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ภาคผนวก ก 
คูมือการใชงานโปรแกรม 

สําหรับเจาหนาท่ีระบบ / ผูดูแลระบบ 
 

ก.1 การเขาสูระบบ (Login) 
 ในการเขาใชงานระบบ ผูใชระบบจะตองทําการกรอกช่ือท่ีใชในการเขาระบบและรหัสผาน 
โดยการเขาระบบจะอยูดานลางทุกหนาของระบบสารสนเทศ โดยหากตองการเขาสูระบบ ใหคลิกท่ี
คําวา “ผูดูแล” จะปรากฏฟอรมใหกรอกช่ือท่ีใชในการเขาระบบและรหัสผาน แลวคลิกท่ีปุม “GO” 
เพื่อทําการเขาสูระบบ ดังรูป ก.1 หากปอนช่ือหรือรหัสผานผิดจะปรากฏขอความแจงเตือนดังรูป ก.
2 แตหากถูกตองจะเขาสูหนาจอหลักของเจาหนาท่ีระบบ ดังรูป ก.3 
 

 
รูป ก.1 วิธีการเขาสูระบบ 

 

 
รูป ก.2 การแจงเตือนเม่ือช่ือผูใช หรือรหัสผานไมถูกตอง 
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รูป ก.3 หนาจอหลักของระบบสําหรับเจาหนาท่ีระบบ 

 

ก.2 รายการสําหรับเจาหนาท่ีระบบ แกไขขอมูลสวนตัว 
 เม่ือเขาสูระบบมาจะพบหนาจอหลักดังรูป ก.3 โดยสวนบนจะแสดงขอความตอนรับพรอมกับ
ช่ือของผูท่ีเขาสูระบบมา โดยสามารถแกไขขอมูลสวนตัว หรือรหัสผานไดโดยคลิกท่ีคําวา “แกไข
ขอมูลสวนตัว” จะปรากฏหนาตางข้ึนมาใหแกไขขอมูลสวนตัวของผูใชระบบ ดังรูป ก.4 
 

 
รูป ก.4 หนาตางสําหรับการแกไขขอมูลสวนตัว 
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 จากรูป ก.4 จะปรากฏหนาตางสําหรับแกไขขอมูลสวนตัว โดยสามารถแกไขช่ือ, อีเมล หรือ
เปล่ียนแปลงรหัสผานได โดยหากตองการเปล่ียนแปลงใหคลิกท่ี “แกไขขอมูล” หรือหากไม
ตองการแกไขใดๆก็ใหคลิกท่ี “ปดหนาตาง” 
 

ก.3 รายการบริการชุมชนและสังคม 
 บริการชุมชนและสังคมจะเปนการจัดการในสวนของคลินิกกฎหมาย ซ่ึงรายการที่สามารถ
จัดการไดคือ 
 1) จัดการขอมูลปญหาเร่ืองกฎหมาย 2) คดีท่ีนาสนใจ 3) แบบคําถามเก่ียวกับกฎหมาย 4) สถิติ
การเขาถึง โดยแตละสวนจะมีการใชงานดังนี้ 
 ก.3.1 จัดการขอมูลปญหาเร่ืองกฎหมาย เปนการจัดการขอมูลคําถามปรึกษากฎหมายท่ีมีผูถาม
มายังระบบ เม่ือเขามายังเมนูนี้แลวนั้นจะปรากฏรายการคําถาม จะแสดงไวหนาละ 30 รายการ โดย
จะมีบอกหัวขอคําถาม ผูโพสคําถาม วันท่ีโพส สถานะของการตอบคําถามและเปดเผยตอสาธารณะ
หรือไม การเปล่ียนสถานะ และการลบคําถาม ดังรูป ก.5 
 

 
รูป ก.5 แสดงรายการคําถามปรึกษากฎหมาย 

  



91 
 

 หากตองการแสดงรายการคําถามท่ีมีผูถามเขามา ก็ใหคลิกท่ีรายช่ือคําถาม จะปรากฏหนาตาง
รายละเอียดของคําถามข้ึนมาแสดงใหเห็น ดังรูป ก.6 หากตองการเปล่ียนสถานะวามีการตอบคําถาม
แลวนั้นก็สามารถคลิกไดท่ี “เปล่ียนสถานะเปน ตอบแลว / ยังไมไดตอบ” หรือหากตองการลบ
คําถามท่ีถามเขามาก็สามารถคลิกไดท่ีรูป    เพื่อทําการลบคําถาม โดยจะมีหนาตางข้ึนมาเพ่ือ
ยืนยันวาตองการลบคําถามจริงหรือไม ดังรูป ก.7 
 

