
ขัน้ตอนวิธีการเข้าใช้งานครัง้แรก หรือ เปล่ียนรหสัผา่น  

1.กดไปที ่เขา้ใชค้รัง้แรก/ลมืรหสัผ่าน 

2.กรอก Email ทีไ่ดจ้ากมหาวทิยาลยั ในทีน่ี้คอื s5904062111111@email.kmutnb.ac.th 

3.กดปุ่ ม ส่งอเีมลลร์เีซทรหสัผ่าน 

4.ปิด Browser Internet 

5.เปิด Browser ใหมเ่พื่อเขา้ไปตรวจสอบที ่Email ของตวัเอง ใน inbox หรอื junk mail  

6.กดเขา้ Link ทีส่่งมากบั email  โดย link จะมอีาย ุ7 วนันบัตัง้แต่วนัทีก่ดส่ง 

7.เมือ่กดเขา้ link มาจะมใีหก้รอกรหสัผ่านใหม่ ใหท้ าการกรอกรหสัผ่านใหม ่2 ครัง้ แลว้กดตกลง เป็นอนั
เสรจ็สิน้ 

 

ขัน้ตอนโดยปกติของนักศึกษาจะเป็นการท างานตามล าดบั ดงัน้ี  

1.นกัศกึษาตอ้ง Upload Transcript ท าได ้2วธิ ีคอื  

1.1 หน้าหลกั   Panel โปรไฟล ์  หวัขอ้ ทรานสคริป คลกิทีปุ่่ ม อพัเดท    

1.2 ไปที ่Navbar ช่ือตวัเอง   โปรไฟลข์องฉัน  หวัขอ้ ทรานสคริป คลกิทีปุ่่ ม อพัเดท    

**นามสกลุไฟลต้์องเป็น  .jpg  .pdf  .png  .gif เท่านัน้ อพัโหลดสงูสดุได้ 4 ไฟล ์

 

2.สรา้งกลุ่มส าหรบัไปฝึกงาน 

เมือ่ไดร้บัพจิารณา Approve Transcript จาก อาจารยป์ระจ าชัน้ปีแลว้จะสามารถสรา้งกลุ่มไปฝึกงานได้  

หน้าหลกั   Panel ค าเชิญเข้าสู่กลุ่มฝึกงาน   กรอกรหสันศ. แลว้กดปุ่ ม เชิญ หรอื  ตอ้งการไป
ฝึกงานคนเดยีว กดปุ่ ม สร้างกลุ่มเดียว 

**บคุคลท่ีสามารถเชิญเข้ากลุ่มได้ต้องผ่านการ Approve transcript แล้วและ ยงัไม่มีกลุ่มฝึกงาน 
เท่านัน้ 

mailto:s5904062111111@email.kmutnb.ac.th


**สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีสิทธิท่ีจะเชิญสมาชิกใหม่ได้ 

**สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีสิทธิท่ีจะขบัไล่สมาชิก ทุกคน รวมถึง ตวัเอง ออกจากกลุ่มได้ 

 

3.ก าหนดหน่วยงานเขา้รบัการฝึกงาน  

ไปที ่Navbar การฝึกงาน  กลุ่มฝึกงาน  รายละเอียดหน่วยฝึกงาน  กดปุ่ ม แก้ไข   

การกรอกฟอรม์ 

3.1 ชื่อหน่วยงาน เลอืกจาก Dropdown ทีม่ปีระวตัวิ่าเคยมนีกัศกึษาไปฝึกงาน  

**หาก ช่ือหน่วยงาน ไมม่อียูใ่นตวัเลอืกใหก้ด สร้างหน่วยงานใหม่ 

3.2 ชื่อผูต้ดิต่อ ใหก้รอกช่ือบคุคลทีน่กัศกึษาไปท าการตดิต่อเพื่อขอเขา้รบัการฝึกงาน 

เช่น นาย สมชาย ชาตชิาย เป็นตน้ 

3.3 เบอรโ์ทรศพัท ์ใหก้รอกเบอรโ์ทรศพัทข์องผูต้ดิต่อ 

เช่น 081-234-5678 เป็นตน้ 

3.4 หวัหน้าส่วนงานทีพ่จิารณาการรบัเขา้ฝึกงาน ใหก้รอกต าแหน่งของบุคคลทีร่บัเขา้ฝึกงาน  และ ชื่อ
หน่วยงานทีร่บัเขา้ฝึกงาน ตามล าดบั ม ี3 กรณดีงั 

