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คู่มือการใช้งานระบบ NIDA Mobile 

 

คู่มือการติดต้ังแอปพลิเคชัน “NIDA Mobile” 
 

1. การติดตั้งแอปพลิเคชัน และแนวทางการแก้ปัญหาในการเข้าใช้ “NIDA Mobile” บน
ระบบปฏิบัติการ iOS  

 
เริ ่มต้นการติดตั้งแอปพลิเคชัน “NIDA Mobile” โดยการเปิดแอปพลิเคชัน “App Store”

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับผู้ใช้งานอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS เช่น  iPhone หรือ 
iPad เป็นต้น  ดังภาพ 
 

 

ภาพการแสดงการเข้าแอปพลิเคชัน “App Store” 
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การค้นหาแอปพลิเคชันบน App Store สามารถทำได้โดยการค้นหา โดยการระบุชื่อ แอป
พลิเคชัน หรือ การค้นหาด้วยคำที่ใกล้เคียงได้โดยการระบุช่ือ หรือ คำที่ใกล้เคียงที่ต้องการค้นหาที่ช่อง “แว่น
ขยาย” มุมขวาบน  ดังภาพ 

 

 

ภาพการแสดงการค้นหาแอปพลิเคชัน “NIDA Mobile” 
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เม ื ่อทำการดาวน์โหลดสำเร็จกดปุ ่ม “OPEN” เสร ็จสิ้นการติดตั้งแอปพลิเคชัน “NIDA 
Mobile” จากนั้นจะปรากฎไอคอนของแอปพลิเคชันที่หน้าจอหลักของอุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งาน
สามารถเลือกไอคอนของแอปพลิเคชัน “NIDA Mobile”เพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ทันที  ดังภาพ 
 

 

ภาพแอปพลเิคชัน “NIDA Mobile” 
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ในกรณีที่ผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนเรื่องการแจ้งเตือน บนอุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้งาน สามารถทำได้
โดยการเข้าเมนูตั้งค่า (Setting) เลือก Notifications จากนั้น เลือกแอปพลิเคชัน “NIDA Mobile” และทำ
การเลือก “Allow Notifications” ผู้ใช้งานเลือกตั้งค่าให้เป็นสีเขียวดังภาพ  

จากนั้น จะสามารถใช้งาน แอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้ตามปกติ  ดังภาพ 
 

     

ภาพการแสดงการตั้งค่า Notifications บน iOS Platform 
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2. การติดตั ้งแอปพล ิเคช ัน และแนวทางการแก้ป ัญหาในการเข ้าใช ้ “NIDA Mobile” บน
ระบบปฏิบัติการ Android  

 
เริ่มต้นการติดตั้งแอปพลิเคชัน “NIDA Mobile” โดยการเปิดแอปพลิเคชัน “Play Store”

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android สำหรับผู้ใช้งานอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android  ดังภาพ 
 

 

ภาพการติดตั้งแอปพลเิคชัน “NIDA Mobile” บนระบบปฏิบัติการ Android 
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การค้นหาแอปพลิเคชันบน Play Store สามารถทำได้โดยการค้นหา โดยการระบุชื่อ แอป
พลิเคชัน หรือ การค้นหาด้วยคำที่ใกล้เคียงได้โดยการระบุชื่อ หรือ คำที่ใกล้เคียงที่ต้องการค้นหา ลงในชอ่ง
ค้นหาด้านบนของหน้าจออุปกรณ์สื่อสาร  ดังภาพ 
 

 

ภาพการติดตั้งแอปพลเิคชัน “NIDA Mobile” บนระบบปฏิบัติการ Android 



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 7 ) 2020.08.10 

จากนั้น ทำการเลือกไอค่อนของแอปพลิเคชัน “NIDA Mobile” เพื่อเริ่มดำเนินการติดตั้ง  
แอปพลิเคชันลงบนอุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้งาน  ดังภาพ 
 

 

แสดงการติดตั้งแอปพลเิคชัน “NIDA Mobile” บนระบบปฏิบัติการ Android 
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จากนั้นจะปรากฎ Icon แอปพลิเคชันที่หน้าจอหลักของอุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งาน
สามารถเลือก Icon ของ แอปพลิเคชันเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ทันที  ดังภาพ 

 

 

ภาพแอปพลเิคชัน “NIDA Mobile” ที่ติดตั้งแล้วบนอุปกรณ์ Smart Device 



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 9 ) 2020.08.10 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้งาน สามารถแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น โดยการตั้งค่าอุปกรณ์สื่อของท่าน โดยการเข้าเมนูตั้งค่า (Setting) เลือก Notifications   
ดังภาพ 
 

     

ภาพแสดงการตัง้ค่า Notifications บน Smart Device 
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เลือกแอปพลิเคชัน“NIDA Mobile” และตัง้ค่า  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงการตัง้ค่า Notifications บน Smart Device 
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คู่มือการใช้งานระบบ NIDA Mobile – สำหรับนักศึกษา 
 

 วิธีการการเข้าใช้งานระบบ 
 

เมื่อผู้ใช้งานดำเนินการติดตั้งระบบ NIDA Mobile ลงบนอุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้งานเรียบร้อย
แล้ว ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นการใช้งานได้ทันที โดยการเลือก Icon Application จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าจอ
ลงช่ือเข้าใช้งานระบบ (Log in) 

ผู้ใช้งานจะต้องทำการกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

• ช่ือผู้ใช้งาน (ตัวอย่าง name.las@.stu.nida.ac.th) 

• รหัสผ่าน  
กรณีที่ผู้ใช้งานกรอกชื่อผู ้ใช้งานหรือรหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่อนุญาตให้เข้าใช้งาน 

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบในกรณีไม่สามารถเข้าสูร่ะบบได้ 
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ในกรณีที่ผู้ใช้งานระบบลืมรหสัผ่านที่ใช้ในการลงช่ือเข้าใช้งานระบบ สามารถทำการขอรหัสผ่านใหม่ โดยการ
กดที่ปุ่ม “ลืมรหสัผ่าน”จากนั้นระบบจะใหท้ำการกรอกข้อมลู ช่ือบัญชีผู้ใช้งาน และเลขที่บัตรประชาชน13 
หลัก เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอขอรหสัผ่านใหม ่
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ในกรณีที่ผู้ใช้งานกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ หรือ เลขที่บัตรประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ทั้งสอง
อย่างไม่ถูกต้อง Application จะทำการตรวจสอบ และข้ึน Popup แจ้งเตอืน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอขอรหสัผ่านใหม ่
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เมื่อกรอกช่ือบัญชีผู้ใช้งาน และ เลขที่บัตรประชาชนถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” ระบบจะ
ทำการแจ้งเตือน “ระบบจะส่ง E-mail ยืนยันการยกเลิกรหัสผ่านไปถึงท่านเพื่อยืนยันการยกเลกิรหัสผ่านเดิม” 
และ ส่งรหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้งานทาง E-mail ของผู้ใช้งาน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอขอรหสัผ่านใหม่สำเรจ็ 
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หลังจากลงช่ือเข้าใช้งานแอปพลิเคชันสำเร็จระบบจะแสดงหน้าจอ Disclaimer เพื่อให้ผู้ใช้งาน

ยืนยันการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “NIDA Mobile” หากผู้ใช้งานเลือก “ยืนยัน” ระบบจะนำไปยังหน้าจอเมนู
หลักของระบบ  ดังภาพ 
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หากผู้ใช้งานกดปุ่ม “Back” ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ Disclaimer ระบบจะนำไปยังหน้าจอเข้า
สู่ระบบอีกครั้ง  ดังภาพ 
 

       

ภาพแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบเมื่อผู้ใช้งานไม่ยอมรับ Disclaimer 
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เมื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลักซึ่งประกอบไปด้วยเมนูย่อยทั้งหมด 14 เมนู ประกอบไปด้วย ข้อมูล
ส่วนตัว, ลงทะเบียนเรียน, สมัครสอบประมวลผลความรู้, ตารางเรียน/สอบ, ปฏิทินกิจกรรม, ข่าวสารและการ
แจ้งเตือน, ประเมินการสอน, จองทรัพยากร(สนามกีฬา) , ขอเอกสารสำคัญ, เปลี่ยนรหัสผ่าน, ข้อมูลเครื่อง
อ่านบัตร, จองเข้าร่วมกิจกรรม, QR CODE, ตั้งค่า, ออกจากระบบ  ดังภาพ 

 

 

ภาพแสดงหน้าจอเมนูหลัก 
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 วิธีการใช้งานเมนูข้อมลูส่วนตัว  
 

เมื่อกดเลือกเมนูข้อมูลส่วนตัวระบบแสดงหน้าจอข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน  ดังภาพ 
 

  

ภาพแสดงหน้าจอแสดงเมนูยอ่ย 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 19 ) 2020.08.10 

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์การใช้งานได้ โดยกดเลอืกที่ปุ่มกด “รปูภาพ” ที่ด้านบนของ
หน้าจอ จากนั้นระบบแสดง Popup สำหรับเลือกประเภทของการนำรูปภาพมาเป็นรูปโปรไฟล์ โดยผู้ใช้งาน
สามารถเลือกถ่ายภาพ หรือ เลือกจากอลับัม้บนอปุกรณ์สมาร์ทโฟนได้  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอแสดงประเภทของการเลือกรูปโปรไฟล ์
 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 20 ) 2020.08.10 

เมื่อทำการเลือกรปูโปรไฟลส์ำเร็จแล้วระบบแสดง Popup “เปลี่ยนรปูโปรไฟล์สำเรจ็” และนำ
กลับไปยังหน้าจอเมนูข้อมลูส่วนตัว พร้อมเปลี่ยนรูปโปรไฟลก์ารใช้งานให้กบัผู้ใช้งาน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอเปลี่ยนรูปโปรไฟลส์ำเร็จ 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 21 ) 2020.08.10 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูอื่น ๆ ได้โดยการกดเลือกทีปุ่่ม “...” สีเหลืองด้านล่างของหน้าจอ 
จากนั้นระบบ Popup แสดงเมนสูำหรับทะเบียนนักศึกษาให้ผู้ใช้งานเลือกใช้ดังต่อไปนี้ ประวัต,ิ ผลการศึกษา, 
ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน, ตรวจสอบจบ  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอเมนูย่อยของผู้ใช้งาน 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 22 ) 2020.08.10 

2.1. ประวัตินักศึกษา 
 

เมื่อกดเลือกเมนู “ประวัตนัิกศึกษา” ระบบจะนำไปยังหน้าจอประวัติการศึกษาของผู้ใช้งาน ซึ่ง
ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างเพื่อดูข้อมลูทัง้หมดได้  ดังภาพ 
 

         

ภาพแสดงหน้าจอแสดงประวัตินักศึกษาส่วนของข้อมูลนกัศึกษา 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 23 ) 2020.08.10 

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ต่อเมื่อกดปุ่มรูป “ดินสอ” ด้านบนของคอลัมนท์ี่ทาง
สถาบันอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมลูเท่านั้น เมื่อกดปุ่มรูป “ดินสอ”  เรียบร้อยแล้วระบบจะทำการเปิด
ช่องสำหรับกรอกข้อมลูใหผู้้ใช้งาน  ดังภาพ 
 

 
 

ภาพแสดงหน้าจอสำหรบัแก้ไขข้อมลู 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 24 ) 2020.08.10 

เมื่อกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “บันทึก” ด้านล่างหน้าจอ จากนั้นระบบ
แสดง Popup “บันทึกข้อมูลสำเร็จ”  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษาสำเร็จ 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 25 ) 2020.08.10 

2.2. เมนูผลการศึกษา  
 

เมนูผลการศึกษา เป็นเมนูที่ตรวจสอบผลการศึกษาของผู้ใช้งาน โดยผลการศึกษาจะกำหนดค่า
ตามภาคเรียนปัจจุบันของผู้ใช้งานและจะแสดงผลการศึกษาทั้งหมดของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเลือก แท็บ
การใช้งานด้านบน เพื่อสอบถามข้อมูลผลการศึกษาได้ของแต่ละภาคเรียนได้ ผู้ใช้งานสามารถ กดปุ่ม “Back” 
เพื่อกลับไปหน้าจอข้อมูลส่วนตัวได้ หรือ กดปุ่ม “...” เพื่อเลือกเมนูของระบบทะเบียนนักศึกษาเมนูอื่นได ้
ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอแสดงผลการศึกษา 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 26 ) 2020.08.10 

2.3. ภาระค่าใช้จ่าย/ ทุน 
 

เมื ่อกดเลือกเมนูภาระค่าใช้จ่าย/ทุน ระบบแสดงหน้าจอภาระค่าใช้จ่าย/ทุน ของผู ้ใช้งาน
ทั้งหมดโดยสามารถเลือกดูตามปีการศึกษา/ภาคการศึกษาได้ โดยเลือกจากแท็บการใช้งานด้านบน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอภาระค่าใช้จ่าย/ทุน 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 27 ) 2020.08.10 

2.4. ตรวจสอบจบ  
 

เมื่อกดเลือกเมนูตรวจสอบจบระบบจะแสดงหน้าผลการศึกษาโดยสรุป และผู้ใช้งานสามารถ
เลือกดูผลการเรียนตามหมวดได้ โดยเลือกแท็บการใช้งาน “ผลการเรียนแยกหมวด” ที่ด้านบนของหน้าจอ 
ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอตรวจสอบจบ 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 28 ) 2020.08.10 

เมื่อ กดปุ่ม “+” ด้านหน้ารายวิชาที่ต้องการระบบจะแสดงผลการศึกษาของแต่ละหมวดหมู่ 
โดยผู้ใช้งานสามารถ กดที่ปุ่มรูปตัว “?” ที่ด้านหลังของหมวดวิชา เพื่อแสดงรายละเอียดความหมายของอักษร
ย่อต่าง ๆ ได ้ ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอตรวจสอบจบ 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 29 ) 2020.08.10 

เมื่อผู้ใช้งานกดที่ไอคอนรูปตัว “ ” ที่ด้านหลังรายวิชาที่เลือกระบบ Popup แสดงหน้าจอ
สำหรับแสดงรายละเอียดของอักษรย่อต่าง ๆ และ ผู้ใช้งานสามรถกดที่ปุ ่ม “OK” หรือแตะที่ส่วนใดของ
หน้าจอก็ได้เพื่อปิดหน้าจอ Popup ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงPopup แสดงความหมายของตัวย่อต่าง ๆ ในระบบ 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 30 ) 2020.08.10 

