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ภาคผนวก ก 
คูมือการติดต้ัง 

 
การติดต้ังระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม ในสวนของเซิรฟเวอรจําเปนตองมีการติดต้ังโปรแกรมระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 
พรอมกับเว็บเซิรฟเวอร และโปรแกรมภาษาพีเอชพี ซ่ึงโปรแกรมดังกลาวไดถูกติดต้ังอยูท่ีเซิรฟเวอร
บนระบบปฏิบัติการลีนุกซเรียบรอยแลวโดยผูดูแลระบบ ซ่ึงความตองการของระบบคือ 

- พีเอชพี (PHP) 5.2 ข้ึนไป 
- มายเอสคิวแอล (MySQL) 5.0 ข้ึนไป 
- อาปาเช เว็บเซิรฟเวอร (Apache) 1.3 ข้ึนไป 
ในสวนของการะติดต้ังฐานขอมูลและโปรแกรม จะมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

 
ก.1 สรางฐานขอมูล  

สรางฐานขอมูลเพื่อใชในการเก็บและเรียกใชขอมูลท้ังหมด ซ่ึงมีข้ันตอนในการสราง
ฐานขอมูลดังนี้ 

1. เปดโปรแกรมท่ีสามารถจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอลได เชน พีเอชพีมายแอดมิน 
(phpMyAdmin) หากใชโปรแกรมอ่ืนตองทําการเช่ือมตอฐานขอมูลมายเอสคิวแอลเซิรฟเวอรให
เรียบรอยกอน 

2. ทําการสรางฐานขอมูล โดยเขารหัสแบบ UTF-8 ดังรูป ก.1 แลวจึงกด Create 
3. หลังจากนั้นเลือกฐานขอมูลท่ีสรางข้ึนและเลือกไฟล graduate.sql โดยกดปุม 

Browse และเม่ือเลือกแลวใหกดปุม GO ดังรูป ก.2 
4. หลังจากทําการสรางฐานขอมูลแลวจะปรากฏหนาจอ ดังรูป ก.3 เปนอันเสร็จส้ิน

การสรางฐานขอมูล 
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รูป ก.1 การใชphpMyAdminในการสรางฐานขอมูล 

 

 
รูป ก.2 เม่ือทําการเลือกไฟล graduate.sql 

 

 
รูป ก.3 หนาจอเม่ือทําการสรางฐานขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว 
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ก.2 ติดตั้งโปรแกรมพีเอชพี  (PHP)  
เปนสวนของโปรแกรมท้ังหมดของระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยจะอยูในแฟม (Folder) วา graduate และทําการ
คัดลอกแฟมขอมูลไปไวท่ีเซิรฟเวอรตามตําแหนงท่ีกําหนดใหคือ htdocs หรือตามท่ีเซิรฟเวอร
กําหนด โดยใช FTP หรือการคัดลอกโดยตรง ดังรูป ก.4 ซ่ึงในแฟมขอมูล graduate จะประกอบไป
ดวยไฟลตาง ๆ ดังรูป ก.4 

 
รูป ก.4 แสดงรายช่ือไฟลท่ีอยูในแฟมขอมูล graduate 

 

 
รูป ก.5 หนาจอโปรแกรม WS_FTP สําหรับการคัดลอกโปรแกรมไปยงัเซิรฟเวอร 
 

เม่ือทําการติดต้ังโปรแกรมไปยังเซิรฟเวอรใดๆ ก็ตาม จะตองทําการต้ังคาตางๆ ใน 
config.php กอนทุกคร้ัง  
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ก.3 การสํารองฐานขอมูล 
เพื่อเปนการปองกันขอมูลสูญหายจึงตองทําการสํารองขอมูลเปนระยะ โดยมีข้ันตอน

ในการสํารองฐานขอมูลดังนี้ 
การสํารองขอมูลโดยใช phpMyAdmin 
1. เปดโปรแกรมท่ีสามารถจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอลได เชน พีเอชพีมายแอดมิน 

(phpMyAdmin) หากใชโปรแกรมอ่ืนตองทําการเช่ือมตอฐานขอมูลมายเอสคิวแอลเซิรฟเวอรให
เรียบรอยกอน 

2. เลือกฐานขอมูล graduate แลวจึงกด export  
3. ใหเลือก save as file แลวจึงกด GO 
4. หลังจากเลือกเก็บไฟลเ รียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางใหม ข้ึนมาให เซฟ

ไฟลขอมูล 

 
รูป ก.6 การใช phpMyAdmin ในการสํารองฐานขอมูล 
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ภาคผนวก ข 

คูมือการใชงานโปรแกรม 
 

 การเขาใชงานระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมนั้น โดยใหผูใชงานพิมพท่ีอยูเว็บบราวเซอรมาท่ี http://ismgrad.cmru.ac.th จะ
ปรากฏหนาจอหลักของเว็บไซต ดังรูป ข.1  

 
รูป  ข.1 หนาจอหลักของเว็บไซต 

 

การใชงานระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม สามารถแบงผูใชงานไดเปน 4 กลุม ไดแก นักศึกษา อาจารย ผูบริหาร เจาหนาท่ี
และผูดูแลระบบ โดยการใชงานระบบของแตละผูใชงาน สามารถอธิบายไดดังนี้ 
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ข.1 การใชงานระบบสําหรับเจาหนาท่ีและผูดูแลระบบ 
เจาหนาท่ีและผูดูแลระบบเปนผูท่ีมีความสําคัญตอระบบเปนอยางยิ่ง เนื่องจากขอมูล

หลักของโปรแกรมจะไดมาจากการบันทึกขอมูลจากเจาหนาท่ีเปนสวนใหญ โดยการใชงาน
โปรแกรมในสวนของเจาหนาท่ีมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ท่ีหนาจอหลักของ web page เลือก Administrator เพื่อเขาสูหนาจอ Login ในสวน
ของผูดูแลระบบ 

 
รูป ข.2  หนาจอ Log in เขาสูระบบในสวนของผูดูแลระบบ 

 

2. เม่ือระบุช่ือผูใชงานและรหสัผาน เพื่อเขาสูหนาจอหลักของผูดูแลระบบ  

 
รูป ข.3  หนาจอหลักผูดูแลระบบ 

 

ท่ีหนาจอหลักผูใชงานระบบจะประกอบไปดวยเมนูตางๆ ดังนี้ 
2.1 เมนูหนาหลักผูดูแลระบบ เปนเมนูท่ีใชสําหรับจัดการขอมูลของระบบ ซ่ึงไดแก 

ขอมูลนักศึกษา ขอมูลอาจารย ขอมูลการดําเนินงานวิจัย ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา รายงานสารสนเทศ
ตางๆ ขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ ขอมูลเว็บบอรด และการเปล่ียนรหัสผานในการเขาระบบ 



110 

2.2 เมนูจัดการขอมูลพื้นฐาน เปนเมนูท่ีใชในการจัดการขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของ
ระบบซ่ึงไดแก ขอมูลคํานําหนาช่ือ ขอมูลรายช่ือมหาวิทยาลัย ขอมูลจังหวัด และขอมูลสัญชาติ/  
เช้ือชาติ ขอมูลศาสนา 

2.3 เมนูจัดการขอมูลวิชาการ เปนเมนูท่ีใชในการจัดการขอมูลวิชาการซ่ึงไดแก ขอมูล
ผูบริหารบัณฑิต ขอมูลคณะ ขอมูลหลักสูตรการศึกษา ขอมูลสาขาวิชา ขอมูลแขนงวิชา/กลุมวิชา 
ขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน ขอมูลหมูเรียน ขอมูลประเภทเง่ือนไขการศึกษา ขอมูลข้ันตอนการ
ทํางานวิจัยขอมูลอัตราคาตอบแทนการดําเนินงานวิจัย 

2.4 เมนูขอมูลผูใชงานระบบ เปนเมนูท่ีใชในการเขาสูหนาจอขอมูลผูใชงานระบบเพ่ือ
ใชในการจัดการขอมูลผูใชงานระบบในแตละกลุม 

2.5 เมนูออกจากระบบ เปนเมนูท่ีใชในเม่ือตองการออกจากระบบท่ีกําลัง Login อยู 
โดยในแตละหนาจอมีรายละเอียดในการใชงานดังนี้ 

 
หนาจอในสวนจัดการขอมูลพื้นฐาน 

ประกอบดวยเมนูการทํางาน ไดแก ขอมูลคํานําหนาช่ือ ขอมูลรายช่ือมหาวิทยาลัย
ขอมูลจังหวัด ขอมูลสัญชาติ/เช้ือชาติ และขอมูลศาสนา  

 
รูป ข.4  หนาจอแสดงเมนูการทํางานในสวนจัดการขอมูลพื้นฐาน 

 

การเขาสูหนาจอเมนูการทํางานในแตละเมนู จะมีหนาจอการทํางานดังนี้  
1. หนาจอแสดงรายการขอมูล แสดงรายการขอมูลท้ังหมด มีสวนคนหาขอมูล ท่ีชอง

