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ค ำน ำ 
 

 หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรใหม่  
ปีพุทธศักราช 2558 และปรับปรุงใหม่ปีพุทธศักราช 2559 ที่ได้จัดท าข้ึนเพื่อต้องการให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมตามกรอบที่วางไว้ในหลักสูตรโดยนักศึกษาภาคปกติทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาตามแผนกิจกรรม
นักศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและระดับโปรแกรมวิชา จ านวน 100 หน่วยกิจกรรม โดยแบ่ง
สัดส่วนหน่วยกิจกรรม ดังนี้ 

ระดบัมหาวิทยาลัย 40 หน่วยกิจกรรม 
     ระดับคณะ  40 หน่วยกิจกรรม 

ระดับโปรแกรมวิชา 20 หน่วยกิจกรรม 
 

ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับโปรแกรมวิชา
ร้อยละ 75 หน่วยกิจกรรม จึงจะได้รับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ( Activity Transcript)  
สิ่งส าคัญของหลักสูตรมิได้มุ่งเน้นที่การเข้าร่วมกิจกรรมแล้วผ่าน และได้รับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษา (Activity Transcript) แต่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการรวมถึงการเช็คการเข้าร่วมกิจกรรมและประมวลผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา ดังนั้นผู้จัดท าจึงจ าเป็นต้องท าคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษา เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 1 
เกี่ยวกับกับระบบบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

 
  
 ระบบบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา คือ ระบบที่ช่วยจัดการข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา เช่น การเช็คการเข้าร่วมกิจกรรม การยกเลิกร่วมกิจกรรม การเปิด-ปิดกิจกรรม เพิ่ม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลต่างๆ เป็นต้น เพื่อทดแทนการเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร มาเป็นระบบที่เป็นสารสนเทศ
ออนไลน์ สามารถจัดการบริหารผ่านระบบได้ 
 กองพัฒนานักศึกษาได้พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา E-Activity ข้ึนมา
เพื่อเช็คการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ในระดับ มหาวิทยาลัย คณะ โปรแกรมวิชา โดยมีระบบบริหารจัดการที่
พัฒนาข้ึน ใช้ร่วมกับเครื่องสแกนบาร์โค้ดและสแกนลงไปที่บัตรประจ าตัวนักศึกษา จากนั้นระบบจะบันทึก
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมลงในฐานข้อมูลทันที นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยผ่านทาง
เว็บไซต์ และเมื่อครบหลักสูตรกิจกรรม นักศึกษาสามารถปริ้นใบทรานสคริปกิจกรรมได้ 

ภาพที่ 1 ระบบสารสนเทศบรหิารจัดการกิจกรรมนักศึกษา E-Activity 
 
 1.  ส่วนประกอบของระบบบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
  1.1  ส่วนหัวเว็บไซต์ (Header) เป็นส่วนที่อยู่ตอนบนสุดของหน้า และเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด
ของหน้า เพราะเป็นส่วนที่ดึงดูดผู้ชมให้ติดตามเนื้อหาภายในเว็บไซต์ 
  1.2  ส่วนเมนู (Menu) เป็นจุดเช่ือมโยงไปสู่เนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อจัดการข้อมูลต่างๆ ใน
ระบบบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 
  1.3  ส่วนแสดงรายระเอียด (Body) เป็นส่วนที่อยู่ตอนกลางของหน้า ใช้แสดงข้อมูลเนื้อหา
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยข้อความ, ตารางข้อมูล ใช้รูปแบบตัวอักษรที่อ่านง่ายและจัด 
Layout ให้เหมาะสมและเป็นระเบียบ 
  1.4  ส่วนท้ายของเว็บไซต์ (Footer) เป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าแสดงข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ วิธีการติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต์ 
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ภาพที่ 2 แสดงส่วนประกอบของระบบบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

 
 2.  ผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
  2.1  ผู้ใช้งานทั่วไป คือ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์หรือคนทั่วไปสามารถเข้าดูรายละเอียด
เนื้อหาที่เป็นสาธารณะได้เพียงอย่างเดียว มีสิทธ์ิในการเข้าถึงเมนูของหน้าหลัก ตารางกิจกรรมทั้งหมด ตาราง
เช็คกิจกรรม และตารางกิจกรรมหน่วยงาน 

