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เริ่มต้นใช้งาน 

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ 

เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ หรือ โปรแกรมส าหรับใช้อินเทอร์เน็ต เช่น  
Google Chrome, Firefox , Edge ,Internet Explorer (IE) ขอแนะน าให้ใช้โปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุด เพ่ือ
จะได้ใช้งานเต็มความสามารถของระบบงานและลดความผิดพลาดของการท างานบางอย่างที่ระบบงานไม่
สนับสนุนในโปรแกรมรุ่นเก่า 

 

เลือกเว็บเบราว์เซอร์  เพ่ือเปิดใช้งาน  ( แนะน ำให้ใช้ Chrome เพ่ือกำรใช้งำนทีส่มบูรณ์กว่ำ) 

วิธีที่ 1 พิมพ์ URL โดยตรง  

เมื่อเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แล้ว พิมพ์ชื่อเว็ปไซต์ลงในช่อง Address bar โดยพิมพ์ค าว่า  “ 

www.nxtgenhedb.com” ในช่อง Address bar (ช่องส าหรับพิมพ์ URL) แล้วกดปุ่ม     เพ่ือเข้าสู่
หน้าเว็บ “ระบบติดตามและประเมินผลโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่” โดยตรง 
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วิธีที่ 2 ค้นค าส าคัญ ผ่านเว็บค้นหา (ภาพตัวอย่าง ค้นหาจากเว็บ Google) 

เมื่อเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แล้ว ให้พิมพ์ค าว่า www.google.com ( หรือเว็บไซต์ส าหรับค้นหา
ตัวอ่ืนๆ ) เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บการค้นหา แล้วพิมพ์ค าที่ต้องการค้นหา ในที่นี้ให้พิมพ์ค าว่า “ระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่”  หน้าเว็บไซต์จะแสดงผลการค้นหา ดังภาพ 

 
ให้คลิกทีล่ิงค ์“ระบบติดตามและประเมินผลโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่”  เพ่ือเข้าสู่เว็ปไซต์ ซึ่งจะ

แสดงหน้าหลัก
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องค์ประกอบหน้าแรกของเว็ปไซต์ 

แถบเมนูหลัก (ด้ำนบน) ของเว็ปไซต์ ประกอบด้วยเมนู 

หน้าแรก : หน้าแรกของเว็ปไซต์ อัพเดทกิจกรรมและข่าว ประชาสัมพันธ์ ล่าสุด 

รายช่ือหลักสูตร :  แสดงรายชื่อหลักสูตร  

ปฎิทิน สป.อว: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ปฎิทินกิจกรรม 

วิเคราะห์ : แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ การวิเคราะห์และรายงานต่างๆ  

คลังข้อมูล : ข่าวประชาสัมพันธ์ e-book คู่มือ-แบบฟอร์ม และวีดีโอ 

เกี่ยวกับเรา : ข้อมูลประวัติความเป็นมา ศูนย์ประสานงานและทีมพัฒนาระบบ 

มุมสมาชิก : แสดงข้อมูล ระบบสมาชิก  

 

  
 
แถบเมนู ด้านข้าง (เมนูใช้บ่อย) 

 บัณฑิตพันธุ์ใหม่ :  ทางลัดเข้าสู่ ระบบบริหารหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

 เข้าสู่หลักสูตรฯ ของฉัน : ทางลัดเข้าสู่หน้าแสดง หลักสูตรของตนเอง  

 บันทึกกิจกรรม : : ทางลัดเข้าสู่หน้า บันทึกกิจกรรมของตนเอง 

 ห้องประชุม/ห้องเรียนออนไลน์ :  ห้องประชุมหรือห้องเรียนออนไลน์ 

 Q&A :  ถาม-ตอบ ค าถามที่เจอบ่อย 

 

แถบเมนูหลกั (บน)  

แถบเมนู ดา้นขา้ง  
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ระบบสมาชิก 

การเข้าใช้งาน จะต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และมีการก าหนดสิทธิ์ของสมาชิกในการเข้าใช้งานของ
สมาชิกแต่ละกลุ่ม หากผู้ใช้งานไม่ Login เข้าสู่
ระบบ จะดูข้อมูลได้เพียงบางส่วนเท่านั้น   

- ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก  ให้ สมัครสมาชิก 
ก่อน 

- ถ้าเป็นสมาชิกเว็บอยู่แล้ว ให้ท าการ  เข้า
สู่ระบบ (ให้ป้อน Username และ 
Password) 

- ถ้าเป็นสมาชิกเว็บอยู่แล้ว แต่จ ารหัสผ่าน
ไม่ได้  ให้แจ้ง ลืมรหัสผ่าน? 
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การสมัครสมาชิก(Sign-Up) 

ส าหรับสมาชิกใหม่ ให้ท าการสมัคร โดย ท าการป้อนข้อมูลสมาชิก

(Username) และข้อมูลส่วนบุคคล(Name) โดยระบบจะท าการ

ส่ง Username ไปให้ ทางอีเมล์ที่ให้ไว้ 

1. คลิกท่ีปุ่ม  

2.  คลิกในช่อง ชื่อ-นามสกุล (Full Name) * แล้วป้อน 

“ชื่อ” แล้วเคาะเว้นวรรค 1 ครั้ง แล้วตามด้วย “นามสกุล”  

