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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ศูนย์ภาษา  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานบริการด้านภาษาและมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการท างาน
แตกต่างกันไปตามหน้าที่ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการแต่ละส่วน จึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของตนเอง ส่งผลให้การปฏิบัติงานทดแทนกันหรือช่วยปฏิบัติเพ่ิมเติมในบางภารกิจท าได้ค่อนข้างยาก อีก
ทั้งในปัจจุบันยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน
การการท างาน ผู้เขียนจึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ ในกรณีติดภารกิจ หรือมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทาง  เทคนิค ขั้นตอน วิธีการ  บริหารจัดการศูนย์
ภาษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 2. เพื่อให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 3. เพื่อให้ได้คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่มีมาตรฐาน และปฏิบัติงานเป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน 
 4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจว่าล าดับการท างาน ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานแต่ละส่วน 
รวมไปถึงหน่วยงานที่ต้องประสานงานติดต่อ 
 5. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน 

 
ขอบเขตงาน 
 ขอบเขตของงานในคู่มือฉบับนี้  เป็นการบริหารจัดการระบบงานด้านการประกันคุณภาพ
ภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตลอดจนงานซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มี
ความพร้อมในการบริการอยู่เสมอ ซึ่งอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นด้านดังต่อไปนี้ 
 1. พัฒนาระบบการตรวจสอบการเก็บชั่วโมงและข้อมูลผลการสอบประกันคุณภาพความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Ellis  

2. การพัฒนาระบบบันทึกการเข้าใช้ห้องเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกับ โปรแกรม Ellis  
3. ให้บริการการเข้ารับการทดสอบการประกันคุณภาพทางด้านความรู้ความสามารถทางด้าน

ภาษาอังกฤษ  
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4. ให้บริการทางด้านค าแนะน าการเข้าใช้งานห้องเรียนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเก็บชั่วโมงเรียนด้วยโปรแกรม ELLIS 
 5.  ดูแล  บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง และระบบเครือข่าย ให้พร้อมใช้งานเสมอ   
 
 

บทบาท โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

 
 
 
1. ประวัติความเป็นมา 
ศูนย์ภาษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค์เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกฐานะเทียบเท่าคณะเมื่อ  ปี

การศึกษา 2540 เดิมศูนย์ภาษาแห่งนี้เริ่มด าเนินการเป็นศูนย์ภาษาของสหวิทยาลัยพุทธชินราชโดยได้รับ
อนุมัติจากกรมการฝึกหัดครูให้เป็นศูนย์ภาษาแห่งที่ 5 ในจ านวน 8 แห่งของกรมการฝึกหัดครูตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2527 เพ่ือให้เป็นแหล่งค้นคว้า ปรับปรุงให้บริการการเรียนการสอน การอบรมภาษาท่ัวไป  โดยที่
ท าการชั่วคราวของศูนย์ภาษา  ตั้งอยู่ ณ อาคาร 3 ชั้นล่าง ห้อง 312  ตั้งแต่แรกตั้งหน่วยงานศูนย์ภาษา
ได้รับงบประมาณจากกรมการฝึกหัดครูโดยตรงเพื่อด าเนินการและเป็นหน่วยงานอยู่ในสังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์ภาษาได้ให้บริการด้านต่าง ๆ  อาทิ เช่น 
เปิดบริการห้องสมุดภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้าของอาจารย์  นักศึกษา  บุคคลทั่วไป  เปิดอบรม
ภาษาอังกฤษหลายรูปแบบ  คือ  อบรมภาษาอังกฤษ    เพ่ือการสื่อสาร อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
สอบโทเฟิล อบรมภาษาอังกฤษในโครงการประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษของสถาบันฯ และในปี
การศึกษา 2539 ได้จัดการประชุมสัมมนาระดับชาติเรื่อง Language Teaching Towards 
Globalization เป็นเวลา 3 วนั และให้บริการการแปลเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น ในปีการศึกษา 2539 ศูนย์
ภาษาได้รับงบประมาณจากสถาบันให้ปรับปรุง ห้องสมุดเดิมเป็นห้องศูนย์พัฒนาภาษาด้วย 

ในปีการศึกษา 2540 ศูนย์ภาษาได้รับงบประมาณจากสภาสถาบันราชภัฏ ให้จัดห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา   40  ที่นั่ง พร้อมระบบมัลติมีเดีย แทนห้องเดิม ที่ใช้การไม่ได้แล้ว    ในปีการศึกษา   2541   
ศูนย์ภาษา มีโครงการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวให้เป็นการเรียนกับการ
ปฏิบัติจริง  โดยให้อาจารย์ชาวต่างประเทศสร้างบทเรียนพร้อมผลิตวิดิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวใน 3 จังหวัด 
ที่สถาบันฯ  รับผิดชอบเป็นภาคภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งเป็น
การเตรียมโครงการจัดน าเที่ยวนครสวรรค์  อุทัยธานี  ชัยนาท  เพ่ือส่งเสริมปีการท่องเที่ยว  

ศูนย์ภาษาได้รับงบประมาณ ให้จัดท าห้อง Listening และ Speaking Room ซึ่งใช้เป็นห้องฝึก
พูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น 470,000 บาท และในปีเดียวกันนี้สถาบันฯ ได้
จัดสรรงบประมาณ จ านวน 83,600 บาท ส าหรับจัดตั้งส านักงานของศูนย์ภาษา เป็นครั้งแรก ที่อาคาร 3 

ข้อมูลทั่วไป 
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ชั้น 4 ห้อง 341 และการบริหารงานของศูนย์ภาษาเปลี่ยนเป็นเทียบเท่าคณะ ซึ่งมีรองอธิการบดีเป็นผู้ดูแล
ในปีงบประมาณ 2543 ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้จัดสรรงบประมาณจ านวน 1,000,000 บาท เพ่ือ
จัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านภาษา ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342  ในปี พ.ศ. 
2542 ศูนย์ภาษาได้รับงบประมาณจากสถาบันจ านวน 1,302,200 บาท ส าหรับปรับปรุงห้อง 314 ให้เป็น
ห้องเรียนภาษา เอนกประสงค์  

ซึ่งใช้เป็นห้องเรียนที่ประกอบด้วยสื่อมัลติมิเดียได้แก่ คอมพิวเตอร์ Visualizer Projector และ
โทรทัศน์ต่างประเทศ  ภายในห้องมีคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนภาษา   จ านวน   10     
เครื่อง 

ในปี พ.ศ. 2543 ศูนย์ภาษาได้รับงบประมาณจากทางสถาบันฯ ในการจ้างเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  
จ านวน  1  อัตรา  ในปี พ.ศ. 2544 ได้ปรับต าแหน่งเป็นนักวิชาการศึกษา  ศูนย์ภาษาได้รับอนุมัติจาก
สถาบันในการจ้างเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์เพ่ิมอีก   1   อัตรา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  และใน
ปี พ.ศ. 2547  ศูนย์ภาษาได้รับงบประมาณจากทางสถาบันฯ จ านวน 134,239.98 บาท ในการปรับปรุง
ห้อง 343 ให้เป็นห้องส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองด้านฝึกทักษะการฟัง  

