
ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี 

ชื่อผลงาน : ……ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์…ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา… 

ชื่อเจ้าของผลงาน/ชื่อกลุ่ม : ………นายทวีรัตน์  แดงงาม……. 

สังกัดหน่วยงาน/คณะ : ………ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน……….. 

ที่อยู่....๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐........ 

โทรศัพท์..๐๔๔-๒๓๓๐๐๐ ตอ่ ๒๗๔๐ , ๒๗๙๙...โทรสาร....๐๔๔-๒๓๓๐๖๘...มือถือ...๐๙๔-๒๖๙๑๕๑๕ , 

๐๘๗-๙๖๖๙๔๖๑. 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน : 

ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงาน

กลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งมีพันธกิจในการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย  งานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ 

: ๒๐๐๘  งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  งานกิจกรรม ๕ส  งานการจัดการความรู้ (KM)  

เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าวให้ครบถ้วน  ในแต่ละปี  ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ซึ่งมีแผนการด าเนินโครงการ ไม่ต่ ากว่า ๒๐ โครงการต่อปี และจากการจัดโครงการในแต่ละครั้ง พบว่า จะมี

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมซึ่งจะใช้กระดาษเป็นจ านวนมาก ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง

ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ขึ้น เพ่ือให้ลดจ านวนการใช้กระดาษให้น้อยลง     ลด

ความผิดพลาดในการพิมพ์ชื่อ ต าแหน่ง และสังกัดของผู้เข้าร่วมโครงการในขั้นตอนการจัดท าค าสั่ง  อีกทั้งยัง

เพ่ิมความสะดวก และรวดเร็วในการตอบรับเข้าร่วมโครงการอีกด้วย 

วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน : 

๑. วิเคราะห์ระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ “ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์” 

๒. ด าเนินการพัฒนาระบบ “ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์”  

 สร้าง Flow chart เพ่ือให้เห็นขอบเขตของงาน 

 ออกแบบฐานข้อมูล โดยต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้เป็นส าคัญว่าต้องการข้อมูลใดบ้าง 
และมีข้อมูลด้านใดบ้างที่เก่ียวข้อง 

 วิเคราะห์ถึงเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนาระบบให้เหมาะสม อย่างเช่น ใช้ภาษา PHP, JAVA 
Script, MySQL, HTML และ CS โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS ในการ
พัฒนา 



 ด าเนินการพัฒนาระบบโดยจะเริ่มพัฒนาระบบตามขั้นตอนที่ได้เขียน Flow chart ไว้แล้ว
เบื้องต้น  

 ด าเนินการออกแบบรูปแบบของระบบ (template) โดยใช้โปรแกรมออกแบบตามแล้วแต่
ผู้ออกแบบถนัด เช่น Photoshop CS และ Illustrator CS 

 ด าเนินการเขียนโปรแกรม  
 ๓. ทดลองระบบและแก้ไขในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ 

 ๔. ทดลองใช้ระบบจริงโดย แจ้งให้หน่วยงานส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการผ่านระบบลงทะเบียนเข้า

 ร่วมโครงการออนไลน์ โดยระบุในหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 

๕. ส ารวจและติดตามผลการท างานของระบบ จากการตอบแบบสอบถาม หรือ การใช้งานของ

 ผู้ใช้งาน 

๖. แก้ไขและพัฒนาระบบตามปัญหาและข้อเสนอแนะที่พบ 

๗. ติดตามผลการท างานของระบบ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 

  ๘. สรุป แก้ไขและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 

ผลส าเร็จของงาน : 
 ผลส าเร็จของงาน คือ ได้ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์  ที่ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษให้
น้อยลง  รายชื่ ต าแหน่ง สังกัด หรือข้อมูลอ่ืนๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการถูกต้อง ครบถ้วน อ านวยความสะดวก
และรวดเร็วให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  

เอกสารประกอบผลงาน (ถ้ามี) รูปเล่มผลงาน ภาพถ่าย VDO อ่ืน ๆ  (แนบท้ายแบบฟอร์มการสมัคร)    
คู่มือการใช้งานระบบลงเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบ “ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา” 
 

 

  

คู่มือ “การใชร้ะบบลงทะเบียนเข้าร่วม

โครงการออนไลน”์ 

ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 

   

 

 

 

 

ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 



คู่มือผู้ใช้งานระบบ “ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา” 

บทที่ 1 บทน ำ 

 ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  เป็นระบบที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวก สบาย

ให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งก็คือ ผู้ที่ต้องเข้าร่วมโครงการ ที่ทางฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็น

