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Chapter 1  เขาใชระบบ e-Book     
 

1.1 เปดระบบ e-Book 
การเปดระบบ e-Book สามารถทําไดดังน้ี  
1) เปดใชงานระบบผานเว็บเบราเซอร (Web Browser) โดยระบบใชงานไดดีกบัเว็บเบราเซอร              

Google Chrome จากน้ันพิมพเว็บไซตของระบบบริเวณแถบที่อยู (Address Bar) ของเว็บเบราเซอรดังน้ี 
 

 
 

2) กดปุม Enter ที่คียบอรดจะปรากฏหนาแรกของระบบดังรูปที่ 1.1 
 

 
 

รูปที่ 1.1   หนาแรกระบบ e-Book 
 
 

1.2 เขาใชระบบ e-Book 
ผูดูแลระบบสามารถลงช่ือเขาใชระบบไดดังน้ี 
1) ไปยังสวน Login คลิกเลือกกลุมผูใชเปน ผูดูแลระบบ 
2) พิมพช่ือผูใชลงในชอง ชื่อผูใช 
3) พิมพรหัสผานลงในชอง รหัสผาน 

4) คลิกปุม  เพ่ือเขาใชงานระบบ 
5) หากช่ือผูใชหรือรหัสผานไมถูกตอง หรือ ยังไมไดลงทะเบียน หรือ ระบบไมอนุญาต               

ใหเขาใชงาน จะปรากฏขอความแจง ดังรูปที่ 1.2 

http://ebook.bsri.swu.ac.th 
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รูปที่ 1.2   หนาจอแจงผลการตรวจสอบช่ือผูใชหรือรหัสผาน 
 

 
6) เมื่อลงช่ือเขาใชระบบเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาจอตอนรับเขาสูระบบ ดังรูปที่ 1.3 

 

 
 

รูปที่ 1.3   หนาจอตอนรับเขาสูระบบ e-Book 
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หนาจอตอนรับเขาสูระบบ e-Book จะแสดงช่ือผูใชและสวนการทํางานหลักของระบบ 
ประกอบดวย 8 สวน ดังน้ี 

1) My Menu เปนสวนที่ใชแสดงเมนูการทํางานของผูดูแลระบบ ประกอบดวยเมนูสําหรับ
จดัการขอมลูพ้ืนฐาน บลอ็ก อัพโหลดเอกสาร เสนอเอกสาร ประกาศขาว และออกจากระบบ 

2) Main Menu เปนเมนูหลักสําหรับทุกกลุมผูใช ประกอบดวยเมนูสําหรับสืบคนเอกสารสอน 
สืบคนเอกสารทั่วไป ผลงานนิสิต เอกสารใหม บล็อก และคูมือการใชงานระบบ  

3) Hit Tags เปนสวนแสดงคําสําคัญ (Keyword) ที่ผูใชกําหนดใหกับเอกสารตาง ๆ มากที่สุด 
20 ลําดับแรก และสามารถคลิกคําสําคัญเพ่ือดูเอกสารที่เกี่ยวของได 

4) Hit Search เปนสวนแสดงคําคนที่ใชคนหาเอกสารมากที่สุด 20 ลําดับแรก และสามารถ
คลิกคําคนเพ่ือดูเอกสารที่เกี่ยวของได 

5) ขาวประชาสัมพันธ  เปนสวนที่ใชสําหรับแสดงขาวประชาสัมพันธจากอาจารยผูสอนและ
ผูดูแลระบบ 

6) เอกสารเผยแพร เปนสวนเผยแพรเอกสารทั่วไป ที่ผูใชกลุมตาง ๆ ไดอัพโหลดไว 
7) ผลงานนิสิต เปนสวนเผยแพรผลงานนิสิต ที่ไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอน 
8) บันทึกลาสุด เปนสวนแสดงบันทึกลาสุดจากบล็อกตาง ๆ 
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Chapter 2  การจัดการขอมูลพื้นฐาน        
 
การจัดการขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวยขอมูลรายวิชา หมวดหมู หมวดหมูยอย อาจารย นิสิต 

และภาค/ปการศึกษาปจจุบัน ซึ่งเมนูตาง ๆ จะอยูในสวนของ My Menu ดังรูปที่ 2.1  
 

 

รูปที่ 2.1   เมนู การจัดการขอมูลพ้ืนฐาน 

 
โดยในสวนของเมนู การจัดการขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวยเมนูยอย 7 เมนูดังน้ี 
1) ขอมูลรายวิชา ใชสําหรับเพ่ิม คนหา แกไข และลบขอมูลรายวิชา 
2) ขอมูลหมวดหมู ใชสําหรับเพ่ิม คนหา แกไข และลบขอมูลหมวดหมูของเอกสาร 
3) ขอมูลหมวดหมูยอย ใชสําหรับเพ่ิม คนหา แกไข และลบขอมูลหมวดหมูยอยของเอกสาร 
4) ขอมูลอาจารย ใชสําหรับเพ่ิม คนหา แกไข และลบขอมูลอาจารย 
5) ขอมูลนิสิต ใชสําหรับเพ่ิม คนหา แกไข และลบขอมูลนิสิต 
6) ขอมูลภาค/ปการศึกษาปจจุบัน ใชสําหรับกําหนดภาค/ปการศึกษาปจจุบันของระบบ 
7) ขอมูลหมวดหมูบล็อก ใชสําหรับเพ่ิม คนหา แกไข และลบขอมูลหมวดหมูของบล็อก 
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2.1 ขอมูลรายวิชา 
ใชสําหรับเพ่ิม คนหา แกไข และลบรายวิชาตาง ๆ โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

1) เพิ่มขอมูลรายวิชา 

การเพ่ิมขอมูลรายวิชา มีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 
1.1) คลิกเมนู ขอมูลรายวิชา 
1.2) กรอกขอมูลรายวิชา ดังน้ี 

- รหัสวิชา (ไทย)* : พิมพรหัสวิชา เปนภาษาไทย 
- รหัสวิชา (อังกฤษ)* : พิมพรหัสวิชา  เปนภาษาอังกฤษ 
- ปหลักสูตร* : พิมพปหลักสูตร เปนตัวเลข เชน 2555 
- ช่ือวิชา (ไทย)* : พิมพช่ือวิชา เปนภาษาไทย 
- ช่ือวิชา (อังกฤษ)* : พิมพช่ือวิชา เปนภาษาอังกฤษ 
- หนวยกิต* : พิมพหนวยกิตของรายวิชา 
- ประเภทวิชา : คลิกเลือกประเภทวิชา 
- คําอธิบายรายวิชา (ไทย) : พิมพคําอธิบายรายวิชา เปนภาษาไทย 
- คําอธิบายรายวิชา (อังกฤษ) : พิมพคําอธิบายรายวิชา เปนภาษาอังกฤษ 

1.3) เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอยดังรูปที่ 2.2 ใหคลิกปุม    เพ่ือบันทึกขอมูล
เขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

 

รูปที่ 2.2   หนาจอเพ่ิมขอมูลรายวิชา 
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2) คนหาขอมูลรายวิชา 

ขั้นตอนคนหาขอมูลรายวิชา มีดังน้ี 
2.1) คลิกเมนู ขอมูลรายวิชา 

2.2) คลิกปุม  จะปรากฏหนาตางคนหาขอมูลหมวดหมูดังรูปที่ 2.3 
     

 

 

รูปที่ 2.3   หนาตางคนหาขอมูลรายวิชา 

 
2.3) พิมพขอมูลบางสวนของรหัสวิชาสําหรับสืบคน จากน้ันกดปุม Enter ที่คียบอรดหรือ     

คลิกปุม   เพ่ือแสดงผลการคนหา ดังรูปที่ 2.4  
 

 

รูปที่ 2.4   ผลการคนหาขอมูลรายวิชา 
 

2.4) กดปุมแท็บ (Tab) ที่คียบอรดหรือเลื่อนเมาสไปยังเครื่องหมาย    หลังช่ือวิชา            
ที่ตองการ จากน้ันกดปุม Enter หรือคลิกเมาสตามลําดับ เพ่ือแสดงขอมูลรายวิชาที่เลือก 

2.5) ระบบแสดงขอมูลรายวิชาที่สืบคนลงในหนาจอขอมูลรายวิชา ดังรูปที่ 2.5 
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รูปที่ 2.5   รายละเอียดขอมูลรายวิชาจากการคนหา 

 

3) แกไขขอมูลรายวิชา 

ขั้นตอนแกไขขอมูลรายวิชา มีดังน้ี 
3.1) คลิกเมนู ขอมูลรายวิชา และคนหาขอมูลรายวิชาที่ตองการแกไข 
3.2) แกไขขอมูลตามตองการ 

3.3) เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม     เพ่ือบันทึกขอมูลที่แกไข        
เขาสูระบบ  