3. คลิกในช่อง อีเมล์ (Email)* แล้วป้อน อีเมล์  

ระบบจะส่ง Username ไปให้ และอีเมล์ที่ให้ไว้นี้ 

สามารถใช้ในกรณีท่ีลืมรหัสผ่าน   

4. คลิกในช่อง รหัสผ่าน (password)* แล้วป้อน 

รหัสผ่านที่ต้องการ รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่าง

น้อย 6 ตัวอักษร 

5. ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password) อีกครั้ง ป้อน

ให้เหมือนกับช่องข้างบน 

6. คลิกในช่อง โทรศัพท์ (Phone) * แล้วป้อนเบอร์

โทรศพัท์มือถือ 

7. คลิกในช่อง มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา แล้ว

พิมพ์ชื่อ มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา ไป สักครู่นึง 

จะแสดงรายชื่อขึ้นมาให้เลือก คลิกเลือกสถานศึกษา  

8. คลิกที่ช่อง  ให้เป็น   เพ่ือยอมรับเงื่อนไข 

การสมัครสมาชิกเวป 

9.  คลิกปุ่ม   เพ่ือยืนยันการสร้าง 

หมายเหตุ *  

เมื่อสมัครสมาชิกเล้ว การเข้ามาใช้งานใครั้งต่อๆไป ให้ใช้ Username (หรือใช้อีเมล์แทน)  และ 

Password เดิมที่ตั้งไว้  ถ้าเกิดลืมหรือจ ารหัสผ่านไม่ได้  สามารถขอรหัสใหม่ ได้จากระบบ (ดู

รายละเอียดในหัวข้อ ลืมรหัสผ่าน) 

2.ป้อนชื่อ-สกุล 

3.ป้อนอีเมล์ 

4.ป้อนรหัสผ่าน 

5.ป้อนรหัสผ่านซ้ าอีกครั้ง 

6.ป้อนเบอร์โทรศัพท์ 

7.พิมพ์สถานศึกษาและเลือก 

8.คลิก 9.คลิก 

1.คลิก เพื่อสมัครสมาชิก 
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การเข้าสู่ระบบ (Login หรือ Sign-in) 

1. คลิกที ่    

2. ป้อน “ชื่อผู้ใช้งาน (username)หรือ อีเมล์(e-mail)” ที่ได้รับมา(หรือสร้างขึ้น)ในช่อง  ชื่อสมาชิก 
หรือ อีเมล์ 

 

3. ป้อนรหัสผ่าน ที่ได้รับ(หรือที่ตั้งไว้เอง) ในช่อง Password 

4. สามารถเลือกเปลี่ยนเวลา จะให้เครื่องจ ารหัสผ่านไว้ใช้งาน 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือเข้าสู่ระบบ เมนูต่างๆ ได้ตามสิทธิ์ ทีส่มาชิกได้รับ   

 ** ถ้าการเข้าสู่ระบบสมาชิก ส าเร็จจะแสดงชื่อสมาชิกผู้ใช้งาน ที่มุมบนด้านขวามือ (แสดงแทนค าว่า มุม
สมาชิก) ** 
 

5. คลิก เข้าสู่ระบบ 

1. คลิก 

4. คลิกเลือก ให้จ ารหัส 

3. คลิก ป้อน Password 

2. คลิก ป้อน Username 
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การออกจากระบบ (Logout หรือ Sign-Out) 

เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้บัญชีชื่อเรา ในการท างานหรือแก้ไขข้อมูล ต่างๆ 

จ าเป็นต้องออกจากระบบ(Logout) หรือ Sign Out โดยเลื่อนเมาส์ไปบนชื่อสมาชิก แล้วเลื่อนไปเลือก และ

คลิก “ออกจากระบบ” เพ่ือออกจากระบบ และป้องกันคนอ่ืนมาใช้งานหรือแก้ไขข้อมูล 

 

 
กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ท่านอาจไม่ต้องออกจากระบบเพ่ือ ความสะดวกและรวดเร็วในการกลับมา

ใช้งาน เพ่ือท างานต่อในครั้งต่อไป 

 

คลิก ออกจากระบบ  เมื่อเลิกใช้งาน 
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การเปลี่ยนรายละเอียดส่วนตัว  

1. เลื่อนเมาส์ไปที่ “ชื่อของตนเอง” แล้วคลิกที ่“แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” 

 

2. เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่  “เปลี่ยนรายละอียดส่วนตัว”เพ่ือเข้าไป
เปลี่ยนรายละเอียด 

3. คลิกท่ีช่อง “นามแฝง”   เป็นชื่อที่จะน าไปแสดงในหน้า
เว็บไซต์ เมื่อท่านส่งรายงาน หรือแสดงความคิดเห็น ** 
แนะน าให้ใช้ชื่อและนามสกุล จริง  

4. อีเมล์ ( E-Mail ) กรุณาป้อนอี-เมล์ของท่านให้ถูกต้อง ครั้ง
ต่อไป ท่านสามารถใช้ อีเมล์นี้ในการ เข้าสู่ระบบ(แทน 
username ได)้ ทางเว็บไซต์จะไม่มีการแสดงอีเมล์นี้ของ
ท่านในหน้าเว็บไซต์ แต่จะใช้ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน ระบบ
จะส่งรหัสผ่านใหม่ไปให้ทางอีเมล์ 

