
คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดการโครงงานนักศึกษา (ส าหรับนักศึกษา) 

 

หลักการและเหตุผล 

 จากนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการลดการใช้กระดาษ และใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน ในด้าน
ต่างๆ นั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คือการท ารูปเล่มของโครงงาน นั้น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ได้สร้างโปรแกรมส าหรับให้นักศึกษาใช้อัพโหลดรูปเล่มในรูปแบบไฟล์ PDF ในการส่งรูปเล่ม
โครงงาน โดยโปรแกรมได้ออกแบบให้ อาจารย์ผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่สามารถส่งข้อความและอีเมล์แจ้งเตือนไปยัง
นักศึกษาได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความสะดวกในการส่งรูปเล่มของนักศึกษา และในคู่มือการใช้งานฉบับนี้ยังได้มีวิธีการ
ท า ลายน้ า(Watermark) ซึ่งไฟล์ PDF ของนักศึกษาทุกคนจะต้องท าให้เสร็จก่อนท าการอัพโหลด 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท าเอกสารโครงงานและใช้โปรแกรมท าลายน้ าในเล่มโครงงานได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอัพโหลดเอกสารเข้าในระบบออนไลน์ได้ 

จากหลักการและเหตุผล รวมถึงวัตถุประสงค์ท่ีได้กล่าวไปแล้ว ในคู่มือฉบับนี้จะได้กล่าวถึง วิธีการใช้งานโปรแกรม
ท าลายน้ าและการใช้งานโปรแกรมจัดการโครงงานออนไลน์ ดังนี้ 

  



การท าลายน้ าในเอกสาร PDF 

การท าลายน้ าในไฟล์เอกสาร PDF นั้น สามารถท าได้โดยใช้โปรแกรมสร้างลายน้ า (PDF Watermark) ซึ่ง
เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ สามารถดาวโหลดได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วไป หรือสามารถดาวโหลดได้จากเว็บโปรแกรมจัดการ
เอกสารโครงงานนักศึกษา http://app.eng.ubu.ac.th/online/stdproject/   

 

วิธีการติดตั้งโปรแกรม PDF Watermark  

1. เปิดแกรมติดตั้งจะปรากฏหน้าจอดังนี้ 

 
 
กดปุ่ม Next 

 
กดปุ่ม Next 
 

  

http://app.eng.ubu.ac.th/online/stdproject/


 
กดปุ่ม Install เพ่ือท าการติดตั้ง 
โปรแกรมจะเริ่มการติดตั้ง 

 
เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จ กดปุ่ม Finish 

 

หลังจากได้ไฟล์ส าหรับติดตั้งโปรแกรมแล้วจะมีวิธีการใช้งานดังนี้ 



 เมื่อติดตั้งโปรแกรม เสร็จจะได้ไอคอนโปรแกรมในเมนูและบนพื้นหน้าจอ และพร้อมใช้งาน 

ก่อนจะท าการสร้างไฟล์งานจากโครงงานจาก Word ให้เป็น PDF ก่อน ขอแนะน าให้ใช้ Microsoft Word version 
2013 ขึ้นไป เนื่องจากมีฟังก์ชั่นการบันทึกเป็นไฟล์ PDF  ขั้นตอนในการท าให้เลือกรายการ บันทึกเป็น และเลือก
ประเภทไฟล์ที่บันทึกเป็น PDF ดังรูป 

 

นักศึกษาก็จะได้ๆไฟล์โครงงานเป็น PDF เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปคือการ โหลดรูปภาพเพ่ือท าลายน้ าจากเว็บเพจ
โปรแกรมจัดการโครงงานนักศึกษา ซึ่งจะได้ไฟล์ watermark.png มาเป็นลายน้ าให้นักศึกษาใช้ในการสร้างลายน้ า
แก่โครงงาน PDF ซ่ึงรูปลายน้ าจะเป็นรูปดังนี้ 



 

 

ขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างลายน้ าให้กับไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDF Watermark 

1. เปิดโปรแกรมPDF Watermark 

 
 
 



2. กดปุ่ม Setting เพ่ือโหลดไฟล์ลายน้ า และก าหนดขนาดของลายน้ า โปรแกรมจะเปิดรายการ Setting 
ขึ้นมาดังรูป 