 
ภาพที่ 3 แสดงเมนูผู้ใช้งานทั่วไปมสีิทธ์ิเข้าถึง 

 
  2.2  นักศึกษา คือ นักศึกษาที่มีรหัส 58 ข้ึนไปตามหลักหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
เป็นผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลของระบบ สามารถเข้าดูรายละเอียดเนื้อหาที่เป็นสาธารณะได้ มีสิทธ์ิในการ
เข้าถึงเมนูของหน้าหลัก ตารางกิจกรรมทั้งหมด ตารางเช็คกิจกรรม และตารางกิจกรรมหน่วยงาน และเมื่อ 
Login เข้าสู่ระบบจะสามารถเห็นรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองได้ และสามารถปรับปรุงข้อมูล
ส่วนตัวได้ 

 
ภาพที่ 4 แสดงเมนูนักศึกษามสีิทธ์ิเข้าถึง 
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  2.3  ผู้ดูแลระดับคณะ คือ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลการเช็คการเข้าร่วม
กิจกรรมระดับคณะ สามารถเข้าดูรายละเอียดเนื้อหาที่เป็นสาธารณะได้ มีสิทธ์ิในการเข้าถึงเมนูของหน้าหลัก 
ตารางกิจกรรมทั้งหมด ตารางเช็คกิจกรรม และตารางกิจกรรมหน่วยงาน และเมื่อ Login เข้าสู่ระบบ จะ
สามารถเห็นและจัดการข้อมูลในส่วน เมนูระบบเช็คกิจกรรม ระบบยกเลิกกิจกรรม (รายบุคคล) และระบบ
เปิด/ปิดกิจกรรม ซึ่งจะมีสิทธ์ิจัดการข้อมูลได้เฉพาะคณะใดคณะหนึ่งเท่านั้น ตามรหัสของผู้ใช้คณะนั้นๆ 

 
ภาพที่ 5 แสดงเมนูผู้ดูแลระดับคณะมสีิทธ์ิเข้าถึง 

 
  2.4  ผู้ดูแลระดับมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลการเช็คการเข้าร่วม
กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) สามารถเข้าดูรายละเอียดเนื้อหาที่เปน็สาธารณะได้ มีสิทธ์ิใน
การเข้าถึงเมนูของหน้าหลัก ตารางกิจกรรมทั้งหมด ตารางเช็คกิจกรรม และตารางกิจกรรมหน่วยงาน และเมื่อ 
Login เข้าสู่ระบบ จะสามารถเห็นและจัดการข้อมูลในส่วน เมนูระบบเช็คกิจกรรม ระบบยกเลิกกิจกรรม 
(รายบุคคล) และระบบเปิด/ปิดกิจกรรม ซึ่งจะมีสิทธ์ิจัดการข้อมูลได้ทุกคณะ 

 
ภาพที่ 6 แสดงเมนูผู้ดูแลระดับมหาวิทยาลัยมีสทิธ์ิเข้าถึง 
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  2.5  ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลระบบบริหารจัดการการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่จัดการข้อมูล บริหาร ควบคุม ก าหนดสิทธ์ิ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ระบบท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
ภาพที่ 7 แสดงเมนูผู้ดูแลระบบมสีิทธ์ิเข้าถึง 



ส่วนที่ 2 
การใช้งานระบบบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

 
  
 การใช้งานระบบบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาจะอธิบายการใช้งานขอผู้ใช้งาน
ทั้งหมด 5 ส่วน โดยผู้ใช้งานทั่วไปจะไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ ส่วนนักศึกษา ผู้ดูแลระดับคณะ ผู้ดูแล
ระดับมหาวิทยาลัย และผู้ดูแลระบบ จะสามารถใช้ใช้งานส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปได้เหมือนกันทุกประการ 
 