ตั้งแต่ข้อที ่5 ในส่วนนี้ ไม่ได้บังคับให้กรอกข้อมูล    

5. ค าน าหน้า ป้อนค าน าหน้าชื่อ /ยศ /ต าแหน่ง  

6. ชื่อจริง ให้ป้อนชื่อจริงของผู้ใช้งาน 

7. นามสกุล ให้ป้อนนามสกุลของผู้ใช้งาน 

8. อาชีพ ให้ป้อนอาชีพของผู้ใช้งาน 

1. คลิก  

3. ป้อนชื่อ 

4. ป้อน e-mail 

6. ป้อนชื่อจริง 

5. ป้อนค าน าหน้านาม 

7. ป้อนนามสกุล 

2. คลิก 
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9. ต าแหน่ง ให้ป้อนต าแหน่งของผู้ใช้งาน 

10. องค์กร/บริษัท ให้ป้อนชื่อหน่วยงานของผู้ใช้งาน 

11. ที่อยู่ ให้ป้อนที่อยู่ของผู้ใช้งาน 

12. อ าเภอ ให้ป้อนอ าเภอ 

13. จังหวัด ให้ป้อนจังหวัด 

14. รหัสไปรษณีย ์ให้ป้อน รหัสไปรษณีย์ 
 

15. ส่วนรายละเอียด ช่องอ่ืนๆ ถ้ามีข้อมูลก็ป้อนได้ 

16. โทรศัพท์มือถือ ให้ป้อนเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน 
(ข้อมูลส่วนนี้ แนะน าให้ป้อนข้อมูลไว้) 

17. คลิกปุ่ม “ ” เพ่ือบันทึกการแก้ไขข้อมูล 
 
 

8. ป้อนข้อมูล 

9. ป้อนข้อมูล 

10. ป้อนข้อมูล 

11. ป้อนข้อมูล 

12. ป้อนข้อมูล 

14. ป้อนข้อมูล 

13. ป้อนข้อมูล 

17. คลิก เพื่อบันทึก 

16. ป้อนเบอร์โทรศัพท์ (แนะน าให้ป้อน) 

15. ป้อนข้อมูล 
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การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

กรณีรหัสเดิมจ ายาก แนะน าให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โดยตั้งรหัสที่ตนเองจ าได้ดี แต่ยากท่ีผู้อื่นจะรู้หรือ
เดาได้ ควรมีตัวอักษรหรือตัวเลข สลับหรือแทรกอยู่  

1. เลื่อนเมาส์ไปที่ ชื่อ แล้วคลิก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” 

 

2. เลื่อนเมาส์ไปคลิกท่ี“เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

3. ป้อนรหัสผ่านเดิม ในช่อง “รหัสผ่านปัจจุบัน” 

4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ ในช่อง “รหัสผ่านใหม่” โดย
รหัสผ่านใหม ่ต้องมีควำมยำวอย่ำงน้อย 6 ตัว  

5. ป้อนรหัสผ่านใหม่ ซ้ าอีกครั้ง ในช่อง“รหัสผ่านใหม่ 
(ยืนยัน)”  ให้เหมือนกันเพ่ือยืนยันความถูกต้อง 

6. คลิกปุ่ม “ ” เพ่ือบันทึก  

ถ้าส าเร็จจะได้รับ ข้อความแจ้งผล “บันทึกรหัสผ่านใหม่เรียบร้อย”  

  (รหัสผ่านใหม่ จะใช้ได้ในการใช้เข้าใช้งานครั้งต่อไป หรือ ให้ออกจากระบบ
ก่อน แล้วเข้าสู่ระบบใหม่) 

หมายเหตุ: ข้อควรระวัง ในกำรพิมพ์ ให้ดูว่ำเลือกแป้นพิมพ์ ภำษำอังกฤษ
หรือภำษำไทย ตอนตั้งรหัสผ่ำน  สังเกต มุมล่ำงซ้ำยมือของจอ 
 

1. คลิก 

2. คลิก 

3. ป้อนรหัสผ่านเดิม 

4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ 

5. ป้อนรหัสซ้ าอีกครั้ง 

6. คลิกเพื่อบันทึก 
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การเปลี่ยนแปลงภาพถ่ายส่วนตัว 

1. เลื่อนเมาส์ไปที่ ชื่อ แล้วคลิก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”  

 

2. เลื่อนเมาส์ไปและคลิกที่  “เปลี่ยนภาพถ่าย” 

3. เลื่อนเมาส์ไปคลิก ที่  “Choose File”  

 

 

4. เลือกไฟล์รูปภาพ ที่ภาพ  

5. แล้วคลิก  “open” 

6. คลิก  “Upload photo” เพ่ือ
บันทึกภาพ 

 

(ก าหนดภาพถ่ายต้องม ีนามสกุล jpg และ
ขนาด 200x200 pixels  เมื่อมีการเปลี่ยน
รูปภาพ ภาพจะเปลี่ยนให้ ในการใช้เข้าใช้งานครั้งต่อไป หรือ ออกจากระบบ แล้วเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง) 

 
 
 
 

ภาพที่ใช้แทนตัว จะเปลี่ยน 

2. คลิก 

3. คลิก 

1. คลิก 

5. คลิก 
6. คลิก เพื่ออัพโหลด 

4. คลิกเลือกภาพ 
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กรณีลืมรหัสผ่าน 

ใช้ในกรณีที่สมาชิกเก่า ลืมรหัสผ่าน และเป็นสมาชิกที่ให้ อีเมล์ ไว้ในรายละเอียดส่วนตัว ไว้ในระบบ
แล้วเท่านั้น สามารถขอรหัสใหม่ ผ่านระบบอัตโนมัติได้ดังนี้ 

1. เลื่อนเมาส์ไปคลิกบนเมนู “ลืม
รหัสผ่าน”  

 

 

 
 

2. ป้อน e-mail  ที่ให้ไว้กับระบบ 

 

