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สารบรรณ 
 

รายการ           หนา 
 

การ Upload ไฟลเอกสาร 

ตัวอยาง ประเภทไฟล PDF          2 

1. การเขาระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา (สําหรับการ Upload รูปและไฟล)    3 

2. เลือกเมนู Upload เอกสารขึ้นทะเบียน         3 

3. นักศึกษาสามารถอานคูมือการใชงานไดท่ีเมนู คูมือการใชงาน      4 

4. การ Upload ไฟล           4 

5. ผลการ Upload ไฟล           6 

6. การตรวจสอบไฟลท่ี Upload หรือ ลบไฟลท่ี Upload ไมตรงรายการหรือไมถูกตอง    8 

7. การแจงผลตรวจสอบเอกสารท่ีนักศึกษา Upload จากเจาหนาท่ี     11 

8. ติดตอสอบถาม/พบปญหา/แจงขอผิดพลาด       13 
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การ Upload ไฟลเอกสาร 

 

 นักศึกษาตองอานรายละเอียดวามีเอกสารใดท่ีตองดําเนินการ ตรวจสอบประเภทไฟล ขนาดไฟลท่ีกําหนด ฯลฯ 

เมื่อดําเนินการ Upload แลวตองเขามาตรวจสอบผล วาเอกสารดังกลาวถูกตองหรือไมตามเวลาท่ีระบุไว หรือ 1-2 วัน 

หลังจากการ Upload  

 

ตัวอยาง ประเภทไฟล PDF 

 ในกรณีท่ีเอกสารมีมากกวา 1 หนา ใหนําเอกสารหนาถัดไปมาตอใหอยูในไฟลเดียวกัน 
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1. การเขาระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา (สําหรับการ Upload รูปและไฟล)  

  *** ตองเขาตาม Link ท่ีกําหนดใหเทาน้ัน 

- ปอนรหัสประจําตัว และรหัสผาน กด ตรวจสอบ เพ่ือเขาสูระบบ 

 
 

2. เลือกเมนู Upload เอกสารข้ึนทะเบียน 

 กรณีมีการดําเนินการในงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ จะมีเมนูอื่น ๆ ใหดําเนินการดวย 
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3. นักศึกษาสามารถอานคูมือการใชงานไดท่ีเมนู คูมือการใชงาน 

 เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชงานไดอยางถูกตอง และไดทราบวิธีการในการแกไขปญหาในเหตุการณตาง ๆ ที่อาจ

เกิดข้ึน  

 
 

4. การ Upload ไฟล 

   *** รายการที่แสดงเปนขอมูลตัวอยาง อาจไมตรงกับรายการท่ีให Upload จริง 

- ดําเนินการตามคําแนะนําและเง่ือนไขของไฟลท่ีใช ไดแก การต้ังช่ือ ประเภทไฟล ขนาดไฟล ตามคาท่ีกําหนด 

- เลือกไฟลท่ีจะ Upload ใหตรงตามรายการ  กด เลือกไฟล (Browser อาจแสดงผลแตกตางกัน) 

 
 

 

 

 

 
เอกสารแนบ2 

 
เอกสารแนบ2 



 การ Upload ไฟลเอกสาร      Page 5  

- ตรวจสอบประเภทไฟล ขนาดไฟล 

- เลือกไฟลท่ีตองการ (ไฟลตองตรงกับรายการท่ีกําหนด) 

 
 

- กด Upload ไฟล 

 
 

- ทําการยืนยันดวยการ กด ตกลง 

 
  

 

 
เอกสารแนบ2 
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5. ผลการ Upload ไฟล 

 เมื่อทําการ Upload ไฟลแลว ระบบฯ จะทําการแจงผลการ Upload ดังน้ี 
 

 5.1 ไมไดแนบไฟล  กด Upload ไฟล โดยไมไดแนบไฟล 

 
 

 5.2 ขนาดไฟลใหญเกินขนาดท่ีแจงไว ตองตรวจสอบขนาดไฟล ตองไมเกินขนาดท่ีแจง 

 
 