 วิธีการใช้งานเมนูเมนลูงทะเบียนเรียน 
 

เมนูลงทะเบียนเรียนเป็นเมนูสำหรับให้ผู้ใช้งานดำเนินการลงทะเบียนเรียนผ่าน Application 
จนถึงพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารได้ โดยไม่ต้องทำการพิมพ์เอกสาร ซึ่งเมนูลงทะเบียนเรียนนั้น
จะสามารถทำรายการได้เฉพาะช่วงเวลาที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดให้ทำรายการเท่านั้น กรณีที่
ยังไม่ถึงช่วงลงทะเบียน ระบบแสดงผลการแจ้งเตือนเป็น “ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน” และ ไม่สามารถทำ
รายการใด ๆ ต่อได้  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอลงทะเบียนเรียนเมื่อไม่ได้อยู่ในช่วงลงทะเบียนเรียน 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 31 ) 2020.08.10 

กรณีอยู่ในช่วงที่สถาบันฯเปิดให้ทำการลงทะเบียนเรียนผู้ใช้งานจะสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียน
เรียน”ได ้ ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอลงทะเบียนเรียนเมื่ออยู่ในช่วงลงทะเบียนเรียน 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 32 ) 2020.08.10 

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “ลงทะเบียนเรียน” ระบบจะนำไปยังหน้าจอสำหรับลงทะเบียนเรียนโดย
ระบบแสดงรายวิชาทั้งหมดตามหลักสูตรของทางสถาบันที่จองไว้ให้ผู้ใช้งาน  ดังภาพ 

 

 

ภาพแสดงหน้าจอแสดงรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 33 ) 2020.08.10 

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนวิธีการลงทะเบียนได้โดยการกดเลือกที่ “CR” หรือ “AU” ด้านหน้า
รายวิชาที่ต้องการได้จากนั้นระบบแสดง Popup หน้าจอสำหรับเลือกประเภทของการลงทะเบียน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดง Popup สำหรบัเลือกประเภทการลงทะเบียน 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 34 ) 2020.08.10 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายวิชาที่ต้องการได้โดยการแตะที่ช่องสำหรับค้นหารายวิชาจากนั้น
ระบบจะนำไปยังหน้าจอสำหรับค้นหารายวิชา  ดังภาพ 

 

       

ภาพแสดงหน้าจิสำหรบัค้นหารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 35 ) 2020.08.10 

จากนั้นกรอกชื่อรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน และกดเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดย

รายวิชาที่เลือกระบบจะแสดงเครื่องหมาย “ ” ด้านหลังรายวิชาที่เลือก จากนั้นกดปุ่ม “เลือก” เพื่อเพิ่ม
รายวิชาที่ต้องการเข้าไปในรายการสำหรับการลงทะเบียนเรียน  ดังภาพ 
 

       

ภาพแสดงหน้าจอการเพิม่รายวิชาสำหรับลงทะเบียน 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 36 ) 2020.08.10 

เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบว่ารายการลงทะเบียนครบถ้วน ถูกต้องให้กดปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อไป
ยังหน้าจอ “ยืนยันการลงทะเบียน”  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอยืนยันการลงทะเบียน 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 37 ) 2020.08.10 

หากพบว่ามีรายวิชาที ่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ระบบจะแสดงผลคำว่า “ไม่ได้” ด้านหลัง
รายวิชาที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ และจะไม่สามารถกดปุ่ม “ยืนยัน” ได ้ ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอการลงทะเบียนผิดพลาด 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 38 ) 2020.08.10 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกตรวจสอบเหตุผลของรายวิชาที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ โดยการกดปุ่ม 
“ไม่ได้” ด้านหลังรายวิชาที่ต้องการ จากนั้นระบบแสดง Popup หน้าจอเหตุผลของรายวิชาที่เลือก  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดง Popup รายละเอียดเหตุผลของรายวิชาที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 39 ) 2020.08.10 

หากรายวิชาที่ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทั ้งหมด แต่ผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนของ
สถาบันฯ ระบบจะแสดงเหตุผลไว้ที่ด้านบนของหน้าจอ และไม่สามารถกดปุ่ม “ยืนยัน” ได ้ ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอการลงทะเบียนผิดพลาด 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 40 ) 2020.08.10 

เมื่อได้รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาที่ทำรายการ จำนวนหน่วย
กิตรวม และจำนวนเงินที่ต้องจ่าย จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะนำไปยังหน้าจอแสดงรายละเอียดใบแจ้ง
การชำระเงิน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอยืนยันการลงทะเบียนเรียน  
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 41 ) 2020.08.10 

จากนั้นกดปุ่ม “แสดงใบแจ้งการชำระเงิน” จากนั้นระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดค่าใชจ้่าย
ทั้งหมดของผู้ใช้งาน และสามารถนำบาร์โค้ดที่แสดงโดยระบบไปชำระเงินได้ โดยไม่ต้องพิมพ์เอกสาร  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอใบแจ้งการชำระเงิน 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 42 ) 2020.08.10 

เมื่อผู้ใช้งานกลับเข้ามายังเมนูลงทะเบียนเรียนอีกครั้งจะพบปุ่ม “ผลการลงทะเบียน” แทนปุ่ม 
“ลงทะเบียนเรียน”  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอลงทะเบียนเรียนเมื่อลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 43 ) 2020.08.10 

 วิธีการใช้งานเมนูสอบประมวลผลความรู้  
 

เมื่อผู้ใช้งานกดเลือกเมนูสอบประมวลผลความรู้ ระบบแสดงหน้าจอสำหรับสมคัรสอบประมวล
ความรู้ซึ่งประกอบไปด้วยประวัติการสอบของผู้ใช้งานทั้งหมด และ ถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงสมัครสอบประมวลผล
ความรู้จะไม่สามารถสมัครสอบได้ โดยระบบแสดงการแจ้งเตือนว่า “ไม่อยู่ในช่วงสมัครสอบประมวลความรู้” 
อยูด่้านบนของหน้าจอ  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอสอบประมวลความรูเ้มื่อไม่ได้อยู่ในช่วงการสมัครสอบ 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 44 ) 2020.08.10 

เมื่อถึงช่วงลงทะเบียนสมัครสอบประมวลความรูร้ะบบแสดงรายวิชา และ ปุ่มสำหรับสมัครสอบ
ประมวลความรู้  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอเมื่อถึงช่วงเวลาสมัครสอบประมวลความรู้ 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 45 ) 2020.08.10 

จากนั้นกดปุ่ม “สมัครสอบ” ระบบ Popup แสดงหน้าจอสำหรับยืนยันการสมัครสอบประมวล
ความรู้  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอยืนยันการสมัครสอบประมวลความรู ้
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 46 ) 2020.08.10 

จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการสมัครสอบประมวลความรู้จากนั้นระบบแสดงหน้าจอใบ
แจ้งการชำระเงินและผู้ใช้งานสามารถนำบาร์โค้ดไปชำระเงินที่ธนาคารได้  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอแสดงใบแจง้การชำระเงิน 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 47 ) 2020.08.10 

