
 1 

คู่มือการใช้ ระบบเช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู ้
 

  ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรยีนรู ้ถูกจดัท าขึน้มาเพื่ออ านวยความสะดวกแก่เจา้หน้าทีห่อ้งสมุดในสว่น
ภูมภิาคในการจดัการขอ้มลูหนงัสอื สือ่ และเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารต่างในหอ้งสมุดไดเ้อง และช่วยอ านวยความสะดวก
ใหก้บัสมาชกิหอ้งสมุดในเรื่องการ จอง ยมื คนืหนงัสอื โดยสมาชกิสามารถเขา้เวบ็ไซตห์อ้งสมุดทีต่วัเองเป็นสมาชกิอยู่
แลว้สามารถคน้หาขอ้มลูหนงัสอื และ สือ่ต่างๆทีส่นใจและ สามารถ จอง หนงัสอื สือ่ทีส่นใจผ่านเวบ็ไซตไ์ดเ้องก่อนทีจ่ะ
มาถงึหอ้งสมุด ซึง่ท าใหส้มาชกิเขา้ถงึหอ้งสมุดไดง้่ายมากขึน้ 
  ดงันัน้จงึขออธบิายการใชง้าน ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรยีนรู ้ในทุกๆเมนูเพื่อใหเ้จา้หน้าและ
สมาชกิไดใ้ชง้านไดอ้ย่างรวดเรว็และถูกตอ้ง 

 
ระบบเช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู ้ (ส่วนเจ้าหน้าท่ีดแูลระบบ) มีเมนูหลกัดงัน้ี 

1. ระบบเช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้ 
เป็นเมนูทีเ่มื่อกดแลว้จะสูห่น้าหลกัของระบบจดัการขอ้มลู โดยระบบจะแสดงขอ้มลู ชื่อผูใ้ชง้าน

ระบบและรายละเอยีดทรพัยากรและการใหบ้รกิารต่างๆของระบบ จ าแนกตามระบบงาน 
 

2. ระบบจดัการเครอืข่าย  
เป็นเมนูทีใ่ชส้ าหรบัเพิม่ แกไ้ข ลบขอ้มลูต่างๆ ของหอ้งสมุด จดัการเพิม่หอ้งสมุดและเครอืขา่ยการ

เรยีนรูเ้ขา้สูร่ะบบ จดัประเภทหอ้งสมุด และเปิด/ปิดการใหบ้รกิารหอ้งสมุด เป็นตน้  
ประกอบด้วยเมนูย่อย 2 เมนูดงัน้ี 

2.1 ข้อมูลเครอืขา่ยห้องสมุด 
  - จดัการหอ้งสมุด 
  - เปิด / ปิด การใหบ้รกิารหอ้งสมุด 

2.2 ข้อมูลพืน้ฐาน เครือ่ข่าย 
 - จดัการประเภทหอ้งสมุด 
 - จดัการ จงัหวดั / อ าเภอ / ต าบล 
 

3. ระบบข้อมลูพืน้ฐานห้องสมุด 
เป็นเมนูทีใ่ชส้ าหรบัใหเ้จา้หน้าท าการจดัการขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการใชง้านแบบฟอรม์ต่างๆใน

ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรยีนรู ้
ประกอบด้วยเมนูย่อย 4 เมนูดงัน้ี 
 3.1 หนังสือ 

  - หมวดหมูห่ลกั หนงัสอื 
  - หมวดหมูย่่อย หนงัสอื 
  - สถานทีเ่กบ็หนงัสอื 
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 3.2 ส่ือ 
  - ประเภทสือ่ 
 3.3 สมาชิก 

  - จดัการขอ้มลูเพศ 
  - จดัการระดบัการศกึษา 
  - จดัการขอ้มลูอาชพี 
  - จดัการประเภทสมาชกิ 

 3.4 แหล่งท่ีมา หนังสือ / ส่ือ 
  - แหล่งทีม่า 
 

4. ทะเบียนทรพัยากร 
เป็นเมนูทีใ่ชส้ าหรบัใหเ้จา้หน้าที ่จดัการเพิม่ แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูหนงัสอื และ สือ่ภายในหอ้งสมดุ 

ประกอบด้วยเมนูย่อย 1 เมนูดงัน้ี 
 4.1 ทะเบียนทรพัยากรทัง้หมด 

  - น าเขา้ขอ้มลูจาก PLS 
  - จดัการหนงัสอื 
  - จดัการสือ่ 
 4.2 จ าหน่าย 
  -จ าหน่ายหนงัสอื 
  -จ าหน่ายสือ่ 
 

5. งานบริการห้องสมุด 
เป็นเมนูทีใ่ชส้ าหรบัใหเ้จา้หน้าที ่จดัการขอ้มลูเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร จอง ยมื คนื ทวง หนงัสอื และ 

สือ่ต่างๆทีใ่หบ้รกิารอยู่ รวมทัง้จดัการขอ้มลูเกีย่วกบัสมาชกิหอ้งสมุดทัง้หมดดว้ย 
ประกอบด้วยเมนูย่อย 4 เมนูดงัน้ี 

 5.1 ทะเบียนสมาชิก 
  - สมาชกิ 
 5.2 หนังสือ 
  - จอง / ยมื / คนื หนงัสอื   
 5.3 ส่ือ 
  - จอง / ยมื / คนื สือ่   
 5.4 บริการผูใ้ช้ 
  - ขอ้ความช่วยเหลอืและบรกิาร 
  - แจง้เตอืนสมาชกิ 
  - แจง้ขอ้มลูขา่วสารแก่สมาชกิ 
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6. จดัการเวบ็ไซต ์
เป็นเมนูทีใ่ชส้ าหรบัใหเ้จา้หน้าที ่จดัการการแสดงผลหน้าหลกัเวบ็ไซตห์อ้งสมุดของตนเอง และ 

จดัการเนื้อหาขอ้มลูขา่วสาร หนงัสอื สือ่ ทีต่อ้งการเผยแพร่ในรปูแบบต่างๆ ผ่านเวบ็ไซตห์อ้งสมุด 
ประกอบด้วยเมนูย่อย 1 เมนูดงัน้ี 

 6.1 ข้อมูลเวบ็ไซต ์
  - ตัง้ค่าหน้าจอเวบ็ไซต ์
  - จดัการเนื้อหา 
  - จดัการสือ่ 
  

7. จดัการข้อมูลเผยแพร ่
เป็นเมนูทีใ่ชส้ าหรบัใหเ้จา้หน้าที ่จดัการขอ้มลูเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร กจิกรรม องคค์วามรู ้แบบ

ส ารวจต่างๆ ทีท่างหอ้งสมุดตอ้งการจะเผยแพร่ใหก้บัสมาชกิรบัทราบทัง้หมด 
ประกอบด้วยเมนูย่อย 1 เมนูดงัน้ี 
 7.1 ข้อมูลเผยแพร ่
  - จดัการ RSS 
  - จดัการกจิกรรม 
  - จดัการลงิค ์
  - จดัการ การใหข้อ้มลูบรกิาร 
  - จดัการองคค์วามรู ้
  - จดัการแบบฟอรม์ส ารวจ 
 
8. จดัการเวบ็ Blog 

เป็นเมนูทีใ่ชส้ าหรบัใหเ้จา้หน้าที ่จดัการขอ้มลูทีน่ าเสนอในเวบ็ Blog ของผูใ้ชง้านระบบ และจดัการ
ความคดิเหน็ของสมาชกิ 
ประกอบด้วยเมนูย่อย 1 เมนูดงัน้ี 
 8.1 เวบ็ Blog 
  - จดัการ Blog 
  - จดัการเนื้อหา 
  - จดัการสือ่ 
 
9. จดัการผูใ้ช้ระบบ 

เป็นเมนูทีใ่ชส้ าหรบัใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัการระดบัสทิธิข์องเจา้หน้าทีห่อ้งสมุด สมาชกิผูใ้ชง้านรวมถงึ 
จดัการบญัชผีูใ้ชง้านระบบหอ้งสมุดทัง้หมด 
ประกอบด้วยเมนูย่อย 1 เมนูดงัน้ี 
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 9.1 ผูใ้ช้งานระบบ 
  - จดัการระดบัสทิธิ ์
  - จดัการผูใ้ชง้านระบบ 
 
10. ข้อมูลสถิติ 

เป็นเมนูทีแ่สดงรายงานขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการบรหิารจดัการส าหรบัเจา้หน้าที ่แบง่เป็น สถติขิอ้มลู
ทรพัยากรต่างๆของหอ้งสมุด และสถติกิารใหบ้รกิาร 
ประกอบด้วยเมนูย่อย  2 เมนูดงัน้ี 
 10.1 สถิติข้อมูลทรพัยากรสารสนเทศ 
  - รายชื่อหนงัสอืใหม ่
  - รายชื่อสือ่ใหม ่
  - รายชื่อสมาชกิใหม ่
  - รายชื่อหนงัสอืแยกตามหมวดหมู่ 
  - รายชื่อสือ่แยกตามหมวดหมู่ 
  - รายชื่อสมาชกิตามเงื่อนไข 
  - จ านวนหนงัสอืแยกตามหมวดหมู่ 
  - จ านวนสือ่แยกตามหมวดหมู่ 
  - จ านวนสมาชกิตามเงื่อนไข 
 10.2 สถิติงานบริการ 
  - รายชื่อหนงัสอืทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ 
  - รายชื่อสือ่ทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ 
  - รายงานผลการยมืคนื (หนงัสอื) 
  - รายงานผลการยมืคนื (สือ่) 
  - สถติกิารยมืคนื (หนงัสอื) ตามเงื่อนไข 
  - สถติกิารยมืคนื (สือ่) ตามเงื่อนไข 
  - สมาชกิคา้งสง่ (หนงัสอื) 
  - สมาชกิคา้งสง่ (สือ่) 
  - จ านวนผูใ้ชบ้รกิารต่อวนั 
 
11. เปล่ียนรหสัผา่น 

เมนูเปลีย่นรหสัผ่าน ใชส้ าหรบัสมาชกิทีต่อ้งการเปลีย่นรหสัผ่านเขา้สูร่ะบบเพื่อความปลอดภยัใน
การใชง้านในระบบ 

 
12. ออกจากระบบ 

   เมนูออกจากระบบ  ท าหน้าทีอ่อกจากระบบจดัการขอ้มลูเมื่อสิน้สดุการใชง้าน  
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แนะน าการเข้าสู่ระบบ(เจ้าหน้าท่ีดแูลข้อมูล) 
 1. เปิดเขา้ใชง้านระบบผ่าน Web Browser โดยเจา้หน้าทีจ่ะตอ้งท าการ พมิพ ์URL เพื่อเขา้สูร่ะบบ ดงันี้ 

 
http://203.172.142.11/ONFEC-LR/backend/ 

 

 
 

รปูแสดงหน้าจอการ Login เขา้สูร่ะบบ 
 

   2. ใหท้ าการกรอกขอ้มลู User ID และ Passwords ทีไ่ดร้บั แลว้กดปุม่ Login เพื่อเขา้สูร่ะบบ เมือ่กรอก User 
ID และ Passwords ทีถู่กตอ้ง ระบบจะแสดงหน้าจอหลกัของระบบจดัการขอ้มลูดงันี้ 
 

 
 

รปูแสดงหน้าจอการ Login ส าเรจ็ 
 

http://203.172.142.11/ONFEC-LR/backend/
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อธิบายการใช้งานเมนู 
1. ระบบเช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้ 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน : ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรยีนรู ้ 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ กลบัสูห่น้าหลกัระบบจดัการขอ้มลู โดยชื่อทีแ่สดงทีเ่มนูจะ
เปลีย่นเป็นชื่อหอ้งสมุดตามสทิธิก์ารใชง้านระบบ 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อกดแลว้จะกลบัมาทีห่น้าหลกัระบบจดัการขอ้มลู โดยระบบจะแสดงขอ้มลู ชื่อผูใ้ชง้านระบบและ
รายละเอยีดทรพัยากรและการใหบ้รกิารต่างๆของระบบ จ าแนกตามระบบงาน 

 

 
 

รปูที ่1.1 แสดงหน้าจอ หน้าจอ ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรยีนรู ้
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2. ระบบจดัการเครอืข่าย ประกอบด้วย 2 เมนูย่อยดงัน้ี 
2.1 ข้อมูลเครอืขา่ยห้องสมุด ประกอบด้วย 2 เมนูย่อยดงัน้ี 

  2.1.1 จดัการห้องสมุด 
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ระบบจดัการเครอืขา่ย > ขอ้มลูเครอืขา่ยหอ้งสมุด > จดัการหอ้งสมุด 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูต่างๆของหอ้งสมุด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูหอ้งสมุด สามารถท าไดใ้นเมนูนี้  

โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการ

แกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลู
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลี่ยนแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง ขอ้มลูหอ้งสมุด โดย ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ให้

ผูใ้ชก้รอกดงันี้ 
- ช่ือห้องสมุด คอื ใหใ้สช่ื่อหอ้งสมุดทีต่อ้งการลงไป 
- เลขท่ี /ซอย /ถนน คอืใหใ้สร่ายละเอยีดทีอ่ยู่ของหอ้งสมุดทีต่อ้งการลงไป 
- จงัหวดั คอื ใหเ้ลอืกจงัหวดัของหอ้งสมุดลงไป 
- อ าเภอ คอื ใหเ้ลอืก อ าเภอของหอ้งสมุดลงไป 
- ต าบล คอื ใหเ้ลอืก ต าบลของหอ้งสมุดลงไป 
- รหสัไปรษณีย ์คอื ใหใ้สร่หสัไปรษณียข์องหอ้งสมุดลงไป 
- โทรศพัท ์/ โทรสาร คอื ใหใ้สเ่บอรโ์ทรศพัท ์และ โทรสารของหอ้งสมุดลงไป 
หมายเหต ุ:  
- เมนูนี้ใชส้ าหรบั สรา้งหอ้งสมุดเครอืขา่ยขึน้มาใหม่ โดยสามารถสรา้งไดไ้มจ่ ากดั 
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รปูที ่2.1.1.1 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการหอ้งสมุด 
 

 
 

รปูที ่2.1.1.2 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการหอ้งสมุดเมื่อท าการสรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

  2.1.2 เปิด / ปิด การให้บริการ 
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ระบบจดัการเครอืขา่ย > ขอ้มลูเครอืขา่ยหอ้งสมุด > เปิด / ปิด การ
ใหบ้รกิาร 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการเปิด / ปิด การใหบ้รกิารหอ้งสมุดทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชเ้ขา้มาทีเ่มนูนี้แลว้ ระบบจะแสดงรายชื่อหอ้งสมุดทีถู่กสรา้งขึน้มาแลว้ทัง้หมด
ขึน้มา สามารถคน้หารายชื่อหอ้งสมุดทีต่ง้การเปิด/ปิด การใหบ้รกิารโดยมเีงื่อนไขในการคน้หา
ขอ้มลูดงันี้ 1. คน้หาตามจงัหวดั  2. คน้หาตามชื่อหอ้งสมุด 

เมื่อคน้หาขอ้มลูหอ้งสมุดทีต่อ้งการเจอแลว้เจา้หน้าทีส่ามารถสงัเกตสถานะการใหบ้รกิาร

ของหอ้งสมุดไดค้อืถา้เป็นเครื่องหมาย  สเีขยีว แสดงว่าหอ้งสมุดเปิดใหบ้รกิารอยู่  แต่ถา้เป็น