ในปี พ.ศ.  2547 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์  ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ
ตามกฎกระทรวง การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่        9 มีนาคม 2548   ศูนย์ภาษาได้
ปรับเป็นฝ่ายศูนย์ภาษา  และสังกัดส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ในปีงบประมาณ 2547 ทางมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารศูนย์ภาษาและส านัก
คอมพิวเตอร์เป็นเงิน 51,800,000 บาท โดยมีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่วันที่  27 เมษายน 2548 ถึง
วันที่ 26 พฤศจิกายน  2549 

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่  13/2549 (วันที่ 27 ธันวาคม 2549) 
ได้มีมติอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยฯ โดยศูนย์ภาษาได้เปลี่ยนสังกัดจากส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนมาอยู่ในสังกัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ในเดือนพฤศจิกายน  2549  ศูนย์ภาษาได้เปิดให้บริการซอฟต์แวร์เรียนภาษาอังกฤษ ELLIS  ณ 
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองห้อง 342  และได้เปิดห้อง  341  เป็นห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับ
นักศึกษาและย้ายห้องท างานของอาจารย์ชาวต่างประเทศจากห้อง 341 ไปที่ห้อง 346 

วันที่  24  พฤษภาคม 2550 ศูนย์ภาษา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นผู้จัดทดสอบ
วัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้น
ไปโดยศูนย์ภาษาจัดทดสอบครั้งแรกในวันที่  5  กรกฎาคม  2550 
 ปัจจุบันศูนย์ภาษาได้ย้ายที่ท าการจากอาคาร 3 ชั้น 4  มาเป็นอาคาร 15   ชั้น 1 , 3 , 4  โดย
แบ่งส่วนของให้การบริการ  ดังนี้ 
 -  ส านักงานศูนย์ภาษา  จัดอยู่ในส่วนของชั้น  1  อาคาร 15  
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 -  ส านักงานห้องสมุดอาเซียนศูนย์ศึกษา  จัดอยู่ในส่วนของชั้น  1  อาคาร 15 
 -  หน่วยประกันคุณกันคุณภาพภาษาอังกฤษ  จัดอยู่ในส่วนของชั้น 3  อาคาร  15   เปิด
ให้บริการห้องเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  ด้วยโปรแกรม ELLIS  จ านวน  3   ห้อง จ านวน  90  เครื่อง  
และเปิดศูนย์ให้บริการห้องเรียน  922 อาคาร  ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี   จ านวน  20  เครื่อง    
 -  ห้องประชุมชอนตะวัน  จัดอยู่ในส่วนของชั้น 4  อาคาร  15 

2. ปรัชญา   
“รู้ภาษา  พัฒนาความรู้  สู่สังคมโลก” 
 

 3. ปณิธาน  
                 ศูนย์ภาษาจะเป็นศูนย์กลางการให้บริการเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการ
ใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง  อาชีพ  ชุมชน  และ
ท้องถิ่นไทยให้ก้าวไปสู่ประชาคมโลก 

 4. วิสัยทัศน์  
 ศูนย์ภาษาจะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
และการให้บริการภาษาต่างประเทศ   
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพ่ือสร้างปัญญา   
รู้ภาษา  พัฒนาความรู้  สู่สังคมโลก 

 5. พันธกิจ   
     5.1  ด้านการจัดการศึกษา 
  5.1.1  สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และบุคคลทั่วไปได้มี
ความรู้  ความสามารในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ  ทุกรูปแบบ 

 5.1.2 จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ  แก่นักศึกษา  คณาจารย์   
เจ้าหน้าที่และ   บุคคลทั่วไปทั้งระดับประกาศนียบัตรและหลักสูตรระยะสั้น 
 5.1.3  จัดให้มีการทดสอบความรูความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ  
ตลอดปีการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านภาษาของนักศึกษา  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และ
บุคคลทั่วไป 
5.2  ด้านการบริการวิชาการ 

 5.2.1  บริการการใช้ห้องสมุดภาษา  ห้องปฏิบัติการ  ห้องเรียนภาษาด้วยตนเอง  การ
เรียนภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านภาษาของนักศึกษา  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  
และบุคคลทั่วไปได้มีทักษะด้านความรู้ความสามารถในการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น 

 5.2.2  บริการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา  คณาจารย์  
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เจ้าหน้าที่  ในมหาวิทยาลัยฯ  ตลอดทั้งบุคคลทั่วไป 
 5.2.3  บริการอบรมและสอนภาษาอังกฤษ  จีน  ไทย  ญี่ปุ่น  และภาษาอ่ืนๆ  แก่

นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรและหลักสูตรระยะสั้น 
 
 
6. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

  6.1  โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 

รองคณบด ี

หัวหน้าส านักงานคณะ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

ผู้ช่วยคณบด ี

 
 ส านักงาน คณบด ี
 สาขาวิชาภาษา ไทย 
 สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ 
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 
 สาขาวิชาดนตร ี
 สาขาวิชานาฏศลิป์และการละคร 
 สาขาวิชาปรัชญา และศาสนา 
 สาขาวิชาศิลปะ กรรม 
 สาขาวิชาสังคมวิทยา 
 สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์
 สาขาวิชาภูมิศาสตร ์
 สาขาวิชารัฐศาสตร ์
 สาขาวิชานิติศาสตร ์
 ศูนย์ภาษา 
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          6.2 โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 7.  ขอบเขตของงานของศูนย์ภาษา 
  7.1 ให้บริการทางด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
  7.2  ให้บริการเก่ียวกับการเข้ารับการทดสอบการประกันคุณภาพความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ 
  7.3 จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ  แก่นักศึกษา  คณาจารย์   เจ้าหน้าที่
และ   บุคคลทั่วไป 
  7.4  จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  7.5  พัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามผลการสอบและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษ 
  7.6  บริการการใช้ห้องสมุดภาษาและอาเซียนศึกษา  ห้องปฏิบัติการ  ห้องเรียนภาษา 

 
  
 
 
 
 
 

 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

 

รองฝ่ายบรหิาร 
 

รองฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์ชาวต่างประเทศประจ าศนูย์ภาษา เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนยภ์าษา 

 

รองฝ่ายกิจการนักศึกษา 

หัวหน้าศูนย์ภาษา 
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1. พัฒนาระบบการตรวจสอบการเก็บชั่วโมงและข้อมูลผลการสอบประกันคุณภาพความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Ellis ซ่ึงการท างานของระบบช่วยอ านวยความสะดวก
ให้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลผลสอบและชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม 
Ellis ซึ่งสามารถ ล็อกอินเข้าใช้งานระบบและตรวจสอบผลการประกันคุณภาพภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง 
ได้ทุกที่ทุกเวลาที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้  โดยรวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล  ออกแบบฐานข้อมูล
และสร้างระบบงาน  

2. การพัฒนาระบบบันทึกการเข้าใช้ห้องเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกับ โปรแกรม Ellis เป็น
ระบบบันทึกข้อมูลการเข้าใช้ห้องเรียน ซึ่งจะบันทึกและออกรายงานการใช้ได้ตามรายวัน รายเดือน รายปี 
โดยรวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล  ออกแบบฐานข้อมูลและสร้างระบบงาน 

