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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

1 บทนำ	2��า
มหนวิหทยนลกยแม่โจ้ โดยสำ นนัก กบริห หนริและพักฒนันวิห ช นกนริ  ไดจ้กดทำนริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบ

มนตริฐนนัคณุวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห  เพัื่ออำนนัวิยควินมสะดวิกให้กกบคณะ/หน่ัวิยงนนั  ในักนริดำนเนัหนักนริจกดทำน
หลกกสูตริผ่่นนัริะบบ  Online  ของมหนวิหทยนลกยแม่โจ้  ฉะนัก้นัเพัื่อปริะโยชน์ัสำนหริกบคณะ/หน่ัวิยงนนั  ฝ่นยวิหชนกนริและ
เทคโนัโลยีสนริสนัเทศ  จึงไดจ้กดทำนคู่มือ  กนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบ
อุดมศกึษนแห่งชนตห ข้ึนั

สำนนักกบริหหนริและพักฒนันวิหชนกนริ
   วิกนัที่ 18 พัฤศจหกนยนั 2556
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

2 การใช้งานระบบ

2.1 การเข้าใช้งานระบบ

• เมื่อเข้นสู่หน้ันจอในักนริ Login เข้นสู่ริะบบแล้วิ ควิริดูคำนแนัะนัำนในักนริใช้งนนัริะบบ เพัื่อปริะสหทธิภหภนพัในักนริ
ใชง้นนัริะบบ

• ให้ผู่้ใชง้นนัใส่ User Name และ Password  เพัื่อเข้นใชง้นนัริะบบ

• หนก User Name และ Password ไม่ถูกต้องริะบบจะแจ้งเตือนั

• หนกไม่สนมนริถเข้นริะบบได ้ดว้ิย User Name และ Password กริุณนตหดตอ่ผู่้พักฒนันริะบบ
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

2.2 หน้าแรกของระบบ

• หลกงจนก Login เข้นริะบบเริียบริ้อยแลว้ิ ริะบบจะแสดงหน้ันสริุปรินยละเอียด ในัส่วินั  มคอ. ตน่งๆ ที่อนจนริย์
ริกบผ่หดชอบ รินยวิหชนนัก้นัๆ อยู่ ซ่ึึงสนมนริถ สริน้ง มคอ. ตน่งๆ ไดจ้นกหน้ันแริก ทกนัที
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เพัห่ม มคอ.2

เพัห่ม มคอ.3

เพัห่ม มคอ.4

สร้ินง มคอ.7

สร้ินง มคอ.5

แก้ไข มคอ.3

สร้ินง มคอ.6



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

เมนูการใช้งานของระบบ

 เมนูหลัก

เมนูย่อย มคอ.2

เมนูย่อย มคอ.3

เมนูย่อย มคอ.4

เมนูย่อย มคอ.5

    

เมนูย่อย มคอ.6
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

เมนูย่อย มคอ.7

เมนูย่อย รายงาน

เมนูย่อย ช่วยเหลือ
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

2.3 อาจารย์

• แสดงรายการอาจารย์ท้ังหมด 

◦ กนริค้นัหน สนมนริถค้นัหนโดยเลือกเงือ่นัไขตนมคณะ

◦ กนริค้นัหน สนมนริถค้นัหนโดยกนริป้อนัคำนที่ตอ้งกนริ

◦ สนมนริถเพัื่ม/แก้ไข หริือ ลบ ข้อมูลอนจนริย์
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ค้นัหนโดยเลือกคณะ

ค้นัหนโดยกนริป้อนัคำนท่ีต้องกนริ

ลบรินยกนริท่ีเลอืก

แก้ไขรินยกนริท่ีเลือก

เพัห่มขอ้มูลอนจนริย์



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• แสดงการเพ่ิมข้อมูล/แก้ไข ข้อมูล

• แสดงรายละเอยีดกรณีท่ีป้อนข้อมูลไม่ครบหรอื ข้อมูลท่ีระบบต้องการ
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

2.4 มคอ.2

มคอ.2 ฉบับดำ	2��าเนินการ

มคอ.2 ฉบกบดำนเนัหนักนริคือ มคอ.2 ที่ยกงไม่ผ่่นนักนริอนุัมกตห จนกสภนมหนวิหทยนลกยแม่โจ้ โดยหน้ันแสดง มคอ.2 
ฉบกบดำนเนัหนักนริน้ีั สนมนริถดำนเนัหนักนริ ค้นัหน, เพัห่มข้อมูล , ลบข้อมูล หริือ Export ข้อมูลเป็นั Microsoft Word ได้ ซ่ึึง
จะอธิภหบนยในัขก้นัตอนั ต่อไป
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ค้นัหน มคอ.2

เพัห่มข้อมูล มคอ.2

ลบ มคอ.2

Export  มคอ.2



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

รายการ มคอ.2 ท้ังหมด

มคอ.2 ทก้งหมด คอื มคอ.2 ที่ยกงไม่ผ่่นนักนริอนุัมกตหและผ่น่นักนริอนุัมกตห จนกสภนมหนวิหทยนลกยแม่โจ้ โดยหน้ัน
แสดง มคอ.2 ทก้งหมดน้ีั สนมนริถดำนเนัหนักนริ ค้นัหน, เพัห่มข้อมูล , ลบข้อมูล หริือ Export ข้อมูลเป็นั Microsoft Word 
ได้ ซ่ึึงจะอธิภหบนยในัขก้นัตอนั ต่อไป
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เพัห่มข้อมูล มคอ.2