เครื่องหมาย   แสดงว่าหอ้งสมุดปิดใหบ้รกิารอยู่ 
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ถา้ตอ้งการจะเปิด ใหบ้รกิาร ใหก้ดทีปุ่ม่  ถา้ตอ้งการใหห้ยุดการใหบ้รกิารบนหน้าเวบ็

ใหก้ดทีปุ่ม่     
 

 

 
 

รปูที ่2.1.2.1 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการ เปิด / ปิด การใหบ้รกิารหอ้งสมุด 
 

2.2 จดัการข้อมูลพืน้ฐานเครอืข่ายประกอบด้วย 2 เมนูย่อยดงัน้ี 
  2.2.1 จดัการประเภทห้องสมดุ 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ระบบจดัการเครอืขา่ย > จดัการขอ้มลูพืน้ฐานเครอืขา่ย > จดัการ
ประเภทหอ้งสมุด 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูประเภทของหอ้งสมุดทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูประเภทหอ้งสมุด สามารถท าไดใ้น

เมนูนี้ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หาก

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอก
ขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 
 

เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง ขอ้มลูประเภทหอ้งสมุด โดย ระบบจะแสดง
แบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้ 
- รหสัประเภทห้องสมุด คอื ใหใ้สข่อ้มลูรหสัประเภทหอ้งสมุด ทีต่อ้งการลงไป 
- ประเภทห้องสมุด คอื ใหช้ื่อประเภทหอ้งสมุด ทีต่อ้งการลงไป 

 

http://asana-pc/NFE-LR/module/ls_mod/library_status.php?Submit=ปรับปรุง&Page=&ID_Lib=000000000005&Status=0
http://asana-pc/NFE-LR/module/ls_mod/library_status.php?Submit=ปรับปรุง&Page=&ID_Lib=000000000001&Status=1
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รปูที ่2.2.1.1 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูประเภทหอ้งสมุด 

 
  2.2.2 จดัการขอ้มูลจงัหวดั / อ าเภอ / ต าบล 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ระบบจดัการเครอืขา่ย > จดัการขอ้มลูพืน้ฐานเครอืขา่ย > จดัการ
ขอ้มลูจงัหวดั / อ าเภอ / ต าบล 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูจงัหวดั / อ าเภอ / ต าบล ทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูจงัหวดั / อ าเภอ / ต าบล สามารถท า

ไดใ้นเมนูนี้  โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หาก

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอก
ขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง ขอ้มลูจงัหวดั / อ าเภอ / ต าบล โดย ระบบจะแสดง

แบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้ 
- รหสัภมิูภาค คอื ใหใ้สข่อ้มลูรหสัภูมภิาค ทีต่อ้งการลงไป 
- รหสัจงัหวดั คอื ใหใ้สร่หสัจงัหวดัทีต่อ้งการลงไป 
- จงัหวดั คอื ใหใ้สช่ื่อจงัหวดั ทีต่อ้งการลงไป 

 
 

รปูที ่2.2.2.1 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูจงัหวดั 
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รปูที ่2.2.2.2 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูจงัหวดั (2) 

 

เมื่อท าการสรา้งขอ้มลูจงัหวดัแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  ในแถวรายการจงัหวดัทีต่อ้งการเพื่อ
เขา้ไปจดัการขอ้มลูอ าเภอในจงัหวดันัน้ๆ มแีบบฟอรม์ดงันี้ 
- จงัหวดั : ระบบจะแสดงรายชื่อจงัหวดัทีก่ าลงัจดัการ 
- รหสัอ าเภอ คอื ใหใ้สร่หสัอ าเภอทีต่อ้งการลงไป 
- หมายเลขอ าเภอ คอื ใหใ้สห่มายเลขอ าเภอ ทีต่อ้งการลงไป 
- อ าเภอ คอืใหใ้สช่ื่ออ าเภอ ทีต่อ้งการลงไป 

 

 
 

รปูที ่2.2.2.3 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูอ าเภอ 
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รปูที ่2.2.2.4 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูอ าเภอ (2) 

 

เมื่อท าการสรา้งขอ้มลูอ าเภอแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  ในแถวรายการอ าเภอทีต่อ้งการเพื่อ
เขา้ไปจดัการขอ้มลูต าบล ทีอ่ยู่ในอ าเภอนัน้ๆ มแีบบฟอรม์ดงันี้ 
- จงัหวดั : ระบบจะท าการแสดงรายชื่อจงัหวดัทีก่ าลงัจดัการ 
- อ าเภอ : ระบบจะท าการแสดงรายชื่ออ าเภอทีก่ าลงัจดัการ 
- รหสัต าบล คอื ใหใ้สข่อ้มลูรหสัต าบลทีต่อ้งการลงไป 
- ต าบล คอื ใหใ้สช่ื่อ ต าบล ทีต่อ้งการลงไป 
- รหสัไปรษณีย ์คอื ใหใ้สร่หสัไปรษณีย ์ทีต่อ้งการลงไป 
 

 

 
 

รปูที ่2.2.2.5 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูต าบล 
 
 
 
 
 
 

http://asana-pc/NFE-LR/module/ls_mod/base_amphur.php?Submit=Clear&Page=&Prov_Code=81
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3. ข้อมูลพืน้ฐานห้องสมุด ประกอบด้วย 4 เมนูย่อยดงัน้ี 
3.1 หนังสือ ประกอบด้วย 3 เมนูย่อยดงัน้ี 

  3.1.1 หมวดหมู่หลกั หนังสือ 
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูพืน้ฐานหอ้งสมุด > หนงัสอื > หมวดหมูห่ลกั หนงัสอื 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูหมวดหมู่หลกัหนงัสอื ทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูหมวดหมู่หลกัหนงัสอื สามารถท าได้

ในเมนูนี้ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หาก

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอก
ขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง ขอ้มลูหมวดหมู่หลกัหนงัสอื โดย ระบบจะแสดง
แบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้ 
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกขอ้มลูหอ้งสมุด ทีต่อ้งการลงไป 
- รหสัหมวดหมู่หลกั คอื ใหใ้สร่หสัหมวดหมู่หลกัทีต่อ้งการลงไป 
- ช่ือหมวดหลกั คอื ใหใ้สช่ื่อหมวดหลกัทีต่อ้งการลงไป 
- สีหมวดหลกั คอื ใหใ้สส่หีมวดหลกัทีต่อ้งการลงไป 

 

 
รปูที ่3.1.1.1 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูหมวดหมู่หลกั หนงัสอื 



 14 

 
รปูที ่3.1.1.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูหมวดหมูห่ลกั หนงัสอื 

 
  3.1.2 หมวดหมู่ย่อย หนังสือ 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูพืน้ฐานหอ้งสมุด > หนงัสอื > หมวดหมูย่่อย หนงัสอื 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูหมวดหมู่ย่อยหนงัสอื ทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูหมวดหมู่ยอ่ยหนงัสอื สามารถท าได้

ในเมนูนี้ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หาก

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอก
ขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง ขอ้มลูหมวดหมู่ย่อยหนงัสอื โดย ระบบจะแสดง

แบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้ 
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกขอ้มลูหอ้งสมุด ทีต่อ้งการลงไป 
- รหสัหมวดหมูย่่อย คอื ใหใ้สร่หสัหมวดหมู่ย่อย ทีต่อ้งการลงไป 
- ช่ือหมวดยอ่ย คอื ใหใ้สช่ื่อหมวดย่อย ทีต่อ้งการลงไป 
- จ านวนวนัท่ีให้ยมื คอื ใหใ้สจ่ านวนวนัทีใ่หย้มืหนงัสอื ลงไป 
- สีหมวดย่อย คอื ใหใ้สส่หีมวดยอ่ยทีต่อ้งการลงไป 
- สีหมวดหลกั คอื ใหใ้สส่หีมวดหลกัทีต่อ้งการลงไป 
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รปูที ่3.1.2.1 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูหมวดหมู่ย่อยหนงัสอื 

 

 
รปูที ่3.1.2.1 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูหมวดหมู่ย่อยหนงัสอื 

 
  3.1.3 สถานท่ีเกบ็หนังสือ 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูพืน้ฐานหอ้งสมุด > หนงัสอื > สถานทีเ่กบ็หนงัสอื 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูสถานทีเ่กบ็หนงัสอืทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูสถานทีเ่กบ็หนงัสอื สามารถท าไดใ้น

เมนูนี้ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หาก

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอก
ขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 
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เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง ขอ้มลูสถานทีเ่กบ็หนงัสอื โดย ระบบจะแสดง
แบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้ 
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกขอ้มลูหอ้งสมุด ทีต่อ้งการลงไป 
- รหสัสถานท่ีเกบ็หนังสือ คอื ใหใ้สร่หสัสถานทีเ่กบ็หนงัสอื ทีต่อ้งการลงไป 
- สถานท่ีเกบ็หนังสือ คอื ใหใ้สช่ือ่สถานทีเ่กบ็หนงัสอื ทีต่อ้งการลงไป 

 

 
รปูที ่3.1.3.1 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูสถานทีเ่กบ็หนงัสอื 

 

 
 

รปูที ่3.1.3.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูสถานทีเ่กบ็หนงัสอื 
 

 3.2 ส่ือ ประกอบดว้ย 1 เมนูยอ่ยดงัน้ี 
  3.2.1 ประเภทส่ือ 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูพืน้ฐานหอ้งสมุด > สือ่ > ประเภทสือ่ 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูประเภทสือ่ทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูประเภทสือ่ สามารถท าไดใ้นเมนูนี้ 

โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการ
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แกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลู
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง ขอ้มลูประเภทสือ่ โดย ระบบจะแสดงแบบฟอรม์

ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้ 
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกขอ้มลูหอ้งสมุด ทีต่อ้งการลงไป 
- รหสัประเภทส่ือ คอื ใหใ้สร่หสัประเภทสือ่ ทีต่อ้งการลงไป 
- ประเภทส่ือ คอื ใหใ้สป่ระเภทสือ่ ทีต่อ้งการลงไป 
- จ านวนวนัท่ีให้ยมื คอื ใหใ้สจ่ านวนวนัทีใ่หย้มืสือ่ ทีต่อ้งการลงไป 

 

 
รปูที ่3.2.1.1 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูประเภทสือ่ 

 

 
รปูที ่3.2.1.1 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูประเภทสือ่ 
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 3.3 สมาชิก ประกอบด้วย 4 เมนูย่อยดงัน้ี 
  3.3.1 จดัการขอ้มูลเพศ 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูพืน้ฐานหอ้งสมุด > สมาชกิ > จดัการขอ้มลูเพศ 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูเพศทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูเพศ สามารถท าไดใ้นเมนูนี้ โดยถา้ตอ้งการ

เพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดที่

ปุม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ให้
กดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง ขอ้มลูเพศ โดย ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ใหผู้ใ้ช้
กรอกดงันี้ 
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกขอ้มลูหอ้งสมุด ทีต่อ้งการลงไป 
- รหสัข้อมูลเพศ คอื ใหใ้สร่หสัขอ้มลูเพศ ทีต่อ้งการลงไป 
- เพศ คอื ใหใ้สช่ื่อเพศ ทีต่อ้งการลงไป 

 

 
รปูที ่3.3.1.1 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูเพศ 
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รปูที ่3.3.1.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูเพศ 
 

  3.3.2 จดัการระดบัการศึกษา 
  การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูพืน้ฐานหอ้งสมุด > สมาชกิ > จดัการระดบัการศกึษา 

หน้าทีก่ารท างาน 
หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูระดบัการศกึษาทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูระดบัการศกึษา สามารถท าไดใ้นเมนู

นี้ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการ

แกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลู
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง ขอ้มลูระดบัการศกึษา โดย ระบบจะแสดง

แบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้ 
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกขอ้มลูหอ้งสมุด ทีต่อ้งการลงไป 
- รหสัข้อมูลระดบัการศึกษา คอื ใหใ้สร่หสัขอ้มลูระดบัการศกึษา ทีต่อ้งการลงไป 
- ระดบัการศึกษา คอื ใหใ้สช่ื่อระดบัการศกึษา ทีต่อ้งการลงไป 
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รปูที ่3.3.2.1 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูระดบัการศกึษา 

 
 

 
 

รปูที ่3.3.2.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูระดบัการศกึษา 
 
  3.3.3 จดัการขอ้มูลอาชีพ 
  การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูพืน้ฐานหอ้งสมุด > สมาชกิ > จดัการขอ้มลูอาชพี 

หน้าทีก่ารท างาน 
หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูอาชพีทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูอาชพี สามารถท าไดใ้นเมนูนี้ โดยถา้ตอ้งการ

เพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดที่

ปุม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ให้
กดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
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หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 
 

เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง ขอ้มลูอาชพี โดย ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ใหผู้ใ้ช้
กรอกดงันี้ 
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกขอ้มลูหอ้งสมุด ทีต่อ้งการลงไป 
- รหสัข้อมูลอาชีพ คอื ใหใ้สร่หสัขอ้มลูอาชพี ทีต่อ้งการลงไป 
- อาชีพ คอื ใหใ้สช่ื่ออาชพี ทีต่อ้งการลงไป 

 

 
รปูที ่3.3.3.1 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูอาชพี 

 

 
 

รปูที ่3.3.3.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูอาชพี 
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  3.3.4 จดัการประเภทสมาชิก 
  การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูพืน้ฐานหอ้งสมุด > สมาชกิ > จดัการประเภทสมาชกิ 

หน้าทีก่ารท างาน 
หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูประเภทสมาชกิทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูประเภทสมาชกิ สามารถท าไดใ้นเมนู

นี้ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการ

แกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลู
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง ขอ้มูลประเภทสมาชกิ โดย ระบบจะแสดงแบบฟอรม์
ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้ 
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกขอ้มลูหอ้งสมุด ทีต่อ้งการลงไป 
- รหสัข้อมูลประเภทสมาชิก คอื ใหใ้สร่หสัขอ้มลูประเภทสมาชกิ ทีต่อ้งการลงไป 
- ประเภทสมาชิก คอื ใหใ้สช่ื่อประเภทสมาชกิ ทีต่อ้งการลงไป 

 

 
รปูที ่3.3.4.1 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูประเภทสมาชกิ 
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รปูที ่3.3.4.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูประเภทสมาชกิ 

 
 3.4 แหล่งท่ีมา หนังสือ / ส่ือ ประกอบด้วย 1 เมนูย่อยดงัน้ี 
  3.4.1 แหล่งท่ีมา 
  การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูพืน้ฐานหอ้งสมุด > แหล่งทีม่า หนงัสอื / สือ่ > แหล่งทีม่า 

หน้าทีก่ารท างาน 
หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูแหล่งทีม่า ทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูแหล่งทีม่า สามารถท าไดใ้นเมนูนี้ 

โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการ

แกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลู
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง ขอ้มูลแหล่งทีม่า โดย ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ให้

ผูใ้ชก้รอกดงันี้ 
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกขอ้มลูหอ้งสมุด ทีต่อ้งการลงไป 
- รหสัข้อมูลแหล่งท่ีมา คอื ใหใ้สร่หสัขอ้มลูแหล่งทีม่า ทีต่อ้งการลงไป 
- แหล่งท่ีมา คอื ใหใ้สช่ื่อแหล่งทีม่า ทีต่อ้งการลงไป 
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รปูที ่3.4.1.1 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูแหล่งทีม่า 