3. ให้บริการการเข้ารับการทดสอบการประกันคุณภาพทางด้านความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ งานบริการด้านการสอบประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษ โดย บริการนักศึกษาเกี่ยวกับการ
รับช าระเงินค่าสมัครสอบประกันคุณภาพฯ  คุมสอบประกันคุณภาพการศึกษา  รายงานผลการสอบและ
พิมพ์วุฒิบัตรในการสอบประกันคุณภาพฯ ตลอดจนบริการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ 

4. ให้บริการทางด้านค าแนะน าการเข้าใช้งานห้องเรียนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเก็บชั่วโมงเรียนด้วยโปรแกรม ELLIS 
 5.  ดูแล  บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง และระบบเครือข่าย ให้พร้อมใช้งานเสมอ   
  

 

กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานงานของเจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอรศ์ูนย์ภาษา 
 

1. พัฒนาระบบการตรวจสอบการเก็บชั่วโมงและข้อมูลผลการสอบประกันคุณภาพความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Ellis 
ความส าคัญ 
 เพ่ือให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนภาษาอังกฤษและผลการสอบ
การประกันคุณภาพภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมEllis 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบและการเก็บชั่วโมงเรียนด้วยโปรแกรม Ellis ได้   
 2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลสอบและการเก็บชั่วโมงเรียนด้วยโปรแกรม Ellis ได้ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. จัดเตรียมข้อมูลนักศึกษา และ ข้อมูลรหัสการเข้าใช้งานโปรแกรม Ellis 

บทบาท  หน้าที่  รับผิดชอบ 
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2. วิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล 
3. ออกแบบระบบการตรวจสอบข้อมูลผลการสอบและการเก็บชั่วโมง 
4. ตรวจสอบการใช้งานของระบบ ผ่านทางโปรแกรม Browser 
5. แก้ไขข้อมูลและระบบให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
6. อัพเดทเข้าสู่ระบบการใช้งานจริงของทางมหาวิทยาลัย 
7. พัฒนาในส่วนการสมัครสอบและออกใบเสร็จในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการท าผลสอบและ

แสดงผลสอบ 
 

2. การพัฒนาระบบบันทึกการเข้าใช้ห้องเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกับ โปรแกรม Ellis 
ความส าคัญ 
 เนื่องด้วยจ านวนผู้เข้าใช้งานห้องเรียนมีจ านวนมากและเอกสารการบันทึกการเข้าใช้งานห้องเรียน
ก็มากตามไปด้วยนั้นส่งผลให้อยากต่อการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลย้อนหลังจึงได้จัดท าระบบบันทึกการเข้า
ใช้งานห้องเรียนด้วยแรแกรม Ellis ให้ง่ายต่อการบันทึกและสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานห้องเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Ellis  
 2. เพ่ือง่ายต่อการออกรายงานและสืบค้นข้อมูลการเข้าใช้งานห้องเรียนภาษาอังกฤษด้วย
โปรแกรม Ellis ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. จัดเตรียมข้อมูลนักศึกษา และ ข้อมูลรหัสการเข้าใช้งานโปรแกรม Ellis 

2. วิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล 
3. ออกแบบระบบการตรวจสอบข้อมูลผลการสอบและการเก็บชั่วโมง 
4. ตรวจสอบการใช้งานของระบบ ผ่านทางโปรแกรม Browser 
5. แก้ไขข้อมูลและระบบให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
6. อัพเดทเข้าสู่ระบบการใช้งานจริงของทางมหาวิทยาลัย 
 

3. ให้บริการการเข้ารับการทดสอบการประกันคุณภาพทางด้านความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 3.1  การรับสมัครสอบประกันคุณภาพการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
ความส าคัญ 

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการ
ทดสอบวัดระดับความรู้ตามความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ณ ศูนย์ภาษา  โดยให้สอบครั้งที่  1  ในภาค
เรียนแรกท่ีเข้าศึกษาโดยต้องมีผลการทดสอบวัดระดับความรู้  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า
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ระดับ 6  กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ     ครั้งที่  1  ต่ า
กว่าระดับ 6  ต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถครั้งที่  2  ภายในภาคเรียนที่  3    
ส าหรับสูตร  2  ปีหรือภายในภาคเรียนที่  4  ส าหรับหลักสูตร  4  ปีหรือหลักสูตร  5  ปี  หรือตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ในกรณีนักศึกษามีผลการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษครั้งที่  1  ต่ ากว่าระดับ  6   และไม่ประสงค์เข้ารับการศึกษาเพ่ิมเติม สามารถเข้ารับทดสอบ
วัดระดับความรู้  ความสามารถมากกว่า  2  ครั้งได้  จนกว่าจะมีผลการทดสอบอยู่ในระดับ  6  ขึ้นไป  
หรือเข้ารับการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมด้วยตนเอง  จากซอฟแวร์เรียนภาษาอังกฤษตามที่
คณะกรรมการก าหนด  ณ ศูนย์ภาษา   และเม่ือได้เรียนครบตามระดับที่สอบได้แล้วนักศึกษาสามารถเข้า
รับการโดยสอบได้  โดยนักศึกษาต้องมีผลการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่ต่ า
กว่าระดับ  4   จึงจะสามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้   ดังนี้ทาง
ศูนย์ภาษา  จึงได้ด าเนินการรับสมัครสอบและจัดสอบ     ประคุณภาพการศึกษาด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา  โดยเก็บค่าสมัครสอบครั้งละ  100 บาท  
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเปิดรับสมัครสอบให้กับนักศึกษา 
 2.  เพ่ือรับช าระค่าสมัครสอบ 
 3.  จัดสอบและคุมสอบวัดระดับความรู้ตามความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา   
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.  เปิดรับสมัครสอบ 
 2.  รับช าระเงินค่าสมัครสอบ ครั้งละ 100 บาท 
 3.  ออกใบเสร็จโดยเบิกเล่มใบเสร็จจากฝ่ายเงินของมหาวิทยาลัย 
 
 3.2  การคุมสอบประกันคุณภาพการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
ความส าคัญ 
 การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษานั้น  นักศึกษาจะต้องท าการสมัครสอบ
แล้วมาเข้ารับการทดสอบตามที่เจ้าหน้าทีน่ัดหมาย  โดยการท าสอบนักศึกษาต้องทดสอบกับโปรแกรม  
ELLIS  Placement  โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการทดสอบ  เพ่ืออธิบายวิธีการและขั้นตอนการ
ทดสอบให้กับนักศึกษา  ตลอดจนบันทึกผลการทดสอบเพ่ือส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดท าสรุปผลการ
ทดสอบในล าดับต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่ออธิบายขั้นตอนและวิธีทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกทางด้านเทคนิค(อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)ให้กับนักศึกษาตลอดระยะ 
เวลาทดสอบ 
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 3.  เพื่อบันทึกผลสอบของนักศึกษาแล้วน าส่งผลให้กับเจ้าหน้าที่สรุปผลการทดสอบต่อไป 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.  ให้นักศึกษาลงลายมือชื่อและตรวจสอบล าดับที่นั่งสอบในใบรายชื่อสอบ 
 2.  ตรวจสอบบัตรนักศึกษา  และใบเสร็จนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ 
 3.  อธิบายระเบียบการทดสอบวัดระความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2554 
 4.  อธิบายวิธีการใช้โปรแกรม  ELLIS  Placement  ในการทดสอบ 
 5.  บันทึกผลการทดสอบของนักศึกษาลงในใบรายชื่อ 
 6.  ส่งผลการทดสอบให้เจ้าหน้าที่สรุปผลการทดสอบ 
 7.  ตรวจทานสรุปผลการทดสอบแล้วพิมพ์เกียรติบัตรของผู้สอบผ่าน 
 