คนหา ระบุขอมูลท่ีตองการคนหา จากนั้นเลือกปุมคนหา ระบบจะแสดงขอมูลท่ีไดจากการคนหา
ออกมา ในหนาจอนี้จะมีปุมการทํางาน  และ  
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1) เลือก  เพื่อเขาสูหนาจอแกไขขอมูล จากนั้นทําการแกไขและเลือกปุม
บันทึกขอมูลเพื่อบันทึกขอมูลท่ีไดแกไขแลว 

2) เลือก  เพื่อลบขอมูลรายการ 
2. หนาจอเพิ่มขอมูล ระบุขอมูลลงในชองท่ีกําหนด แลวกดปุมบันทึกขอมูลเพื่อ

บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลของระบบ หรือกดปุมยกเลิก เพื่อลางขอมูลในชองกรอกขอมูล 
 

แสดงหนาจอของเมนูการทํางานในสวนของเมนูจัดการขอมูลพื้นฐาน ดังตอไปนี้ 
ขอมูลคํานําหนาชื่อ การเขาสูหนาจอขอมูลคํานําหนาช่ือ โดยการเลือกเมนูจัดการ

ขอมูลพื้นฐาน > ขอมูลคํานําหนาช่ือ จะไดหนาจอดังรูป 

 
รูป ข.5  หนาจอขอมูลคํานําหนาช่ือ 

 

 
รูป ข.6  หนาจอเพิ่มขอมูลคํานําหนาช่ือ 

 
ขอมูลรายชื่อมหาวิทยาลัย การเขาสูหนาจอขอมูลรายช่ือมหาวิทยาลัย โดยการเลือก

เมนูจัดการขอมูลพื้นฐาน > ขอมูลรายช่ือมหาวิทยาลัย จะไดหนาจอดังรูป 
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รูป ข.7  หนาจอขอมูลรายช่ือมหาวิทยาลัย 

 

 
รูป ข.8  หนาจอเพิ่มขอมูลรายช่ือมหาวิทยาลัย 

 

ขอมูลจังหวัด การเขาสูหนาจอขอมูลจังหวัด  โดยการเลือกเมนูจัดการขอมูลพื้นฐาน > 
ขอมูลจังหวัด จะไดหนาจอดังรูป 

 
รูป ข.9  หนาจอขอมูลจังหวดั 



113 

 
รูป ข.10  หนาจอเพิ่มขอมูลจงัหวัด 

 
ขอมูลสัญชาติ/เชื้อชาติ การเขาสูหนาจอขอมูลสัญชาติ/เช้ือชาติ โดยการเลือกเมนู

จัดการขอมูลพื้นฐาน > ขอมูลสัญชาติ/เช้ือชาติ จะไดหนาจอดังรูป 

 
รูป ข.11  หนาจอขอมูลสัญชาติ/เช้ือชาติ 

 

 
รูป ข.12  หนาจอเพิ่มขอมูลสัญชาติ/เช้ือชาติ 

 

ขอมูลศาสนา การเขาสูหนาจอขอมูลศาสนา  โดยการเลือกเมนูจัดการขอมูลพื้นฐาน > 
ขอมูลศาสนา จะไดหนาจอดังรูป 

 
รูป ข.13  หนาจอขอมูลศาสนา 

 

 
รูป ข.14  หนาจอเพิ่มขอมูลศาสนา 
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หนาจอในสวนจัดการขอมูลวิชาการ 
ประกอบดวยเมนูการทํางาน ขอมูลผูบริหารบัณฑิต ขอมูลคณะ ขอมูลหลักสูตร

การศึกษา ขอมูลสาขาวิชา ขอมูลแขนงวิชา/กลุมวิชา ขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน ขอมูลหมูเรียน 
ขอมูลประเภทเง่ือนไขการศึกษา ขอมูลข้ันตอนการทํางานวิจัยขอมูลอัตราคาตอบแทนการ
ดําเนินงานวิจัย 

 
รูป ข.15  หนาจอแสดงเมนกูารทํางานในสวนจดัการขอมูลพื้นฐาน 

 

การเขาสูหนาจอเมนูการทํางานในแตละเมนู จะมีหนาจอการทํางานดังนี้  
1. หนาจอแสดงรายการขอมูล แสดงรายการขอมูลท้ังหมด มีสวนคนหาขอมูล ท่ีชอง

คนหา ระบุขอมูลท่ีตองการคนหา จากนั้นเลือกปุมคนหา ระบบจะแสดงขอมูลท่ีไดจากการคนหา
ออกมา ในหนาจอนี้จะมีปุมการทํางาน  และ  

1) เลือก  เพื่อเขาสูหนาจอแกไขขอมูล จากนั้นทําการแกไขและเลือกปุม
บันทึกขอมูลเพื่อบันทึกขอมูลท่ีไดแกไขแลว 

2) เลือก  เพื่อลบขอมูลรายการ 
2. หนาจอเพิ่มขอมูล ระบุขอมูลลงในชองท่ีกําหนด แลวกดปุมบันทึกขอมูลเพื่อ

บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลของระบบ หรือกดปุมยกเลิก เพื่อลางขอมูลในชองกรอกขอมูล 
 
แสดงหนาจอของเมนูการทํางานในสวนของเมนูจัดการขอมูลวิชาการ ดังตอไปนี้ 
ขอมูลผูบริหารบัณฑิต การเขาสูหนาจอขอมูลผูบริหารบณัฑิต โดยการเลือกเมนูจัดการ

ขอมูลพื้นฐาน > ขอมูลผูบริหารบัณฑิต จะไดหนาจอดังรูป 
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รูป ข.16  หนาจอขอมูลผูบริหารบัณฑิต 

 

 
รูป ข.17  หนาจอเพิ่มขอมูลผูบริหารบัณฑิต 

 
หนาจอขอมูลคณะ การเขาสูหนาจอขอมูลคณะโดยการเลือกเมนูจัดการขอมูล

วิชาการ > ขอมูลคณะ จะไดหนาจอดังรูป 

 
รูป ข.18  หนาจอขอมูลคณะ 

 

 
รูป ข.19  หนาจอเพิ่มขอมูลคณะ 

 

หนาจอขอมูลหลักสูตรการศึกษา การเขาสูหนาจอขอมูลหลักสูตรการศึกษา โดยการ
เลือกเมนูจัดการขอมูลวิชาการ > ขอมูลหลักสูตรการศึกษา จะไดหนาจอดังรูป 
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รูป ข.20  หนาจอขอมูลหลักสูตรการศึกษา 

 

 
รูป ข.21  หนาจอเพิ่มขอมูลหลักสูตรการศึกษา 

 

หนาจอขอมูลสาขาวิชา การเขาสูหนาจอขอมูลสาขาวิชา โดยการเลือกเมนูจัดการ
ขอมูลวิชาการ > ขอมูลสาขาวิชา จะไดหนาจอดังรูป  

 
รูป ข.22  หนาจอขอมูลสาขาวิชา 

 

 
รูป ข.23  หนาจอเพิ่มขอมูลสาขาวิชา 
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หนาจอขอมูลแขนงวิชา/กลุมวิชา การเขาสูหนาจอขอมูลแขนงวิชา/กลุมวิชา โดยการ
เลือกเมนูจัดการขอมูลวิชาการ > ขอมูลแขนงวิชา/กลุมวิชา จะไดหนาจอดังรูป 

 
รูป ข.24  หนาจอขอมูลแขนงวิชา/กลุมวิชา 

 

 
รูป ข.25  หนาจอเพิ่มขอมูลแขนงวิชา/กลุมวิชา 

 
หนาจอขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน การเขาสูหนาจอขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน โดยการ

เลือกเมนูจัดการขอมูลวิชาการ > ขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน จะไดหนาจอดังรูป 

 
รูป ข.26  หนาจอขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน 

 

 
รูป ข.27  หนาจอเพิ่มขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน 
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หนาจอขอมูลหมูเรียน การเขาสูหนาจอขอมูลหมูเรียน โดยการเลือกเมนูจัดการขอมูล
วิชาการ > ขอมูลหมูเรียน จะไดหนาจอดังรูป  

 
รูป ข.28  หนาจอขอมูลหมูเรียน 

 

 
รูป ข.29  หนาจอเพิ่มขอมูลหมูเรียน 

 
หนาจอขอมูลประเภทเงื่อนไขการศึกษา การเขาสูหนาจอขอมูลประเภทเง่ือนไข

การศึกษา โดยการเลือกเมนูจัดการขอมูลวิชาการ > ขอมูลประเภทเง่ือนไขการศึกษา จะไดหนาจอ
ดังรูป  

 
รูป ข.30  หนาจอขอมูลประเภทเง่ือนไขการศึกษา 
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รูป ข.31  หนาจอเพิ่มขอมูลประเภทเง่ือนไขการศึกษา 

 
หนาจอขอมูลขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย การเขาสูหนาจอขอมูลข้ันตอนการดําเนินงาน

วิจัย โดยการเลือกเมนูจัดการขอมูลวิชาการ > ขอมูลข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย จะไดหนาจอดังรูป  

 
รูป ข.32  หนาจอขอมูลข้ันตอนการดําเนนิงานวิจยั 

 