 

 
 

รปูที ่3.4.1.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูแหล่งทีม่า 
 

4. ระบบจดัการทะเบียนทรพัยากร ประกอบด้วย 2 เมนูย่อยดงัน้ี 
4.1 ทะเบียนทรพัยากรทัง้หมด ประกอบดว้ย 3เมนูย่อยดงัน้ี 

  4.1.1 น าเข้าขอ้มลูจาก PLS 
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ระบบจดัการทะเบยีนทรพัยากร > ทะเบยีนทรพัยากรทัง้หมด > 
น าเขา้ขอ้มลูจาก PLS 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ การท าการน าเขา้ขอ้มลู (Import) จากไฟลฐ์านขอ้มลู
โปรแกรม PLS ซึง่จะแบง่เป็นการน าเขา้ขอ้มลูเป็นรายการตามไฟลฐ์านขอ้มลู 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชเ้ขา้สูเ่มนูนี้ ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ในการน าเขา้ขอ้มลูจากไฟล ์PLS version 5 
โดยระบบจะแสดงรายการขอ้มลู ชื่อไฟลท์ีต่อ้งน าเขา้ในรายการนัน้ วนัทีป่รบัปรุงล่าสดุและ จ านวน
ขอ้มลูผูใ้ชง้านระบบสามารถเลอืกไฟลฐ์านขอ้มลูตามรายการทีต่อ้งการน าเขา้ โดยการกดทีปุ่ม่ 
Browse ไปยงัไฟลฐ์านขอ้มลูตามชื่อทีก่ าหนด จากนัน้กดปุม่น าเขา้ดงันี้ 

 ระดบัการศึกษา:ช่ือไฟล:์LEVELED.DBF 

 ประเภทสมาชิก:ช่ือไฟล:์MTYPE.DBF 

 อาชีพ:ช่ือไฟล:์OCCU.DBF 
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 ข้อมูลเพศ:ช่ือไฟล:์SEX.DBF 

 ข้อมูลสมาชิก:ช่ือไฟล:์MEMBER.DBF 
ข้อมูลหนังสือ 

 สถานท่ีเกบ็หนังสือ:ช่ือไฟล:์PLACE.DBF 

 หมวดหมู่หลกัหนังสือ:ช่ือไฟล:์BGROUP2.DBF 

 หมวดหมูย่่อยหนังสือ:ช่ือไฟล:์BGROUP.DBF 

 หนังสือ:ช่ือไฟล:์BOOK.DBF 

 รายการยมืหนังสือ:ช่ือไฟล:์BORROW.DBF 

 จ าหน่ายหนังสือ:ช่ือไฟล:์OUT_B.DBF 
 

ข้อมูลส่ือ 

 ประเภทส่ือ:ช่ือไฟล:์OBJ1.DBF 

 ส่ือ:ช่ือไฟล:์STOCK.DBF 

 รายการยมืส่ือ:ช่ือไฟล:์BORROWT.DBF 

 จ าหน่ายส่ือ:ช่ือไฟล:์OUT_S.DBF 
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รปูที ่4.1.1.1 แสดงแบบฟอรม์ในการน าเขา้ขอ้มลูจาก PLS 

 
  4.1.2 จดัการหนังสือ 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ระบบจดัการทะเบยีนทรพัยากร > ทะเบยีนทรพัยากรทัง้หมด > 
จดัการหนงัสอื 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูหนงัสอื ทัง้หมด โดยในหน้าจดัการขอ้มลู
จะแสดงรายชื่อหนงัสอื รหสั เลข ISBN และ สถานะของหนงัสอืดว้ย 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูหนงัสอื สามารถท าไดใ้นเมนูนี้ โดย

ถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการแกไ้ข

ขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชดุขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลูเสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูหนงัสอื โดย ระบบจะ

แสดงแบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกขอ้มลูหอ้งสมุดทีต่อ้งการลงไป 
- รหสัหนังสือ คอื ใหใ้สร่หสัหนงัสอืลงไป 
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- วนัท่ีรบัหนังสือ คอื ใหเ้ลอืกวนัทีร่บัหนงัสอืทีต่อ้งการลงไป โดยการกดปุม่  เพื่อเลอืกวนั 
- ค าน าหน้านาม คอื ใหใ้สค่ าน าหน้าชื่อลงไป 
- นามผูแ้ต่ง คอื ใหใ้สช่ื่อผูแ้ต่งลงไป 
- นามแฝง คอื ใหใ้สน่ามแฝงลงไป 
- ช่ือหนังสือ คอื ใหใ้สช่ื่อหนงัสอืลงไป 
- ช่ือหนังสือ (ต่อ) คอื ใหใ้สช่ื่อหนงัสอื (ต่อ)ลงไป 
- เลขท่ีหมู่หนังสือ คอื ใหใ้สเ่ลขทีห่มูห่นงัสอืลงไป 
- หมวดหลกั คอื ใหเ้ลอืกหมวดหลกัลงไป 
- หมวดยอ่ย คอื ใหเ้ลอืกหมวดยอ่ยลงไป 
- ช่ือยอ่ผูแ้ต่ง /เลขท่ี/ช่ือย่อหนังสือ คอื ใหใ้สช่ื่อย่อผูแ้ต่ง เลขที ่ชื่อย่อหนงัสอื 
- ช่ือชุดหนังสือ คอื ใหใ้สช่ื่อชุดหนงัสอืลงไป 
- ช่ือส านักพิมพ ์คอื ใหใ้สช่ื่อส านกัพมิพล์งไป 
- ครัง้ท่ีพิมพ ์คอื ใหใ้สค่รัง้ทีพ่มิพล์งไป 
- หวัเรือ่ง 1-3 คอื ใหใ้สห่วัเรื่องลงไป สามารถใสไ่ด ้3 หวัเรื่อง 
- ISBN คอื ใหใ้สห่มายเลข ISBN ลงไป 
- ขนาดหนังสือ คอื ใหใ้สต่วัเลขมติขิองขนาดหนงัสอืลงไป เช่น กวา้ง x ยาว x หนา 
- ฉบบัท่ี คือ ใหใ้สต่วัเลขฉบบัที ่ของหนงัสอืลงไป 
- แหล่งท่ีมา คอื ใหเ้ลอืกแหล่งทีม่าลงไป 
- สถานท่ีเกบ็ คอื ใหเ้ลอืกสถานทีล่งไป 
- รปูภาพประกอบ คอื ใหใ้สร่ปูภาพประกอบหนงัสอืลงไป 
- สถานะ คอืใหเ้ลอืกสถานะของหนงัสอื ประกอบดว้ย 4 สถานะคอื 

 ปกต ิ 
 ไม่ใชง้าน  
 รอลงรายการ  
 สง่ซ่อม 
  

http://asana-pc/NFE-LR/module/lr_mod/manage_book.php?Submit=เพิ่ม&Page=
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รปูที ่4.1.1.1 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูหนงัสอื 

 
 

รปูที ่4.1.1.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูหนงัสอื 
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  4.1.3 จดัการส่ือ 
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ระบบจดัการทะเบยีนทรพัยากร > ทะเบยีนทรพัยากรทัง้หมด > 
จดัการสือ่ 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูสือ่ทัง้หมด โดยในหน้าจดัการขอ้มลูจะ
แสดงรายชื่อสือ่ ประเภทของสือ่ และสถานะ 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูสือ่สามารถท าไดใ้นเมนูนี้ โดยถา้

ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลู

ใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ย
แลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูสือ่โดย ระบบจะแสดง

แบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
 

- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกขอ้มลูหอ้งสมุดทีต่อ้งการลงไป 
- ประเภทส่ือ คอื ใหเ้ลอืกประเภทสือ่ลงไป 
- รหสัส่ือคอื ใหใ้สร่หสัสือ่ลงไป 

- วนัท่ีรบัส่ือคอื ใหเ้ลอืกวนัทีร่บัสือ่ทีต่อ้งการลงไป โดยการกดปุม่  เพื่อเลอืกวนั 
- ช่ือเรอืงคอื ใหใ้สช่ื่อเรื่องลงไป 
- ช่ือเรือ่ง (ต่อ) คอื ใหใ้สช่ื่อเรื่อง (ต่อ)ลงไป 
- หมวดหลกั คอื ใหเ้ลอืกหมวดหลกัลงไป 
- หวัเรือ่ง คอื ใหใ้สช่ื่อหวัเรื่อง 
- ช่ือผูผ้ลิต คอื ใหใ้สช่ื่อผูผ้ลติลงไป 
- แหล่งท่ีผลิต คอื ใหใ้สแ่หล่งทีผ่ลติทีม่าลงไป 
- สถานท่ีเกบ็ คอื ใหเ้ลอืกสถานทีล่งไป 
- ปีท่ีผลิต คอื ใหใ้สปี่ทีผ่ลติลงไป 
- สถานะ คอืใหท้ าการเลอืกสถานะของสือ่ ประกอบดว้ย 4 สถานะไดแ้ก ่

 ปกต ิ 
 ไม่ใชง้าน  
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 รอลงรายการ  
 สง่ซ่อม 

 
 

 
 รปูที ่4.1.2.1 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูสือ่ 

 

 
รปูที ่4.1.2.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูสือ่ 
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4.2 จ าหน่าย ประกอบด้วย 2 เมนูย่อยดงัน้ี 
  4.2.1 จ าหน่ายหนังสือ 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ระบบจดัการทะเบยีนทรพัยากร > จ าหน่าย > จ าหน่ายหนงัสอื 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ การท าการจ าหน่ายหนงัสอืออกจากฐานขอ้มลู โดยแบ่ง
การจ าหน่ายตามเลขทีจ่ าหน่ายเพื่อสะดวกต่อการออกรายงาน 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการจ าหน่ายหนงัสอื ตอ้งท าการสรา้งเลขการจ าหน่ายหนงัสอืก่อน

สามารถท าไดโ้ดยกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน เพื่อท าการสรา้งเลขการ
จ าหน่ายหนงัสอื 

หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆ
ขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการ
ยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ ซึง่หนงัสอืทีถู่กลบจากรายการจ าหน่ายจะกลบัเขา้สูร่ะบบอกีครัง้ 

 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อกดปุม่เพิม่ขอ้มลูแลว้ระบบจะแสดงแบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูเลขจ าหน่ายหนงัสอืใหผู้ใ้ช้

กรอกดงันี้  
 ห้องสมุด : ระบบจะแสดงชื่อหอ้งสมุดทีต่อ้งการสรา้งเลขจ าหน่ายหนงัสอือตัโนมตั ิ

 เลขท่ีหนังสือ : ใหท้ าการกรอกเลขจ าหน่ายหนงัสอื 

 วนัท่ี : ท าการเลอืกวนัทีใ่นการจ าหน่ายหนงัสอืจากปฏทินิ 
 

 
รปูที ่4.2.1.1 แสดงหน้าจอการจดัการเลขทีจ่ าหน่ายหนงัสอื 
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รปูที ่4.2.1.2 แสดงแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเลขจ าหน่ายหนงัสอื 
 

เมื่อท าการสรา้งเลขจ าหน่ายหนงัสอืแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  ในแถวรายการหนงัสอืเพื่อเขา้
ไปจดัการขอ้มลูรายหนงัสอืทีจ่ะท าการจ าหน่าย มแีบบฟอรม์ดงันี้ 

 ปีพ.ศ.: เลอืกปี พ.ศ. ทีจ่ะท าการจ าหน่ายหนงัสอื 

 รหสัหนังสือ:กรอกขอ้มลูรหสัหนงัสอืทีจ่ะท าการจ าหน่าย  

 วนัท่ีรบัหนังสือ: กรอกขอ้มลูวนัทีร่บัหนงัสอื 

 นามผูแ้ต่ง: กรอกชื่อผูแ้ต่งหนงัสอื 

 ช่ือหนังสือ: กรอกชื่อของหนงัสอื 

 ช่ือหนังสือ(ต่อ): กรอกชื่อรอง หนงัสอื 

 เลขท่ีหมู่หนังสือ: กรอกเลขทีห่มู่หนงัสอื 
 

*หมายเหต ุ อย่างน้องต้องมีรหสัหนังสือในการจ าหน่ายหนังสือ 

 
รปูที ่4.2.1.3 แสดงหน้าจอการจดัการรายการจ าหน่ายหนงัสอื 
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รปูที ่4.2.1.4 รปูแสดงแบบฟอรม์การจ าหน่ายหนงัสอื 

 
  4.2.2 จ าหน่ายส่ือ 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ระบบจดัการทะเบยีนทรพัยากร > จ าหน่าย > จ าหน่ายสือ่ 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ การท าการจ าหน่ายหนงัสื่อออกจากฐานขอ้มลู โดยแบ่ง
การจ าหน่ายตามเลขทีจ่ าหน่ายเพื่อสะดวกต่อการออกรายงาน 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการจ าหน่ายสือ่ ตอ้งท าการสรา้งเลขการจ าหน่ายสือ่ก่อนสามารถ

ท าไดโ้ดยกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน เพื่อท าการสรา้งเลขการจ าหน่าย
สือ่ 

หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆ
ขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการ
ยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ ซึง่หนงัสอืทีถู่กลบจากรายการจ าหน่ายจะกลบัเขา้สูร่ะบบอกีครัง้ 

 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อกดปุม่เพิม่ขอ้มลูแลว้ระบบจะแสดงแบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูเลขจ าหน่ายสือ่ใหผู้ใ้ชก้รอก

ดงันี้  
 ห้องสมุด : ระบบจะแสดงชื่อหอ้งสมุดทีต่อ้งการสรา้งเลขจ าหน่ายสือ่อตัโนมตั ิ

 เลขท่ีส่ือ : ใหท้ าการกรอกเลขจ าหน่ายสือ่ 

 วนัท่ี : ท าการเลอืกวนัทีใ่นการจ าหน่ายหนงัสอืจากปฏทินิ 
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รปูที ่4.2.2.1 แสดงหน้าจอการจดัการเลขทีจ่ าหน่ายสือ่ 

 
 

รปูที ่4.2.2.2 แสดงแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเลขจ าหน่ายสือ่ 
 

เมื่อท าการสรา้งเลขจ าหน่ายสือ่แลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  ในแถวรายการสือ่เพื่อเขา้ไป
จดัการขอ้มลูรายหนงัสอืทีจ่ะท าการจ าหน่าย มแีบบฟอรม์ดงันี้ 

 ปีพ.ศ.: เลอืกปี พ.ศ. ทีจ่ะท าการจ าหน่ายหนงัสอื 

 รหสัส่ือ: กรอกขอ้มลูรหสัสือ่ 

 วนัท่ีส่ือ: เลอืกวนัทีจ่ าหน่ายสือ่จากปฏทินิ 

 ผูผ้ลิตวสัด:ุ กรอกขอ้มลูชื่อ หรอืรายละเอยีดของผูผ้ลติสือ่ 

 ช่ือส่ือ: กรอกชื่อของสือ่ 

 ช่ือส่ือ(ต่อ): กรอกชื่อรองของสือ่ 
*หมายเหต ุ อย่างน้องต้องมีรหสัส่ือในการจ าหน่ายส่ือ 
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รปูที ่4.2.2.3 แสดงหน้าจอการจดัการรายการจ าหน่ายสือ่ 

