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เริ่มต้นใช้งาน 

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ 

เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ หรือ โปรแกรมส าหรับใช้อินเทอร์เน็ต เช่น  
Google Chrome, Firefox ,Internet Explorer (IE) ขอแนะน าให้ใช้โปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุด เพ่ือจะได้ใช้
งานเต็มความสามารถของระบบงานและลดความผิดพลาดของการท างานบางอย่างที่ระบบงานไม่สนับสนุนใน
โปรแกรมรุ่นเก่า 

 

 

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 

 
 



คู่มือระบบติดตามและประเมินผลโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

 

: เ
ริ่ม

ต้น
ใช้

งา
น 

3 
 

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”  หน้าเว็บไซต์จะแสดงผลการคน้หา ดังภาพ 

 
ให้คลิกทีล่ิงค ์“ระบบติดตามและประเมินผลโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่”  เพ่ือเข้าสู่เว็ปไซต์ ซึ่งจะแสดงหน้า
หลัก
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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 

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? 

 

การสมัครสมาชิก)Sign-Up( 

ส าหรับสมาชิกใหม่ ให้ท าการสมัคร โดย ท าการป้อนข้อมูลสมาชิก(Username) และข้อมูลส่วนบุคคล(Name) 

โดยระบบจะท าการส่ง 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   

1.คลิก เพื่อสมัครสมาชิก 
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4. คลิกในช่อง รหัสผ่าน (password)* แล้วป้อน 

รหัสผ่านที่ต้องการ รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่าง

น้อย 6 ตัวอักษร 

5. ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password) อีกครั้ง ป้อน

ให้เหมือนกับช่องข้างบน 

6. คลิกในช่อง โทรศัพท์ (Phone) * แล้วป้อนเบอร์

โทรศัพท์มือถือ 

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 (ดูรายละเอียดในหัวข้อ ลืมรหัสผ่าน) 

2.ป้อนชื่อ-สกุล 

3.ป้อนอีเมล์ 

4.ป้อนรหัสผ่าน 

5.ป้อนรหัสผ่านซ้ าอีกครั้ง 

6.ป้อนเบอร์โทรศัพท์ 
7.พิมพ์สถานศึกษาและเลือก 

8.คลิก 
9.คลิก 
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การเข้าสู่ระบบ )Login หรือ Sign-in( 

1. คลิกที่     

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) ** 

การออกจากระบบ )Logout หรือ Sign-Out) 

5. คลิก เข้าสู่ระบบ 

1. คลิก 

4. คลิกเลือก 

3. คลิก ป้อน Password 

2. คลิก ป้อน Username 
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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 

การเปลี่ยนแปลงภาพถ่ายส่วนตัว 

1. คลิก 

2. คลิก 

3. ป้อนรหัสผ่านเดิม 

4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ 

5. ป้อนรหัสซ้ าอีกครั้ง 

6. คลิกเพื่อบันทึก 



คู่มือระบบติดตามและประเมินผลโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

 

: ร
ะบ

บส
มา

ชิก
 

12 
 

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 าหนดภาพถ่ายต้องมี นามสกุล jpg และ
ขนาด 200x200 pixels  เมื่อมีการเปลี่ยน
รูปภาพ ภาพจะเปลี่ยนให้ ในการใช้เข้าใช้งานครั้งต่อไป หรือ ออกจากระบบ แล้วเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง) 

 

กรณีลืมรหัสผ่าน 

ใช้ในกรณีที่สมาชิกเก่า ลืมรหัสผ่าน และเป็นสมาชิกที่ให้ อีเมล์ ไว้ในรายละเอียดส่วนตัว ไว้ในระบบ
แล้วเท่านั้น สามารถขอรหัสใหม่ ผ่านระบบอัตโนมัติได้ดังนี้ 

ภาพที่ใช้แทนตัว จะเปลี่ยน 

2. คลิก 

3. คลิก 

1. คลิก 

5. คลิก 6. คลิก เพื่ออัพโหลด 

4. คลิกเลือกภาพ 
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1. เลื่อนเมาส์ไปคลิกบนเมนู “ลืม
รหัสผ่าน”  

 

 

 
 

2. ป้อน e-mail  ที่ให้ไว้กับระบบ 

 

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

 

หมายเหตุ  

- ลิงค์รหัสที่ขอใหม่ จะมีอายุ 30 นาที ต้องตั้ง
รหัสผ่านใหม่ ให้เสร็จเรียบร้อย  

- กรณเีร่งด่วน สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ 
เบอรท์ีต่รงให้ไว้ในระบบเท่านั้นในการติดต่อกับผู้ดูแลระบบ 

- แนะน าให้ใช้ เมล์ของ gmail.com  ในการรับรหัส 

- ถ้าไม่เจอเมล์ ตอบกลับ ใน Inbox  ให้เช็คดูท่ี Junk –mail หรือ Spam 
 

ระบบบริหารหลักสูตร 

        เริ่มต้นท างานจากหน้าแรกของเว็บ คลิกที่    จะเข้ามาสู่หน้าเมนู ระบบ
บริหารหลักสูตรฯ ทั้ง 10 Module ให้เลือกใช้งาน  แนะน าท าการ Login เข้าสู่ระบบสมาชิก ก่อนการท างาน 
เพ่ือจะได้ เข้าใช้งานเว็บไซต์ ได้ครบถ้วนตามสิทธิ์ที่สมาชิกได้รับมา  

2. คลิกป้อนอีเมล์ 

3. คลิก เพื่อขอรหัสใหม่ 

 1.คลิก 

คลิก 
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การเสนอหลักสูตร 

จากเมนรูะบบบริหารหลักสูตร  จะมี Module ของ
ระบบบริหารหลักสูตรฯ  ให้เลือก 

1. คลิกท่ีปุ่ม “เสนอหลักสูตร”    

 

2. เลือกคลิกจะเสนอหลักสูตร แบบ Degree 
หรือ แบบNon-Degree    

3. คลิกแล้วป้อนชื่อหลักสูตร 
 

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 
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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  

 

รอประกาศผล ถ้าการพิจารณา แล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 
 

 

 

27.ป้อนข้อมูล 

28.ป้อนข้อมูล 

29.ป้อนข้อมูล 

30.ป้อนข้อมูล 

31.คลิกแล้วเลือกไฟล์ 

32.คลิก 

33.คลิก 


