
ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก

คูมือการใชงาน

สวนของเว็บไซต
ข้ันตอนการใชงานสวนของเว็บไซต มีข้ันตอนดังน้ี
เปด Internet Explore จากน้ันพิมพชื่อของเว็บไซต http://localhost/isit/index.php จะปรากฏหนาจอ
ดังรูป

รูปก.1 แสดงเว็บไซตจัดการรูปแบบอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ

สวนของการทํางานหนาเว็บประกอบดวย
 หนาลงทะเบียนนักศึกษา
 หนาจอเขาใชงานระบบ
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ข้ันตอนการใชงานเว็บจัดการรูปแบบอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ (สวนของนักศึกษา)
มีดังน้ี
การลงทะเบียนใหม มีข้ันตอนดังน้ี
1. กรณียังไมไดทําการลงทะเบียนเขาใชงานเว็บ จัดการรูปแบบอกสารวิทยานิพนธ/การคนควา

แบบอิสระ ใหปอนขอมูลรหัสนักศึกษาในหนาจอการลงทะเบียนดังรูป

รูปก.2 การลงทะเบียนใหม
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2. ปอนรหัสนักศึกษาลงไปในชองวาง จากน้ันคลิกปุม จากน้ันขอมูลนักศึกษาจะ
ปรากฏ ดังรูป

รูปก.3 ตรวจสอบขอมูลนักศึกษา

3. จากน้ันระบุรหัสผานในการเขาใชงานระบบ

4. คลิกปุม เพื่อลงทะเบียน หากลงทะเบียนผาน เรียบรอยจะปรากฏ
หนาจอหลัก ดังรูป
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รูปก.4 หนาจอการทํางานหลัก

การเขาใชงานเว็บจัดการรูปแบบอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ มีข้ันตอนดังน้ี
1. เมื่อลงทะเบียนเรียบรอยหากตองการเขาใชงานเว็บ จัดการรูปแบบอกสารวิทยานิพนธ/การ

คนควาแบบอิสระใหปอนรหัสนักศึกษาและรหัสผานดังรูป

รูปก5 เขาใชงาน

2. ทําการปอนรหัสนักศึกษาและรหัสผานจากน้ันคลิกปุม หากขอมูลถูกตองจะ
ปรากฏขอมูลของผูใชงานดังรูป
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รูปก.6 หนาจอการทํางานหลัก

เมนูการใชงานของนักศึกษามีดังน้ี
 ดาวนโหลดโปรแกรมจัดการเอกสาร
 อัพโหลดเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
 ดาวนโหลดเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

การดาวนโหลดโปรแกรมจัดการเอกสาร มีข้ันตอนดังน้ี
1. ทําการคลิกเมนู จะปรากฏหนาจอดังรูป

รูปก.7 โปรแกรมจัดการเอกสาร
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2. จากน้ันทําการดาวนโหลดโปรแกรมมาติดต้ังลงบนเคร่ือง
การอัพโหลดเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ มีข้ันตอนดังน้ี
1. ทําการคลิกเมนู จะปรากฏหนาจอการอัพ

โหลดเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ดังรูป

รูปก.8 หนาจออัพโหลดเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

2. จากน้ันทําการอัพโหลดเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ตามหัวขอตางๆที่กําหนดไว
3. เมื่อทําการอัพโหลดเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ เรียบรอยแลวใหคลิกปุม

เพื่อบันทึกขอมูลลงในระบบ
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การดาวนโหลดเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ มีข้ันตอนดังน้ี
1. ทําการคลิกเมนู จะปรากฏหนาจอการดาวน

โหลดเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ดังรูป

รูปก.9 หนาจอดาวนโหลดเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ

2. จากน้ันเลือกรายการที่ตองการดาวนโหลด โดยคลิกที่รายการน้ัน จะปรากฏขอความดังรูป



81

รูปก.10 หนาจอดาวนโหลดเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ

3. เมื่อเลือก Open เมื่อตองการจะเปด หรือ Save/Save as เมื่อตองการบันทึกลงเคร่ือง

ข้ันตอนการใชงานเว็บจัดการรูปแบบอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ (สวนของ
เจาหนาท่ี) มีดังน้ี
1. ทําการล็อกอิน เขาใชงานระบบดังรูป

รูปก.11 เขาใชงาน

2. ทําการปอนรหัสนักศึกษาและรหัสผาน

3. เลือก เพื่อเขาใชงานสวนของเจาหนาที่จากน้ันคลิกปุม
หากขอมูลถูกตองจะปรากฏขอมูลของผูใชงานดังรูป
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รูปก.12 หนาจอการทํางานของเจาหนาท่ี

4. เลือกรายชื่อนักศึกษาที่ตองการตรวจสอบเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระโดยคลิก
รายชื่อนักศึกษาน้ันๆ ดังรูป

รูปก.13 หนาจอเลือกรายชื่อนักศึกษา

5. เมื่อคลิกรายชื่อที่เลือกแลวจะปรากฏหนาจอ การตรวจสอบเอกสารดังรูป
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รูปก.14 หนาจอการอนุมัติเอกสาร

