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ภาคผนวก ก
คูมือการติดตั้งโปรแกรม

ในการใชงานระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียน
เทคโนโลยีเอเชีย เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายที่ทําหนาที่ใหบริการระบบน้ีจําเปนตองมีการติดต้ัง
โปรแกรมประยุกต เพื่อเปนพื้นฐานในการใหบริการแกเคร่ืองลูกขายใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปดวย

1. โปรแกรมอะพาเชเว็บเซิรฟเวอร (Apache Web Server)
2. โปรแกรมจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)
3. โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP)

ผูคนควาเลือกใชโปรแกรม appserv-win32-2.5.10.exe ในการติดต้ัง ซึ่งเปนโปรแกรมที่
ครอบคลุมการติดต้ังทั้ง 3 โปรแกรมขางตนในคราวเดียว ทําใหมีความสะดวกรวดเร็ว โดยมีวิธีการ
ติดต้ังดังน้ี

1) ดับเบิ้ลคลิกไฟล appserv-win32-2.5.10.exe เพื่อติดต้ังโปรแกรม ซึ่งจะแสดงหนาตาง
AppServ 2.5.10 - Welcome to the AppServ 2.5.10 Setup Wizard เปนขอความตอนรับเขาสูการ
ติดต้ัง ใหคลิกปุม Next

รูป ก.1 แสดงหนาตางเร่ิมตนการติดต้ัง Appserv
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2) ที่หนาตาง AppServ 2.5.10 - License Agreement เปนขอความแสดงลิขสิทธิ์
GNULESSER เมื่ออานและเขาใจลิขสิทธิ์น้ีแลว ใหคลิกปุม I Agree เพื่อไปยังหนาตางถัดไป

รูป ก.2 แสดงหนาตางลิขสิทธิ์ของโปรแกรม Appserv

3) หนาตาง AppServ 2.5.10 - Choose Install Location เปนการเลือกโฟลเดอรที่ใชในการ
ติดต้ัง Appserv โดยคาเร่ิมตน จะเลือกติดต้ังไปที่โฟลเดอร C:\AppServ จากน้ันคลิกปุม Next

รูป ก.3 แสดงหนาตางระบุโฟลเดอรที่ใชติดต้ัง Appserv
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4) หนาตาง AppServ 2.5.10 - Select Component เปนการเลือกสวนประกอบของ AppServ
ใหทําการเลือกทั้งหมดจากน้ันคลิกปุม Next

รูป ก.4 แสดงหนาตางในการเลือกติดต้ังสวนประกอบโปรแกรม Appserv

5) หนาตาง AppServ 2.5.10 - Apache HTTP Server Information เปนการระบุรายละเอียด
ของโปรแกรมอาพาเชเว็บเซิรฟเวอร ประกอบดวย

(1) Server Name - ชื่อของเซิรฟเวอร หรือชื่อโฮสต
(2) Administrator's Email Address - อีเมลของผูดูแลระบบ
(3) Apache HTTP Port - ชื่อพอรต เปนทางออกของขอมูล โดย Apache จะมี

กําหนดคาพอรตเร่ิมตนคือ 80 เมื่อเรากรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม Next
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รูป ก.5 แสดงหนาตางระบุรายละเอียดของ Apache

6) หนาจอ AppServ 2.5.10 - Apache HTTP Server Information เปนการกําหนดคาของ
โปรแกรมฐานขอมูล MySQL ประกอบดวย

(1) Enter root password - รหัสผานของผูดูแลระบบ
(2) Re-enter root password - กรอกรหัสผานอีกคร้ังเพื่อยืนยัน
(3) Character Sets and Collations - เลือกการเขารหัส
(4) Old Password Support - กําหนดเพื่อใหรองรับกับการเขารหัสผานแบบเกา
(5) Enable InnoDB - เพื่อใหรองรับฐานขอมูลแบบ InnoDB เมื่อเรากรอกขอมูล