3.4) จากน้ันระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

4) ลบขอมูลรายวิชา 

ขั้นตอนลบขอมูลรายวิชา มีดังน้ี 
4.1) คลิกเมนู ขอมูลรายวิชา และคนหาขอมูลรายวิชาที่ตองการลบขอมูล 

4.2) จากน้ันคลิกปุม   ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือยืนยันการลบขอมูล
รายวิชา ดังรูปที่ 2.6 
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รูปที่ 2.6   ยืนยันการลบขอมูลรายวิชา 

 

4.3) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบขอมูล หรือ คลิกปุม    
เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 

4.4) เมื่อคลิกปุมตกลง ระบบจะตรวจสอบวามีการเปดรายวิชาดังกลาวหรือไม หากไมมี
ระบบจะลบขอมูลรายวิชาดังกลาวให แตหากมีระบบจะไมลบขอมูลรายวิชาดังกลาวให 

4.5) ระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 
 

2.2 ขอมูลหมวดหมู 

ใชสําหรับเพ่ิม คนหา แกไข และลบขอมูลหมวดหมู โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

1) เพิ่มขอมูลหมวดหมู 

การเพ่ิมขอมูลหมวดหมู มีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 
1.1) คลิกเมนู ขอมูลหมวดหมู 
1.2) พิมพช่ือหมวดหมู ลงในชอง ช่ือหมวดหมู* 

1.3) เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอยดังรูปที่ 2.7 ใหคลิกปุม    เพ่ือบันทึกขอมูล
เขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

 

รูปที่ 2.7   หนาจอเพ่ิมขอมูลหมวดหมู 
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2) คนหาขอมูลหมวดหมู 

ขั้นตอนคนหาขอมูลหมวดหมู มีดังน้ี 
2.1) คลิกเมนู ขอมูลหมวดหมู 

2.2) คลิกปุม  จะปรากฏหนาตางคนหาขอมูลหมวดหมูดังรูปที่ 2.8 
     

 

 

รูปที่ 2.8   หนาตางคนหาขอมูลหมวดหมู 

 
2.3) พิมพขอมูลบางสวนของหมวดหมูสําหรับสืบคน จากน้ันกดปุม Enter ที่คียบอรดหรือ     

คลิกปุม   เพ่ือแสดงผลการคนหา ดังรูปที่ 2.9  
 

 

รูปที่ 2.9   ผลการคนหาขอมูลหมวดหมู 

2.4) กดปุมแท็บ (Tab) ที่คียบอรดหรือเลื่อนเมาสไปยังเครื่องหมาย    หลังช่ือหมวดหมู      
ที่ตองการ จากน้ันกดปุม Enter หรือคลิกเมาสตามลําดับ เพ่ือแสดงขอมูลหมวดหมูที่เลือก 

2.5) ระบบแสดงขอมูลหมวดหมูที่สืบคนลงในหนาจอขอมูลหมวดหมู ดังรูปที่ 2.10 
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รูปที่ 2.10   รายละเอียดขอมูลหมวดหมูจากการคนหา 

 

3) แกไขขอมูลหมวดหมู 

ขั้นตอนแกไขขอมูลหมวดหมู มีดังน้ี 
3.1) คลิกเมนู ขอมูลหมวดหมู และคนหาขอมูลหมวดหมูที่ตองการแกไข 
3.2) แกไขขอมูลตามตองการ 

3.3) เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม     เพ่ือบันทึกขอมูลที่แกไข        
เขาสูระบบ  

3.4) จากน้ันระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

4) ลบขอมูลหมวดหมู 

ขั้นตอนลบขอมูลหมวดหมู มีดังน้ี 
4.1) คลิกเมนู ขอมูลหมวดหมู และคนหาขอมูลหมวดหมูที่ตองการลบขอมูล 

4.2) จากน้ันคลิกปุม   ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือยืนยันการลบขอมูล
หมวดหมู ดังรูปที่ 2.11 

 

 

รูปที่ 2.11   ยืนยันการลบขอมูลหมวดหมู 

4.3) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบขอมูล หรือ คลิกปุม    
เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 

4.4) เมื่อคลิกปุมตกลง ระบบจะตรวจสอบวามีการกําหนดหมวดหมูน้ีใหเอกสารแลวหรือไม 
หากไมมีระบบจะลบขอมูลหมวดหมูดังกลาวให แตหากมีระบบจะไมลบขอมูลหมวดหมูดังกลาวให 

4.5) ระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
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2.3 ขอมูลหมวดหมูยอย 

ใชสําหรับเพ่ิม คนหา แกไข และลบขอมูลหมวดหมูยอย โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

1) เพิ่มขอมูลหมวดหมูยอย 

การเพ่ิมขอมูลหมวดหมูยอย มีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 
1.1) คลิกเมนู ขอมูลหมวดหมูยอย 
1.2) พิมพช่ือหมวดหมูยอย ลงในชอง ช่ือหมวดหมูยอย* 

1.3) เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอยดังรูปที่ 2.12 ใหคลิกปุม     เพ่ือบันทึก
ขอมูลเขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

 

รูปที่ 2.12   หนาจอเพ่ิมขอมูลหมวดหมูยอย 

 

2) คนหาขอมูลหมวดหมูยอย 

ขั้นตอนคนหาขอมูลหมวดหมูยอย มีดังน้ี 
2.1) คลิกเมนู ขอมูลหมวดหมูยอย 

2.2) คลิกปุม  จะปรากฏหนาตางคนหาขอมูลหมวดหมูยอยดังรูปที่ 2.13 
     

 

รูปที่ 2.13   หนาตางคนหาขอมูลหมวดหมูยอย 
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2.3) พิมพขอมูลบางสวนของหมวดหมูยอยสําหรับสืบคน จากน้ันกดปุม Enter ที่คียบอรด

หรือคลิกปุม   เพ่ือแสดงผลการคนหา ดังรูปที่ 2.14  
 

 

รูปที่ 2.14   ผลการคนหาขอมูลหมวดหมูยอย 

2.4) กดปุมแท็บ (Tab) ที่คียบอรดหรือเลื่อนเมาสไปยังเครื่องหมาย    หลังช่ือ          
หมวดหมูยอยที่ตองการ  จากน้ันกดปุม Enter หรือคลิกเมาสตามลําดับ  เพื่อแสดงขอมูลหมวดหมูยอย            
ที่เลือก 

2.5) ระบบแสดงขอมูลหมวดหมูยอยที่สืบคนลงในหนาจอขอมูลหมวดหมู ดังรูปที่ 2.15 
 

 

รูปที่ 2.15   รายละเอียดขอมูลหมวดหมูยอยจากการคนหา 

 

3) แกไขขอมูลหมวดหมูยอย 

ขั้นตอนแกไขขอมูลหมวดหมูยอย มีดังน้ี 
3.1) คลิกเมนู ขอมูลหมวดหมูยอย และคนหาขอมูลหมวดหมูยอยที่ตองการแกไข 
3.2) แกไขขอมูลตามตองการ 

3.3) เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม     เพ่ือบันทึกขอมูลที่แกไข        
เขาสูระบบ  

3.4) จากน้ันระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
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4) ลบขอมูลหมวดหมูยอย 

ขั้นตอนลบขอมูลหมวดหมูยอย มีดังน้ี 
4.1) คลิกเมนู ขอมูลหมวดหมูยอย และคนหาขอมูลหมวดหมูยอยที่ตองการลบขอมูล 

4.2) จากน้ันคลิกปุม   ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือยืนยันการลบขอมูล
หมวดหมูยอย ดังรูปที่ 2.16 

 

 

รูปที่ 2.16   ยืนยันการลบขอมูลหมวดหมูยอย 

 

4.3) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบขอมูล หรือ คลิกปุม    
เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 

4.4) เมื่อคลิกปุมตกลง ระบบจะตรวจสอบวามีการกําหนดหมวดหมูยอยน้ีใหเอกสารแลว
หรือไม หากไมมีระบบจะลบขอมูลหมวดหมูยอยดังกลาวให แตหากมีระบบจะไมลบขอมูลหมวดหมูยอย
ดังกลาวให 

4.5) ระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 
 

2.4 ขอมูลอาจารย 
ใชสําหรับเพ่ิม คนหา แกไข ลบขอมูล และกําหนดสิทธ์ิการใชงานระบบของอาจารย                  

โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

1) เพิ่มขอมูลอาจารย 

การเพ่ิมขอมูลอาจารย มีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 
1.1) คลิกเมนู ขอมูลอาจารย 
1.2) กรอกขอมูลอาจารย ดังน้ี 

