
 คณะบญัชี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

หน้า 1/11 

ปณิธาน : สรา้งนักบญัชีท่ีมีคณุภาพ ยดึมัน่จรรยา พฒันาวชิาชีพบญัชี 

ขั้นตอนการเขา้ใชร้ะบบประเมินอาจารยท์ี่ปรึกษา 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่  1. เมื่อคลิกลิงคร์ะบบประเมินอาจารยท์ี่ปรึกษา  จะไดห้นา้จอดงัรปูท่ี 1.1 

 
รปูท่ี 1.1 

 

ขั้นตอนที่  2. ใหนั้กศึกษาป้อน user name คือ เลขประจ าตัวนักศึกษา และ password คือ 1234  

(เน่ืองจากเป็นการเขา้ใชร้ะบบครั้งแรก)  แลว้คลิกปุ่มเขา้สู่ระบบ    

 
รปูท่ี 1.2 

ส ำหรบันักศึกษำ 

ลิงคร์ะบบประเมินอาจารยท์ีป่รึกษา http://accountancy.utcc.ac.th/aes/login.php 
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ปณิธาน : สรา้งนักบญัชีท่ีมีคณุภาพ ยดึมัน่จรรยา พฒันาวชิาชีพบญัชี 

ขั้นตอนที่  3. เน่ืองจากเป็นการเขา้ใชร้ะบบครั้งแรกจะไดห้น้าจอดังรูปท่ี 1.3  ใหนั้กศึกษาเลือก     

วนั/เดือน/ปีเกิดของนักศึกษา  ซ่ึงตอ้งตรงกบัท่ีปรากฎในระบบทะเบียน  แลว้กด ปุ่ม

ตรวจสอบ 

 
รปูท่ี 1.3 

 

ขั้นตอนที่  4. จะไดห้น้าจอดังรูปท่ี 1.4 นักศึกษาจะตอ้งป้อนขอ้มูลใหค้รบถว้น แลว้กดปุ่มบันทึก

ขอ้มูล 

 
รปูท่ี 1.4 
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ปณิธาน : สรา้งนักบญัชีท่ีมีคณุภาพ ยดึมัน่จรรยา พฒันาวชิาชีพบญัชี 

ขั้นตอนที่  5. จะไดห้นา้จอดงัรปูท่ี 1.5  ใหนั้กศึกษาคลิกปุ่มท าการประเมิน เมื่อท าการประเมินแลว้

จะกลบัมาแกไ้ขอีกไมไ่ด ้ 

 
รปูท่ี 1.5 

 

ขั้นตอนที่  6. จากหน้าจอดังรูปท่ี 1.6  ใหนั้กศึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและตอบขอ้มูลตามความ

เป็นจริง  จากน้ันจึงกดปุ่มบนัทึกขอ้มูล 

 
รปูท่ี 1.6 

หมายเหต ุ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูตามความเป็นจริงและสามารถน ามาใชพ้ฒันาการดแูลและใหค้ าปรึกษากบันักศึกษา

ใหดี้ยิง่ขึ้ น  ดงัน้ัน ขอ้เสนอแนะหรือผลการประเมินของนักศึกษาจะถูกเก็บเป็นความลบั 
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ปณิธาน : สรา้งนักบญัชีท่ีมีคณุภาพ ยดึมัน่จรรยา พฒันาวชิาชีพบญัชี 

ขั้นตอนที่  7. เมื่อนักศึกษาคลิกปุ่มบนัทึกขอ้มูลหลงัจากตอบแบบประเมินแลว้  จะไดห้นา้จอดงัรูปท่ี 

1.7  ซ่ึงขอ้ความบนปุ่มท าการประเมินจะเปล่ียนเป็น “ประเมินแลว้” และนักศึกษาจะ

ไมส่ามารถคลิกได ้

 
รปูท่ี 1.7 

 

กรณีแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 

นักศึกษาสามารถคลิกท่ีสญัลกัษณ ์                                 บริเวณมุมบนดา้นขวา  เพ่ือ

แกไ้ขขอ้มูลส่วนตัว ดังแสดงในรูปท่ี 1.8  และเมื่อแกไ้ขขอ้มูลส่วนตัวเรียบรอ้ยแลว้ใหค้ลิกปุ่มบันทึก

ขอ้มูล 

 
รปูท่ี 1.8 
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ปณิธาน : สรา้งนักบญัชีท่ีมีคณุภาพ ยดึมัน่จรรยา พฒันาวชิาชีพบญัชี 

กรณีตอ้งการออกจากระบบ 

ใหนั้กศึกษาคลิกสญัลกัษณ ์                             ตรงบริเวณมุมขวาบน 

 

กรณีลืมพาสเวิรด์ 

ขั้นตอนที่  1. จากหนา้จอล็อกอินดงัรปูท่ี 1.9  ใหค้ลิกปุ่มลืมรหสัผ่าน ?   