จากนั้นเมื่อกดปุ่ม “Back” ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ ระบบจะนำกลับไปยังหน้าจอสมัครสอบ
ประมวลความรู้ โดยจะแสดงปุ่ม “ใบแจ้งการชำระเงิน” แทนปุ่มสมัครสอบ  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอยืนยันการสมัครสอบประมวลความรู้ 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 48 ) 2020.08.10 

 วิธีการใช้งานเมนูเมนูตารางเรียน / สอบ 
 

เมนูตารางเรียน/สอบ นั้น เป็นเมนูสำหรับสอบถามสล็อตเวลาเรียน หรือสล็อตเวลาสอบของ
ผู้ใช้งาน โดยจะแสดงข้อมูลสล็อตเวลาเรียน หรือตารางสอบตั้งแต่ภาคเรียนแรกของผู้ใช้งาน จนถึงภาคเรียน
ปัจจุบัน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอตารางเรียน/สอบ 
 

  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 49 ) 2020.08.10 

การสอบถามข้อมูล ทำได้โดยการเลือกแท็บการใช้งานภาคการศึกษาที่ต้องการสอบถาม และ
เลือกแท็บการใช้งานตารางเรียนหรือตารางสอบที่ต้องการสอบถาม  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอตารางเรียน/สอบ 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 50 ) 2020.08.10 

 วิธีการใช้งานเมนูเมนปูฏิทินกิจกรรม 
 
เมนูปฏิทินกิจกรรม เป็นเมนูสำหรับตรวจสอบข้อมูลปฏิทินกิจกรรมต่าง ๆ  ของทางสถาบันฯ 

และ Office365 โดยแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 แท็บการใช้งาน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอปฏิทินกิจกรรม 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 51 ) 2020.08.10 

6.1. ปฏิทินกิจกรรมของทางสถาบันฯ 
 

ผู้ใช้งานสามารถสอบถามข้อมูลปฏิทินกิจกรรมของทางสถาบันฯ โดยการเลือกแท็บการใช้งาน 
“ปฏิทินกิจกรรม” จากนั้นระบบแสดงรายการกิจกรรมทั้งหมดของทางสถาบันฯที่ส่งมาถึงผู้ใช้งาน โดยสังเกต
ได้จากจุดสีน้ำเงินที่อยู่ด้านล่างของวันที่บนปฏิทิน หมายถึงมีรายการกิจกรรมอยู่ในวันที่นั้น ๆ  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอแสดงปฏิทินกจิกรรมของทางสถาบันฯ 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 52 ) 2020.08.10 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายละเอียดของกิจกรรมตามวันที่ที่ต้องการได้ โดยการเลือกวันที่ ที่
ต้องการจากนั้นกดเลือกที่รายการกิจกรรมที่ต้องการ ระบบจะนำไปยังหน้ าจอแสดงรายละเอียดกิจกรรมที่
เลือก  ดังภาพ 
 

  

ภาพแสดงการบันทึกปฏิทินกจิกรรมลงบน Smart Device 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 53 ) 2020.08.10 

6.1.1. บันทึกลงปฏิทินส่วนตัว 
 

ผู ้ใช้งานสามารถกดปุ่ม “บันทึกลงปฏิทินส่วนตัว” เพื ่อบันทึกกิจกรรมที่ต้องการลงบน 
แอปพลิเคชันปฏิทินกิจกรรมบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน  ดังภาพ 
 

       

ภาพแสดงหน้าจอบันทึกปฏิทินกิจกรรมลงบนอุปกรณ์สมารท์โฟน 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 54 ) 2020.08.10 

6.1.2. กรองปฏิทินกิจกรรม 
 

กดปุ่ม “...” จากนั้นระบบ Popup แสดงหน้าจอสำหรับเลือกเมนูกรองปฏิทินกจิกรรม   
ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดง Popup สำหรบัเลือกกรองปฏิทินกจิกรรม 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 55 ) 2020.08.10 

เมื่อเข้ามาถึงหน้าจอสำหรับกรองปฏิทินกิจกรรมผู้ใช้งานสามารถเลือกกรองปฏิทินกิจกรรมที่
ส่งมาถึงผู้ใช้งานได้ 2 แบบ  ดังนี้ 

• กรองตามคณะ/หน่วยงาน 

• กรองตามรายวิชาที่เรียน (เฉพาะนักศึกษาเท่านั้น)  ดังภาพ 
 

       

ภาพแสดง Popup สำหรบัเลือกกรองปฏิทินกจิกรรม 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 56 ) 2020.08.10 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกกรองตามรายการ คณะ/หน่วยงาน หรือ รายวิชาที่เรียน ได้โดยแตะที่ช่อง

สี่เหลี่ยมด้านหลังรายการที่ต้องการจากนั้นระบบแสดงเครื่องหมาย “ ” ด้านหลังรายการที่เลือก จากนั้นกด
ปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงกิจกรรมตามที่ผู้ใช้งานเลือกกรอง  ดังภาพ 
 

 

ระบบแสดงหน้าจอปฏิทินกจิกรรม 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 57 ) 2020.08.10 

6.2. ปฏิทินกิจกรรมจาก Office365 
 

ผู้ใช้งานสามารถสอบถามข้อมูลปฏิทินกิจกรรมของทางสถาบันฯ โดยการเลือกแท็บการใช้งาน 
“Office365” จากนั้นระบบแสดงรายการกิจกรรมทั้งหมดบน Office365 ของผู้ใช้งานโดยสังเกตไดจ้ากจุดสี
น้ำเงินที่อยู่ด้านล่างของวันที่บนปฏิทิน หมายถึงมีรายการกิจกรรมอยู่ในวันที่นั้น ๆ  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอแสดงปฏิทินกจิกรรมของทางสถาบันฯ 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 58 ) 2020.08.10 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายละเอียดของกิจกรรมตามวันที่ที่ต้องการได้ โดยการเลือกวันที่ที่
ต้องการจากนั้นกดเลือกที่รายการกิจกรรมที่ต้องการ ระบบจะนำไปยังหน้าจอแสดงรายละเอียดกิจกรรมที่
เลือก  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงการบันทึกปฏิทินกจิกรรมลงบน Smart Device 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 59 ) 2020.08.10 

6.2.1. วิธีการสรา้งปฏิทินกิจกรรมส่วนตัว 
 

เลือกปุ่ม “...”จากนั้นเลือก “เพิ่มกิจกรรม” ระบบนำไปยังหน้าจอเพื่อสร้างปฏิทินกิจกรรม
ส่วนตัว  ดังภาพ 
 

       

ภาพแสดงการเพิ่มปฏิทินกจิกรรมส่วนตัว 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 60 ) 2020.08.10 

ผู้ใช้งานต้องกรอกรายละเอียดของกิจกรรมประกอบไปด้วย หัวข้อ , หัวข้อย่อย , รายละเอียด , 
สถานที่ , อีเมล์ , เบอร์โทรติดต่อ , กิจกรรมทั้งวัน หรือ ไม่ , ทำซ้ำ และแจ้งเตือนก่อนถึงเวลากจิกรรม  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอการบันทกึปฏิทินกจิกรรมส่วนตัว 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 61 ) 2020.08.10 

