
ขั้นตอนการใช้งานระบบ SmartAds เบื้องต้น 

1. เข้าระบบท่ี url: https://smartedu.mahidol.ac.th/Authen/staff/login.aspx 

1.1 Login ด้วย ชื่อ.นามสกุล และรหัสผ่าน ดังรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 หน้าจอ login 

1.2 ระบบจะน าท่านเข้าสู่หน้าจอเมนู คลิกเลือก SmartAds ดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 หน้าจอแสดงเมนูระบบ SmartAds 

2. การเลือกเมนู ให้คลิกที่ปุ่ม  เมื่อต้องการเปลี่ยนไปเมนูอ่ืน ๆ โดยเมื่อคลิกแล้วระบบจะ

แสดงหน้าจอเมนูด้านซ้ายมือให้ผู้ใช้งานเลือกดังรูปที่ 3  

https://smartedu.mahidol.ac.th/Authen/staff/login.aspx


 
รูปที่ 3 แสดงหน้าจอเมนู 

3. เมนูส าหรับสร้างประกาศ ระบบแสดงหน้าจอประกาศที่มีการสร้างไว้แล้ว ตามเจ้าหน้าที่ที่ login ดังรูปที่ 

4 แต่หากยังไม่เคยสร้างประกาศใดใดระบบจะแสดงข้อความว่า “ไม่พบข้อมูล” ดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 4 แสดงรายการประกาศที่มีการสร้างไว้แล้ว 

 

รูปที่ 5 แสดงข้อความแจ้งหากยังไม่มีประกาศที่สร้างไว้ 

3.1 สามารถสร้างประกาศโดยการคลิกที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับสร้างประกาศดัง

รูปที่ 6 



 

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอส าหรับเพ่ิมประกาศ 

** ข้อควรรู้  ส าคัญมาก Field Announce Date time   นั้นคือวันเวลาที่จะ Announce 

ประกาศขึ้น We Mahidol โดยให้ก าหนดเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการประกาศโดยเผื่อเวลาส าหรับให้ระบบส่งข้อมูลขึ้น Data 

hub ของ SCB ตัวอย่างเช่น หากต้องการ Announce ประกาศเรื่องเปิดภาคการศึกษาแจ้งเตือนนักศึกษาโดยต้องการ

ประกาศให้นักศึกษาทราบในวันที่ 1 สิงหาคม  2563 เวลา 09.00 น. ให้เลือกในปฎิทินเป็น ดังรูปที่ 7 แต่การสร้างประกาศ

ควรสร้างก่อนการ Announce ประกาศ ซึ่งการ Announce ประกาศไปแสดง บน We Mahidol นั้น ทาง SCB แจ้งว่าจะ ตั้ง 

Job Announce ตามเวลาที่เราก าหนด ทุก 1 นาที ดังนั้นขั้นตอนการสร้างประกาศและการส่งข้อมูลขึ้น Data hub ควรท า

ก่อนเวลาที่ก าหนดในประกาศ 

 

รูปที่ 7 การก าหนดวัน เวลา ส าหรับ Announce ประกาศ 



3.2 การแก้ไขประกาศให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือแก้ไขข้อมูลประกาศ จากนั้นระบบจะน าท่านเข้าสู่หน้าจอ

ส าหรับการแก้ไขโดยแสดงข้อมูลเดิมก่อนการแก้ไข ดังรูปที่ 8 หากไม่ต้องการแก้ไขให้คลิกปุ่ม 

 หากแก้ไขเรียบร้อยคลิกปุ่ม  

 

รูปที่ 8 แสดงหน้าจอส าหรับรอการแก้ไขหลังจากคลิกปุ่มแก้ไขประกาศ 

3.3 การลบประกาศหรือไม่ต้องการประกาศนั้นแล้ว สามารถคลิกที่ปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดง

หน้าจอเพ่ือสอบถามว่าต้องการลบประกาศนี้หรือไม่ ดังรูปที่  9  หากต้องการลบให้คลิกปุ่ม  

 เพ่ือยืนยันการลบข้อมูล หากไม่ต้องการลบประกาศให้เลื่อน cursor มาด้านซ้ายนิดนึง

แล้วคลิกปุ่ม   

 

รูปที่ 9 แสดงกล่องงข้อความเพ่ือให้ยืนยันการลบประกาศ 



3.4 เมื่อได้ประกาศที่ต้องการ Announce แล้ว ให้คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ

ส าหรั บส่ งประกาศ เข้ าสู่  Data hub SCB โดยแถบข้อมู ลจะแบ่ ง เป็ นแถบข้ อมู ลส าหรับ                 

“ประธานหลักสูตร” และ “ผู้รับผิดชอบรายวิชา” ดังรูปที่ 10 และ รูปที่ 11  โดยแยกตามสิทธิ์ของ

ผู้ใช้งาน  

 

รูปที่ 10 แสดงแถบข้อมูลสิทธิ์ของประธานหลักสูตร 

 

รูปที่ 11 แสดงแถบข้อมูลสิทธิ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

รูปที่ 12 แสดงแถบข้อมูลสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่คณะ หลักสูตร 