 5.3 ประเภทไฟลไมตรงประเภทท่ีกําหนด เชน กําหนดใหเปน PDF แต Upload ประเภท JPG 

 

 

 

 

เอกสารแนบ2 

เอกสารแนบ2 

เอกสารแนบ2 
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 5.4 Upload ไฟลเขาระบบสําเร็จ ระบบจะเก็บไฟลท่ี Upload ไว พรอมต้ังชื่อไฟลใหม 

 
 

 - เม่ือแจงผลสักครู ระบบฯ จะถอยกลับมาแสดงผลการ Upload ไฟล 

 - สามารถลบไฟลออกได หรือ Upload ทับไฟลเดิมได  

 - ตองกลับมาตรวจสอบผลการ Upload ไฟลตามเวลาท่ีระบุไว หรือ 1-2 วัน หลังจากการ Upload  

(อานการแจงผลตรวจสอบเอกสารท่ีนักศึกษา Upload จากเจาหนาท่ี) 

 
 

  

 

 

เอกสารแนบ2 

เอกสารแนบ2 

เอกสารแนบ2 
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6. การตรวจสอบไฟลท่ี Upload หรือ ลบไฟลท่ี Upload ไมตรงรายการหรือไมถูกตอง 

 - Tab ไฟลท่ีจะลบ เลือกไฟลท่ีตองการตรวจสอบหรือลบ 

 
 

 6.1 การ Download/เปดไฟล ดวยการคลิกท่ีชื่อไฟล 

 
  

 

 

เอกสารแนบ2 

เอกสารแนบ2 
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 - แสดงไฟลท่ีเลือกเปด 

 
 

 6.2 ลบไฟล คลิกท่ีปุม ลบไฟล หากเจาหนาท่ีปรับรายการเปนกําลังตรวจสอบไฟล หรือปรับสงถูกตองเรียบรอย

แลว จะไมสามารถ Upload ได 
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- ยืนยันการลบ กด ตกลง 

 
 

 - แสดงผลการลบไฟล 

 
 

 - ขอมูลการ Upload ไฟลจะหายไป 

 
 

 

 

เอกสารแนบ2 

เอกสารแนบ2 
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7. การแจงผลตรวจสอบเอกสารท่ีนักศึกษา Upload จากเจาหนาท่ี 

 เมื่อนักศึกษาทําการ Upload ไฟลเขาระบบฯ เจาหนาท่ีจะทําการตรวจสอบไฟลเอกสารดังกลาว หากพบปญหา

หรืออยูในกระบวนการตรวจสอบตาง ๆ จะมีขอความแสดงดังตอไปน้ี 

 

 7.1 กําลังตรวจสอบไฟล (จะไมสามารถ Upload รายการดังกลาวได) 

 
 

 7.2 ไฟลไมผาน Upload มาใหม ในกรณีน้ีจะมีขอความแจงเพ่ือใหทราบวาไมผานเพราะอะไร 

 
 

  

เอกสารแนบ2 

เอกสารแนบ2 

เอกสารแนบ2 

เอกสารแนบ2 
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 7.3 สงไฟลถูกตองเรียบรอย (การ Upload สมบูรณแลวจะไมสามารถ Upload รายการไฟลนั้นไดอีก) 

 
  

เอกสารแนบ2 

 
เอกสารแนบ2 
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8. ติดตอสอบถาม/พบปญหา/แจงขอผิดพลาด 

ในกรณีมีขอสงสัย หรือมีปญหาการใชงาน สามารถติดตอได ดังนี ้

 

 1) ฝายรับนักศึกษา  โทรศัพท 044-223014, 044-223015 

  - ขอมูล/ผลการตรวจสอบเอกสาร 

  - ขอมูลและรายละเอียดอื่น ๆ  

 

 2) ฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ โทรศัพท 044-223018, 044-223020 

  - พบขอผิดพลาด ตาง ๆ ของระบบ 

  - มีขอความผิดพลาดของขอมูลท่ีแสดง 

 


