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คู่มือการใช้ระบบ 
 

 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียนและจัดท าระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์ มีรูปแบบเป็น
เว็บไซต์พร้อมระบบจัดการฐานข้อมูล ทั้งนี้ได้พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ภายในระบบ พร้อมทั้งมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลของการประเมินของอาจารย์ในเรื่องการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอีกด้วย 
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ระบบที่ช่วยจัดการข้อมูลการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เช่น การนัด
หมาย การนัดโฮมรูม ข้อมูลนักศึกษา การส่งและรายงานข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลต่างๆ เป็นต้น เพื่อ
ทดแทนการเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร มาเป็นระบบที่เป็นสารสนเทศออนไลน์ สามารถจัดการบริหาร
ผ่านระบบได้ 
 
1. การเข้าใช้งานระบบ 
 - เข้าเว็บไซต์ https://std.kpru.ac.th/e-advisor จะปรากฏหน้าจอส าหรับเข้าสู่ระบบ  
ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
 
 
 
 
 

https://std.kpru.ac.th/e-advisor
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2. การเข้าสู่ระบบ 
 2.1 ให้กรอก ชื่อผู้ใช ้และ รหัสผ่าน เพื่อท าการเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 ฟอร์มกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 

 
2.2 หากข้อมูลการเข้าใช้ถูกต้องจะปรากฏข้อมูล ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
3. เมนูและการใช้งานต่างๆ 

3.1 เมนูนักศึกษา แสดงข้อมูลหมู่เรียนนักศึกษาที่อาจารยแ์ต่ละท่านดูแล ดังภาพที่ 4 เมื่อคลิก 
ตรวจสอบรายชื่อ จะแสดงรายชื่อนักศึกษาในหมูเรียนนั้นๆ ดังภาพที่ 5 
 

 
ภาพที่ 4 ข้อมูลหมู่เรียนนักศึกษา 
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ภาพที่ 5 ข้อมูลนักศึกษา 

 
- เมื่อคลิก ข้อมูลประวัติ จะแสดงข้อมูลนักศึกษาแบบรายบุคคล ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 ข้อมูลนักศึกษา รหัส 601120701 

 
3.2 เมนูการนัดหมาย แสดงข้อมูลการนัดหมาย สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลการนัดหมายได้ และดู

ประวัติการนัดหมายนักศึกษา ซึ่งการนัดหมาย มี 2 แบบ คือ การนัดหมายทั้งหมู่เรียน และ การนัดหมาย
รายบุคคล ดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 เพ่ิมการนัดหมาย 
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       3.2.1 การนัดหมายทั้งหมู่เรียน ให้คลิกเลือกหมู่เรียนที่ต้องการนัดหมาย กรอกข้อมูลหัวข้อที่
ต้องการนัดหมาย เช่น เรื่องผลการเรียนของนักศึกษา  พร้อมใส่รายละเอียดต่างๆ ระบุวันเวลาเริ่ม-สิ้นสุด ที่นัด
หมาย จากนั้น กดปุ่มนัดหมาย เพื่อบันทึก ระบบจะสิ่ง E-mail ไปยังนักศึกษาที่อยู่ในหมู่เรียนนั้นๆ ดังภาพที่ 8 
ทั้งนี้อาจารย์สามารถประสานงานด้วยวาจาเพิ่มเติมด้วยก็ได้  

       3.2.2 การนัดหมายรายบุคคล ให้คลิกเลือกหมู่เรียนที่ต้องการนัดหมาย และระบุรหัสนักศึกษา
ที่ต้องการนัดหมาย กรอกข้อมูลหัวข้อที่ต้องการนัดหมาย เช่น เรื่องผลการเรียน  พร้อมใส่รายละเอียดต่างๆ 
ระบุวันเวลาเริ่ม-สิ้นสุด ที่นัดหมาย จากนั้น กดปุ่มนัดหมาย เพื่อบันทึก ระบบจะสิ่ง E-mail ไปยังนักศึกษา ดัง
ภาพที่ 9 ทั้งนี้อาจารย์สามารถประสานงานด้วยวาจาเพ่ิมเติมด้วยก็ได้  