 
รูป ข.33  หนาจอเพิ่มขอมูลข้ันตอนการดําเนินงานวิจยั 

 
หนาจอขอมูลอัตราคาตอบแทนการดําเนินงานวิจัย การเขาสูหนาจอขอมูลอัตรา

คาตอบแทนการดําเนินงานวิจัย  โดยการเลือกเมนูจัดการขอมูลวิชาการ > ขอมูลอัตราคาตอบแทน
การดําเนินงานวิจัย จะไดหนาจอดังรูป  
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รูป ข.34  หนาจอขอมูลอัตราคาตอบแทนการดําเนินงานวจิัย 

 

 
รูป ข.35  หนาจอเพิ่มขอมูลอัตราคาตอบแทนการดําเนินงานวิจยั 

 

การสํารองขอมูล 
เปนการสํารองฐานขอมูลของระบบเพื่อเปนการปองกันขอมูลสูญหาย จึงควรมีการ

สํารองขอมูลเปนระยะ ทําไดโดย เลือกเมนูสํารองขอมูล ระบบจะทําการบันทึกจัดเก็บขอมูลไวใน
แฟมขอมูลช่ือ backup_db   
 

หนาจอขอมูลผูใชงานระบบ 
1. การเขาสูหนาจอผูใชงานระบบ โดยการเลือกเมนูขอมูลผูใชงานระบบ โดยจะ

แสดงหนาจอดังรูป 

 
รูป ข.36  หนาจอขอมูลผูใชงานระบบ 
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2. หนาจอแสดงรายการขอมูลผูใชระบบท้ังหมด มีสวนคนหาขอมูล ท่ีชองคนหาระบุ
ขอมูลท่ีตองการคนหา จากนั้นเลือกปุมคนหา ระบบจะแสดงขอมูลท่ีไดจากการคนหาออกมา        
ในหนาจอนี้จะมีปุมการทํางาน  และ  

1) เลือก  เพื่อเขาสูหนาจอแกไขขอมูล จากนั้นทําการแกไขและเลือกปุม
บันทึกขอมูลเพื่อบันทึกขอมูลท่ีไดแกไขแลว 

2) เลือก  เพื่อลบขอมูลรายการ 
3. หนาจอเพิ่มขอมูล ระบุขอมูลลงในชองท่ีกําหนด แลวกดปุมบันทึกขอมูลเพื่อ

บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลของระบบ หรือกดปุมยกเลิก เพื่อลางขอมูลในชองกรอกขอมูล 
แสดงหนาจอการทํางานในสวนขอมูลผูใชระบบ ดังรูป 

 
รูป ข.37  หนาจอเพิ่มขอมูลผูใชงานระบบ 

 

หนาจอจัดการขอมูลนักศึกษา  
1. การเขาสูหนาจอจัดการขอมูลนักศึกษา  โดยการเลือกเมนูหนาหลักผูดูแลระบบ > 

จัดการขอมูลนักศึกษา จะไดหนาจอดังรูป  

 
รูป ข.38  หนาจอจัดการขอมูลนักศึกษา 
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2. หนาจอแสดงรายการขอมูลนักศึกษาท้ังหมด มีสวนคนหาขอมูล ท่ีชองคนหาระบุ
ขอมูลท่ีตองการคนหา จากนั้นเลือกปุมคนหา ระบบจะแสดงขอมูลท่ีไดจากการคนหาออกมา       
ในหนาจอนี้จะมีปุมการทํางาน  และ  

3) เลือก  เพื่อเขาสูหนาจอแกไขขอมูล จากนั้นทําการแกไขและเลือกปุม
บันทึกขอมูลเพื่อบันทึกขอมูลท่ีไดแกไขแลว 

4) เลือก  เพื่อลบขอมูลรายการ 
4. หนาจอเพิ่มขอมูล ระบุขอมูลลงในชองท่ีกําหนด แลวกดปุมบันทึกขอมูลเพื่อ

บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลของระบบ หรือกดปุมยกเลิก เพื่อลางขอมูลในชองกรอกขอมูล 
แสดงหนาจอการทํางานในสวนจัดการขอมูลนักศึกษา ดังรูป 
 

 
รูป ข.39  หนาจอเพิ่มขอมูลนักศึกษา 
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รูป ข.40  หนาจอแสดงรายละเอียดขอมูลนักศึกษา 

 
หนาจอจัดการขอมูลอาจารย 

1. การเขาสูหนาจอจัดการขอมูลอาจารย  โดยการเลือกเมนูหนาหลักผูดูแลระบบ > 
จัดการขอมูลอาจารย จะไดหนาจอดังรูป  

 
รูป ข.41  หนาจอจัดการขอมูลอาจารย 
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2. หนาจอแสดงรายการขอมูลอาจารยท้ังหมด มีสวนคนหาขอมูล ท่ีชองคนหาระบุ
ขอมูลท่ีตองการคนหา จากนั้นเลือกปุมคนหา ระบบจะแสดงขอมูลท่ีไดจากการคนหาออกมา        
ในหนาจอนี้จะมีปุมการทํางาน  และ  

1) เลือก  เพื่อเขาสูหนาจอแกไขขอมูล จากนั้นทําการแกไขและเลือกปุม
บันทึกขอมูลเพื่อบันทึกขอมูลท่ีไดแกไขแลว 

2) เลือก  เพื่อลบขอมูลรายการ 
3. หนาจอเพิ่มขอมูล ระบุขอมูลลงในชองท่ีกําหนด แลวกดปุมบันทึกขอมูลเพื่อ

บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลของระบบ หรือกดปุมยกเลิก เพื่อลางขอมูลในชองกรอกขอมูล 
แสดงหนาจอการทํางานในสวนจัดการขอมูลอาจารย ดังรูป 
 

 
รูป ข.42  หนาจอเพิ่มขอมูลอาจารย 
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รูป ข.43  หนาจอแสดงรายละเอียดขอมูลอาจารย 

 
หนาจอขอมูลการการทํางานวิจัย 

1. การเขาสูหนาจอขอมูลการทํางานวิจัย โดยการเลือกเมนูหนาหลักผูดูแลระบบ > 
ขอมูลการทํางานวิจัย จะไดหนาจอดังรูป  

 
รูป ข.44  หนาจอขอมูลการทํางานวิจยั 
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2. เลือกขอมูลนักศึกษาท่ีตองการบันทึกขอมูลการทํางานวิจัย โดยระบบไดทําการจัด
เตรียมการคนหาขอมูลนักศึกษาเปน 3 วิธีเพื่อบันทึกขอมูลดังนี้ 

2.1 คนหาตามรหัสนักศึกษา  โดยการระบุขอมูลรหัสนักศึกษา จากน้ันเลือกปุม 
Submit ระบบจะแสดงหนาจอสําหรับบันทึกขอมูลการทํางานวิจัยตอไป 

2.2 คนหาตามชื่อ-นามสุกล  โดยการระบุขอมูลภาคการศึกษา และระบุขอมูลช่ือ
และนามสกุลของนักศึกษา จากน้ันเลือกปุม Submit ซ่ึงจะไดหนาจอ ดังรูป ข.45 จากน้ันเลือกท่ีดู
รายละเอียดเพื่อบันทึกขอมูลการทํางานวิจัยตอไป 

2.3 คนหาตามสาขาวิชา  โดยการระบุขอมูลปการศึกษาและสาขาวิชา จากนั้น
เลือกปุม Submit ซ่ึงจะไดหนาจอ ดังรูป ข.46 จากนั้นเลือกท่ีดูรายละเอียดเพ่ือบันทึกขอมูลการ
ทํางานวิจัยตอไป 
 

 
รูป ข.45  หนาจอคนหาขอมูลนักศึกษาเพ่ือบันทึกขอมูลการทํางานวิจยัตามช่ือ-นามสกุล 

 

 
รูป ข.46  หนาจอคนหาขอมูลนักศึกษาเพ่ือบันทึกขอมูลการทํางานวิจยั 

ตามปการศึกษาและสาขาวิชา 
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3. หลังจากเลือกขอมูลนักศึกษาแลว จะไดหนาจอสําหรับบันทึกขอมูลการทํา 
งานวิจัย แสดงดังรูป 

 
รูป ข.47  หนาจอสําหรับบันทึกขอมูลการทํางานวิจยั 

 
4. แบงการทํางานในสวนจัดการงานวิจัยเปน 4 สวน คือ สวนแสดงสถานะการทํางาน

วิจัย สวนบันทึกรายละเอียดการทํางานวิจัย  สวนเมนูจัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวของ และสวนขอมูลการ
รับสงเอกสารออนไลน ดังรูป 

 
รูป ข.48  สวนแสดงสถานการณดําเนนิงานวิจัย 
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รูป ข.49  สวนบันทึกรายละเอียดการทํางานวิจยั 

 

 
รูป ข.50  สวนเมนูจัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 

 
รูป ข.51  สวนขอมูลการรับสงเอกสารออนไลน 

 
5. การบันทึกขอมูลรายละเอียดการทํางานวิจัยเปนไปตามลําดับข้ันตอน โดยระบบ

จะไมยอมใหมีการบันทึกขอมูลการทํางานวิจัยแบบขามข้ันตอนได โดยมีรายละเอียดการบันทึก
ขอมูลดังนี้ 

