
คู่มือการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ส านักงานวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม ่

ส่วนหน้าเว็บไซต(์ลงทะเบียนนิสิต) 
 

 

 
http://www.sanghacmmcu.com/system/index.php 

รูป 1.1: หน้าจอแสดงเมนูหลักการลงทะเบียน(ส าหรับนิสิต) 
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http://www.sanghacmmcu.com/system/index.php


 

 

 

รูป 1.2 : หน้าจอแสดงเมนูการกรอกข้อมูลการลงทะเบียน 
 

การเข้าสมัครลงทะเบียนนิสิต 
1. กดเมนู “ลงทะเบียน” 
2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ กด “ลงทะเบียน” 
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หลังจากนิสิตกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยและ สามารถน ารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้งานในระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา ในส่วนของนิสิตได้ โดยเลือกเมนู “นิสิตเข้าสู่ระบบ” ดังภาพข้างล่าง 

 
รูป 1.3 : หน้าจอแสดงเมนูการกรอกข้อมูลการลงทะเบียน 

 

หน้าจอเข้าสู่ระบบของนิสิต 

 
 

รูป 1.4 : หน้าจอแสดงเมนูข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 
การเข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วนแล้วกด เข้าสู่ระบบ /Sign In 

1. กรอก Username (รหัสผู้ใช้งาน) 
2. กรอก Password ******** (รหัสผ่าน) 
3. กดเข้าสู่ระบบ (LOGIN) 
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รูป 1.5 : หน้าจอแสดงข้อมูลหน้าจอหลักนิสิต 
 

 แถบเมนูระบบ 
 

 
รูป 1.6 : หน้าจอแสดงเมนูระบบ 

 ในแถบเมนู ประกอบไปด้วย 
1. ข้อมูลส่วนตัว   
2. ข้อมูลด้านที่ปรึกษา 
3. แบบประเมิน 

 
การใช้งานของแถบเมนูต่าง ๆ  
 1.ข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ประวัติส่วนตัว 
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รูป 1.7 : หน้าจอแสดงเมนูข้อมูลส่วนตัว 
 
 
 

 2.ข้อมูลด้านที่ปรึกษา ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังต่อไปนี้ 
  2.1 รายการขอค าปรึกษา(ส่วนตัว) 
  2.2 รายการขอค าปรึกษา(อีเมล์) 

2.3 รายการขอค าปรึกษา(แบบกลุ่ม) 

 
รูป 1.8 : หน้าจอแสดงเมนูด้านที่ปรึกษา  

 
 3.แบบประเมิน ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ประเมินอาจารย์ปรึกษา 

 
รูป 1.9 : หน้าจอแสดงเมนูแบบประเมิน 

 
วิธีการใช้งานเมนูต่างๆ ในระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาในส่วนของนิสิต 
1.เมนูข้อมูลส่วนตัว 

 
รูป 1.10 : หน้าจอแสดงเมนูข้อมูลส่วนตัว 

 



1.1 ข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย รายละเอียดของประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และ
สถานภาพการศึกษา 

 
รูป 1.11 : หน้าจอแสดงข้อมูลประวัติส่วนตัว 

 
รูป 1.12 : หน้าจอแสดงแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 



รูป 1.13 : หน้าจอแสดงการเปลี่ยนรูปภาพข้อมูลส่วนตัว 

 
รูป 1.14 : หน้าจอแสดงประวัติการศึกษา ประกอบด้วยวุฒิทางธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ                   

วุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ  
 

 
รูป 1.15 : หน้าจอแสดงสถานภาพการศึกษา 

 

 
รูป 1.16 : หน้าจอแสดงการแก้ไขสถานภาพการศึกษา 



 
 

เมนู “ข้อมูลส่วนตัว”  สามารถกรอกรายละเอียดให้ครบ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 1. เลือกเมนูย่อย “ประวัติส่วนตัว” 
 2. ด าเนินการกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 
 3. กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 4. ต้องการยกเลิกการแก้ไขกด “ยกเลิก” 
การเปลี่ยนรูปภาพ สามารถ เปลี่ยนรูปภาพส่วนตัวได้ โดย รูปที่แนบมานั้นสามารถเปิดดูได้ใน 
Firefox, Chrome, Opera, Safari และ Internet Explorer10 ล่าสุดเท่านั้น 
2.การเปลี่ยนรหัสผ่าน คลิกเมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้แก้ไข้หรือเปลี่ยนรหัสผ่าน กด “บันทึก” หรือ 
ต้องการยกเลิกการแก้ไขกด “ปิด” 
 
2.เมนูข้อมูลด้านที่ปรึกษา 

 
รูป 2.1 : หน้าจอแสดงข้อมูลด้านที่ปรึกษา 

  
 
 2.1 รายการขอค าปรึกษา(ส่วนตัว) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการขอค าปรึกษาส่วนตัว 
   2.1.1 เลือกเมนูค าปรึกษา แต่ละด้านตามความต้องการ จากนั้นคลิกเมนู 
“ค าปรึกษา”  



 
รูป 2.2 : หน้าจอแสดงรายการขอค าปรึกษา(ส่วนตัว) 

 
2.1.2 เลือก “เพิ่มการขอค าปรึกษา” จะแสดงแบบฟอร์มกรอกข้อมูลให้ครบแล้ว

กด “บันทึก” 

 
รูป 2.3 : หน้าจอแสดงรายการค าปรึกษา 

 



