
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนจิตอาสา KPRU 
1. เข้าเว็บไซต์ https://std.kpru.ac.th/register/ ให้ผู้กู้สร้างบัญชีผู้เข้าใช้งาน ดังภาพที่ 1 คลิกที่ สร้างบัญชีใหม่  

 
ภาพที่ 1 แสดงการเข้าระบบลงทะเบียนจิตอาสา 

 
2. การสร้างบัญชีผู้ใช้ให้กรอก รหัสนักศึกษา และ วันเดือนปีเกิด แล้วให้คลิกท่ีปุ่มค้นหา ดังภาพที่ 2 หากข้อมูล
ถูกต้องจะขึ้นข้อมูลผู้กู้ ให้ผู้กู้คลิก ยืนยัน อีกครั้ง ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 2 แสดงหน้าต่างการค้นหาข้อมูลจากทะเบียนนักศึกษา 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงข้อมูลผู้กู้ 

**การเข้าใช้งานในครั้งถัดไป ผู้กู้จะต้องคลิกที่เมน ูเข้าสู่ระบบ ใช้ Username และ Password ตามที่ยืนยัน** 

https://std.kpru.ac.th/register/


3. เมื่อสร้างสร้างบัญชีเรียบร้อยแล้วให้ผู้กู้คลิกท่ี หน้าแรก จะแสดงข้อมูลจ านวนจิตอาของผู้กู้ทั้งหมด 
ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 แสดงจ านวนจิตอาสาของผู้กู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 

 
4. ในการท าจิตอาสาจะต้องมีชั่วโมงจิตอาสา 36 ชม./ปกีารศึกษา โดยแบ่งเป็นจติอาสาภายใน 18 ชั่วโมง และจิต
อาสาภายนอก 18 ชั่วโมง 
 
5. การท าจิตอาสาภายใน คือ กิจกรรมที่กองพัฒนานักศึกษาประกาศให้ผู้กู้ท ากิจกรรม โดยผู้กู้จะต้องลงทะเบียน
เพ่ือเข้ารวมกิจกรรมจิตอาสาเท่านั้น ผู้กู้จึงจะสามารถท าจิตอาสาภายในได้ 

- ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภายใน ให้ผู้กู้คลิกท่ีปุ่ม เปิดรับสมัครจิตอาสา จะอยู่ทาง
ด้านซ้ายของหน้าจอ ดังภาพที่ 5   

 
ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอปุ่มเปิดรับสมัครจิตอาสา 

 
 
 



6. การลงทะเบียนเข้าร่วมจิตอาสาภายใน โดยให้ผู้กู้เลือกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 แสดงกิจกรรมที่เปิดให้ลงทะเบียน 

 
7. เมื่อผู้กู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้กู้เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่แจ้งไว้ในระบบ 

- จากนั้นผู้กู้จะต้องถ่ายรูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2 รูป เพ่ือน ารูปภาพมาแนบไฟล์ในระบบ 
โดยให้ผู้กูค้ลิกท่ี อัพหลักฐาน ดังภาพที่ 7 และ แนบไฟล์รูปถ่าย ดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 7 แสดงหน้าต่างการอัพหลักฐานในการท ากิจกรรมจิตอาสาภายใน 

 



 
ภาพที่ 8 แสดงตัวอย่างการอัพรูปภาพ 

- ผู้กู้แนบไฟล์รูปถ่ายแล้วให้คลิกที่ปุ่ม อัพโหลด(1) และ อัพโหลด(2) ทีละครั้ง เพ่ือบันทึกรูปภาพ 
 

8. เมื่อผู้กู้อัพรูปถ่ายในการท ากิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้ผู้กูค้ลิกที่ปุ่ม “แก้ไข”เพ่ือกรอกข้อมูลในช่อง ลักษณะของ
กิจกรรมและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการท ากิจกรรมนี้ ดังภาพที่ 9  

 
รูปภาพที่ 9 แสดงรายละเอียดในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 



9. เมื่อผู้กู้แนบรูปภาพและกรอกข้อมูลรายละเอียดในการท ากิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้รอเจ้าหน้าที่ท าการ
ตรวจสอบกิจกรรมจิตอาสา โดยระบบจะแสดงรายการจิตอาสาภายในทั้งหมด ดังภาพที่ 10 
 - สถานะ “รอตรวจสอบ” คือ รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิจกรรม 

- สถานะ “ไม่ผ่าน” คือ ผู้กู้ต้องไปแก้ตามที่ระบบแจ้งไว้ โดยเลือก แก้ไข และ บันทึก อีกครั้ง (ดังข้อ 8.) 
- สถานะ “ผ่าน” คือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะค านวณจ านวนจิตอาสาให้