3. คลิก “Send password”  ระบบ
จะส่งรหัสใหม่ ไปให้ ทางอีเมล์ เท่านั้น 

 

หมายเหตุ  

- ลิงค์รหัสที่ขอใหม่ จะมีอายุ 30 นาที 
ต้องตั้งรหัสผ่านใหม่ ให้เสร็จเรียบร้อย  

- กรณเีร่งด่วน สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ 
เบอรท์ีต่รงให้ไว้ในระบบเท่านั้นในการ
ติดต่อกับผู้ดูแลระบบ 

- แนะน าให้ใช้ เมล์ของ gmail.com  ในการรับรหัส 

- ถ้าไม่เจอเมล์ ตอบกลับ ใน Inbox  ให้เช็คดูท่ี Junk –mail หรือ Spam 
 

2. คลิกป้อนอีเมล์ 

3. คลิก เพื่อขอรหัสใหม่ 

 1.คลิก 
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ระบบบริหารหลักสูตร 

        เริ่มต้นท างานจากหน้าแรกของเว็บ คลิกทีเ่มนู (ด้านข้าง)    จะเข้ามาสู่
หน้าเมนู Module ระบบบริหารหลักสูตรฯ ทั้ง 10 Module ให้เลือกใช้งาน   

แนะน าท าการ Login เข้าสู่ระบบสมาชิก ก่อนการท างาน เพ่ือจะได้ เข้าใช้งานเว็บไซต์ ได้ครบถ้วน
ตามสิทธิ์ที่สมาชิกได้รับมา    

    
 
 
 

การเสนอหลักสูตร 

จากเมนรูะบบบริหารหลักสูตร  จะมี Module ของ
ระบบบริหารหลักสูตรฯ  ให้เลือก 

1. คลิกท่ีปุ่ม “เสนอหลักสูตร”    

 

2. เลือกคลิกจะเสนอหลักสูตร แบบ Degree 
หรือ แบบNon-Degree    

3. คลิกแล้วป้อนชื่อหลักสูตร 
 

คลิก 

1.คลิก 

2. เลือกคลิก 
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4. คลิกแล้วป้อนชื่อ มหาวิทยาลัย โดยพิมพ์ชื่อ
มหาวิทยาลัยไปสักพักนึงจะมีรายชื่อแสดงมาให้
เลือก ให้คลิกเลือกชื่อ (ถ้าไม่มีชื่อในระดับวิทยา
เขต/สาขา ให้เลือกชื่อในระดับมหาวิทยาลัยแทน
ได)้ 

5. คลิกท่ีปุ่ม บันทึก 

จะเข้าสู่หน้า รายละเอียดหลักสูตร โดยจะแสดง
ชื่อ หลักสูตร และแสดงสถานะว่า “ก าลังพัฒนา”  
ให้เริ่ม ป้อนข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรในแต่ละ
หัวข้อ ให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วค่อยมากด “ส่งพิจารณา” 
(ถ้ากดส่งแล้วจะแก้ไขข้อมูลไม่ได้)  

6. คลิกเลือก รูปแบบการศึกษา(เลือกได้ 1 ช่อง) 

7. คลิกเลือก ลักษณะการเรียน (สามารถเลือกได้มากกว่า 
1 ช่อง) 

8. คลิกเลือก กลุ่มอุตสาหกรรม (เลือกได้เพียง 1 ช่อง) 

9. ข้อมูลหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ร่วมการ

จัดการเรียนการสอน ให้คลิกที่ปุ่ม   
จะมีหน้าต่างขึ้นมาใหมข่ึ้นมา 

10. ป้อนข้อมูล ชื่อสถานประกอบการ 

11. ป้อนท่ีอยู่ โดยมีรูปแบบการป้อนดังนี้  หมู่ที ่(xx)  
(หมู่ที่เว้นวรรคแล้วตามด้วยตัวเลข) หรือ ม.(xx) เว้น
วรรคแล้วตาม ต.(xxxxx) อ.
(xxxxx) จ.(xxxxx)  

*เมื่อพิมพ์ชื่อต าบล ไปสักพักนึงจะ
มีที่อยู่ ที่แสดงขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่
อยู่ทีต่้องการ 

12. คลิกที่ปุ่ม   เพ่ือบันทึก  

3.ป้อนชื่อหลักสูตร 

4.ป้อนชื่อมหาวิทยาลัย 

5. คลิก 

6. คลิกเลือก 1 ช่อง 

7. คลิกเลือก 

8. คลิกเลือก 1 ช่อง 

9. คลิก 

10.ป้อนข้อมูล 

11.ป้อนข้อมูล 

12. คลิก 

13. แนบไฟล์ MOU 



คู่มือเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลหลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

 

: ก
าร

เส
นอ

หล
ักส

ตูร
 

17 
 

13. สามารถส่งไฟล์ MOU ได้โดย คลิก 

 แล้วเลือกไฟล์ที่จะอัพโหลด  

14. ส่วนชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

15. ป้อนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail 

16. คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือบันทึก 

17. ป้อนจ านวนนักศึกษาต่อปีการศึกษา 
หน่วยนับเป็นคน 

18. คลิกเลือกปีท่ีเปิดที่เปิดสอน 

19. คลิกเลือกระยะเวลา 

20. คลิกเลือกจ านวนรุ่นที่จะจัดการศึกษา 

21. ป้อนจ านวนนักศึกษาแยกตาม
กลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละช่อง 