4. ให้บริการทางด้านค าแนะน าการเข้าใช้งานห้องเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเก็บชั่วโมงเรียนด้วยโปรแกรม ELLIS 
ความส าคัญ 
 ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการ
ทดสอบวัดระดับความรู้ตามความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านที่ระดับ  6  จึงจะสามารถออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสอนได้  นักศึกษา จะต้องเข้ารับการศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตนเอง  
จากซอฟแวร์เรียนภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการก าหนด  ณ ศูนย์ภาษา  ดังนี้ 
 

ระดับความรู้ จ านวนชั่วโมงที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
1 
2 
3 
4 
5 

80 
70 
60 
50 
40 

 
เจ้าหน้าที่จึงมีหน้าที่ให้บริการเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ELLIS ให้กับนักศึกษาที่ต้องพัฒนา

ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  โดยจะจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้มีความใน
การให้บริการ  รวมอธิบายขั้นตอนการเรียนตามบทเรียนของโปรแกรม ELLIS   

  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บริการห้องเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ELLIS 
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักศึกษาท่ีต้องพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. นักศึกษาแลกบัตรและลงชื่อเข้าใช้บริการเจ้าหน้าจะให้บัตรเลขท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 2. อธิบายวิธีการเรียนด้วยโปรแกรม ELLIS  
 3. เมื่อนักศึกษาต้องการเลิกเรียน  ให้นักศึกษาออกจากระบบแล้วแลกบัตรคืนพร้อมลงเวลาออก 
 4. นักศึกษาตรวจสอบจ านวนชั่วโมงท่ีเข้าเรียน 
 
5. ดูแล บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง และระบบเครือข่าย ให้พร้อมใช้งานเสมอ 
ความส าคัญ 
  การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างใช้งานได้ปกติและเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 2. เพ่ือให้ระบบเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ปกติและเต็มประสิทธิภาพ     
อยู่เสมอ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ตรวจสอบการใช้งานและท าความสะอาดอยู่เสมอ 
 2. ตรวจหาอาการผิดปกติและแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติ  
 3. เมื่ออาการผิดปกติควรส่งฝ่ายไอทีของมาวิทยาลัยและแก้ไขต่อไป 
 4. เมื่ออาการผิดปกติเกินการแก้ไขเบื้องต้นได้ ควรส่งซ่อมกับช่างเฉพาะทางหรืออาจท าเรื่องขอ
อนุมัติซื้อใหม่ทดแทนต่อไป 
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แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Flowchart) 
หน่วยงาน ศูนย์ภาษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (Standard Operating procedure)  
เรื่อง พัฒนาระบบการตรวจสอบการเก็บชั่วโมงและข้อมูลผลการสอบประกันคุณภาพความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Ellis มีผลบังคับใช้............../................/.................
ปรับปรุงครั้งที่............/................/..................ก าหนดการปรับปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า ศูนย์ภาษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

ผู้รับผิดชอบ นายธีรภัทร  ปานพุ่ม 

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ดูแลระบบ 

 เริ่มต้น 

เก็บรวบรวมข้อมูลของโปรแกรม Ellis 

วิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาออกเป็นส่วนต่าง ๆ
ต่างๆ 

ออกแบบโครงสรา้งการจัดเก็บข้อมูล 

อัพโหลดข้อมลูขึ้นเซริ์ฟเวอร ์

ออกแบบหน้าตาระบบ 

ไม่ถูกต้องและซับซ้อน 

สิ้นสุด 

ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 

 
ตรวจสอบโครงสร้างและ
ความซับซ้อนของข้อมูล 

 

 ทดสอบใช้งานระบบผา่น
web browser 

 

ใช้งานไม่ได ้

ใช้งานได้เป็นปกต ิ



คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร ์
 

14 

แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Flowchart) 
หน่วยงาน ศูนย์ภาษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (Standard Operating procedure) เรื่อง ระบบบันทึกการเข้าใช้
ห้องเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกับ โปรแกรม Ellis  มีผลบังคับใช้............../................/.................    
ปรับปรุงครั้งที่............/................/..................ก าหนดการปรับปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า ศูนย์ภาษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ผู้รับผิดชอบ นายธีรภัทร  ปานพุ่ม 

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ผู้ดูแลระบบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

เก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้งาน 

วิเคราะห์ออกแบบหน้าตาระบบบนัทึกการใช้ห้องเรียน 

ออกแบบโครงสรา้งการจัดเก็บข้อมูล 

ไม่ผา่น  
ตรวจสอบและ 
ทดลองใช้งาน 

 ผ่านไม่มีปัญหา หรือ Error 

อัพโหลดข้อมลูขึ้นเซริ์ฟเวอร ์

สิ้นสุด 
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แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Flowchart) 
หน่วยงาน ศูนย์ภาษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (Standard Operating procedure) เรื่อง ให้บริการการเข้ารับการ
ทดสอบการประกันคุณภาพทางด้านความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ   
มีผลบังคับใช้............../................/.................    ปรับปรุงครั้งที่............/................/..................
ก าหนดการปรับปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า ศูนย์ภาษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ผู้รับผิดชอบ นายธีรภัทร  ปานพุ่ม 
 

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เริ่มต้น 

บันทึกผลการทดสอบ 
 

รับช าระค่าสมัครสอบพร้อมออกใบเสรจ็ 

เข้ารับการทดสอบ 

ออกวุฒิบัตรรับรองการผ่าน 

สิ้นสุด 

บันทึก 
ลงฐานข้อมูล 

รับสมคัรสอบ 

ผลการสอบ 

ส่งผลการสอบผ่านสู่งานฝ่ายทะเบยีน 

สอบผา่น 

ไม่ผา่น 

ออกใบเสร็จ 

ขอ้มูลนกัศึกษา 

นักศึกษา 
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แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Flowchart) 
หน่วยงาน ศูนย์ภาษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (Standard Operating procedure) เรื่อง ให้บริการ
ทางด้านค าแนะน าการเข้าใชง้านห้องเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเก็บ
ชั่วโมงเรียนด้วยโปรแกรม ELLIS 
มีผลบังคับใช้............../................/.................    ปรับปรุงครั้งที่............/................/..................
ก าหนดการปรับปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า ศูนย์ภาษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ผู้รับผิดชอบ นายธีรภัทร  ปานพุ่ม 
 