- รหัสบุคลากร* : พิมพรหัสบุคลากรของอาจารย 
- ตําแหนงทางวิชาการ* : คลิกเลือกตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
- คํานําหนาช่ือ* : คลิกเลือกคํานําหนาช่ือของอาจารย 
- ตําแหนงอ่ืน ๆ : พิมพตําแหนงอ่ืน ๆ ของอาจารย 
- ช่ือ (ไทย)* : พิมพช่ืออาจารย เปนภาษาไทย 
- นามสกุล (ไทย)* : พิมพนามสกุลอาจารย เปนภาษาไทย 
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- ช่ือ (อังกฤษ) * : พิมพช่ืออาจารย เปนภาษาอังกฤษ 
- นามสกุล (อังกฤษ) * : พิมพนามสกุลอาจารย เปนภาษาอังกฤษ 
- วันเดือนป เกิด* : คลิกเลือกวันเดือนปเกิดของอาจารย 
- E-mail : พิมพอเีมลของอาจารย 
- รหัสผาน  : เวนไวสําหรับใหอาจารยกําหนดเมื่อลงทะเบียน หรือผูดูแลระบบ

สามารถแกไขไดในกรณีอาจารยลืมรหัสผาน 
- สถานะการทาํงาน* : คลิกเลือกสถานะการทํางานของอาจารย 

1.3) เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอยดังรูปที่ 2.17 ใหคลิกปุม     เพ่ือบันทึก
ขอมูลเขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

 

รูปที่ 2.17   หนาจอเพ่ิมขอมูลอาจารย 
 

2) คนหาขอมูลอาจารย 

ขั้นตอนคนหาขอมูลอาจารย มีดังน้ี 
2.1) คลิกเมนู ขอมูลอาจารย 

2.2) คลิกปุม  จะปรากฏหนาตางคนหาขอมูลอาจารยดังรูปที่ 2.18 
     

 

รูปที่ 2.18   หนาตางคนหาขอมูลอาจารย 
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2.3) พิมพขอมูลบางสวนของช่ืออาจารยสําหรับสืบคน จากน้ันกดปุม Enter ที่คียบอรดหรือ     

คลิกปุม   เพ่ือแสดงผลการคนหา ดังรูปที่ 2.19  
 

 

รูปที่ 2.19   ผลการคนหาขอมูลอาจารย 

2.4) กดปุมแท็บ (Tab) ที่คียบอรดหรือเลื่อนเมาสไปยังเครื่องหมาย    หลังช่ืออาจารย 
ที่ตองการ จากน้ันกดปุม Enter หรือคลิกเมาสตามลําดับ เพ่ือแสดงขอมูลอาจารยที่เลือก 

2.5) ระบบแสดงขอมูลอาจารยที่สืบคนลงในหนาจอขอมูลอาจารย ดังรูปที่ 2.20 
 

 

รูปที่ 2.20   รายละเอียดขอมูลอาจารยจากการคนหา 

 

3) แกไขขอมูลอาจารย 

ขั้นตอนแกไขขอมูลอาจารย มีดังน้ี 
3.1) คลิกเมนู ขอมูลอาจารย และคนหาขอมูลอาจารยที่ตองการแกไข 
3.2) แกไขขอมูลตามตองการ  โดยสามารถกําหนดสิทธ์ิการใชงานระบบไดในขั้นตอนน้ี           

ดวยการคลิกเลือก อนุญาตหรือยกเลิก ในสวนสิทธ์ิการใชงานระบบ 

3.3) เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม     เพ่ือบันทึกขอมูลที่แกไข        
เขาสูระบบ  

3.4) จากน้ันระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
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4) ลบขอมูลอาจารย 

ขั้นตอนลบขอมูลอาจารย มีดังน้ี 
4.1) คลิกเมนู ขอมูลอาจารย และคนหาขอมูลอาจารยที่ตองการลบขอมูล 

4.2) จากน้ันคลิกปุม   ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือยืนยันการลบขอมูล
รายวิชา ดังรูปที่ 2.21 

 

 

รูปที่ 2.21   ยืนยันการลบขอมูลอาจารย 

 

4.3) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบขอมูล หรือ คลิกปุม    
เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 

4.4) เมื่อคลิกปุมตกลง ระบบจะตรวจสอบวาอาจารยทานดังกลาวลงทะเบียนเขาใชงาน
แลวหรือไม หากยังไมลงทะเบียนระบบจะลบขอมูลอาจารยทานดังกลาวให แตหากลงทะเบียนแลวระบบ
จะไมลบขอมูลอาจารยทานดังกลาวให 

4.5) ระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 
 

2.5 ขอมูลนิสิต 

ใชสําหรับเพ่ิม คนหา แกไข ลบขอมูล และกําหนดสิทธ์ิการใชงานระบบของนิสิต โดยมีขั้นตอน
การทํางานดังน้ี 

1) เพิ่มขอมูลนิสิต 

การเพ่ิมขอมูลนิสิต มีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 
1.1) คลิกเมนู ขอมูลนิสิต 
1.2) กรอกขอมูลนิสิต ดังน้ี 

- รหัสนิสิต* : พิมพรหัสนิสิต 
- คํานําหนาช่ือ* : คลิกเลือกคํานําหนาช่ือของนิสิต 
- ช่ือ (ไทย)* : พิมพช่ือนิสิต เปนภาษาไทย 
- นามสกุล (ไทย)* : พิมพนามสกุลนิสิต เปนภาษาไทย 
- ช่ือ (อังกฤษ) * : พิมพช่ือนิสิต เปนภาษาอังกฤษ 
- นามสกุล (อังกฤษ) * : พิมพนามสกุลนิสิต เปนภาษาอังกฤษ 
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- วันเดือนป เกิด* : คลิกเลือกวันเดือนปเกิดของนิสิต 
- E-mail : พิมพอีเมลของนิสิต 
- รหัสผาน : เวนไวสําหรับใหนิสิตกําหนดเมื่อลงทะเบียนเขาใชงานระบบ หรือผูดูแล

ระบบสามารถแกไขไดในกรณีนิสิตลืมรหัสผาน 
- สถานะการศึกษา* : คลิกเลือกสถานะการศึกษาของนิสิต 

1.3) เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอยดังรูปที่ 2.22 ใหคลิกปุม     เพ่ือบันทึก
ขอมูลเขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

 

รูปที่ 2.22   หนาจอเพ่ิมขอมูลนิสิต 

 

2) คนหาขอมูลนิสิต 

ขั้นตอนคนหาขอมูลนิสิต มีดังน้ี 
2.1) คลิกเมนู ขอมูลนิสิต 

2.2) คลิกปุม  จะปรากฏหนาตางคนหาขอมูลนิสิตดังรูปที่ 2.23 
     

 

 

รูปที่ 2.23   หนาตางคนหาขอมูลนิสิต 
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2.3) พิมพขอมูลบางสวนของช่ือนิสิตสําหรับสืบคน จากน้ันกดปุม Enter ที่คียบอรดหรือ     

คลิกปุม   เพ่ือแสดงผลการคนหา ดังรูปที่ 2.24  
 

 

รูปที่ 2.24   ผลการคนหาขอมูลนิสิต 

2.4) กดปุมแท็บ (Tab) ที่คียบอรดหรือเลื่อนเมาสไปยังเครื่องหมาย    หลังช่ือนิสิต        
ที่ตองการ จากน้ันกดปุม Enter หรือคลิกเมาสตามลําดับ เพ่ือแสดงขอมูลนิสิตที่เลือก 

2.5) ระบบแสดงขอมูลนิสิตที่สืบคนลงในหนาจอขอมูลนิสิต ดังรูปที่ 2.25 
 

 

รูปที่ 2.25   รายละเอียดขอมูลนิสิตจากการคนหา 

 

3) แกไขขอมูลนิสิต 

ขั้นตอนแกไขขอมูลนิสิต มีดังน้ี 
3.1) คลิกเมนู ขอมูลนิสิต และคนหาขอมูลนิสิตที่ตองการแกไข 
3.2) แกไขขอมูลตามตองการ  โดยสามารถกําหนดสิทธ์ิการใชงานระบบไดในขั้นตอนน้ี           

ดวยการคลิกเลือก อนุญาตหรือยกเลิก ในสวนสิทธ์ิการใชงานระบบ 

3.3) เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม     เพ่ือบันทึกขอมูลที่แกไข        
เขาสูระบบ  

3.4) จากน้ันระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
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4) ลบขอมูลนิสิต 

ขั้นตอนลบขอมูลนิสิต มีดังน้ี 
4.1) คลิกเมนู ขอมูลนิสิต และคนหาขอมูลนิสิตที่ตองการลบขอมูล 

4.2) จากน้ันคลิกปุม   ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือยืนยันการลบขอมูล
รายวิชา ดังรูปที่ 2.26 

 

 

รูปที่ 2.26   ยืนยันการลบขอมูลนิสิต 
 

4.3) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบขอมูล หรือ คลิกปุม    
เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 