 1.  การใช้งานของผู้ใช้งานท่ัวไป 
  1.1 เมนูตารางกิจกรรมทั้งหมด แสดงข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นภาพรวมทั้ง
มหาวิทยาลัย เมื่อคลิกเข้าไปในแต่ละกิจกรรมจะแยกเป็นคณะ เมื่อคลิกเข้าไปในคณะจะแยกเป็นโปรแกรมวิชา 
เมื่อคลิกเข้าไปในโปรแกรมวิชาจะแสดงรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ดังภาพที่ 2.1 และภาพที่ 2.2 
 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงล าดับการเข้าดูรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ภาพที่ 9 แสดงรายช่ือผู้เข้าร่วมกจิกรรมทั้งหมด 

 
  1.2  เมนูตารางเช็คกิจกรรม แสดงข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นภาพรวมทั้งทั้ง
หมู่เรียนนั้นๆ เมื่อคลิกเข้าไปในคณะจะแยกเป็นโปรแกรมวิชา เมื่อคลิกเข้าไปในโปรแกรมวิชาจะแยกเป็นหมู่
เรียน เมื่อคลิกเข้าไปในหมู่เรียนจะการเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่เรียนนั้นๆ โดยแบ่งเป็นช้ันปี ดังภาพที่ 2.3 

 
ภาพที่ 10 แสดงรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหมูเ่รียนนั้นๆ โดยแบ่งเป็นช้ันป ี
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  1.3  เมนูตารางกจิกรรมหน่วยงาน เป็นการแสดงรหสักิจกรรมและช่ือกิจกรรมทัง้หมดที่มีอยู่
ในระบบ ซึ่งมีความหมายดังนี ้
 รหสัช่ือ โครงการ/ กิจกรรม 
 รหสัช่ือ โครงการ/ กิจกรรม ประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 1 ตัว ตัวเลข 4 ตัว ดังนี้ 
   A 0 1 0 1 
 ความหมาย เลขอกัษรภาษาอังกฤษ หมายถึง กลุ่มแต่ละหนว่ยงาน ไดแก 
  A (Activity) กองพัฒนานักศึกษา 
  E (Education ) คณะครุศาสตร ์
  H (Humanities) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  M (Management) คณะวิทยาการจัดการ 
  S (Science) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  T (Technology) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  MS (Maesot) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
  P (Program) ใชแทนทุกโปรแกรมวิชาต่ออักษร ย่อคณะ 
 เลขตัวที่ 1 - 2 หมายถึง ระดับช้ันปีการศึกษา 
 เลขตัวที่ 3 - 4 หมายถึง ล าดับกิจกรรมก่อนหลงั 

 
 2.  การใช้งานของนักศึกษา 
  2.1  Login เข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษา 9 หลัก และรหัสผ่านด้วยรหัสนักศึกษา 9 หลัก 
เช่นกัน ดังภาพที่ 2.1 

 
ภาพที่ 11 แสดงการ Login เข้าสู่ระบบของนกัศึกษา 

   
  2.2  เมื่อนักศึกษาเข้าสูร่ะบบแล้ว จะพบข้อมลูการเข้าร่วมกจิกรรมของนักศึกษาแต่ละ
บุคคลนั้นๆ โดยจะมีแผนกิจกรรมแบง่ออกเป็นทั้งหมด 4 ช้ันปี รวมทั้งหมด 100 หน่วยกิจกรรม ซึ่งนักศึกษา
สามารถตรวจสอบและปริ้นผลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

 
ภาพที่ 12 แสดงข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาบุคลคลนั้นๆ 
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   2.3  เมนูปรับปรงุข้อมลูส่วนตัว นักศึกษาสามารถปรับปรุงข้อมูลของตนเองได้ หาก
ข้อมูลมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีห่รอืผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพที่ 13 แสดงข้อมูลของนกัศึกษา 