คลห๊กเลือก มคอ.2 เพ่ืัอดูรินยละเอยีด/แก้ไข

ลบขอ้มูล มคอ.2

ค้นัหน มคอ.2

ลบ มคอ.2

แสดงสถนนัะ  มคอ.2

export มคอ.2



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

รายการ มคอ.2 ฉบับสมบูรณ์

มคอ.2 ฉบกบสมบูณณ์ คือ มคอ.2 ที่ผ่น่นักนริอนุัมกตห จนกสภนมหนวิหทยนลกยแม่โจ้ โดยหน้ันแสดง มคอ.2 ฉบกบ
สมบูริณ์น้ีั สนมนริถดำนเนัหนักนริ ค้นัหน, เพัห่มข้อมูล , ลบข้อมูล หริือ Export ข้อมูลเป็นั Microsoft Word ได้ ซ่ึึงจะ
อธิภหบนยในัขก้นัตอนั ต่อไป
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เพัห่มข้อมูล มคอ.2

ค้นัหน มคอ.2

ลบขอ้มูล มคอ.2

แสดงสถนนัะ  มคอ.2

คลห๊กเลือก มคอ.2 เพ่ืัอดูรินยละเอยีด/แก้ไข

ลบ มคอ.2

Export  มคอ.2 (Microsoft Word)



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

การเพ่ิม มคอ.2

• โดยกนริคลหก๊ปุ่ม           (เพัห่มรินยกนริ มคอ.2)

• ริะบบจะแสดงหน้ันจอเพัื่อให้ป้อนัข้อมูล มคอ.2 ใหม่ 

           ....................

หน้ัน 12/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• เลือกข้อมูลคณะ

• เลือกข้อมูลสนขนวิหชน (ตนม พั.ริ.ฏ.)
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• ป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 1

◦ ป้อนัข้อมูลตนมแบบ มคอ.2 ในัชอ่งต่นงๆ ตนมที่กำนหนัด
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ กนริเพั่มิข้อมูลอนจนริย์ ให้ค้นัหนจนก ชือ่หริือสกุล และเลือกรินยกนริที่ตอ้งกนริ

◦ หลกกจนกเลือกรินยชื่อที่ตอ้งกนริแล้วิ ให้คลหก๊ปุ่ม                             เพัื่อยืนัยกนั รินยชือ่และคุณวิุฒห
สนมนริถพัหมพัร์ินยละเอียดไดต้นมที่ตอ้งกนริ

◦ ข้อมูลอนจนริยท์ี่ทำนกนริเลือก จะอยู่ในัรินยกนริดกงริูป ซ่ึึงหนกต้องกนริเพั่มิรินยชือ่ อื่นัๆเพั่มิเตหม ให้ทำนตนม
ขก้นัตอนัเดหม 

◦ ซ่ึึงหนกตอ้งกนริลบรินยชื่อใดๆ ออกจนกรินยกนริ ให้ทำนกนริคลหก๊ปุ่ม        เพัื่อทำนกนริลบรินยชื่อที่ตอ้งกนริ
ออก โดยริะบบจะยืนัยกนัควินมต้องกนริในักนริลบรินยกนรินัก้นัๆ 
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ เพัห่มรินยละเอียดในัหกวิข้อถกดไป ตนมแบบฟอริม์กำนหนัด

◦ หนกเพัห่มรินยละเอียดตนมที่แบบฟอริม์กำนหนัดไวิเ้ริียบริ้อยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริคลห๊กปุ่ม        
เ               เพัือ่ยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป
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บกนัทึกข้อมูล



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• ป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 2

◦ เพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 2 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริ้อยแล้วิ ทำนกนริบกนัทึกข้อมูลโดยกนริคลหก๊
ปุ่ม            เพัื่อยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป
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เพัห่มรินยกนริใหม่



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• ป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 3

◦ เพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 3 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้ในัส่วินัที่ 1

◦ เพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 3 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้ในัส่วินัที่ 2
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ เพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 3 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิใ้นัส่วินัที่ 2 โดยในัสว่ินัน้ีั จะสกงเกตเห็นัวิ่นมี   
ปุ่ม                        เพัหิิอทำนกนริเพั่มิรินยกนริถกดไป ในัทก้ง 2 หกวิข้อ (2.5 และ 2.6)

◦ ซ่ึึงหนกตอ้งกนริลบรินยกนริใดๆ ออก ให้ทำนกนริคลห๊กปุ่ม        เพัื่อทำนกนริลบรินยกนริที่ต้องกนริออก โดย
ริะบบจะยืนัยกนัควินมตอ้งกนริในักนริลบรินยกนรินัก้นัๆ 