4.4) เมื่อคลิกปุมตกลง ระบบจะตรวจสอบวานิสิตคนดังกลาวลงทะเบียนเขาใชงานระบบ
แลวหรือไม หากยังไมลงทะเบียนระบบจะลบขอมูลนิสิตคนดังกลาวให แตหากลงทะเบียนแลวระบบจะไม
ลบขอมูลนิสิตคนดังกลาวให 

4.5) ระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 
 

2.6 ขอมูลภาค/ปการศึกษาปจจุบัน 

ใชสําหรับกําหนดภาค/ปการศึกษาปจจุบันของระบบ โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 
1) คลิกเมนู ขอมูลภาค/ปการศึกษาปจจุบัน 
2) คลิกเลือก ภาคการศึกษา และ ปการศึกษา 

3) เมื่อเลือกขอมูลเรียบรอยดังรูปที่ 2.27 ใหคลิกปุม  เพ่ือบันทึกภาค/ปการศึกษา
ปจจุบันของระบบ จากน้ันระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

4) กรณีตองการเปลี่ยนภาค/ปการศึกษา สามารถเลือกภาค/ปการศึกษาใหม และคลิกปุมบันทึก 
จากน้ันระบบจะเปลี่ยนภาค/ปการศึกษาปจจุบัน ตามที่เลือกทันที 

 

 

รูปที่ 2.27   หนาจอ ขอมูลภาค/ปการศึกษา ปจจุบัน 
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2.7 ขอมูลหมวดหมูบล็อก 

ใชสําหรับเพ่ิม คนหา แกไข และลบขอมูลหมวดหมูบล็อก โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

1) เพิ่มขอมูลหมวดหมูบล็อก 

การเพ่ิมขอมูลหมวดหมูบล็อก มีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 
1.1) คลิกเมนู ขอมูลหมวดหมูบล็อก 
1.2) พิมพช่ือหมวดหมูบล็อก ลงในชอง ช่ือหมวดหมูบล็อก* 

1.3) เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอยดังรูปที่ 2.28 ใหคลิกปุม      เพ่ือบันทึก
ขอมูลเขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

 

รูปที่ 2.28   หนาจอเพ่ิมขอมูลหมวดหมูบล็อก 

 

2) คนหาขอมูลหมวดหมูบล็อก 

ขั้นตอนคนหาขอมูลหมวดหมูบล็อก มีดังน้ี 
2.1) คลิกเมนู ขอมูลหมวดหมูบล็อก 

2.2) คลิกปุม  จะปรากฏหนาตางคนหาขอมูลหมวดหมูบล็อกดังรูปที่ 2.29 
     

 

รูปที่ 2.29   หนาตางคนหาขอมูลหมวดหมูบล็อก 
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2.3) พิมพขอมูลบางสวนของหมวดหมูบล็อกสําหรับสืบคน จากน้ันกดปุม Enter ที่คียบอรด

หรือคลิกปุม   เพ่ือแสดงผลการคนหา ดังรูปที่ 2.30  
 

 

รูปที่ 2.30   ผลการคนหาขอมูลหมวดหมูบล็อก 

2.4) กดปุมแท็บ (Tab) ที่คียบอรดหรือเลื่อนเมาสไปยังเครื่องหมาย    หลังช่ือ    
หมวดหมูบล็อกที่ตองการ จากน้ันกดปุม Enter หรือคลิกเมาสตามลําดับ เพื่อแสดงขอมูลหมวดหมูบล็อก        
ที่เลือก 

2.5) ระบบแสดงขอมูลหมวดหมูบล็อกที่สืบคนลงในหนาจอขอมูลหมวดหมูบล็อก                
ดังรูปที่ 2.31 

 

 

รูปที่ 2.31   รายละเอียดขอมูลหมวดหมูบล็อกจากการคนหา 

 

3) แกไขขอมูลหมวดหมูบล็อก 

ขั้นตอนแกไขขอมูลหมวดหมูบล็อก มีดังน้ี 
3.1) คลิกเมนู ขอมูลหมวดหมูบล็อก และคนหาขอมูลหมวดหมูบล็อกที่ตองการแกไข 
3.2) แกไขขอมูลตามตองการ 

3.3) เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม     เพ่ือบันทึกขอมูลที่แกไข        
เขาสูระบบ  

3.4) จากน้ันระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
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4) ลบขอมูลหมวดหมูบล็อก 

ขั้นตอนลบขอมูลหมวดหมูบล็อก มีดังน้ี 
4.1) คลิกเมนู ขอมูลหมวดหมูบล็อก และคนหาขอมูลหมวดหมูบล็อกที่ตองการลบขอมูล 

4.2) จากน้ันคลิกปุม   ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือยืนยันการลบขอมูล
หมวดหมูบล็อก ดังรูปที่ 2.32 

 

 

รูปที่ 2.32   ยืนยันการลบขอมูลหมวดหมูบล็อก 
 

4.3) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบขอมูล หรือ คลิกปุม    
เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 

4.4) เมื่อคลิกปุมตกลง ระบบจะตรวจสอบวามีการกําหนดหมวดหมูน้ีใหบันทึกแลวหรือไม 
หากไมมีระบบจะลบขอมูลหมวดหมูบล็อกดังกลาว แตหากมีระบบจะไมลบขอมูลหมวดหมูบล็อกดังกลาว 

4.5) ระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
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Chapter 3  การจดัการรายวชิา        
 
ผูดูแลระบบสามารถจัดการเอกสารบทเรียนและไฟลงานนิสิตได โดยใชเมนู                     

จัดการรายวิชา 
 

 

รูปที่ 3.1   เมนู จัดการเอกสารายวิชา 

 
โดยในสวนของเมนู จัดการรายวิชา ประกอบดวยเมนูยอย 2 เมนูดังน้ี 
1) สรางบทเรียน  ใชสําหรับกําหนดบทเรียน อัพโหลดเอกสารประจําบทเรียน กําหนดกิจกรรม 

และอัพโหลดเอกสารกิจกรรม 
2) รายวิชาทั้งหมด ใชสําหรับแสดงรายละเอียดบทเรียน เอกสารบทเรียน รายละเอียดกิจกรรม 

เอกสารกิจกรรม และจัดการผลงานนิสิตในแตละกิจกรรม 

 
 

3.1 สรางบทเรียน 

 ใชสําหรับกําหนดบทเรียน อัพโหลดเอกสารประจําบทเรียน กําหนดกิจกรรม และอัพโหลด
เอกสารกิจกรรม โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

1) เขาใชเมนู สรางบทเรียน 

คลิกเมนู สรางบทเรียน จะปรากฏหนาจอสําหรับเพ่ิมขอมูล แกไขขอมูล ลบขอมูล               
คนหาขอมูล คนหาเอกสารและกิจกรรมประจําบทเรียน ดังรูปที่ 3.2 
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รูปที่ 3.2   หนาจอเมนู บทเรียน 

 

2) คนหาขอมูลรายวิชาเพื่อสรางบทเรียน 

ขั้นตอนคนหาขอมูลรายวิชา มีดังน้ี 
2.1) เขาใชเมนู สรางบทเรียน 

2.2) คลิกปุม  จะปรากฏหนาตางคนหาขอมูลรายวิชาดังรูปที่ 3.3     

2.3) คลิกเลือก ปและภาคการศึกษาที่เปดรายวิชาไว จากน้ันคลิกปุม               
เพ่ือแสดงผลการคนหา ดังรูปที่ 3.4 

2.4) กดปุมแท็บที่คียบอรดหรือเลื่อนเมาสไปยังเครื่องหมาย   หลังช่ือรายวิชาที่
ตองการ จากน้ันกดปุม Enter ที่คียบอรดหรือคลิกเมาสตามลําดับ  เพื่อแสดงขอมูลบทเรียนของรายวิชา           
ที่เลือก 

2.5) ระบบแสดงขอมูลบทเรียนของรายวิชาที่สืบคน ดังรูปที่ 3.5 
 

 

รูปที่ 3.3   หนาตางคนหาขอมูลรายวิชาเพ่ือแสดงบทเรียน 
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รูปที่ 3.4   ผลการคนหาขอมูลรายวิชาเพ่ือแสดงบทเรียน 

 

 

รูปที่ 3.5   รายละเอียดขอมูลบทเรียนของรายวิชาจากการคนหา 

 

3) เพิ่มขอมูลบทเรียน 

การเพ่ิมขอมูลบทเรียนเขาสูระบบ มีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 

3.1) บทเรียน : พิมพช่ือบทเรียน และหากตองการเพ่ิมบทเรียนใหคลิกปุม 
จะปรากฏชองสําหรับเพ่ิมบทเรียน จากน้ันพิมพช่ือบทเรียนตามตองการ 