 

 
รปูที ่4.2.2.4 รปูแสดงแบบฟอรม์การจ าหน่ายสือ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

5. งานบริการห้องสมุด ประกอบด้วยเมนูยอ่ย 4 เมนูดงัน้ี 
5.1 ทะเบียนสมาชิก ประกอบด้วยเมนูยอ่ย 1 เมนูดงัน้ี 
 5.1.1 สมาชิก 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : งานบรกิารหอ้งสมุด > ทะเบยีนสมาชกิ > สมาชกิ 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูสมาชกิทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูสมาชกิสามารถท าไดใ้นเมนูนี้ โดยถา้

ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลู

ใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ย
แลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูสมาชกิโดย ระบบจะแสดง

แบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกขอ้มลูหอ้งสมุดทีต่อ้งการลงไป 
- รหสัสมาชิก คอื ใหใ้สร่หสัสมาชกิลงไป 
- ค าน าหน้า คอื ใหใ้สค่ าน าหน้าชื่อลงไป 
- ช่ือสมาชิก คอื ใหใ้สช่ื่อสมาชกิลงไป 
- เพศ คอื ใหเ้ลอืกเพศของสมาชกิลงไป 

- วนั / เดือน/ ปีคอื ใหเ้ลอืกวนัเดอืนปีทีต่อ้งการลงไป โดยการกดปุม่  เพื่อเลอืกวนั 
- อายุ คอื ใหใ้สอ่ายุสมาชกิลงไป 
- ระดบัการศึกษา คอื ใหเ้ลอืกระดบัการศกึษา ลงไป 
- อาชีพ คอื ใหเ้ลอืกอาชพีลงไป 
- บ้านเลขท่ี / ถนน คอื ใหใ้สบ่า้นเลขที ่และถนนลงไป 
- ต าบล / อ าเภอ /จงัหวดั คอื ใหใ้สข่อ้มลูต าบล อ าเภอ จงัหวดัลงไป 
- รหสัไปรษณีย ์คอื ใหใ้สร่หสัไปรษณียล์งไป 
- โทรศพัท ์1-2 คอื ใหใ้สเ่บอรโ์ทรศพัทล์งไป 
- สถานท่ีติดต่อได้ง่าย คอื ใหใ้สส่ถานทีต่ดิต่อไดง้่ายลงไป 
- ประเภทสมาชิก คอื ใหเ้ลอืกประเภทสมาชกิลงไป 
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- วนัท่ีสมคัร คอื ใหเ้ลอืกวนัทีส่มคัรลงไป โดยการกดปุม่  เพื่อเลอืกวนั 

- วนัท่ีหมดอายุ คอื ใหเ้ลอืกวนัทีห่มดอายุลงไป โดยการกดปุม่  เพื่อเลอืกวนั 
- อีเมล ์คอืใหใ้ส ่อเีมลข์องสมาชกิลงไป 
- รปูภาพ คอื ใหใ้สร่ปูภาพสมาชกิลงไป  
- สถานะ คอืใหเ้ลอืกสถานะของสมาชกิประกอบดว้ย 3สถานะ ไดแ้ก่ 

 ใชง้าน  
 หา้มใชง้าน  
 สมาชกิใหม ่

 

 
รปูที ่5.1.1.1 แสดงหน้าจอ เมนูจดัการขอ้มลูสมาชกิ 
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รปูที ่5.1.1.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูสมาชกิ 

  
เมื่อท าการเพิม่ขอ้มลูสมาชกิเขา้สูร่ะบบแลว้ ตอ้งท าการสง่อเีมลย์นืยนัเพื่อใหส้มาชกิสามารถใชง้านในระบบ

ได ้โดยสามารถท าไดโ้ดยการกดทีปุ่ม่ สง่อเีมลร์หสัผ่าน(  )เพื่อยนืยนั 
 
5.2 หนังสือ ประกอบด้วยเมนูย่อย 1 เมนูดงัน้ี 
 5.2.1 จอง / ยืม / คืน หนังสือ 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : งานบรกิารหอ้งสมุด > หนงัสอื > จอง / ยมื / คนื หนงัสอื 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูจอง / ยมื / คนื หนงัสอืทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อเขา้มาทีเ่มนูนี้แลว้ ระบบจะใหผู้ใ้ชก้รอกรหสัสมาชกิเพื่อเขา้สูห่น้าจอจอง ยมื คนื

หนงัสอื ใหส้มาชกิใสร่หสัสมาชกิลงไปแลว้กดปุม่ เขา้ระบบ 
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 รปูที ่5.2.1.1 แสดงหน้าจอ กรอกรหสัสมาชกิเพื่อเขา้ระบบจอง ยมื คนื 
 

เมื่อกรอกรหสัและเขา้ระบบเรยีบรอ้ยแลว้ระบบจะแสดงขอ้มลูรายละเอยีดของสมาชกิ และ
รายการการยมื/คนืหนงัสอื ทัง้หมดของสมาชกิ โดยจะแสดงรายชื่อหนงัสอืและสถานะการยมื/คนื 

 

 
 

รปูที ่5.2.1.2 แสดงหน้าจอ หลงัจากบรรณารกัษ์ไดท้ าการกรอกรหสัสมาชกิเขา้ระบบเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

เจา้หน้าทีส่ามารถคน้หารายละเอยีดของหนงัสอื โดยกดทีปุ่ม่ คน้หารายการหนงัสอื 
ระบบจะท าการ Pop up หน้าจอรายการหนงัสอืขึน้มาให ้สามารถคน้หาได ้จากค าคน้ ชื่อหนงัสอื 

และเมื่อคน้พบแลว้ ใหก้ดทีเ่ลอืกหนงัสอื (  ) เพื่อท าการเลอืกรายการทีจ่ะยมื /จองหนงัสอื 
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รปูที ่5.2.1.3 แสดงหน้าจอ การคน้หาและเลอืกหนงัสอืทีจ่ะท าการ ยมื /จอง  

 
   จากนัน้ใหท้ าการเลอืกว่าจะด าเนินการ จอง/ยมื หนงัสอืแลว้กดปุม่ ตกลงระบบจะท าการ 
จอง/ยมื หนงัสอืใหท้นัท ีโดยจะแสดงรายการทีย่มืและสถานะการยมืบรเิวณดา้นล่าง 
 

 
 

รปูที ่5.2.1.4 แสดงหน้าจอ แสดงรายการหนงัสอื 
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หากตอ้งการทีจ่ะท าการคนืหนงัสอืกส็ามารถท าไดโ้ดยการกดทีปุ่ม่  คนืหนงัสอื ที่
รายการหนงัสอืทีต่อ้งการจะคนื 

 
รปูที ่5.2.1.5 แสดงหน้าจอ แสดงหน้าจอคนืหนงัสอื 

 
5.3 ส่ือ ประกอบด้วยเมนูยอ่ย 1 เมนูดงัน้ี 
 5.3.1 จอง / ยืม / คืน ส่ือ 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : งานบรกิารหอ้งสมุด > สือ่ > จอง / ยมื / คนื สือ่ 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูจอง / ยมื / คนื สือ่ทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อเขา้มาทีเ่มนูนี้แลว้ ระบบจะใหผู้ใ้ชก้รอกรหสัสมาชกิเพื่อเขา้สูห่น้าจอจอง ยมื คนืสือ่ 

ใหส้มาชกิใสร่หสัสมาชกิลงไปแลว้กดปุม่ เขา้ระบบ 
 

 
 

 รปูที ่5.3.1.1 แสดงหน้าจอ กรอกรหสัสมาชกิเพื่อเขา้ระบบจอง ยมื คนื 
 

เมื่อกรอกรหสัและเขา้ระบบเรยีบรอ้ยแลว้ระบบจะแสดงขอ้มลูรายละเอยีดของสมาชกิ และ
รายการการยมื/คนืหนงัสอื ทัง้หมดของสมาชกิ โดยจะแสดงรายชื่อหนงัสอืและสถานะการยมื/คนื 
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รปูที ่5.3.1.2 แสดงหน้าจอ หลงัจากสมาชกิเขา้ระบบเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

เจา้หน้าทีส่ามารถคน้หารายละเอยีดของหนงัสอื โดยกดทีปุ่ม่ คน้หารายการสือ่ ระบบ
จะท าการ Pop up หน้าจอรายการสือ่ขึน้มาให ้สามารถคน้หาได ้จากค าคน้ ชื่อสือ่ หรอืรหสัสือ่ และ

เมื่อคน้พบแลว้ ใหก้ดที ่เลอืกสือ่ (  ) เพื่อท าการเลอืกรายการทีจ่ะยมื /จองสือ่ 

 

 
 

รปูที ่5.3.1.3 แสดงหน้าจอ แสดงรายการสือ่ 
 

จากนัน้ใหท้ าการเลอืกว่าจะด าเนินการ จอง/ยมื สือ่แลว้กดปุม่ ตกลงระบบจะท าการ จอง/
ยมื สือ่ใหท้นัท ีโดยจะแสดงรายการทีย่มืและสถานะการยมืบรเิวณดา้นล่าง 

 
รปูที ่5.3.1.4 แสดงหน้าจอจอง/ยมื 

  ถา้ผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการคนืสือ่กส็ามารถท าไดโ้ดยการกดทีปุ่ม่  คนืสือ่ทีร่ายการสือ่
ทีต่อ้งการจะคนื 
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รปูที ่5.3.1.5 แสดงหน้าจอการคนืสือ่ 

 
5.4 บริการผูใ้ช้งาน ประกอบด้วยเมนูยอ่ย 3 เมนูดงัน้ี 
 5.4.1 ขอความช่วยเหลือและบริการ 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : งานบรกิารหอ้งสมุด > บรกิารผูใ้ชง้าน > ขอความช่วยเหลอืและ
บรกิาร 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลู การขอความชว่ยเหลอืจากสมาชกิ และ
การบรกิารขอ้มลูต่างๆทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูขอความชว่ยเหลอืและบรกิารสามารถ

ท าไดใ้นเมนูนี้ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน 

หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อ
กรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูขอความช่วยเหลอืและ

บรกิารโดย ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกขอ้มลูหอ้งสมุดทีต่อ้งการลงไป  
- ความต้องการ คอื ใหเ้ลอืกความตอ้งการลงไป 

- วนัท่ี คอื ใหเ้ลอืกวนัทีท่ีต่อ้งการลงไป โดยการกดปุม่  เพื่อเลอืกวนั 
- หวัข้อ คอื ใหใ้สห่วัขอ้ทีต่อ้งการลงไป 
- รหสัผูใ้ช้ คอื ใหใ้สร่หสัผูใ้ชล้งไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดการขอ้ความชว่ยเหลอืลงไป 
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- ตอบกลบัเมื่อ คอื ใหเ้ลอืกวนัเดอืนปีทีต่อ้งการลงไป โดยการกดปุม่  เพื่อเลอืกวนั 
- ตอบกลบั คอื ใหใ้สค่ าตอบหรอืค าแนะน าลงไป 
- รปูภาพ / ไฟลแ์นบ คอื ใหใ้สไ่ฟลเ์อกสารแนบ หรอื รปูภาพลงไป 
- สถานะ คอื ใหผู้ใ้ชก้ าหนดสถานะการท างาน โดยมใีหเ้ลอืก 3 แบบคอื  

 1. สง่ค าขอ้ คอื เมื่อสมาชกิสง่ค าขอความชว่ยเหลอืมาจะขึน้สถานะน้ี    
 2. รบัทราบ คอื เมื่อบรรณารกัษ ์เปิดดแูลว้แต่ยงัไม่ตอบค าถาม   
 3. ตอบกลบั คอื ตอบค าถามเรยีบรอ้ยแลว้ตอบกลบัไปยงัสมาชกิ 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มลูขอความชว่ยเหลอืและบรกิารนัน้จะถูกสมาชกิสง่ค าขอมาแลว้

เจา้หน้าทีห่อ้งสมุดกส็ามารถเขา้มาทีเ่มนูนี้แลว้เปิดอ่านความตอ้งการ แลว้เปลีย่นสถานะตาม
เหตุการณ์ และตอบค าถาม การขอความช่วยเหลอืและบรกิารใหส้มาชกิหอ้งสมุดได ้

 

 
 

รปูที ่5.4.1.1 แสดงหน้าจอขอความช่วยเหลอืและบรกิาร 
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 5.4.2 แจ้งเตือนสมาชิก 
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : งานบรกิารหอ้งสมุด > บรกิารผูใ้ชง้าน > แจง้เตอืนสมาชกิ 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูแจง้เตอืนสมาชกิทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูแจง้เตอืนสมาชกิสามารถท าไดใ้นเมนู

นี้ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการ

แกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลู
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูแจง้เตอืนสมาชกิโดย 

ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกขอ้มลูหอ้งสมุดทีต่อ้งการลงไป  
- ประเภทการแจ้งเตือน คอื ใหเ้ลอืกประเภทการแจง้เตอืนลงไป 

- วนัท่ีแจ้งเตือน คอื ใหเ้ลอืกวนัทีท่ีต่อ้งการลงไป โดยการกดปุม่  เพื่อเลอืกวนั 
- หวัข้อ คอื ใหใ้สห่วัขอ้ทีต่อ้งการลงไป 
- ผูร้บั คอื ใหผู้ใ้ชท้ าการใสช่ื่อหรอืรหสั สมาชกิทีต่อ้งการจะสง่การแจง้เตอืนลงไปในช่องคน้หา

สมาชกิดา้นขวามอืของแบบฟอรม์ เมื่อคน้หาเจอชื่อแลว้กก็ดไปทีช่ื่อนัน้แลว้ชื่อสมาชกิทีเ่ลอืก
จะมาปรากฎในช่องผูร้บัเอง 

- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดการแจง้เตอืนลงไป 
- รปูภาพ / ไฟลแ์นบ คอื ใหใ้สไ่ฟลเ์อกสารแนบ หรอื รปูภาพลงไป 

 

 
รปูที ่5.4.2.1 แสดงหน้าจอ แจง้เตอืนสมาชกิ 
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รปูที ่5.4.2.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์แจง้เตอืนสมาชกิ 
 

  เจา้หน้าทีส่ามารถตรวจสอบสถานะของการแจง้เตอืนไดโ้ดยกดทีปุ่ม่ สถานะของผูร้บั ( ) 

 
รปูที ่5.4.2.3 แสดงหน้าจอ การตรวจสอบสถานะแจง้เตอืนสมาชกิ 
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 5.4.3 แจ้งข้อมูลขา่วสารแก่สมาชิก 
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : งานบรกิารหอ้งสมุด > บรกิารผูใ้ชง้าน > แจง้ขอ้มลูขา่วสารแก่สมาชกิ 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูการแจง้ขอ้มลูขา่วสารแก่สมาชกิทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูแจง้ขอ้มลูขา่วสารแก่สมาชกิสามารถ

ท าไดใ้นเมนูนี้ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน 

หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อ
กรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูแจง้ขอ้มลูขา่วสารแก่

สมาชกิโดย ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกขอ้มลูหอ้งสมุดทีต่อ้งการลงไป  