เรียบรอยแลว ก็คลิกปุม Install เพื่อติดต้ัง AppServ
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รูป ก.6 แสดงหนาตางการกําหนดคาโปรแกรม MySQL

7) จะปรากฎหนาจอแสดงความคืบของการติดต้ังโปรแกรม Appserv

รูป ก.7 แสดงหนาตางแสดงความคืบหนาการติดต้ังโปรแกรม Appserv
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8) เมื่อการติดต้ังดําเนินไปจนสิ้นสุดกระบวนการ จะแสดง AppServ 2.5.10 – Completing
the AppServ 2.5.10 Setup Wizard ซึ่งจะมีตัวเลือกดังน้ี

(1) Start Apache - เพื่อเร่ิมการทํางานโปรแกรม Apache web server
(2) Start MySQL - เพื่อเร่ิมการทํางานโปรแกรมฐานขอมูล MySQL
ซึ่งโปรแกรมทั้งสองน้ี Apache และ MySQL จะทํางานเปนลักษณะ Service คือจะ

ทํางานโดยอัตโนมัติ เมื่อเราเปดวินโดวส หากคลิกตัวเลือกเรียบรอย ใหคลิกปุม Finish เพื่อเร่ิมตน
การทํางาน

รูป ก.8 แสดงหนาตางสิ้นสุดการติดต้ังโปรแกรม Appserv
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9) เพื่อใหแนใจวาไดทําการติดต้ังโปรแกรม AppServ อยางถูกตองเรียบรอย ใหทดสอบ
โดยการเปดเบราเซอร แลวเรียกไปที่ http://localhost หรือ http://127.0.0.1 ซึ่งเบราเซอรจะแสดง
หนาตาง The AppServ Open Project

รูป ก.9 แสดงหนาตางทดสอบการทํางานของโปรแกรม Appserv
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ภาคผนวก ข
คูมือการใชงานระบบ

เพื่อใหการใชงานระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียน
เทคโนโลยีเอเชีย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําคูมือการใชงานระบบใหแกผูใชงานเพื่อ
ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการใชงานตางๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

ข.1 สวนหนาจอหลักและเมนูการเขาใชงานระบบ
ในการเขาใชงานระบบในสวนตางๆ จะตองทําการเลือกผานเมนูหลักการใชงานระบบ ที่

อยูในหนาแรกกอน เพื่อทําการตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึงขอมูลตอไป ดังรูป ข.1

รูป ข.1 แสดงหนาจอหลักและเมนูการเขาใชงานระบบ

ข.2 สวนการเขาสูระบบหรือตรวจสอบสิทธิ์การใชงาน
ในการเขาใชงานระบบ ผูใชงานทุกระดับจะตองทําการกรอกการกรอกชื่อผูใช (Username)

และรหัสผาน (Password) เพื่อใหระบบทําการตรวจสอบสิทธิ์การใชงานระบบและจะทําการนําผูใช
เขาสูสวนตางๆของระบบ ที่ตนมีสิทธิ์เขาถึงไดเทาน้ัน แสดงดังรูป ข.2
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รูป ข.2 แสดงหนาจอหลักสําหรับตรวจสอบตัวตนและสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบ

จากรูป ข.2 เมื่อผูใชงานกรอกชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) แลวกดปุม
“เขาสูระบบ” ระบบจะทําการตรวจสอบสิทธิ์ ในกรณีที่ขอมูลไมถูกตองระบบจะแสดงขอความ
เตือนดังรูป ข.3

รูป ข.3 แสดงขอความแจงเตือนกรณีกรอกขอมูลไมถูกตอง

เมื่อผูใชงานกรอกชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ถูกตอง ระบบจะแสดง
หนาจอติดตอกับผูใชแตกตางกันไปตามสิทธิ์การใชงานและเมนูที่เลือกเขามาจากหนาจอหลัก
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ข.3 สวนการใชงานของผูดูแลระบบ
เมื่อผูดูแลระบบผานการตรวจสอบสิทธิ์การใชงานแลว ระบบจะนําเขาสูหนาจอการทํางาน

