท่ีเป�ด 

(1) เลือกเมนูการเช็คช่ือ -> เช็คด)วยบัตรกิจกรรม 

(2) คลิกตอบแบบสอบถามโครงการท่ีเป�ด 
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8.2) การทำแบบสอบถามออนไลนL 

 

ภาพท่ี 37 การทำแบบสอบถามออนไลนL 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 37 
1. แสดงข)อมูลโครงการท่ีจะทำแบบสอบถาม ประกอบด)วยช่ือโครงการ วันท่ีจัดโครงการ 

สถานท่ี และ ผู)จัดโครงการ 
2. คำถามตอนท่ี 1 เปnนแบบเลือกตอบ ตามความพึงพอใจโดยเลือกตามลำดับ 
3. คำถามตอนท่ี 2 เปnนแบบตอบอย,างอิสระ แสดงความคิดเห็นได)อิสระ โดยการพิมพL

คำตอบท่ีต)องการแสดงความคิดเห็น 
4. กรณีการเพ่ิมช่ัวโมงกิจกรรมพิเศษ ต)องการให)เลือกเพ่ิมช่ัวโมงด)านใด ต)องคลิกเลือก

ด)านน้ัน จากน้ันกด Submit เพ่ือบันทึก 
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ภาพท่ี 38 การทำแบบสอบถามออนไลนL แบบโทรศัพทL 

 

คำแนะนำตามภาพท่ี 38 
1. แสดงข)อมูลโครงการท่ีจะทำแบบสอบถาม ประกอบด)วยช่ือโครงการ วันท่ีจัดโครงการ 

สถานท่ี และ ผู)จัดโครงการ 
2. คำถามตอนท่ี 1 เปnนแบบเลือกตอบ ตามความพึงพอใจโดยเลือกตามลำดับ 
3. คำถามตอนท่ี 2 เปnนแบบตอบอย,างอิสระ แสดงความคิดเห็นได)อิสระ โดยการพิมพL

คำตอบท่ีต)องการแสดงความคิดเห็น 
4. กรณีการเพ่ิมช่ัวโมงกิจกรรมพิเศษ ต)องการให)เลือกเพ่ิมช่ัวโมงด)านใด ต)องคลิกเลือก

ด)านน้ัน จากน้ันกด Submit เพ่ือบันทึก 
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