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1. การจัดการเว็บไซต์ 

 เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้จาก URL --> http://mou.kmutnb.ac.th 

 
ภาพที่ 1 - 1 หน้าจอแรกเว็บไซต ์

 ในหน้าจอนีป้ระกอบด้วย 

- เมนู “Sign in”  ส าหรบัเข้าสู่ระบบ 

- เมนู “Mou”  ส าหรับกลบัมายังหน้าจอแสดงตารางข้อมูลสญัญาความร่วมมอื 

- เมนู “Dashboard”  ส าหรบัไปยังหน้าจอแสดงกราฟสรปุจ านวนข้อมูลสญัญาความ

ร่วมมือ 

- ปุ่ม “ไทย” “ENG”  ส าหรบัเลือกภาษาของการแสดงผลในช่องค้นหา  

- แถบค้นหาข้อมูลความร่วมมือ สามารถค้นหาได้หลายเงื่อนไขพร้อมกัน  

- ตารางแสดงข้อมลูสญัญาความร่วมมือ 
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1.1 หน้าจอแสดงกราฟสรปุจ านวนข้อมูลสญัญาความร่วมมือ  

สามารถเข้าถึงได้จากการคลิกเมนู “Dashboard”   

 
ภาพที่ 1 -2 กราฟสรปุจ านวนสัญญาความร่วมมือแยกตามประเทศ 

 

ภาพที่ 1 -3 กราฟสรปุจ านวนสัญญาความร่วมมือแยกตามคณะ 
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ภาพที่ 1 -4 กราฟสรปุจ านวนสัญญาความร่วมมือแยกตามปี 

 ในหน้าจอนีป้ระกอบด้วย 

- กราฟสรปุข้อมลูจ านวนสญัญาความร่วมมือแยกตามประเทศ 

- กราฟสรปุข้อมลูจ านวนสญัญาความร่วมมือแยกตามคณะ 

- กราฟสรปุข้อมลูจ านวนสญัญาความร่วมมือแยกตามปี 

 

1.2 หน้าจอ “Sign In”  

สามารถเข้าถึงโดยการคลิกเมนู “Sign In”    

 
ภาพที่ 1 -5 หน้าจอ “Sign in” 

 ในหน้าจอนีป้ระกอบด้วย 

- ช่องส าหรับกรอก Username โดย Username นั้นจะใช้เปน็ E-mail ของทางมหาวิทยาลัย

เช่น “example.e@op.kmutnb.ac.th” 

- ช่องส าหรับกรอก Password 
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1.3 หน้าจอเว็บไซต์เมื่อเข้าสู่ระบบ 

 
ภาพที่ 1 -6 หน้าจอเว็บไซตเ์มื่อเข้าสูร่ะบบ 

 ในหน้าจอนีจ้ะมเีมนูปรากฏต่างกันตามสทิธ์ิผู้ใช้งาน ประกอบด้วย 

- เมนู “ข้อมลูพื้นฐาน (Master Data)”  ส าหรบัการเรียกดู เพิ่มลบ แก้ไข 

ข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมลูพื้นฐานต้ังต้นของระบบ โดยเมนูนีจ้ะแสดงใหเ้ห็น และใช้ได้เฉพาะผูท้ี่มี

สิทธ์ิเป็น ผู้ใช้งานระดบัสงู (Superuser) และผู้ดูแลระบบ (Admin) เท่านั้น 

- เมนู “MOU”  ส าหรับเรียกดู ค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลบนัทึกข้อตกลงสญัญาความ

ร่วมมือ MOU และข้อมลูบันทึกกจิกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU 

- เมนู “เปลี่ยนรหสัผ่าน (Change Password)”   

- เมนู “Log out”   

- ส่วนของแถบ “แจง้เตือน MOU ใกลส้ิ้นสุดสัญญา” ส าหรบัแสดง บันทกึความร่วมมือ ที่ใกล้

หมดอายุในอีก 1 เดือน และเลอืกจ านวนเดอืนได้เป็น 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน ตามต้องการ 

- กราฟสรปุข้อมลูจ านวนสญัญาความร่วมมือแยกตามประเทศ 

- กราฟสรปุข้อมลูจ านวนสญัญาความร่วมมือแยกตามคณะ 

- กราฟสรปุข้อมลูจ านวนสญัญาความร่วมมือแยกตามปี 
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2. การจัดการข้อมูลบันทึกความร่วมมือ (MOU) 