3.2) เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอย ดังรูปที่ 3.6 ใหคลิกปุม  เพ่ือบันทึก
ขอมูลเขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
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รูปที่ 3.6   หนาจอเพ่ิมขอมูลบทเรียน 

 

4) แกไขขอมูลบทเรียน 

ขั้นตอนแกไขขอมูลบทเรียน มีดังน้ี 
4.1) เขาใชเมนู สรางบทเรียน และคนหาขอมูลรายวิชาที่ตองการแกไขบทเรียน 
4.2) แกไขขอมูลตามตองการ 

4.3) เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม     เพ่ือบันทึกขอมูลที่แกไข        
เขาสูระบบ  

4.4) จากน้ันระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
 

5) ลบขอมูลบทเรียนที่กําหนด 

 ขั้นตอนลบขอมูลบทเรียนเฉพาะบทเรียนที่กําหนด มีดังน้ี 
5.1) เขาใชเมนู สรางบทเรียนและคนหาขอมูลรายวิชาที่ตองการลบขอมูลบทเรียน 

5.2) ระบบแสดงบทเรียนที่มีทั้งหมดของรายวิชา คลิกปุม   หลังบทเรียนที่ตองการลบ 

5.3) คลิกปุม   เพ่ือบันทึกขอมูลบทเรียนตามที่กําหนด  โดยบทเรียน 
เอกสาร กิจกรรม และไฟลงานนิสิตของบทเรียนที่เลือกจากขอ 5.2 จะถูกลบออกจากระบบ 

 

6) ลบขอมูลบทเรียนทั้งหมดของรายวิชา 

 ขั้นตอนลบขอมูลบทเรียนทั้งหมดของรายวิชาที่กําหนด มีดังน้ี 
6.1) เขาใชเมนู สรางบทเรียน และคนหาขอมูลรายวิชาที่ตองการลบขอมูล 

6.2) คลิกปุม    ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือยืนยันการลบขอมูล
บทเรียน ดังรูปที่ 3.7 
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รูปที่ 3.7   ยืนยันการลบขอมูลบทเรียน 

 

6.3) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบขอมูล หรือ คลิกปุม    
เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 

6.4) เมื่อคลิกปุมตกลง ระบบจะลบขอมูลบทเรียน เอกสารบทเรียนและกิจกรรม รวมทั้ง
ผลงานนิสิตออกทั้งหมด 

6.5) จากน้ันระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

7) จัดการเอกสารประจําบทเรียน 

 การจัดการเอกสารประจําบทเรียนเปนการเพ่ิม แกไข และลบเอกสารประจําบทเรียน            
โดยผูใชจะตองบันทึกหัวขอของบทเรียนน้ัน ๆ ใหเรียบรอยเสียกอน หลังจากน้ันจึงเพ่ิมเอกสาร            
ประจําบทเรียน ซึ่งในหน่ึงบทเรียนผูใชสามารถเพ่ิมเอกสารไดหลายเอกสาร และอนุญาตเฉพาะไฟล
นามสกุล doc, docx, ppt, pptx และ pdf ที่มีขนาดไฟลไมเกิน 20MB เทาน้ัน 

7.1) เพิ่มเอกสารประจําบทเรียน  
 การเพ่ิมเอกสารประจําบทเรียน มีขั้นตอนดังน้ี 

7.1.1) เขาใชเมนู สรางบทเรียน และคนหาขอมูลรายวิชาที่ตองการเพ่ิมเอกสาร
ประจําบทเรียน 

7.1.2) คลิกปุม    จะปรากฏหนาตาง อัพโหลดเอกสารประจาํ
บทเรียน ดังรูปที่ 3.8 
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รูปที่ 3.8   หนาตางอัพโหลดเอกสารประจาํบทเรยีน 

 
7.1.3) เพ่ิมรายละเอียดเอกสารประจาํบทเรยีน โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 

- ช่ือเอกสาร* : พิมพช่ือเอกสารประจําบทเรียน 
- บทคัดยอ : พิมพรายละเอียดเอกสารโดยยอ 
- ไฟลเอกสาร* : คลิกปุม      จะปรากฏหนาตางใหผูใชเลือกไดร 

โฟลเดอร และไฟลเอกสารทีต่องการอัพโหลด 
- สิทธ์ิ* : คลิกเลือกกลุมผูใชที่อนุญาตใหเปดเอกสารที่อัพโหลดได 

ประกอบดวย นิสิตในรายวิชา นิสิตทั้งหมด ศิษยเกา ผูสอน ตนเอง และบุคคลทั่วไป  โดยจะตองคลกิเลอืก
อยางนอย 1 กลุมผูใช 

- Keyword* : พิมพ Keyword สาํหรบัเอกสาร โดยจะตองระบุ         
อยางนอย 1 keyword 

- หมวดหมเูอกสาร * : คลิกเลือกหมวดหมูหลัก และ หมวดหมูยอย            

ของเอกสาร อยางนอย 1 หมวด หากตองการเพ่ิมหมวดหลักใหคลิกปุม     และหาก
ตองการเพ่ิมหมวดหมูยอยใหพิมพหมายเลขหมวดหลักที่ตองการเพ่ิมหมวดหมูยอยลงในชอง             

หมวดหมูหลัก แลวจึงคลิกปุม  และหากตองการลบหมวดหมูหลักหรือหมวดหมูยอยใด 
ใหคลิกเลือก ลบหมวดหมูหลักหรือลบหมวดหมูยอย ในชองหมวดหมูที่ตองการลบ 

- เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอย ดังรูปที่ 3.9 ใหคลิกปุม   เพ่ือ
บันทึกขอมูลเขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
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รูปที่ 3.9   เพ่ิมเอกสารประจาํบทเรยีน 

 
7.2) แกไขเอกสารประจําบทเรียน  

7.2.1) เขาใชเมนู สรางบทเรียน และคนหาขอมูลรายวิชาที่ตองการแกไขเอกสาร 

7.2.2) คลิกปุม    จะปรากฏหนาตาง อัพโหลดเอกสารประจาํ
บทเรียน และรายละเอียดเอกสารประจําบทเรียนที่ไดอัพโหลดไวบริเวณดานลางของหนาตางที่ปรากฏ  
ดังรูปที่ 3.10 

7.2.3) คลิกชองสี่เหลี่ยมหนาเอกสารที่ตองการแกไขใหปรากฏเครื่องหมาย   

7.2.4) คลิกปุม  จากน้ันรายละเอียดของเอกสารที่เลือกจะปรากฏ
บริเวณเดียวกับการเพ่ิมเอกสาร โดยการแกไขเอกสารจะแกไขไดครั้งละหน่ึงเอกสารเทาน้ัน 

7.2.5) แกไขรายละเอียดเอกสารตามตองการ 

7.2.6) เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม    เพ่ือบันทึกขอมูลที่
แกไขเขาสูระบบ 

7.2.7) จากน้ันระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลการดําเนินการใหทราบ 
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รูปที่ 3.10   แกไขเอกสารประจําบทเรียน 

 
7.3) ลบเอกสารประจําบทเรียน  

7.3.1) เขาใชเมนู สรางบทเรียน และคนหาขอมูลรายวิชาที่ตองการลบเอกสาร 

7.3.2) คลิกปุม    จะปรากฏหนาตาง อัพโหลดเอกสารประจาํ
บทเรียน และรายละเอียดเอกสารประจําบทเรียนที่ไดอัพโหลดไวบริเวณดานลางของหนาตางที่ปรากฏ 

7.3.3) คลิกชองสี่เหลี่ยมหนาเอกสารที่ตองการลบหรือคลิกชองสี่เหลี่ยมบริเวณ        
หัวตารางกรณีตองการลบเอกสารทั้งหมด ใหปรากฏเครื่องหมาย     

7.3.4) คลิกปุม   ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือยืนยันการลบ
เอกสาร ดังรูปที่ 3.11 

 

 
 

รูปที่ 3.11   ยืนยันการลบเอกสารประจําบทเรียน 
 

7.3.5) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบขอมูล หรือ คลิกปุม 

   เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 
7.3.6) จากน้ันระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
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8) จัดการกิจกรรมประจําบทเรียน 

 การจัดการกิจกรรมประจําบทเรียนเปนการเพ่ิม แกไข และลบกิจกรรมประจําบทเรียน           
โดยผูใชจะตองบันทึกหัวขอของบทเรียนน้ัน ๆ ใหเรียบรอยเสียกอน หลังจากน้ันจึงคอยเพ่ิมกิจกรรม
ประจําบทเรียน ซึ่งในหน่ึงบทเรียนผูใชสามารถเพ่ิมเอกสารกิจกรรมไดหลายเอกสาร  