หน้ัน 19/97

เพัห่มชก้นัปี

เพัห่มปริะมนณกนริรินยริกบ

ริวิมอกตโนัมกตห

ริวิมอกตโนัมกตห

เพัห่มปริะมนณกนริรินยจ่นย

ริวิมอกตโนัมกตห



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ เพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 3 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้ในัส่วินัที่ 3 หกวิข้อ 3.1 โดยในัสว่ินัน้ีั ต้อง
กำนหนัดในัสว่ินัของโคริงสริน้งหลกกสูตริก่อนั โดยจะกำนหนัดตนมหมวิดที่ ริะบบกำนหนัดไวิ้ให้ ซ่ึึงในัแต่ละ
ริะดกบกนริศกึษนจะมีหมวิดที่แตกตน่งกกนัออกไป โดยในัแต่ละหมวิดสนมนริถเพัห่มหกวิข้อย่อยได้โดยกนริ      
คลห๊กปุ่ม                   เพัือ่ทำนกนริเพัห่มหกวิข้อย่อย ในัแตล่ะหมวิดที่ตอ้งกนริ

◦ ซ่ึึงหนกต้องกนริลบรินยกนริใดๆ ออก ให้ทำนกนริคลห๊กปุ่ม        เพัื่อทำนกนริลบรินยกนริที่ตอ้งกนริออก โดย
ริะบบจะยืนัยกนัควินมต้องกนริในักนริลบรินยกนรินัก้นัๆ 

หน้ัน 20/97

เพัห่มหกวิขอ้ย่อย

เพัห่มหกวิขอ้ย่อย

เพัห่มหกวิข้อย่อย



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ โดยในัส่วินัที่ 3 หกวิข้อ 3.1.3 (รินยวิหชน) โดยในัสว่ินัน้ีั ต้องกำนหนัดในัส่วินัของโคริงสริ้นงหลกกสตูริ ให้
เริียบริ้อย หลกงจนกนัก้นัคลห๊กปุ่ม                          เพัื่อทำนกนริโหลดโคริงสริ้นงหลกกสตูริมนเพัือ่ป้อนั
รินยวิหชนในัแต่ละหมวิด

หน้ัน 21/97

รีิเฟริชรินยวิหชน

ค้นัหนรินยวิหชน
เพัห่มรินยวิหชน



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ โดยในัสว่ินัที่ 3 หกวิข้อ ตกวิอย่นงแผ่นักนริศึกษน โดยในัสว่ินัน้ีัต้องทำนกนริกำนหนัดสว่ินัของโคริงสริน้ง
แผ่นักนริศกึษนก่อนั โดยสนมนริถเพัห่มแผ่นักนริศึกษนในัแต่ละปี/ภนคกนริศกึษน ไดโ้ดยกนริคลห๊กปุ่ม          

◦ หลกงจนกนัก้นัคลห๊กปุ่ม                                          เพัื่อทำนกนริโหลดโคริงสริน้งแผ่นักนริศึกษนเพัื่อ
ป้อนัรินยวิหชนในัแต่ ปี/ภนคกนริศึกษน

หน้ัน 22/97

เพัห่มรินยกนริ ปี/ภนค

รีิเฟริชตกวิอย่นงแผ่นักนริศึกษน

เพัห่มรินยวิหชนค้นัหนรินยวิหชน



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ สว่ินัคำนอธิภหบนยรินยวิหชน ริะบบจะดึงข้อมูลมนให้โดยอกตหโนัมกตห หลกงจนกทำนกนริบกนัทึกข้อมูล

◦ ในัหกวิข้อ 3.2 ชื่ออนจนริย์ผู่้สอนั โดยกนริเพั่มิข้อมูลอนจนริย์ ให้ค้นัหนจนก ชื่อหริือสกุล และเลือกรินยกนริ
ที่ตอ้งกนริ

◦ หลกกจนกเลือกรินยชื่อที่ตอ้งกนริแล้วิ ให้คลหก๊ปุ่ม                            เพัื่อยืนัยกนัรินยชือ่ และคุณวิุฒห
สนมนริถพัหมพัร์ินยละเอียดไดต้นมที่ตอ้งกนริ

◦ รินยชื่ออนจนริย์พัหเศษ ริะบบกำนหนัดให้พัหมพั์ชือ่ได้ตนมที่ตอ้งกนริ

หน้ัน 23/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ เพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 3 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้ในัส่วินัที่ 4

หน้ัน 24/97

ค้นัหนรินยชื่ออนจนริย์เพัห่มรินยชื่ออนจนริย์

พัหมพ์ัรินยชือ่อนจนริย์พัหเศษ

คุณวิุฒห พัหมพ์ัตนมท่ีต้องกนริ



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ เพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 3 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิใ้นัส่วินัที่ 5

หน้ัน 25/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ เพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 3 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริคลห๊ก
ปุ่ม               เพัือ่ยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป

หน้ัน 26/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• ป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 4

◦ เพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 4 สว่ินัที่ 1 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 

◦ เพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่4 ส่วินัที่ 2 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 

หน้ัน 27/97

เพัห่มรินยกนริใหม่

เพัห่มรินยกนริใหม่

เพัห่มรินยกนริใหม่



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

หน้ัน 28/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ รินยละเอียดในัหมวิดที่ 4 สว่ินัที่ 3 คือส่วินั Curriculum Mapping ซ่ึึงสนมนริถคลห๊กเพัือ่แก้ไขหริือตริวิจ
สอบได้

◦ สว่ินั Curriculum Mapping จะสริน้งมนจนก โคริงสริน้งหลกกสูตริและผ่ลกนริเริียนัริู้ในัแต่ละดน้นั ซ่ึึง
สนมนริถแก้ไขได้ โดยกนริคลห๊ก ที่วิงกลมเพัื่อทำนกนริเปลี่ยนัแปลงได้