2.1 การเพ่ิมข้อมลู MOU 

เมื่อผู้ใช้เข้าสูร่ะบบแล้วใหเ้ข้าที่ เมนู “MOU” --> “ข้อมลูบนัทึกข้อตกลงสญัญาความร่วมมือ (MOU)" 

 --> “เพิ่มข้อมูล / Add New MOU Data”  

 
ภาพที่ 2 - 1 ภาพหน้าจอตารางแสดงข้อมูล MOU 
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ภาพที่ 2 - 2 หน้าจอเพิ่มข้อมลู MOU 

 หน้าจอในส่วนน้ีประกอบด้วย 

- ช่องกรอกข้อมลู โดยหัวข้อไหนที่มเีครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ก ากับ จะเว้นว่างไม่ได้ 

- เมนูตัวเลอืก “ในประเทศ/Domestic Mou” “ระหว่างประเทศ/International MOU” 

 ส าหรบัเลือกประเภทของบันทึกข้อตกลงสญัญา

ความร่วมมือ (MOU) ที่ต้องการจะกรอก  
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- ปุ่ม “Add More Partner Organization”  ส าหรับเพิม่ช่องกรอกข้อมลู

องค์กรคู่สัญญา 

- ปุ่ม “Add More Signed Name Of Host(KMUTNB)”  ส าหรับ

เพิ่มช่องกรอกข้อมลูช่ือผูล้งนามในบันทึกข้อตกลงสัญญาความร่วมมือ (MOU) 

- ปุ่ม “Add More Files”  ส าหรับเพิ่มช่องอัพโหลดไฟล์บันทกึข้อตกลงสญัญาความ

ร่วมมือ (MOU) 

- เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก / Submit”   เพื่อท าการบันทึก

ข้อมูล หรือกดปุ่ม “ล้างข้อมลู / Clear”  เพื่อล้างข้อมลูในช่องกรอกข้อมลู  
 

2.1.1 การเพ่ิมข้อมลูบุคคลผู้ติดต่อ 

เข้าถึงได้จากการคลิกสัญลักษณ์  ในตารางแสดงข้อมูล MOU 

 
ภาพที่ 2 - 3 หน้าจอเพิ่มข้อมลูบุคคลผู้ติดต่อ 

หน้าจอในส่วนน้ีประกอบด้วย 

- ช่องกรอกข้อมลูรายละเอียดบุคคลผู้ติดต่อ โดยหัวข้อไหนทีม่ีเครื่องหมายดอกจันสีแดง 

(*) ก ากับจะเว้นว่างไม่ได้ 

- ปุ่ม “Add More”  ส าหรับเพิ่มข้อมูลบุคคลผู้ติดต่อ และปุม่ “บันทึก / 

Submit”  ส าหรับบันทึกข้อมลู 
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2.2 การแก้ไขข้อมูล MOU 

เข้าถึงได้จากการคลิกที่ปุ่ม   ในตารางแสดงข้อมูล MOU 

 

ภาพที่ 2 - 4 หน้าจอแก้ไขข้อมูล MOU 

 หน้าจอในส่วนน้ีประกอบด้วย 

- หน้าจอนีร้ายละเอียดจะเหมือนกับหน้าจอเพิ่มข้อมูลบันทึกข้อตกลงสัญญาความร่วมมือ 

(MOU) แต่จะมีข้อมูลบันทึกข้อตกลงสัญญาความร่วมมอื (MOU) ทีผู่้ใช้เลือกข้ึนมาแสดง  

- ปุ่ม “X”  ส าหรบัลบข้อมลู 
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2.2.1 การแก้ไขข้อมูลบุคคลผู้ติดต่อ 

เข้าถึงได้จากการคลิกสัญลักษณ์   ในตารางแสดงข้อมลูบันทกึข้อตกลงสญัญาความ

ร่วมมือ (MOU) 

 

ภาพที่ 2 - 5 หน้าจอแก้ไขข้อมูลบุคคลผู้ติดต่อ 

2.3 การลบข้อมูล MOU 

ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมลู MOU จากการคลิกปุ่ม  ในตารางแสดงข้อมลู MOU 

2.4 การดูข้อมูล MOU 

เข้าถึงได้จากการคลิกที่ปุ่ม  ในตารางแสดงข้อมลู MOU 

 
ภาพที่ 2 - 6 หน้าจอแสดงข้อมลู MOU 
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3. การจัดการข้อมูลกิจกรรมภายใต้บันทึกความร่วมมือ (Activities of MOU) 
เมื่อผู้ใช้เข้าสูร่ะบบแล้วใหเ้ข้าที่  