 
รูป ก.6 แสดงรายละเอียดของคําถามปรึกษากฎหมาย 

 

 
รูป ก.7 หนาตางยืนยนัการลบคําถาม 

 

 ก.3.2 คดีท่ีนาสนใจ เปนการเพิ่มตัวอยางคดีหรือแบบเหตุการณท่ีสามารถเรียนรูได เม่ือคลิก
มายังเมนูนี้ จะปรากฏหนาดังรูป ก.8 โดยจะมีท้ังฟอรมของการเพ่ิมตัวอยางเขาไปใหม และดานลาง
จะเปนรายการของตัวอยางท้ังหมดที่มีอยู แสดงไววามีอะไรบาง โดยจะแสดงเฉพาะรายการที่ตัว
เจาหนาท่ีระบบไดทําการเพิ่มเขาไปเทานั้น หากตองการเพิ่มใหกรอกขอมูลจากฟอรมท่ีใหมา โดย
รายการท่ีใหกรอกจะมี ช่ือรายการ รายละเอียดของรายการ เจาของตัวอยาง ไฟลประกอบ โดย
สามารถเพ่ิมในสวนของลูกเลนเชน ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนังสือสี หรือแทรกแฟลชวิดีโอเขาไปได 
โดยกดไอคอนรูปท่ีมีใหจากฟอรมนั้น สวนรายการของคําถามดานลาง จะประกอบดวย ช่ือตัวอยาง 
เจาของตัวอยาง ไฟลประกอบ หาตองการแกไขใหคลิกท่ีรูป   จะปรากฏหนาตาดังรูป ก.10 และ
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หากตองการลบใหคลิกไดท่ีรูป            เพื่อทําการลบคําถาม โดยจะมีหนาตางข้ึนมาเพื่อยืนยันวา
ตองการลบตัวอยางจริงหรือไม ดังรูป ก.7 
 

 
รูป ก.8 หนาตาของเมนูตัวอยางคดีท่ีนาสนใจ 
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รูป ก.9 แสดงรายละเอียดตัวอยางคดีท่ีนาสนใจ 

 

 
รูป ก.10 แสดงการแกไขรายละเอียดตัวอยางคดีท่ีนาสนใจ 
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 จากรูป ก.10 จะเปนการเขาสูการแกไขตัวอยางคดี หากตองการแกไข กส็ามารถแกไขได ดังรูป 
เม่ือแกไขเสร็จใหคลิกท่ีปุม “เพิ่มรายการ” 
 
 ก.3.3 คําถามเกี่ยวกับกฎหมาย เปนการเพ่ิมคําถามเก่ียวกับกฎหมายใหสามารถตอบคําถามได 
เม่ือคลิกมายังเมนูนี้ จะปรากฏหนาดังรูป ก.11 โดยจะมีท้ังฟอรมของการเพ่ิมตัวอยางเขาไปใหม 
และดานลางจะเปนรายการของตัวอยางท้ังหมดท่ีมีอยู แสดงไววามีอะไรบาง โดยจะแสดงเฉพาะ
รายการท่ีตัวเจาหนาท่ีระบบไดทําการเพ่ิมเขาไปเทานั้น หากตองการเพิ่มใหกรอกขอมูลจากฟอรมท่ี
ใหมา โดยรายการที่ใหกรอกจะมี ช่ือคําถาม รายละเอียดของคําถาม คําตอบ เหตุผลของคําตอบ ไฟล
ประกอบ โดยสามารถเพิ่มในสวนของลูกเลนเชน ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนังสือสี หรือแทรกแฟลช
วิดีโอเขาไปได โดยกดไอคอนรูปท่ีมีใหจากฟอรมนั้น สวนรายการของคําถามดานลาง จะ
ประกอบดวย ช่ือรายการ คําตอบ ไฟลประกอบ หาตองการแกไขใหคลิกท่ีรูป   และหากตองการ
ลบใหคลิกไดท่ีรูป            เพื่อทําการลบคําถาม โดยจะมีหนาตางข้ึนมาเพ่ือยืนยันวาตองการลบ
ตัวอยางจริงหรือไม ดังรูป ก.7 ลักษณะการใชงานจะเหมือนกับคดีท่ีนาสนใจ 
 