1. ตวัอยา่ง  กรณตีอ้งระบุชื่อบุคคลพรอ้มต าแหน่ง 

ดร.สมเกยีต ิจารสุมบรูณ์ ผูอ้ านวยการบรหิาร บรษิทั MSIG จ ากดั 

2. ตวัอยา่ง กรณรีะบุต าแหน่งอยา่งเดยีว 

ผูอ้ านวยการบรหิาร บรษิทั MSIG จ ากดั 

3. ตวัอยา่ง กรณรีะบุชื่ออยา่งเดยีว 

ดร.สมเกยีต ิจารสุมบรูณ์ บรษิทั MSIG จ ากดั 

**โปรดใส่ข้อมลูให้ถกูต้องข้อมลูในส่วนน้ีจะใช้เป็นข้อมลูในจดหมายขอความอนุเคราะหฝึ์กงาน  

 



3.5 ต าแหน่งทีข่อรบัการฝึกงาน ใหก้รอกต าแหน่งทีต่นจะไปฝึกงาน  

เช่น IT support , Programmer เป็นตน้ 

เมือ่กรอกแลว้ให ้กดปุ่ ม ยืนยนั จะเป็นการ ส่งฟอรม์ใหอ้าจารยป์ระจ าชัน้ปีพจิารณาอนุมตัิ 

 

4.สรา้งกลุ่มส าหรบักลุ่มโครงงานพเิศษ  

ไปที ่Navbar โครงงานพิเศษ   กลุ่มโครงงานพิเศษ  กรอกรหสันศ. แลว้กดปุ่ ม เชิญ หรอื  
ตอ้งการท าโครงงานพเิศษคนเดยีว กดปุ่ ม สร้างกลุ่มเดียว 

**บคุคลท่ีสามารถเชิญเข้ากลุ่มได้ต้องผา่นการ Approve transcript แล้วและ ยงัไม่มีกลุ่มโครงงาน
พิเศษ เท่านัน้ 

**สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีสิทธิท่ีจะเชิญสมาชิกใหม่ได้ 

**สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีสิทธิท่ีจะขบัไล่สมาชิก ทุกคน รวมถึงตวัเองออกจากกลุ่มได้ 

เม่ือกดปุ่ ม “ยืนยนั” จะเป็นการขอให้ก าหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานพิเศษ  และไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงรายช่ือสมาชิกในกลุ่มได้แล้ว  

 

5.ก าหนดหวัขอ้โครงงานพเิศษ 1  

เมือ่ไดอ้าจารยท์ีป่รกึษาโครงงานพเิศษแลว้จะตอ้งก าหนดหวัขอ้โครงงานพเิศษ โดย  

โครงงานพิเศษ  โครงงานพิเศษ 1   โครงงานพิเศษ 1   คลกิทีปุ่่ ม สร้าง การกรอกฟอรม์ 

5.1 ชื่อโครงงาน EN หา้มซ ้ากบัของเดมิทีม่อียูใ่นระบบ และตอ้งเป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษ หรอืตวัเลข 
เท่านัน้  

เช่น Energy Resource 2018 

5.2 ชื่อโครงงาน TH หา้มซ ้ากบัของเดมิทีม่อียูใ่นระบบ 

เช่น แหล่งพลงังานในปี 2018 



5.3 เพิม่ แหล่งคน้ควา้ขอ้มลู กด [ + ] แลว้จะปรากฎใหก้รอกขอ้มลูต่อไปดงันี้ 

5.3.1 ชื่อหนงัสอื ใหก้รอกชื่อหนงัสอืทีจ่ะคน้ควา้ส าหรบัท าโครงงานพเิศษหวัขอ้นี้  

เช่น หนงัสอืพลงังานในโลก เป็นตน้ จะเป็นภาษาไทยหรอืองักฤษกไ็ด้ 

5.3.2 ชื่อบทความ ใหก้รอกชื่อหวัขอ้ทีค่น้ควา้ส าหรบัท าโครงงานพเิศษหวัขอ้นี้  

เช่น พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ เป็นตน้ จะเป็นภาษาไทยหรอืองักฤษกไ็ด้ 

5.3.3 ชื่อผูแ้ต่ง ใหก้รอกชื่อบุคคล ทีเ่ป็นผูเ้ขยีนบทความหรอืหนงัสอืนัน้ๆ 

เช่น Sherlock Holmes เป็นตน้ 

5.3.4 ปีทีพ่มิพ ์ใหก้รอกเป็นเลขปีทีพ่มิพ ์ 

เช่น 2499 , 2/2499 เป็นตน้ 

5.3.5 ไฟล ์ใหเ้ลอืกไฟลร์ปู หรอื ไฟลเ์อกสาร ทีใ่ชน้ามสกุล .jpg .gif .png .pdf 

 