6. เมื่อทําการตรวจสอบเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของนักศึกษาเรียบรอยแลวใหทํา
การคลิก ตรงหัวขอเร่ืองที่ตรวจสอบ

7. หากตองการใหนักศึกษาแกไขหรือปรับปรุงเอกสาร วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหปอนขอ
แกไขตางๆ ลงในชองดังรูป

รูปก.15 หนาจอการอนุมัติเอกสาร

8. จากน้ันคลอกปุม เพื่อทําการบันทึกขอมูล

ข้ันตอนการใชงานเว็บจัดการรูปแบบอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ (สวนของผูดูแล
ระบบ) มีดังน้ี
1. ทําการล็อกอิน เขาใชงานระบบดังรูป
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รูปก.16 เขาใชงาน

2. ทําการปอนชื่อผูใชงานและรหัสผาน คลิกปุม หากขอมูลถูกตองจะปรากฏขอมูล
ของผูใชงานดังรูป

รูปก.17 หนาจอการทํางานหลัก

3. จากน้ันคลิกที่เมนู จะปรากฏเมนูยอย ดังน้ี
 กําหนดผูใชงานระบบ
 รายชื่อนักศึกษา

กําหนดผูใชงานระบบ มีขั้นตอนดังน้ี
1. คลิกปุม จะปรากฏหนาจอแสดงรายชื่อผูใชงานระบบ ดังรูป
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รูปก.18 หนาจอแสดงรายชื่อผูใชงานระบบ

2. จากน้ันคลิกปุม เพื่อสรางชื่อผูใชงานระบบใหม จะปรากฏหนาจอ ดังรูป

รูปก.19 หนาจอสรางชื่อผูใชงานระบบใหม

3. ปอนขอมูลลงในชองใหครบจากน้ันคลิกปุม เพื่อบันทึกชื่อผูใชงานระบบ

4. หากตองการแกไขขอมูลชื่อผูใชงานระบบใหคลิกปุม จากน้ันจะปรากฏหนาจอ ดังรูป
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รูปก.20 หนาจอแกไขชื่อผูใชงานระบบ

5. ทําการแกไขขอมูลตามตองการจากน้ันคลิกปุม เพื่อบันทึกชื่อผูใชงานระบบ

6. หากตองการยกเลิกขอมูลใหคลิกปุม จากน้ันจะปรากฏขอความ ดังรูป

รูปก.21 หนาจอยกเลิกชื่อผูใชงานระบบ

7. จากน้ันคลิกปุม “OK ” หากตองการยกเลิก เปนอันเสร็จสิ้น
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สวนของโปรแกรมจัดรูปแบบเอกสาร
1. ทําการคลิกเมนู จะปรากฏหนาจอดังรูป

รูปก.22 โปรแกรมจัดการเอกสาร

3. จากน้ันทําการดาวนโหลดโปรแกรมมาติดต้ังลงบนเคร่ือง

4. เมื่อทําการดาวนโหลดเสร็จเรียบรอยจะปรากฏ Icon ดังรูป ใหดับเบิ้ลคลิก
Icon จะปรากฏหนาจอ ดังรูป

รูปก.22-1 โปรแกรมจัดการเอกสาร
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5. คลิกปุม “Next” เพื่อไปขั้นตอนตอไป ดังรูป

รูปก.22-2 โปรแกรมจัดการเอกสาร

6. จากน้ันเลือก Folder ในการจัดเก็บโปรแกรมไว โดยเลือกที่ “Browse..” เมื่อทําการเลือก
เรียบรอยแลวใหคลิกที่ปุม “Next” เพื่อทําขั้นตอนตอไป
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รูปก.22-3 โปรแกรมจัดการเอกสาร
7. ระบบจะยืนยันการติดต้ังซอฟตแวร ใหคลิกปุม “Next” เพื่อติดต้ังโปรแกรม

รูปก.22-4 โปรแกรมจัดการเอกสาร
8. รอจนการติดต้ังจะเสร็จสิ้น ดังรูป
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รูปก.22-5โปรแกรมจัดการเอกสาร

9. คลิกปุม “Close” เปนอันเสร็จสิ้น
10. จากน้ันสังเกตที่ Desktop จะปรากฏ Icon ดังรูป
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11. ทําการดับเบิ้ลคลิกเขาใชงานจะปรากฏหนาจอปอนขอมูลผูใชงานดังรูป

รูปก.23 หนาจอปอนขอมูลผูใชงาน

12. ทําการปอนขอมูลใหครบจากน้ันคลิกปุม “OK” จะปรากฏหนาจอเมนูการใชงานดังรูป

รูปก.24 หนาจอเมนูการใชงาน

13. หนาจอเมนูการใชงานมี 2 สวน ไดแก
1) ปกนอก,ปกใน,หนาอนุมัติลายเซ็นต
 คลิก “สรางเอกสาร” ปกนอก,ปกใน,หนาอนุมัติลายเซ็นต จะปรากฏหนาจอดังรูป
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รูปก.25 หนาจอสรางปกนอก,ปกใน,หนาอนุมัติลายเซ็นต

