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คูมือการใชระบบ 

 

 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีหนาที่รับผิดชอบงานดานคูมืออาจารยที่

ปรึกษาหมูเรียนและจัดทําระบบอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน ซึ่งจะจัดเก็บขอมูลเปนอิเล็กทรอนิกส มีรูปแบบเปน

เว็บไซตพรอมระบบจัดการฐานขอมูล ทั้งนี้ไดพัฒนาและปรับปรุงขอมูลตางๆ ภายในระบบ พรอมทั้งมีการ

เชื่อมโยงขอมูลของการประเมินของอาจารยในเรื่องการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอีกดวย 

 ระบบอาจารยที่ปรึกษา คือ ระบบที่ชวยจัดการขอมูลการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา เชน การนัด

หมาย การนัดโฮมรูม ขอมูลนักศึกษา การสงและรายงานขอมูล เพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลตางๆ เปนตน เพ่ือ

ทดแทนการเก็บขอมูลท่ีอยูในรูปแบบเอกสาร มาเปนระบบที่เปนสารสนเทศออนไลน สามารถจัดการบริหาร

ผานระบบได 

 

1. การเขาใชงานระบบ 

 - เขาเว็บไซต https://std.kpru.ac.th/e-advisor จะปรากฏหนาจอสําหรับเขาสูระบบ  

ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 ระบบอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน 
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2. การเขาสูระบบ 

 2.1 ใหกรอก ชื่อผูใช และ รหัสผาน เพ่ือทําการเขาสูระบบ ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 ฟอรมกรอกชื่อผูใชและรหัสผาน 

 

2.2 หากขอมูลการเขาใชถูกตองจะปรากฏขอมูล ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 ขอมูลอาจารยที่ปรึกษา 

 

3. เมนูและการใชงานตางๆ 

3.1 เมนูนักศึกษา แสดงขอมูลหมูเรียนนักศึกษาที่อาจารยแตละทานดูแล ดังภาพที่ 4 เมื่อคลิก 

ตรวจสอบรายชื่อ จะแสดงรายชื่อนักศึกษาในหมูเรียนนั้นๆ ดังภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 4 ขอมูลหมูเรียนนักศึกษา 
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ภาพที่ 5 ขอมูลนักศึกษา 

 

- เม่ือคลิก ขอมูลประวัติ จะแสดงขอมูลนักศึกษาแบบรายบุคคล ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 ขอมูลนักศึกษา รหัส 601120701 

 

3.2 เมนูการนัดหมาย แสดงขอมูลการนัดหมาย สามารถเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลการนัดหมายได และดู

ประวัติการนัดหมายนักศึกษา ซึ่งการนัดหมาย มี 2 แบบ คือ การนัดหมายทั้งหมูเรียน และ การนัดหมาย

รายบุคคล ดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 เพ่ิมการนัดหมาย 
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       3.2.1 การนัดหมายทั้งหมูเรียน ใหคลิกเลือกหมูเรียนที่ตองการนัดหมาย กรอกขอมูลหัวขอที่

ตองการนัดหมาย เชน เรื่องผลการเรียนของนักศึกษา  พรอมใสรายละเอียดตางๆ ระบุวันเวลาเริ่ม-สิ้นสุด ที่นัด

หมาย จากนั้น กดปุมนัดหมาย เพ่ือบันทึก ระบบจะสิ่ง E-mail ไปยังนักศึกษาที่อยูในหมูเรียนนั้นๆ ดังภาพที่ 8 

ทั้งนี้อาจารยสามารถประสานงานดวยวาจาเพ่ิมเติมดวยก็ได  

       3.2.2 การนัดหมายรายบุคคล ใหคลิกเลือกหมูเรียนที่ตองการนัดหมาย และระบุรหัสนักศึกษา

ที่ตองการนัดหมาย กรอกขอมูลหัวขอที่ตองการนัดหมาย เชน เรื่องผลการเรียน  พรอมใสรายละเอียดตางๆ 

ระบุวันเวลาเริ่ม-สิ้นสุด ที่นัดหมาย จากนั้น กดปุมนัดหมาย เพ่ือบันทึก ระบบจะสิ่ง E-mail ไปยังนักศึกษา ดัง

ภาพที่ 9 ทั้งนี้อาจารยสามารถประสานงานดวยวาจาเพิ่มเติมดวยก็ได  

 