ผู้รับผิดชอบ โดยระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ฝ่ายประกันคุณภาพฯ นี้ มีกระบวนการท างาน

หลักๆ อยู่ สองส่วน คือ ส่วนส าหรับผู้ใช้ และส่วนส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 

ส าหรับผู้ใช้งาน มีกระบวนการท างาน 2 ขั้นตอน คือ 

 1. เพ่ิมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2. ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ มีกระบวนการท างาน 4 ขั้นข้ันตอน 

 1. เพ่ิมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2. ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

 3. เพ่ิมโครงการ 

 4. รายการโครงการ 

  



คู่มือผู้ใช้งานระบบ “ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา” 

บทที่ 2 วิธกีำรใช้งำนระบบ ส ำหรับผู้ใช้งำน 
 1. การเข้าสู่ระบบ “ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา” สามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์ ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ที่ www.qa.rmuti.ac.th 

และเข้าไปยังเมนู ระบบ “ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา”  

หรือสามารถเข้าได้โดยตรงที่ http://www.qa.rmuti.ac.th/register/indexForm.php  

1.1 เข้าสู่หน้าแรก ของเว็บไซต์ www.qa.rmuti.ac.th จากนั้นคลิก “เข้าสู่เว็บไซต์” 

 
  1.2 เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แล้วนั้น ให้

ไปยังเมนูรูปภาพ “ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์”  

 

http://www.qa.rmuti.ac.th/
http://www.qa.rmuti.ac.th/register/indexForm.php
http://www.qa.rmuti.ac.th/


คู่มือผู้ใช้งานระบบ “ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา” 

  1.3 จากนั้น ระบบจะน าท่านไปยังหน้าแรกของระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ 

โดย ระบบจะมี popup แจ้งเตือน ให้เข้าใช้ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ 

Chrome และ Firefox เท่านั้น มิเช่นนั้นการลงทะเบียนจะไม่สมบูรณ์ 

 
   

1.4 หน้ำแรก ของระบบเข้าร่วมโครงการซึ่งจะเป็นหน้าของการเพิ่มรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร นั่นเอง  

 
  



คู่มือผู้ใช้งานระบบ “ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา” 

 2. วิธีการเพ่ิมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเลือกได้ ทั้งเมนู หน้ำแรก และ เพิ่มผู้เข้ำร่วม

โครงกำร โดยรายละเอียดในการเพ่ิมข้อมูล จะมีข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการให้ท่านเพ่ิม ดังนี้  

A. เลือกโครงการที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถเลือกจากรายการได้เลย 

B. เพ่ิม ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล  

C. เพ่ิมต าแหน่ง (ควรที่จะพิมพ์ชื่อต าแหน่งเต็ม เพื่อที่จะง่ายและสะดวกต่อการจัดท า

เอกสาร) 

D. เบอร์โทรศัพท์ สามารถกรอกได้ทั้งเบอร์มือถือ หรือเบอร์โทรภายในหน่วยงาน (แต่

แนะน าให้ กรอกเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพ่ือง่ายและสะดวกในการติดต่อสอบถาม

ผู้เข้าร่วมได้โดยตรง) 

E. เลือกวิทยาเขตท่ีท่านสังกัดอยู่ ซึ่งจะแสดงในรายการรายชื่อของวิทยาเขตอยู่แล้ว 

F. เลือกหน่วยงานที่สังกัดอยู่ เมื่อได้ท าการเลือกวิทยาเขตของท่านแล้ว ในช่องรายการ

ของหน่วยงานจะแสดงเฉพาะหน่วยงานของวิทยากรเขตนั้นๆ 

G. เมื่อด าเนินการเพ่ิมรายละเอียดต่างๆเสร็จและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ด าเนินการ

คลิกท่ี ปุ่มเพ่ิมข้อมูล ได้เลย หากท่านกรอกข้อมูล ไม่ครบทุกช่องที่ระบบต้องการ 

ระบบจะแจ้งให้ท่าน เพ่ิมข้อมูลที่ท่านยังไม่ได้เพ่ิม  

H. หากต้องการยกเลิก สามารถกดปุ่ม ยกเลิก ได้ 

 

  



คู่มือผู้ใช้งานระบบ “ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา” 

 3. วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ว่ามีใครเข้าร่วมโครงการแล้วบ้าง และจ านวนผู้เข้าร่วม 

มีจ านวนเท่าไร ครบตามก าหนดที่ ทางโครงการก าหนดไว้หรือยัง โดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้ 

  3.1 เลือก เมนู ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้น เลือกโครงการที่ต้องการดูรายชื่อผู้เข้าร่วม