 
รูป 2.4 : หน้าจอแสดงฟอร์มเพ่ิมข้อมูลรายการขอค าปรึกษา (ส่วนตัว) 

 
 
 

หลังจากบันทึกข้อมูลรายละเอียดการแบบฟอร์มรายการขอค าปรึกษา (ส่วนตัว) เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม 
“บันทึก” จะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังภาพข้างล่าง 

 
รูป 2.5 : หน้าจอแสดงการแจ้งเตือน “บันทึกข้อมูลส าเร็จ” 

 



2.1.3 แสดงรายการขอค าปรึกษา เลือก “เมนูค าปรึกษา” จะแสดงข้อมูล
รายละเอียดทั้งหมด และสามารถแก้ไขรายการหรือลบรายการนั้นได้ 

 

 

รูป 2.6 : หน้าจอแสดงรายการที่เพ่ิมค าปรึกษา 

 

รูป 2.7 : หน้าจอแสดงฟอร์มแก้ไขข้อมูลรายการขอค าปรึกษา(ส่วนตัว) 

กรณีอาจารย์ตอบรับการขอรับค าปรึกษา (ส่วนตัว) เรียบร้อยแล้ว แสดงสถานะ “ตอบรับเรียบร้อย” 

แสดงดังภาพด้านล่าง  



 

รูป 2.8 : หน้าจอแสดงสถานะ “ตอบรับเรียบร้อย” 

 2.2 รายการขอค าปรึกษา (ผ่านอีเมล์) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการขอค าปรึกษาส่วนตัว 
   2.1.1 เลือกเมนูค าปรึกษา แต่ละด้านตามความต้องการ จากนั้นคลิกเมนู 
“ค าปรึกษา”  

 
รูป 2.9 : หน้าจอแสดงรายการขอค าปรึกษา(ผ่านอีเมล์) 

 
2.1.2 เลือก “เพิ่มการขอค าปรึกษา” จะแสดงแบบฟอร์มกรอกข้อมูลให้ครบแล้ว

กด “บันทึก” 

 
รูป 2.10 : หน้าจอแสดงรายการค าปรึกษา 

 



 
รูป 2.11 : หน้าจอแสดงฟอร์มเพ่ิมข้อมูลรายการขอค าปรึกษา (ผ่านอีเมล์) 

 
หลังจากบันทึกข้อมูลรายละเอียดการแบบฟอร์มรายการขอค าปรึกษา (ผ่านอีเมล์) เรียบร้อยแล้ว  

กดปุ่ม “บันทึก” จะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังภาพข้างล่าง 

 
รูป 2.12 : หน้าจอแสดงการแจ้งเตือน “บันทึกข้อมูลส าเร็จ” 

 
 

2.1.3 แสดงรายการขอค าปรึกษา เลือก “เมนูค าปรึกษา” จะแสดงข้อมูล
รายละเอียดทั้งหมด และสามารถแก้ไขรายการหรือลบรายการนั้นได้ 

 
 

 

รูป 2.13 : หน้าจอแสดงรายการที่เพ่ิมค าปรึกษา 



กรณีนักศึกษาต้องการเพ่ิมค าขอรับค าปรึกษาผ่านทางอีเมล์ ให้กดปุ่ม “รายละเอียด” พร้อมกรอก

รายละเอียดในข้อมูลค าร้องขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา แสดงดังภาพข้างล่าง 

 

รูป 2.14 : หน้าจอแสดงค าร้องขอค าปรึกษา(อีเมล์) 

 

 

รูป 2.15 : หน้าจอแสดงฟอร์มแก้ไขข้อมูลรายการขอค าปรึกษา(อีเมล์)  

หลังจากเพ่ิมข้อมูลค าร้องขอปรึกษาผ่านอีเมล์ ให้เลือกปุ่ม “ค าปรึกษา” เพ่ือกรอกรายละเอียดการขอ

ค าปรึกษา (อีเมล์) 

 



 

 2.3 รายการขอค าปรึกษา(แบบกลุ่ม) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการขอค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
   2.2.1 เลือกเมนูค าปรึกษา แต่ละด้านตามความต้องการ จากนั้นคลิกเมนู 
“ค าปรึกษา”  
 

 
รูป 2.16 : หน้าจอแสดงรายการขอค าปรึกษา(แบบกลุ่ม) 

 
 
2.2.2 เลือก “เพิ่มการขอค าปรึกษา” จะแสดงแบบฟอร์มกรอกข้อมูลให้ครบแล้ว

กด “บันทึก” 

 
รูป 2.17 : หน้าจอแสดงรายการค าปรึกษา 

 



 
รูป 2.18 : หน้าจอแสดงฟอร์มเพ่ิมข้อมูลรายการขอค าปรึกษา 

 
 

2.2.3 แสดงรายการขอค าปรึกษา เลือก “เมนูค าปรึกษา” จะแสดงข้อมูล
รายละเอียดทั้งหมด และสามารถแก้ไขรายการหรือลบรายการนั้นได้ 

 

 

รูป 2.19 : หน้าจอแสดงรายการที่เพ่ิมค าปรึกษา 



 

รูป 2.20 : หน้าจอแสดงฟอร์มการแก้ไขข้อมูล(แบบกลุ่ม) 

3.แบประเมิน 

 

รูป 3.1 : หน้าจอแสดงเมนูประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

รูป 3.2 : หน้าจอแสดงเมนูรายละเอียดหัวข้อประเมินด้านต่างๆ  



 

 