5.1 การบันทึกขอมูลขั้นตอนการขออนุมัติหัวขอและอาจารยท่ีปรึกษา มีรายละเอียด
การบันทึกขอมูลดังนี้ 

1) เลือก ขออนุมัติหัวขอและอาจารยท่ีปรึกษา  
2) ระบุรายละเอียดของข้ันตอนการขออนุมัติหัวขอและอาจารยท่ีปรึกษา 

 
รูป ข.52  หนาจอบันทึกขอมูลการทํางานวจิัยข้ันตอนการขออนุมัติหัวขอและอาจารยท่ีปรึกษา 
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3) กดบันทึกขอมูล เพื่อทําการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลของระบบ 
4) หลังจากบันทึกขอมูลแลว สามารถเขาไปแกไขขอมูล และดูรายละเอียด

ของการบันทึกขอมูลข้ันตอนการขออนุมัติหัวขอและอาจารยท่ีปรึกษาได  

 
รูป ข.53  หนาจอแสดงรายละเอียดการขออนุมัติหัวขอและอาจารยท่ีปรึกษา 

 

5) เลือกปุม  เพื่อพิมพเอกสารคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง 
แตงต้ังกรรมการควบคุมงานวิจัย ดังรูป 

 
รูป ข.54  แสดงหนาเอกสารคําส่ังแตงต้ังกรรมการควบคุมงานวิจยั 
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5.2 การบันทึกขอมูลขั้นตอนขอสอบ/บันทึกผลสอบ(เคาโครง) มีรายละเอียดการ
บันทึกขอมูลดังนี้ 

1) เลือก ขอสอบ (เคาโครง)  
2) ระบุรายละเอียดของการขอสอบเคาโครง ดังรูป 

 
รูป ข.55  หนาจอบันทึกขอมูลการทํางานวจิัยข้ันตอนการขอสอบ (เคาโครง) 

 

3) กดบันทึกขอมูล เพื่อทําการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลของระบบ 
4) หลังจากบันทึกขอมูลแลว สามารถเขาไปแกไขขอมูล และดูรายละเอียดของ

การบันทึกขอมูลได  

 
รูป ข.56  หนาจอแสดงรายละเอียดการขอสอบ (เคาโครง) 
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5) พิมพเอกสาร โดยเลือกท่ี [พิมพคําส่ังแตงต้ังกรรมการสอบ] เพื่อพิมพคําส่ัง
แตงต้ังกรรมการสอบเคาโครงงานวิจัย ดังรูป ข.57 และ [พิมพแบบรายงานผลการสอบ] เพื่อพิมพ
เอกสารรายงานผลสอบเคาโครง ดังรูป ข.58 

 
รูป ข.57  แสดงหนาเอกสารคําส่ังแตงต้ังกรรมการสอบเคาโครงงานวิจัย 

 

 
รูป ข.58  แสดงหนาเอกสารแบบรายงานผลการสอบเคาโครงงานวิจัย 
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6) บันทึกผลสอบเคาโครง 
(1) เลือกบันทึกผลสอบเคาโครง 
(2) ระบุขอมูลผลสอบเคาโครง ดังรูป 

 
รูป ข.59  หนาจอบันทึกขอมูลผลสอบ (เคาโครง) 

 
(3) กดบันทึกขอมูล เพื่อทําการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลของระบบ 
(4) หลังจากบันทึกขอมูลแลว สามารถดูรายละเอียดของการบันทึกขอมูลได  

 
5.3 การบันทึกขอมูลขั้นตอนการอนุมัติเลมเคาโครง มีรายละเอียดการบันทึกขอมูล

ดังนี้ 
1) เลือก การอนุมัติเลมเคาโครง 
2) ระบุรายละเอียดของข้ันตอนการอนุมัติเลมเคาโครง 

 
รูป ข.60  หนาจอบันทึกขอมูลการทํางานวจิัยข้ันตอนการอนุมัติเลมเคาโครง 
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3) กดบันทึกขอมูล เพื่อทําการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลของระบบ 
4) หลังจากบันทึกขอมูลแลว สามารถเขาไปแกไขขอมูล และดูรายละเอียดของ

การบันทึกขอมูลข้ันตอนการอนุมัติเลมเคาโครงได  

 
รูป ข.61  หนาจอแสดงรายละเอียดข้ันตอนการอนุมัติเลมเคาโครง 

 
5.4 การบันทึกขอมูลขั้นตอนขอสอบ/บันทึกผลสอบ (งานวิจัย) มีรายละเอียดการบันทึก

ขอมูลดังนี้ 
1) เลือก ขอสอบ (งานวจิัย)  
2) ระบุรายละเอียดของการขอสอบงานวิจยั ดังรูป 

 
รูป ข.62  หนาจอบันทึกขอมูลการทํางานวจิัยข้ันตอนการขอสอบ (งานวิจัย) 
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3) กดบันทึกขอมูล เพื่อทําการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลของระบบ 
4) หลังจากบันทึกขอมูลแลว สามารถเขาไปแกไขขอมูล และดูรายละเอียดของ

การบันทึกขอมูลได  

 
รูป ข.63  หนาจอแสดงรายละเอียดข้ันตอนการขอสอบ (งานวิจยั) 

 
5) พิมพเอกสาร โดยเลือกท่ี [พิมพคําส่ังแตงต้ังกรรมการสอบ] เพื่อพิมพคําส่ัง

แตงต้ังกรรมการสอบงานวิจัย ดังรูป ข.64 และ [พิมพแบบรายงานผลการสอบ] เพื่อพิมพเอกสาร 
รายงานผลสอบงานวิจัย ดังรูป ข.65 

 
รูป ข.64  แสดงหนาเอกสารคําส่ังแตงต้ังกรรมการสอบงานวิจยั 
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รูป ข.65  แสดงหนาเอกสารแบบรายงานผลการสอบงานวิจัย 

 
6) บันทึกผลสอบงานวิจยั 

(1) เลือกบันทึกผลสอบงานวิจัย 
(2) ระบุขอมูลผลสอบงานวิจยั ดังรูป 

 
รูป ข.66  หนาจอบันทึกขอมูลข้ันตอนการบันทึกผลสอบ (งานวจิัย) 
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(3) กดบันทึกขอมูล เพื่อทําการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลของระบบ 
(4) หลังจากบันทึกขอมูลแลว สามารถดูรายละเอียดของการบันทึกขอมูลได  

 
5.5 การบันทึกขอมูลการสงงานวิจัยฉบับปรับปรุง มีรายละเอียดการบันทึกขอมูลดังนี ้

1) เลือก การสงงานวิจยัฉบับปรับปรุง 
2) ระบุรายละเอียดของการสงงานวิจยัฉบับปรับปรุง ดังรูป 

 
รูป ข.67 หนาจอบันทึกขอมูลข้ันตอนการสงงานวิจยัฉบับปรับปรุง 

 
3) กดบันทึกขอมูล เพื่อทําการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลของระบบ 
4) หลังจากบันทึกขอมูลแลว สามารถเขาไปแกไขขอมูล และดูรายละเอียดของ

การบันทึกขอมูลได  

 
รูป ข.68  หนาจอแสดงรายละเอียดข้ันตอนการสงงานวิจยัฉบับปรับปรุง 

 
5.6 การบันทึกขอมูลการสงเลมฉบับสมบูรณ มีรายละเอียดการบันทึกขอมูลดังนี้ 

1) เลือก การสงเลมสมบูรณ 
2) ระบุรายละเอียดของการสงเลมสมบูรณ โดยมีการตรวจสอบหลักฐานการสง

ขอมูล ดังรูป 
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รูป ข.69  หนาจอบันทึกขอมูลข้ันตอนการสงเลมสมบูรณ 

 
3) กดบันทึกขอมูล เพื่อทําการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลของระบบ ในสวนนี้จะมี

การเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับสถานะการนําเสนอบทความวิชาการ หากมีการนําเสนอบทความวิชาการแลว 
จะไปสูหนาจอการเพ่ิมรายละเอียดการนําเสนอบทความวิชาการ ดังรูป 

 
รูป ข.70  หนาจอบันทึกรายละเอียดการนําเสนอบทความวิชาการ 
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4) สามารถดูรายละเอียดในข้ันตอนการสงเลมสมบูรณ โดยแสดงรายละเอียด ดังรูป 

 
รูป ข.71  หนาจอแสดงรายละเอียดข้ันตอนการสงเลมสมบูรณ 

 
5.7 การบันทึกขอมูลการสงเร่ืองขออนุมัติจบการศึกษา มีรายละเอียดการบันทึกขอมูล

ดังนี้ 
1) เลือก สงเร่ืองขออนุมัติจบการศึกษา 
2) ระบุรายละเอียดการสงเร่ืองขออนุมัติจบการศึกษา และสามารถดูรายละเอียด

การสงเร่ืองขออนุมัติจบการศึกษาได ดังรูป 

 
รูป ข.72  หนาจอบันทึกขอมูลการทํางานวจิัยข้ันตอนการขออนุมัติจบการศึกษา 
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รูป ข.73  หนาจอแสดงรายละเอียดข้ันตอนการขออนุมัติจบการศึกษา 