 
รูป ก.11 หนาตาของการเพ่ิมเมนูคําถาม 

 
 ก.3.4 สถิติการเขาถึง เปนการแสดงสถิติการเขาถึงของในสวนบริการชุมชนและสังคม โดยจะ
แยกเปนคดีท่ีนาสนใจมีผูเขามาชมเปนจํานวนเทาไร เชนเดียวกนักับแบบคําถามเก่ียวกับกฎหมาย 
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รูป ก.12 แสดงสถิติการเขาถึงบริการชุมชนและสังคม 

 
ก.4 รายการบริการงานวิจัยทางกฎหมาย 
 บริการงานวิจัยทางกฎหมายจะเปนการจัดการในสวนของศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะ
นิติศาสตร ซ่ึงรายการท่ีสามารถจัดการไดคือ 
 1) เพ่ิมขอมูลงานวิจัย 2) จัดการขอมูลงานวิจัย 3) เพิ่ม / แกไขแหลงขอมูล (Links) 4) สรุป
ขอมูลภาพรวมงานวิจัย 5) สถิติการเขาถึง โดยแตละสวนจะมีการใชงานดังนี้ 
 ก.4.1 เพิ่มขอมูลงานวิจัย  
  เปนการเพ่ิมขอมูลงานวิจัย เม่ือคลิกมายังเมนูนี้ จะปรากฏหนาดังรูป ก.13 โดยจะมีท้ัง
ฟอรมของการเพิ่มตัวอยางเขาไปใหม หากตองการเพิ่มใหกรอกขอมูลจากฟอรมท่ีใหมา เม่ือกรอก
ขอมูลเสร็จส้ินใหคลิกท่ีปุม “เพิ่มขอมูลงานวิจัย” เพื่อเพ่ิมเขาสูระบบ 
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รูป ก.13 เพิ่มขอมูลงานวิจัย 

 การเพิ่มขอมูลงานวิจยั ในสวนของผูแตงรวม สามารถเลือกรายช่ือของผูแตงรวมไดจาก
รายการท่ีระบบใหมา หรือหากไมมีในระบบ ก็สามารถท่ีจะเพิ่มช่ือใหมเขาไปได หากเพิ่มช่ือท่ี
ตองการก็ใหคลิกท่ี “เพิ่มช่ือ” ดังรูป ก.14 

 
รูป ก.14 การเพิ่มรายช่ือผูแตงรวม 
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 เชนเดียวกับในสวนของการเพิ่มไฟลประกอบงานวิจัย สามารถเลือกไดวาจะทําการเพ่ิมไฟล
เปนจํานวนเทาไร โดยเลือกจากรายการที่มีไวใหข้ึนตํ่าสุด 5 รายการ เม่ือเลือกแลวใหคลิก “ตกลง” 
จากปรากฏฟอรมเพื่อใหเลือกไฟลท่ีตองการเพ่ิม เม่ือเลือกไฟลท่ีตองการแลว ใหคลิกท่ี “แนบไฟล” 
เพื่อเปนการแนบไฟล เขาสูระบบ ดังรูป ก.15 

 

 
รูป ก.15 การแนบไฟลประกอบงานวิจยั 

 
 ก.4.2 แกไขขอมูลงานวิจัย 
  การแกไขขอมูลงานวิจัยเม่ือมาท่ีเมนูนี้จะปรากฏหนาตาดังรูป ก.16 ซ่ึงเปนการแสดง
ขอมูลรายการงานวิจัยท่ีมีในระบบ โดยผูท่ีทําการเพิ่มรายการงานวิจัยของตนจะสามารถแกไขหรือ
ลบรายการของตนเองไดเทานั้น หากตองการที่จะแกไขใหคลิกท่ีรูป       ระบบจะนําเขาสูเมนู
ของการแกไขงานวิจัย แตหากตองการลบใหคลิกท่ีรูป     จะมีหนาตางปรากฏขึ้นมาเพื่อทําการ
ยืนยันวาตองการลบงานวิจัยจริงหรือไม หากตองการก็คลิก “OK” หากไมก็คลิก “Cancel” ดังรูป ก.
17 

 
รูป ก.16 แสดงรายการแกไขขอมูลงานวิจัย 
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รูป ก.17 การยนืยันการลบขอมูลงานวิจัย 

