คู่มือการใช้ ระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
สาหรับนักเรียน นักศึกษา

งานสารสนเทศ ฝ่ ายส่ งเสริมการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
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ขั้นตอนการสแกนบัตรเข้ าวิทยาลัยและออกวิทยาลัย
1. ให้นกั เรี ยน นักศึกษา เตรี ยมนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ดังตามภาพนี้

2. ให้นกั เรี ยน นักศึกษา นาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา มาสแกน โดยให้สแกนด้านหลังของบัตรตามที่วงกลมไว้
เพื่อให้เครื่ องตัวอ่านบัตรบาร์ โค๊ด เลเซอร์สีแดง ๆ อ่านโดนตรงที่กาหนดไว้ ดังตามภาพนี้
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3. รู ปแบบการสแกนบัตรนักเรี ยน นักศึกษา ดังตามภาพนี้

4. ให้นกั ศึกษาดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะปรากฏชื่อของนักเรี ยน นักศึกษาขึ้นมา โดยระบุเลขที่เข้า ณ วันนั้น
รหัสนักเรี ยน นักศึกษา ชื่อนักเรี ยน นักศึกษา สถานการณ์ การเข้า-ออก และเวลาการเข้าสแกนบัตร ตามภาพ

หมายเหตุ ให้สังเกตเมื่อสแกนทุกครั้งให้ตรวจสอบว่าชื่อแสดงโชว์หน้าจอหรื อไม่ ถ้าไม่โชว์ให้ติดต่อห้อง
ฝ่ ายกิจการ นักเรี ยน นักศึกษา
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ (Mis-School)
สาหรับนักเรียน นักศึกษา
โปรแกรมระบบบริการตรวจสอบข้ อมูลนักเรียน-นักศึกษา (IMS)
โปรแกรมระบบบริ ก ารตรวจสอบข้อมู ล นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา (IMS) มี ว ตั ถุ ประสงค์ต้อ งการให้
นักเรี ยน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ให้ตระหนักถึงข้อมูลนักเรี ยน นักศึกษาของตนเอง อาทิ
เช่น ผลการเรี ยน รายวิชาที่ติด มส. รายวิชาที่หมดสิ ทธิ์ สอบระหว่างเรี ยน ตารางเรี ยนนักเรี ยน นักศึกษา เวลา
เข้าชั้นเรี ยนแต่ละวิชาของนักเรี ยน นักศึกษา คะแนนเก็บแต่ละรายวิชา ข้อมูลการขาด การมา การสาย และ
การลาต่าง ๆ คะแนนความประพฤติของนักเรี ยน นักศึ กษา การชาระค่าธรรมเนี ยมต่าง เป็ นต้น เพื่อเป็ น
ประโยชน์แก่นกั เรี ยน นักศึกษา ที่ศึกษา ณ วิทยาลัยฯ แห่งนี้
1. ดับเบิล้ คลิก โปรแกรมระบบบริ การตรวจสอบข้อมูลนักเรี ยน นักศึกษา (IMS)

2. เข้าสู่ ระบบ ระบบบริ การตรวจสอบข้อมูลนักเรี ยน-นักศึกษา (IMS) ให้ใส่ รหัสนักเรี ยน นักศึกษา ลงไป
ช่องรหัสนักเรี ยน จะแสดงเป็ นเครื่ องหมายดอกจัน (****)
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3. เมื่อเข้าสู่ ระบบจะแสดงข้อมูลส่ วนตัวของนักเรี ยน นักศึกษา สามารถตรวจสอบประวัติของตัวเองถูกต้อง
หรื อไม่ และมีเมนูขอ้ มูลต่าง เช่น งานทะเบียน งานวิชาการ งานปกครอง งานการเงิน และกิจกรรม เป็ นต้น

3.1 แสดงข้อมู ล งานทะเบี ย นและวัดผลประเมิ นผล เกี่ ย วกับ ข้อมู ล ผลการเรี ย นแต่ ล ะภาคเรี ย น
คะแนนเฉลี่ยแต่ละภาคเรี ยน คะแนนเฉลี่ยสะสมที่เรี ยนมาทุกภาคเรี ยน และแสดงรายวิชาที่ตอ้ เรี ยนซ้ า
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3.2 รายวิชาที่ติด ม.ส จะแสดงข้อมูลปี การศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา และจานวนวิชา ที่ติด มส. ที่ยงั
ไม่ได้ขอแก้ มส.

3.3 แสดงข้อมูลของงานหลักสู ตร เกี่ยวกับตารางการเรี ยนของนักเรี ยน นักศึกษา
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3.4 ข้อมูลเวลาเข้าชั้นเรี ยนรายวิชา ซึ่ งอาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะทาการบันทึกการเข้าเรี ยนของ
นักเรี ยน นักศึกษา แต่ละคนสามารถเช็คเวลาเรี ยน ขาดกี่คาบ ขาดไปแล้วกี่คาบ คงเหลือเท่าไร