โครงการ โดยสามารถเลือกในรายการที่แสดงได้ ซึ่งรายการที่แสดงจะแสดงเฉพาะรายการโครงการที่ก าลังจะ

จัดขึ้นเท่านั้น  

  3.2 เมื่อเลือก รายการโครงการที่ต้องการดูรายชื่อ แล้วให้กดที่ปุ่ม เรียกดู 

 

  3.3 เมื่อเลือกรายการโครงการที่ต้องการจะดูรายชื่อได้แล้ว จะแสดงรายละเอียดดังตัวอย่าง

ดังรูป 

 

  



คู่มือผู้ใช้งานระบบ “ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา” 

บทที่ 3 วิธกีำรใช้งำนระบบ ส ำหรับผู้ดแูลระบบ (Admin) 

 1. การเข้าสู่ระบบ ในส่วนของผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบต้องเข้าสู่ระบบโดย ต้องกรอก ชื่อผู้ใช้ 

(Username) และ รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (Password) ดังรูป 

 
 

 2. เมื่อผู้ดูแลระบบได้ท าการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ดูแลระบบจะพบกับหน้าแรกของระบบคือ

หน้าของการดูรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  โดยที่ขั้นตอนการท างานก็เหมือนกันกับส่วนของผู้ใช้ระบบ ต่างกัน

ตรงที่ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกรายการโครงการดู ได้ทุกโครงการ ทั้งที่ได้ด าเนินการจัดไปแล้ว หรือก าลังจะ

ด าเนินการอยู่ก็ตาม และสามารถพิมพ์เอกสารได้ 
 

 
 



คู่มือผู้ใช้งานระบบ “ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา” 
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3. ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิมผู้เข้าร่วมโครงการเองได้ หากมีผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแต่ไม่สะดวกท่ี

จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเองได้ แต่สามารถแจ้งให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้เพ่ิมชื่อให้ได้ ซึ่งขั้นตอนในการเพ่ิมชื่อ

เข้าร่วมโครงการ มีขั้นตอนเหมือนกันกับส่วนของผู้ใช้งานทุกประการ 

 
  

4. ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิมโครงการได้หากมีการด าเนินการจัดโครงการนอกแผน ได้ต้องเข้าไปในหน้า

ของการเพ่ิมโครงการ โดยคลิกที่เมนู เพิ่มโครงกำร จากนั้นสามารถด าเนินการเพ่ิมรายละเอียดโครงการได้ 

ดังนี้ 

4.1 ชื่อโครงการ 

4.2 วันที่จัดโครงการ 

4.3 เวลาที่จัดโครงการ 

4.4 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

4.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4.6 งบประมาณ ในการจัดโครงการ 

4.7 เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบโครงการ 

4.8 สถานะโครงการ (ให้เพ่ิม 0 , 1 , 2  โดย 0 คือ โครงการที่ยังไม่ด าเนินการจัด , 1 

คือ โครงการที่ก าลังด าเนินการจัด  2 คือ โครงการที่ด าเนินการจัดเสร็จเรียบร้อย

แล้ว) 

เมื่อด าเนินการเพ่ิมข้อมูลโครงการเสร็จแล้ว กดปุ่มเพ่ิมข้อมูลจากนั้นจะมี popup แจ้ง ว่าด าเนินการ

เพ่ิมโครงการเรียบร้อยแล้ว  
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 5. เมื่อด าเนินการเพ่ิมโครงการเสร็จแล้ว สามารถตรวจสอบ ดูรายการโครงการ หรือแก้ไขรายการ

โครงการได้โดยเข้าไปในหน้าของ รายการโครงการ โดยคลิกที่เมนู รายการโครงการ และผู้ดูแลระบบสามารปิด

การรับรายชื่อผู้เข้าโครงการได้ โดยคลิกที่ปุ่ม แก้ไข ของโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่ แล้วเปลี่ยนสถานะการ

ด าเนินการ จาก 1 (โครงการที่ก าลังด าเนินการจัด) เป็น 2 (โครงการที่ด าเนินการจัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว) และ

หากต้องการลบโครงการก็สามารถ คลิกท่ีปุ่ม ลบ ได้ทันที ดังรูป 

 
 



คู่มือผู้ใช้งานระบบ “ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา” 

 
 

 6. เมื่อผู้ดูแลระบบด าเนินการทุกอย่างเสร็จแล้ว ควรที่จะออกจากระบบ (Logout) ทุกครั้ง เพ่ือความ

ปลอดภัยของระบบ 

  