 
  การแกไขขอมูลงานวิจัย หากคลิกท่ีรูป    เพื่อทําการแกไขแลว ระบบจะมายังหนาแสดง
ฟอรมของการแกไขขอมูลงานวิจัย ดังรูป ก.18 ซ่ึงจะปรากฏฟอรมใหแกไขรายละเอียดขอมูล โดย
ขอมูลท่ีสามารถแกไขไดแก ช่ืองานวิจัย ขอมูลแหลงทุนงานวิจัย ผูแตง / เจาของงานวิจัย ผูแตงรวม 
รายละเอียดบทคัดยอ ไฟลประกอบ และประเภทของกฎหมาย หากตองการแกไขใหคลิกท่ี “แกไข
งานวิจัย” ระบบจะทําการแกไขงานวิจัยให หากไมตองการแกไขก็ใหคลิกท่ี “ยกเลิก” ก็จะทําการ
กลับสูหนาจอของรายการการแกไขงานวิจัย 

  
รูป ก.18 แสดงรายละเอียดการแกไขขอมูลงานวิจยั 
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 ก.4.3 สรุปขอมูลภาพรวมงานวิจยั เปนการแสดงสถิติภาพรวมของงานวิจยั โดยจะแยกเปน
งานวิจยัแบงตามแหลงทุนวามีกี่รายการ อะไรบาง และงานวจิัยโดยแยกตามปท่ีเผยแพร วามีกี่
รายการ อะไรบาง ดังรูป ก.19 

 ก.4.4 สถิติการเขาถึง เปนการแสดงสถิติการเขาถึงของในสวนบริการงานวจิัยและกฎหมาย 
โดยจะแยกเปนงานวจิัยมีผูเขามาชมเปนจาํนวนเทาไร เชนเดียวกนักับเอกสารประกอบงานวิจยั ดัง
รูป ก.20 
 

 

 
รูป ก.19 แสดงภาพรวมงานวิจัย 
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รูป ก.20 แสดงสถิติการเขาถึงงานวิจยั 

 
ก.5 รายการบริการการเรียนการสอน 
 บริการงานวิจัยทางกฎหมายจะเปนการจัดการในสวนของบริการการเรียนและการสอน คณะ
นิติศาสตร ซ่ึงรายการท่ีสามารถจัดการไดคือ 
 1) เพิ่ม / จัดการขอมูลส่ือการสอน (VDO) 2) เพ่ิม / จัดการเอกสารการสอน 3) จัดการ Link 
ความรูจากภายนอก 4) สถิติการเขาถึง โดยแตละสวนจะมีการใชงานดังนี้ 
 ก.5.1 เพิ่ม / จัดการขอมูลส่ือการสอน (VDO) 
  เปนการเพ่ิมขอมูลส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบของวิดีโอ เม่ือคลิกมายังเมนูนี้ จะ
ปรากฏหนาดังรูป ก.21 โดยจะมีท้ังฟอรมของการเพ่ิมตัวอยางเขาไปใหม และมีรายการท่ีมีในระบบ
อยูแลว หากตองการเพิ่มใหกรอกขอมูลจากฟอรมท่ีใหมา เม่ือกรอกขอมูลเสร็จส้ินใหคลิกท่ีปุม 
“เพ่ิมขอมูล” เพื่อเพิ่มเขาสูระบบ หากตองการท่ีจะแกไขส่ือการเรียนการสอนแบบวิดีโอใหคลิกท่ี
รูป       เพื่อเขาสูการแกไขขอมูล หรือหากตองการลบส่ือการเรียนการสอนแบบวิดีโอก็ใหคลิกท่ี
รูป       ก็จะมีการแจงเตือนยืนยันการลบ 
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รูป ก.21 แสดงการเพ่ิม / จดัการขอมูลส่ือการสอน 

  ในการเพิ่มขอมูลส่ือการเรียนการสอนนั้น สามารถเลือกรายช่ือคณาจารยจากรายการที่มี
อยู เม่ือเลือกแลวจะมีรายวิชาท่ีอาจารยทานนั้นไดมีส่ือการเรียนการสอนอยูในระบบ หรือหาก
ตองการท่ีจะเพิ่ม / ลบ / แกไข ก็ใหคลิกท่ี “เพิ่ม / แกไขรายวิชาใหม” จะปรากฏหนาตางข้ึนมาดังรูป 
ก.22 หากการเพิ่มรายวิชาใหม ก็เลือกรายช่ืออาจารยผูสอน แลวใสรหัสวิชา กับช่ือวิชาลงไป 
จากน้ันคลิก “เพิ่มขอมูล” เพื่อเพิ่มขอมูลสูระบบ หรือหากตองการลบรายวิชา ก็ใหเลือกรายช่ือ
อาจารย แลวระบบจะแสดงรายวิชาท่ีอาจารยทานนั้นมีอยู หากตองการลบก็ใหคลิกท่ี “ลบ” หาก
ตองการแกไขก็ใหคลิกท่ี “แกไข” ระบบจะนําไปยังการแกไขรายการของวิชานั้น ดังรูป ก.23 
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รูป ก.22 แสดงการเพ่ิม / จดัการขอมูลรายวิชา 