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบช่ัวโมงเรียน 
 

อธิบายการเข้าใช้งานโปรแกรมEllis 

ลงช่ืออกจากระบบ แลกบตัรคืน 

สิ้นสุด 

บันทึก 
ลงฐานข้อมูล 

แลกบัตร ลงช่ือเข้าระบบ เข้าห้องเรียน 

นักศึกษา 

ข้อมูลนักศึกษา 

ข้อมูลการเก็บช่ัวโมง 
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แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Flowchart) 
หน่วยงาน ศูนย์ภาษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (Standard Operating procedure) การดูแล  บ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง และระบบเครือข่าย ให้พร้อมใช้งานเสมอ   
มีผลบังคับใช้............../................/.................    ปรับปรุงครั้งที่............/................/..................
ก าหนดการปรับปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า ศูนย์ภาษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ผู้รับผิดชอบ นายธีรภัทร  ปานพุ่ม 
 

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เริ่มต้น 

ซ่อม/แก้ไข เบื้องต้น 

ส่งซ่อมกับช่างผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 

สิ้นสุด 

ตรวจเช็คบ ารุงท่ัวไป 

ส่งซ่อมฝ่ายซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัย 

ซ่อมไมไ่ด ้

ใช้งานได้เป็นปกต ิ

นักศึกษา/
เจ้าหน้าท่ี 

ผลการตรวจเช็ค 

ผลการแก้ไข 

ผลการแก้ไข 

ผลการแก้ไข 

ซ่อมไมไ่ด ้

ซ่อมไมไ่ด ้

ซ่อมไมไ่ด ้

ใช้งานได้เป็นปกต ิ

ใช้งานได้เป็นปกต ิ

ใช้งานได้เป็นปกต ิ

แจ้งอาการผิดปกต ิ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ระบบจัดการข้อมูลผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (การ
ประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ) 
 
วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ให้เป็นไป
ตามแผนการพัฒนา ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีการวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ทุกภาคส่วนจึงต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ทันสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัจจุบันได้มีการ
ใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันมากขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน จึงเป็น
แนวคดิให้ได้มีการพัฒนาระบบจัดการผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้ทันกับยุคสมัยและง่ายต่อการใช้งานและสามารถยังสามารถจัดการข้อมูลที่ได้มีการเพิ่มขึ้นเป็น
จ านวนมากตามไปด้วย นั้นให้ง่ายและปลอดภัย 
ผังการท างานของระบบ : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบจัดการข้อมูลผลการสอบการประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ 
1. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล 
 1.1 สร้างรหัสการเข้าใช้งานโปรแกรม Ellisเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา(รหัสประจ าตัว
นักศึกษา) 
 1.2 สร้างรหัสการเข้าใช้งานโปรแกรม Ellis 
 1.3 เตรียมข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษ 

ระบบจัดการข้อมูลผลการสอบ 
การประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ 

ผู้ดูแลระบบ นักศึกษา 

เจ้าหน้าที่ 

ขอ้มลูและรหสัผา่นนกัศึกษา 

ขอ้มูลการประกนัคุณภาพภาษาองักฤษ 
ขอ้มูลการเรียนEllis ขอ้มูลพ้ืนฐานนกัศึกษา 

ขอ้มูลผลสอบการประกนัคุณภาพภาษาองักฤษ 

สิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบ 

ขอ้มูลชัว่โมง
อบรม 

ออกวฒิุบตัร 
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 1.4 สร้างรหัสผู้เข้าใช้งานและก าหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบการบันทึกผลการสอบกรประกัน
คุณภาพภาษาอังกฤษโดยผู้ดูแลระบบ 
2. ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล 
 2.1 เพ่ิมข้อมูลรหัสนักศึกษาและรหัสเข้าใช้งานโปรแกรม Ellis เข้าสู่ระบบ 
 2.2 เพ่ิมข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเข้าสู่ระบบพร้อมก าหนดชั่วโมงเรียนที่ได้รับ 
 2.3 ก าหนดวันที่สอบการประกันคุณภาพภาษาอังกฤษพร้อมก าหนดสิทธิ์การสมัครสอบ 
3. ด าเนินการรับสมัครสอบ 
 3.1 เข้าสู่ระบบโดยนักศึกษาเพ่ือตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานและรหัสการเข้าใช้งานโปรแกรม Ellis 
 3.2 ตรวจสอบผลการสอบ ชั่วโมงเรียน และชั่วโงการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
 3.3 สมัครสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษผ่านทางระบบออนไลน์ 
 3.4 ช าระค่าสมัครสอบกับเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ภาษาก่อนวันที่เข้ารับการทดสอบ 
4. ออกใบเสร็จ 
 4.1 เมื่อนักศึกษาได้ท าการสมัครสอบเสร็จเรียนร้อยแล้ว สามารถช าระค่าสมัครสอบกับเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์ภาษา ณ ศูนย์ภาษา 
 4.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบและออกใบเสร็จให้กับนักศึกษา 
 4.3 สรุปรายงานการรับเงินค่าสมัครสอบการประกันคุณภาษาภาษาอังกฤษประจ าวัน พร้อมส่ง
เงินให้กับฝ่ายการเงินของทางมหาวิทยาลัยก่อนเวลา 15.00 น.  ของแต่ละวัน 
5. การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
 5.1 ให้นักศึกษาเดินทางเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามวัน
และเวลาที่ได้ลงสมัครสอบไว้ พร้อมกับแต่งการตามที่ระเบียบของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้
ก าหนดไว้ 
 5.2 ลงชื่อเข้าห้องสอบพร้อมทั้งแสดงบัตรหระจ าตัวนักศึกษาและใบเสร็จการสมัครสอบของศูนย์
ภาษาท่ีออกให้ ณ วันที่ยื่นช าระค่าสมัคร 
 5.3 เข้ารับการทดสอบ พร้อมกับจดบันทึกโยเจ้าหน้าที่ต่อหน้าผู้เข้ารับการทดสอบ 
6. บันทึกผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษลงสู่ระบบ 
 6.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าสอบ(ผลการสอบที่สูงที่สุด,จ านวนชั่วโมงเรียน และ จ านวน
ชั่วโมงอบรม) พร้อมตรวจสอบผลการสอบที่ได้ท าการจดบันทึกมาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม 
 6.2 บันทึกผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษลงสู่ระบบ 
 6.3 สั่งพิมพ์สรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบการวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษส่ง
ส่งฝ่ายธุรการ เพื่อด าเนินการลงนามรับรองและส่งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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 6.4 ออกใบวุฒิบัตรเพ่ือยืนยันผลการสอบผ่านการประกันความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือลงนามต่อไป 
 
 ระบบจัดการข้อมูลผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คือ 
 1. เจ้าหน้าที่ มีสิทธิ์จัดการข้อมูลผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
เพ่ือบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงสู่ระบบ ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เช่น การเงิน จะสามารถออก
ใบเสร็จได้ ผู้คุมสอบ จะสามารถดูรายชื่อ และพิมพ์ใบรายชื่อสอบได้ เจ้าหน้าที่ บันทึก และตรวจสอบ จะ
สามารถบันทึกผลการสอบ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบได้ 
 2. นักศึกษา มีสิทธิ์ ท าการสมัครสอบ ติดตามวันที่เปิดรับสมัคร เลือกวันที่สอบ ดูผลการสอบ 
และติดตามผลการประกันคุณภาษาภาษาอังกฤษได้ 
 3. ผู้ดูและระบบ มีสิทธิ์ จัดการข้อมูลเชิงลึกซึ่งไม่สามารถให้บุคคลทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ มี
ส่วนจัดการตรงนี้ได้ เช่น การเตรียมข้อมูล นักศึกษา ชั่วโมงเรียน ก าหนดวันที่สอบ หรือการแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากระบบ หรือแม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่เอง ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้ และไม่เหมาะกับการที่เข้าไป
แก้ไขกับ ตัวข้อมูลโดยตรง  
 