ถ้าผู้ใช้งานเลื ่อนแถบ “ทั้งวัน” เป็นเปิดระบบจะทำการบันทึกกิจกรรมภายในวันที่บ ันทึก
กิจกรรมทั้งวัน และถ้าผู้ใช้งานเลื่อนแถบ “ทั้งวัน”เป็นปิดระบบจะให้ผูใ้ช้งานเลอืกวัน, เวลา เริ่มต้น และสิ้นสุด
ของกิจกรรม  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงการเปิด และปิดของการเลือกเงื่อนไขการสร้างกิจกรรมทั้งวัน 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 62 ) 2020.08.10 

จากนั้นผู้ใช้งานต้องเลือกในเงื่อนไขทำซ้ำ คือ จะให้กิจกรรมที่ตนเองสร้างนั้นซ้ำในเงื่อนไขใด
และสิ้นสุดในวันใด เงื่อนไขในการซ้ำมีดังนี้  

• รายวัน 

• รายสัปดาห์ 

• รายเดือน 
โดยเมื่อเลือกเงื่อนไขที่ต้องการแล้วต้องระบุวันที่สิ้นสุดการซ้ำของกิจกรรม หากไม่ต้องการ

ทำซ้ำกิจกรรมที่ตนเองสร้างก็สามารถทำได้โดยการเลื่อนแถบทำซ้ำเป็น “ปิด”  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอเปิด / ปิดเงื่อนไขการซ้ำของการสร้างปฏิทินส่วนตัว 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 63 ) 2020.08.10 

หากผู้ใช้งานต้องการให้ระบบส่งการแจ้งเตือนก่อนถึงเวลากิจกรรมก็สามารถทำได้โดยการเลือ่น
แถบแจ้งเตือนเป็น “เปิด” และเลือกเงื่อนไขการแจ้งเตือน เงื่อนไขการแจ้งเตือนมีดังนี้ 

• ก่อน 15 นาที 

• ก่อน 30 นาที 

• ก่อน 45 นาที 

• ก่อน 1 ช่ัวโมง 
หรือ ไม่ต้องการให้แจ้งเตือนก็สามารถทำได้เช่นกันโดยการเลื่อนแถบแจ้งเตือนเป็น “ปิด”  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอเปิด / ปิด เงื่อนไขการสร้างการแจ้งเตือนก่อนถึงเวลากิจกรรม 
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กดปุ่ม “บันทึกลงปฏิทินส่วนตัว” โดยไม่ระบุเงื่อนไขในการสร้างปฏิทินระบบแจ้งเตือน 
ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอบันทึกปฏิทินกิจกรรมส่วนตัวไม่สำเรจ็ 
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เมื ่อผู ้ใช้งานกรอกเงื ่อนไขในการบันทึกปฏิทินส่วนตัวครบทุกเงื ่อน ไขแล้วจากนั ้นกดปุ่ม 
“บันทึก” ระบบจะทำการบันทึก และสร้างเป็นปฏิทินกิจกรรมส่วนตัวให้กับผู้ใช้งาน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงการบันทึกปฏิทินกจิกรรมส่วนตัวสำเร็จ 
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6.2.2. วิธีการแก้ไข และลบปฏิทินกิจกรรมส่วนตัว 
 

เลือกกิจกรรมที่ต้องการแก้ไขโดยการเลือกไอคอน “+” ด้านหน้ากิจกรรมที่ต้องการจากนั้นกด
ปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะ Popup หน้าจอสำหรับแก้ไขปฏิทินกิจกรรมที่ผู้ใช้งานเลือก  ดังภาพ 
 

       

ภาพแสดงหน้าจอการรายละเอียดปฏิทินกจิกรรม 
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เมื ่อกรอกข้อมูลที ่ต้องการแก้ไขครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “บันทึก” ระบบทำการบันทึก และ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดปฏิทินกิจกรรม  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงการบันทึกการแก้ไขปฏิทินกิจกรรม 
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เลือกกิจกรรมที่ต้องการลบโดยการเลอืกไอคอน “+” ด้านหน้ากิจกรรมที่ต้องการจากนั้นกดปุม่ 
“ลบ” ระบบแสดง Popup หน้าจอยืนยันการลบข้อมูลปฏิทิน ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอยืนยันการลบปฏิทินกจิกรรม 
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กดปุ่ม “ยกเลิก”หากไม่ต้องการลบปฏิทินกิจกรรมที่เลือก หรือ กดปุ่ม “ยืนยัน” หากต้องการ
ลบปฏิทินกิจกรรมที่เลือก เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะบันทึก และลบข้อมูลปฏิทินกิจกรรมที่เลือก
ออกจากระบบ  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงการลบปฏิทินกจิกรรม 
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6.2.3. กรองปฏิทินกิจกรรม 
 

กดปุ่ม “...” จากนั้นระบบ Popup แสดงหน้าจอสำหรับเลือกเมนูกรองปฏิทินกจิกรรม   
ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดง Popup สำหรบัเลือกกรองปฏิทินกจิกรรม 
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เมื่อเข้ามาถึงหน้าจอสำหรับกรองปฏิทินกิจกรรมผู้ใช้งานสามารถเลือกกรองปฏิทินกิจกรรม
ตามประเภทของกิจกรรมที่อยู่บน Office365 ได ้ ดังภาพ 
 

       

ภาพแสดง Popup สำหรบัเลือกกรองปฏิทินกจิกรรม 
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ผู้ใช้งานสามารถเลือกกรองตามรายการประเภทกิจกรรมของ Office365 ได้โดยแตะที่ช่อง

สี่เหลี่ยมด้านหลังรายการที่ต้องการจากนั้นระบบแสดงเครื่องหมาย “ ” ด้านหลังรายการที่เลือก จากนั้นกด
ปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงกิจกรรมตามที่ผู้ใช้งานเลือกกรอง  ดังภาพ 
 

 

ระบบแสดงหน้าจอปฏิทินกจิกรรม 
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 วิธีการใช้งานเมนูเมนขู่าวสารและการแจ้งเตือน 
 

เมื่อผู้ใช้งานกดเลือกเมนูข่าวสารและการแจง้เตือนระบบแสดงแท็บการใช้งาน 2 แท็บ คือ 
ข่าวสาร และ การแจ้งเตอืน  ดังภาพ 

 

  

ภาพแสดงหน้าจอเมนูข่าวสารและการแจ้งเตือน 
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7.1. เมนูข่าวสาร 
 

เมื่อกดเลือกแท็บการใช้งาน “ข่าวสาร” ระบบจะแสดงข่าวสารทัง้หมดของทางสถาบันฯ ที่ส่ง
มาถึงผู้ใช้งาน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอข้อมลูข่าวสารและปฏิทินกิจกรรม 
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เมื่อกดเลือกที่รายการข่าวสารทีต่้องการ ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดของข่าวสารที่เลอืก ถ้า
ข่าวสารที่เลือกมีไฟล์แนบระบบจะแสดงปุ่มสำหรับดาวน์โหลดไฟล์แนบด้วย  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมลูข่าวสาร 
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7.2. เมนูการแจ้งเตือน 
 