 

3) เลือกปุม  เพื่อพิมพเอกสารบันทึกขอความ เร่ือง สงผลการสอบของ
นักศึกษา ดังรูป 

 
รูป ข.74  แสดงหนาเอกสารเอกสารบันทึกขอความ เร่ือง สงผลการสอบของนักศึกษา 
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6. เมนูจัดทําเอกสารในการทํางานวิจยั โดยมีเมนูในการออกเอกสารดังนี ้
6.1 หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ  

1) เลือกท่ีเมนูการจัดทําเอกสาร > หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
จะแสดงหนาจอดังรูป  

 
รูป ข.75  หนาจอบันทึกขอมูลหนังสือเชิญผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 
2) ระบุรายละเอียดของหนังสือเชิญผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ เสร็จแลว

เลือกปุมบันทึกขอมูลเพื่อทําการบันทึกขอมูล เม่ือมีการบันทึกขอมูลในการออกหนังสือเรียบรอยแลว 
จะไปสูหนาจอแสดงรายละเอียดการออกหนังสือเชิญผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ และในสวนนี้
สามารถเลือกเพิ่มขอมูลผูเช่ียวชาญได ดังรูป 

 
รูป ข.76  หนาจอแสดงรายละเอียดการออกหนังสือเชิญผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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3) เลือก เพิ่มผูเช่ียวชาญ เพื่อเพิ่มรายช่ือผูเช่ียวชาญท่ีตองการจะออกหนังสือ
เชิญผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ ดังรูป  

 
รูป ข.77  หนาจอเพิ่มขอมูลผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

 
รูป ข.78  หนาจอแสดงรายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

 
4) เลือก  เพื่อเขาสูหนาจอแกไขขอมูล จากนั้นทําการแกไขและเลือกปุม

บันทึกขอมูลเพื่อบันทึกขอมูลท่ีไดแกไขแลว 
5) เลือก  เพื่อพิมพเอกสารเชิญผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ ดังรูป 
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รูป ข.79  แสดงหนาเอกสารหนังสือเชิญผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 
6.2 หนังสือขอทดลองใชเคร่ืองมือ  

1) เลือกท่ีเมนูการจัดทําเอกสาร > หนังสือขอทดลองใชเคร่ืองมือ แสดง
หนาจอ ดังรูป  

 
รูป ข.80  หนาจอบันทึกขอมูลหนังสือขอทดลองใชเคร่ืองมือ   
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2) ระบุรายละเอียดของหนังสือขอทดลองใชเคร่ืองมือ เสร็จแลวเลือกปุม
บันทึกขอมูลเพื่อทําการบันทึกขอมูล เม่ือมีการบันทึกขอมูลในการออกหนังสือเรียบรอยแลว จะไปสู
หนาจอแสดงรายละเอียดการออกหนังสือขอทดลองใชเคร่ืองมือ และในสวนนี้สามารถเลือกเพ่ิม
กลุมทดลองใชเคร่ืองมือได ดังรูป 

 
รูป ข.81  หนาจอแสดงรายละเอียดการออกหนังสือขอทดลองใชเคร่ืองมือ   

 
3) เลือก ช่ือกลุมทดลองใชเคร่ืองมือ เพื่อเพิ่มกลุมทดลองใชเคร่ืองมือท่ี

ตองการจะออกหนังสือ ดังรูป  

 
รูป ข.82  หนาจอเพิ่มขอมูลกลุมทดลองใชเคร่ืองมือ 
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รูป ข.83  หนาจอแสดงรายการชื่อกลุมทดลองใชเคร่ืองมือ 

 
4) เลือก  เพื่อเขาสูหนาจอแกไขขอมูล จากนั้นทําการแกไขและเลือกปุม

บันทึกขอมูลเพื่อบันทึกขอมูลท่ีไดแกไขแลว 
5) เลือก  เพื่อพิมพเอกสารหนังสือขอทดลองใชเคร่ืองมือ ดงัรูป 

 
รูป ข.84  แสดงหนาเอกสารหนังสือขอทดลองใชเคร่ืองมือ 
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6.3 หนังสือขออนญุาตเก็บขอมูล 
1) เลือกท่ีเมนูการจัดทําเอกสาร > หนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล แสดง

หนาจอ ดังรูป  

 
รูป ข.85  หนาจอบันทึกขอมูลหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล 

 
2) ระบุรายละเอียดของหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล เสร็จแลวเลือกปุม

บันทึกขอมูลเพื่อทําการบันทึกขอมูล เม่ือมีการบันทึกขอมูลในการออกหนังสือเรียบรอยแลว จะไปสู
หนาจอแสดงรายละเอียดการออกหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล และในสวนนี้สามารถเลือกเพิ่มกลุม
ท่ีขออนุญาตเก็บขอมูลได ดังรูป 

 
รูป ข.86  หนาจอแสดงรายละเอียดการออกหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล 



146 

3) เลือก ช่ือกลุมขออนุญาตเก็บขอมูล เพื่อเพิ่มกลุมเก็บขอมูลท่ีตองการจะ
ออกหนังสือ ดังรูป  

 
รูป ข.87  หนาจอเพิ่มขอมูลกลุมท่ีขออนุญาตเก็บขอมูล 

 

 
รูป ข.88  หนาจอแสดงรายการชื่อกลุมท่ีขออนุญาตเก็บขอมูล 

 
4) เลือก  เพื่อเขาสูหนาจอแกไขขอมูล จากนั้นทําการแกไขและเลือกปุม

บันทึกขอมูลเพื่อบันทึกขอมูลท่ีไดแกไขแลว 
5) เลือก  เพื่อพิมพเอกสารหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล ดังรูป 
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รูป ข.89  แสดงหนาเอกสารหนังสือขออนญุาตเก็บขอมูล 

 
7. ขอมูลการรับสงเอกสารออนไลน ดูขอมูลการรับสงเอกสารที่สงจากนักศึกษาถึง

อาจารยท่ีปรึกษา แสดงการทํางานไดดังนี้ 
1) เลือกท่ี ขอมูลการรับสงเอกสารออนไลน แสดงหนาจอดังรูป  

 
รูป ข.90  หนาจอรายละเอียดขอมูลการรับสงเอกสารออนไลน 
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2) เลือกท่ีช่ือหัวเร่ือง เพื่อเปดอานรายละเอียดขอมูลการสงเอกสาร แสดง
หนาจอดังรูป 

 
รูป ข.91  หนาจอแสดงรายละเอียดขอมูลสงเอกสารตามหัวเร่ือง 

 
หนาจอจัดการขอมูลเงื่อนไขการศึกษา  

1. การเขาสูหนาจอขอมูลการทํางานวิจัย โดยการเลือกเมนูหนาหลักผูดูแลระบบ >  
จัดการขอมูลเง่ือนไขการศึกษา จะไดหนาจอดังรูป  

 
รูป ข.92  หนาจอคนหาขอมูลนักศึกษาตามเง่ือนไข 



149 

2. เลือกขอมูลนักศึกษาที่ตองการบันทึกขอมูลเง่ือนไขการศึกษา โดยระบบมีการ
คนหาขอมูลนักศึกษา 3 วิธี ดังนี้ 

2.1 คนหาตามรหัสนักศึกษา  
2.2 คนหาตามช่ือ-นามสุกล  
2.3 คนหาตามปการศึกษาและสาขาวิชา  

3. หลังจากเลือกขอมูลนักศึกษาแลว จะไดหนาจอสําหรับบันทึกขอมูลเง่ือนไข
การศึกษา แสดงดังรูป 

 
รูป ข.93  หนาจอสําหรับบันทึกขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 

 

 
รูป ข.94  หนาจอแสดงรายการขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 
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หนาจอรายงาน 
1. การเขาสูหนาจอรายงาน โดยการเลือกเมนูหนาหลักผูดูแลระบบ >  รายงาน จะได

หนาจอดังรูป  

 
รูป ข.95  หนาจอหลักรายงาน 

 

2. เลือกดูรายงานตามเมนูรายการ ดังนี ้
2.1 รายงานขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษา  

1) รายงานขอมูลนักศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษา  
2) รายงานขอมูลนักศึกษาจําแนกตามคณะท่ีสังกัด  
3) รายงานขอมูลนักศึกษาจําแนกตามสาขาวชิา   
4) รายงานขอมูลนักศึกษาตามสภาพจําแนกตามสาขาวิชา  

2.2 รายงานขอมูลเกี่ยวกับอาจารย  
1) รายงานขอมูลประเภทอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวชิาการ  
2) รายงานขอมูลประเภทอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา  

2.3 รายงานการทํางานวิจยั  
1) รายงานจํานวนนักศึกษา จําแนกตามขัน้ตอนการทํางานวิจัย  
2) รายงานอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย  
3) รายงานงบประมาณเกี่ยวกับการดําเนนิงานวิจยั   
4) รายงานรายช่ืองานวิจยัท่ีผานการอนุมัติแลว  

2.4 รายงานหลักสูตรท่ีเปดสอนตามปการศึกษา  
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รูป ข.96  หนาจอแสดงการคนหารายงานตามเง่ือนไข 