- วนัท่ี คอื ใหเ้ลอืกวนัทีท่ีต่อ้งการลงไป โดยการกดปุม่  เพื่อเลอืกวนั 
- หวัข้อ คอื ใหใ้สห่วัขอ้ทีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดขา่วสารลงไป 
- รปูภาพ / ไฟลแ์นบ คอื ใหใ้สไ่ฟลเ์อกสารแนบ หรอื รปูภาพลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
 

http://asana-pc/NFE-LR/module/lr_mod/manage_book.php?Submit=เพิ่ม&Page=
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รปูที ่5.4.3.1 แสดงหน้าจอ แจง้ขอ้มลูขา่วสารแก่สมาชกิ 
 

6. จดัการเวบ็ไซต ์ประกอบด้วยเมนูย่อย 1 เมนูดงัน้ี 
6.1 ข้อมูลเวบ็ไซต ์ ประกอบด้วยเมนูยอ่ย  3 เมนูดงัน้ี 
 6.1.1 ตัง้ค่าหน้าจอเวบ็ไซต ์

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : จดัการเวบ็ไซต ์ > ขอ้มลูเวบ็ไซต ์> ตัง้ค่าหน้าจอเวบ็ไซต ์
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูตัง้ค่าหน้าจอเวบ็ไซต์ทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูตัง้ค่าหน้าจอเวบ็ไซตส์ามารถท าไดใ้น

เมนูนี้ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หาก

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอก
ขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูตัง้ค่าหน้าจอเวบ็ไซตโ์ดย 

ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกขอ้มลูหอ้งสมุดทีต่อ้งการตัง้ค่าหน้าจอเวบ็ไซต์ลงไป  
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- ไตเต้ิลเวบ็ไซต ์คอื ใหข้อ้มลู ไตเติล้เวบ็ไซตล์งไป ขอ้มลูจะปรากฎอยู่แถบหน้าต่างดา้นบนสดุ
ของดา้นหน้าต่างเวบ็ไซต ์ 

- สีพืน้เวบ็ไซต ์คอื ใหเ้ลอืกสพีืน้หลงัของเวบ็ไซตท์ีต่อ้งการลงไป 
- ข้อความ Footer คอื ใหใ้สข่อ้ความ Footer ลงไป ขอ้ความจะปรากฎอยู่ดา้นล่างสดุของหน้า

เวบ็ไซต ์
- รปูภาพโลโก้ คอื ใหใ้สร่ปูภาพโลโกข้องหอ้งสมุดลงไป ขนาดรปู 980 X 150 pixel 
- รปูภาพ Footer คอื ใหใ้สร่ปูภาพ Footer ทีต่อ้งการลงไป ขนาดรปู 980 X 50 pixel 
- ประเภทการแสดงผล Highlight คอื ใหเ้ลอืกประเภทการแสดงผล Highlight ว่าจะแสดงใน

รปูแบบของ Flash หรอื รปูภาพสไลด ์
- รปูภาพ Highlight แบบสไลด ์คอื เลอืกรปูภาพมากกว่า 1 รปูเพื่อเป็นภาพ Highlight ระบบ

จะท าการหมุนวนรปูภาพดงักล่าว 
- รปูภาพ Highlight ในรปูแบบ Flash คอื ใหเ้ลอืกไฟล ์Flash ทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 

 
รปูที ่6.1.1.1 แสดงหน้าจอ ตัง้คา่หน้าจอเวบ็ไซต ์

 

 
รปูที ่6.1.1.2 แสดงหน้าจอ ตัง้คา่หน้าจอเวบ็ไซต ์
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รปูที ่6.1.13 แสดงหน้าจอ การเพิม่รปูภาพ Highlight แบบสไลด ์

 
 6.1.2  จดัการเน้ือหา 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : จดัการเวบ็ไซต ์ > ขอ้มลูเวบ็ไซต ์> จดัการเนื้อหา 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูเน้ือหาทัง้หมด โดยในหน้าหลกัจะแสดง

สถานะต าแหน่งทีต่อ้งการใหข้อ้มลูเน้ือหาปรากฏ โดยใชส้ญัลกัษณ์   แทนการแสดง และ

สญัลกัษณ์  แทนการไม่แสดง 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูเน้ือหา ทัง้ 3 ระบบ และจดัการไฟล์

แนบสามารถท าไดใ้นเมนูนี้ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณ

ดา้นขวาบน หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชดุขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆ
ขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการ
ยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูเน้ือหาโดย ระบบจะแสดง

แบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
- รปูภาพประกอบการ Section คอื ใหใ้สข่อ้มลูรปูภาพประกอบการ Section ทีต่อ้งการลงไป  
- Section เวบ็ไซต ์คอื ใหใ้สช่ื่อของ Section เวบ็ไซตท์ีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพ Icon คอื ใหใ้สร่ปูภาพ Icon ทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
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 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น
ของการจดัการขอ้มลู 

- แสดงผลบนหน้าหลกั คอื ใหเ้ลอืกว่าจะใหแ้สดงผลบนหน้าหลกัหรอืไม่ โดยการเลอืกว่าใช้
งานหรอืไมใ่ชง้าน 

- แสดงผลบนเมนู คอื ใหเ้ลอืกวา่จะใหแ้สดงผลในเมนูดา้นซา้ยมอืหรอืไม่ โดยการเลอืกว่าใช้
งานหรอืไมใ่ชง้าน 

 
รปูที ่6.1.2.1 แสดงหน้าจอ จดัการเนื้อหา Section 

 

 
 

รปูที ่6.1.2.2 แสดงหน้าจอ จดัการเนื้อหา Section 
  

หลงัจากสรา้ง Section เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  Catalog เพื่อเขา้ไปสรา้งเมนู 
Catalog โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 
- Catalog เวบ็ไซต ์คอื ใหใ้สช่ื่อของ Catalog เวบ็ไซตท์ีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพ Icon คอื ใหใ้สร่ปูภาพ Icon ทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 

http://asana-pc/NFE-LR/module/lr_mod/manage_catalog_page.php?Submit=Clear&Page=&ID_Website_Section=000000000001
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 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น
ของการจดัการขอ้มลู 

- แสดงผลบนหน้าหลกั คอื ใหเ้ลอืกว่าจะใหแ้สดงผลบนหน้าหลกัหรอืไม่ โดยการเลอืกว่าใช้
งานหรอืไมใ่ชง้าน 

- แสดงผลบนเมนู คอื ใหเ้ลอืกวา่จะใหแ้สดงผลในเมนูดา้นซา้ยมอืหรอืไม่ โดยการเลอืกว่าใช้
งานหรอืไมใ่ชง้าน 

 

 
รปูที ่6.1.2.3 แสดงหน้าจอ จดัการเนื้อหา Catalog 

 

 
รปูที ่6.1.2.4 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการเนื้อหา Catalog 

 

หลงัจากสรา้ง Catalog เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  Page เพื่อเขา้ไปสรา้งเมนู Page 
โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 
- Catalog เวบ็ไซต ์คอื ใหเ้ลอืก Catalog เวบ็ไซตท์ีต่อ้งการลงไป 
- เรือ่ง คอื ใหใ้สช่ื่อเรื่องทีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพ คอื ใหใ้สร่ปูภาพประกอบเรื่องทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 

http://asana-pc/NFE-LR/module/lr_mod/manage_catalog_page.php?Submit=Clear&Page=&ID_Website_Section=000000000001


 53 

 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น
ของการจดัการขอ้มลู 

- แสดงผลบนหน้าหลกั คอื ใหเ้ลอืกว่าจะใหแ้สดงผลบนหน้าหลกัหรอืไม่ โดยการเลอืกว่าใช้
งานหรอืไมใ่ชง้าน 

 

 
รปูที ่6.1.2.5 แสดงหน้าจอ จดัการเนื้อหา Page 

 

 
 

รปูที ่6.1.2.6 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการเนื้อหา Page 
 

 หลงัจากสรา้ง Page เรยีบรอ้ยแลว้ สามารถแนบรปูภาพ ไฟลแ์นบหรอืเอกสารแนบไดไ้ม่
จ ากดั โดยมวีธิกีารในการแนบคลา้ยกบัการจดัการขอ้มลูปกตคิอืโดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ 

เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) 
หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอื
เปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 
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ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

โดยใหก้ดทีปุ่ม่ เอกสารแนบ  เพื่อท าการแนบไฟลเ์อกสารหรอืรปูภาพอื่นๆ โดยเมื่อ
กดเพิม่ขอ้มลูระบบจะแสดงแบบฟอรม์ดงันี้ 
- เรือ่ง : ระบบจะแสดงชื่อเรื่องของ Page ทีจ่ะท าการแนบไฟล ์
- ช่ือ คอื ใสช่ื่อของไฟลเ์อกสารแนบ 
- รายละเอียด คอืใสร่ายละเอยีดประกอบเอกสารแนบ 
- ไฟลแ์นบ   คอืท าการ Browse ไฟลใ์นเครื่องคอมพวิเตอรท์ีต่อ้งการแนบ 
- ลิงค ์คอืท าการใส ่URL ลงิคท์ีต่อ้งการแนบ 
- Embedded คอื การใส ่Code Embedded ของไฟลม์ลัตมิเีดยีต่างๆทีต่อ้งการ 
- สถานะการแสดงผล  คอืเลอืกสถานะของไฟลแ์นบ ประกอบดว้ย 2 สถานะคอื 

 ใชง้าน  
 ไม่ใชง้าน   

 

 
 

รปูที ่6.1.2.7 แสดงหน้าจอในการจดัการเอกสารแนบ 

http://asana-pc/NFE-LR/module/lr_mod/manage_catalog_page.php?Submit=Clear&Page=&ID_Website_Section=000000000001
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รปูที ่6.1.2.8แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์การจดัการเอกสารแนบ 

 
 6.1.3  จดัการส่ือ 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : จดัการเวบ็ไซต ์ > ขอ้มลูเวบ็ไซต ์ 
> จดัการสือ่ 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูประเภทสือ่ทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูประเภทสือ่สามารถท าไดใ้นเมนูนี้ 

โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการ

แกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลู
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูประเภทสือ่โดย ระบบจะ

แสดงแบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกหอ้งสมุด ทีต่อ้งการลงไป  
- ประเภทส่ือ คอื ใหใ้สป่ระเภทสือ่ทีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพ Icon คอื ใหใ้สร่ปูภาพ Icon ทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   
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 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
 

 
รปูที ่6.1.3.1 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลูประเภทสือ่ 

 

 
 

รปูที ่6.1.3.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูประเภทสือ่ 
 

   หลงัจากสรา้ง ประเภทสือ่ เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่ หมวดหมู่สือ่  เพื่อเขา้ไปสรา้ง
หมวดหมู่สือ่ โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 

- ประเภทส่ือ คอื ใหเ้ลอืกประเภทสือ่ทีต่อ้งการลงไป 
- หมวดหมูส่ื่อ คอื ใหใ้สข่อ้มลูหมวดหมู่สือ่ทีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพ Icon คอื ใหใ้สร่ปูภาพ Icon ทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 

http://asana-pc/NFE-LR/module/lr_mod/manage_catalog_page.php?Submit=Clear&Page=&ID_Website_Section=000000000001
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รปูที ่6.1.3.3 แสดงหน้าจอ จดัการหมวดหมู่สือ่ 

 

 
 

รปูที ่6.1.3.4 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการหมวดหมู่สือ่ 
 

   หลงัจากสรา้ง หมวดหมู่สือ่ เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่ สือ่  เพื่อเขา้ไปสรา้งสือ่ โดยมี
แบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 

- หมวดหมูส่ื่อ คอื ใหใ้สข่อ้มลูหมวดหมู่สือ่ทีต่อ้งการลงไป 
- รหสัส่ือ คอื ใหใ้สข่อ้มลูรหสัสือ่ทีต่อ้งการลงไป 
- ส่ือ คอื ใหใ้สช่ื่อสือ่ทีต่อ้งการลงไป 
- วนัท่ีเผยแพร ่คอืใหเ้ลอืกวนัทีเ่ผยแพรท่ีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพ Icon คอื ใหใ้สร่ปูภาพ Icon ทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 

http://asana-pc/NFE-LR/module/lr_mod/manage_catalog_page.php?Submit=Clear&Page=&ID_Website_Section=000000000001
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รปูที ่6.1.3.5 แสดงหน้าจอ จดัการสือ่ 

 

 
 

รปูที ่6.1.3.6 แสดงหน้าจอ จดัการสือ่ 
 

หลงัจากสรา้งสือ่เรยีบรอ้ยแลว้ สามารถแนบรปูภาพ ไฟลแ์นบหรอืเอกสารแนบไดไ้ม่จ ากดั 
โดยมวีธิกีารในการแนบคลา้ยกบัการจดัการขอ้มลูปกตคิอืโดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่

ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอื
เปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
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หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

ใหก้ดทีปุ่ม่ เอกสารแนบ  เพื่อเขา้ไปสรา้งเอกสารแนบ โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 
- หวัข้อ คอื ใหใ้สช่ื่อเอกสารแนบทีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- ไฟลแ์นบ คอื ใหใ้สไ่ฟลเ์อกสารแนบทีต่อ้งการลงไป 
- ลิงค ์คอืใหใ้สล่งิคU์RLทีต่อ้งการลงไป 
- Embedded คอื การใส ่Code Embedded ของไฟลม์ลัตมิเีดยีต่างๆทีต่อ้งการ 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
 

 
รปูที ่6.1.3.7 แสดงหน้าจอ จดัการเอกสารแนบ 

 

 
 

รปูที ่6.1.3.8 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการเอกสารแนบ 

http://asana-pc/NFE-LR/module/lr_mod/manage_catalog_page.php?Submit=Clear&Page=&ID_Website_Section=000000000001


 60 

7. จดัการข้อมูลเผยแพร ่ ประกอบด้วยเมนูยอ่ย 1 เมนู ดงัน้ี 
7.1 ข้อมูลเผยแพร ่ประกอบด้วยเมนูยอ่ย 6 เมนูดงัน้ี 
 7.1.1 จดัการ Rss 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : จดัการขอ้มลูเผยแพร ่ > ขอ้มลูเผยแพร ่> จดัการ Rss 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลู Rss ทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชเ้ขา้มาในเมนูน้ีแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่ ประมวลผลเพื่อเตรยีมการใชง้านของ Rss 

 

 
 

รปูที ่7.1.1.1 แสดงหน้าจอ ประมวลผล Rss 
 

   เมื่อท าการประมวลผลเรยีบรอ้ยแลว้ ผูใ้ชส้ามารถกดปุม่  เพื่อดขูอ้มลูล่าสดุได ้และ

หลงัจากดขูอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใหผู้ใ้ชก้ดทีปุ่ม่  เพื่อท าการเปิดการใหบ้รกิาร RSS และถา้ตอ้งการจะปิดการ

ใหบ้รกิาร Rss ใหก้ดปุม่  เพื่อท าการปิดการใหบ้รกิาร 
 

http://asana-pc/NFE-LR/Rss/000000000001_1_rss.xml
http://asana-pc/NFE-LR/module/lr_mod/library_status.php?Submit=ปรับปรุง&Page=&ID_Lib=000000000006&Status=0
http://asana-pc/NFE-LR/module/lr_mod/manage_rss.php?Submit=ปรับปรุง&ID_Rss_List=9&Status=1
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รปูที ่7.1.1.2 แสดงหน้าจอ ดขูอ้มลู Rss ล่าสดุ 
 

 
 

รปูที ่7.1.1.3 แสดงหน้าจอ เปิดปิดขอ้มลู Rss 
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 7.1.2 จดัการกิจกรรม 
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : จดัการขอ้มลูเผยแพร ่ > ขอ้มลูเผยแพร ่> จดัการกจิกรรม 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูกจิกรรมทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูประเภทกจิกรรมสามารถท าไดใ้นเมนู