 

 
รูป ก.23 แสดงการแกไขขอมูลรายวิชา 

  การเพิ่มประเภทของวิดีโอนั้นสามารถที่จะเลือกรูปแบบของวิดีโอท่ีจะเพิ่มลงไปไดสอง
แบบ คือ เพิ่มวิดีโอจากไฟลท่ีมีในเคร่ือง โดยรูปแบบนามสกุลของไฟลจะตองเปนรูปแบบ FLV 
เทานั้นและจะตองมีขนาดท่ีไมเกิน 40MB แตถาหากเลือกเปนรูปแบบของ YouTube ก็ใหใส URL 
ท่ีอยูของไฟลจาก Youtube ไดเลย เชน http://www.youtube.com/watch?v=8pJwgJViHSo เปนตน 
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รูป ก.24 แสดงการเพ่ิมไฟลวิดีโอ 

 
  การแกไขขอมูลส่ือ หากคลิกท่ีรูป    เพ่ือทําการแกไขแลว ระบบจะมายังหนาแสดง
ฟอรมของการแกไขขอมูลส่ือ ดังรูป ก.25 ซ่ึงจะปรากฏฟอรมใหแกไขรายละเอียดขอมูล โดยขอมูล
ท่ีสามารถแกไขไดแก รายวิชา เปล่ียนช่ือส่ือการสอน ขอมูลภาคการศึกษา การเปล่ียนไฟลใหม หาก
ตองการแกไขใหคลิกท่ี “แกไขขอมูล ระบบจะทําการแกไขขอมูลให  
 

 
รูป ก.25 แสดงการแกไขส่ือการเรียนการสอนวิดีโอ 

 ก.5.2 เพิ่ม / จัดการเอกสารการสอน 
  เปนการเพ่ิมและจัดการเอกสารการเรียนการสอน เม่ือเขามาแลวจะมีท้ังฟอรมของการ
เพิ่มตัวอยางเขาไปใหม และมีรายการท่ีมีในระบบอยูแลว หากตองการเพิ่มใหกรอกขอมูลจากฟอรม
ท่ีใหมา เม่ือกรอกขอมูลเสร็จส้ินใหคลิกท่ีปุม “เพิ่มเอกสารใหม” เพื่อเพิ่มเขาสูระบบ หากตองการที่
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จะแกไขเอกสารการเรียนการสอนใหคลิกท่ีรูป       เพ่ือเขาสูการแกไขขอมูล หรือหากตองการ
ลบเอกสารการเรียนการสอนก็ใหคลิกท่ีรูป       ก็จะมีการแจงเตือนยืนยันการลบ 
 

 
รูป ก.26 แสดงการเพ่ิม / จดัการเอกสารการสอน 

 

 
รูป ก.27 แสดงการแกไขเอกสารการสอน 

 
 ก.5.3 จัดการ Link ความรูจากภายนอก 
  เปนการเพิ่มและจัดการจัดการ Link ความรูจากภายนอก เม่ือเขามาแลวจะมีท้ังฟอรมของ
การเพ่ิมจัดการ Link ความรูจากภายนอกเขาไปใหม และมีรายการท่ีมีในระบบอยูแลว หากตองการ
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เพิ่มใหกรอกขอมูลจากฟอรมท่ีใหมา เม่ือกรอกขอมูลเสร็จส้ินใหคลิกท่ีปุม “เพิ่ม Link” เพื่อเพิ่มเขา
สูระบบ หากตองการที่จะแกไขใหคลิกท่ีรูป       เพื่อเขาสูการแกไขขอมูล หรือหากตองการลบก็
ใหคลิกท่ีรูป       ก็จะมีการแจงเตือนยืนยันการลบ  
 

 
รูป ก.28 จัดการ ลิงคความรูจากภายนอก 

 