 
เลือกรายการ Image Watermark ด้านขวาและกดปุ่ม Open เพ่ือเลือกไฟล์ลายน้ าที่ดาวโหลดมา  ท า
การก าหนดขนาดของรูปภาพลายน้ า ที่รายการ Scale Ratio (แนะน า 0.5) และความโปรงใส 
Opacity (แนะน า 0.2) เสร็จแล้วกดปุ่ม Ok โปรแกรมจะกลับมาที่หน้าหลักเพ่ือเตรียมท าขั้นตอนต่อไป 

3. กดปุ่ม ADD PDF เพ่ือโหลดไฟล์เอกสารโครงการที่เตรียมไว้ แล้วกด Open  

 
โปรแกรมจะท าการโหลดไฟล์ PDF มาเตรยีมท าลายน้ า ดังรูป เมื่อพร้อมแล้วกดปุ่ม Startเพ่ือเริ่ม
ท าลายน้ า 



 
ผู้ใช้งานสามารถก าหนด Output Folder เพ่ือก าหนดว่าจะสร้างไฟล์ที่มีลายน้ าไว้ที่ใดได้ เมื่อกดปุ่ม 
Start แล้ว โปรแกรมPDF Watermark จะท าการสร้างลายน้ าให้กับไฟล์เมื่อเสร็จแล้วจะมีรายการแจ้ง
ให้ทราบดังรูป 

 
 
เมื่อลองเปิดไฟล์ดูก็จะพบว่ามีลายน้ าแทรกอยู่ในเอกสาร PDF ที่ต้องการดังรูป 



 
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องท าไฟล์เอกสาร  3 แบบ คือ 
1. ไฟล์หน้าปก (Cover Page)  
2. ไฟล์บทคัดย่อ (Abstract) 
3. ไฟล์รูปเล่มสมบูรณ์ (Full Text) 

  



การอัพโหลดไฟล์โครงงานเข้าสู่โปรแกรมจัดการโครงงานนักศึกษา 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1. เมื่อนักศึกษาได้หัวข้อท าโครงงานและอาจารย์ได้อนุมัติให้ท าเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งหัวข้อพร้อม
รายละเอียดต่างๆกับเจ้าหน้าที่ (เลขานุการภาควิชา) เพ่ือลงทะเบียนพร้อมก าหนดรหัสลับส าหรับ
ใช้ในการอัพโหลดเอกสารเข้าระบบ (รหัสที่สร้างนักศึกษาเป็นผู้ก าหนด ห้ามลืมเด็ดขาด) 

2. เมื่อนักศึกษาท าโครงงานเสร็จและท าการน าเสนอเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเรียบเรียงเล่มและ
จัดรูปแบบหน้าเอกสารโครงงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และท าการบันทึกเป็นเอกสาร 
PDF เพ่ือตรียมอัพโหลด ซึ่งเอกสาร จะมี 3 ไฟล์ คือ หน้าปก บทคัดย่อ และ เล่มเต็ม  

3. ท าการแทรกลายน้ าด้วยโปรแกรม PDF Watermark   
4. อัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบโปรแกรมจัดการโครงงานนักศึกษา และรอรับการติดต่อจากระบบว่า

เอกสารจะผ่านการตรวจสอบหรือต้องน ากลับมาแก้ไขผ่านระบบโปรแกรมฯ และทางอีเมล์ที่
ลงทะเบียนไว้  

 

ข้อมูลที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนโครงงานเพ่ือขอรับรหัสส าหรับอัพโหลด (ส าหรับขั้นตอนที่ 1) 

- ปีการศึกษา 
- ชื่อโครงงาน 
- รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 
- ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
- ชื่อผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา 
- วันที่นัดน าเสนอโครงงาน 
- รหัสส าหรับอัพโหลด 
- อีเมล์ส าหรับใช้รับแจ้ง 
- เงินงบประมาณท่ีขอใช้ท าโครงการ 

  



หน้าจอโปรแกรมจัดการโครงงานนักศึกษา 

 

 

จากรูปด้านบน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคือเมนูด้านล่างสุด “การอัพโหลดโครงงาน(ส าหรับ
นักศึกษา)” เมื่อกดเข้าไปดู จะปรากฏรายชื่อโครงงานที่รอการอัพโหลดหรือรอการตรวจสอบบนหน้าจอ 

 