◦ เมื่อกำนหนัดผ่ลกนริเริียนัริู่ในัแต่ละดน้นัเริียบริ้อยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริคลห๊กปุ่ม               เพัื่อ
ยืนัยกนั และเก็บข้อม

หน้ัน 29/97

คลหก๊

คลหก๊



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 5

◦ เพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 5 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 5 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริ้อยแล้วิ ทำนกนริบกนัทึกข้อมูลโดยกนริ 
คลห๊กปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริอืป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป

หน้ัน 30/97

บกนัทึกขอ้มูล



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 6

◦ เพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 6 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 6 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริ 
คลหก๊ปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป

หน้ัน 31/97

บกนัทึกขอ้มูล



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 7

◦ เพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 7 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 7 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริ้อยแล้วิ ทำนกนริบกนัทึกข้อมูลโดยกนริ 
คลห๊กปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริอืป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป

หน้ัน 32/97

บกนัทึกข้อมูล



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 8

◦ เพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 8 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 8 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริ 
คลหก๊ปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั 

หน้ัน 33/97

บกนัทึกข้อมูล



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

2.5 มคอ.3

มคอ.3 ฉบับ ดำ	2��าเนินการ

• แสดงจำนนัวินั มคอ.3 ฉบกบดำนเนัหนักนริ ตนมภนคกนริศกึษน/ปีกนริศึกษน

หน้ัน 34/97

เพัห่มข้อมูล มคอ.3

ค้นัหน

แสดงจำนนัวินั



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• รินยกนริ มคอ.3 ในัแต่ละภนคกนริศึกษน

หน้ัน 35/97

เพัห่มขอ้มูล มคอ.3

ค้นัหน มคอ.3

ลบ มคอ.3

Export  มคอ.3

แสดงสถนนัะ  มคอ.3

คลหก๊เลือก มคอ.3 เพ่ืัอดูรินยละเอียด/แก้ไข



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

การเพ่ิม มคอ.3

• โดยสนมนริถเพัห่ม  มคอ.3 จนกปุ่ม                                  (เพัห่มรินยกนริ มคอ.3)

• ริะบบจะแสดงหน้ันจอเพัื่อให้ป้อนัข้อมูล มคอ.3 ใหม่

...........

หน้ัน 36/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• เลือกข้อมูลคณะ

• เลือกข้อมูลภนควิหชน/สนขนวิหชน

• เลือก ปี/ภนคกนริศกึษน

หน้ัน 37/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 1

◦ ป้อนัข้อมูลตนมแบบ มคอ.3 ในัชอ่งต่นงๆ ตนมที่กำนหนัด

◦ ในัหกวิข้อ 4  อนจนริย์ผู่ร้ิกบผ่หดชอบรินยวิหชนและอนจนริย์ผู่้สอนั โดยกนริเพั่มิข้อมูลอนจนริย์ ให้ค้นัหนจนก ชื่อ
หริือสกุล และเลือกรินยกนริที่ตอ้งกนริ

◦ หลกกจนกเลือกรินยชือ่ที่ต้องกนริแล้วิ ให้คลห๊กปุ่ม                            เพัื่อยืนัยกนัรินยชื่อ และคุณวิุฒห
สนมนริถพัหมพัร์ินยละเอียดไดต้นมที่ต้องกนริ

หน้ัน 38/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ ในัหกวิข้อที่ 5 เลือก ภนคกนริศึกษน / ชก้นัปีที่เริียนั

◦ ในัหกวิข้อ 6  รินยวิหชนที่เริียนัมนก่อนัและต้องสอบผ่น่นั ให้ค้นัหนจนกริหกสวิหชนหริือชือ่วิหชน และเลือกรินยกนริ
ที่ตอ้งกนริ

◦ หลกงจนกเลือกรินยกนริที่ต้องกนริแลว้ิ ให้คลห๊กปุ่ม                       เพัื่อยืนัยกนัเพัห่มรินยวิหชนในัริะบบ

◦ ข้อมูลรินยวิหชนที่ทำนกนริเลือก จะอยู่ในัรินยกนริดกงริูป ซ่ึึงหนกตอ้งกนริเพั่มิรินยวิหชนอื่นัๆเพั่มิเตหม ให้ทำนตนม
ขก้นัตอนัเดหม 

◦ ซ่ึึงหนกตอ้งกนริลบรินยกนริใดๆ ออกจนกรินยกนริ ให้ทำนกนริคลห๊กปุ่ม        เพัื่อทำนกนริลบรินยกนริที่
ตอ้งกนริออก โดยริะบบจะยืนัยกนัควินมตอ้งกนริในักนริลบรินยกนรินัก้นัๆ 

หน้ัน 39/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ ในัหกวิข้อ 7  รินยวิหชนที่เริียนัควิบคู่กกนั ให้ค้นัหนจนกริหกสวิหชนหริือชือ่วิหชน และเลือกรินยกนริที่ต้องกนริ

◦ หลกงจนกเลือกรินยกนริที่ตอ้งกนริแล้วิ ให้คลห๊กปุ่ม                        เพัื่อยืนัยกนัเพัห่มรินยวิหชนในัริะบบ