หลักของผูดูแลระบบ ซึ่งผูดูแลระบบจะมีสิทธิ์ในการเขาถึงเมนูจากหนาจอหลักคือ ระบบจัดการ
ขอมูลผูใชงานระบบและขอมูลพื้นฐานเทาน้ัน โดยจะแสดงเมนูดานซายมือของหนาจอ ดังรูป ข.4

รูป ข.4 แสดงหนาจอเมนูในสวนของระบบการจัดการขอมูลผูใชงานและขอมูลพื้นฐาน

1) การจัดการขอมูลผูใชงานระบบ
จากรูป ข.4 เมื่อตองการทําการจัดการขอมูลผูใชงานระบบ ใหทําการเลือกเมนูจัดการ

ขอมูลผูใชงาน ระบบจะทําการแสดงผลดังรูป ข.5

รูป ข.5 แสดงหนาจอจัดการขอมูลผูใชงาน
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จากรูป ข.5 ในสวนของจัดการขอมูลผูใชงาน เมื่อตองการทําการเพิ่มขอมูลผูใชงานให
ทําการกดที่ปุม “เพิ่มขอมูล” หรือหากตองการทําการแกไขใหทําการกดที่ปุม “แกไข”

ในการเพิ่มขอมูลผูใชงานระบบ ผูดูแลระบบจะทําการเพิ่มขอมูลผูใชงานโดยการกรอก
ขอมูลพื้นฐานของผูใชงานระบบแลวทําการกดปุม “บันทึก” เพื่อทําการเพิ่มขอมูลเขาสูระบบดังรูป
ข.6 จากน้ันทําการกดปุม “ตกลง” อีกคร้ังเพื่อยืนยันการทํารายการหรือกด “ยกเลิก” เพื่อทําการ
ยกเลิกดังรูป ข.7

รูป ข.6 แสดงหนาจอสําหรับเพิ่มขอมูลผูใชงานระบบ

รูป ข.7 แสดงหนาจอยืนยันการเพิ่มขอมูลผูใชงานระบบ
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หากทําการกรอกชื่อผูใชหรือ Username ซ้ํากับชื่อที่มีอยูในระบบ ระบบจะทําการแสดง
ขอความวา “รหัสถูกใชแลว” ดังรูป ข.8

รูป ข.8 แสดงหนาจอเมื่อทําการกรอกชื่อผูใชซ้ํากับชื่อที่มีอยูในระบบ

จากรูป ข.8 เมื่อผูดูแลระบบทําการปอนชื่อผูใชซ้ํากับที่มีอยูในระบบ ระบบจะทําการ
เตือนวารหัสถูกใชแลว และจะไมสามารถทําการบันทึกไดหรือหากผูดูแลระบบทําการปอน
รหัสผานไมตรงกันก็จะไมสามารถทําการบันทึกไดเชนกัน
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2) การจัดการขอมูลฝายงาน
หากตองการทําการจัดการขอมูลฝายงาน ผูดูแลระบบจะตองทําการเลือกเมนูจัดการ

ขอมูลฝายงาน จากน้ันระบบจะแสดงผลดังรูป ข.9

รูป ข.9 แสดงหนาจอจัดการขอมูลฝายงาน

จากรูป ข.9 เมื่อตองการเพิ่มขอมูลฝายงานเขาสูระบบ ใหทําการกดปุม “เพิ่มขอมูลฝาย
งาน” แลวกรอกชื่อฝายงานที่ตองการเพิ่ม เขาไปในชองกรอกขอมูลและทําการกดปุม “เพิ่มขอมูล”
เพื่อเพิ่มขอมูลเขาสูระบบ จากน้ันทําการกดปุม “ตกลง” อีกคร้ังเพื่อยืนยันการทํารายการหรือกด
“ยกเลิก” เพื่อทําการยกเลิกดังรูป ข.10 หรือหากตองการทําการแกไขขอมูลฝายงาน ใหทําการกดปุม
“แกไข” หรือหากตองการลบขอมูลฝายงาน ใหทําการ   กดปุม “ลบ”