นี้ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการ

แกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลู
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูประเภทกจิกรรมโดย 

ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกหอ้งสมุด ทีต่อ้งการจดัการขอ้มลูลงไป  
- ประเภทของกิจกรรมห้องสมดุฯ คอื ใหใ้สป่ระเภทของกจิกรรมหอ้งสมุดฯทีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียดประเภทกิจกรรม คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดอธบิายประเภทกจิกรรมทีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพ Icon คอื ใหใ้สร่ปูภาพ Icon ทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
 

 
รปูที ่7.1.2.1 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลูประเภทกจิกรรม 
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รปูที ่7.1.2.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูประเภทกจิกรรม 
 

หลงัจากสรา้ง ประเภทกจิกรรม เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่ กจิกรรม  เพื่อเขา้ไปสรา้ง
ขา่วกจิกรรม โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 
- ประเภทของกิจกรรมห้องสมดุประชาชน คอื ใหเ้ลอืกประเภทกจิกรรมหอ้งสมุดฯทีต่อ้งการ

ลงไป 
- กิจกรรมห้องสมุดประชาชน คอื ใหใ้สข่อ้มลูหวัขอ้กจิกรรมหอ้งสมุดฯทีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- วนัท่ีเร่ิมต้น เละวนัท่ีส้ินสุด คอื ใหเ้ลอืกวนัทีเ่ริม่ตน้ในการเผยแพร่ขอ้มลูและวนัสิน้สดุการ

เผยแพรข่อ้มลู ทีต่อ้งการลงไป 
- เวลาเร่ิมต้น และ เวลาส้ินสุด คอื ใหเ้ลอืกเวลาเริม่ตน้ในการเผยแพร่ และเวลาสิน้สดุในการ

เผยแพร ่
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
 

 
รปูที ่7.1.2.3 แสดงหน้าจอ จดัการกจิกรรม 
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รปูที ่7.1.2.4 แสดงหน้าจอ จดัการกจิกรรม 
 

หากตอ้งการแนบไฟลว์ดีโีอ ใหก้ดทีปุ่ม่  วดีโีอ เพื่อเขา้ไปสรา้งไฟลแ์นบในรปูแบบ

วดีโีอ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หาก

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอก
ขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

  
  เมื่อกดปุม่เพิม่ขอ้มลู ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ดงันี้ 

- ช่ือวีดีโอ หรอื ลิงค ์YouTube คอื ใหใ้สข่อ้มลูชื่อวดีโีอหรอื YouTubeทีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดของวดีโีอทีต่อ้งการลงไป 
- ไฟลวี์ดีโอ คอื ใหใ้สไ่ฟลว์ดีโีอ ทีต่อ้งการลงไป 
- ลิงค ์YouTube คอื ใหใ้ส ่Link Embedded ของ YouTube ทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื  1. แสดงผล คอื

ขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถ
มองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่นของการจดัการขอ้มลู 
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รปูที ่7.1.2.5 แสดงหน้าจอ จดัการไฟลว์ดีโีอ 

 

 
 

รปูที ่7.1.2.6 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการไฟลว์ดีโีอ 
 

หากตอ้งการแนบไฟลร์ปูภาพ ใหก้ดทีปุ่ม่  วดีโีอ เพื่อเขา้ไปสรา้งไฟลแ์นบในรปูแบบ

วดีโีอ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หาก

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอก
ขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

  
  เมื่อกดปุม่เพิม่ขอ้มลู ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ดงัน้ี 

- กิจกรรม คอื ใหใ้สช่ื่อรปูภาพกจิกรรมทีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดรปูภาพทีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพประกอบ คอื ใหใ้สไ่ฟลร์ปูภาพประกอบทีต่อ้งการลงไป 
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- Embedded คอื ใหใ้สE่mbedded ทีC่opy มาจากยทูปูลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
 

 
รปูที ่7.1.2.7 แสดงหน้าจอ จดัการเอกสารแนบ 

 

 
 

รปูที ่7.1.2.8 แสดงหน้าจอ จดัการเอกสารแนบ 
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 7.1.3 จดัการลิงค ์
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : จดัการขอ้มลูเผยแพร ่ > ขอ้มลูเผยแพร ่> จดัการลงิค ์
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูลงิคท์ัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูประเภทลงิคส์ามารถท าไดใ้นเมนูนี้ 

โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการ

แกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลู
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาลา่งเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูประเภทลงิคโ์ดย ระบบจะ

แสดงแบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกหอ้งสมุด ทีต่อ้งการลงไป  
- ประเภทลิงค ์คอื ใหใ้สป่ระเภทลงิคท์ีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดประเภทลงิคท์ีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพ Icon คอื ใหใ้สร่ปูภาพ Icon ทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 

 
รปูที ่7.1.3.1 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลูประเภทลงิค ์
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รปูที ่7.1.3.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูประเภทลงิค ์
 

 หลงัจากสรา้ง ประเภทลงิค ์เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  หมวดหมู่ลงิค ์เพื่อเขา้ไปสรา้ง

หมวดหมู่ลงิค ์โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน 

หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อ
กรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 
- ประเภทลิงค ์คอื ใหเ้ลอืกประเภทลงิคท์ีต่อ้งการลงไป 
- หมวดหมู่ลิงค ์คอื ใหใ้สข่อ้มลูหมวดหมู่ลงิคท์ีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพ Icon คอื ใหใ้นรปูภาพทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
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รปูที ่7.1.3.3 แสดงหน้าจอ จดัการหมวดหมู่ลงิค ์

 
 

 
 

รปูที ่7.1.3.4 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการหมวดหมู่ลงิค ์
 

 หลงัจากสรา้ง หมวดหมู่ลงิค ์เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  ลงิค ์เพื่อเขา้ไปสรา้งขอ้มลู

ลงิค ์โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หาก

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอก
ขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 
- หมวดหมู่ลิงค ์คอื ใหใ้สข่อ้มลูหมวดหมู่ลงิคท์ีต่อ้งการลงไป 
- ช่ือลิงค ์คอื ใหใ้สช่ื่อลงิค ์ทีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- ลิงค ์URL คอื ใหใ้สล่งิค ์URL ทีต่อ้งการลงไป 
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- ประเภทการลิงค ์คอื ใหเ้ลอืกประเภทการแสดงผลของลงิคท์ีต่อ้งการลงไป 
- ประเภทการแสดงผล คอื ใหเ้ลอืกประเภทการแสดงผลของลงิคท์ีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
 

 

 
รปูที ่7.1.3.5 แสดงหน้าจอ จดัการลงิค ์

 
 

 
 

รปูที ่7.1.3.3 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการลงิค ์
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 7.1.4 จดัการ การให้ข้อมูลบริการ 
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : จดัการขอ้มลูเผยแพร ่ > ขอ้มลูเผยแพร ่> จดัการ การใหข้อ้มลู
บรกิาร 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการการใหข้อ้มลูบรกิารทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูหมวดหมู่การใหข้อ้มลูบรกิารสามารถ

ท าไดใ้นเมนูนี้ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน 

หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อ
กรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูหมวดหมู่การใหข้อ้มลู

บรกิารโดย ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกหอ้งสมุด ทีต่อ้งการลงไป  
- หมวดหมู่การให้บริการ คอื ใหใ้สห่มวดหมู่การใหบ้รกิารทีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดหมวดหมู่การใหบ้รกิารทีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพ Icon คอื ใหใ้สร่ปูภาพ Icon ทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
 

 
รปูที ่7.1.4.1 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลูหมวดหมู่การใหบ้รกิาร 
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รปูที ่7.1.4.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูหมวดหมู่การใหบ้รกิาร 

 

 หลงัจากสรา้ง หมวดหมู่การใหบ้รกิาร เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  การใหบ้รกิาร เพื่อ

เขา้ไปสรา้งขอ้มลูการใหบ้รกิาร โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) 

บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดย
ในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่าง
เป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 
- หมวดหมู่ การให้บริการข้อมลู คอื ใหเ้ลอืกหมวดหมู่การใหบ้รกิารขอ้มลูทีต่อ้งการลงไป 
- การให้บริการขอ้มลูคอื ใหใ้สข่อ้มลูการใหบ้รกิารขอ้มลูทีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- ไฟลแ์นบ คอื ใหใ้สไ่ฟลแ์นบทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
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รปูที ่7.1.4.3 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลูการใหบ้รกิาร 

 

 
รปูที ่7.1.4.4 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูการใหบ้รกิาร 

 
 7.1.5 จดัการองคค์วามรู ้

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : จดัการขอ้มลูเผยแพร ่ > ขอ้มลูเผยแพร ่> จดัการองคค์วามรู ้
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการองคค์วามรูท้ ัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูประเภทองคค์วามรูส้ามารถท าไดใ้น

เมนูนี้ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หาก

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอก
ขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 
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ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูประเภทองคค์วามรูโ้ดย 

ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกหอ้งสมุด ทีต่อ้งการลงไป  
- ประเภทองคค์วามรู ้คอื ใหใ้สป่ระเภทองคค์วามรูท้ีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดประเภทองคค์วามรูท้ีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพ Icon คอื ใหใ้สร่ปูภาพ Icon ทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
 

 
 

รปูที ่7.1.5.1 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลูประเภทองคค์วามรู ้
 

 
รปูที ่7.1.5.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูประเภทองคค์วามรู ้



 75 

 หลงัจากสรา้ง ประเภทองคค์วามรู ้เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  หมวดหมู่องคค์วามรู ้

เพื่อเขา้ไปสรา้งขอ้มลูหมวดหมูอ่งคค์วามรู ้โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่

ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูที่
ตอ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมือ่กรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลง
ดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 

- ประเภท องคค์วามรู ้คอื ใหเ้ลอืกประเภทองคค์วามรูท้ีต่อ้งการลงไป 
- หมวดหมูอ่งคค์วามรู ้คอื ใหใ้สช่ื่อหมวดหมู่องคค์วามรูท้ีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพ Icon คอื ใหใ้สร่ปูภาพ Icon ทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
 

 

 
รปูที ่7.1.5.3 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลูหมวดหมู่องคค์วามรู ้
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รปูที ่7.1.5.4 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูหมวดหมู่องคค์วามรู ้
 

 หลงัจากสรา้ง หมวดหมู่องคค์วามรู ้เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  องคค์วามรู ้เพื่อเขา้ไป

สรา้งขอ้มลูองคค์วามรู ้โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณ

ดา้นขวาบน หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชดุขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆ
ขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการ
ยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 

- หมวดหมูอ่งคค์วามรู ้คอื ใหเ้ลอืกหมวดหมู่องคค์วามรูท้ีต่อ้งการลงไป 
- เรือ่ง คอื ใหใ้สช่ื่อเรื่ององคค์วามรูท้ีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพ คอื ใหใ้สร่ปูภาพประกอบทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
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รปูที ่7.1.5.5 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลูองคค์วามรู ้

 

 
 

รปูที ่7.1.5.6 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลูองคค์วามรู ้
   

หลงัจากสรา้ง องคค์วามรู ้เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  เอกสารแนบ เพื่อเขา้ไปสรา้ง

ขอ้มลูเอกสารแนบ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวา

บน หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอน
เมื่อกรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 
- ช่ือ คอื ใหใ้สช่ื่อเอกสารแนบทีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
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- ไฟลแ์นบ คอื ใหใ้สร่ปูภาพประกอบหรอืไฟลเ์อกสารแนบทีต่อ้งการลงไป 
- ลิงค ์คอื ใหใ้สล่งิคท์ีต่อ้งการลงไป 
- Embedded คอื ใหใ้สE่mbedded ทีC่opy มาจากยทูปูลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
 

 
รปูที ่7.1.5.7 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลูเอกสารแนบ 

 

 
 

รปูที ่7.1.5.8 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลูเอกสารแนบ 
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 7.1.6 จดัการแบบฟอรม์ส ารวจ 
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : จดัการขอ้มลูเผยแพร ่ > ขอ้มลูเผยแพร ่> จดัการแบบฟอรม์ส ารวจ 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการแบบฟอรม์ส ารวจทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูแบบฟอรม์ส ารวจสามารถท าไดใ้น

เมนูนี้ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หาก

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอก
ขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูแบบฟอรม์ส ารวจโดย 

ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกหอ้งสมุด ทีต่อ้งการลงไป  
- แบบฟอรม์ส ารวจ คอื ใหใ้สช่ื่อแบบฟอรม์ส ารวจทีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพ Icon คอื ใหใ้สร่ปูภาพ Icon ทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
 

 
รปูที ่7.1.6.1 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลูแบบฟอรม์ส ารวจ 
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รปูที ่7.1.6.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์ขอ้มลูแบบฟอรม์ส ารวจ 
 

 หลงัจากสรา้ง แบบฟอรม์ส ารวจเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  ค าถาม เพื่อเขา้ไปสรา้ง

ขอ้มลูค าถาม โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน 

หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อ
กรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 
- ค าถาม คอื ใหใ้สช่ื่อค าถามทีต่อ้งการลงไป 
- ประเภทค าถาม คอื ใหใ้สเ่ลอืกประเภทค าถามทีต่อ้งการลงไปแบ่งเป็น 3 ประเภทคอื 

 ค าถามแบบตวัเลอืก 
 ค าถามแบบหลายตวัเลอืก 
 ค าถามแบบปลายเปิด 

- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- ไฟลแ์นบ คอื ใหใ้สไ่ฟลแ์นบทีต่อ้งการลงไป 
- Embedded คอื ใหใ้สE่mbedded ทีC่opy มาจากยทูปูลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
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รปูที ่7.1.6.3 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลูค าถาม 
 

 หลงัจากสรา้ง ค าถาม เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  ค าตอบ เพื่อเขา้ไปสรา้งขอ้มลู

ค าตอบ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หาก

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอก
ขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 
- ค าตอบ คอื ใหใ้สค่ าตอบทีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- ไฟลแ์นบ คอื ใหใ้สไ่ฟลแ์นบทีต่อ้งการลงไป 
- Embedded คอื ใหใ้สE่mbedded ทีC่opy มาจากยทูปูลงไป 
- คะแนน คอื ใหใ้สต่วัเลขคะแนนส าหรบัค าตอบนี้ลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
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รปูที ่7.1.6.4 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลูค าตอบ 
 

หลงัจากสรา้งชุดแบบส ารวจเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  แบบฟอรม์ เพื่อเขา้ไปดู
แบบฟอรม์ทีส่รา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  
 

 
 

รปูที ่7.1.6.5 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์ส ารวจ 
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8. จดัการเวบ็ Blog ประกอบด้วยเมนูย่อย 1 เมนูดงัน้ี 
8.1 เวบ็ Blog ประกอบด้วยเมนูย่อย 3 เมนูดงัน้ี 
 8.1.1 จดัการ Blog 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : จดัการเวบ็ Blog  > เวบ็ Blog> จดัการ Blog 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการ Blog ทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูกลุ่ม Blog สามารถท าไดใ้นเมนูนี้ 

โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่เพิม่ขอ้มลูดา้นขวามอืบน แกไ้ขใหก้ดทีปุ่ม่แกไ้ข  หลงัชุด
ขอ้มลูทีต่อ้งการ หรอืการลบขอ้มลูกท็ าเหมอืนกนั  โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลูเสรจ็

เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่ดา้นขวาล่างถา้เป็นการเพิม่ใหก้ดปุม่บนัทกึ  
บันทึก

 ถา้เป็นการแกไ้ขใหก้ด 

ปรบัปรุง 
ปรับปรุ ง

 เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลูทีเ่ราไดใ้สไ่ปถา้ไม่กดขอ้มลูจะไม่ถูกบนัทกึ 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูกลุ่ม Blog โดย ระบบจะ

แสดงแบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
- กลุ่ม Blog คอื ใหใ้สช่ื่อกลุ่ม Blog ทีต่อ้งการลงไป  
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพ Icon คอื ใหใ้สร่ปูภาพ Icon ทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
 

 
รปูที ่8.1.1.1 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลูกลุ่ม Blog 

 

http://asana/citizen/module/base_mod/base_manager.php?Submit=แก้ไข&Page=&ID=1
http://asana/citizen/module/base_mod/base_manager.php?Submit=ลบ&Page=&ID=1
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รปูที ่8.1.1.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูกลุ่ม Blog 
 

   หลงัจากสรา้งกลุ่ม Blog เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  Blog เพื่อเขา้ไปสรา้งขอ้มลูBlog  

โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการ

แกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลู
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 
- กลุ่มของเวบ็ Blog คอื ใหเ้ลอืกกลุ่มของ Blog ทีต่อ้งการลงไป 
- เจ้าของ Blog คอื ใหเ้ลอืกชื่อเจา้ของ Blog ทีต่อ้งการลงไป 
- ช่ือเวบ็ Blog คอื ใหใ้สช่ื่อเวบ็ Blogทีต่อ้งการลงไป 
- ไตเต้ิลเวบ็ไซต ์คอื ใหใ้สข่อ้มลูไตเติล้เวบ็ไซตท์ีต่อ้งการลงไป 
- สีพืน้ Blog คอื ใหเ้ลอืกสพีืน้ของ Blog ทีต่อ้งการลงไป 
- ข้อความ Footer คอื ใหใ้สข่อ้ความ Footer ทีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพโลโก้ คอื ใหใ้สร่ปูภาพ โลโกข้อง Blog ทีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพ Footer คอื ใหใ้สร่ปูภาพ Footer ทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
 

 

http://asana-pc/NFE-LR/module/lr_mod/manage_catalog_page.php?Submit=Clear&Page=&ID_Website_Section=000000000001
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รปูที ่8.1.1.3 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลูBlog 

 

 
รปูที ่8.1.1.4 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูBlog 

 
 8.1.2 จดัการเน้ือหา 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : จดัการเวบ็ Blog  > เวบ็ Blog > จดัการเนื้อหา 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการเนื้อหาทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลู Category สามารถท าไดใ้นเมนูนี้ 

โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการ

แกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลู
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 
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เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลู Category โดย ระบบจะ
แสดงแบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
- Category คอื ใหใ้สช่ื่อ Category ทีต่อ้งการลงไป  
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- วดป. ท่ีสรา้ง คอื ใหเ้ลอืกวนัเดอืนปีทีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพ Icon คอื ใหใ้สร่ปูภาพ Icon ทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
 

 
รปูที ่8.1.2.1 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลู Category 

 
 

 
 

รปูที ่8.1.2.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลู Category 
 

 หลงัจากสรา้ง Category เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  Page เพื่อเขา้ไปสรา้งขอ้มลู 

Page โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หาก

http://asana-pc/NFE-LR/module/lr_mod/manage_catalog_page.php?Submit=Clear&Page=&ID_Website_Section=000000000001
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ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอก
ขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 
- จดัการ Category คอื ใหเ้ลอืก Category ทีต่อ้งการลงไป 
- จดัการ Page คอื ใหใ้สช่ื่อ Page ทีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- วดป. คอื ใหเ้ลอืกวนัเดอืนปีทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
 

 
รปูที ่8.1.2.3 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลู Page 
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รปูที ่8.1.2.4 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลู Page 
 

 หลงัจากสรา้ง Page เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  เอกสารแนบ เพื่อเขา้ไปสรา้งขอ้มลู 

เอกสารแนบโดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หาก

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอก
ขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 
- หวัข้อ คอื ใหใ้สช่ื่อหวัขอ้ ทีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- ไฟลแ์นบ คอื ใหใ้สไ่ฟลแ์นบทีต่อ้งการลงไป 
- ลิงค ์คอื ใหใ้ส ่ลงิค ์URL ทีต่อ้งการลงไป 
- Embedded คอื ใหใ้สE่mbedded ทีC่opy มาจากยทูปูลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 

http://asana-pc/NFE-LR/module/lr_mod/manage_catalog_page.php?Submit=Clear&Page=&ID_Website_Section=000000000001
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รปูที ่8.1.2.5 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลู เอกสารแนบ 

 

 
 

รปูที ่8.1.2.6 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลู เอกสารแนบ 
 

 หากตอ้งการจดัการความคดิเหน็ ใหก้ดทีปุ่ม่  ความคดิเหน็ ในหน้า Page เพื่อเขา้ไป

สรา้งขอ้มลู ความคดิเหน็ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณ

ดา้นขวาบน หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชดุขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆ
ขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการ
ยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

  
โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 

- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดแสดงความคดิเหน็ทีต่อ้งการลงไป 
- ผูแ้สดงความคิดเหน็ คอื ใหใ้ส ่ชื่อผูแ้สดงความคดิเหน็ทีต่อ้งการลงไป 
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- IP Address คอื ใหใ้ส ่IP Address ของผูแ้สดงความคดิเหน็ลงไป 
- วนัท่ี คอื ใหเ้ลอืกวนัทีท่ีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 3 แบบ คอื  1. เผยแพร ่2. ไม่

เผยแพร่ 3. มาใหม ่
 

 
รปูที ่8.1.2.7 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลู ความคดิเหน็ 

 
 

 
 

รปูที ่8.1.2.8 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลู ความคดิเหน็ 
 

 8.1.3 จดัการส่ือ 
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : จดัการเวบ็ Blog  > เวบ็ Blog > จดัการสือ่ 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการสือ่ทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูหมวดหมู่สือ่ สามารถท าไดใ้นเมนูนี้ 

โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการ

แกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลู
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 
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ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูหมวดหมู่สือ่ โดย ระบบจะ

แสดงแบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
- หมวดหมูส่ื่อ คอื ใหใ้สช่ื่อ หมวดหมู่สือ่ ทีต่อ้งการลงไป  
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- วดป.  คอื ใหเ้ลอืกวนัเดอืนปีทีต่อ้งการลงไป 
- รปูภาพ Icon คอื ใหใ้สร่ปูภาพ Icon ทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 

 
รปูที ่8.1.3.1 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลูหมวดหมู่สือ่ 

 

 
รปูที ่8.1.3.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูหมวดหมู่สือ่ 

   หลงัจากสรา้ง หมวดหมู่สือ่ เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  สือ่ เพื่อเขา้ไปสรา้งขอ้มลู สือ่  
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โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการ

แกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลู
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 
- ส่ือ คอื ใหใ้สช่ื่อสือ่ ทีต่อ้งการลงไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- ไฟลแ์นบ คอื ใหใ้สไ่ฟลแ์นบทีต่อ้งการลงไป 
- ลิงค ์คอื ใหใ้ส ่ลงิค ์URL ทีต่อ้งการลงไป 
- Embedded คอื ใหใ้สE่mbedded ทีC่opy มาจากยทูปูลงไป 
- วดป.  คอื ใหเ้ลอืกวนัเดอืนปีทีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. แสดงผล คอืขอ้มลูชุดน้ีจะสามารถเหน็ในดา้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้ 
 2. ไม่ใชง้าน คอื ขอ้มลูชุดน้ีจะไม่สามารถมองเหน็ในหน้าเวบ็ไซต ์แต่จะเหน็ในสว่น

ของการจดัการขอ้มลู 
 

 
รปูที ่8.1.3.3 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลู สือ่ 
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รปูที ่8.1.3.4 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลู สือ่ 
 

 หลงัจากสรา้ง สือ่ เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดทีปุ่ม่  ความคดิเหน็ เพื่อเขา้ไปสรา้งขอ้มลู 

ความคดิเหน็ โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน 

หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อ
กรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

โดยมแีบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดแสดงความคดิเหน็ทีต่อ้งการลงไป 
- ผูแ้สดงความคิดเหน็ คอื ใหใ้ส ่ชื่อผูแ้สดงความคดิเหน็ทีต่อ้งการลงไป 
- IP Address คอื ใหใ้ส ่IP Address ของผูแ้สดงความคดิเหน็ลงไป 
- วนัท่ี คอื ใหเ้ลอืกวนัทีท่ีต่อ้งการลงไป 
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 3 แบบ คอื  1. เผยแพร ่2. ไม่

เผยแพร่ 3. มาใหม ่
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รปูที ่8.1.3.5 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลู ความคดิเหน็ 

 

 
 

รปูที ่8.1.3.6 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลู ความคดิเหน็ 
 

9. จดัการผูใ้ช้ระบบ ประกอบด้วยเมนูย่อย 1 เมนูดงัต่อไปน้ี 
9.1 ผูใ้ช้งานระบบ ประกอบด้วยเมนูยอ่ย 2 เมนูดงัต่อไปน้ี 
 9.1.1 จดัการระดบัสิทธ์ิ 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : จดัการผูใ้ชร้ะบบ  > ผูใ้ชง้านระบบ > จดัการระดบัสทิธิ ์
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการระดบัสทิธิ ์ทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูระดบัสทิธิ ์สามารถท าไดใ้นเมนูนี้ 

โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการ

แกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลู
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาล่างเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
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หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 
 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูระดบัสทิธิ ์โดย ระบบจะ

แสดงแบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
- ระดบัสิทธ์ิ คอื ใหใ้สช่ื่อระดบัสทิธิ ์ทีต่อ้งการลงไป  และหลงัจากสรา้งชื่อระดบัสทิธิแ์ลว้ใหผู้ใ้ช้

ท าเครื่องหมาย / ทีเ่มนูทีต่อ้งการใหร้ะดบัสทิธิน้ี์เขา้ถงึ 
 

 
รปูที ่9.1.1.1 แสดงหน้าจอ จดัการขอ้มลูระดบัสทิธิ ์

 

 
 

รปูที ่9.1.1.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการขอ้มลูระดบัสทิธิ ์
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 9.1.2 จดัการผูใ้ช้งานระบบ 
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : จดัการผูใ้ชร้ะบบ  > ผูใ้ชง้านระบบ > จดัการผูใ้ชง้านระบบ 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการผูใ้ชง้านระบบทัง้หมด 

อธบิายการใชง้านเมนู 
เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเพิม่แกไ้ข หรอืลบ ขอ้มลูผูใ้ชง้านระบบ สามารถท าไดใ้นเมนูนี้ 

โดยถา้ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกดทีปุ่ม่ เพิม่ขอ้มลู ( เพิม่ขอ้มลู) บรเิวณดา้นขวาบน หากตอ้งการ

แกไ้ขขอ้มลูใหก้ดทีปุ่ม่ แกไ้ข ( ) หลงัชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยในทุกๆขัน้ตอนเมื่อกรอกขอ้มลู
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดทีปุ่ม่บนัทกึหรอืเปลีย่นแปลงดา้นขวาลา่งเป็นการยนืยนั 

ถา้เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมใ่หก้ดปุม่ บนัทกึ ( 
บันทึก

 ) หากเป็นการแกไ้ขใหก้ดปุม่ 

ปรบัปรุง   (
ปรับปรุ ง

 ) เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู และหากตอ้งการลบขอ้มลูกดทีปุ่ม่ ลบ ( ) หลงั
ชุดขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หมายเหต ุ:ถา้ไม่กดบนัทกึหรอืปรบัปรุงขอ้มลู ระบบจะไมท่ าการบนัทกึขอ้มลูทีท่ าการเปลีย่นแปลง 

 
เมื่อเขา้มาในเมนูนี้แลว้ระบบจะแสดง แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูผูใ้ชง้านระบบ โดย ระบบ

จะแสดงแบบฟอรม์ใหผู้ใ้ชก้รอกดงันี้  
- ช่ือ – สกลุ คอื ใหใ้สช่ื่อนามสกลุทีต่อ้งการลงไป 
- ระดบัสิทธ์ิ คอื ใหเ้ลอืกระดบัสทิธิท์ีต่อ้งการลงไป 
- สถานะเป็นผูด้แูลระบบ คอื ถา้ตอ้งการใหผู้ใ้ชเ้ป็นสถานะผูด้แูลระบบซึง่จะสามารถเขา้มา

จดัการขอ้มลูหอ้งสมุดไดทุ้กหอ้งสมุด ใหท้ าการ ท าเครื่องหมาย / ในช่องสีเ่หลยีมเลก็ๆ 
- ห้องสมุด คอื ใหเ้ลอืกหอ้งสมุดทีต่อ้งการลงไป 
- อีเมล ์คอื ใหใ้ส ่E-mail ของผูใ้ชล้งไป 
- รายละเอียด คอื ใหใ้สร่ายละเอยีดทีต่อ้งการลงไป 
- Username คอื ใหใ้ส ่Username ทีต่อ้งการลงไป Username ไม่สามารถเปลีย่นทีห่ลงัได ้
- Passwords คอื ใหใ้ส ่Passwords ทีต่อ้งการลงไป Passwords สามารถเปลีย่นทีห่ลงัได ้
- สถานะการแสดงผล คอื ระบบจะมสีถานะการใชง้านใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื   

 1. ใชง้าน คอืผูใ้ชง้านระบบสามารถใชง้านไดป้กต ิ
 2. ไม่ใชง้าน คอื ผูใ้ชง้านระบบจะไม่สามารถใชง้านระบบได ้
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รปูที ่9.1.2.1 แสดงหน้าจอ จดัการผูใ้ชง้านระบบ 

 

 
 

รปูที ่9.1.2.2 แสดงหน้าจอ แบบฟอรม์จดัการผูใ้ชง้านระบบ 
 

10. ข้อมูลสถิติ ประกอบด้วยเมนูย่อย 2 เมนูดงัต่อไปน้ี 
10.1 สถิติข้อมูลทรพัยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยเมนูย่อย 9 เมนูดงัต่อไปน้ี  
 10.1.1 รายช่ือหนังสือใหม ่

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูสถติ ิ> สถติขิอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ > รายชื่อหนงัสอืใหม ่
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ แสดงขอ้มลูรายชื่อหนงัสอืใหม่ ทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะดรูายงานขอ้มลูรายชื่อหนงัสอืใหม่ ใหท้ าการเลอืก เดอืนและปี และ
รปูแบบการแสดงผล ทีต่อ้งการลงไปแลว้กดแสดงผล ระบบจะแสดงรายงานตามเงื่อนไขทีถู่ก
ก าหนดดงัภาพ 
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รปูที ่10.1.1.1 แสดงหน้าจอ รายชื่อหนงัสอืใหม ่
 