◦ ข้อมูลรินยวิหชนทีท่ำนกนริเลือก จะอยู่ในัรินยกนริดกงริปู ซ่ึึงหนกต้องกนริเพั่มิรินยวิหชนอื่นัๆเพั่มิเตหม ให้ทำนตนม
ขก้นัตอนัเดหม 

◦ ซ่ึึงหนกต้องกนริลบรินยกนริใดๆ ออกจนกรินยกนริ ให้ทำนกนริคลห๊กปุ่ม        เพัื่อทำนกนริลบรินยกนริที่
ต้องกนริออก โดยริะบบจะยืนัยกนัควินมต้องกนริในักนริลบรินยกนรินัก้นัๆ 

◦ หนกเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 1 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริ 
คลห๊กปุ่ม               เพัื่อยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป
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บกนัทึกขอ้มูล



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 2

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 2 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 

◦ หนกเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 2 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริ้อยแล้วิ ทำนกนริบกนัทึกข้อมูลโดยกนริ 
คลหก๊ปุ่ม               เพัื่อยืนัยกนั หริอืป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป
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บกนัทึกขอ้มูล



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 3

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 3 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 

◦ หนกเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 3 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริ 
คลห๊กปุ่ม               เพัื่อยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 4

◦ เพัห่มผ่ลกนริเริียนัริูใ้นัแต่ละดน้นัโดยกนริกำนหนัดส่วินัหลกกไดต้นมตอ้งกนริ และในัส่วินัหลกกสนมนริถกำนหนัด
สว่ินัย่อยได้ตนมต้องกนริ เชน่ักกนั

◦ ซ่ึึงข้อมูลในัหมวิดที่ 4 น้ีั หนกริหกสวิหชน มีควินมสกมพักนัธิภ์กกบหลกกสูตริใดๆ จะมีกนรินัำนผ่ลกนริเริียนัริู่ทิี่หลกกสูต
รินักน้ัๆ กำนหนัดมนให้ มนใส่ข้อมูลให้อกตหโนัมกตห โดยไมจ่ำนเป็นัต้องป้อนัข้อมูลใหม่ แตห่นกในัเงื่อนัไข รินยวิหชน
นัก้นัๆ อนจมีกนริเปลี่ยนัแปลงเพัื่อให้เหมนะสมกกบรินยวิหชนนัก้นัๆ สนมนริถที่เพัห่มเตหมหริือแก้ไขได้ตนมต้องกนริ
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เพัห่มรินยกนริใหม่

เพัห่มรินยกนริย่อยใหม่



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ ผ่ลกนริเริียนัริู้ในัดน้นัที่ 1 (คุณธิภริริมจริหยธิภริริม)

◦ ผ่ลกนริเริียนัริู้ในัดน้นัที่ 2 (ควินมริู้)
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ ผ่ลกนริเริียนัริูใ้นัดน้นัที่ 3 (ทกกษะทนงปัญญน)

◦ ผ่ลกนริเริียนัริูใ้นัดน้นัที่ 4 (ทกกษะควินมสกมพักนัธิภร์ิะหวิ่นงบุคคลและควินมริกบผ่หดชอบ)

◦ ผ่ลกนริเริียนัริูใ้นัดน้นัที่ 5 (ทกกษะในักนริวิหเครินะห์เชหงตกวิเลข กนริสื่อสนริและเทคโนัโลยีสนริสนัเทศ )

◦ หนกผ่ลกนริเริียนัริู้ในัดน้นัที่ 6 ไม่มี ก็ไมจ่ำนเป็นัต้องป้อนัข้อมูล
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 5 

◦ กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 5 ส่วินัที่ 1 เป็นักนริป้อนัข้อมูล แผ่นักนริสอนัของ มคอ.3 ของรินยวิหชนของ 
ภนคกนริศกึษนและปีกนริศกึษน นัก้นัๆ โดยสนมนริถ เพัห่มแผ่นักนริสอนัเป็นัรินยสกปดนห์ไดต้นมควินมต้องกนริ 
โดยกนริ คลห๊กปุ่ม 

◦ หลกงจนกคลหก๊ปุ่ม                                               แลว้ิริะบบจะแสดง Dialog Box เพัื่อยืนัยกนักนริ
เพัห่มแผ่นักนริสอนัรินยสกปดนห์
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เพัห่มแผ่นักนริสอนั



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ หลกงจนกเพัห่มสกปดนห์กนริสอนัแล้วิ สนมนริถที่จะกำนหนัดผ่ลกนริเริียนัริูใ้นัแต่ละดน้นัได้ ตนมควินมเหมนะสม
ของแต่ละสกปดนห์กนริสอนั

◦ กำนหนัดรินยละเอียดกนริสอนัในัแต่ละคริก้งไดต้นมควินมต้องกนริ
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กำนหนัดผ่ลกนริเรีิยนัรู้ิ



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 5 ส่วินัที่ 2 เป็นักนริป้อนัข้อมูลแผ่นักนริปริะเมหนัผ่ลกนริเริียนัริู้ โดยกนริ คลห๊กปุ่ม

                                       เพัื่อเพัห่มรินยกนริแผ่นักนริปริะเมหนัใหม่ได้

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 5 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริ้อยแล้วิ ทำนกนริบกนัทึกข้อมูลโดยกนริ 
คลห๊กปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริอืป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป
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เพัห่มรินยกนริ