รูป ข.10 แสดงหนาจอยืนยันการเพิ่มขอมูลฝายงาน
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ข.4 สวนการใชงานของเจาหนาท่ีปอนขอสอบ
เมื่อเจาหนาที่ปอนขอสอบผานการตรวจสอบสิทธิ์การใชงานแลว ระบบจะนําเขาสูหนาจอ

การทํางานหลักของเจาหนาที่ปอนขอสอบโดยแสดงผลตามเมนูที่ เลือกจากหนาจอหลัก
ประกอบดวย 3 ระบบหลัก คือ ระบบจัดการกําหนดการสอบ ระบบจัดการแบบทดลองสอบและ
สวนของการวิเคราะหแบบทดลองสอบ

1) การจัดการกําหนดการสอบ
ในสวนน้ีจะประกอบดวยการจัดการกําหนดการทดลองสอบและการจัดการกําหนดการ

ทดสอบ ดังรูป ข.11 และ ข.12

รูป ข.11 แสดงหนาจอจัดการกําหนดการทดลองสอบ

รูป ข.12 แสดงหนาจอจัดการกําหนดการทดสอบ
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จากรูป ข.12 เมื่อตองการทําการเพิ่มกําหนดการทดสอบใหทําการกดปุม “เพิ่มขอมูล”
จากน้ันระบบ จะแสดงผลดังรูป ข.13 หรือหากตองการทําการแกไขใหกดปุม “แกไข”

รูป ข.13 แสดงหนาจอการเพิ่มกําหนดการทดสอบ

เมนูเพิ่มกําหนดการทดสอบจะเปนสวนที่ใชในการเพิ่มกําหนดการ(วัน เดือน ป) ที่
ผูใชงานระบบในระดับบุคลากรสามารถเขาไปทําแบบทดสอบได โดยตองทําการกรอกวัน เดือน ป
ที่จะเร่ิมทําการทดสอบและวันสิ้นสุดการทดสอบ แลวทําการกดปุม “บันทึกกําหนดการทดสอบ”
ดังรูป ข.13

2) จัดการขอมูลแบบทดลองสอบ
เมื่อทําการเขาสูระบบจัดการขอมูลแบบทดลองสอบ แลวหนาจอจะแสดงดังรูป ข.14

รูป ข.14 แสดงหนาจอจัดการแบบทดลองสอบ
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จากรูป ข.14 หากตองการเพิ่มชุดของแบบทดลองสอบใหทําการกดปุม “เพิ่มขอมูล”
ระบบจะแสดงหนาจอดังรูป ข.15

รูป ข.15 แสดงหนาจอเพิ่มชุดแบบทดลองสอบ

จากรูป ข.15 เมื่อทําการเขาสูเมนูเพิ่มชุดแบบทดสอบ จะพบกับสวนที่ใหกรอกขอมูลอยู
1 ชองคือ วันสิ้นสุดการทดสอบ ซึ่งเมื่อใชเมาสคลิกในชองกรอกขอมูลจะมีปฏิทินปรากฏขึ้นมาให
ทําการเลือกวัน เดือน ป จากน้ันใหทําการกดปุม “บันทึกกําหนดการทดสอบ” สวนกรอกขอมูลอ่ืนๆ
ระบบจะทําการกรอกมาใหแลวโดยอัตโนมัติ และไมสามารถทําการแกไขได

จากรูป ข.14 จะมีขอมูลของแบบทดสอบแตละชุดปรากฏออกมา สวนที่สําคัญคือ ชอง
สถานะ ซึ่งจะมีอยู 2 สถานะคือ สมบูรณและไมสมบูรณ ถาแบบทดสอบชุดใดมีสถานะไมสมบูรณ
หมายความวาแบบทดสอบชุดน้ันยังทําการเพิ่มขอสอบไมครบ แบบทดสอบแตละชุดจะสามารถเขา
ไปทําการเพิ่มหรือแกไขขอสอบไดโดยการกดปุม เพื่อเขาสูหนาจอถัดไปดังรูป ข.16
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รูป ข.16 แสดงหนาจอเลือกประเภทเพื่อทําการเพิ่ม/แกไขขอสอบ