เมื่อกดเลือกแท็บการใช้งาน “การแจง้เตือน” จะแสดงการแจ้งเตอืนทั้งหมดของทางสถาบันฯ 
ที่ส่งมาถึงผู้ใช้งาน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดการแจ้งเตือน 
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ผู้ใช้งานสามรถ “ลบ” การแจ้งเตือนได้ โดยแตะที่รายการแจ้งเตือนที่ต้องการและเลื่อนไป
ทางด้านซ้ายจากนั้นกดปุ่มรูป “ถังขยะ” สีแดงหรือกดเลือกที่รายการแจ้งเตือนที่ต้องการจากนั้นกดปุ่มรูป  
“ถังขยะ” เพื่อลบการแจ้งเตือน  ดังภาพ 

       

ภาพแสดงหน้าจอ ลบ การแจง้เตือน 
 

  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 78 ) 2020.08.10 

 วิธีการใช้งานเมนูเมนปูระเมนิการสอน 
 

ผู ้ใช้งานสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ได้  โดยผู ้ใช้งานจะสามารถทำการประเมิน
อาจารย์ผู้สอนได้ เฉพาะช่วงเวลาที่ทางสถาบันฯ เปิดให้ทำการประเมินเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้งานเข้ามายังเมนู
ประเมินการสอนระบบจะแสดงข้อความแจง้เตือน “ไม่ได้อยู่ในช่วงประเมินการเรียนสอน” ด้านบนของหน้าจอ  
ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอการแจ้งเตือนไม่อยู่ในช่วงประเมินอาจารยผ์ู้สอน 
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8.1. การประเมินอาจารยผ์ู้สอน 
 

เมื่ออยู่ในช่วงประเมินการสอนของสถาบันฯ ระบบจะแสดงผลรายละเอียดของวิชาที่ทำการ
ลงทะเบียนเรียนและอาจารย์ผู้สอนทุกท่านของวิชานั้น รายวิชาที่สามารถประเมินได้จะแสดงผลเครื่องหมาย  
“ ” สีเทาด้านหลังรายวิชา ในส่วนของรายวิชาที่ประเมินไปแล้วจะมีเครื่องหมาย “ ” สีเขียวด้านหลังของ
รายวิชา  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอประเมินอาจารยผ์ู้สอน 
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จากนั้นเลือกรายวิชาที่ต้องการประเมิน ระบบนำไปยงัหน้าเตรียมการประเมินอาจารย์ โดย
แสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น รายละเอียดวันทีป่ระเมิน ,รายละเอียดของวิชาที่ประเมิน และ รายละเอียดของ
อาจารยผ์ู้สอน จากนั้นกด “เริ่มประเมิน” เพื่อเริม่ทำการประเมินอาจารยผ์ู้สอน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดประเมินอาจารยผ์ู้สอน 
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จากนั้นผู้ใช้งานต้องทำการตอบแบบสอบถามของทางสถาบนั ซึ่งมีทั้งคำถามปลายปิด และ
คำถามปลายเปิด จากนั้นกดปุ่มถัดไป เพือ่ไปยังคำถามข้อตอ่ไป หรือกดปุ่ม ย้อนกลับ ไปเพื่อยงัคำถามก่อน
หน้า ซึ่งคำถามปลายปิดน้ันต้องการการเลือกคำตอบกอ่นจงึจะสามารถไปยงัคำถามข้อถัดไปได้  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอข้อมลูแบบสอบถาม 
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เมื่อผู้ใช้งานตอบแบบสอบถามทัง้หมดเรยีบรอ้ยแลว้ จากนั้นกด Ok ระบบนำไปยังหน้าประเมนิ

อาจารย์อีกครั้งโดยช่ืออาจารย์ที่ทำการประเมินแล้วจะมีเครื่องหมาย “ ” ด้านหลังช่ืออาจารย์  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอเมื่อประเมินอาจารยส์ำเร็จ 
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 วิธีการใช้งานเมนูจองทรัพยากรสนามกีฬา 
 

ผู้ใช้งานสามารถจอง สนามกีฬา หรือห้องต่าง ๆ ของทางสถาบันฯ เพื่อขอเข้าใช้งานทรัพยากร
นั้น ๆ ได้ โดยจะสามารถทำการจองสนามกีฬา หรือ ห้องต่าง ๆ ของทางสถาบันฯ ที่เปิดให้ใช้งานได ้ตามช่วง
วันและเวลาที่กำหนด  ดังภาพ 
 

       

 

ภาพแสดงหน้าจอเมนูจองทรัพยากร 
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กรณีผู้ใช้งานเลือกทรัพยากรที่ต้องการจองและเปิดให้ใช้งานนั้นระบบจะแสดงสลอ็ตเวลาที่
สามารถดำเนินการจองได้ ถ้ามีการจองสนามกีฬาเดียวกันโดยผู้ใช้อื่น ผู้ใช้จะไม่สามารถจองทับในสล็อตเวลา
เดียวกันได ้

หนา้จอ Application จะแสดงเวลาทีส่ามารถทำการจองได้ และแสดงคำอธิบายของแถบสีต่าง 
ๆ ที่ด้านล่างของหน้าจอ โดยสล็อตเวลาที่เป็นสจีาง หมายถึง สล็อตเวลานั้นได้ผ่านมาแล้ว ไม่สามารถทำ
รายการ ย้อนหลงัได้  ดังภาพ 
 

 
 

ภาพแสดงหน้าจอสล็อตที่สามารถจองได ้
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ผู้ใช้งานสามารถเลือกดสูลอ็ตเวลาของรายการสนามกีฬาอื่นได้โดยการเลือกที่ Dropdown 
List ด้านบนระบบจะแสดงรายการทรัพยากรทีเปิดใช้งาน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอ Dropdown List สำหรบัเลือกทรัพยากรรายการอื่น 
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เมื่อผู้ใช้งานทำการเลือกสล็อตเวลาที่ต้องการทำการจองระบบจะแสดง Popup หน้าจอให้
กรอกข้อมูลเบอร์ที่สามารถติดต่อได้, วัตถุประสงค์ในการจอง, เวลาสิ้นสุดการจอง และจำนวนคน ผู้ใช้งานต้อง
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม ตกลง  

จากนั้นระบบแสดง Popup สำหรับยืนยันการบันทึกการจองทรัพยากร (สนามกีฬา) ที่ต้องการ
สำเร็จ ดังภาพ 
 

        

ภาพแสดงหน้าจอแสดงการกรอกข้อมลูการจอง 
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เมื่อผู้ใช้งานทำการจองเสรจ็สิ้น ระบบจะแสดงสลอ็ตเวลาทีท่ำการจองด้วยแถบสีเขียว หมายถึง 
จองแล้ว โดยช่วงเวลาในการจองนั้นข้ึนอยูก่ับการตั้งค่าระบบจองทรพัยากรของทางมหาวิทยาลัย ว่าทรัพยากร
ใด สามรถจองได้เป็นเวลาเท่าใด  ดังภาพ 
 

             

       