8.1) เพิ่มกิจกรรมประจําบทเรียน  
 การเพ่ิมกิจกรรมประจําบทเรียน มีขั้นตอนดังน้ี 

8.1.1) เขาใชเมนู สรางบทเรียน และคนหาขอมูลรายวิชาที่ตองการเพ่ิมกิจกรรม 

8.1.2) คลิกปุม    จะปรากฏหนาตาง อัพโหลดกิจกรรมประจํา
บทเรียน ดังรูปที่ 3.12 

 

 
รูปที่ 3.12   หนาตางอัพโหลดกิจกรรมประจําบทเรียน 

 
8.1.3) เพ่ิมรายละเอียดกิจกรรมประจําบทเรียน โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 

- ช่ือกิจกรรม* : พิมพช่ือกิจกรรมประจําบทเรียน 
- รายละเอียดกิจกรรม* : พิมพรายละเอียดกิจกรรม 
- กําหนดสง* : คลิกเลือกวันที่เริ่มตนและสิ้นสุดกําหนดสง 
- อนุญาตใหสงชากวากําหนด * : คลิกอนุญาต กรณีอนุญาตใหนิสิตสง

เอกสารชากวาวันที่ที่กําหนด หรือ คลิกไมอนุญาต กรณีไมอนุญาตใหนิสิตสงเอกสารชากวาวันที่ที่กําหนด 
- ประเภทการสง* : คลิกสงโดยอัพโหลดไฟล กรณีใหสงเอกสารเขาระบบ 

หรือ คลิกสงงานนอกเว็บ กรณีใหนิสิตสงงานดวยวิธีการอ่ืน 
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- อนุญาตใหสงซ้ําอีกครั้ง * : คลิกอนุญาต กรณีใหนิสิตสงเอกสารซ้ําได
หลายครั้ง หรือ คลิกไมอนุญาต กรณีใหนิสิตสงเอกสารไดเพียงครั้งเดียว 

- อีเมลแจงอาจารย* : คลิกใช กรณีตองการใหสงอีเมลแจงอาจารยทุกครั้ง
เมื่อนิสิตสงงาน หรือ คลิกไมใช กรณีไมตองการใหสงอีเมลแจงอาจารยเมื่อนิสิตสงงาน 

- ไฟลกิจกรรม* : คลิกปุม     จะปรากฏหนาตางใหผูใชเลือกไดร 
โฟลเดอร และไฟลกิจกรรมที่ตองการอัพโหลด 

- การเผยแพร* : คลิกทันที กรณีตองการใหเผยแพรผลงานนิสิตทันที        
ที่อัพโหลด หรือ คลิกรออนุมัติ กรณีตองการตรวจดูผลงานนิสิตกอนแลวคอยอนุญาตใหเผยแพร 

- สิทธ์ิ* : คลิกเลือกกลุมผูใชที่อนุญาตใหเปดกิจกรรมที่อัพโหลดได 
ประกอบดวย นิสิตในรายวิชา นิสิตทั้งหมด ศิษยเกา ผูสอน ตนเอง และบุคคลทั่วไป  โดยจะตองคลกิเลอืก
อยางนอย 1 กลุมผูใช 

- Keyword* : พิมพ Keyword สําหรับเอกสาร โดยตองระบุ                  
อยางนอย 1 keyword 

- หมวดหมเูอกสาร * : คลิกเลือกหมวดหมูหลัก และ หมวดหมูยอย         

ของเอกสาร อยางนอย 1 หมวด หากตองการเพ่ิมหมวดหลักใหคลิกปุม     และหาก
ตองการเพ่ิมหมวดหมูยอยใหพิมพหมายเลขหมวดหลักที่ตองการเพ่ิมหมวดหมูยอยลงในชอง              

หมวดหมูหลัก แลวจึงคลิกปุม  และหากตองการลบหมวดหมูหลักหรือหมวดหมูยอยใด 
ใหคลิกเลือก ลบหมวดหมูหลักหรือลบหมวดหมูยอย ในชองหมวดหมูที่ตองการลบ 

- เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอย ดังรูปที่ 3.13 ใหคลิกปุม   
เพ่ือบันทึกขอมูลเขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

 

รูปที่ 3.13   เพ่ิมกิจกรรมประจําบทเรียน 
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8.2) แกไขกิจกรรมประจําบทเรียน  
8.2.1) เขาใชเมนู สรางบทเรียน และคนหาขอมูลรายวิชาที่ตองการแกไขกิจกรรม 

8.2.2) คลิกปุม    จะปรากฏหนาตาง อัพโหลดกิจกรรมประจํา
บทเรียน และรายละเอียดกิจกรรมประจําบทเรียนที่ไดอัพโหลดไวบริเวณดานลางของหนาตางที่ปรากฏ  
ดังรูปที่ 3.14 

8.2.3) คลิกชองสี่เหลี่ยมหนากิจกรรมที่ตองการแกไขใหปรากฏเครื่องหมาย   

8.2.4) คลิกปุม  จากน้ันรายละเอียดของกิจกรรมที่เลือกจะปรากฏ
บริเวณเดียวกับการเพ่ิมกิจกรรม โดยสามารถแกไขกิจกรรมไดครั้งละหน่ึงกิจกรรมเทาน้ัน 

8.2.5) แกไขรายละเอียดกิจกรรมตามตองการ 

8.2.6) เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม     เพ่ือบันทึกขอมูลที่
แกไขเขาสูระบบ 

8.2.7) จากน้ันระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลการดําเนินการใหทราบ 
 

 

รูปที่ 3.14   แกไขกิจกรรมประจําบทเรียน 

 
8.3) ลบกิจกรรมประจําบทเรียน  

8.3.1) เขาใชเมนู สรางบทเรียน และคนหาขอมูลรายวิชาที่ตองการลบกิจกรรม 

8.3.2) คลิกปุม    จะปรากฏหนาตาง อัพโหลดกิจกรรมประจํา
บทเรียน และรายละเอียดกิจกรรมประจําบทเรียนที่ไดอัพโหลดไวบริเวณดานลางของหนาตางที่ปรากฏ 

8.3.3) คลิกชองสี่เหลี่ยมหนาเอกสารที่ตองการลบหรือคลิกชองสี่เหลี่ยมบริเวณหัว
ตาราง กรณีตองการลบเอกสารทั้งหมด ใหปรากฏเครื่องหมาย     
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8.3.4) คลิกปุม   ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือยืนยันการลบ
เอกสาร ดังรูปที่ 3.15 

 

 
 

รูปที่ 3.15   ยืนยันการลบกิจกรรมประจําบทเรียน 

8.3.5) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบขอมูล หรือ คลิกปุม 

   เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 
8.3.6) จากน้ันระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 
 
 

3.2 รายวิชาทั้งหมด 

ใชสําหรับคนหาและแสดงรายละเอียดรายวิชา เอกสาร และกิจกรรมที่ไดสรางไว รวมทั้งจัดการ
ผลงานนิสิตในแตละกิจกรรม  โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

1) เขาใชเมนู รายวิชาทั้งหมด 

คลิกเมนู รายวิชาทั้งหมด จากน้ันจะปรากฏหนาจอแสดงรายวิชาที่ไดเปดไวของปและภาค
การศึกษาปจจุบัน ดังรูปที่ 3.16 

 

 

รูปที่ 3.16   หนาจอเมนู รายวิชาทั้งหมด 
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2) คนหารายวิชา 

ขั้นตอนคนหาขอมูลรายวิชา มีดังน้ี 
2.1) เขาใช เมนู รายวิชาทั้งหมด 
2.2) คลิกเลือก ปการศึกษา ภาคการศึกษา หรือปอนขอมูลบางสวนของรายวิชาที่ตองการ

คนหาลงในชอง ขอมูลรายวิชา 

2.3) คลิกปุม  จะปรากฏรายวิชาที่ตรงกับการคนหา ดังรูปที่ 3.17 หรือหาก

ตองการแสดงรายวิชาทั้งหมดที่ไดเปดไวใหคลิกปุม    โดยไมตองกําหนดเง่ือนไขใด ๆ              
ในการคนหา 

 

รูปที่ 3.17   คนหาขอมูลรายวิชาเพ่ือแสดงรายละเอียด 

3) แสดงขอมูลรายวิชา 

ขั้นตอนแสดงขอมูลรายวิชา มีดังน้ี 
3.1) เขาใช เมนู รายวิชาทั้งหมด และคนหารายวิชาที่ตองการ 
3.2) คลิกช่ือรายวิชาที่ตองการแสดงขอมูล จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3.18 แสดงขอมูล

รายวิชา บทเรียน เอกสารและกิจกรรรมประจําบทเรียน  โดยผูใชสามารถคลิกเอกสารและกิจกรรม        
เพ่ือดาวนโหลดเอกสารได 

 

รูปที่ 3.18   ขอมูลรายวิชา 
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4) จัดการผลงานนิสิต 