 
รูป ก.29 แกไข ลิงคความรูจากภายนอก 

 
 ก.5.4 สถิติการเขาถึง เปนการแสดงสถิติการเขาถึงของในสวนบริการการเรียนและการสอน 

โดยจะแยกเปนส่ือการสอนมีผูเขามาชมเปนจํานวนเทาไร เชนเดียวกนักับเอกสารการเรียนการสอน 

ดังรูป ก.30 สามารถเลือกรูปแบบของรายงานวา 



106 
 

 
รูป ก.30 สถิติการเขาถึงของบริการการเรียนและการสอน 

 

ก.6 การจัดการหมวดหมูประเภทกฎหมาย 
 การจัดการหมวดหมูประเภทกฎหมาย โดยเจาหนาท่ีระบบนั้นจะเปนสวนท่ีเพิ่มอยูใน การเพ่ิม
หรือแกไขขอมูลงานวิจัย คลินิกกฎหมาย และบริการการเรียนการสอน โดยจะแสดงไวพรอมกับ
การเพิ่มหรือแกไขขอมูล การเพิ่มขอมูลประเภทของกฎหมาย ในสวนนี้ใหเจาหนาท่ีระบบไดทําการ
เลือกประเภทของหมวดหมูกฎหมาย ซ่ึงสามารถแบงหมวดหมูกฎหมายออกไดเปน 4 ระดับ แตละ
ระดับจะแสดงขอมูลออกมา เม่ือมีการเลือกหมวดหมูระดับแรกสุด จากรูป ก.31 เปนแบบฟอรมของ
การเลือกประเภทของกฎหมาย หากเลือกระดับข้ันตนแลว จะมีรายการหมวดหมูกฎหมายในระดับ
ตอมา ดังรูป ก.32 หากตองการที่จะเพิ่มหมวดหมู ก็ใหคลิกท่ีคําวา “Add” ก็จะเปนการเพ่ิมหมวดหมู
ประเภทกฎหมาย 
 ในขณะท่ีฟอรมของการจัดการหมวดหมูประเภทกฎหมายก็จะมีรายการของหมวดหมูประเภท
กฎหมาย ของงานน้ันๆข้ึนมา หากตองการจะลบ ก็ใหคลิกท่ีตัวหนังสือสีแดงคําวา “ลบ” ดังรูป ก.32 
จะเปนการลบหมวดหมูประเภทกฎหมายน้ันท้ิงไป 
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รูป ก.31 การเพิ่มหมวดหมูของกฎหมาย 

 

 
รูป ก.32 การเพิ่มหมวดหมูของกฎหมายระดับตอมา 

 
ก.7 สถิติการคนหาขอมูล 
 สถิติการคนหาขอมูลนั้น จะรวบรวมขอมูลการคนหาที่มีการคนหาในระบบ วามีการคนหาดวย
คําคนอะไรมากท่ีสุด และแหลงขอมูลท่ีถูกเลือกในการคนหา แหลงในใชในการคนหามากท่ีสุด 
โดยรายการสถิติจะแสดงออกมา 20 อันดับแรกของคําท่ีมีการคนหามากท่ีสุด 
 

 
รูป ก.33 สถิติการคนหาขอมูล 

 
ก.8 จํานวนรายการโดยแบงตามหมวดหมูของกฎหมาย 
 จํานวนรายการจะแบงออกเปนหมวดหมูประเภทของกฎมาย โดยจะมีจํานวนตัวเลขบอกวา ใน
แตละหมวดหมูนั้นมีจํานวนงานวิจัย ส่ือการเรียนการสอน หรืองานของคลินิกกฎหมาย อยูเปน
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จํานวนเทาไร และจะมีหมวดหมูยอยลงไป ซ่ึงจะบอกจํานวนรายการเชนกัน โดยจะแบงระดับไปอีก 
3 ระดับ หากตองการดูในแตละหมวดหมู ท้ังหมวดหมูหลัก รอง และยอย ก็สามารถคลิกท่ีช่ือ
หมวดหมูนั้นๆ ก็จะปรากฏรายการท่ีอยูในหมวดหมูนั้นออกมาดานขวามือ ดังรูป ก.34 
 

 
รูป ก.34 รายการโดยแบงตามหมวดหมูของกฎหมาย 

 

 
รูป ก.35 การพมิพรายงานสถิติแบงตามหมวดหมูกฎหมายออกทางเคร่ืองพิมพ 

 