 
  3.  การใช้งานของผู้ดูแลระดับคณะและผู้ดูแลระดับมหาวิทยาลัย ซึง่จะมีการใช้งานระบบ
ที่เหมือนกัน คือ สามารถเข้าดูรายละเอียดเนื้อหาทีเ่ป็นสาธารณะได้ มีสิทธ์ิในการเข้าถึงเมนูของหน้าหลัก 
ตารางกจิกรรมทั้งหมด ตารางเช็คกิจกรรม และตารางกิจกรรมหน่วยงาน และเมื่อ Login เข้าสู่ระบบ จะ
สามารถเห็นและจัดการข้อมลูในส่วน เมนูระบบเช็คกิจกรรม ระบบยกเลิกกจิกรรม (รายบุคคล) และระบบ
เปิด/ปิดกิจกรรม ส่วนที่แตกต่างกัน คือ ผู้ดูแลระดับคณะ ซึง่จะมสีิทธ์ิจัดการข้อมูลได้เฉพาะคณะใดคณะหนึ่ง
เท่านั้น ตามรหัสของผู้ใช้คณะนั้นๆ แต่ผู้ดูแลระดบัมหาวิทยาลัยจะมีสทิธ์ิจัดการข้อมูลได้ทกุคณะ 
   3.1  Login เข้าสู่ระบบด้วย ผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ก าหนดให้ไปแต่ละคณะ ซึ่งจะไม่
เหมือนกัน เพื่อให้แต่ละคณะสามารถจัดการกิจกรรมของคณะตนเอง หากมีปัญหาให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพที่ 14 แสดงการ Login เข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระดบัคณะและผู้ดูแลระดับมหาวิทยาลัย 

 
   3.2  เมนูระบบเปิด/ปิดกจิกรรม ใช้ส าหรบัเปิดกิจกรรมใส่รายละเอียดกิจกรรม
ก่อนที่จะมีการเช็คกิจกรรมนักศึกษา และเมื่อเช็คกิจกรรมเสร็จแล้วก็ด าเนินการปิดกจิกรรมนัน้ๆ จากนั้นให้ไป
ที่เมนรูะบบเช็คกจิกรรม เพื่อเช็คกจิกรรมนักศกึษา 
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ภาพที่ 15 ล าดับการเข้าใช้งานเมนูระบบเปิด/ปิดกิจกรรม 

 
   3.3  เมนูระบบเช็คกิจกรรม เมื่อท าการเปิดกิจกรรมแล้ว กิจกรรมที่เราเปิดจะมา
แสดงในระบบเช็คกิจกรรม ให้สงัเกตรหัสกจิกรรมเลขตัวที่ 1 - 2 หมายถึง ระดับช้ันปีการศึกษา ตัวอย่าง 
T0108 (เช็คนักศึกษาช้ันปีที่ 1 เท่านั้น) เมื่อคลิก(2) จะมหีนา้ต่างเช็คกิจกรรมขึ้นมาสามารถสแกนบาร์โค้ดได้
เลย เมือ่สแกนแล้วระบบจะบันทึกลงฐานข้อมูลทันที ดังภาพที่ 2.7 

 
ภาพที่ 16 ล าดับการเข้าใช้งานเมนูระบบเช็คกิจกรรม 

 

 
ภาพที่ 17 หน้าต่างเช็คกิจกรรม แถบสีเขียวคือการบันทึกขอ้มูลเข้า 
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   3.4  เมนูระบบยกเลิกกิจกรรม (รายบุคคล) ใช้ส าหรับยกเลกิการเช็คกจิกรรมที่
ผิดพลาด เช่น นักศึกษาเข้าเช็คกจิกรรมผิดช้ันปี โดยใช้วิธีเดียวกับการเช็คการเข้าร่วมกิจกรรม แต่จะสังเกตว่า
แถบสีจะเป็นสีแดง ดังภาพที่ 18 

 
ภาพที่ 18 หน้าต่างยกเลิกกิจกรรม (รายบุคคล) แถบสีแดงคือการน าข้อมลูออก 

 
 
 

 



ส่วนที่ 3 
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นและวิธีแก้ไขปัญหา 

 
 ในส่วนของผู้ใช้งานระบบมีอยู่หลายส่วนจึงอาจจะเกิดปัญหาในการใช้งาน ดังนั้นผู้จัดท าจึง
รวบรวมปัญหาที่เคยเกิดข้ึน พร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาในการใช้งาน เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ใช้งานทุกท่านได้ใช้งาน
ได้อย่างราบรื่น 
 1.  ไม่สามารถเข้าระบบบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกน
บาร์โค้ดได้ 
วิธีการแก้ไข เช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตทุกครั้งที่ใช้งาน เพราะเป็นระบบออนไลน์ 
 