 เปนการแสดง ดาวนโหลด และเผยแพรผลงานที่นิสิตไดสงในแตละกิจกรรม  

4.1) แสดงขอมูลกิจกรรม  
 การแสดงขอมูลกิจกรรม มีขั้นตอนดังน้ี 

4.1.1) เขาใชเมนู รายวิชาทั้งหมด คนหาขอมูลรายวิชา และคลิกเลือกรายวิชาที่
ตองการแสดงกิจกรรม 

4.1.2) คลิกช่ือกิจกรรมที่ตองการแสดงขอมูล จะปรากฏหนาจอ กิจกรรมประจํา
บทเรียน ดังรูปที่ 3.19 แสดงขอมูลกิจกรรมและไฟลงานนิสิตที่ไดมีการจัดสงแลว 

 

 

รูปที่ 3.19   ขอมูลกิจกรรมบทเรียน 

 
4.2) ดาวนโหลดไฟลงานนิสิต  

 การดาวนโหลดไฟลงานนิสิต มีขั้นตอนดังน้ี 
4.2.1) เขาใชเมนู รายวิชาทั้งหมด คนหาขอมูลรายวิชา จากน้ันคลิกเลือกรายวิชา

และช่ือกิจกรรมที่ตองการดาวนโหลดไฟลงานนิสิต 
4.2.2) คลิกช่ือไฟลเอกสารของนิสิตที่ตองการ จะปรากฏแถบดาวนโหลดขอมูล         

ดังรูปที่ 3.20 หรือหนาตางสําหรับเลือกไดร โฟลเดอรสําหรับจัดเก็บไฟลที่ดาวนโหลด  
4.2.3) จากน้ันคลิกไฟลที่ดาวนโหลด เพ่ือดูผลงานของนิสิต 
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รูปที่ 3.20   หนาจอดาวนโหลดไฟลงานนิสิต 

 
4.3) เผยแพรและงดเผยแพรผลงานนิสิต  

 การเผยแพรและงดเผยแพรผลงานนิสิต ในสวนหนาแรกของระบบและเมนูผลงานนิสิต
ในสวนของ Main Menu มีขั้นตอนดังน้ี 

4.3.1) เขาใชเมนู รายวิชาทั้งหมด คนหาขอมูลรายวิชา จากน้ันคลิกเลือกรายวิชา  
และช่ือกิจกรรมที่ตองการ 

4.3.2) คลิกชองสี่เหลี่ยมหลังไฟลงานของนิสิตที่ตองการเผยแพรหรืองดเผยแพร ให
ปรากฏเครื่องหมายถูก ( ) หากตองการเผยแพร และคลิกชองสี่เหลี่ยมใหเครื่องหมายถูกหายไป ( )  
หากตองการงดเผยแพร  

4.3.3) คลิกปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลเขาสูระบบ  จากน้ันระบบจะ
ปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
 

4.4) ออกจากการจัดการกิจกรรม  

 การออกจากการจัดการกิจกรรมใหคลิกปุม  หรือคลิกปุม X ที่มุมบน
ขวาของหนาจอกิจกรรมประจําบทเรียน 
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Chapter 4  การจดัการบล็อก (Blog)       
 
การจัดการบล็อก เปนสวนที่ใชสรางบล็อกและเขียนบันทึกเรื่องราว มุมมอง ประสบการณ 

ความรู และขาวสาร ในเรื่องที่ผูใชสนใจใหกับผูอ่ืนไดทราบและรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 

 

รูปที่ 4.1   เมนู บล็อก (Blog) 

 
โดยการจัดการบล็อกจะใชเมนู บล็อก (Blog) ในสวน My Menu ดังแสดงในรูปที่ 4.1 

ประกอบดวยเมนูยอย 4 เมนูดังน้ี 
1) สรางบล็อก ใชสําหรับสรางหัวขอบล็อกเพ่ือเขียนบันทึกเรื่องราวตาง ๆ 
2) เขียนบันทึก ใชสําหรับเขียนบันทึกเรื่องราว มุมมอง ประสบการณ ความรู และขาวสารที่ผูใช

สนใจ 
3) แสดงบล็อก ใชสําหรับแสดงบล็อกที่ผูใชสรางขึ้น และเช่ือมโยงไปยังบันทึกตาง ๆ ของบล็อก

น้ัน ๆ 
4) บล็อกทั้งหมด ใชสําหรับแสดงและคนหาบล็อก ที่ผูใชคนอ่ืน ๆ ไดสรางขึ้น 
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4.1 สรางบล็อก 

ใชสําหรับสรางหัวขอบล็อกเพ่ือเขียนบันทึกตาง ๆ โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

1) เขาใชเมนู สรางบล็อก 

คลิกเมนู สรางบล็อก จะปรากฏหนาจอสําหรับเพ่ิมขอมูล แกไขขอมูล ลบขอมูล และคนหา
บลอ็ก ดังรูปที่ 4.2  
 

 

รูปที่ 4.2   หนาจอสรางบล็อก 

 

2) เพิ่มขอมูลบล็อก 

การเพ่ิมขอมูลบล็อกเขาสูระบบ มีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 
2.1) ช่ือบลอ็ก* : พิมพช่ือบล็อกที่ตองการ 
2.2) คาํอธิบาย* : พิมพคําอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับบล็อกที่สรางขึ้น 
2.3) คําสําคัญ* : พิมพคําสําคัญเกี่ยวกับบล็อกที่สรางขึ้น โดยตองมีอยางนอย 1 คํา 
2.4) รูปบล็อก : คลิกเพ่ิมรูปภาพที่เกี่ยวของกับบล็อก สามารถทําไดดังน้ี 

2.4.1) คลิกปุม  จะปรากฏหนาตางดังรูปที่ 4.3 (การแสดงผลอาจแตกตาง
กนัตามเว็บเบราเซอรทีใ่ชงาน) 

2.4.2) คลิกปุม   จะปรากฏหนาตางดังรูปที่ 4.4 คลิกเลือกไดร โฟลเดอร
และรูปบล็อกที่ตองการ จากน้ันคลิกปุม Open 
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2.4.3) ระบบแสดงรูปบล็อกที่เลือกดังรูปที่ 4.5 จากน้ันคลิกปุม    เพื่อ

ยืนยันรูปบล็อกที่เลือก หรือคลิกปุม    เพ่ือยกเลิกรูปบล็อกและเลือกรูปบล็อกใหม หรือ           

คลิกปุม  เมื่อไมตองการเพ่ิมรูปบล็อก 
 

 

รูปที่ 4.3   หนาตางเพ่ิมรูปบล็อก 

 

 

รูปที่ 4.4   หนาตางเลือกรูปบล็อก 
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รูปที่ 4.5   หนาตางแสดงรปูบลอ็ก 

2.5) สถานะ : คลิกเลือกเปดบล็อก เมื่อตองการเผยแพรบล็อก หรือ ปดบล็อก เมื่อตองการ
งดเผยแพรบลอ็ก 

2.6) เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอยดังรูปที่ 4.6 ใหคลิกปุม    เพ่ือบันทึกขอมูล
เขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

 

รูปที่ 4.6   หนาจอเพ่ิมขอมูลบล็อก 
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3) คนหาขอมูลบล็อก 

ขั้นตอนคนหาขอมูลบล็อก มีดังน้ี 
3.1) เขาใชเมนู สรางบล็อก 

3.2) คลิกปุม  จะปรากฏหนาตางคนหาขอมูลบล็อกดังรูปที่ 4.7     
 

 

รูปที่ 4.7   หนาตางคนหาขอมูลบล็อก 
 

3.3) พิมพขอมูลบางสวนของหัวขอหรือคําอธิบายบล็อกสําหรับสืบคน จากน้ันกดปุม Enter 

ที่คียบอรดหรือคลิกปุม   เพ่ือแสดงผลการคนหา ดังรูปที่ 4.8  
 

 

รูปที่ 4.8   ผลการคนหาขอมูลบล็อก 

3.4) กดปุมแท็บ (Tab) ที่คียบอรดหรือเลื่อนเมาสไปยังเครื่องหมาย    หลังช่ือบล็อก            
ที่ตองการ จากน้ันกดปุม Enter ที่คียบอรดหรือคลิกเมาสตามลําดับ เพ่ือแสดงขอมูลบล็อกที่เลือก 

3.5) ระบบแสดงขอมูลบล็อกที่สืบคนลงในหนาจอสรางบล็อก ดังรูปที่ 4.9 
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รูปที่ 4.9   รายละเอียดขอมูลบล็อกจากการคนหา 

4) แกไขขอมูลบลอ็ก 

ขั้นตอนแกไขขอมูลบล็อก มีดังน้ี 
4.1) เขาใชเมนู สรางบล็อก และคนหาขอมูลบล็อกที่ตองการแกไข 
4.2) แกไขขอมูลตามตองการ 

4.3) เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม     เพ่ือบันทึกขอมูลที่แกไข        
เขาสูระบบ  