109 
 

ก.9 การพิมพรายงาน 
 การพิมพรายงาน จะเปนการส่ังพิมพออกทางเคร่ืองพิมพ โดยรายงานท่ีส่ังพิมพออกมาน้ัน คือ 
สถิติการเขาถึงในแตละสวน ไดแก บริการงานวิจัย บริการการเรียนการสอน และบริการชุมชนและ
สังคม จะมีรายการใหเลือกทางดานขวามือ ดังรูป ก.36 หากตองการพิมพรายงานออกทาง

เคร่ืองพิมพ ใหคลิกท่ีปุม     ระบบก็จะทําการแสดงรายงานออกมาพรอมหนาตาง
เตรียมพรอมสําหรับการพิมพ แสดงดังรูป ก.37 
 

 
รูป ก.36 การพมิพขอมูลออก 
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รูป ก.37 แสดงรายการสําหรับการพิมพรายงาน 

 
ก.10 การจัดการรายชื่อเจาหนาท่ี (ผูดูแลระบบ) 
 ในสวนนี้จะมีสิทธ์ิเฉพาะผูดูแลระบบเทานั้น โดยการเพิ่มขอมูลเจาหนาท่ี คือการเพ่ิมผูท่ีมีสิทธ์ิ
เขาใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนและการสอนคณะนิติศาสตร นั่นก็คือ เจาหนาท่ีระบบ
นั่นเอง โดยการเพิ่มขอมูลเจาหนาท่ีจะแสดงดังรูป ก.38 และรายการเจาหนาท่ีดังรูป ก.39 
 โดยการเพิ่มผูใชงานก็สามารถเพ่ิมขอมูลไดตามชอง ซ่ึงควรจะกรอกขอมูลใหครบทุกชอง และ
สามารถที่จะตรวจเช็ควาช่ือในการใชงานระบบนั้นมีผูใชงานแลวหรือไม โดยกรอกช่ือท่ีตองการใช
งาน แลวคลิกท่ี “ตรวจสอบ Username วามีอยูในระบบหรือไม” เม่ือคลิกแลวก็จะปรากฏผลลัพธ
ออกมาวา ช่ือนี้มีผูท่ีใชแลวหรือไม เม่ือกรอกขอมูลเสร็จแลวใหคลิกท่ี “เพิ่มรายช่ือ” จะเปนการเพิ่ม
รายช่ือเขาสูระบบ 

 
รูป ก.38 เพิ่มขอมูลเจาหนาท่ี โดยผูดูแลระบบ 
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รูป ก.39 รายการขอมูลเจาหนาท่ี โดยผูดแูลระบบ 

  
 รายการเจาหนาท่ีจะแสดงช่ือท่ีใชงานในระบบ ช่ือ-สกุลของผูใช อีเมล สถานะ การใชงาน การ
ลบบัญชีรายช่ือ โดยความหมายของสถานะ การใชงาน หาก เปน     แสดงวาสถานะ การใชงาน
ปกติ แตหากเปน   แสดงวาบัญชีรายช่ือนั้นถูกระงับการใชงาน ดูรูป ก.39 ดานลางสุดประกอบ 
เม่ือคลิกรายช่ือในแตละช่ือจะเห็นวามีรายละเอียดของบัญชีรายช่ือเจาหนาท่ีระบบแตละคนวามี
รายละเอียดอะไรบาง มีการเขาใชงานระบบคร้ังสุดทายเม่ือไร แสดงมีรายการแสดงวาผูใชงานได
เพ่ิมขอมูลใดไปบางแลว โดยขอมูลท่ีสามารถดูรายละเอียดได คือ รายการงานวิจัย รายการส่ือการ
เรียนการสอน และ รายการคลินิกกฎหมาย โดยเม่ือคลิกท่ีรายการ จะแสดงดังรูป ก.41 
 การลบบัญชีรายช่ือนั้น สามารถทําไดโดยคลิกท่ีรูป      เม่ือคลิกแลวจะมีหนาตางปรากฏ
ข้ึนมาถามยืนยันการกระทํา หากตองการยืนยันใหกด OK แตหากไมใหกด Cancel ดังรูป ก.40 
 

 
รูป ก.40 ยืนยนัการลบขอมูลเจาหนาท่ี โดยผูดูแลระบบ 
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รูป ก.41 แสดงรายการเพ่ิมขอมูลของเจาหนาท่ีระบบหนึง่คน โดยผูดูแลระบบ 

