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คู่มือการใช้งานเว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. การลงชื่อเข้าใช้งาน 
1) เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (chrome, ie, firefox) แล้วพิมม์ที่อยู่ของเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา 

“http://www.socsci.nu.ac.th/qa/”  

 

2) ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ 

 

 

 

 

คลิ๊ก 

http://www.socsci.nu.ac.th/qa/
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3) เลือกเมนู “SocSciQA” ที่อยู่มุมซ้ายมือด้านบน เพ่ือเยี่ยมชมเว็บไซต์และท าการเพ่ิม แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลของ

เว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

2. การเพ่ิม แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลของเว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.1 การเพิ่มข้อมูล/ข่าวประชาสัมพันธ์ (สร้างใหม่)  

1) เลือกเมนู “+สร้างใหม่” และ “เรื่อง” ที่อยู่ด้านบนของเว็บไซต์ 

 

  

เลือก “SocSciQA” 
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2) ใส่ข้อมูล หัวข้อ รายละเอียด/เนื้อหา เลือกหมวดหมู่ ตั้งค่ารูปประจ าเรื่อง และกดเลือกค าสั่ง “เผยแพร่”

 

โดยในส่วนของการใส่ข้อมูล รายละเอียด/เนื้อหา ท่านสามารถเพ่ิมลิงก์ที่อยู่เว็บไซต์ (URLs) รูปภาพ (*.jpeg, 

*.png, *.gif) และแนบไฟล์ได้ (*.doc, *.ppt *.xls *.txt, *.pdf) ซึ่ง ***ไฟล์ที่จะน าเข้ามาใช้ในระบบฯ ต้องตั้งชื่อไฟล์ 

เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น*** 

  

 

 

  

 

 

1. ใส่หัวข้อ 

2. ใส่รายละเอียด/เนื้อหา 3. เลือกหมวดหมู ่

4. ตั้งค่ารูปประจ าเร่ือง 

5. เลือก “เผยแพร”่ 



4 
 

นายสุทธิศักดิ ์กิติคุณภิวัฒน ์หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) :1923 - Version 1.0 Date 30-03-2561 

- การใส่รายละเอียด / เนื้อหา 

Ex1. ตัวอย่าง การเพิ่มลิงก์ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex2. ตัวอย่าง การเพิ่มรูปภาพ (*.jpeg, *.png, *.gif) 

      

  

2. คลิ๊กเลือกเมน ู

เพิ่ม/แก้ไขลิงก์ 

3. คลิ๊กเลือกเมนู 

ตัวเลือกลิงก ์

1. คลิ๊กเลือกข้อความ 

หรือภาพที่ต้องการท าการ

เพิ่มลิงก์ 

4. เพิ่มลิงก์ (URL) 

5. เลือกเปิดลิงค์ในแทบใหม่ 

6. เลือกเพิ่มลิงค์ 

1. วางเคอร์เซอร์ในต าแหน่งที่ต้องการแทรกรูปภาพ 

2. เลือก “เพิ่มสื่อ” 

3. เลือกรูปภาพในระบบที่ท่านต้องการ หรือ  

ลากภาพจากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน 

แล้วปล่อยลงที่น่ี 

4. เลือก “ใส่ไฟล์ลงในเรื่อง” 
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Ex3. ตัวอย่าง การแนบไฟล์ (*.doc, *.ppt *.xls *.txt, *.pdf) 

    

 

- การตั้งค่ารูปประจ าเรื่อง 

    

1. คลิกเลือกภาพ

หรือข้อความที่

ต้องการแนบไฟล ์

2. เลือก “เพิ่มสื่อ” 

3. เลือกไฟล์เอกสารในระบบที่ท่านต้องการ หรือ  

ลากไฟล์จากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน 

แล้วปล่อยลงที่น่ี 

4. เลือก “ใส่ไฟล์ลงในเรื่อง” 

1. เลือก “การตั้งค่ารูปประจ าเร่ือง” 

2. เลือกไฟล์รูปในระบบที่ท่านต้องการ หรือ  

ลากไฟล์รูปจากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน 

แล้วปล่อยลงที่น่ี 

3. เลือก “การตั้งค่ารูปประจ าเร่ือง” 
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2.2 การแก้ไขและปรับปรุง ข้อมูล/ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

 

1. เลือกหน้าเว็บไซต์ที่ท่านต้องการแก้ไข

และปรับปรุงข้อมูล / ข่าวประชาสัมพันธ์ 

2. เลือก “Live Editor” 

3. เลือกส่วนที่ท่านต้องการ

แก้ไขและปรับปรุงข้อมูล 
4. แก้ไขและปรับปรุงข้อมูล

ตามที่ท่านต้องการ (Ex.1-3) 

5. เลือก “Done” 



7 
 

นายสุทธิศักดิ ์กิติคุณภิวัฒน ์หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) :1923 - Version 1.0 Date 30-03-2561 

   

 

3. การลบข้อมูลของเว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1) ที่หน้าแรกเว็บไซต์เลือกเมนู “SocSciQA” ที่อยู่มุมซ้ายมือด้านบน เพ่ือเข้าไปในส่วนของ “หน้าควบคุม” 

      

6. เลือก “Done” 

7. เลือก “อัพเดท” 

1. เลือก “SocSciQA” 

2. เลือก “เร่ือง” และ “เร่ือง

ทั้งหมด” 
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3. เลือกเร่ืองที่ต้องการลบ 

4. เลือก “ยา้ยไปถังขยะ” 