 

        
ภาพที่ 8 การนัดหมายทั้งหมูเรียน                        ภาพที่ 9 การนัดหมายรายบุคคล 

 
- เมื่ออาจารย์ท าการประชุมนัดหมายตามวันเวลาที่ระบุเรียบร้อยแล้ว ให้กดเมนูการนัดหมาย ระบบ

จะแสดงรายการที่ท าการนัดหมายไว้  
- จากนั้นให้กดบันทึกการนัดหมาย หรือ หากต้องการแก้ไขรายละเอียดก็สามารถแก้ไข แล้วกดบันทึก

การนัดหมายอีกรอบ ดังภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 แสดงรายการที่ท าการนัดหมายไว้ 

 
 

 

ป
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- เมื่อกดบันทึกการนัดหมาย ระบบจะให้สรุปการให้ค าปรึกษาพร้อมไฟล์ภาพหลักฐานการให้
ค าปรึกษา จากนั้นกดบันทึก ดังภาพที่ 11  

 
ภาพที่ 11 สรุปการให้ค าปรึกษาพร้อมไฟล์ภาพหลักฐาน 

 
- จากนั้นระบบจะเก็บข้อมูลไว้เป็นประวัติการนัดหมาย ดังภาพที่ 12 และข้อมูลส่วนนี้จะถูกส่งไป

รายงานที่คณบดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 12 ประวัติการนัดหมาย สามารถกดดูรายละเอียดได้ 

 
3.3 เมนูปฏิทิน แสดง วัน-เวลา ที่อาจารย์ได้ท าการนัดหมาย สามารถเลือกรูปแบบการแสดงได้ เช่น 

ปี เดือน สัปดาห์ และวัน ดังภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 13 ปฏิทิน แสดง วัน-เวลา การนัดหมาย 
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 3.4 เมนูกิจกรรมโฮมรูม ส าหรับกรอกข้อมูลกิจกรรมที่อาจารย์และนักศึกษาท าร่วมกัน หรือกิจกรรม
อ่ืนๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนเห็นเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาอย่างยิ่ง สามารถกรอกข้อมูลและนัดหมาย
ได้เช่นเดียวกับเมนูการนัดหมาย เพียงแต่กิจกรรมโฮมรูมต้องมีกิจกรรมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
 - กดปุ่ม เพ่ิมกิจกรรมโฮมรูม ดังภาพที่ 14 
 - จากนั้นกรอกรายละเอียดกิจกรรมโฮมรูม กดเลือกหมู่เรียน ระบบจะค านวณจ านวนครั้งที่จัด
กิจกรรมโฮมรูมให้อัตโนมัติ ดังภาพที่ 15  
 - เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วจากนั้น กดบันทึก 
 - สามารถแก้ไข และ ลบ กิจกรรมได้ 

 
ภาพที่ 14 แสดงรายระเอียดกิจกรรมโฮมรูม 

 

 
ภาพที่ 15 ฟอร์มกรอกข้อมูลกิจกรรมโฮมรูม 
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 3.5 เมนูแจ้งเตือน  แจ้งเตือนอาจารย์เมื่อมีนักศึกษาขอค าปรึกษาเข้ามา ระบบจะแสดงจ านวนการ
แจ้งเตือนเป็นตัวเลข  
 3.6 เมนูรายงานต่างๆ แสดงข้อมูลรายงานการให้ค าปรึกษาที่ผ่านการตรวจและอนุมัติจากคณบดี 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แล้วตามล าดับ  
 
4. ระบบตรวจสอบกิจกรรมการให้ค าปรึกษา ส าหรับ คณบดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 4.1 คณบดี กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพื่อท าการเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 2 ตามปกติ 
 - เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะมีเมนูรายงานการให้ค าปรึกษาเพ่ิมข้ึนมา และจะมีรายงานของอาจารยท์ี่
ปรึกษาหมู่เรียน แสดงออกมา ดังภาพที่ 16 
 - จากนั้น กดตรวจสอบกิจกรรมการให้ค าปรึกษา ระบบจะแสดงข้อมูลการให้ค าปรึกษาของอาจารย์
ท่านนั้นๆ แสดงออกมา ดังภาพที่ 17 

