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เข้าเวบ็เดิมจะเปลีย่นหน้าเป็นเวบ็ใหม่ 

ให้โดยอตัโนมัติ 



เวบ็ระบบลงทะเบียนเรียนนิสิตโครงการภาคพเิศษ เวอร์ชัน 3.0 

ตัวอย่างการใช้งานเวบ็ใหม่ 
เกีย่วกบั 

ระบบ Bill Payment 





เวบ็ใหม่เมนูอยูด่า้นบน 



ตวัอยา่ง Login เป็น
เจา้หนา้ท่ีโครงการ 



ลอ๊กอินส าเร็จจะ
แสดงหนา้ขอ้มูล

สมาชิก 



เล่ือนเมาส์มาท่ี
เมนู’สมาชิก’ 

 จะแสดงเมนูยอ่ย 



เล่ือนเมาส์มาท่ีเมนู 
’นิสิตโครงการ’ 
 จะแสดงเมนูยอ่ย 



เล่ือนเมาส์มาท่ี
เมนู’รายงาน’ 

 จะแสดงเมนูยอ่ย 



คลิกเมาส์ท่ีเมนู’หนา้แรก’ 
 จะแสดงข่าวประชาสัมพนัธ์ 

ถาม-ตอบ 



ลองเล่ือนเมาส์มา
คลิกท่ีเมนูยอ่ย 
‘ขอ้มูลสมาชิก’ 



แสดงขอ้มูลสมาชิก 



ลองเล่ือนเมาส์มาคลิกท่ี
เมนูยอ่ย ‘ดูแล(เลือก)
โครงการภาคพิเศษ’ 



แสดงโครงการภาคพิเศษ 
ท่ีดูแลรับผดิชอบทั้งหมด 

กรณีดูแลหลายโครงการ 
โครงการสีเหลืองท่ี Active 
จะเป็นโครงการท่ีใชง้าน 



ลองคลิกเลือกโครงการอ่ืน 



โครงการนั้นจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง
และ Active ทนัที 



ลองคลิกเลือกโครงการอ่ืน
อีกคร้ัง 



โครงการนั้นจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง
และ Active ทนัที 



ลองเล่ือนเมาส์มาคลิกท่ี
เมนูยอ่ย ‘สถานภาพนิสิต’ 



ไดห้นา้จอแสดง
สถานภาพนิสิต 



ลองคลิกเปล่ียนปี 
ของนิสิต 



คลิกปี 49 



จะแสดงรายช่ือ
นิสิต  49 ทนัที 



ลองเล่ือนเมาส์มาคลิกท่ีเมนูยอ่ย 
‘การช าระเงินของนิสิต’ 



แสดงหนา้จอ 
การช าระเงินของนิสิต 



ลองเล่ือนเมาส์มาคลิกท่ีเมนูยอ่ย 
‘ดูแล(เลือก)โครงการภาคพิเศษ’ 



แสดงหนา้จอ  
‘ดูแล(เลือก)โครงการภาคพิเศษ’ 



คลิกเลือกโครงการอ่ืน 



เปล่ียนโครงการ Active ได ้



กลบัมาคลิกท่ีเมนูยอ่ย 
‘สถานภาพนิสิต’ 



โครงการและรายช่ือ
นิสิตจะเปล่ียนไปดว้ย 



เปล่ียนปี
ของนิสิต 



เลือกปี 54 



แสดงนิสิต
ปี 54  



ลองคลิกท่ีเมนูยอ่ย ‘ตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา’ 



แสดงหนา้จอ ‘ตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา’ 