จากรูป ข.16 จะปรากฏหนาจอใหเลือกสวนหรือประเภทของคําถามเพื่อทําการเพิ่ม
หรือแกไขขอสอบ ซึ่งในแตละชุดจะประกอบดวยขอสอบทั้งหมด 5 สวนดังปรากฏในรูป ข.16 หาก
ตองการทําการเพิ่มขอสอบเขาไปในสวนใดใหคลิกที่ปุม ของสวนน้ันเพื่อเขาสูหนาจอถัดไป
ดังรูป ข.17 - 19

รูป ข.17 แสดงหนาจอการเพิ่มหรือแกไขขอสอบในสวนที่ 1 สวนที่ 2 และสวนที่ 5
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รูป ข.18 แสดงหนาจอการเพิ่มหรือแกไขขอสอบในสวนที่ 3

รูป ข.19 แสดงหนาจอการเพิ่มหรือแกไขขอสอบในสวนที่ 4

จากรูป ข.17 จะเปนหนาจอการเพิ่มหรือแกไขขอสอบแตละขอในสวนที่ 1 สวนที่ 2
และสวนที่ 5 ซึ่งจะมีชองกรอกขอมูลใหกรอกคําถาม ตัวเลือกและขอถูกของคําถามแตละขอเขาไป
โดยแตละสวนจะประกอบดวยขอสอบทั้งหมด 10 ขอคําถาม ใหทําการกรอกขอมูลใหครบทุกชอง
หากทําการกรอกขอมูลไมครบ ระบบจะไมใหทําการเพิ่มหรือแกไขขอสอบ และโดยเฉพาะในสวน
ที่ 3 และสวนที่ 4 จะมีชองกรอกขอมูลเพิ่มเติมดังรูป ข.18-19 เปนสวนที่ใชสําหรับทําการเพิ่มหรือ
แกไขไฟลประเภทมัลติมีเดียคือ ไฟลเสียงและไฟลเอกสาร โดยนามสกุลที่ใชสําหรับไฟลเสีย ง
จะตองเปนนามสกุล .MP3 เทาน้ัน และไฟลเอกสารตองเปนไฟลนามสกุล .PDF

3) สวนการวิเคราะหแบบทดลองสอบ
เปนเมนูสําหรับเจาหนาที่ปอนขอสอบที่ตองทําการวิเคราะหขอสอบและตรวจสอบ

ผลการวิเคราะหขอสอบแตละขอเพื่อทําการคัดเลือกและคัดลอกเขาสูคลังขอสอบไวใชในการ
ทดสอบแตละคร้ัง โดยสวนของการวิเคราะหแบบทดลองสอบจะประกอบดวย 2 เมนูยอยคือ
จัดการการวิเคราะหแบบทดลองสอบและจัดการผลการวิเคราะห จะแสดงดังรูป ข.20-21
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รูป ข.20 แสดงหนาจอจัดการวิเคราะหแบบทดลองสอบ

จากรูป ข.20 จะแสดงหนาจอจัดการวิเคราะหแบบทดลองสอบ ซึ่งจะปรากฏขอมูลการ
ทดลองสอบของแบบทดลองสอบแตละชุด วามีบุคลากรทําการทดลองสอบไปแลวกี่คน เมื่อครบ
จํานวนตามที่ระบบต้ังไวจะปรากฏปุม “วิเคราะหขอสอบ” เพื่อใหเจาหนาที่ทําการกดเพื่อเลือก
ทําการวิเคราะหแบบทดลองสอบชุดน้ันๆ และหลังจากที่ทําการกดวิเคราะหขอสอบแลว จะปรากฏ
ปุม “ลางขอมูลการวิเคราะห” เพื่อใหสามารถลบผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ แลวทําการ
เร่ิมการวิเคราะหใหมได