ภาพแสดงหน้าจอแสดงการจองสำเรจ็ 
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จากนั้นรายการที่ทำการจองจะถูกอนุมัติหรือไม่อนุมัติการจอง โดยเจ้าหน้าที่จากระบบจอง
ทรัพยากรของทางสถาบันฯ โดยรายการที่เจ้าหน้าที่ทำการอนุมัติใหท้ำการจองนั้น ระบบจะ Popup แจ้งเตือน 
“สนามกีฬา, การจองได้รับการอนุมัติ กรุณายืนยัน” เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทำการยืนยันการจองทรัพยากร (สนาม
กีฬา) กด “ปิด” จากนั้นสล็อตเวลาที่ทำรายการจะแสดงด้วยแถบ สีเหลือง ดังภาพ 

 

       

ภาพแสดงหน้าจอแสดงสล็อตเวลาที่ทำการอนมุัต ิ
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ระบบแสดงรายละเอียดจากจองทรัพยากร (สนามกีฬา) จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันการจอง”  
ระบบจะ Popup แสดงหน้าจอ “ยืนยันการจองสำเร็จ" จากนั้นกด ตกลง ดังภาพ 

 

  

ภาพแสดงหน้าจอยืนยันการเข้าใช้งานทรัพยากร 
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เมื่อกดเลือก “ตกลง” ระบบจะ Popup แจ้งเตือน “สนามกฬีา, การจองไดร้ับการยืนยัน” กด 
“ปิด” จากนั้นระบบทำการบันทึกการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานพร้อมเปลี่ยน สล็อตเวลาเป็นสีแดง  ดังภาพ 
 

  

ภาพแสดงหน้าจอแสดงสล็อตเวลาที่ทำการยืนยันการใช้งานทรัพยากร 



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 91 ) 2020.08.10 

เมื่อกลับมายังหน้าจอหลกัของเมนูจองทรัพยากร (สนามกีฬา) จะพบวงกลมสีแดงพร้อม
ตัวเลขสรุปรายการจองทรพัยากร (สนามกีฬา)  ดังภาพ 

 

 
 

ภาพแสดงหน้าจอตัวเลขสรปุรายการจองทรัพยากร (สนามกีฬา) 
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9.1. การยกเลิกการจองทรัพยากรสนามกีฬา 
ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการจองทรัพยากร (สนามกีฬา) ของตนได้ โดยการเลือกทรัพยากร 

(สนามกีฬา) ที่ผู้ใช้งานได้มีการทำรายการจองไว้ จากนั้นเลือกสล็อตเวลาที่ต้องการยกเลิกการจอง (สถานะ
สล็อตเวลาต้องเป็นสีเขียว, สีเหลือง และสีแดง จึงจะสามารถยกเลิกได้) ดังภาพ 
 

  
 

ภาพแสดงหน้าจอยืนยันยกเลิกการจองทรัพยากร 
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จากนั้นให้ผู้ใช้งานกดเลือกที่สล็อตเวลาที่ต้องการยกเลิกการจอง โดยการเลือกที่ Dropdown 
List เหตุผลการยกเลิกการจองทรัพยากร (สนามกีฬา) ระบบจะ Popup แสดงหน้าจอสำหรับเลือกเหตุผลการ
ยกเลิกการจอง เช่น งดการเรียนการสอน, ยกเลิกการประชุม, ยกเลิกการอบรม, เปลี่ยนวัน, ฉีดปลวก, วันหยุด
พิเศษ  จากนั้นให้กดปุ่ม “ยกเลิกการจอง” ทรัพยากร (สนามกีฬา)  ดังภาพ 
 

       

ภาพแสดง Popup สำหรบัเลือกเหตผุลการยกเลิกการจองทรัพยากร (สนามกีฬา) 
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ระบบจะ Popup แสดงหน้าจอ “ยกเลิกการจองสำเร็จ” จากนั้นให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ตกลง” 
ระบบบันทึกการยกเลิกการจองทรัพยากรสำเร็จ และเปลี่ยนแปลงสถานะของทรัพยากร (สนามกีฬา) ที่เลือก
เป็นสนามว่าง ดังภาพ 

 

       

ภาพแสดงหน้าจอแสดงการยกเลิกการจองสำเรจ็   
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ระบบจะ Popup แจ้งเตือนการจองทรัพยากร (สนามกีฬา) ถูกยกเลิก จากนัน้กด “ปิด” ดังภาพ 
 

 
 

ภาพแสดง Popup แจ้งเตือนการจองทรัพยากร (สนามกีฬา) ถูกยกเลิก 
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9.2. ความหมายของ สถานะในการการจองทรัพยากร (สขีองสล็อตเวลา)   
 

    
 

• สีขาว : สามารถทำการจอง ณ เวลาน้ันได้ปกติ   

• สีเทา : ไม่สามารถทำการจองได ้

• สีเขียว : สถานะจองแล้ว ณ เวลาน้ันๆ โดยผู้ใช้งาน Application   

• สีเหลือง : สถานะการอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่ของระบบจองทรพัยากร   

• สีแดง : สถานะยืนยันการจองทรัพยากร ณ เวลาน้ันๆ โดยเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ใช้งาน  

• สีจางๆ (ขาว) : สถานะไม่สามารถจอง ณ เวลาน้ัน เนื่องจากได้ผ่านช่วงเวลาดังกล่าวมาแล้ว 

• สีจางๆ (เขียว, เหลือง, แดง) : สถานะได้ถูกจอง, อนุมัติ หรอื ยืนยัน โดยผู้ใช้งานอื่นแล้ว 
 

จากนั้นกดปุม่ “ตกลง” ระบบบันทกึการยกเลิกการจองทรพัยากรสำเร็จ และเปลี่ยนแปลง
สถานะของสล็อตเวลาในทรัพยากรทีเ่ลือกเป็นสีขาว  ดังภาพ 
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 วิธีการใช้งานเมนูเมนขูอเอกสารสำคัญ 
 

ผู้ใช้งานสามารถยื่นคำร้องขอเอกสารเกี่ยวเนือ่งกบัการศึกษาต่าง ๆ ได้โดยเมื่อกดเลือกเมนูขอ
เอกสารสำคัญแล้วระบบจะแสดงหน้าจอประวัติการทำรายการขอเอกสารทั้งหมดของผู้ใช้งานอยูท่ี่หน้าจอหลัก
ของเมนู  ดังภาพ 
 

  

ภาพแสดงหน้าจอเมนูขอเอกสารสำคัญ 
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ถ้าผู้ใช้งานต้องการยื ่นคำร้องขอเอกสารให้กดที่ปุ ่ม “ยื่นขอเอกสาร” ด้านล่างของหน้าจอ
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารที่ผู้ใช้งานสามารถทำการขอได้ โดยมีหมายเหตุบอกว่า “รายการ
เอกสารแสดงตามเงื่อนไขสถานภาพของนักศึกษาที่มีสิทธ์ิ” จากนัน้เลือกจำนวนเอกสารที่ต้องการโดย เอกสาร
สามารถขอได้มากสุดชนิดละ 10 ฉบับ เมื่อเลือกได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม “ถัดไป”  ดังภาพ 
 

  

ภาพแสดงหน้าจอแสดงรายการขอเอกสาร 
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เมื ่อเลือกรายการเอกสารที ่ต้องการขอจากทางสถาบันเรียบร้อย ผู ้ใช้งานจะต้องระบุช่อง
ทางการรับเอกสารจากทางสถาบัน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกรับเอกสาร 2 ช่องทางคือ  