เล่ือน scroll bar  
ดูดา้นล่างของหนา้เพจ 

มีฟอร์ม  
เพ่ิมรหสัปีนิสิต  

ดว้ย 



แนะน าพิมพอ์อกกระดาษ 
เพื่อตรวจสอบ 
โดย คลิกขวา 



ตวัอยา่ง Firefox ใหเ้ลือก 
กรอบน้ี 



ตวัอยา่ง Firefox ใหเ้ลือก 
กรอบน้ี และพิมพก์รอบ… 



ไดห้นา้ต่างพิมพ ์



หนา้เดิม 



เล่ือนดูดา้นบนของเพจ 



ลองคลิกปุ่ม
แกไ้ข 



หนา้จอการ
แกไ้ข 



ลองพิมพ์
ตวัเลข 



คลิกปุ่ม 
บนัทึก 



กลบัสู่หนา้เดิมจะเห็น
วา่ ตวัเลข  Update ให้

แลว้ดว้ย 



ลองคลิกปุ่ม
แกไ้ข อีกคร้ัง 



หนา้จอ 
แกไ้ข 



ลบตวัเลข
ออกไป 



คลิกปุ่ม 
บนัทึก 



กลบัสู่หนา้เดิมจะเห็น
วา่ ตวัเลข  Update 

ทนัทีดว้ย 



จะลองเพ่ิมปี
ของนิสิต 



พิมพปี์ 56 



คลิกปุ่ม 
บนัทึก 



จะเพ่ิมปี 56 
ใหท้นัที 



คลิกปุ่มแกไ้ข 
เพื่อป้อนขอ้มูล 



ป้อนขอ้มูล 



คลิกบนัทึก 



ขอ้มูล Update 



ลองลบขอ้มูล
ปี 56  

คลิกปุ่ม ลบ 



แสดงหนา้ต่าง
ยนืยนัการลบ 



คลิกปุ่ม ตกลง
ยนืยนัการลบ 



ขอ้มูลปี 56 
หายไปแลว้ 



กรณีขอ้มูลของปี 55 ถกูตอ้ง 
จะยนืยนัแลว้ ใหค้ลิก 

ปุ่ม ยนืยนั 



ไดห้นา้ต่างเตือน 



ยนืยนั 
ใหค้ลิกปุ่ม  
ตกลง 



แกไ้ข/ลบ ไม่ไดแ้ลว้ 
และมีขอ้ความ 
ยนืยนัแลว้ 



ลองยนืยนั ปี 54 



หนา้ต่างเตือน 



ยนืยนั  
โดยคลิกปุ่ม ตกลง 



แกไ้ข/ลบ ไม่ไดแ้ลว้ 
และมีขอ้ความ 
ยนืยนัแลว้ 



ออกจากระบบ 



กลบัสู่หนา้ลอ๊กอิน 



ลองลอ๊กอินเป็นนิสิต 



ลองลอ๊กอินเป็นนิสิต 



ลองลอ๊กอินเป็นนิสิต 



หนา้จอ 
ขอ้มูลสมาชิก

นิสิต 



เลือกเมนู รายงาน 



เลือกเมนู  
พิมพใ์บแจง้หน้ี KU9 



หนา้จอ 
ใบแจง้หน้ี KU9 



ลงทะเบียนเรียน 
คลิกปุ่ม แสดงใบแจง้หน้ี 



หนา้จอ แสดงใบแจง้หน้ี 



หนา้จอ แสดงใบแจง้หน้ี 



หนา้จอ แสดงใบแจง้หน้ี 



คลิกขวา เพื่อเลือกพิมพ ์



คลิกขวา เพื่อเลือกพิมพ ์



หนา้ต่างพิมพ ์



คลิกปุ่ม Print  
พิมพก์ระดาษ 



กลบัสู่หนา้จอ KU9 



ปิดหนา้ต่าง 



กลบัสู่หนา้จอ
เดิม 



ลองเลือก 
รักษาสถานภาพ 



แสดงหนา้ต่างเตือน 



กลบัสู่หนา้จอ
เดิม 



คลิกปุ่ม  
แสดงใบแจง้หน้ี 



ใบแจง้หน้ี 



ปิดหนา้ต่าง 



กลบัสู่หนา้จอ
เดิม 



คลิกรายวชิา 
เปิดสอน 



หนา้จอ 
รายวิชาเปิดสอน 



คลิกเลือกรายงาน 
ผลการลงทะเบียนเรียน 



หนา้จอรายงาน 
ผลการลงทะเบียนเรียน 

ทุกภาคการศึกษา 



คลิกปุ่มแสดงรายงาน 
ผลการเรียน 



หนา้จอแสดง
รายงาน 

ผลการเรียน 



คลิกเมนู
ลงทะเบียนเรียน 



จะลงทะเบียนเรียนได ้ 
ตอ้งช าระ Bill Payment ใหเ้รียบร้อยก่อน 
และอยูใ่นช่วงวนัก าหนดลงทะเบียน 



คลิกเมนูสมาชิก 
เพ่ือตรวจสอบสิทธ์ิ 
การลงทะเบียนเรียน 



ไม่มีสิทธ์ิ 
ยงัไม่ไดช้ าระเงิน 



ออกจากระบบ 



จบการแสดง 
ตวัอยา่งเวบ็ 