 

 
รูป ข.97  หนาจอแสดงตวัอยางรายงาน 

 

 
รูป ข.98  หนาจอแสดงรายละเอียดขอมูลรายการตามจํานวนขอมูลท่ีเลือกดู 
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หนาจอจัดการขาวประชาสัมพันธ 
1. การเขาสูหนาจอจัดการขาวประชาสัมพันธทําได โดยการเลือกเมนูหนาหลักผูดูแล

ระบบ >  จัดการขาวประชาสัมพันธ  จะไดหนาจอดังรูป  

 
รูป ข.99  หนาจอจัดการขาวประชาสัมพันธ 

 
2. เลือก  เพื่อเขาสูหนาจอแกไขขอมูล จากนั้นทําการแกไขและเลือกปุมบันทึก

ขอมูลเพื่อบันทึกขอมูลท่ีไดแกไขแลว 
3. เลือก  เพื่อลบขอมูลรายการขาวสาร 
4. เลือก  เพื่อดูรายการขาวประชาสัมพันธท้ังหมด 
5. เลือก  เพื่อเพิ่มรายการขาวประชาสัมพันธ ดังรูป 
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รูป ข.100  หนาจอเพิ่มขาวประชาสัมพันธ 

 
6. เลือก  เพื่อดูรายการหมวดหมูท้ังหมด ดังรูป 

 
รูป ข.101  หนาจอแสดงรายการหมวดหมูขาวประชาสัมพันธ 
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7. เลือก  เพื่อเพิ่มหมวดหมูขาวประชาสัมพันธ ดังรูป 

 
รูป ข.102  หนาจอเพิ่มหมวดหมูขาวประชาสัมพันธ 

 
หนาจอจัดการเว็บบอรด 

1. การเขาสูหนาจอจัดการเว็บบอรดทําได โดยการเลือกเมนูหนาหลักผูดูแลระบบ >  
จัดการเว็บบอรด  จะไดหนาจอดังรูป  

 
รูป ข.103  หนาจอจัดการขาวประชาสัมพนัธ 

 
2. เลือก  เพื่อลบขอมูลรายการเว็บบอรด 
3. เลือก  เพื่อดูรายการเว็บบอรดท้ังหมด 
4. เลือก  เพื่อดูรายการหมวดหมูท้ังหมด ดังรูป 
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รูป ข.104  หนาจอแสดงรายการหมวดหมูขาวประชาสัมพันธ 

 
8. เลือก  เพื่อเพิ่มหมวดหมูเว็บบอรด ดังรูป 

 
รูป ข.105  หนาจอเพิ่มหมวดหมูเว็บบอรด 

 
หนาจอเปล่ียนรหัสผาน 

การเขาสูหนาจอเปล่ียนรหัสผานสําหรับผูดูแลระบบ โดยการเลือกเมนูหนาหลักผูดูแล
ระบบ > เปล่ียนรหัสผาน แสดงหนาจอดังรูป  

 
รูป ข.106  หนาจอเปล่ียนรหสัผานสําหรับผูดูแลระบบ 
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ข.2 การใชงานระบบสําหรับนักศึกษา 
1. หนาจอหลักของ web page เลือกระบบนักศึกษา เพื่อเขาสูหนาจอ Login ในสวน

ของนักศึกษา 

 
รูป ข.107  หนาจอ Log in เขาสูระบบในสวนของนกัศึกษา 

 
2. เขาสูหนาจอหลักของนักศึกษา ดังรูป ข.3 

 
รูป ข.108  หนาจอหลักนกัศึกษา 

 
ท่ีหนาจอหลักนักศึกษาประกอบไปดวยเมนูการทํางานตางๆ ดังนี้ 
1) หนาจอประวติันักศึกษา  
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รูป ข.109  หนาจอแสดงประวัตินักศึกษา 

 
2) หนาจอขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 

 
รูป ข.110  หนาจอแสดงขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 

3) หนาจอขอมูลงานวิจยั 
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(1) หนาจอขอมูลการทํางานวจิยัของตนเอง  

 
รูป ข.111  หนาจอแสดงขอมูลการทํางานวจิัย 

 
(2) หนาจอขอมูลอาจารยท่ีปรึกษา 

 
รูป ข.112  หนาจอแสดงขอมูลอาจารยท่ีปรึกษา 

 
- เลือก คล๊ิกดูรายละเอียด เพื่อดูรายละเอียดของอาจารยท่ีปรึกษาแตละคน 

ดังรูป 
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รูป ข.113  หนาจอแสดงรายละเอียดของอาจารยท่ีปรึกษา 

 
(3) หนาจอขอมูลรายช่ืองานวจิยั 

 
รูป ข.114  หนาจอแสดงรายช่ืองานวิจยัท่ีผานการอนุมัติแลว 

 
- เลือก ท่ีช่ือเร่ืองงานงานวิจัย เพื่อดูรายละเอียดของงานวิจัย ดังรูป 

 
รูป ข.115  หนาจอแสดงรายละเอียดของงานวิจยั 
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4) หนาจอสงเอกสารออนไลน 

 
รูป ข.116  หนาจอหลักของการสงเอกสารออนไลนของนกัศึกษา 

 
เลือกท่ี [ เพิ่มการสงเอกสาร ] เพื่อเพิ่มรายการสงเอกสารออนไลน ดังรูป 

 
รูป ข.117  หนาจอเพิ่มการสงเอกสารออนไลน 
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- เลือกท่ี หมายเลขเอกสาร หรือช่ือหัวเร่ือง เพื่อดูรายละเอียดขอมูลเอกสาร
ออนไลน ดังรูป 

 
รูป ข.118  หนาจอแสดงรายละเอียดขอมูลเอกสารออนไลน 

 
5) หนาจอเปล่ียนรหัสผานของนักศึกษา แสดงหนาจอดงัรูป 

 
รูป ข.119  หนาจอเปล่ียนรหสัผานของนักศึกษา 
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ข.3 การใชงานโปรแกรมสําหรับอาจารยและผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
1. ท่ีหนาจอหลักของ web page เลือก ระบบอาจารย สําหรับอาจารยเขาสูระบบ หรือ 

ระบบผูบริหาร สําหรับผูบริหารบัณฑิตซ่ึงเปนอาจารยในระดับบัณฑิตเขาสูระบบ หนาจอ Login 
การเขาสูระบบ ดังรูป 

 
รูป ข.129  หนาจอ Log in เขาสูระบบของอาจารย 

 

 
รูป ข.130  หนาจอ Log in เขาสูระบบของผูบริหาร 
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2. เขาสูหนาจอหลักของอาจารย ดังรูป  

 
รูป ข.131  หนาจอหลักอาจารย 

 
ท่ีหนาจอหลักอาจารยประกอบไปดวยเมนกูารทํางานตางๆ ดังนี้ 
1) หนาจอประวติัอาจารย 

 
รูป ข.132  หนาจอแสดงประวัติอาจารย 
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2) หนาจอขอมูลนักศึกษา แสดงขอมูลของนักศึกษาท่ีอยูในความดแูล 

 
รูป ข.133  หนาจอนักศึกษาที่อยูในความดแูล 

 

 
รูป ข.134  หนาจอแสดงขอมูลนักศึกษา 

 
- เม่ือเขาสูหนาหลักของนักศึกษาท่ีตองการดูขอมูลแลว จะมีเมนูรายการให

เลือกอยู 3 สวน คือ ประวัตินักศึกษา เง่ือนไขการศึกษา และขอมูลการทํางานวิจัยของนักศึกษา     
ดังรูป 
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รูป ข.135  หนาจอแสดงขอมูลประวัตินักศึกษา 

 

 
รูป ข.136  หนาจอแสดงขอมูลเง่ือนไขการศึกษาของนักศึกษา 
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รูป ข.137  หนาจอแสดงขอมูลการทํางานวจิัยของนักศึกษา 

 
3) หนาจอสืบคนขอมูลรายช่ืองานวิจยั 

 
รูป ข.138  หนาจอแสดงรายช่ืองานวิจยัท่ีผานการอนุมัติแลว 

 
- เลือก ท่ีช่ือเร่ืองงานงานวิจัย เพื่อดูรายละเอียดของงานวิจัย  ดังรูป 

 
รูป ข.139  หนาจอแสดงรายละเอียดของงานวิจยั 
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4) หนาจอขอมูลเอกสารรับเขา 

 
รูป ข.140  หนาจอหลักขอมูลเอกสารรับเขาของอาจารย 

 

- เลือก เปดอานขอความ หรือเลือกท่ี ช่ือหัวเร่ือง เพื่อเปดดูรายละเอียดขอมูล
ของเอกสารรับเขา ดังรูป 

 
รูป ข.141  หนาจอแสดงรายละเอียดขอมูลเอกสารรับเขา 

 

5) หนาจอเปล่ียนรหัสผานของอาจารย แสดงหนาจอดังรูป 

 
รูป ข.142  หนาจอเปล่ียนรหสัผานของอาจารย 
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ภาคผนวก  ค 

ตัวอยางแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

การใชงานระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย    ในชองท่ีทานเห็นวาเปนจริงท่ีสุด 
 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความงายและเหมาะสมในการใชงาน       
2. ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ      
3. การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก      
4. การแกไขปรับปรุงขอมูลทําไดงายและสะดวก      
5. การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก      
6. ชวยลดข้ันตอนการทํางานเดิมลดข้ันตอนการทํางานเม่ือ

เทียบกับข้ันตอนเดิม 
     

7. ความถูกตองของระบบในการปฏิบัติงาน      
8. ความสมบูรณของขอมูลในการแสดงออกรายงาน      
9. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการ      
10. คูมือการใชงานโปรแกรมมีความชัดเจนและเขาใจงาย      

ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

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

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

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ง 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  ขั้นตอนและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2551 
-------------------------------- 

เพื่อใหการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย          
มีคุณภาพ และเปนไปตามท่ีระบุในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 จึงเห็นสมควรใหยกเลิก ประกาศสถาบันราชภัฏเชียงใหม เรื่อง ขั้นตอน
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2546 ลงวันท่ี 
17 เมษายน 2546 และใหใชประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง ข้ันตอนและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551 ฉบับตอไปนี้แทน ดังนี้ 

1. การลงทะเบียน 
1.1 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพ่ือทําวิทยานิพนธไดเม่ือไดเรียนรายวิชาในหลักสูตร

และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย
มาแลวไมนอยกวา 2  ภาคเรียน 

1.2 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธตามแผนการเรียนโดยความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ีปรึกษาประจําหมูเรียน 

2. การเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ 
2.1 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ (ตามขอ 1.2)  
2.2 นักศึกษา ตองจัดเตรียมหัวขอวิทยานิพนธ และจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธโดยจัดทําเปน

รูปเลมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในคูมือจัดทําวิทยานิพนธ พรอมท้ังจัดเตรียมรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ภายในเวลา 14 วัน หลังจากเปด   
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ภาคเรียน (หรือตามท่ีระบุไวในหลักสูตรของแตละสาขา)  โดยการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา
ประจําหมูเรียน ประธานประจํากลุมวิชา/แขนงวิชา   ประธานสาขาวิชา  เพื่อใชประกอบการนําเสนอ
ขออนุมัติวิทยานิพนธในข้ันตอไป   

2.3 ท้ังนี้อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา   และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)  เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่า
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันและตองมีประสบการณในการทํา
วิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ในกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ ่ง เปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิที่เปน
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  อาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทําหนาที่อาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมใหทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม 

ในกรณีไมมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ     
ไม เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารย  ข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
มหาวิทยาลัยอาจจะแตงต้ังผูเช่ียวชาญเฉพาะดานแทนเปนกรณีๆ ไป  โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย  และตองแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงต้ังนั้นดวย 

2.4 นักศึกษายื่นแบบฟอรมการขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ และ แบบฟอรมเสนอชื่อ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) โดยใชแบบฟอรม
จากบัณฑิตวิทยาลัย 

2.5 เม่ือไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ  และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ซ่ึงไดรับการแตงต้ังแลว ภายใน 7 วัน หลังจากอนุมัติ
นักศึกษาตองดําเนินการจัดเตรียมการขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ  

2.6 หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ เกี่ยวกับหัวขอเคาโครงวิทยานิพนธ และอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) นักศึกษาตองกรอกแบบฟอรม

เสนอเหตุผลในการขอเปล่ียนแปลง โดยผานความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก   
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ท่ีไดรับการแตงต้ัง  ประธานประจํากลุมวิชา/แขนงวิชา  
ประธานสาขาวิชา ประธานกรรมการประจําหลักสูตร กรรมการบัณฑิตประจําคณะ คณบดีประจํา
คณะ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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2.7 นักศึกษาท่ีพรอมจะสอบเคาโครงวิทยานิพนธแลวให กรอกแบบฟอรมขอสอบเคา
โครงวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี) ประธานประจํากลุมวิชา/แขนงวิชา ประธานกรรมการประจําหลักสูตร 
(สาขา) กรรมการบัณฑิตประจําคณะ  คณบดีประจําคณะ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

2.8 บัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ โดยจัด
ใหมีผูทรงคุณวุฒิเปนประธานการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ   

อนึ่ง อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจ
เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และ
ตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกคร้ัง 

2.9 บัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการแจงใหนักศึกษาทราบ เพื่อนักศึกษาจะไดประสานวัน
เวลาสอบกับกรรมการทุกทาน และแจงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทําหนังสือแจงวัน เวลา และสถานท่ี
สอบท่ีแนนอน ใหกรรมการสอบทราบอยางเปนทางการ และประชาสัมพันธใหผูสนใจเขารับฟง 

2.10 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ สงผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธตอ
บัณฑิตวิทยาลัยหลังการสอบเสร็จ 

2.11 เม่ือนักศึกษาสอบผานเคาโครงวิทยานิพนธแลวตองสงเคาโครงวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณ จํานวน 4 เลม โดยเสนอผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตามแบบฟอรมใบอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ สงบัณฑิต
วิทยาลัย ภายใน 7 วัน หลังการสอบ และดําเนินการทําวิทยานิพนธตอไป   

2.12 ในกรณีท่ีสอบไมผาน ตองดําเนินตามข้ันตอนการขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธใหม 
ต้ังแตขอ 2.7-2.11 

3. การดําเนินการทําวิทยานิพนธและการรายงานความกาวหนา 
เม่ือนักศึกษาไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ  สอบผานการสอบเคาโครงวิทยานิพนธและ

ลงทะเบียนวิทยานิพนธตามจํานวนหนวยกิตแลว ตองทําวิทยานิพนธตามแผนการดําเนินงาน และ
รายงานความกาวหนาผานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)  
ประธานประจํากลุมวิชา/แขนงวิชา  ประธานกรรมการประจําหลักสูตร (สาขา) กรรมการบัณฑิต
ประจําคณะ คณบดีประจําคณะ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือส้ินสุดภาคเรียนทุกภาคเรียน โดยใช
แบบฟอรมการรายงานความกาวหนา จากบัณฑิตวิทยาลัย  และระหวางการทําวทิยานิพนธนักศึกษาตอง
ลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษาจนกวาจะไดรับอนุมัติใหจบการศึกษา เม่ือทําวิทยานิพนธเสร็จ
แลวตองจัดทําบทความวิทยานิพนธตามแบบฟอรมท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด เพื่อนําเสนอในการสอบ
วิทยานิพนธดวย 
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สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)    
ใหจัดทํารายงานการติดตาม ควบคุม ความกาวหนา การใหคําปรึกษาของนักศึกษาผานประธาน
ประจํากลุมวิชา/แขนงวิชา  ประธานกรรมการประจําหลักสูตร (สาขา) กรรมการบัณฑิตประจําคณะ  
คณบดีประจําคณะ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

4. การสอบวิทยานิพนธ 
4.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบวิทยานิพนธ หรือภาคนิพนธ ตองเปนผูท่ีสอบผานการสอบ

ประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียน และ/หรือ ปากเปลาตามท่ีกําหนดใน
สาขาวิชานั้น แลวใหติดตอขอสอบวิทยาวิทยานิพนธหรือการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยให
ติดตอชําระเงินคาสอบวิทยานิพนธตามท่ีกําหนดโดยทางมหาวิทยาลัย ณ ฝายการเงิน สํานักงาน
อธิการบดี และนําสําเนาใบเสร็จรับเงินแนบไปพรอมกับ แบบฟอรมการขอสอบวิทยานิพนธ ยื่น
ตอบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้ตองสําเนาใบเสร็จรับเงินสงสํานักงานสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมดวย 

4.2 ใหยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธหรือการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย ตอบัณฑิต
วิทยาลัยตามแบบฟอรมขอสอบวิทยานิพนธ ท่ีกําหนดโดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)    ประธานประจํากลุมวิชา/แขนงวิชา  
ประธานกรรมการประจําหลักสูตร (สาขา) กรรมการบัณฑิตประจําคณะ คณบดีประจําคณะ และ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และนัดหมาย 
วันเวลาสอบและประชาสัมพันธใหผูสนใจรวมฟง ท้ังนี้ตองหลังจากท่ีเคาโครงวิทยานิพนธ ไดรับ
อนุมัติไมนอยกวา 60 วัน 

4.3 บัณฑิตวิทยาลัยแตง ต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ซ่ึงประกอบดวย  
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีทําหนาท่ีประธานกรรมการสอบและกรรมการสอบรวม อาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) เปนกรรมการสอบ  

4.4 นักศึกษาตองนําบทความวิทยานิพนธท่ีไดจัดทํา เสนอตอคณะกรรมการสอบพรอม
กับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณอยางนอย 15 วัน กอนการสอบเพ่ืออานและตรวจสอบ  