• รับด้วยตัวเอง หรือ  

• ส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งในส่วนนี้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับ ที่จะให้เอกสาร
สง่ไปถึงได้  ดังภาพ 

 

 

ภาพแสดงหน้าจอเลือกช่องทางการรับเอกสาร 
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เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมลูเรียบร้อยแลว้กดปุ่ม “ยืนยัน” จากนั้นระบบ
Popup แสดงข้อความแจง้เตือน “การขอเอกสารสำเร็จ กรณุาชำระเงินภายใน 2 วัน” และเมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม 
“ตกลง” ระบบจะนำไปยังหน้าจอแสดงใบแจง้การชำระเงินพร้อมบาร์โค้ดสำหรับนำไปชำระเงินที่ธนาคารได้  
ดังภาพ 
 

       

ภาพแสดงแสดงใบแจง้การชำระเงิน 
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10.1. แสดงใบแจ้งการชำระเงิน 
 

หลังจากผู้ใช้งานได้รับใบแจ้งการชำระเงินหลังจากยืนยันการขอเอกสารเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งาน
สามารถเข้ามาดูใบแจ้งการชำระเงินอีกได้โดยการกดเลือกที่เครื่องหมาย “+” ด้านหน้ารายการคำร้องขอ
เอกสารที่ทำการขอจากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดการขอเอกสารพร้อมกับสถานะของเอกสารให้ผู้ใช้งาน  
ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงรายละเอียดรายการขอเอกสาร 
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จากนั้นกดปุ่ม “แสดงใบแจ้งการชำระเงิน” จากนั้นระบบนำไปยังหน้าจอแสดงใบแจ้งการชำระ
เงิน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอพิมพ์ใบแจง้การชำระเงิน 
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10.2. ยกเลิกการขอเอกสาร 
 

ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการขอเอกสารทีท่ำรายการได้โดยการกดทีเ่ครื่องหมาย “+” ด้านหน้า
รายการคำร้องที่ตอ้งการ จากนั้นระบบ Popup แสดงหน้าจอสำหรับยืนยันการยกเลกิ  ดังภาพ 
 

        

ภาพแสดงหน้าจอติดตามผลเอกสาร 
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จากนั้นกดปุม่ “ตกลง” ระบบทำการยกเลิกสถานะคำร้องขอเอกสารของผู้ใช้งาน และ เปลี่ยน
สถานะการยื่นคำขอเอกสารเป็น “ยกเลกิรายการ”  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดติดตามผลขอเอกสาร 
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 วิธีการใช้งานเมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน  
 

เลือกเมนู “เปลี่ยนรหสัผ่าน” จากนั้นระบบจะนำไปยงัหน้าจอจัดการบญัชีผู้ใช้งาน (เปลี่ยน
รหสัผ่าน) ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอเมนูเปลี่ยนรหสัผ่าน 
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หากผู้ใช้งานกรอกรหัสผ่านไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขระบบจะ Popup แจ้งเตือน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอระบรุหสัผ่านไม่ถูกตอ้งตามเงื่อนไขทีร่ะบบกำหนด 
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กรอก “รหัสผ่านเดิม”, “รหัสผ่านใหม่” และ“ยืนยันรหัสผ่านใหม่” ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบบ
กำหนด จากนั้น กดปุ่ม “Submit” ระบบจะทำการเปลี่ยนรหัสผา่นการใช้งานของผู้ใช้ จากนั้นระบบนำผู้ใช้ไป
ยังหน้าจอเข้าสู่ระบบพร้อมกับส่ง E-mail ไปยังผู้ใช้งาน  ดังภาพ 
 

       

ภาพแสดงหน้าจอเปลี่ยนรหสัผ่านการใช้งานสำเร็จ 
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เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านสำเรจ็ระบบจะนำกลบัไปยังหน้าจอเข้าสู่ระบบอกีครัง้ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบหลงัจากการเปลี่ยนรหสัผ่านสำเรจ็ 
  



 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  คู่มือการใช้งาน NIDA Mobile สำหรับนักศึกษา 

 ( 109 ) 2020.08.10 

  วิธีการใช้งาน QR CODE 
เลือกเมนู “QR CODE” จากนั้นระบบเปิดหน้าจอแสดงภาพ QR CODE เพื่อใช้แทนบัตร

นักศึกษา ในการเข้าใช้บริการต่างๆ ณ หอสมุดสุขุม นวพันธ์ และ ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ สามารถนำ 
QR CODE สแกนเพือ่เข้าห้องสมุดและบรกิารยมืหนังสือ  

 
 

 
ภาพแสดงหน้าจอ QR CODE 
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 วิธีการใช้งานเมนูเมนูตั้งคา่ 
 

สำหรับการตั้งค่าในการใช้งานประกอบไปด้วย 4 เมนูย่อยคือ เปลี่ยนภาษา , เปิด / ปิด การ
แจ้งเตือน , ตั้งค่าการเกบ็การแจ้งเตือน และ เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอแสดงเมนูตัง้ค่า 
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ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับแสดงผลบนแอปพลิเคชันได้โดยการเลือกที่เครื่องหมาย 

“ ” ด้านหลังภาษาที่ต้องการเปลีย่น โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได้ 2 ภาษาคือ ไทย และ อังกฤษ 
หลังจากเลือกภาษาที่ต้องการแล้วระบบจะทำการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงผลบนแอปพลิเคชันทันที  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงการเปลี่ยนภาษาเพื่อใช้แสดงผลบนแอปพลิเคชัน 
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ผู้ใช้งานสามารถเลือก เปิด/ปิด การแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันได้โดยการกดที่ Status Bar 
ด้านหลังถ้า Status Bar ด้านหลังแสดงผลเป็นสีเทา หมายถึง ปิดการแจ้งเตือน และ Status Bar ด้านหลัง
แสดงผลเป็นสีน้ำเงิน หมายถึง เปิดการแจ้งเตือน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงการเปิด/ปิดการแจ้งเตือน 
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ผู ้ใช้งานสามารถกำหนดค่าการแสดงผลการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันได้โดยการเล ือก 
Dropdown List จำนวนวันด้านหลังได้โดยสามารถเลือกได้มากสุด 60 วัน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงการตัง้ค่าการเก็บข้อความแจ้งเตอืน 
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ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบเวอร์ช่ันของแอปพลิเคชันได้โดยการสังเกตเมนูย่อยเกี่ยวกับแอป
พลิเคชัน  ดังภาพ 
 

 

ภาพแสดงเวอร์ช่ันของแอปพลิเคชัน 
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 วิธีการออกจากระบบ 
 

เมื่อผู้ใช้งานกดเลือกเมนู “ออกจากระบบ” จากนั้นระบบ Popup ยืนยันการออกจากระบบ 
ดังภาพ 

 

 

ภาพแสดงหน้าจอเมนู ออกจากระบบ 
 

เมื่อกดปุ่ม “ตกลง” ระบบจะทำการออกจากแอปพลเิคชันโดยสมบรูณ์ และนำไปยงัหน้าจอเข้า
สู่ระบบอกีครัง้  ดังภาพ 
 