 10.1.2 รายช่ือส่ือใหม ่

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูสถติ ิ> สถติขิอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ > รายชื่อสือ่ใหม ่
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ แสดงขอ้มลูรายชื่อสือ่ใหม่ ทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะดรูายงานขอ้มลูรายชื่อสือ่ใหม่ ใหท้ าการเลอืก เดอืนและปี และ
รปูแบบการแสดงผล ทีต่อ้งการลงไปแลว้กดแสดงผล ระบบจะแสดงรายงานตามเงื่อนไขทีถู่ก
ก าหนดดงัภาพ 

 

 
 

รปูที ่10.1.2.1 แสดงหน้าจอ รายชื่อสือ่ใหม ่
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 10.1.3 รายช่ือสมาชิกใหม ่
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูสถติ ิ> สถติขิอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ > รายชื่อสมาชกิใหม ่
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ แสดงขอ้มลูรายชื่อสมาชกิใหม่ทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะดรูายงานขอ้มลูรายชื่อสมาชกิใหม่ ใหท้ าการเลอืก เดอืนและปี และ
รปูแบบการแสดงผล ทีต่อ้งการลงไปแลว้กดแสดงผล ระบบจะแสดงรายงานตามเงื่อนไขทีถู่ก
ก าหนดดงัภาพ 

 
 

รปูที ่10.1.3.1 แสดงหน้าจอ รายชื่อสมาชกิใหม่ 
 
 10.1.4 รายช่ือหนังสือแยกตามหมวดหมู ่

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูสถติ ิ> สถติขิอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ > รายชื่อหนงัสอืแยก
ตามหมวดหมู ่
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ แสดงขอ้มลูรายชื่อหนงัสอืแยกตามหมวดหมู่ทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะดรูายงานขอ้มลูรายชื่อหนงัสอืแยกตามหมวดหมูใ่หท้ าการเลอืก 
หมวดหมู่หลกั หมวดหมูย่่อย และรปูแบบการแสดงผล ทีต่อ้งการลงไปแลว้กดแสดงผล ระบบจะ
แสดงรายงานตามเงื่อนไขทีถู่กก าหนดดงัภาพ 
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รปูที ่10.1.4.1 แสดงหน้าจอ รายชื่อหนงัสอืแยกตามหมวดหมู่ 
 
 10.1.5 รายช่ือส่ือแยกตามหมวดหมู ่

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูสถติ ิ> สถติขิอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ > รายชื่อสือ่แยกตาม
หมวดหมู ่
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ แสดงขอ้มลูรายชื่อสือ่แยกตามหมวดหมู่ทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะดรูายงานขอ้มลูรายชื่อสือ่แยกตามหมวดหมู่ ใหท้ าการเลอืก 
หมวดหมู่ และรปูแบบการแสดงผล ทีต่อ้งการลงไปแลว้กดแสดงผล ระบบจะแสดงรายงานตาม
เงื่อนไขทีถู่กก าหนดดงัภาพ 

 
 

รปูที ่10.1.5.1 แสดงหน้าจอ รายชื่อสือ่แยกตามหมวดหมู่ 
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 10.1.6 รายช่ือสมาชิกตามเง่ือนไข 
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูสถติ ิ> สถติขิอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ > รายชื่อสมาชกิตาม
เงื่อนไข 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ แสดงขอ้มลูรายชื่อสมาชกิตามเงื่อนไขทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะดรูายงานขอ้มลูรายชื่อสมาชกิตามเงื่อนไข ใหท้ าการเลอืก สถานะ
สมาชกิ ประเภท เพศ ระดบัการศกึษา อาชพี ช่วงอายุ และรปูแบบการแสดงผล ทีต่อ้งการลงไปแลว้
กดแสดงผล ระบบจะแสดงรายงานตามเงื่อนไขทีถู่กก าหนดดงัภาพ 

 

 
 

รปูที ่10.1.6.1 แสดงหน้าจอ รายชื่อสมาชกิตามเงื่อนไข 
 

 10.1.7 จ านวนหนังสือแยกตามหมวดหมู ่
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูสถติ ิ> สถติขิอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ > จ านวนหนงัสอืแยก
ตามหมวดหมู ่
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ แสดงขอ้มลูจ านวนหนงัสอืแยกตามหมวดหมู่ทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะดรูายงานขอ้มลูจ านวนหนงัสอืแยกตามหมวดหมู่ ใหท้ าการเลอืก 
หมวดหมู่หลกั หมวดหมูย่่อย และรปูแบบการแสดงผล ทีต่อ้งการลงไปแลว้กดแสดงผล ระบบจะ
แสดงรายงานตามเงื่อนไขทีถู่กก าหนดดงัภาพ 
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รปูที ่10.1.7.1 แสดงหน้าจอ จ านวนหนงัสอืแยกตามหมวดหมู่ 
 
 10.1.8 จ านวนส่ือแยกตามหมวดหมู ่

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูสถติ ิ> สถติขิอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ > จ านวนสือ่แยกตาม
หมวดหมู ่
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ แสดงขอ้มลูจ านวนสือ่แยกตามหมวดหมู่ทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะดรูายงานขอ้มลูจ านวนสือ่แยกตามหมวดหมู่ ใหท้ าการเลอืก รปูแบบ
การแสดงผล ทีต่อ้งการลงไปแลว้กดแสดงผล ระบบจะแสดงรายงานตามเงื่อนไขทีถู่กก าหนดดงั
ภาพ 
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รปูที ่10.1.8.1 แสดงหน้าจอ จ านวนสือ่แยกตามหมวดหมู่ 
 
 10.1.9 จ านวนสมาชิกตามเง่ือนไข 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูสถติ ิ> สถติขิอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ > จ านวนสมาชกิตาม
เงื่อนไข 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ แสดงขอ้มลูจ านวนสมาชกิตามเงื่อนไข ทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะดรูายงานขอ้มลูจ านวนสมาชกิตามเงื่อนไข ใหท้ าการเลอืก สถานะ
สมาชกิ ประเภท เพศ ระดบัการศกึษา อาชพี ชว่งอายุ และ รปูแบบการแสดงผล ทีต่อ้งการลงไป
แลว้กดแสดงผล ระบบจะแสดงรายงานตามเงื่อนไขทีถู่กก าหนดดงัภาพ 
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รปูที ่10.1.9.1 แสดงหน้าจอ จ านวนสมาชกิตามเงื่อนไข 
 
10.2 สถิติงานบริการ ประกอบด้วยเมนูย่อย 9 เมนูดงัต่อไปน้ี 
 10.2.1 รายช่ือหนังส่ือท่ีมีผูใ้ช้บริการมากท่ีสุด 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูสถติ ิ> สถติงิานบรกิาร > รายชื่อหนงัสือ่ทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารมาก
ทีส่ดุ 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ แสดงขอ้มลูรายชื่อหนงัสือ่ทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ
ทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะดรูายงานขอ้มลูรายชื่อหนงัสือ่ทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ ใหท้ าการเลอืก 
ช่วงเวลา และ รปูแบบการแสดงผล ทีต่อ้งการลงไปแลว้กดแสดงผล ระบบจะแสดงรายงานตาม
เงื่อนไขทีถู่กก าหนดดงัภาพ 

 

 
 

รปูที ่10.2.1.1 แสดงหน้าจอ รายชื่อหนงัสือ่ทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ 
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 10.2.2 รายช่ือส่ือท่ีมีผูใ้ช้บริการมากท่ีสุด 
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูสถติ ิ> สถติงิานบรกิาร > รายชื่อสือ่ทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ แสดงขอ้มลูรายชื่อสือ่ทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ ทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะดรูายงานขอ้มลูรายชื่อสือ่ทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ ใหท้ าการเลอืก 
ช่วงเวลา และ รปูแบบการแสดงผล ทีต่อ้งการลงไปแลว้กดแสดงผล ระบบจะแสดงรายงานตาม
เงื่อนไขทีถู่กก าหนดดงัภาพ 

 

 
 

รปูที ่10.2.2.1 แสดงหน้าจอ รายชื่อสือ่ทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ 
 
 10.2.3 รายงานผลการยืมคืน (หนังสือ) 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูสถติ ิ> สถติงิานบรกิาร > รายงานผลการยมืคนื (หนงัสอื) 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ แสดงขอ้มลู รายงานผลการยมืคนื (หนงัสอื) ทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะดรูายงานขอ้มลู รายงานผลการยมืคนื (หนงัสอื) ใหท้ าการเลอืก 
ช่วงเวลา รหสัผูใ้ช ้รหสัหนงัสอื สถานะการใชบ้รกิาร และ รปูแบบการแสดงผล ทีต่อ้งการลงไปแลว้
กดแสดงผล ระบบจะแสดงรายงานตามเงื่อนไขทีถู่กก าหนดดงัภาพ 
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รปูที ่10.2.3.1 แสดงหน้าจอ รายงานผลการยมืคนื (หนงัสอื) 
 
 10.2.4 รายงานผลการยืมคืน (ส่ือ) 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูสถติ ิ> สถติงิานบรกิาร > รายงานผลการยมืคนื (สือ่) 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ แสดงขอ้มลู รายงานผลการยมืคนื (สือ่) ทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะดรูายงานขอ้มลู รายงานผลการยมืคนื (สือ่) ใหท้ าการเลอืก ช่วงเวลา 
รหสัผูใ้ช ้รหสัหนงัสอื สถานะการใชบ้รกิาร และ รปูแบบการแสดงผล ทีต่อ้งการลงไปแลว้กด
แสดงผล ระบบจะแสดงรายงานตามเงื่อนไขทีถู่กก าหนดดงัภาพ 

 

 
 

รปูที ่10.2.4.1 แสดงหน้าจอ รายงานผลการยมืคนื (สือ่) 
 
 
 
 
 



 107 

 10.2.5 สถิติการยืมคืน (หนังสือ) ตามเง่ือนไข 
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูสถติ ิ> สถติงิานบรกิาร > สถติกิารยมืคนื (หนงัสอื) ตาม
เงื่อนไข 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ แสดงขอ้มลู สถติกิารยมืคนื (หนงัสอื) ตามเงื่อนไข 
ทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะดรูายงานขอ้มลู สถติกิารยมืคนื (หนงัสอื) ตามเงื่อนไข ใหท้ าการ
เลอืก การแสดงผล รายวนั/รายเดอืน/รายปี หมวดหมู่ เดอืน/ปี และ รปูแบบการแสดงผล ทีต่อ้งการ
ลงไปแลว้กดแสดงผล ระบบจะแสดงรายงานตามเงื่อนไขทีถู่กก าหนดดงัภาพ 

 

 
 

รปูที ่10.2.5.1 แสดงหน้าจอ สถติกิารยมืคนื (หนงัสอื) ตามเงื่อนไข 
 
 10.2.6 สถิติการยืมคืน (ส่ือ) ตามเง่ือนไข 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูสถติ ิ> สถติงิานบรกิาร > สถติกิารยมืคนื (สือ่) ตามเงื่อนไข 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ แสดงขอ้มลู สถติกิารยมืคนื (สือ่) ตามเงื่อนไข ทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะดรูายงานขอ้มลู สถติกิารยมืคนื (สือ่) ตามเงื่อนไข ใหท้ าการเลอืก 
การแสดงผล รายวนั/รายเดอืน/รายปี หมวดหมู่ เดอืน/ปี และ รปูแบบการแสดงผล ทีต่อ้งการลงไป
แลว้กดแสดงผล ระบบจะแสดงรายงานตามเงื่อนไขทีถู่กก าหนดดงัภาพ 

 

 
 

รปูที ่10.2.6.1 แสดงหน้าจอ สถติกิารยมืคนื (สือ่) ตามเงื่อนไข 
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 10.2.7 สมาชิกค้างส่ง (หนังสือ) 
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูสถติ ิ> สถติงิานบรกิาร > สมาชกิคา้งสง่ (หนงัสอื) 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ แสดงขอ้มลู สมาชกิคา้งสง่ (หนงัสอื) ทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะดรูายงานขอ้มลู สมาชกิคา้งสง่ (หนงัสอื) ใหท้ าการเลอืก รหสัผูใ้ช ้
รหสัหนงัสอื และ รปูแบบการแสดงผล ทีต่อ้งการลงไปแลว้กดแสดงผล ระบบจะแสดงรายงานตาม
เงื่อนไขทีถู่กก าหนดดงัภาพ 

 

 
 

รปูที ่10.2.7.1 แสดงหน้าจอ สมาชกิคา้งสง่ (หนงัสอื) 
 
 10.2.8 สมาชิกค้างส่ง (ส่ือ) 

การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูสถติ ิ> สถติงิานบรกิาร > สมาชกิคา้งสง่ (สือ่) 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ แสดงขอ้มลู สมาชกิคา้งสง่ (สือ่) ทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะดรูายงานขอ้มลู สมาชกิคา้งสง่ (สือ่) ใหท้ าการเลอืก รหสัผูใ้ช ้รหสั
หนงัสอื และ รปูแบบการแสดงผล ทีต่อ้งการลงไปแลว้กดแสดงผล ระบบจะแสดงรายงานตาม
เงื่อนไขทีถู่กก าหนดดงัภาพ 

 

 
 

รปูที ่10.2.8.1 แสดงหน้าจอ สมาชกิคา้งสง่ (สือ่) 
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 10.2.9 จ านวนผูใ้ช้บริการต่อวนั 
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ขอ้มลูสถติ ิ> สถติงิานบรกิาร > จ านวนผูใ้ชบ้รกิารต่อวนั 
หน้าทีก่ารท างาน 

หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ แสดงขอ้มลู จ านวนผูใ้ชบ้รกิารต่อวนั ทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะดรูายงานขอ้มลู จ านวนผูใ้ชบ้รกิารต่อวนั ใหท้ าการเลอืกการแสดงผล 
รายวนั/รายเดอืน/รายปี เดอืน/ปี และ รปูแบบการแสดงผล ทีต่อ้งการลงไปแลว้กดแสดงผล ระบบจะ
แสดงรายงานตามเงื่อนไขทีถู่กก าหนดดงัภาพ 

 

 
 

รปูที ่10.2.9.1 แสดงหน้าจอ จ านวนผูใ้ชบ้รกิารต่อวนั 
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11. เปล่ียนรหสัผา่น 
การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : เปลีย่นรหสัผ่าน 
หน้าทีก่ารท างาน  

  หน้าทีก่ารท างานของเมนูนี้ ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูการเปลีย่นรหสัผา่น ทัง้หมด 
อธบิายการใชง้านเมนู 

   เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะท าการเปลีย่นรหสัผ่านหรอื Passwords กท็ าไดโ้ดยการใสร่หสัผ่านเขา้ในช่อง 
Old Passwords และใสร่หสัผ่านใหม่ลงไปในช่อง New Passwords และใสข่อ้มลูรหสัผ่านใหมซ่ ่าอกีครัง้ในช่อง 
Confirm Passwords แลว้กดChange Passwords ระบบจะท าการเปลีย่นรหสัผ่านใหท้นัท ี

 

 
 

รปูที ่11.1 แสดงหน้าจอการเปลีย่นรหสัผ่าน 
 

12. ออกจากระบบ 
 การเขา้ถงึขอ้มลูการท างาน  : ออกจากระบบ 

อธบิายการใชง้านเมนู 
 เมื่อผูใ้ชต้อ้งการทีจ่ะเลกิการท างานแลว้ใหก้ดทีเ่มนูออกจากระบบเพื่อใหร้ะบบเคลยีรข์อ้มลูระบบ
ทัง้หมด 

  

 
 

12.1 แสดงเมนูออกจากระบบ 


