
 
 

คูมือการใชงานโปรแกรม 

ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 
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หนาแรกของเว็บไซท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชองทางเขาสูระบบ สวนของการคนหานักเรียน 
นักศึกษา โดยระบุรหัสนักศึกษา 

การลอกอินเขาสูระบบ 
การลอกอินเขาสูระบบ ผูใชงานจะตองลอกอินดวยช่ือผูใชงาน และรหัสผานให
ถูกตอง 
     *** สําหรับผูใชงานทางผูจัดทําแบงออกเปน 3 สวน คือ 
*** สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาสามารถใชช่ือผูใชงานและรหัสผานเดียวกับ    ช่ือ
ผูใชงานและรหัสผานในการเขาระบบบริหารจัดการบุคลากร RPMS2007  
*** สําหรับผูปกครอง สามารถลอกอินช่ือผูใชงานดวย รหัสนักศึกษา สวน 

รหัสผาน จะตองลอกอินดวยรหัสบัตรประจําตัวประชาชน 
*** สําหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จะเขาไปตรวจสอบผลการเรียน และตารางสอน สามารถลอกอินช่ือผูใชงาน และ
รหัสผาน ดวยรหัสนักศึกษา 
 

อาจารยที่ปรึกษาลอกอินเขาสูระบบถูกตองแลว จะตองทําอยางไรตอ? 
 
ระบบจะแสดงรายละเอียดวาทานเปน
อาจารยที่ปรึกษา ของนักศึกษากลุมใดอยู 
โดยสามารถเลือกกลุมนักศึกษาที่ทาน
ตองการเขาไปตรวจสอบ แกไข เพิ่มเติม 
ประวัตินักศึกษาของกลุมนั้นได 
 
*** งานอาจารยที่ปรึกษาจะเปนผูกําหนด
กลุม 
 
 

 

เมนูเลือกกลุมนักศึกษาที่ทานเปน
อาจารยที่ปรึกษาอยู 



วิธีการเลือกกลุมของนักเรียน นักศึกษาที่ทานเปนอาจารยที่ปรึกษาอยู 

 
เลือกกลุมนักศึกษาที่ทานเปนที่ปรึกษาอยู เมื่อเลือกถูกตองแลว ใหคลิ๊กปุมตกลง ตามตัวอยางดานบน คือเลือก 
นักศึกษาที่เขามาในปการศึกษา 2550 ระดับช้ัน ปวส. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 3 
 

เลือกกลุมแลวตองทําอยางไรตอ 

 
ระบบจะแสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดที่มีอยูในกลุมนั้น โดยจะเปนตารางแสดงอันดับที่ รหัสประจําตัว ช่ือ
นามสกุล พฤติกรรมเสี่ยง และการจัดการขอมูล 
 

ตองการตรวจสอบขอมูล และแกไขขอมูลนกัศึกษาจะตองทําอยางไร 
เมื่ออาจารที่ปรึกษา เลือกกลุมแลว จะมีรายช่ือนักศึกษาในกลุมนั้นแสดงขึ้นมา หากตองการทราบรายละเอียด
เพิ่มเติม หรือแกไขขอมูลของนักศึกษาใดๆ ในกลุมนั้น สามารถคลิ๊กขอความ จัดการขอมูล ดานหลังช่ือของ
นักศึกษาทานที่ตองการ 

 
 