แบบอัตโนมัติ ซ่ึงสามารถรถตรวจสอบจ านวนจิตอาสาทั้งหมดได้ที่เมน ูหน้าแรก 

 
รูปภาพที่ 10 แสดงสถานการณก์ารตรวจสอบกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. การท าจิตอาสาภายนอก คือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่กองพัฒนานักศึกษาไม่ได้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้กู้สามารถไปท า
กิจกรรมได้เอง เช่น กวาดลานวัด ล้างห้องน้ าวัด เก็บขยะตามสถานที่สาธารณะ เป็นต้น โดยจะต้องให้ผู้ดูแล
สถานที่นั้นๆ เป็นผู้ลงรายมือผู้รับผิดชอบโครงการ  

- ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภายนอก ให้ผู้กูพิ้มพ์ PDF แบบบันทึกจิตอาสา และกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขณะท ากิจกรรมจ านวน 2 รูป และให้ผู้ดูแลกิจกรรมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย 
ดังภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 PDF แบบบันทึกจิตอาสา 

 



11. เมื่อผู้กูเ้ขียนรายละเอียดใน PDF แบบบันทึกกิจกรรมและติดรูปถ่าย พร้อมผู้ดูแลลงนามเรียบร้อยแล้ว 
ให้ผู้กู้กรอกรายละเอียดในการท ากิจกรรมและอัพโหลดแบบบักทึกกิจกรรมลงในระบบ 
โดยคลิกท่ีเมน ูจิตอาสาภายนอก ดังภาพที่ 12 

 

 
ภาพที่ 12 แสดงเมนูจิตอาสาภายนอก 

 
12. ผู้กูก้รอกรายละเอียดในการท ากิจกรรมจิตอาสาภายนอกให้ครบถ้วน เหมือนที่เขียนใน PDF แบบบันทึกจิต
อาสาแล้วให้กด เพิ่มกิจกรรม ดังภาพที่ 13 ระบบจะแสดงรายการกิจกรรมล่าสุดไว้ล าดับที่ 1 ดังภาพที่ 14 

 
ภาพที่ 13 แสดงหน้าต่างการกรอกข้อมูลการท ากิจกรรมจิตอาสาภายนอก 

 

 
ภาพที่ 14 แสดงหน้าต่างการอัพหลักฐานในการท ากิจกรรมจิตอาสาภายนอก 



13. เมื่อผู้กู้กรอกรายละเอียดในการท ากิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้กู้คลิกที่ อัพหลักฐาน ดังภาพที่ 14 เพ่ือแนบ
ไฟล์รูปถ่ายแบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา 1 รูป และรูปถ่ายขนาดท ากิจกรรมจ านวน 1 รูป เมื่อแนบไฟล์รูปภาพ
เสร็จแล้วให้ผู้กู้คลิกท่ีปุ่ม แก้ไข เพ่ือตรวจสอบการบันทึกกิจกรรม ดังภาพที่ 15 

 
ภาพที่ 15 แสดงตัวอย่างการแนบไฟล์รูปภพการท ากิจกรรม 

- ผู้กู้แนบไฟล์รูปถ่ายแล้วให้คลิกที่ปุ่ม อัพโหลด(1) และ อัพโหลด(2) ทีละครั้ง เพ่ือบันทึกรูปภาพ 
 

14. เมื่อผู้กู้คลิกท่ีปุ่ม แก้ไข จะแสดงรายละเอียดที่ผู้กู้กรอกอีกครั้ง ให้ผู้กู้ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่? 
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึก ดังภาพที่ 16 

 
ภาพที่ 16 แสดงข้อมูลรายละเอียดในการท ากิจกรรมจิตอาสาภายนอกอีกครั้ง 



15. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายการจิตอาสาภายนอกท้ังหมด ดังภาพที่ 17 
 - สถานะ “รอตรวจสอบ” คือ รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิจกรรม 

- สถานะ “ไม่ผ่าน” คือ ผู้กู้ต้องไปแก้ตามที่ระบบแจ้งไว้ โดยเลือก แก้ไข และ บันทึก อีกครั้ง (ดังข้อ 14.) 
- สถานะ “ผ่าน” คือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะค านวณจ านวนจิตอาสาให้ 

แบบอัตโนมัติ ซ่ึงสามารถรถตรวจสอบจ านวนจิตอาสาทั้งหมดได้ที่เมน ูหน้าแรก 

 
ภาพที่ 17 แสดงจ านวนจิตอาสาทั้งหมด 

 
ติดต่อสอบถาม 
กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1372-1373 
ผู้จัดท าคู่มือ นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้พัฒนาระบบ นายอนุวัฒน์ แนไพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 