22. คลิกในช่อง หลักการ เหตุผลและ
เป้าประสงค์ของหลักสูตร แล้วป้อน
รายละเอียดข้อมูล แบบบรรยาย (ถ้ามีไฟล์
เอกสาร Word สามารถ Copy ข้อความ 
แล้วมา Paste แทนการพิมพ์ใหมไ่ด้) 

23. คลิกในช่อง วิธีการก าหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ฯ แล้วป้อน
รายละเอียดข้อมูล แบบบรรยาย 

24. คลิกในช่อง วิธีการร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาฯ แล้วป้อนรายละเอียด
ข้อมูล แบบบรรยาย 

25. คลิกในช่อง แนวทางการก าหนดเนื้อหาสาระและโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
แล้วป้อนรายละเอียดข้อมูล แบบบรรยาย 

14. คลิก 

15.ป้อนข้อมูล 

16. คลิก 

17.ป้อนข้อมูล 

18. คลิกเลือก 

19. คลิกเลือก 

20. คลิกเลือก 

21.ป้อนข้อมูล 

22.ป้อนข้อมูล 

23.ป้อนข้อมูล 

24.ป้อนข้อมูล 

25.ป้อนข้อมูล 

26.ป้อนข้อมูล 
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26.  คลิกในช่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ต้องร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น  
แล้วป้อนรายละเอียดข้อมูล แบบบรรยาย 

27. คลิกในช่อง แนวทางการพัฒนาอาจารย์ 
แล้วป้อนรายละเอียดข้อมูล แบบ
บรรยาย 

28. คลิกในช่อง การประเมินผลหรือวิธีการ
วัด (Assessment) ความสามารถ และ
หรือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ ในเชิงคุณภาพ 
แล้วป้อนรายละเอียดข้อมูล แบบ
บรรยาย 

29. คลิกในช่อง แนวทางการปรับปรุง
กระบวนการในระหว่างการจัดการเรียน
การสอน แล้วป้อนรายละเอียดข้อมูล 
แบบบรรยาย 

30. คลิกในช่อง แผนการพัฒนาคุณภาพ
การจัดหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง แล้วป้อน
รายละเอียดข้อมูล แบบบรรยาย 

31. ในส่วนเอกสารประกอบ หลักสูตร ให้คลิกที่ แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพ
โหลด  

32. คลิก  เพ่ืออัพโหลดไฟล์ 

33. เมื่อป้อนข้อมูลเสนอหลักสูตร 
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้เลื่อนขึ้นไป
ด้านบนสุด แล้วคลิก 

  แล้ว คลิก OK เพ่ือยืนยันการส่งให้คณะกรรมการพิจารณา  
เพ่ือเข้าสู่ ขั้นตอนการการพิจารณา ข้อเสนอหลักสูตรโครงการฯ ของคณะกรรมการต่อไป ( รอผล ) 
 

 

 

 

27.ป้อนข้อมูล 

28.ป้อนข้อมูล 

29.ป้อนข้อมูล 

30.ป้อนข้อมูล 

31.คลิกแล้วเลือกไฟล์ 

32.คลิก 

33.คลิก 
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ข้อเสนอหลักสูตรฯที่ถูกพัฒนาจนสมบูรณ์และกดปุ่มส่งพิจารณาในระบบ  จะเห็นสถานะของหลักสูตร จาก
ก าลังพัฒนา จะเปลี่ยนไปเป็น พิจารณา  ในระหว่างไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้  (ต้องรอผลการพิจารณาก่อน) 

 
 
กรณี ที่ข้อเสนอหลักสูตร ถูกพิจารณาให้กลับมาปรับแก้ไข  สถานะจะแสดงเป็น ปรับแก้ 

 

สามารถคลิกที่ปุ่ม  ในแต่ละข้อ เพิ่อดูความเห็นที่ กรรมการต้องการให้ปรับแก้  

สามารถแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม  ก่อนแล้วจึงสามารถ แก้ไขข้อมูลในช่องต่างๆได้ 
เมื่อแก้ไขข้อเสนอ สมบุรณ์แล้วสามารถกด ส่งให้พิจารณาใหม่อีกรอบได้ 
 
 
 



คู่มือเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลหลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
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ส่วนแถบเมนูด้าบน ในหน้าเสนอหลักสูตร 
 

 
 
 
การลบข้อเสนอหลักสูตร 
 
กรณีสร้างเกิน สร้างผิด หรือต้องการลบ พัฒนา
ข้อเสนอหลักสูตร สามารถลบได้โดย  
1.. ตรวจสอบว่า ชื่อโครงการว่าถูกต้อง  
2. คลิกท่ี “แผงควบคุม” 
3. คลิก “ลบข้อเสนอโครงการ”  
4. ติกเลือก “ใช่” 
5. คลิก “ด าเนินการลบข้อเสนอโครงการ” 
 

 
* เมื่อยืนยันการลบแล้ว ข้อมูลขอเสนอหลักสูตรทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง และไม่สามารถกู้คืนได้ 
 
 

ให้แสดงรายละเอียดน้อยลง 

ให้แสดงรายละเอียดมากข้ึน 

แสดงประวัติ รายการส่ง เพ่ิม user อ่ืน มาช่วยป้อนข้อมูล 

แสดงเมนูเพ่ิมเติม 
แสดงสถานะ 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง 

2. คลิก 

3. คลิก 

5. คลิก เพ่ือลบทิ้ง 

4. ติกเลือก 

พิมพ์ ออกเครื่องพิมพ์ 
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การพิจารณาหลักสูตรโครงการ  