        
ภาพที่ 8 การนัดหมายทั้งหมูเรียน                        ภาพที่ 9 การนัดหมายรายบุคคล 

 

- เม่ืออาจารยทําการประชุมนัดหมายตามวันเวลาที่ระบุเรียบรอยแลว ใหกดเมนูการนัดหมาย ระบบ

จะแสดงรายการที่ทําการนัดหมายไว  

- จากนั้นใหกดบันทึกการนัดหมาย หรือ หากตองการแกไขรายละเอียดก็สามารถแกไข แลวกดบันทึก

การนัดหมายอีกรอบ ดังภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 แสดงรายการที่ทําการนัดหมายไว 

 

 

 

ป
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- เม่ือกดบันทึกการนัดหมาย ระบบจะใหสรุปการใหคําปรึกษาพรอมไฟลภาพหลักฐานการให

คําปรึกษา จากนั้นกดบันทึก ดังภาพที่ 11  

 
ภาพที่ 11 สรุปการใหคําปรึกษาพรอมไฟลภาพหลักฐาน 

 

- จากนั้นระบบจะเก็บขอมูลไวเปนประวัติการนัดหมาย ดังภาพที่ 12 และขอมูลสวนนี้จะถูกสงไป

รายงานที่คณบดี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา และรองอธิการบดีฝายวิชาการ ตามลําดับ 

 
ภาพที่ 12 ประวัติการนัดหมาย สามารถกดดูรายละเอียดได 

 

3.3 เมนูปฏิทิน แสดง วัน-เวลา ที่อาจารยไดทําการนัดหมาย สามารถเลือกรูปแบบการแสดงได เชน 

ป เดือน สัปดาห และวัน ดังภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 13 ปฏิทิน แสดง วัน-เวลา การนัดหมาย 
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 3.4 เมนกูิจกรรมโฮมรูม สําหรับกรอกขอมูลกิจกรรมที่อาจารยและนักศึกษาทํารวมกัน หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ที่อาจารยที่ปรึกษาหมูเรียนเห็นเปนประโยชนตอตัวนักศึกษาอยางยิ่ง สามารถกรอกขอมูลและนัดหมาย

ไดเชนเดียวกับเมนูการนัดหมาย เพียงแตกิจกรรมโฮมรูมตองมีกิจกรรมอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

 - กดปุม เพ่ิมกิจกรรมโฮมรูม ดังภาพที่ 14 

 - จากนั้นกรอกรายละเอียดกิจกรรมโฮมรูม กดเลือกหมูเรียน ระบบจะคํานวณจํานวนครั้งท่ีจัด

กิจกรรมโฮมรูมใหอัตโนมัต ิดังภาพที่ 15  

 - เม่ือใสขอมูลครบแลวจากนั้น กดบันทึก 

 - สามารถแกไข และ ลบ กิจกรรมได 

 
ภาพที่ 14 แสดงรายระเอียดกิจกรรมโฮมรูม 

 

 
ภาพที่ 15 ฟอรมกรอกขอมูลกิจกรรมโฮมรูม 
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 3.5 เมนูแจงเตือน  แจงเตือนอาจารยเมื่อมีนักศึกษาขอคําปรึกษาเขามา ระบบจะแสดงจํานวนการ

แจงเตือนเปนตัวเลข  

 3.6 เมนูรายงานตางๆ แสดงขอมูลรายงานการใหคําปรึกษาที่ผานการตรวจและอนุมัติจากคณบดี 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา และรองอธิการบดีฝายวิชาการ แลวตามลําดับ  

 

4. ระบบตรวจสอบกิจกรรมการใหคําปรึกษา สําหรับ คณบดี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา และรอง

อธิการบดีฝายวิชาการ 

 4.1 คณบดี กรอก ชื่อผูใช และ รหัสผาน เพ่ือทําการเขาสูระบบ ดังภาพที่ 2 ตามปกติ 

 - เม่ือเขาสูระบบแลว จะมีเมนูรายงานการใหคําปรึกษาเพ่ิมขึ้นมา และจะมีรายงานของอาจารยที่

ปรึกษาหมูเรียน แสดงออกมา ดังภาพที่ 16 

 - จากนั้น กดตรวจสอบกิจกรรมการใหคําปรึกษา ระบบจะแสดงขอมูลการใหคําปรึกษาของอาจารย

ทานนั้นๆ แสดงออกมา ดังภาพที่ 17 

 
ภาพที่ 16 รายชื่ออาจารยที่ปรึกษาหมูเรียนสงรายงาน 

 