เมนู “MOU” --> “ข้อมูลกิจกรรมภายใต้ MOU (Activities under MOU)" 

   

 หรือคลิกทีส่ัญลักษณ์  ในตารางแสดงข้อมูลบันทึกข้อตกลงสัญญาความร่วมมือ (MOU) 

 
 

ภาพที่ 3 - 1 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมลูกจิกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU 

 หน้าจอในส่วนน้ีจะประกอบไปด้วย 

- แถบค้นหาข้อมูลกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU  

- ปุ่ม “เพิม่ข้อมลู / Add New Data”  ส าหรับเพิ่มข้อมลูกจิกรรมภายใต้ความ

ร่วมมือ MOU โดยปุ่มนีจ้ะแสดงเมื่อผู้ใช้ท าการ คลิก  ในตารางแสดงข้อมลู MOU  

- ปุ่ม เมื่อคลิกแล้วจะไปยงัหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมลูกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU 

- ปุ่ม  เมื่อคลกิแล้วจะไปยังหน้าจอแก้ไขข้อมูลข้อมลูกจิกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU 

- ปุ่ม เมื่อคลิกแล้วจะเป็นการลบข้อมลูกจิกรรมภายใต้ความรว่มมือ MOU 
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3.1 การเพ่ิมข้อมลูกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU 

เข้าถึงได้จากการคลิกปุ่ม “เพิ่มข้อมลู / Add New Data”   ในหน้าจอ  

แสดงรายละเอียดข้อมลูกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU 

 
 

ภาพที่ 3 - 2 หน้าจอเพิ่มข้อมลูกจิกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU 

 หน้าจอในส่วนน้ีประกอบด้วย 

- ช่องกรอกข้อมลูรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU โดยหัวข้อไหนที่มี

เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ก ากบัจะเว้นว่างไม่ได้ 

- ช่องกรอก “ช่ือความร่วมมือ/MOU Name” ไม่สามารถแก้ไขได้  

- ปุ่ม “Add More Involved Person”  ส าหรบัเพิ่มช่องกรอกบุคคลผู้

ติดต่อที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมภายใต้ความร่วมมอื MOU 
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- ปุ่ม “Add More KMUTNB Involved Person”  ส าหรับเพิ่มช่อง

กรอกบุคคลผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกบักิจกิจกรรมภายใต้ความรว่มมือ MOU ของทาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

- ปุ่ม “Add More File”  ส าหรบัเพิ่มช่องอพัโหลดไฟลท์ี่เกี่ยวข้องกับกจิกรรม

ภายใต้ความร่วมมือ MOU 

- เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก / Submit”  เพื่อท าการบันทึก

ข้อมูล หรือกดปุ่ม “ล้างข้อมลู / Clear”  เพื่อล้างข้อมลูที่กรอกในกรณีที่

ต้องการกรอกใหม ่

 

3.2 การแก้ไขข้อมูลกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU 

เข้าถึงได้จากการคลิกปุ่ม  ตารางแสดงข้อมลูกจิกรรมภายใตค้วามร่วมมือ MOU 

 

ภาพที่ 3 - 3 หน้าจอแก้ไขข้อมูลกจิกรรมภายใต้ความร่วมมอื MOU 
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 หน้าจอในส่วนน้ีประกอบด้วย 

- หน้าจอนีร้ายละเอียดจะเหมือนกับหน้าจอเพิ่มข้อมูลกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU แต่จะ

มีข้อมูลของกจิกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU ทีผู่้ใช้เลือกขึน้มาแสดง 

- ปุ่ม “X”  ส าหรบัลบข้อมลู 

 

3.3 การลบข้อมูลกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU 

ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมลูกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU จากการคลกิปุม่  ในตาราง 

แสดงข้อมลู กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU 

 

3.4 การดูข้อมูลกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU 

เข้าถึงได้จากการคลิกปุ่ม  ตารางแสดงข้อมลูกจิกรรมภายใตค้วามร่วมมือ MOU 

 
ภาพที่ 3 - 4 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมลูกจิกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU 
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4. การจัดพิมพ์รายงาน 

4.1 การจัดพิมย์รายงานกราฟสรปุจ านวนข้อมูล 

 เมนู “รายงาน (Reports)” ส าหรบัเรียกดูกราฟสรปุจ านวนข้อมูลความร่วมมือ และสามารถ export 

ข้อมูลออกมาใหอ้ยู่ในรูปแบบรูปภาพได้  

 4.1.1 เมนู “แผนภูมิภาพแสดงสรุปจ านวนสัญญาความรว่มมือตามประเทศ” 