ข้อเสนอหลักสูตรที่ถูกกดส่งพิจารณาในระบบแล้ว จะอยู่ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร ดังนี้
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ระบบติดตามและประเมินผลหลักสูตร  

เมื่อขอเสนอหลักสูตรผ่านการพิจารณ อนุมัติหลักสูตรและจะถูกสร้างเป็นติดตามหลักสูตร 
แถบเมนูย่อย ติดตามหลักสูตร  
 

   

รายละเอียด 

1. รายละเอียดหลักสูตร  จะแสดงข้อมูล  ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ในแต่ละข้อ  
- ชื่อหลักสูตร  
- สถาบันการศึกษา 
- ภายใต้หลักสูตร  

- งบประมาณ สามารถคลิกท่ี รูป 
เพ่ือแก้ไข งวดรายงาน และ
งบประมาณได้ 

- รหัสโครงการ 
- ปีงบประมาณ 
- วันที่อนุมัติ 
- ระยะเวลาด าเนินงาน 
- ละติจูด-ลองจิจูด  ...สามารถคลิกท่ี

เพ่ือปักหมุด บอกพิกัดต าแหน่ง
โครงการ 

โดยช่องที่เป็นตัวอักษร “สีด า” คือช่องที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ซึ่งทางโปรแกรมจะเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด
มาจากข้อเสนอหลักสูตร   

สรุป-รายงานโครงการ งวด 

พิมพ์ ออกเครื่องพิมพ์ 

เพ่ิม user อ่ืน 
เข้ามาท างาน 

แสดงเมนูเพ่ิมเติม 

ติดตามผล บันทึกกิจกรรม 

ข้อมูลนักศึกษา 

รายละเอียด 
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2. การด าเนินงาน/กิจกรรม 
ให้ออกแบบ วางแผนการท างาน โดย
ออกแบบกิจกรรมที่จะท า โดยการ เพ่ิม
กิจกรรม เป็นครั้งๆ ได้ตามข้ันตอนนี้    
 

1. คลิก   เพ่ือเพ่ิมกิจกรรม  
2. คลิก เลือกรุ่นนักศึกษา  
3. ป้อนชื่อกิจกรรม ลงในช่อง “ท าอะไร” 
4. ภายใต้กิจกรรม ให้เลือกเป็น “กิจกรรมระดับ

บนสุด” ยกเว้นกรณี จะใช้การจ าแนกตาม
กลุ่มกิจกรรม ให้เลือกว่า อยู่ภายใต้กิจกรรม
หลักชุดใหน (ต้องก าหนดกิจกรรมที่จะใช้เป็น
กิจกรรมหลักไว้ก่อน โดยควรเป็นระบุวันที่
ก่อน กิจกรรมย่อย ทุกตัว จะได้อยู่บนสุด )  

5. ในช่องเมื่อไหร่ คลิก ในช่อง จะมีปฎิทินขึ้นมา
ให้เลือก วันที่ และเลือกระบุเวลา  หรือจะ
พิมพ์ วัน/เดือน/ปี ก็ได้ 

6. ระบุสถานทีจ่ัดกิจกรรม ในช่อง “ที่ไหน”  
7. ป้อนงบประมาณที่ตั้งไว้ ของกิจกรรม 
8. ป้อนข้อมูลจ านวนกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม 
9. ป้อนรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 
10. ป้อนรายละเอียดกิจกรรมตามแผน 
11. สามารถ คลิกเลือกสีของปฎิทิน ที่

ต้องการได ้(ปกติไม่ต้องเลือกสีก็ได้)  
12. เมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม 

“บันทึก” เพ่ือเสร็จสิ้นกระบวนการเพ่ิม
กิจกรรม  
 

หมายเหตุ  
* ช่องที่บังคับให้กรอกเว้นไม่ได้  
 
 
 

ข้อมูลนักศึกษา 
1.คลิก 

2.คลิกเลือก 

3.ป้อนชื่อกิจกรรม 

4.เลือก 

5.คลิกเลือกปฎิทิน 

6.ป้อนสถานที่ 

7.ป้อนงบกิจกรรม 

8.ป้อนจ านวน 

9.ป้อนข้อมูล 

10.ป้อนข้อมูล 

11.เลือก 

12. คลิก 
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จะมีรายการกิจกรรม แสดงขึ้นมา 
ถ้าต้องการ ลบหรือแก้ไข กิจกรรม สามารถ

คลิกท่ี   จะมีเมนูย่อยให้เลือก  
- กรณีจะแก้ไข ให้คลิกที ่“แก้ไข
รายละเอียด” จะเข้าไปยังหน้าต่าง 
เหมือนกับขั้นตอนป้อนข้อมูลกิจกรรม แก้ไข
ข้อมูล ช่องต่างๆ แล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึก”  
- กรณีท่ีต้องการที่จะลบกิจกรรม  คลิกท่ี 
“ลบกิจกรรม”  (จะลบกิจกรรมได้ ต้องไม่มี
การรายงานบันทึกกิจกรรมนั้นอยู่) 
คลิก OK เพ่ือยืนยันการลบอีกครั้ง 
 
ในช่องวิธีด าเนินการ สามารถเพ่ิมเติม
รายละเอียด วิธีการด าเนินการแบบบรรยายได้ (สามารถ copy ข้อความจากไฟล์มา Paste ได้)  

3. เอกสารประกอบโครงการ  
การแนบไฟล์เอกสาร สามารถอัพโหลดไฟล์ (กรณีท่ีมีไฟล์แนบ)  ท าได้โดย 