1. ส่วนของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย หัวข้อต่างๆ ในระบบจัดการข้อมูลผลการสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
 1. Main Menu คือ เมนูหลักที่สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลนักศึกษา ชั่วโมง
เรียน ผลสอบ และผลการประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ 
 2. Register Menu คือ เมนูที่ใช้ในการออกใบเสร็จ รายงานใบเสร็จในรอบแต่ละวัน และยัง
สามารถสมัครสอบให้กับนักศึกษา โดยเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย 
 3. Invigilator Menu คือ เมนูที่ใช้ส าหรับพิมพ์ใบรายชื่อสอบ ส าหรับลงชื่อเข้าห้องสอบ และจด
บันทึกผลการทดสอบ(ด้วยมือ)  เพื่อน ามาบันทึกลงในระบบ 
 4. Recorded Test Menu คือ เมนูที่ใช้บันทึกผลการทดสอบเข้าสู้ระบบ โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 5. Inspector Menu คือ เมนูที่สามารถตรวจสอบผลการสอบ และยืนยันผลการทดสอบ รวมไป
ถึงการพิมพ์วุฒิบัตรเพ่ือยืนยันการสอบผ่านการประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ 
 6. Staff Editor คือ เมนูที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลรหัสผ่าน และยังสามารถเปลี่ยนแปลง
รหัสผ่านได้ด้วยตัวเองเพ่ือความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบ 
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การเข้าใช้งานระบบ 
 1. การเข้าสู่ระบบ โดยเปิดเว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์ http://10.115.9.9/engqa 

                    
กรอกข้อมูลรหัสการเข้าใช้งาน รหัสผ่าน เลือก โปรแกรม ENGQA แล้วกดปุ่ม Sign In เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

2. เมื่อตรวจสอบรหัสการเข้าใช้งานและรหัสผ่านถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอหลักของ
ระบบจัดการข้อมูลผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 

 

 
 
 

เลือกโปรแกรม ENGQA 

http://10.115.9.9/engqa
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3. ส่วนประกอบของเมนูต่างๆ ที่ใช้งานในระบบ 
3.1 Main Menu 

 
 

3.1.1 เมนูข้อมูลนักศึกษา  
กรอกข้อมูลรหัสเข้างาน Ellis หรือรหัสนักศึกษา  ของนักศึกษาที่ต้องการค้นหา  

 
 

 
 
ระบบจะแสดงข้อมูลของนักศึกษา ดังภาพ 

 

ใส่รหัสเข้าใช้งาน Ellis /
รหัสนักศึกษา  
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3.1.2 เมนูข้อมูลการเข้าศึกษาภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Ellis 

 

 
 
 

ข้อมูลนักศึกษา 

รหัสเขา้ใช้งานEllis 

ผลการประกันภาษาอังกฤษ 

ใส่รหัสนักศึกษา /  
รหัสเขา้ใช้งาน Ellis 

สรุปชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Ellis 
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3.1.3 เมนูข้อมูลการเข้าสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษด้วยโรแกรม 
Ellis 

 
 

 
 
 
 
 

ใส่รหัสนักศึกษา /  
รหัสเขา้ใช้งาน Ellis 
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3.2 Register Menu 
 

 
 
3.2.1 เมนูการสมัครสอบ  

 
 

 
 

 

ใส่รหัสนักศึกษา  
**ใช้ในกรณีพิเศษ** 

ข้อมูลนักศึกษา 

ผลสอบสูงสดุ 

ช่ัวโมงเรียน 
ภาษาอังกฤษท้ังหมด 

ผลการเก็บช่ัวโมง 

เลือกวันท่ีสอบ 

กดปุ่ม SUBMIT 
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3.2.2 เมนูการออกใบเสร็จรับเงิน 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

ใส่รหัสนักศึกษา  

กดปุ่ม “ช าระค่าสมัครสอบ” 
เมื่อไดร้ับค่าสมัครแล้ว  

กดปุ่ม “OK” 
เพื่อยันยันการได้รับค่าสมัคร  

กดปุ่ม “เคร่ืองพิมพ์” 
เพื่อสั่งพิมพ์ “ใบเสร็จรับเงิน”  
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3.2.2 เมนูการออกรายงานประจ าวัน เพ่ือส่งเงินกับฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ 
 

 

เมื่อออกใบเสร็จ แล้ว จะเปลี่ยนเป็น
ปุ่มส าเนาใบเสร็จ  

เมื่อออกใบเสร็จ แล้ว ใบเสร็จจะอยู่ใน 
รูปแบบเของ “ส าเนา” 

เลขท่ีใบเสร็จจะใช้หมายเลขเดมิ 

กดปุ่ม Print เพื่อสั่งพิมพ์ 
รายงานใบเสร็จประจ าวัน 
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จ านวนใบเสรจ็ /  
จ านวนเงินท่ีได้รับ 

ผู้น าส่งใบเสร็จ พร้อมลงช่ือ 

ลงช่ือผู้รับเงินฝ่ายการเงิน 
ของมหาวิทยาลัย 
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3.3 Invigilator Menu 
 

 
 

3.3.1 เมนูรายชื่อสอบ  
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3.3.3 เมนูการสั่งพิมพ์รายชื่อสอบ  

 
 
 
 

 

สั่งพิมพ์รายชื่อ ตามรอบสอบ 

ลงช่ือเข้าสอบ 

บันทึกผลสอบด้วยมือ 

กดปุ่ม “เคร่ืองพิมพ์” 
เพื่อสั่งพิมพ์ “รายชื่อสอบ”  



คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร ์
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3.4 Recorded Test Menu 
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3.4.1 เมนูการบันทึกผลการทดสอบ 
 

 
 

 
 
เมื่อกดปุ่ม Submit จะมีข้อความแจ้งเตือน  สถานะของการบันทึกข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 
- เมื่อการบันทึกผลสอบถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกผลสอบ 

บันทึกผลสอบ 

กดปุ่มSUBMIT 
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- เมื่อข้อมูลการบันทึก ไม่ตรงกับผลสอบในระบบ จะต้องใส่เหตุผลประกอบการบันทึกทุกครั้ง 
 

 
 
- เมื่อข้อมูลการบันทึก ไม่ตรงกับผลสอบในระบบ และใส่เหตุผลประกอบครบถ้วนแล้ว 
 

 
 
3.4.2 เมนูการสั่งพิมพ์ผลการสอบทั้งหมด 
 

 

เลือกวันท่ี/รอบสอบ 



คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร ์
 

34 

 
 

 
. 
 