6.ก าหนดหวัขอ้โครงงานพเิศษ 2  

เมือ่ไดผ้่านโครงงานพเิศษ 1 แลว้สามารถโครงงานพเิศษ โดย 

โครงงานพิเศษ  โครงงานพิเศษ 2   โครงงานพิเศษ 2   คลกิทีปุ่่ ม สร้าง  

6.1 ชื่อโครงงาน EN หา้มซ ้ากบัของเดมิทีม่อียูใ่นระบบ และตอ้งเป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษ หรอืตวัเลข 
เท่านัน้  

เช่น Energy Resource 2019 

6.2 ชื่อโครงงาน TH หา้มซ ้ากบัของเดมิทีม่อียูใ่นระบบ 

เช่น แหล่งพลงังานในปี 2019 

6.2.1 เลอืกไฟลใ์บเสนอขอบเขต เพื่ออบัโหลดจะตอ้งเป็นไฟล ์นามสกุล .txt .doc .docx .pdf .jpg 

6.3 เพิม่ แหล่งคน้ควา้ขอ้มลู กด [ + ] แลว้จะปรากฎใหก้รอกขอ้มลูต่อไปดงันี้ 

6.3.1 ชื่อหนงัสอื ใหก้รอกชื่อหนงัสอืทีจ่ะคน้ควา้ส าหรบัท าโครงงานพเิศษหวัขอ้นี้  



เช่น หนงัสอืพลงังานในโลก2 เป็นตน้ จะเป็นภาษาไทยหรอืองักฤษกไ็ด้ 

6.3.2 ชื่อบทความ ใหก้รอกชื่อหวัขอ้ทีค่น้ควา้ส าหรบัท าโครงงานพเิศษหวัขอ้นี้ 

เช่น พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ2 เป็นตน้ จะเป็นภาษาไทยหรอืองักฤษกไ็ด้ 

6.3.3 ชื่อผูแ้ต่ง ใหก้รอกชื่อบุคคล ทีเ่ป็นผูเ้ขยีนบทความหรอืหนงัสอืนัน้ๆ 

เช่น John Watson เป็นตน้ 

6.3.4 ปีทีพ่มิพ ์ใหก้รอกเป็นเลขปีทีพ่มิพ ์ 

เช่น 2500 , 2/2500 เป็นตน้ 

5.3.5 ไฟล ์ใหเ้ลอืกไฟลร์ปู หรอื ไฟลเ์อกสาร ทีใ่ชน้ามสกุล .jpg .gif .png .pdf  

 

7.การสบืคน้โครงงานพเิศษ1 และ การสบืคน้โครงงานพเิศษ2 

การสบืคน้โครงงานพเิศษ1 

โครงงานพิเศษ  โครงงานพิเศษ 1   สืบค้นโครงงานพิเศษ 1 

จะแสดงโครงงานพเิศษ1 ของเพื่อนๆ หรอื รุน่ก่อนหน้า ทีม่อียูใ่นระบบ 

การสบืคน้โครงงานพเิศษ2 

โครงงานพิเศษ  โครงงานพิเศษ 2   สืบค้นโครงงานพิเศษ 2 

จะแสดงโครงงานพเิศษ1 ของเพื่อนๆ หรอื รุน่ก่อนหน้า ทีม่อียูใ่นระบบ 

8. Upload ไฟล ์เล่มโครงงานพเิศษ 2  

เมือ่ผ่านโครงงานพเิศษ 2 แลว้ สมาชกิในกลุ่มหน่ึงคนตอ้งอพัโหลดไฟลเ์ล่มโครงงานพเิศษทัง้ไฟล ์Word 
และ PDF  

หน้าหลกั   Panel โปรไฟล ์  หวัขอ้ เล่มโครงงานพิเศษ คลกิทีปุ่่ ม อพัโหลด    

**นามสกุลไฟลต์อ้งเป็น ( .doc หรอื .docx ) ( .pdf) เท่านัน้ และตอ้งอพัโหลดพรอ้มกนัทัง้สองไฟล ์

9.เมือ่นกัศกึษาท าเรือ่งขอจบการศกึษากบัทางมหาวทิยาลยัแลว้ ตอ้งตดิต่ออาจารยผ์ูด้แูลระบบใหท้ราบดว้ย  