 
1. เลือกประเภทของไฟล์ 
2. คลิก “เลือกไฟล์ส าหรับอัพโหลด” จะมีหน้าต่างใหม่เปิดขึ้นมา  
3. ระบุเลือกต าแหน่งที่อยู่ของไฟล์ที่จะส่ง (ไฟล์ที่ส่งได้ต้องมีนามสกุลดังนี้ PDF, PPT, DOC, 

DOCX, เท่านั้น)  
4. คลิก Open แล้ว 
5. คลิก “อัพโหลด เพ่ือส่งไฟล์ที่เลือก 

 

1. เลือก 2. คลิก 

3. คลิก 

4. คลิก 

5. คลิก 
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ปฎิทิน 
เมื่อออกแบบกิจกรรม ในส่วน

ของเมนูรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
คลิกท่ีเมนูปฎิทิน จะแสดงแผน
กิจกรรมในรูปแบบปฎิทิน   
 
 
 
 

นักศึกษา 

เมนูส าหรับการจัดการข้อมูลนักศึกษา   
ต้องเพ่ิมรุ่นนักศึกษา  ก่อนแล้วจึงเพิ่มข้อมูล
รายละเอียดนักศึกษา 

1. คลิกท่ี     
2. คลิกเลือกวันที่เริ่ม จากปฎิทิน  
3. คลิกเลือกวันที่จบ จากปฎิทิน  

4. คลิก  เพ่ือบันทึก จะมีรายการ
รุ่นนักศึกษาแสดงขึ้นมา 

 
 

5. คลิกท่ีปุ่ม  

6. คลิกท่ีปุ่ม  

1. คลิก 

2. คลิกเลือก 

3. คลิกเลือก 

4. คลิก 

5. คลิก 

6. คลิก 
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การป้อนข้อมูลนักศึกษา  
7. รหัสนักศึกษา 
8. ค าน าหน้านาม 
9. ชื่อ นามสกุล 
10. เลขประจ าตัวประชาชน 
11. หน่วยงานต้นสังกัด 
12. ต าแหน่งงาน 
13. โทรศัพท์ 
14. อีเมล์ 

 
หมายเหตุ  
* ช่องที่บังคับให้กรอกเว้นไม่ได้  

7. ป้อนข้อมูล 

8. ป้อนข้อมูล 

9. ป้อนข้อมูล 

10. ป้อนข้อมูล 

11. ป้อนข้อมูล 

12. ป้อนข้อมูล 

13. ป้อนข้อมูล 

14. ป้อนข้อมูล 

15. คลิก 
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กิจกรรม 

ใช้ส าหรับการบันทึกกิจกรรม รายงานผลการท ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายของกิจกรรม 

1. คลิกท่ีเมนู “กิจกรรม” (ด้านบน) 

 

2. คลิกท่ี “บันทึกกิจกรรม”  ของชื่อกิจกรรมที่
ต้องการบันทึกกิจกรรม  

3. จะมีข้อมูลในช่องต่างๆ  จากการลงไว้ในก่อนหน้า
นี้ให้ตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้อง และปรับแก้ให้ตรง
ความเป็นจริง เช่น ชื่อกิจกรรม สามารถคลิกเพ่ือ
เปลี่ยนชื่อกิจกรรมได้ 

4. คลิกเลือก วันที่ปฎิบัติ (วันที่ท ากิจกรรม) 

5. คลิกป้อน รำยละเอียดขั้นตอนและกระบวนกำร 

6. คลิกป้อน ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่เกิดข้ึนจริง 

7. รำยงำนสรุปกำรใช้เงิน  โดยแยกหมวดการเงิน 
คลิกป้อนตัวเลขที่ใช้ ในแต่ละประเภท ระบบจะ
แสดงผลรวมให้อัตโนมัติ  

8. คลิกปุ่ม “บันทึกกิจกรรม” เพ่ือเสร็จสิ้นกระบวนการ 
บันทึกกิจกรรมก่อน แล้วสามารถส่งภาพถ่ายหรือไฟล์
แนบ 

2. คลิก 

1. คลิก 

3. ตรวจสอบชื่อ แก้ไขได้ 

4. คลิกเลือกวันที่ 

5. ป้อนข้อมูล 

6. ป้อนข้อมูล 

7. ป้อนข้อมูล 

8. คลิก 
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9. กำรส่งภำพถ่ำยหรือไฟล์รำยงำน หรือส่ง
ภำพใบเสร็จ คลิกปุ่ม “ส่งภำพหรือไฟล์
รำยงำน” หรือ “ส่งภำพใบเสร็จ”  (ต้อง
ท าบันทึกกิจกรรมก่อนถึงจะมีปุ่มนี้
ปรากฎ ให้คลิกได้ ถ้าคลิกส่งภาพถ่าย
กิจกรรม ภาพสามารถมองเห็นได้ทุกคน 
ถ้าเลือกส่งภาพใบเสร็จรับเงิน จะ
มองเห็นได้เฉพาะเจ้าตัว (ภาพในส่วนนี้ 
จะไม่ถูกเปิดเผยทั่วไป) 

10. คลิกเลือกภาพหรือไฟล์   

11. แล้วคลิก open เพ่ือส่งภาพถ่ายหรือไฟล์ประกอบกิจกรรม  สามารถส่งไฟล์ที่มีนามสกุล JPEG, JPG, 
PNG, DOC, DOCXและPDF ส่งได้ทีละไฟล์ 

 