ระบบจะแสดงขอมูลของนักศึกษาทานนั้นอยางไร 

 
สําหรับการแสดงผลของขอมูลของนักศึกษาจะแสดงดังรูปดานลางทานสามารถตรวจสอบผลการเรียน และ
ตารางสอนไดตามตองการ โดยระบบจะแบงหมวดหมูของขอมูลนักศึกษาไวทั้งหมด 11 หมวด คือ 
1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับนักเรียน นักศึกษา คือ ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาทานนั้น เชน ช่ือนามสกุล ช่ือเลน 
2. ประเภทท่ีอยูอาศัย คือ ขอมูลที่อยูอาศัย หมายเลขโทรศัพท แผนที่ 
3. ขอมูลเก่ียวกับครอบครัว คือ ขอมูลบิดา มารดา หมายเลขโทรศัพทติดตอ 
4. บุคคลที่นักเรียนปรึกษาปญหาตางๆ คือขอมูลของบุคคลที่นักศึกษาไดปรึกษาปญหาตางๆ อาจจะเปนเพื่อน 
หรือญาติ 
5. ขอมูลเก่ียวกับการเรียน คือ ขอมูลทางดานการผลงาน ที่แบงออกเปนหลายๆหมวด เชน ผลงานวิชาการ เปนตน 
6. ขอมูลสุขภาพ คือ ขอมูลดานสุขภาพ โรคประจําตัว และที่สําคัญ กรุปเลือด 
7. ขอมูลพฤติกรรม คือ ขอมูลทางดานพฤติกรรม การตัดคะแนน จากฝายปกครอง  
8. พฤติกรรมเสี่ยง คือ พฤติกรรมที่ควรเฝาระวังนักศึกษา 
9. ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นอ่ืนๆ คือ ขอคิดเห็นตอนักศึกษาที่อาจารยที่ปรึกษาอยากจะเพิ่มเติมลงไป 
10. ขอเสนอแนะ จากทางบาน คือ ขอความที่เปนขอคิดเห็นจากผูปกครอง หรือนักศึกษา สงมาใหอาจารยที่
ปรึกษา 
11. แนบไฟลเอกสาร คือ ไฟลรูปภาพนักศึกษา ไฟลแผนที่ ที่อยู ที่อาจารยที่ปรึกษาอยากจะเพิ่มเติมลงไปใน
รายละเอียดของนักศึกษา 
 
*** สําหรับขอมูลเริ่มตนของนักเรียนนักศึกษา กวา 60 รายการเชน ช่ือจริง นามสกุล ช่ือเลน กรุปเลือก ฯลฯ
อาจารยที่ปรึกษาไมตองกรอก โดย ทางผูดูแลระบบของทานจะเปนผูที่นําขอมูลเขาจากโปรแกรม ศท.02 



การตรวจสอบขอมูล และแกไขขอมูล ประเภทที่อยูอาศัย จะตองทําอยางไร 
1. คลิ๊ก แถบขอมูล 

 
2. จะปรากฏขอมูลทางดานลาง 

 
3. หากตองการเพิ่มหรือแกไขขอมูลใหถูกตอง สามารถระบุรายละเอียดลงในชอง ใหถูกตองตามตองการ เมื่อระบุ
เสร็จแลว ใหคลิ๊กปุม  
 

การตรวจสอบขอมูล ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว จะตองทําอยางไร 
1. คลิ๊ก แถบขอมูล 

 
2. ระบบจะแสดงรายละเอียดทางดานลาง 

 
*** สําหรับขอมูลเกี่ยวกับครอบครัวนี้ จะไมสามารถแกไขได โดยระบบจะใชขอมูลเดียวกับงานทะเบียน 
 

การตรวจสอบขอมูล และแกไขขอมูล บุคคลที่นักเรียนปรึกษาปญหาตางๆ
จะตองทําอยางไร 
1. คลิ๊ก แถบขอมูล 

 
2. ระบบจะแสดงรายละเอียดทางดานลาง 

 
3. หากตองการเพิ่มหรือแกไขขอมูลใหถูกตอง สามารถระบุรายละเอียดลงในชอง ใหถูกตองตามตองการ เมื่อระบุ
เสร็จแลว ใหคลิ๊กปุม  



การตรวจสอบขอมูล และแกไขขอมูล ขอมูลเกี่ยวกับการเรียนจะตองทําอยางไร 
1. คลิ๊ก แถบขอมูล 

 
2. ระบบจะแสดงรายละเอียดทางดานลาง ในตารางของผลงานที่เกี่ยวกับการเรียน เชน 

 
3. หากตองการเพิ่มหรือแกไขขอมูลใหถูกตอง สามารถระบุรายละเอียดลงในชอง ใหถูกตองตามตองการ  

 
 

เมื่อระบุเสร็จแลว ใหคลิ๊กปุม  
 
*** หากตองการลบขอมูลที่เพิ่มเขาไป (ในกรณีระบุรายละเอียดผิด ตองลบและเพิ่มเขาไปใหม) สามารถทําได
โดยการคลิ๊กเครื่องหมาย กากบาท ดานหลังของผลงานได 
 
 

การตรวจสอบขอมูล และแกไขขอมูล ขอมูลสขุภาพจะตองทําอยางไร 
1. คลิ๊ก แถบขอมูล 

 
2. ระบบจะแสดงรายละเอียดทางดานลาง และในตารางจะแสดงขอมูลที่อาจารยที่ปรึกษาเพิ่มเขาไป เชน 