4.5 ในวันสอบ ถามีกรรมการมาไมครบใหเล่ือนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจําเปนอาจ
เปล่ียนแปลงกรรมการได โดยประธานกรรมการสอบ เสนอตอประธานประจํากลุมวิชา ประธาน
สาขาวิชา/แขนงวิชา  ประธานกรรมการประจําหลักสูตร กรรมการบัณฑิตประจําคณะ คณบดีคณะท่ี
สังกัด  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแตงต้ัง  กอนวันสอบอยางนอย  14 วัน  กรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย      
ไมสามารถดําเนินการสอบได ใหประธานกรรมการสอบรายงานตอบัณฑิตวิทยาลัย พรอมท้ังแจงวัน 
เวลา สอบ ท่ีจะเล่ือนไปดวย ตามข้ันตอนท่ีกําหนดในแบบฟอรมการเล่ือนสอบ 
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4.6 การสอบผานวิทยานิพนธตองไดรับมติจากกรรมการจํานวนเกินกึ่งหนึ่ง 
4.7 ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ สงผลการสอบตอประธานกรรมการประจํา

หลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน  นับจากวันสอบ 
4.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาท่ีมีผลการสอบวิทยานิพนธไมผานการสอบปากเปลาสามารถสอบ

แกตัว โดยตองชําระคาธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธตามระเบียบการสอบไดอีก 1 คร้ัง หากสอบ
แกตัวในภาคเรียนถัดไปนักศึกษาจะตองดําเนินการขอสอบโดยชําระคาธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ
แกตัว และตองลงทะเบียนรักษาสถานภาพในภาคเรียนนั้นดวย 

5. การแกไขและจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
5.1 หลังการสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองปรับแกไขวิทยานิพนธและ

บทความวิทยานิพนธตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ  และจัดสงเลมวิทยานิพนธท่ีปรับแกไข 
จํานวน 2  ชุด  และบทความวิทยานิพนธท่ีปรับแกไข จํานวน 2  ชุด  พรอมแบบฟอรมการนําสงตนฉบับ

วิทยานิพนธฉบับปรับปรุง เพื่อตรวจรูปแบบการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สงถึงบัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน 1 เดือน หลังการสอบวิทยานิพนธ 

5.2 นักศึกษาสามารถรับเลมวิทยานิพนธและบทความวิทยานิพนธท่ีผานการตรวจ
รูปแบบการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดหลัง 15 วัน ท่ีนําสงบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนําไปปรับ 
แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจตรวจรูปแบบการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และตองนําสงเลมวิทยานิพนธท่ีแกไขสมบูรณผานกระบวนการตรวจรูปแบบแลว  ใหบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาดําเนินการเขาเลมตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในคูมือการเขียนวิทยานิพนธ   

5.3 นักศึกษาจัดเตรียมแบบฟอรมอนุมัติวิทยานิพนธท่ีผานคณะกรรมการสอบลง
นามแลว จํานวน 5 แผน เพื่อนํามาแทรกในการเขาเลมวิทยานิพนธ จํานวน 5 เลม  

5.4 นักศึกษาดําเนินการเขาเลมวิทยานิพนธ พรอมกําหนดวันสงบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 
15 วัน  หลังจากไดรับอนุญาตใหจัดทํารูปเลมสมบูรณ  เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามในหนา
แบบฟอรมอนุมัติวิทยานิพนธ ท่ีคณะกรรมการสอบไดลงนามกอนเรียบรอยแลว จํานวน 5 เลม 
(สําหรับผูท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย ใหสงบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 7 เลม) พรอม
แนบแบบฟอรมนําสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  และ แนบฟอรมนําสงบทความวิทยานิพนธฉบับ

สมบูรณ  พรอมท้ังแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธฉบับสมบูรณในรูปแบบแผน CD/DVD จํานวน 1 
แผน และบทความวิทยานิพนธ 1 ชุด พรอมแผน CD/DVD จํานวน  1 แผน 

5.5 ในกรณีท่ีนักศึกษาไมสามารถสงเลมวิทยานิพนธและบทความวิทยานิพนธท่ี
แกไขตามกําหนดเวลา   นักศึกษาตองทําบันทึกช้ีแจงเหตุผลผานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  
และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) เพื่อแจงบัณฑิตวิทยาลัยทราบ   
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6. การนําเสนอบทความวิทยานิพนธเพื่อจบการศึกษา 
นักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ท่ีผานการสอบวิทยานิพนธ

หรือการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย ตองปฏิบัติดังนี้ 
6.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท จะตองนําเสนอบทความวิทยานิพนธใหไดรับการ

ตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ หรือนําเสนอตอท่ี
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)  

6.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก จะตองนําบทความวิทยานิพนธตีพิมพเผยแพรใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการ
ตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 

 เม่ือผานกระบวนการดังกลาวและมีหลักฐานการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
แลว จึงจะไดรับอนุมัติใหดําเนินการขออนุมัติจบการศึกษาจากทางบัณฑิตวิทยาลัยได 
 

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   5   มีนาคม    พ.ศ. 2551 
 

                 
      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา) 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ภาคผนวก  จ 

เง่ือนไขในการดําเนินงานวิจัยระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

รูปแบบการดําเนินงานวิจัยมี 3 รูปแบบ คือ ดุษฎีนิพนธ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีเง่ือนไขในการดําเนินงาน
วิจัย ดังนี้ 

1. การขออนุมัติหัวขอและอาจารยท่ีปรึกษา 
นักศึกษาจะทําการเสนอหัวขอและอาจารยท่ีปรึกษาได เม่ือเรียนจบในรายวิชาแลว 

หรือโดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาประจําหมูเรียน 
ในดําเนินงานวิจัยของนักศึกษา การทําดุษฎีนิพนธ ตองมีอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย

อยางนอย 3 ทาน โดยเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลัก 1 ทาน และอาจารยท่ีปรึกษารวมอยางนอย 2 ทาน 
สวนการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ตองมีอาจารยท่ีปรึกษาการทํางานวิจัยอยางนอย         
2 ทาน โดยเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลัก 1 ทาน และอาจารยท่ีปรึกษารวมอยางนอย 1 ทาน 

2. ขอสอบเคาโครง 
นักศึกษาตองไดรับการอนุมัติหัวขอและอาจารยท่ีปรึกษากอน จึงจะสามารถขอ

สอบเคาโครงได  
3. การอนุมัติเลมเคาโครง  

เม่ือนักศึกษาสอบผานเคาโครงแลว ตองสงเคาโครงงานวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอให
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ เพื่อดําเนินการทํางานวิจัยตอไป   

4. ขอสอบงานวิจัย  
นักศึกษาตองผานการอนุมัติเลมเคาโครงกอน จึงจะสามารถขอสอบได ท้ังนี้ตอง

หลังจากที่เคาโครง ไดรับอนุมัติไมนอยกวา 60 วัน และนักศึกษาตองผานเง่ือนไขการศึกษาท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

1) ระดับปริญญาเอก ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา โดยมหาวิทยาลัยไดจัดการสอบเทียบความรูพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางวิชาการ CMRU GEP Test (CMRU Graduate English Proficiency 
Test) ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  หรือ ไดคะแนนสอบ 
TOFEL ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
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2) ระดับปริญญาโท ตองสอบผานการประมวลความรู (Comprehensive Examination) 
สอบผานรายวิชาเสริมตามเง่ือนไขของหลักสูตรสาขาวิชาท่ีกําหนด 

5. การสงงานวิจัยฉบับปรับปรุง  
หลังจากการสอบ นักศึกษาจะตองปรับแกไขงานวิจัยตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการสอบ  และจัดสงเลมงานวิจัยท่ีปรับแกไข เพื่อตรวจรูปแบบการใชภาษาในงานวัย  สงถึง
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 1 เดือน หลังการสอบงานวิจัย 

6. การสงงานวิจัยเลมสมบูรณ  
เม่ือไดรับการอนุมัติใหเขาเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณแลว นักศึกษาดําเนินการเขา

เลมงานวิจัย แลวนําสงเลมใหบัณฑิตวิทยาลัยเพื่ออนุมัติในเลมสมบูรณโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
จํานวน 5 เลม พรอมท้ังสงแผนบันทึกขอมูลงานวิจัยฉบับสมบูรณในรูปแบบแผน CD/DVD จํานวน 
1 แผน 

7. การนําเสนอบทความ    
นักศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ท่ีผานการสอบงานวิจัย ตอง

ปฏิบัติดังนี้ 
1) นักศึกษาระดับปริญญาเอก จะตองนําบทความงานวิจัยตีพิมพเผยแพรใน

วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการ
ตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 

2) นักศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีทําวิทยานิพนธจะตองนําเสนอบทความงานวิจัย
ใหไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานวิจัย หรือสวนหนึ่งของผลงานวิจัยไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง 
(Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ หรือนําเสนอตอท่ีประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)  

8. การสงเร่ืองขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
เม่ือผานกระบวนการขางตน และมีหลักฐานการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ

แลว จึงจะไดรับอนุมัติใหดําเนินการขออนุมัติสําเร็จการศึกษาจากทางบัณฑิตวิทยาลัยได 
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ประวัติผูเขียน 

 
 
ช่ือ นางสาวกนกวรี  สายธิ 
 
วัน เดือน ปเกดิ 21  มกราคม  2525  
 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2547 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
ประสบการณทํางาน  พ.ศ. 2548-ปจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
 