เข้าถึงได้จากคลกิเมนู “รายงาน (Report)” --> 

“แผนภูมิภาพแสดงสรุปจ านวนสัญญาความร่วมมือตามประเทศ” 

 

ภาพที่ 4 -  1 แผนภูมิภาพแสดงสรุปจ านวนสัญญาความร่วมมือตามประเทศ 

  หน้าจอในส่วนน้ีจะประกอบไปด้วย 

- แถบค้นหาข้อมูลกราฟสรปุจ านวนความร่วมมือ โดยสามารถค้นหาได้จากช่วงเวลา หรือ 

สถานะความร่วมมือ 

- กราฟแผนภูมิแท่งสรปุจ านวนความร่วมมอืแยกตามประเทศในรูปแบบตัวเลข 

- กราฟวงกลมสรปุจ านวนความร่วมมือแยกตามประเทศในรปูแบบเปอรเ์ซ็น 

- ปุ่ม “Report”    เมื่อคลิกแล้วจะ export กราฟออกมาในรปูแบบรูปภาพ 
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4.1.2 เมนู “แผนภูมิภาพแสดงสรุปจ านวนสญัญาความรว่มมือตามคณะ” 

เข้าถึงได้จากคลกิเมนู “รายงาน (Report)” --> 

“แผนภูมิภาพแสดงสรุปจ านวนสัญญาความร่วมมือตามคณะ” 

 

ภาพที่ 4 -  2 แผนภูมิภาพแสดงสรุปจ านวนสัญญาความร่วมมือตามคณะ 

  หน้าจอในส่วนน้ีจะประกอบไปด้วย 

- แถบค้นหาข้อมูลกราฟสรปุจ านวนความร่วมมือ โดยสามารถค้นหาได้จากช่วงเวลา หรือ 

สถานะความร่วมมือ 

- กราฟแผนภูมิแท่งสรปุจ านวนความร่วมมอืแยกตามคณะในรูปแบบตัวเลข 

- กราฟวงกลมสรปุจ านวนความร่วมมือแผกตามคณะในรปูแบบเปอรเ์ซ็น 

- ปุ่ม “Report”   เมื่อคลิกแล้วจะ export กราฟออกมาในรูปแบบรปูภาพ 
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4.1.3 เมนู “แผนภูมิภาพแสดงสรุปจ านวนสญัญาความรว่มมือตามปี” 

เข้าถึงได้จากคลกิเมนู “รายงาน (Report)” --> 

“แผนภูมิภาพแสดงสรุปจ านวนสัญญาความร่วมมือตามปี” 

 

ภาพที่ 4 -  3 แผนภูมิภาพแสดงสรุปจ านวนสัญญาความร่วมมือตามปี 

  หน้าจอในส่วนน้ีจะประกอบไปด้วย 

- แถบค้นหาข้อมูลกราฟสรปุจ านวนความร่วมมือ โดยสามารถค้นหาได้จากช่วงเวลา หรือ 

สถานะความร่วมมือ 

- กราฟแผนภูมิแท่งสรปุจ านวนความร่วมมอืแยกตามปีในรูปแบบตัวเลข 

- กราฟวงกลมสรปุจ านวนความร่วมมือแผกตามปีในรูปแบบเปอรเ์ซ็น 

- ปุ่ม “Report”   เมื่อคลิกแล้วจะ export กราฟออกมาในรปูแบบรูปภาพ 
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4.2 การจัดพิมย์รายงานข้อมูล MOU 

เมื่อผู้ใช้เข้าสูร่ะบบแล้วใหเ้ข้าที่ เมนู “MOU” --> “ข้อมลูบนัทึกข้อตกลงสญัญาความร่วมมือ (MOU)" 

 --> “รายงาน / Report”  โดยข้อมูลที่ออกมาจะอยู่ใน

รูปแบบไฟล์ Excel 

 

4.3 การจัดพิมย์รายงานข้อมูลกิจกรรมภายใต้ความร่วมมอื MOU 

เมื่อผู้ใช้เข้าสูร่ะบบแล้วใหเ้ข้าที่  

เมนู “MOU” --> “ข้อมูลกิจกรรมภายใต้ MOU (Activities under MOU)" 

   

หรือคลิกทีส่ัญลักษณ์  ในตารางแสดงข้อมูลบันทึกข้อตกลงสัญญาความร่วมมือ (MOU) 

--> “รายงาน / Report”   โดยข้อมูลที่ออกมาจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel 
 