สวนเมนูจัดการผลการวิเคราะห จะเปนเมนูที่ใหเจาหนาที่ไดทําการตรวจสอบผลการ
วิเคราะหแบบทดลองสอบแตละชุดโดยระบบจะใหทําการเลือกชุดและสวนของแบบทดลองสอบที่
ตองการ แลวใหกดปุม “ดูผลการวิเคราะห” ดังรูป ข.21 ซึ่งจะแสดงขอมูลผลการวิเคราะหขอสอบ
แตละขอตามสวนที่เลือกจากเมนู โดยจะประกอบดวยผลของการวิเคราะหหาระดับความยาก -งาย
อํานาจจําแนกของขอสอบแตละขอและขอความแสดงผลการวิเคราะหวาขอสอบขอน้ันดีหรือไม
ในระดับใด

หากตองการดูขอมูลหรือรายละเอียดของการวิเคราะหขอสอบแตละขอใหทําการกดปุม
“รายละเอียด” โดยจะแสดงผลดังรูป ข.22 หรือหากตองการทําการคัดลอกขอสอบ เขาสูคลังขอสอบ
ใหกดปุม “คัดลอก” ซึ่งจะปรากฏออกมาในขณะที่สิ้นสุดกําหนดการทดลองสอบและแบบทดลอง
สอบชุดน้ันไดผานการวิเคราะหแลวเทาน้ัน



112

รูป ข.21 แสดงหนาจอจัดการผลการวิเคราะห

รูป ข.22 แสดงหนาจอรายละเอียดผลการวิเคราะหขอสอบ
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จากรูป ข.22 เมื่อตองการดูขอมูลอยางละเอียดที่ใชในการวิเคราะหขอสอบแตละขอให
ทําการกดปุม “ดูรายละเอียด” ระบบจะแสดงผลดังรูป ข.23

รูป ข.23 แสดงหนาจอรายละเอียดขอมูลที่ใชในการวิเคราะหขอสอบ

ข.5 สวนการใชงานของบุคลากร
เมื่อผูใชงานระบบในระดับบุคลากรทําการเขาสูระบบจากเมนูเขาสูการสอบ ในหนาจอ

หลักและผานการตรวจสอบสิทธิ์การใชงานแลว ระบบจะนําเขาสูหนาจอการทดสอบและทดลอง
สอบตามวันเวลาและเงื่อนไขที่เจาหนาที่ปอนขอสอบกําหนดไว แสดงดังรูป ข.24

รูป ข.24 แสดงหนาจอชุดของแบบทดลองสอบเพื่อทําการทดลองสอบ
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จากรูป ข.24 จะปรากฏหนาจอระบบการสอบซึ่งสามารถทําการเลือกไดวาจะเขาสูการ
ทดสอบหรือทดลองสอบ ในการทดลองสอบบุคลากรแตละคนจะสามารถเลือกชุดของแบบทดลอง
สอบไดชุดละ 1 คร้ังเทาน้ันเมื่อผานการทําการทดลองสอบในชุดไหนแลว ตรงขอความหรือปุม
“เขาสูการทดลองสอบ” จะเปลี่ยนเปน “ทดสอบแลว” และไมสามารถทําการเขาสูการทดลองสอบ
ชุดน้ันไดอีกแตจะสามารถดูผลการทดลองสอบที่ผานมาได หรือหากแบบทดลองสอบชุดไหนหรือ
การทดสอบคร้ังใดหมดกําหนดการสอบแลวและยังไมไดทําการทดลองสอบก็จะปรากฏขอความวา
“หมดกําหนดการทดลองสอบ” และเมื่อทําการเลือก “เขาสูทดลองสอบ” หรือ “เขาสูการทดสอบ”
ระบบจะทําการแสดงหนาจอขอสอบเพื่อทําการสอบดังรูป ข.25