 2.  ไม่มีอินเตอร์เน็ตเมื่อจัดกิจกรรมนอกสถานที่ จึงไม่สามารถเช็คกิจกรรมได้ 
วิธีการแก้ไข แนะน าให้ใช้การปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากมือถือ (ฮอตสปอร์ต) เข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
 
 3.  นักศึกษาลืมบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
วิธีการแก้ไข ให้นักศึกษาที่ลืมบัตรประจ าตัวนักศึกษาไปต่อท้ายแถวเพื่อนๆ แล้วค่อยมาพิมพ์รหัสนักศึกษาลงใน
ระบบ เพื่อความรวดเร็วในการสแกน 
 
 4.  ใช้เวลาในการสแกนบาร์โค้ดนานเกินไป 
วิธีการแก้ไข เพิ่มจ านวนโน้ตบุ๊คและเครื่องสแกนให้มากข้ึน สถิติที่ผ่านมา เครื่องสแกน 4 เครื่อง นัก ศึกษา 
1,300 คน ใช้เวลาสแกน 35 นาที 
 
 5.  ผู้ใช้งาน 1 รหัสผ่าน สามารถใช้งานได้กี่เครื่อง 
วิธีการแก้ไข ผู้ใช้งาน 1 รหัสผ่าน สามารถใช้งานได้ไม่จ ากัดจ านวนเครื่อง 
 
 6.  มีนักศึกษาไม่สามารถสแกนบาร์โค้ดได้ 
วิธีการแก้ไข อาจเกิดจากการหักเหของแสงเลเซอร์ หรือ แถบบาร์โค้ดช ารุด ให้นักศึกษาดูช่ือว่าข้ึนช่ือตัวเอง
หรือไม่ ถ้าข้อมูลไม่ตรงให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ 
 
 7.  ระบบแจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้” เพราะเหตุใด แก้ไขอย่างไร 
วิธีการแก้ไข เกิดจากการบันทึกข้อมูลซ้ า เพราะระบบตั้งค่าให้สามารถบันทึกได้เพียงครั้งเดียว หากข้ึนข้อมูล
นักศึกษาตรงกับเจ้าของบัตรถือว่าบันทึกส าเร็จ ไม่มีปัญหาใดๆ 
 
 8.  ระบบแจ้งเตือนว่า “ไม่พบข้อมูลในระบบ” เพราะเหตุใด แก้ไขอย่างไร 
วิธีการแก้ไข เกิดจากนักศึกษาคนน้ันยังไม่มีข้อมูลในระบบ กรุณาส่งข้อมูลนักศึกษาให้ผู้ดูแลระบบ 
 
 9.  สแกนบาร์โค้ดแล้วไม่ขึ้นตัวเลข แต่ข้ึนภาษาแปลกๆ 
วิธีการแก้ไข ให้ท าการเปลี่ยนภาษาที่ปุ่มคีย์บอร์ด เป็น ภาษาอังกฤษ EN 
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 10.  สามารถแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมได้หรือไม่ อะไรบ้าง 
วิธีการแก้ไข สามารถแก้ไขวันที่จัด สถาน ปีการศึกษา และสถานที่ได้ 
 
 11.  ถ้าเปิดกิจกรรมผิดสามารถลบกิจกรรมได้หรือไม่ 
วิธีการแก้ไข สามารถลบได้ แต่ต้องระมัดระวัง เพราะถ้าลบแล้วจะไม่สามารถน าข้อมูลกลับมาได้อีก 
 
 12.  สแกนบัตรนักศึกษาแล้วช่ือข้ึนไม่ตรงกับเจ้าของบัตร 
วิธีการแก้ไข ติดต่อผู้ดูแลระบบ กรุณาส่งข้อมูลนักศึกษาให้ผู้ดูแลระบบ 
 
 13.  จะติดต่อผู้ดูแลระบบและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างไร 
วิธีการแก้ไข กองพฒันานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โทรศัพท์: 055-706555 ต่อ 1301, 1302 
 ผู้ดูแลระบบ : นายอนุวัฒน์ แนไพร โทรศัพท์ 087-7285401 
 อาจารย์ผู้ควบคุม : อาจารย์อนุชา พวงผกา โทรศัพท์ 062-4799836 