3.5 แสดงข้อมูลของงานปกครอง เกี่ยวกับ ข้อมูลสถิตการมาเรี ยนในภาคเรี ยนที่เปิ ด ณ ขณะนั้น โดย
จะสรุ ปรายการต่าง เช่น ขาดเรี ยนเท่าไร ลากิจกี่ครั้ง สายกี่วนั มากี่วนั เป็ นต้น
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3.6 ข้อมูลคะแนนความประพฤติของนักเรี ยน นักศึกษา ซึ่ งระบบจะแสดงคะแนนที่หกั ไปกี่คะแนน
คงเหลื ออี กกี่ ค ะแนนในภาคเรี ย นที่ เปิ ด ณ ขณะนั้น โดยจะแสดงรายการที่ หัก เกี่ ย วกับ เรื่ องอะไรและมี
คะแนนความประพฤติในส่ วนของเพิ่มคะแนน เกี่ยวกับการทาความดี ต่าง ๆ เช่น เก็บกระเป๋ าตังค์เพื่อนใน
วิทยาลัยได้ ก็จะได้เพิม่ คะแนน เป็ นต้น

3.7 แสดงข้อมูลของงานการเงิน เกี่ยวกับ ข้อมูลการชาระเงิน ค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ โดยจะแสดงทุก
ภาคเรี ยนการศึกษาที่นกั เรี ยน นักศึกษา เรี ยน ระบุปีการศึกษา เลขที่ใบเสร็ จ วันที่ใบเสร็ จ รายการ จานวนเงิน
ที่จ่ายแต่ละรายาการ และจานวนเงินทั้งหมดที่จ่ายในการเรี ยนทุกภาคเรี ยน
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3.8 ข้อมูลค้างชาระเงินต่าง ๆ นักเรี ยน นักศึกษา สามารถตรวจสอบได้ โดยจะระบุปีการศึกษาที่คา้ ง
ชาระ รายการที่คา้ งชาระ จานวนแต่ละรายการที่คา้ งชาระ และจานวนเงินทั้งหมดที่คา้ งชาระ เป็ นต้น

3.9 นอกจากนั้นยังมีการแสดงของงานฝ่ ายต่าง ๆ เช่น
- แสดงข้อมูลงานทะเบียน รายวิชาที่หมดสิ ทธิ์ สอบ
- แสดงข้อมูลวิชาการ เวลาเข้าชั้นเรี ยนรายวิชา , คะแนนเก็บรายวิชา
- แสดงข้อมูลงานปกครอง ข้อมูลการส่ งใบลา
4. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อยให้ทาการ ”ออกจากระบบ”
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ขั้นตอนการสมัคร WIFINTC ของวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ มีดงั นี้
1. ถ้า ใช้ Smart Phone ให้ ห าสั ญ ญาณ Wifi วิ ท ยาลัย และ ถ้า Notebook หาสั ญ ญาณ Wifi วิ ท ยาลัย ชื่ อ
WIFINTC เมื่อพบให้เชื่อมต่อ และให้คลิก Browser Internet Explorer หรื อ Browser Smart Phone
2. เมื่อเข้าสู่ Browser Internet Explorer ให้ทาการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ www.google.com ขึ้นมาจากนั้นจะปรากฏ
หน้าจอดังนี้

3. ให้ทาการคลิกสมัครลงสมาชิกใหม่หรื อลงทะเบียนใหม่ ตามภาพระบุไว้ดงั นี้

4. ให้ทาการกรองข้ อมูลตามความเป็ นจริงและต้ องกรองครบทุกช่ องเพื่อขอเข้าใช้ WIFINTC ดังภาพตามนี้
4.1 ให้กรองชื่อจริ งเป็ นภาษาไทย นามสกุลจริ งเป็ นภาษาไทย และUSERNAME ให้ใส่ รหัสนักเรี ยน
นักศึกษาโดยมี S นาหน้าถ้าเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา แต่ถา้ เป็ นอาจารย์หรื อบุคลลากรให้มี T นาหน้า โดยที่ไม่
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ต้องเว้นระหว่างตัวอักษรกับตัวเลข ยกตัวอย่างเช่น S5601 หรื อ T099 เป็ นต้น ตามความเป็ นจริง มิฉะนั้นจะ
ไม่ สามารถเข้ าใช้ WIFINTC ได้ *** ถ้านักเรียน นักศึกษา ทีม่ ีรหัส 4 ตัวก็ใส่ ทงั้ 4 ตัว เช่ น S4567 เป็ นตัน
4.2 ส่ วน PASSWORD ให้ต้ งั ความยาวน้อยไม่กว่า 8 ตัวอักษร และยืนยันรหัสผ่านอี กครั้งเหมือน
PASSWORD
4.3 ทาการส่ งข้อมูล

5. เมื่อทาการสมัครเสร็ จเรี ยบร้อยจะขึ้นดังภาพปรากฏดังนี้

6. จากนั้นนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา อาจารย์แ ละบุ ค คลกร ท าการรอขอเข้า ใช้ง านก่ อ นเพื่ อให้ผูด้ ู แลระบบจะ
ตรวจสอบข้อมูลถึงจะเข้าใช้ได้
7. เมื่อใช้งานได้นกั เรี ยน นักศึกษา อาจารย์และบุคคลกร จะให้ได้ 1 ชัว่ โมงต่อครั้ง ถ้าจะใช้ใหม่ให้ทาการ
เชื่อมต่ออีกครั้ง
*** หมายเหตุ เมื่อทาการสมัครเรี ยบร้ อยแล้ วเป็ นเวลามากกว่ า 1 วันแล้ วไม่ สามารถเข้ าใช้ งานได้ ให้ ทาการ
มาแจ้ งยังผู้ดูแลระบบ ณ ห้ องงานสารสนเทศ ชั้ น 2 ติดกลับห้ องฝ่ ายอานวยการ