 จากน้ันปอนขอมูลตามหัวขอที่ระบุไวใหครบตาม เมื่อปอนขอมูลครบแลวคลิกปุม

เพื่อทําการบันทึกเอกสารปกนอก,ปกใน,หนาอนุมัติลายเซ็นต
 เมื่อทําการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว สามารถ Export ขอมูลในรูปแบบของ Doc ไฟล

ไดโดยคลิกที่ปุม
 จากน้ันระบบจะใหทําการระบุสถานที่บันทึกไฟลเอกสาร ดังรูป

รูปก.26 หนาจอระบุสถานท่ีบันทึกไฟลเอกสาร
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 เมื่อทําการเลือกสถานที่จัดเก็บแลวใหคลิกปุม “Save” เพื่อจัดเก็บเปนอันเสร็จสิ้น

2) บทคัดยอ(ไทย-อังกฤษ)
 คลิก “สรางเอกสาร” บทคัดยอ(ไทย-อังกฤษ) จะปรากฏหนาจอดังรูป

รูปก.27 หนาจอสรางบทคัดยอ(ไทย-อังกฤษ)

 จากน้ันปอนขอมูลตามหัวขอที่ระบุไวใหครบตาม เมื่อปอนขอมูลครบแลวคลิกปุม

เพื่อทําการบันทึกเอกสารบทคัดยอ(ไทย-อังกฤษ)
 เมื่อทําการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว สามารถ Export ขอมูลในรูปแบบของ Doc

ไฟลไดโดยคลิกที่ปุม
 จากน้ันระบบจะใหทําการระบุสถานที่บันทึกไฟลเอกสาร ดังรูป
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รูปก.28 หนาจอระบุสถานท่ีบันทึกไฟลเอกสาร

 เมื่อทําการเลือกสถานที่จัดเก็บแลวใหคลิกปุม “Save” เพื่อจัดเก็บเปนอันเสร็จสิ้น



95

ภาคผนวก ข
เอกสารที่เก่ียวของ

1. Flow chart กระบวนการดําเนินงานจัดทํา pdf  file และรูปแบบวิทยานิพนธหรือการ
คนควาแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีท่ีนักศึกษาเขารูปเลมเอง
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2. Flow chart กระบวนการดําเนินงานจัดทํา pdf  file และรูปแบบวิทยานิพนธหรือการ
คนควาแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีท่ีนักศึกษาเขาเลมกับศวท. มช.
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3. ตัวอยางคูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ
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4. ขอมูลใน CD E-Theses รูปแบบท่ีถูกตอง
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ภาคผนวก ค

แบบสอบถามโปรแกรมจัดรูปแบบเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของนักศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คําชี้แจง
1.แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อตองการประเมินผลของการใชงานระบบโปรแกรม

จัดรูปแบบเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาระบบใหมี
ประสิทธิภาพในโอกาสตอไป

2.ความคิดเห็นที่ทานตอบน้ีจะมีคุณคาเปนอยางยิ่งและคําตอบจะไมสงผลกระทบตอผูตอบ
แบบสอบ ถามใดๆ ทั้งสิ้น
แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ขอมูลระดับผูใชงานระบบ
ตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

ตอนท่ี 1 ขอมูลระดับตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาขอความซึ่งตรงกับระดับตําแหนงของทาน

 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย
 เจาหนาที่ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ตอน 2 การประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบ
โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย  ในชองที่ทานเห็นวาเปนจริงที่สุด

ท่ี รายการ
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

(5) (4) (3) (2) (1)
1 การล็อคอินเขาใชงานระบบงาย

ขั้นตอนชัดเจน
2 ความสะดวก รวดเร็วในการใชงาน

โปรแกรม
3 ชวยลดขั้นตอนการทํางานจาก

การดําเนินงานเดิม
4 การออกแบบจอภาพ งายตอการใช

งาน
5 มีกระบวนการทํางานที่งายตอ

การใชงาน
6 เสริมสรางการทํางานที่สามารถ

อํานวยความสะดวกตอผูใชงาน
7 สามารถนํามาประยุกตใชกับงาน

จริงได
8 การทํางานของระบบเปนลําดับ

ขั้นตอน
9 ประโยชนที่ไดรับจากการนําระบบ

มาใชงาน
10 ภาพรวมของประสิทธิภาพการใช

งานระบบ
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ - สกุล นางสาวเพ็ญศิรินภางค  ใจตาบุตร

วัน เดือน  ปเกิด 28 พฤษภาคม 2526

ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ประสบการณการทํางาน พ.ศ. 2548 – 2549
กราฟฟกดีไซต บริษัทเฮลทซัพพอรทเฮาสืจํากัด
พ.ศ. 2549 – 2552
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน
เจาหนาที่ไอที สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง1