รูป ข.25 แสดงหนาจอการทดสอบหรือการทดลองสอบ

จากรูป ข.25 เมื่อเขาสูการทดสอบหรือการทดลองสอบแลวจะปรากฏขอคําถามและ
ตัวเลือกขึ้นมาเพื่อใหทําการเลือกขอที่คิดวาถูกที่สุดไดเพียง 1 ขอ โดยจะแสดงเวลานับถอยหลัง 90
นาทีเพื่อใหผูทําการทดสอบหรือทดลองสอบไดดูประกอบกับการทําแบบทดสอบ ซึ่งในการ
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ทดสอบแตละคร้ังจะมีขอสอบใหทําทั้งหมด 5 สวน สวนละ 10 ขอ รวมเปน 50 ขอ เมื่อทําการเลือก
ครบแลวและตองการสงขอสอบใหกดปุม “สงขอสอบ” ดังรูป ข.26

รูป ข.26 แสดงปุมสงขอสอบ

ข.6 สวนการใชงานของผูบริหาร
เมื่อผูบริหารผานการตรวจสอบสิทธิ์การใชงานแลวระบบจะนําเขาสูหนาจอการทํางาน

หลักของผูบริหารโดยจะแสดงผลตามเมนูที่เลือกในหนาจอหลักปรากฏเมนูดังแสดงในรูป ข.27

รูป ข.27 แสดงหนาจอเมนูหลักของผูบริหาร

จากรูป ข.27 จะทําการแสดงหนาจอเมนูหลักของผูบริหาร ประกอบดวย ผลการทดสอบ
และผลการทดลองสอบ เมื่อทําการเลือกเงื่อนไขที่ตองการแลว หนาจอจะแสดงผลดังรูป ข.28 ซึ่งจะ
ปรากฏขอมูลของการทดสอบและการทดลองสอบตามเงื่อนไขที่เลือกและสามารถจําแนกไดตาม
ชุด/คร้ัง ผาน/ไมผานและยังสามารถเลือกดูเปนฝายงานไดดวย โดยหากตองการดูรายละเอียด
ทั้งหมดใหทําการกดปุมที่มีสัญลักษณ หรือเลือกที่ปุม “ผาน” และ “ไมผาน” หากตองการดู
แบบแยก ระบบจะทําการแสดงผลดังรูป ข.29
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รูป ข.28 แสดงหนาจอแสดงผลการสอบ

รูป ข.29 แสดงหนาจอแสดงรายละเอียดผลการสอบ
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ภาคผนวก ค
ตัวอยางแบบสอบถาม

แบบประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษ
ของบุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามน้ีจัดทํ าขึ้น เพื่ อตองการประเมินผลการใชงานและประเมิน

ความพึงพอใจ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงระบบใหมีความสมบูรณตอไป
2. ความคิดเห็นของทานมีความสําคัญและถือเปนเปนประโยชนอยางยิ่งในการนําไป

เปนขอมูล ประ กอบ การปรับ ปรุง ระบบ โดย จะไ มส ง ผลก ระท บตอผู ตอบ
แบบสอบถาม ใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดของแบบสอบถาม
แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี
ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของการใชงานโปรแกรม
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
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ตอนท่ี 1 ดานประสิทธิภาพของการใชงานโปรแกรม

โปรดทําเคร่ืองหมาย ในชองที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจนอย
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด

ที่ รายการ
ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)

1 ความสะดวกรวดเร็วในการใชงาน
2 ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทํางาน
3 ชวยลดปริมาณกระดาษในการสอบ
4 ความสวยงามในการออกแบบหนาจอ

การทํางาน
5 การจัดวางรูปแบบของเมนูขอมูลได

เหมาะสม
6 การรายงานผลไมซับซอน เขาใจงาย
7 มีความถูกตองแมนยําในการ

ประมวลผลขอมูล
8 คูมือการใชงาน ชัดเจนและงายตอการ

ใชศึกษา
9 ขอมูลสามารถนําไปใชประโยชนได

10 การนําระบบมาใชงานจริง
ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงระบบ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

*** ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม***
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