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 6

◦ ป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 6 ตนมแบบ มคอ.3 ในัชอ่งต่นงๆ ตนมที่กำนหนัด

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 6 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริ 
คลหก๊ปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 7

◦ ป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 7 ตนมแบบ มคอ.3 ในัช่องตน่งๆ ตนมที่กำนหนัด

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 7 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริ้อยแล้วิ ทำนกนริบกนัทึกข้อมูลโดยกนริ 
คลห๊กปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริอืป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป

• หมวิดที่ 8 แสดง Curriculum Mapping
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

2.6 มคอ.4

มคอ.4 ฉบับ ดำ	2��าเนินการ

• แสดงจำนนัวินั มคอ.4 ฉบกบดำนเนัหนักนริ ตนมภนคกนริศึกษน/ปีกนริศกึษน
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เพัห่มข้อมูล มคอ.4

ค้นัหน

แสดงจำนนัวินั



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• รินยกนริ มคอ.4 ในัแต่ละภนคกนริศกึษน
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เพัห่มข้อมูล มคอ.4

แสดงสถนนัะ  มคอ.4
ค้นัหน มคอ.4

ลบ มคอ.4

Export  มคอ.4



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

การเพ่ิม มคอ.4

• โดยสนมนริถเพั่มิ มคอ.4 จนกปุ่ม (เพัห่มรินยกนริ มคอ.4)

• ริะบบจะแสดงหน้ันจอเพัื่อให้ป้อนัข้อมูล มคอ.4

............

หน้ัน 53/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• เลือกข้อมูลคณะ

• เลือกข้อมูล สนขน/ภนควิหชน

• เลือก ปี/ภนคกนริศึกษน
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 1

◦ ป้อนัข้อมูลตนมแบบ มคอ.4 ในัช่องตน่งๆ ตนมที่กำนหนัด

◦ ในัหกวิข้อ 4  อนจนริย์ผู่้ริกบผ่หดชอบรินยวิหชนและอนจนริย์ผู่้สอนั โดยกนริเพั่มิข้อมูลอนจนริย์ ให้ค้นัหนจนก ชื่อ
หริือสกุล และเลือกรินยกนริที่ต้องกนริ

◦ หลกกจนกเลือกรินยชื่อที่ตอ้งกนริแล้วิ ให้คลหก๊ปุ่ม                            เพัื่อยืนัยกนัรินยชือ่ และคุณวิุฒห
สนมนริถพัหมพัร์ินยละเอียดไดต้นมที่ตอ้งกนริ
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ ในัหกวิข้อที่ 5 เลือก ภนคกนริศึกษน / ชก้นัปีที่เริียนั

◦ ในัหกวิข้อ 6  รินยวิหชนที่เริียนัมนก่อนัและต้องสอบผ่่นนั ให้ค้นัหนจนก ริหกวิวิหชนหริอืชื่อวิหชน และเลือก
รินยกนริที่ต้องกนริ

◦ หลกงจนกเลือกรินยกนริที่ตอ้งกนริแล้วิ ให้คลห๊กปุ่ม                       เพัื่อยืนัยกนัเพัห่มรินยวิหชนในัริะบบ

◦ ข้อมูลรินยวิหชนทีท่ำนกนริเลือก จะอยู่ในัรินยกนริดกงริปู ซ่ึึงหนกต้องกนริเพั่มิรินยวิหชนอื่นัๆเพั่มิเตหม ให้ทำนตนม
ขก้นัตอนัเดหม 

◦ ซ่ึึงหนกต้องกนริลบรินยกนริใดๆ ออกจนกรินยกนริ ให้ทำนกนริคลห๊กปุ่ม        เพัื่อทำนกนริลบรินยกนริที่
ต้องกนริออก โดยริะบบจะยืนัยกนัควินมต้องกนริในักนริลบรินยกนรินัก้นัๆ 
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ ในัหกวิข้อ 7  รินยวิหชนที่เริียนัควิบคู่กกนั ให้ค้นัหนจนกริหกสวิหชนหริือชื่อวิหชน และเลือกรินยกนริที่ตอ้งกนริ

◦ หลกงจนกเลือกรินยกนริที่ต้องกนริแลว้ิ ให้คลห๊กปุ่ม                        เพัื่อยืนัยกนัเพัห่มรินยวิหชนในัริะบบ

◦ ข้อมูลรินยวิหชนที่ทำนกนริเลือก จะอยู่ในัรินยกนริดกงริูป ซ่ึึงหนกตอ้งกนริเพั่มิรินยวิหชนอื่นัๆเพั่มิเตหม ให้ทำนตนม
ขก้นัตอนัเดหม 

◦ ซ่ึึงหนกตอ้งกนริลบรินยกนริใดๆ ออกจนกรินยกนริ ให้ทำนกนริคลห๊กปุ่ม        เพัื่อทำนกนริลบรินยกนริที่
ตอ้งกนริออก โดยริะบบจะยืนัยกนัควินมตอ้งกนริในักนริลบรินยกนรินัก้นัๆ 