3.5 จากข้อมูลในรูปที่ 10 และ รูปที่ 11 นั้นให้ท าเครื่องหมาย  หน้าหลักสูตร หรือ รายวิชาที่ต้องการ

ส่งประกาศให้นักศึกษาใน หลักสูตร หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ในส่วนของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถคลิกที่เครื่องหมาย > เพ่ือเรียกดูรายชื่อนักศึกษาในรายวิชาได้ 

ดังรูปที่ 12 

 

รูปที่ 12 สามารถเรียกดูรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่เลือก 

3.6 จากรูปที่ 12 ให้ท าการเลือกเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือที่จะน าไปดึงข้อมูลรหัสนักศึกษาเพ่ือท าการประกาศ

ข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมาย เช่น ปีที่เข้าศึกษา ชั้นปีปัจจุบันของกลุ่มนักศึกษา คณะ และ หลักสูตร         

ที่รับผิดชอบ โดยระบบให้เลือก  หลักสูตรในช่องซ้ายมือ และคลิกปุ่ม   เป็นการเลือก

หลักสูตรที่ต้องการ Announce ประกาศให้กลุ่มเป้าหมาย ดังรูปที่ 14 

 

รูปที่ 14 การเลือกหลักสูตรส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ 

 



3.7 เมื่อเลือกรายวิชาที่ต้องการ Announce ประกาศแล้วคลิกปุ่ม    เพ่ือส่งข้อมูลขึ้น Data 

hub จากนั้นระบบจะด าเนินการ ในส่วนของ Process หลังบ้านให้เรียบร้อย โดยการส่งข้อมูลรหัส

นักศึกษาที่ต้องการประกาศ รวมถึงหัวข้อประกาศต่าง ๆ เข้า Data hub SCB เมื่อเสร็จสิ้นระบบแจ้ง

ข้อความดังรูป ที่ 15 แจ้งว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 

 
รูปที่ 15 แสดงข้อความหลังการส่งข้อมูลเข้า Data hub เรียบร้อย 

3.8 จากนั้น SCB จะ Announce ประกาศตาม Target Group ที่เราส่งและ Announce ประกาศ ให้

นักศึกษาที่เราก าหนดเพื่อแสดงใน We Mahidol ดังแสดงในรูปที่ 16 

 

รูปที่ 16 แสดงรายการประกาศท่ีแสดงบน We Mahidol Application 



4. ดูข้อมูลประกาศ เมื่อคลิกที่เมนูดูข้อมูลประกาศระบบจะแสดงหน้าจอประกาศที่มีการเพ่ิมไว้แล้ว พร้อม

หัวข้อส าหรับค้นหาประกาศที่เราต้องการ ดังรูปที่ 17 

 

รูปที่ 17 แสดงรายการประกาศท่ีมีการสร้างไว้แล้วทั้งหมด พร้อมหัวข้อส าหรับให้ค้นหาประกาศได้ง่ายขึ้น 

4.1 การค้นหาประกาศ สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหา เช่น ค้นหาจากหัวเรื่องประกาศ วันที่สร้าง

ประกาศ หรือสถานะว่าอนุมัติ หรือ ยังไม่อนุมัติ จากนั้นคลิกปุ่ม  ดังรูปที่ 18 

 

รูปที่ 18 แสดงรายการประกาศจากการค้นหา 

4.2 การเรียกดูประกาศ สามารถคลิกที่ปุ่ม  จากนั้นระบบจะน าท่านเข้าสู่หน้าจอเรียกดูประกาศ

โดยจะไม่สามารถแก้ไขประกาศจากหน้านี้ได้ นอกจากสามาถคลิกอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ หรือยกเลิก

การอนุมัติในกรณีที่ประกาศมีการอนุมัติไปแล้วดังรูปที่ 17 



 

รูปที่ 19 แสดงหน้าจอเรียกดูประกาศ 

3.3 จากรูปที่ 19 สามารถอนุมัติประกาศ หรือ ไม่อนุมัติประกาศได้จากหน้านี้ได้ หากต้องการอนุมัติ

ป ร ะ ก า ศ ใ ห้ ค ลิ ก ที่ ปุ่ ม    ห า ก ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร อ นุ มั ติ ป ร ะ ก า ศ ใ ห้ ค ลิ ก ปุ่ ม 

 หรือหากต้องการออกจากหน้าจอดังกล่าวให้คลิกที่ปุ่ม  

 

 

** ขั้นตอนการมีสิทธิ์และเปิดสิทธิ์ใช้งานระบบ 

1. หากเป็นประธานหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งและเป็นอาจารย์ที่มีรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

สามารถเข้าใช้งานระบบโดยไม่ต้องเพ่ิมสิทธิ์ 

2. หากเป็นเจ้าหน้าที่ต้องต้องติดต่อประสานงานมาที่กองบริหารการศึกษา คุณณัฐวุฒิ ยวดยิ่งยง  

อีเมล nattawut.you@mahidol.ac.th 

โทร.02-849-4569  

mailto:nattawut.you@mahidol.ac.th