 
รปูท่ี 1.9 

 

ขั้นตอนที่  2. เมื่อไดห้นา้จอดงัรปูท่ี 1.10 ใหป้้อนเลขทะเบียนนักศึกษา และเลือกวนั/เดือน/ปีเกิด ให้

ตรงกบัท่ีเคยเลือกไวเ้มื่อครั้งเขา้ใชร้ะบบครั้งแรก  จากน้ันกดปุ่มขอรบัรหสัผ่าน  จะมี

ขอ้ความ “รหสัผ่านของคุณ คือ : xxxx” ปรากฏใหเ้ห็นเหนือปุ่มยกเลิก 

 
รปูท่ี 1.10 
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ปณิธาน : สรา้งนักบญัชีท่ีมีคณุภาพ ยดึมัน่จรรยา พฒันาวชิาชีพบญัชี 

ขั้นตอนการเขา้ใชร้ะบบประเมินอาจารยท์ี่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่  1. เมื่อคลิกลิงคร์ะบบประเมินอาจารยท์ี่ปรึกษา  จะไดห้นา้จอดงัรปูท่ี 2.1 

 
รปูท่ี 2.1 

 

ขั้นตอนที่  2. ป้อน user name คือ เลขประจ าตวัพนักงาน 8 หลกั และ password คือ 1234  แลว้คลิก

ปุ่มเขา้สู่ระบบ ดงัตวัอยา่งในรปูท่ี 2.2 

 
รปูท่ี 2.2 

ส ำหรบัอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

ลิงคร์ะบบประเมินอาจารยท์ีป่รึกษา http://accountancy.utcc.ac.th/aes/login.php 
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ปณิธาน : สรา้งนักบญัชีท่ีมีคณุภาพ ยดึมัน่จรรยา พฒันาวชิาชีพบญัชี 

ขั้นตอนที่  3. เน่ืองจากเป็นการเขา้ใชร้ะบบครั้งแรกจะไดห้น้าจอดงัรูปท่ี 2.3  ซ่ึงขอใหอ้าจารยเ์ลือก

และป้อนขอ้มูลส่วนตัวใหถู้กตอ้งเพ่ือใชใ้นกรณีลืมพาสเวิรด์ต่อไป  แลว้กดปุ่มบันทึก

ขอ้มูล 

ส าหรบัการเลือกสาขาวชิา  หากมีตวัเลือกมากกวา่หน่ึงตวัเลือก  อาจารยส์ามารถเลือก

รายการสาขาวชิาใดก็ได ้ ทัง้น้ีเน่ืองจากใชข้อ้มลูตามรหสัหลกัสตูรท่ีปรากฎในระบบของส านักทะเบียน 
 

 
รปูท่ี 2.3 
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ปณิธาน : สรา้งนักบญัชีท่ีมีคณุภาพ ยดึมัน่จรรยา พฒันาวชิาชีพบญัชี 

ขั้นตอนที่  4. เมื่อบนัทึกขอ้มลูแลว้จะไดห้น้าจอดงัรูปท่ี 2.4 ซ่ึงเป็นหน้าจอแสดงรายช่ือนักศึกษาในท่ี

ปรึกษา  และอาจารยส์ามารถติดตามการเขา้ประเมินของนักศึกษาไดจ้ากคอลมันท์  า

การประเมินแลว้ 

 
รปูท่ี 2.4 

 

ขั้นตอนที่  5. เมื่อผูดู้แลระบบปิดระบบและประมวลผลขอ้มูลแลว้  อาจารยจ์ะสามารถคลิกดูผลการ

ประเมินไดโ้ดยคลิกท่ีเมนูรายงานการประเมิน ดงัรปูท่ี 2.5 (ขณะน้ียงัไม่ปิดระบบ) 

 
รปูท่ี 2.5 
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ปณิธาน : สรา้งนักบญัชีท่ีมีคณุภาพ ยดึมัน่จรรยา พฒันาวชิาชีพบญัชี 

การจดัการขอ้มูลนกัศึกษาในที่ปรึกษา 

ขั้นตอนที่  1. คลิกเมนูจดัการขอ้มูลนกัศึกษา และเลือกปีการศึกษา ดงัแสดงในรปูท่ี 2.6 

 
รปูท่ี 2.6 

 

ขั้นตอนที่  2. เมื่อไดห้น้าจอดังแสดงในรูปท่ี 2.7 ซ่ึงปรากฏรายช่ือนักศึกษาในท่ีปรึกษา  อาจารย์

สามารถดขูอ้มลูหรือลบรายช่ือนักศึกษาออกได ้
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ปณิธาน : สรา้งนักบญัชีท่ีมีคณุภาพ ยดึมัน่จรรยา พฒันาวชิาชีพบญัชี 

รปูท่ี 2.7 

การจดัการขอ้มูลส่วนตวัของอาจารย ์

อาจารยส์ามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตัวไดโ้ดยคลิกเมนูแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั  ดังรูปท่ี 2.8  ก็จะได้

หนา้จอท่ีมีรายละเอียดเหมือนกบัรปูท่ี 2.3 

 
รปูท่ี 2.8 

 

กรณีลืมพาสเวิรด์ 

ขั้นตอนที่  1. จากหนา้จอล็อกอินดงัรปูท่ี 2.9  ใหค้ลิกปุ่มลืมรหสัผ่าน ?   

 
รปูท่ี 2.9 
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ปณิธาน : สรา้งนักบญัชีท่ีมีคณุภาพ ยดึมัน่จรรยา พฒันาวชิาชีพบญัชี 

ขั้นตอนที่  2. เมื่อไดห้นา้จอดงัรปูท่ี 2.10 ใหป้้อนเลขประจ าพนักงาน และเลือกวนั/เดือน/ปีเกิด ให้

ตรงกบัท่ีเคยเลือกไวเ้มื่อครั้งเขา้ใชร้ะบบครั้งแรก  จากน้ันกดปุ่มขอรบัรหสัผ่าน  จะมี

ขอ้ความ “รหสัผ่านของคุณ คือ : xxxx” ปรากฏใหเ้ห็นเหนือปุ่มยกเลิก 

 
รปูท่ี 2.10 

 

 
 

 

 