◦ หนกเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 1 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริ้อยแล้วิ ทำนกนริบกนัทึกข้อมูลโดยกนริ 
คลหก๊ปุ่ม               เพัื่อยืนัยกนั หริอืป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป
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บกนัทึกข้อมูลบกนัทึกข้อมูล



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 2

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 2 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 

◦ หนกเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 2 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริ 
คลห๊กปุ่ม               เพัื่อยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 3

◦ เพัห่มผ่ลกนริเริียนัริูใ้นัแต่ละดน้นัโดยกนริกำนหนัดส่วินัหลกกไดต้นมตอ้งกนริ และในัส่วินัหลกกสนมนริถกำนหนัด
สว่ินัย่อยได้ตนมต้องกนริ เชน่ักกนั

◦ ซ่ึึงข้อมูลในัหมวิดที่ 3 น้ีั หนกริหกสวิหชน มีควินมสกมพักนัธิภ์กกบหลกกสูตริใดๆ จะมีกนรินัำนผ่ลกนริเริียนัริู่ทิี่ หลกก
สตูรินัก้นัๆ กำนหนัดมนให้ มนใส่ข้อมูลให้อกตหโนัมกตห โดยไม่จำนเป็นัตอ้งป้อนัข้อมูลใหม่ แต่หนกในัเงื่อนัไข รินยวิห
ชนนัก้นัๆ อนจมีกนริเปลี่ยนัแปลงเพัื่อให้เหมนะสมกกบรินยวิหชนนัก้นัๆ สนมนริถที่เพัห่มเตหมหริอืแก้ไขไดต้นม
ตอ้งกนริ
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เพัห่มรินยกนริใหม่

เพัห่มรินยกนริย่อยใหม่



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ ผ่ลกนริเริียนัริู้ในัดน้นัที่ 1 (คุณธิภริริมจริหยธิภริริม)

◦ ผ่ลกนริเริียนัริู้ในัดน้นัที่ 2 (ควินมริู้)

◦ ผ่ลกนริเริียนัริู้ในัดน้นัที่ 3 (ทกกษะทนงปัญญน)
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ ผ่ลกนริเริียนัริูใ้นัดน้นัที่ 4 (ทกกษะควินมสกมพักนัธิภร์ิะหวิ่นงบุคคลและควินมริกบผ่หดชอบ)

◦ ผ่ลกนริเริียนัริูใ้นัดน้นัที่ 5 (ทกกษะในักนริวิหเครินะห์เชหงตกวิเลข กนริสื่อสนริและเทคโนัโลยีสนริสนัเทศ )

◦ หนกผ่ลกนริเริียนัริู้ในัดน้นัที่ 6 ไม่มี ก็ไมจ่ำนเป็นัต้องป้อนัข้อมูล

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 3 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริ 
คลหก๊ปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 4

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 4 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 4 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริ 
คลหก๊ปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 5

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 5 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 5 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริ้อยแล้วิ ทำนกนริบกนัทึกข้อมูลโดยกนริ 
คลห๊กปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริอืป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 6

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 6 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 6 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริ 
คลหก๊ปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 7

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 7 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 

• หมวิดที่ 8 แสดง Curriculum Mapping
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

2.7 มคอ.5

มคอ.5 ฉบับ ดำ	2��าเนินการ

• แสดงจำนนัวินั มคอ.5 ฉบกบดำนเนัหนักนริ ตนมภนคกนริศึกษน/ปีกนริศกึษน
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เพัห่มขอ้มูล มคอ.5

ค้นัหน

แสดงจำนนัวินั



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• รินยกนริ มคอ.5 ในัแต่ละภนคกนริศกึษน
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เพัห่มขอ้มูล มคอ.5

แสดงสถนนัะ  มคอ.5

ค้นัหน มคอ.5

Export  มคอ.5

ลบ มคอ.5



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

การเพ่ิม มคอ.5

• โดยสนมนริถเพัหม่  มคอ.5 จนกปุ่ม                                  (เพัห่มรินยกนริ มคอ.5)

• ริะบบจะแสดงหน้ันจอเพัื่อให้ป้อนัข้อมูล มคอ.5 ใหม่

..........
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• วิหธิภกีนริทำน  มคอ.5 สนมนริถทำนไดโ้ดยง่นย โดยใช้วิหธิภกีนริ Copy ข้อมูลจนก มคอ.3 ที่ตอ้งกนริทำน มคอ.5 ในัภนค
กนริศึกษนนัก้นัๆ 

• ค้นัหนริหกสวิหขน หริือ ชือ่วิหชน และตริวิจสอบ ปีและภนคกนริศึกษน จนกนัก้นัทำนกนริเลือกรินยวิหชนที่ติอ้งกนริ 

• ริะบบจะยืนัยกนัแสดงสถนนัะและแจ้งเตือนั

• จนกนัก้นัริอสกกคริู ่ริะบบจะทำนกนริโหลดข้อมูลที่จำนเป็นัต่อกนริทำน มคอ.5 
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• ริะบจะทำนกนริโหลดข้อมูลในัสว่ินัที่ มคอ.5 เชื่อมโยงกกบ มคอ.3 มนให้อกตหโนัมกตห
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คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 1

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 1 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด ซ่ึึงในัส่วินัน้ีัจะนัำนข้อมูลมนจนก มคอ.3

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 1 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริ 

หน้ัน 73/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

คลห๊กปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริอืป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป

หน้ัน 74/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 2

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 2 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด ซ่ึึงในัส่วินัน้ีัจะนัำนข้อมูลมนจนก มคอ.3

หน้ัน 75/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 2 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 2 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด

หน้ัน 76/97

เพัห่มรินยกนริ



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 2 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 2 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริ 
คลหก๊ปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป

หน้ัน 77/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 3

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 3 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด ซ่ึึงในัสว่ินัน้ีัจะนัำนข้อมูลมนจนก ริะบบทะเบียนั

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 3 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 

หน้ัน 78/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 3 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 3 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริ 
คลหก๊ปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป

หน้ัน 79/97

เพัห่มรินยกนริ

เพัห่มรินยกนริ



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

หน้ัน 80/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 4

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 4 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 4 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริ 
คลหก๊ปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป

หน้ัน 81/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 5

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 5 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 5 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริ้อยแล้วิ ทำนกนริบกนัทึกข้อมูลโดยกนริ 
คลห๊กปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริอืป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป

หน้ัน 82/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 6

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 6 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด 

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 6 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริ 
คลหก๊ปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป

หน้ัน 83/97

เพัห่มรินยกนริ

เพัห่มรินยกนริ

เพัห่มรินยกนริ



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

2.8 มคอ.6

มคอ.6 ฉบับ ดำ	2��าเนินการ

• แสดงจำนนัวินั มคอ.6 ฉบกบดำนเนัหนักนริ ตนมภนคกนริศกึษน/ปีกนริศึกษน

หน้ัน 84/97

เพัห่มข้อมูล มคอ.6
ค้นัหน

แสดงจำนนัวินั



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• รินยกนริ มคอ.6 ในัแต่ละภนคกนริศึกษน

หน้ัน 85/97

เพัห่มข้อมูล มคอ.6

ค้นัหน มคอ.6

แสดงสถนนัะ  มคอ.6

ลบ มคอ.6

Export  มคอ.6



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

การเพ่ิม มคอ.6

• โดยสนมนริถเพัห่ม  มคอ.6 จนกปุ่ม                                  (เพัห่มรินยกนริ มคอ.6)

• ริะบบจะแสดงหน้ันจอเพัื่อให้ป้อนัข้อมูล มคอ.6 ใหม่

หน้ัน 86/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• วิหธิภีกนริทำน  มคอ.6 สนมนริถทำนได้โดยง่นย โดยใชว้ิหธิภีกนริ Copy ข้อมูลจนก มคอ.4 ที่ต้องกนริทำน มคอ.6 ในัภนค
กนริศกึษนนัก้นัๆ 

• ค้นัหนริหกสวิหขน หริือ ชื่อวิหชน และตริวิจสอบ ปีและภนคกนริศกึษน จนกนัก้นัทำนกนริเลือกรินยวิหชนที่ติ้องกนริ 

• ริะบบจะยืนัยกนัแสดงสถนนัะและแจ้งเตอืนั

• จนกนัก้นัริอสกกคริู่ ริะบบจะทำนกนริโหลดข้อมูลที่จำนเป็นัต่อกนริทำน มคอ.6

หน้ัน 87/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• ริะบจะทำนกนริโหลดข้อมูลในัสว่ินัที่ มคอ.6 เชื่อมโยงกกบ มคอ.4 มนให้อกตหโนัมกตห

หน้ัน 88/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 1

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 1 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด ซ่ึึงในัส่วินัน้ีัจะนัำนข้อมูลมนจนก มคอ.4

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 1 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริ 
คลหก๊ปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป

หน้ัน 89/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 2

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 2 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด

หน้ัน 90/97

เพัห่มรินยกนริ

เพัห่มรินยกนริ



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 2 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 2 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริ 
คลหก๊ปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป

หน้ัน 91/97

เพัห่มรินยกนริ

เพัห่มรินยกนริ



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 3

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 3 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด ซ่ึึงในัสว่ินัน้ีัจะนัำนข้อมูลมนจนก ริะบบทะเบียนั

หน้ัน 92/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 4

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 4 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 4 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริ 
คลหก๊ปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป

หน้ัน 93/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 5

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 5 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 5 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริ้อยแล้วิ ทำนกนริบกนัทึกข้อมูลโดยกนริ 
คลห๊กปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริอืป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป

หน้ัน 94/97



คู่มือกนริใช้งนนัริะบบฐนนัข้อมูลหลกกสูตริตนมกริอบมนตริฐนนัคุณวิุฒหริะดกบอุดมศึกษนแห่งชนตห มหนวิหทยนลกยแม่โจ้

• กนริป้อนัข้อมูลในัหมวิดที่ 6

◦ ป้อนัรินยละเอียดในัหมวิดที่ 6 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัด

◦ เมื่อเพัห่มรินยละเอียดในัหมวิดที่ 6 ตนมที่แบบฟอริ์มกำนหนัดไวิ้เริียบริอ้ยแลว้ิ ทำนกนริบกนัทกึข้อมูลโดยกนริ 
คลหก๊ปุ่ม                เพัื่อยืนัยกนั หริือป้อนัข้อมูลในัหมวิดถกดไป

หน้ัน 95/97

เพัห่มรินยกนริ

เพัห่มรินยกนริ
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