 
ก.11 การจัดการรายชื่อคณาจารย / บุคลากร (ผูดูแลระบบ) 
 การจัดการรายช่ือคณาจารย / บุคลากร เปนการเพิ่มขอมูลของคณาจารย หรือบุคลากรเขาไปยัง
ระบบ โดยขอมูลในสวนนี้จะแสดงในงานงานวิจัยและการเรียนการสอน ซึงการจัดการนี้เม่ือเขา
มายังเมนูดังกลาวจะปรากฏดังรูป ก.42 โดยจะมีการเพิ่มรายช่ือใหม ใหเลือกตําแหนงทางวิชาการ 
หรือหากในกรณีท่ีมีตําแหนงเปนดอกเตอรก็ให เช็คท่ีกลองคําวา “มีตําแหนงดอกเตอร” และใสช่ือ-
สกุล รวมท้ังกําหนดประเภทของบุคลากรวาเปนอาจารย หรือบุคลากรของคณะ จากนั้น ใหคลิกท่ี 
“เพิ่มช่ือใหม” ก็จะเพิ่มรายช่ือเขาสูระบบ 
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รูป ก.42 แสดงรายการเพ่ิมการจัดการรายช่ือคณาจารย / บุคลากร โดยผูดูแลระบบ 

 
 การแกไขรายช่ือ สามารถทําไดโดยคลิกท่ีรูป    จากรูป ก.42 จะเขามายังการแกไขรายช่ือ
คณาจารย / บุคลากรคณะ ดังรูป ก.43 ใหทําการแกไขรายช่ือ ซ่ึงลักษณะการแกไข จะเหมือนกับการ
เพิ่มรายช่ือ คือเลือกตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงดอกเตอร ประเภทของบุคลากร หากแกไข
เรียบรอยใหคลิกท่ี “แกไข” เพื่อทําหารแกไขขอมูล 
 

 
รูป ก.43 แสดงการแกไขรายชื่อคณาจารย / บุคลากร โดยผูดูแลระบบ 

 
 สวนการลบรายช่ือคณาจารย / บุคลากรน้ัน สามารถทําไดโดยคลิกท่ีรูป      เม่ือคลิกแลวจะ
มีหนาตางปรากฏข้ึนมาถามยืนยันการกระทํา หากตองการยืนยันใหกด OK แตหากไมใหกด Cancel 
ดังรูป ก.44 
 

 
รูป ก.44 ยืนยนัการลบขอมูลคณาจารย / บุคลากร โดยผูดูแลระบบ 



 
 

 
ภาคผนวก ข 

ตัวอยางแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
การใชระบบการประเมินความพึงพอใจการใชงาน 

ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนและการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
คําชี้แจง  
 แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบความพึงพอใจตอการใชงานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเรียนและการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐาน
ในการปรับปรุง และพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป คําตอบของทานทุกคําตอบ จะ
ไมสงผลกระทบตอ ผูตอบแบบสอบถามใดๆ ท้ังส้ิน 
 
แบบสอบถามมีท้ังหมด  3  ตอน คือ 
     ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
     ตอนท่ี  2  ขอมูลความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
     ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
 
ตอนท่ี 1      ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
     โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงใน    หนาขอความ ซ่ึงตรงกับตําแหนงของทาน 
 
      ผูบริหาร      เจาหนาท่ี          อาจารย        นักศึกษา 
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ตอน 2   ขอมูลความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
 โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย   ในชองที่ทานเห็นวาเปนจริงท่ีสุด 

 
ท่ี 

 
รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1 ความสวยงามในการออกแบบ

หนาจอการทํางาน 
     

2 เคร่ืองมือในการจัดการระบบมี
ความเหมาะสม 

     

3 ความรวดเร็วในการใชงาน      
4 ความสะดวกและงายในการใชงาน      
5 เนื้อหามีความถูกตองและ

เหมาะสม 
     

6 การใชงานระบบล็อกอินเพือ่เขาสู
ระบบ 

     

7 ชวยในการสนบัสนุนการเรียนรู
ดวยตนเอง 

     

8 ความนาสนใจของเน้ือหา       
9 ประโยชนท่ีไดจากการใชงาน

ระบบ 
     

 
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาระบบ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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 พ .ศ . 2549 – พ .ศ . 2551  โปรแกรมเมอร  
  สถาบันถายทอดเทคโนโลยสูี ชุมชน  
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