 
3. หากตองการเพิ่มหรือแกไขขอมูลใหถูกตอง สามารถระบุรายละเอียดลงในชอง ใหถูกตองตามตองการ  

 
เมื่อระบุเสร็จแลว ใหคลิ๊กปุม  
 
*** หากตองการลบขอมูลที่เพิ่มเขาไป (ในกรณีระบุรายละเอียดผิด ตองลบและเพิ่มเขาไปใหม) สามารถทําได
โดยการคลิ๊กเครื่องหมาย กากบาท ดานหลังของรายละเอียดสุขภาพได 
 
 
 



 

การตรวจสอบขอมูล และแกไขขอมูล ขอมูลพฤติกรรม จะตองทําอยางไร 
1. คลิ๊ก แถบขอมูล 

 
 
2. ระบบจะแสดงรายละเอียดทางดานลาง 

 
โดยระบบจะแบงหัวขอ ขอมูลพฤติกรรมออกเปน 2 หัวขอ คือ ประวัติดานความประพฤติ และขอมูลประวัติการ
นัดพบผูปกครอง  
 
3. หากตองการเพิ่มหรือแกไขขอมูลใหถูกตอง สามารถระบุรายละเอียดลงในชอง ใหถูกตองตามตองการ เชน 

 
 

เมื่อระบุเสร็จแลว ใหคลิ๊กปุม  
 
*** หากตองการลบขอมูลที่เพิ่มเขาไป (ในกรณีระบุรายละเอียดผิด ตองลบและเพิ่มเขาไปใหม) สามารถทําได
โดยการคลิ๊กเครื่องหมาย กากบาท โดยผูที่จะสามารถลบขอมูลได จะตองเปนผูที่บันทึกเพิ่มขอมูลเทานั้น เชน 
ปกครอง เปนผูเพิ่มขอมูล ปกครอง ก็จะตองเปนผูที่ลบเทานั้น อาจารยที่ปรึกษาไมสามารถลบได 
 



 

การตรวจสอบขอมูล และแกไขขอมูล พฤติกรรมเสี่ยง จะตองทําอยางไร 
1. คลิ๊ก แถบขอมูล 

 
2. ระบบจะแสดงรายละเอียดทางดานลาง 

 
*** บางสถานศึกษาอาจจะมีขอมูลดานพฤติกรรมเสี่ยงไมเทากัน 
3. หากตองการเพิ่มหรือแกไขขอมูลใหถูกตอง สามารถระบุรายละเอียดลงในชอง ใหถูกตองตามตองการ เชน 

 
 
เมื่อระบุเสร็จแลว ใหคลิ๊กปุม  โดยขอมูลพฤติกรรมเสี่ยงจะถูกเพิ่มขึ้น ในรายชื่อของนักศึกษาทานนั้นใน
กลุมดวย ดังภาพดานลาง 

 
*** อาจารยที่ปรึกษาสามารถเรียงลําดับนักศึกษาในกลุมของทานตามพฤติกรรมเสี่ยงมาก หรือเสี่ยงนอยได โดย
การคลิ๊กเรียงลําดับตาม พฤติกรรมเสี่ยง บนตารางได 
 
 



 

การตรวจสอบขอมูล และแกไขขอมูล ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นอื่นๆ จะตอง
ทําอยางไร 
1. คลิ๊ก แถบขอมูล 

 
2. ระบบจะแสดงรายละเอียดทางดานลาง 

 
3. หากตองการเพิ่มหรือแกไขขอมูลใหถูกตอง สามารถระบุรายละเอียดลงในชอง ใหถูกตองตามตองการ เชน 

 
เมื่อระบุเสร็จแลว ใหคลิ๊กปุม  
 
*** หากตองการลบขอมูลที่เพิ่มเขาไป (ในกรณีระบุรายละเอียดผิด ตองลบและเพิ่มเขาไปใหม) สามารถทําได
โดยการคลิ๊กเครื่องหมาย กากบาท ดานหลังขอมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมได 
 

การตรวจสอบขอมูล และแกไขขอมูล รูปถายนักศึกษา และแผนที่บาน จะตอง
ทําอยางไร 
1. คลิ๊ก แถบขอมูล 