 
 
 3.5 Inspector Menu 

 
 

3.5.1 ยืนยันผลสอบ เป็นการตรวจสอบข้อมูลจากการจดบันทึกด้วยมือ จากห้องสอบ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกผลการทดสอบก่อนท าการกดปุ่มเพ่ือยืนยันผลสอบที่
ถูกต้อง 

กดปุ่ม “เคร่ืองพิมพ์” 
เพื่อสั่งพิมพ์ “ผลการสอบ”  
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เมื่อได้ท าการกดปุ่มเพ่ือยืนยันเรียบร้อยแล้วจะมีข้อความแจ้งเตือนในรูปแบบต่างๆ คือ 
 

 
 

 
 

 
 
3.5.2 สั่งพิมพ์ผลสอบผ่าน จะท าการสั่งพิมพ์รายชื่อผู้ที่ สอบผ่าน ทั้งหมดโดยเลือกจากรอบที่ได้
ท าการทดสอบ 
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และสั่งพิมพ์ออกมาในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF และออกเป็น วุฒิบัตรจากระบบได้ 
 

 

เลือกวันท่ี/รอบสอบ 

สั่งพิมพ์รายชื่อผูส้อบผ่าน สั่งพิมพ์วุฒิบัตร 



คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร ์
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3.5 Staff Editor Menu เป็นมนูที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ของผู้ใช้งานของแต่ละคนเพ่ือ
ความปลอดภัย 
 

 
 

สามารถเปลี่ยนแปลง โดยการกรองข้อมูลรหัสผ่านเดิมให้ถูกต้องก่อนใส่รหัสผ่านใหม่ และจะต้อง
ยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกัน เพื่อป้องกันการใส่รหัสผิดพลาดโดยไม่ตั้งใน 
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2. ส่วนของนักศึกษา ประกอบด้วย หัวข้อต่างๆ ในระบบจัดการข้อมูลผลการสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
 1. ข้อมูลนักศึกษา คือ เมนูที่บอกข้อมูลของตัวนักศึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ของชื่อ สกุล 
ห้องเรียน รหัสการเข้าใช้งานการเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ELLIS และสามารถตรวจสอบสถานะผล
การสอบการประกันคุณภาพภาษาอังกฤษได้อีกด้วย 
 2. ตรวจสอบชั่วโมงเรียน คือ เมนูที่ใช้ในการตรวจสอบชั่วโมงเรียน ผลสอบจากระบบ และ ชั่วโมง
อบรมที่ได้เข้ารวมกับทางมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย 
 3. สมัครสอบ คือ เมนูที่ใช้ในการสมัครสอบ 
 4. ผลการสอบ คือ เมนูที่ใช้ในการพิมพ์ใบสมัคร และติดตามสถานการณ์สอบได้อีกด้วย 
 5. ออกจากระบบ คือ เมนูที่ใช้ในการออกจากระบบ (Sign out) 
การเข้าใช้งานระบบ 
1. การเข้าสู่ระบบ โดยเปิดเว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์ 
http://lc.nsru.ac.th/languagecentre/page/index.php 

http://lc.nsru.ac.th/languagecentre/page/index.php
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เมื่อเข้าสู่หน้าหลังของเว็บไซต์ของศูนย์ภาษาแล้ว กดปุ่ม login หรือ Apply เพ่ือเข้าสู่ระบบการประกัน
คุณภาพภาษาอังกฤษ 

 
 

กรอกข้อมูลรหัสการเข้าใช้งาน รหัสผ่าน เลือก โปรแกรม ENGQA แล้วกดปุ่ม Sign In เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
2. เมื่อตรวจสอบรหัสการเข้าใช้งานและรหัสผ่านถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ระบบการประกัน
คุณภาพภาษาอังกฤษ 



คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร ์
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ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
2.1 เมนู ข้อมูลนักศึกษา 

 
2.2 เมนู ตรวจสอบชั่วโมงเรียน 
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 2.3 สมัครสอบ   
 เมื่อท าการคลิก เมนูสมัครสอบจะปรากฏหน้าจอระเบียบในการสมัครสอบเพ่ือให้นักศึกษาอ่านท า
ความเข้าใจแล้วท าการคลิกท่ี ปุ่มสมัครสอบ 

 

 
 
โดยหน้าจอของการสมัครสอบจะประกอบด้วย  ข้อมูลผลการสอบ  ชั่วโมงเรียน ชั่วโมงการอบรมและ
ผลรวมของชั่วโมง  ในการสมัครสอบให้นักศึกษาวันที่สมัครสอบตามรอบที่เปิดสอบแล้ว คลิกปุ่ม submit 
เพ่ือท าการบันทึกการสมัครสอบ 

 
 

 

เลือกวันท่ีสมัคร
สอบจากรายการ 

 

ผลสอบท่ีดีที่สดุ 

ช่ัวโมงเรียนด้วย 
Ellis 

ช่ัวโมงเข้าอบรม 

ช่ัวโมงรวม 

ผลการเก็บช่ัวโมง 
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2.4  เมนู ผลการสอบ 
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3. ส่วนของผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่คล้ายกันกับ เจ้าหน้าที่ แต่มีส่วนเสริม จากเจ้าหน้าที่ ใส่ส่วน
ของการจัดการข้อมูล นักศึกษา (รหัสการเข้าใช้งาน) ข้อมูลชั่วโมงอบรม ก าหนดวันที่สอบ และ
จัดการสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา ประกอบไปด้วยเมนูต่างเพ่ิมเติมดังนี้ 
 1. Main Menu คือ เมนูที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูล นักศึกษา และรหัส 
 2. Data Manager คือ เมนูที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่ และ ชั่วโมงเรียน จากการ
เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษในโครงการต่างๆของทางศูนย์ภาษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
 

การเข้าใช้งานระบบ 
 1. การเข้าสู่ระบบ โดยเปิดเว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์ http://10.115.9.9/engqa 
 

 

http://10.115.9.9/engqa
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กรอกข้อมูลรหัสการเข้าใช้งาน รหัสผ่าน เลือก โปรแกรม ENGQA แล้วกดปุ่ม Sign In เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
2. เมื่อตรวจสอบรหัสการเข้าใช้งานและรหัสผ่านถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอหลักของ

ระบบจัดการข้อมูลผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
 

 
 
ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆ ที่เพ่ิมเติมเข้ามา ดังต่อไปนี้ 
2.1 เมนู ข้อมูลนักศึกษา คือเมนูที่ใช้ในการเชื่อข้อมูล ระหว่าง รหัส การเข้าใช้งานของระบบ Ellis 
กับ ข้อมูลของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของโปรแกรม Ellis และ
สมารถสมัครสอบผ่านทาง ระบบการสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษาได้อีกด้วย 
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ใส่รหัสนักศึกษาเพื่อค้นหา 

กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” 

ใส่รหัสเข้าใช้งานโปรแกรม Ellis 

กดปุ่ม “บันทึกข้อมลู” 
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2.2 เมนู รายชื่อสอบ เพื่อก าหนดรอบ/วันที่สอบ 

 
 

 
 

 

เมื่อบันทึกข้อมูล หรือมีข้อมูลแล้ว 
จะแสดงรหัสเข้าใช้งาน Ellis 
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เมื่อได้ท าการบันทึกรอบ/วันที่สอบ แล้ว จะมีข้อความแจ้งเตือน 

 
 
แต่เมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าได้มีการก าหนดวันที่นี้ไปแล้ว จะมีข้อความแจ้งเตือนเพ่ือก าหนดใหม่
อีกครั้ง 