 
ภาพที่ 17 ขอมูลการใหคําปรึกษาของอาจารยทานนั้นๆ 

 

 

ต
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 - ตรวจสอบขอมูล จากนั้นกด ยืนยัน เพ่ือบันทึกและสงขอมูลไปยัง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

หากไมกดยืนยันขอมูลจะไมแสดงในระบบของรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 - เม่ือยืนยันขอมูลแลว สญัลักษณจะเปลี่ยนเปนเครื่องหมาย ✔  ดังภาพที่ 18 

 
ภาพที่ 18 สถานะยืนยันขอมูลแลว 

 

4.2 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรอก ชื่อผูใช และ รหัสผาน เพ่ือทําการเขาสูระบบ ดังภาพ

ที่ 2 ตามปกติ 

 - เม่ือเขาสูระบบแลว จะมีเมนูรายงานการใหคําปรึกษาเพ่ิมขึ้นมา และจะมีรายงานของอาจารยที่

ปรึกษาหมูเรียนที่ผานการอนุมัติจากคณบดีแลว แสดงออกมา ดังภาพที่ 19 

 - จากนั้น กดตรวจสอบกิจกรรมการใหคําปรึกษา ระบบจะแสดงขอมูลการใหคําปรึกษาของอาจารย

ทานนั้นๆ ทีผ่านการอนุมัติจากคณบดีแลว แสดงออกมา ดังภาพที่ 20 

  
ภาพที่ 19 รายชื่ออาจารยที่ปรึกษาหมูเรียนสงรายงาน ผานการอนุมัติจากคณบดีแลว 

 

 

ต
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ภาพที่ 20 ขอมูลการใหคําปรึกษาของอาจารยทานนั้นๆ ผานการอนุมัติจากคณบดีแลว 

 

 - ตรวจสอบขอมูล จากนั้นกด ยืนยัน เพ่ือบันทึกและสงขอมูลไปยัง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

หากไมกดยืนยันขอมูลจะไมแสดงในระบบของรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 - เม่ือยืนยันขอมูลแลว สัญลักษณจะเปลี่ยนเปนเครื่องหมาย ✔  ดังภาพที่ 21 

 
ภาพที่ 21 สถานะยืนยันขอมูลแลว 
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4.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรอก ชื่อผูใช และ รหัสผาน เพ่ือทําการเขาสูระบบ ดังภาพที่ 2 

ตามปกติ 

 - เม่ือเขาสูระบบแลว จะมีเมนูรายงานการใหคําปรึกษาเพ่ิมขึ้นมาและจะมีรายงานของอาจารยท่ี

ปรึกษาหมูเรียนที่ผานการอนุมัติจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา แสดงออกมา ดังภาพที่ 22 

 - จากนั้น กดตรวจสอบกิจกรรมการใหคําปรึกษา ระบบจะแสดงขอมูลการใหคําปรึกษาของอาจารย

ทานนั้นๆ ทีผ่านการอนุมัติจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาแลว แสดงออกมา ดังภาพที่ 23 

  
ภาพที่ 22 รายชื่ออาจารยที่ปรึกษาหมูเรียนสงรายงาน  

ผานการอนุมัติจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาแลว 

 

 
ภาพที่ 23 ขอมูลการใหคําปรึกษาของอาจารยทานนั้นๆ  

ผานการอนุมัติจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาแลว 

 

 - ตรวจสอบขอมูล จากนั้นกด ยืนยัน เพ่ือบันทึกและสงขอมูลไปยังระบบที่มีการเชื่อโยงเรื่องของการ

ประเมินการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาหมูเรียน 

 - เม่ือยืนยันขอมูลแลว สัญลักษณจะเปลี่ยนเปนเครื่องหมาย ✔  ดังภาพที่ 24 

 

ต
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ภาพที่ 24 สถานะยืนยันขอมูลครบแลว 

 

- จากนั้น ขอมูลรายงานการใหคําปรึกษาที่ผานการตรวจและอนุมัติ จากคณบดี รองอธิการบดีฝาย

กิจการนักศึกษา และรองอธิการบดีฝายวิชาการ แลว จะถูกสงตอไปยังเมนูรายงานตางๆ ของอาจารยที่

ปรึกษาแตละทาน และยังเชื่อมโยงขอมูลของการประเมินของอาจารยในเรื่องการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดวย 