ผู้ใช้สามารถใช้รายการควบคุมหน้าจอด้านบนเพ่ือเปลี่ยนสาขาวิชา หรือกดเลื่อนดูข้อมูลในหน้าถัดไปได้
จากส่วนควบคุมด้านบน  

 



จากหน้าจอที่แสดง ผู้ใช้งานจะสามารถติดตามความคืบหน้าหรือค าสั่งใหม่ๆได้จาก คอลัมน์ ข้อความ ซึ่ง
จะเป็นข้อความจากเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ที่ปรึกษา  (ซึ่งข้อความเดียวกันนี้จะถูกส่งไป
ให้ผู้ใช้งานทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้เช่นกัน) 

  

 

เมื่อกดเข้าไปแล้วจะมี หน้าจอดังนี้ 

ข้อความแจ้งเตือนในโปรแกรม 

 

ข้อความที่ถูกส่งไปยังอีเมล์ผู้ใช้งาน 

 

  



การอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบ 

  จากรูปคอลัมน์ด้านขวาสุดเป็นส่วนส าหรับเข้าไปท าการอัพโหลดเอกสารโครงงาน เมื่อ
เข้าแล้วจะมีหน้าจอดังรูป 

 

ในส่วนนี้ผู้ใช้งานจะต้องน าไฟล์ PDF ที่ได้ท าการใส่ลายน้ า และตรวจสอบความถูกต้องแล้วมาอัพโหลด ซึ่ง
จะมี ไฟล์หน้าปก ไฟล์บทคัดย่อ และไฟล์เล่มสมบูรณ์ มาท าการอัพโหลดเข้าสู่ระบบ โดยกดท่ีปุ่ม 
Choose File  โดยจะปรากฏหน้าจอส าหรับเลือกไฟล์ ดังรูป 

 



ให้เราเลือกไฟล์ที่ต้องการมาโดยการกดปุ่ม Open ที่ชื่อไฟล์นั้นๆ ท าจนครบ 3 ไฟล์ จากนั้นให้ผู้ใช้งาน
ป้อนจ านวนเงินที่ใช้จริงลงไปในช่อง งบประมาณท่ีใช้ (ใส่แค่ตัวเลข ไม่ต้องมีเครื่องหมายใดๆ) และป้อน
รหัสลับที่ได้จากข้ันตอนการลงทะเบียน (หากลืมรหัสให้ติดต่อกับเลขานุการภาควิชานั้นๆ เพื่อขอทราบ
รหัส)  เมื่อป้อนข้อมูลครบให้กดปุ่ม Upload 

หมายเหตุ ก่อนท าการอัพโหลดต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง ถึงท าการกดปุ่ม Upload เพราะ
จะไม่สามารถแก้ไขได้จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบและติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ หรือหากต้องการแก้ไข
อย่างใดอย่างหนึ่งต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือขอยกเลิกการอัพโหลดรายการนี้ก่อน จึงจะสามารถอัพโหลดได้
ใหม่ 

เมื่ออัพโหลดแล้วสถานการณ์อัพโหลดจะปรากฏ แทนไอคอนเดิม โดยหลังจากนี้จะเป็น
กระบวนการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่ปรึกษา หากมีการแจ้งแก้ไขจะมี
ข้อความหรือสถานะเปลี่ยนกลับมาเป็นการรออัพโหลดใหม่ แต่ถ้าไม่มีรายการโครงงานในราย

ที่แสดงแล้วก็ถือว่าเอกสารนั้นได้ตรวจสอบและจัดเก็บเสร็จสมบูรณ์  ก็เป็นการจบกระบวนการ 

เมื่อเอกสารโครงงานถูกตรวจเสร็จและถูกยืนยันความถูกต้องแล้ว ระบบจะมีการส่งอีเมล์ เพ่ือแจ้งสถานะ
ให้ผู้ใช้ทราบ 

บทสรุปและข้อควรระวัง 

 ผู้ใช้งานควรตรวจเอกสารที่จะอัพโหลดให้ถูกต้องก่อนท างานอัพโหลดเพ่ือให้การอัพโหลดส าเร็จ
ในครั้งเดียว ผู้ใช้ควรหมั่นตรวจสอบสถานะการอัพโหลดเอกสารว่าเอกสารได้ถูกตรวจสอบแล้ว  

 

 

 