กรณตี้องกำร แก้ไขบันทึกกิจกรรม 

1. คลิกท่ี “แก้ไขบันทึกกิจกรรม”   

2. ท าการแก้ไขข้อมูล ต่างๆได้ 
 

3. คลิก “บันทึกกิจกรรม” เมื่อเสร็จสิ้นการแก้ไข  

 

9. คลิก 

10. เลือก 

11. คลิก 

1. คลิก 

3. คลิก 

2. แก้ไขข้อมูล 
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กรณีต้องกำร ลบบันทึกกิจกรรม 

1. การ ลบบันทึกกิจกรรม ใช้เพื่อลบกิจกรรมนี้  ให้คลิกท่ี ลบบันทึกกิจกรรม  

* ควรใช้ความระมัดระวังในการลบ เนื่องจากข้อมูลรูปภาพ หรือไฟล์แนบ จะถูกลบไปด้วย 

2. คลิก OK เพ่ือตอบยืนยันการลบอีกครั้ง  
 

 

ติดตามผล 

จะมีแบบให้กรอกข้อมูล 2 ชุด คือ 
1. ติดตามการท างานของผู้จบการศึกษา 
2. ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

 

1. คลิก 

2. คลิก 



คู่มือเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลหลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

 

: ร
ะบ

บต
ดิต

าม
แล

ะป
ระ

เม
ินผ

ลห
ลกั

สูต
ร 

30 
 

สรุปโครงการ 

เมื่อโครงการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สามารถสรุปรายงานส่ง โดยน าข้อมูลมาบันทึกแล้วปิดโครงการ 
เพ่ือจะแสดงสถานะเสร็จสิ้นโครงการ  และป้องกันการแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง  
แบบประเมิน 

1. แบบติดตามประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 
2. แบบการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation) 
3. แบบประเมินผลการด าเนินงาน (Performance/Product Evaluation) 
4. แบบการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ปัจจัยก าหนดความส าเร็จของโครงการ 

รายงานประจ างวด 
1. รายงานการเงินประจ างวด 
2. รายงานผลงานประจ างวด 

รายงานปิดโครงการ 
1. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
2. รายงานสรุปการเงินโครงการ 
3. รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปิดโครงการ) 
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แบ่งปัน 

หลักสูตรโครงการ ปกติ ผู้สรา้งเสนอโครงการ
จะเป็นเจ้าของเพียงคนเดียว ต้องมาท าการรายงาน 
หรือป้อนข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง (ใช้ user เดียว) แต่
ในการท างานจริงอาจมีคนมาช่วยท างาน ช่วยป้อน
ข้อมูลการจะให้ โดยการ เพ่ิม User ใหมี้สิทธิ์ เท่ากับ
เจา้ของโครงการ  โดยวิธีการดังนี้ 

1.  คลิกท่ี  
2. ป้อนชื่อ หรือ e-mail ไปสักระยะนึงแล้ว

คลิกเลือกชื่อ 
3. เลือกให้สิทธิ์ เป็น Owner  
4. คลิกยืนยัน 

 

1. คลิก 

2. ป้อนชื่อและเลือก 

4. คลิก 

3. เลือก 
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แผงควบคุม 

เป็นที่รวบรวมเมนเูพ่ิมเติม อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย  

 
 
 

พิมพ์ 

เป็นเมนู สั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์  ซ่ึงเมนูนี้จะมีอยู่ ในหน้าที่จะพิมพ์ข้อมูลออกมาได้ 
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แถบเมนูอื่นๆ 

ปฎิทิน.สป.อว.    
แสดงปฎิทิน/ตารางเวลา/กิจกรรม สป.อว. 
 

 
 
 

วิเคราะห์ 
เป็นหน้าส าหรับดู รายงาน/การวิเคราะห์ ในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกเง่ือนไข เพ่ือให้แสดงผล
รายละเอียด ในด้านต่างๆ ได้ เช่น 
- ระบบรายงาน 
- ระบบวิเคราะห์  
- ราายงานการประเมินผล 

 
 

http://localfund.happynetwork.org/fund/report/join
http://localfund.happynetwork.org/fund/report/join
http://localfund.happynetwork.org/fund/report/join
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คลังข้อมูล 
- ข่าว-ประชาสัมพันธ์  โดยจะแสดงข่าว-ประชาสัมพันธ์ 

ล่าสุด สามารถเลื่อนหน้าเพ่ือดูข่าวย้อนหลังได้  
- ประกาศ/หนังสือเชิญ  รวบรวม ประกาศ ต่างๆ และ

หนังสือเชิญ  
- แบบฟอร์ม รวบรวมแบบฟอร์มเอกสาร ส าหรับใช้ใน

งานบริหารหลักสูตร 
- คูม่ือ รวบรวมคู่มือการใช้งานต่างๆ เช่นการใช้งาน

เว็บไซต์ 
- หนังสือ e-Books รวบรวมหนังสือ e-Books ต่างๆ 
- วีดีโอ  รวบรวมสื่อ-วีดีโอ งานประชุมหรือไฟล์วีดีโอ 

การใช้งาน  
Q&A รวมรวม ค าถาม-ค าตอบ ที่พบเจอบ่อยในการ
ใช้งาน 
 
 

เกี่ยวกับเรา 

แสดงข้อมูล จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับหน้านั้นๆ 
- ประวัติความเป็นมา  
- ศูนย์ประสานงานฯ  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ประสาน  
- ทีมงานผู้พัฒนาระบบ แสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้พัฒนาระบบ 

 
 