 
ภาพที่ 16 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนส่งรายงาน 

 

 
ภาพที่ 17 ข้อมูลการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่านนั้นๆ 

 

 

ต
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 - ตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกด ยืนยัน เพ่ือบันทึกและส่งข้อมูลไปยัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
หากไม่กดยืนยันข้อมูลจะไม่แสดงในระบบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 - เมื่อยืนยันข้อมูลแล้ว สัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย ✔  ดังภาพที่ 18 

 
ภาพที่ 18 สถานะยืนยันข้อมูลแล้ว 

 
4.2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพื่อท าการเข้าสู่ระบบ ดังภาพ

ที่ 2 ตามปกติ 
 - เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะมีเมนูรายงานการให้ค าปรึกษาเพ่ิมข้ึนมา และจะมีรายงานของอาจารยท์ี่
ปรึกษาหมู่เรียนทีผ่่านการอนุมัติจากคณบดีแล้ว แสดงออกมา ดังภาพที่ 19 
 - จากนั้น กดตรวจสอบกิจกรรมการให้ค าปรึกษา ระบบจะแสดงข้อมูลการให้ค าปรึกษาของอาจารย์
ท่านนั้นๆ ทีผ่่านการอนุมัติจากคณบดีแล้ว แสดงออกมา ดังภาพที่ 20 

  
ภาพที่ 19 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนส่งรายงาน ผ่านการอนุมัติจากคณบดีแล้ว 

 

 

ต
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ภาพที่ 20 ข้อมูลการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่านนั้นๆ ผ่านการอนุมัติจากคณบดีแล้ว 

 
 - ตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกด ยืนยัน เพ่ือบันทึกและส่งข้อมูลไปยัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
หากไม่กดยืนยันข้อมูลจะไม่แสดงในระบบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 - เมื่อยืนยันข้อมูลแล้ว สัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย ✔  ดังภาพที่ 21 

 
ภาพที่ 21 สถานะยืนยันข้อมูลแล้ว 
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4.3 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพื่อท าการเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 2 
ตามปกติ 
 - เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะมีเมนูรายงานการให้ค าปรึกษาเพ่ิมข้ึนมาและจะมีรายงานของอาจารยท์ี่
ปรึกษาหมู่เรียนทีผ่่านการอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แสดงออกมา ดังภาพที่ 22 
 - จากนั้น กดตรวจสอบกิจกรรมการให้ค าปรึกษา ระบบจะแสดงข้อมูลการให้ค าปรึกษาของอาจารย์
ท่านนั้นๆ ทีผ่่านการอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแล้ว แสดงออกมา ดังภาพที่ 23 

  
ภาพที่ 22 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนส่งรายงาน  

ผ่านการอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแล้ว 
 

 
ภาพที่ 23 ข้อมูลการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่านนั้นๆ  

ผ่านการอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแล้ว 
 

 - ตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกด ยืนยัน เพ่ือบันทึกและส่งข้อมูลไปยังระบบที่มีการเชื่อโยงเรื่องของการ
ประเมินการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 

 - เมื่อยืนยันข้อมูลแล้ว สัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย ✔  ดังภาพที่ 24 

 

ต
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ภาพที่ 24 สถานะยืนยันข้อมูลครบแล้ว 

 
- จากนั้น ข้อมูลรายงานการให้ค าปรึกษาทีผ่่านการตรวจและอนุมัติ จากคณบดี รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แล้ว จะถูกส่งต่อไปยังเมนูรายงานต่างๆ ของอาจารย์ที่
ปรึกษาแต่ละท่าน และยังเชื่อมโยงข้อมูลของการประเมินของอาจารย์ในเรื่องการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาด้วย 