 
 

 
 
จากนั้นต้องมีการก าหนดสิทธิ์ของการเข้าสมัครซึ่งแบงอกเป็น ภาคปกติ และภาค กศ.บป. 
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เมื่อได้ท าการก าหนดสิทธิ์ การเข้าสมัครสอบแล้ว จะขึ้นแจ้งเตือนในระบบของแต่ละรอบวันที่สอบนั้นๆ 
 

2.3. เมนู แก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่ เป็นการก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานในเมนูต่างๆของระบบการ
จัดการข้อมูลผลสอบการประกันคุณภาพภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Ellis ดังที่ได้กล่าวข้างต้น 

 

 

ก าหนดสิทธ์การเข้าใช้งาน 
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2.4. เมนู ชั่วโมงอบรม คือเมนูที่ใช้ในการเพ่ิม และแก้ไขชั่วโมงอบรมในโครงการต่างๆ ของ

นักศึกษา น าไปรวมกับชั่วโมงศึกษาภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Ellis เพ่ือประกอบคุณสมบัติให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ กฎระเรียบในการผ่านการประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Ellis 

 

ก าหนดสิทธ์การเข้าใช้งาน 

แก้ไขช่ือ-กุล แก้ไขรหสัเข้าใช้งานระบบ 

แก้ไขรหสัผ่าน 

กดปุ่ม SUBMIT 

เข้าสู่เมนูเพิ่ม แก้ไขช่ัวโมงอบรม 
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เมื่อค้นหาไม่พบ สามารถเพ่ิมชั่วโมงอบรมได้โดยการกดท่ีปุ่ม เพิ่ม และใส่รหัสนักศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ข้อมูลชั่วโมงอบรมเข้าสู่ระบบ 

 
 

เมื่อตรวจสอบข้อมูล รหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอ เพิ่มข้อมูลชั่วโมงอบรม 
 

 
 
 

ค้นหาด้วยรหัสนักศึกษา 

แก้ไขข้อมูล ช่ัวโมงอบรม 

ถ้าไม่พบข้อมูล 
สามารถเพิ่มได้ท่ี ปุ่ม “เพ่ิม” 

ค้นหาด้วยรหัสนักศึกษา 

แก้ไขช่ัวโมงอบรม 
โครงการที่ 1 = 30 ช่ัวโมง 

โครงการที่ 2 = 30 ช่ัวโมง 

โครงการที่ 3  = 12 ช่ัวโมง 

โครงการที่ 4  = 10 ช่ัวโมง 

บันทึกข้อมูลโดยการกดปุม่ “SUBMIT” 
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และเม่ือท าการบันทึกชั่วโมงเรียนเรียบร้อยแล้วจะมีข้อความแจ้งเตือน ดังภาพ 

 
 

แต่ถ้าหากค้นหารหัสนักศึกษาไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแจ้งเตือน ดังภาพ 
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ระบบบันทึกการเข้าใช้ห้องเรียนภาษาอังกฤษด้วยตวัเองกับ โปรแกรม Ellis 
 

วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ให้เป็นไป
ตามแผนการพัฒนา ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีการวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ทุกภาคส่วนจึงต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ทันสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัจจุบันได้มีการ
ใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันมากขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน จึงเป็น
แนวคิดให้ได้มีการพัฒนาระบบจัดการผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้ทันกับยุคสมัยและง่ายต่อการใช้งานและสามารถยังสามารถจัดการข้อมูลที่ได้มีการเพิ่มขึ้นเป็น
จ านวนมากตามไปด้วย นั้นให้ง่ายและปลอดภัย 
 การใช้งานระบบ บันทึกการเข้าใช้งานห้องเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
ด้วยโปรแกรมEllis ตึก 15 ชัน้ 3  
ขั้นตอนการใช้งาน 
1. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ แล้วพิมพ์ http://10.115.9.9/engqa/login.php แล้ว Sign in ด้วย 

User / Pass 

 
2. เข้าสู่หน้าจอหลักของโปรแกรม ซึ่งประกอบไปด้วย โลโก้ เมนูหลัก ข้อมูลการเข้าใช้งานปัจจุบัน  

 

คลิก Sign in 

http://10.115.9.9/engqa/login.php%20แล้ว
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3. เลือกห้องเรียน จากเมนู CHECKIN - > ELLIS1 เพ่ือเลือกห้องเรียนที่ชื่อว่า ห้อง ELLIS1

 
 

4. เลือกที่นั่งเรียนแล้วกดปุ่ม [CHECK_IN] แล้วใส่ข้อมูลรหัสนักศึกษาด้วยการคีย์ หรือแสกนบาร์โค้ดจา

บัตรนักศึกษาแล้วกดปุ่มบันทึก [save] พร้อมท าการแรกบัตรประจ าตัวนักศึกษาเพ่ือเข้าห้องเรียน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เมนูห้องเรียน 

กรอกรหัสนักศึกษา 

คลิก Save 
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5. เมื่อได้ท าการบันทึกเรียบร้อยแล้วจะมาแสดงที่หน้าห้องเรียนว่ามีผู้เข้าใช้งานเครื่องดังกล่าวทันทีดังรูป 

   

6. เมื่อต้องการยุติการเก็บชั่วเรียน ให้น าบัตรประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์มาแรกคืนที่จุดบริการหน้า     

เคาท์เตอร์ เจ้าหน้าที่จะต้องกดปุ่มเพ่ือท าการออกจากระบบด้วยการกดปุ่ม [check_out] -> Yes  พร้อม

รับบัตรประจ าตัวนักศึกษาคืน 

              
 
 
 
จะแสดงหน้าจอแสดงสถานะออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว 
 
 

check-out 

คลิก OK เพ่ือยืนยัน 
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4. ออกรายงานการเข้าใช้งานในรูปแบบห้อง ปี เดือน วัน 

 

 

 

 

จะปรากฏรายการรายงานเป็นรายเดือนของปีที่เลือก 

 

 

 

 

 

จะปรากฏรายการรายงานเป็นรายวันของเดือนที่เลือก 

 

 

 
 

ออกรายงานการเข้าใช้งานในวันต่างๆ 

 
 

คลิก Detail 

คลิก Detail 
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5. การแก้ไขสถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์  

 
 

เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการแก้ไข ปรับปรุงสถานการณ์ใช้งาน แล้วคลิก Save 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเมนู computer 
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ประวัติผู้เขียน  
 

 ชื่อ     นายธีรภัทร  ปานพุ่ม   
 วันเกิด    13  สิงหาคม  2529   
 ที่อยู่ปัจจุบัน     102/1  หมู่ 8  ต าบลท่าน้ าอ้อย  อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  
     รหัสไปรษณีย์  60130  หมายเลขโทรศัพท์  0836713600 
 ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์   
    สังกัด  ศูนย์ภาษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 ประวัติการศึกษา 
  2547  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
  2553  ปริญญาตรี   วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
    นครสวรรค์ 
 ประวัติการท างาน 
  2556  ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์  ศูนย์ภาษา   
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  
    เลขที่ 398 หมู่9 ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
  2557  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์  ศูนย์ภาษา   
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  
    เลขที่ 398 หมู่9 ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 