 
2. ระบบจะแสดงรายละเอียดทางดานลาง 

 
3. หากตองการแกไขรูปภาพ ใหถูกตองตามตองการสามารถทําไดโดยการ Browse.. ไฟลรูปภาพนักเรียนนักศึกษา
ลงในชองใหถูกตอง 

 
เมื่อระบุเสร็จแลว ใหคลิ๊กปุม  
*** หากตองการลบรูปภาพ สามารถคลิ๊กไดท่ีขอความ ลบไฟลรูปภาพนี้ ใตรูปท่ีตองการ 



 

การตรวจสอบขอมูล และแกไขขอมูล ขอเสนอแนะจากทางบาน จะตองทํา
อยางไร 
1. คลิ๊ก แถบเมนูขอเสนอแนะจากทางบานดานบนของโปรแกรม 

 
 
โดยโปรแกรมนี้จะสามารถรับขอเสนอแนะจาก นักศึกษา และ ผูปกครองของนักศึกษา ในกลุมที่ทานเปนอาจารย
ที่ปรึกษาอยู ซึ่งขอความเหลานี้อาจารยที่ปรึกษาจะสามารถดูไดคนเดียวเทานั้น 
 
หากมีขอความมาใหมจากทางบานที่ยังไมเปดอาน ก็จะมีขอความ ดังภาพ 

 
 
2. เมื่อคลีกแถบเมนูดานบน แลว จะเขาสูหนาขอเสนอแนะจากทางบาน ดังภาพ 

 
ในตารางจะแสดง วันที่เขาของขอความ และเกี่ยวของกับนักศึกษารหัสประจําตัวอะไร ช่ืออะไร  
3. เปดอานขอความไดโดยการคลิ๊กคําวา เปดอานขอความ 
4. จะเขาสูหนาขอมูลนักศึกษาที่ทานเปนอาจารยที่ปรึกษาอยู และแถบขอมูลขอเสนอแนะจากทางบาน ดังภาพ 

 
 
 
 
*** หากเปนขอความจากนักศึกษาของทาน ในชองหมายเลข
ติดตอจะเปนรหัสนักศึกษา 



 

การคนหานักศึกษาภายในวิทยาลัย 
1. คลิ๊กไอคอนเมนูดานบน  
 
 
 
2. จะเขาสูหนาคนหานักเรียน นักศึกษา ซึ่งการคนหานักศึกษาภายในวิทยาลัย สําหรับอาจารยที่ปรึกษานั้น
สามารถคนหาไดโดยการระบุรหัสประจํานักเรียนนักศึกษาเทานั้น 

 
 
3. ปรากฏผลลัพทดังภาพ 
หากผลลัพทในการคนหาเปนนักศึกษาที่ทานเปนอาจารยท่ีปรึกษาอยู จะปรากฏขอมูลดังภาพ 

 
*** จะมีขอความปรากฏวา ทานเปนอาจารยท่ีปรึกษานักเรียน นักศึกษาทานนี้  โดยหากคลิ๊กที่ขอความนี้ ก็จะเขา
สูหนารายละเอียดของนักศึกษาที่ทานคนหา 
 
หากผลลัพทในการคนหาเปนนักศึกษาที่ทานไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาอยู จะปรากฏขอมูลดังภาพ 



 
เมื่อคนหานักศึกษาภายในวิทยาลัย แลวทานไมใชอาจารยที่ปรึกษาอยู ควรจะทํา
อยางไร หากตองการติดตออาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ทานคนหา 

 
การติดตอสื่อสารกับอาจารยที่ปรึกษาทานอื่น สามารถคลิ๊กสงขอความ หรือจดหมายภายใน ดวยการคลิ๊กที่รูปซอง
จดหมาย จะปรากฏหนาตางเขียนจดหมายขึ้นมาใหมดังภาพดานลาง 

ระบบจะเลือกช่ือผูรับตรงตามอาจารยที่
ปรึกษาที่ทานตองการติดตอ เพียงแตระบุ
รายละเอียดที่ทานตองการบอกกลาวกับ
อาจารยที่ปรึกษาทานนั้นใหถูกตอง และ
คลิ๊กปุม สงจดหมาย 
 
 
 
 

 
 

ออกจากระบบจะตองทําอยางไร 

คลิ๊กไอคอนออกจากระบบ  เมนูขวามือบนของโปรแกรม 



 