4.4) จากน้ันระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

5) ลบขอมูลบลอ็ก 

ขั้นตอนลบขอมูลบล็อก มีดังน้ี 
5.1) เขาใชเมนู สรางบล็อก และคนหาขอมูลบล็อกที่ตองการลบขอมูล 

5.2) จากน้ันคลิกปุม   ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือยืนยันการลบขอมูล
บล็อก ดังรูปที่ 4.10 

 

 

รูปที่ 4.10   ยืนยันการลบขอมูลบล็อก 
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5.3) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบขอมูล หรือ คลิกปุม    
เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 

5.4) เมื่อคลิกปุมตกลง ระบบจะตรวจสอบวาบล็อกดังกลาวมีการเขียนบันทึกไวหรือไม 
หากไมมีระบบจะลบขอมูลบล็อกดังกลาวให แตหากมีระบบจะไมลบขอมูลดังกลาวให ผูใชจะตองลบขอมูล
บันทึกทั้งหมดที่มีในบล็อกออกเสียกอนจึงจะลบบล็อกได 

5.5) ระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 
 

3.2 เขียนบันทึก 

 ใชสําหรับเขียนบันทึกเรื่องราว มุมมอง ประสบการณ ความรู และขาวสารที่ผูใชสนใจ                 
โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

1) เขาใชเมนู เขียนบันทึก 

คลิกเมนู เขียนบันทึก จะปรากฏหนาจอสําหรับเพ่ิมขอมูล แกไขขอมูล ลบขอมูล และคนหา
บันทึก ดังรูปที่ 4.11  
 

 

รูปที่ 4.11   หนาจอสรางบันทึก 
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2) เพิ่มขอมูลบันทึก 

การเพ่ิมขอมูลบันทึกเขาสูระบบ มีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 
2.1) บลอ็ก* : คลิกเลือกช่ือบล็อกที่ตองการเพ่ิมบันทึก 
2.2) ช่ือบันทึก* : พิมพช่ือหรือหัวขอบันทึก 
2.3) หมวดหมู* : คลิกเลือกหมวดหมูของบันทึก 
2.4) เน้ือหา* : พิมพเน้ือหาหรือรายละเอียดของบันทึก 
2.5) คําสําคัญ* : พิมพคําสําคัญเกี่ยวกับบันทึกที่สรางขึ้น โดยตองมีอยางนอย 1 คํา 
2.6) การมองเห็น* : คลิกเลือกผูใชทั้งหมด กรณีตองการใหผูใชทั่วไปและผูใชที่ลงทะเบียน

เขาใชระบบเห็นบันทึก หรือ คลิกเลือกผูใชที่ลงทะเบียนเทาน้ัน กรณีตองการใหผูใชที่ลงทะเบียนเขาใช
ระบบแลวเทาน้ันจึงจะเห็นบันทึกที่สรางขึ้น 

2.7) แสดงความคิดเห็น * : คลิกเลือกผูใชทั้งหมด กรณีตองการใหผูใชทั่วไปและผูใชที่
ลงทะเบียนเขาใชทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได หรือ คลิกเลือกผูใชที่ลงทะเบียนเทาน้ัน กรณี
ตองการใหผูใชที่ลงทะเบียนแลวเทาน้ันจึงจะแสดงความคิดเห็นได  หรือ คลิกเลือกไมอนุญาตใหแสดง 
ความคิดเห็น กรณีไมอนุญาตใหผูใดแสดงความคิดเห็น 

2.8) สถานะ* : คลิกเลือกเปดบันทึก กรณีตองการใหแสดงบันทึก หรือคลิกเลือกปดบันทึก 
กรณีตองการงดแสดงบันทึก 

2.9) เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอยดังรูปที่ 4.12 ใหคลิกปุม     เพ่ือบันทึก
ขอมูลเขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

 

รูปที่ 4.12   หนาจอเพ่ิมขอมูลบันทึก 
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3) คนหาขอมูลบันทึก 

ขั้นตอนคนหาขอมูลบันทึก มีดังน้ี 
3.1) เขาใชเมนู เขียนบันทึก 

3.2) คลิกปุม  จะปรากฏหนาตางคนหาขอมูลบันทึกดังรูปที่ 4.13 
     

 

รูปที่ 4.13   หนาตางคนหาขอมูลบันทึก 
 

3.3) คลิกเลือกบล็อกที่ตองการคนหาบันทึก จากน้ันคลิกปุม     เพื่อแสดงผล
การคนหา ดังรูปที่ 4.14  

 

 

รูปที่ 4.14   ผลการคนหาขอมูลบันทึก 

3.4) กดปุมแท็บ (Tab) ที่คียบอรดหรือเลื่อนเมาสไปยังเครื่องหมาย    หลังบันทึก            
ที่ตองการ จากน้ันกดปุม Enter คียบอรดหรือคลิกเมาสตามลําดับ เพ่ือแสดงขอมูลบันทึกที่เลือก 

3.5) ระบบแสดงขอมูลบันทึกที่สืบคนลงในหนาจอเขียนบันทึก  
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4) แกไขขอมูลบันทึก 

ขั้นตอนแกไขขอมูลบันทึก มีดังน้ี 
4.1) เขาใชเมนู เขียนบันทึก และคนหาขอมูลบันทึกที่ตองการแกไข 
4.2) แกไขขอมูลตามตองการ 

4.3) เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม     เพ่ือบันทึกขอมูลที่แกไข        
เขาสูระบบ  

4.4) จากน้ันระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
 
 

5) ลบขอมูลบันทึก 

ขั้นตอนลบขอมูลบันทึก มีดังน้ี 
5.1) เขาใชเมนู เขียนบันทึก และคนหาขอมูลบันทึกที่ตองการลบขอมูล 

5.2) จากน้ันคลิกปุม   ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือยืนยันการลบขอมูล
บันทึก ดังรูปที่ 4.15 

 
 

รูปที่ 4.15   ยืนยันการลบขอมูลบันทึก 

5.3) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบขอมูล หรือ คลิกปุม     
เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 

5.4) ระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 
 

3.3 แสดงบล็อก 

 ใชสําหรับแสดงบล็อกที่ผูใชสรางขึ้น และเช่ือมโยงไปยังบันทึกตาง ๆ ของบล็อกน้ัน  โดยมีขั้นตอน
การทํางานดังน้ี 

1) เขาใชเมนู แสดงบล็อก 

1.1) คลิกเมนู แสดงบล็อก จะปรากฏหนาจอแสดงบล็อกทั้งหมดของผูใช ประกอบดวย
ขอมูลที่อยูบล็อก ช่ือบล็อก จํานวนบันทึกของบล็อก ดังรูปที่ 4.16  

1.2) คลิกช่ือบล็อกที่ตองการ เพ่ือแสดงบันทึกทั้งหมดของบล็อก ดังรูปที่ 4.17 
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1.3) คลิกช่ือบันทึกที่ตองการ เพ่ือแสดงรายละเอียดของบันทึก ความคิดเห็นของผูอาน 
และสวนแสดงความคิดเห็น ดังรูปที่ 4.18  

รูปที่ 4.16   หนาจอแสดงบล็อกทั้งหมดของผูใช 

 

รูปที่ 4.17   หนาจอแสดงบันทึกทั้งหมดของบล็อกที่ผูใชเลือก 

 

รูปที่ 4.18   หนาจอรายละเอียดบันทึกที่ผูใชเลือก 
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2) ตอบและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อผูใชเปดดูรายละเอียดบันทึก หากบันทึกน้ันกําหนดใหแสดงความคิดเห็นได จะปรากฏ
สวนสําหรับแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบและแสดงความคิดเห็นไดดังน้ี 

2.1) ความคิดเห็น* : พิมพความคิดเห็นที่มีตอบันทึก 
2.2) ช่ือ* : พิมพช่ือผูแสดงความคิดเห็น 
2.3) ปอนตัวอักษร* : พิมพตัวอักษรที่ปรากฏ เพ่ือยืนยันตัวตนของผูใช 

2.4) เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอยดังรูปที่ 4.19 ใหคลิกปุม     เพ่ือบันทึก
ขอมูลเขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

2.5) หากไมมีขอผิดพลาดใดๆ ความคิดเห็นจะถูกแสดงตอจากรายละเอียดของบันทึก และ
ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ดังรูปที่ 4.20 

 

 

รูปที่ 4.19   หนาจอตอบและแสดงความคดิเหน็ 

 

 

รูปที่ 4.20   รายละเอียดความคิดเห็น 
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3) แกไขความคิดเห็น 

ผูใชเจาของบันทึกสามารถแกไขความคิดเห็นที่มีตอบันทึกของตนเองได โดยขั้นตอนมีดังน้ี 
3.1) เขาใชเมนู แสดงบล็อก คลิกเลือกบล็อกและบันทึกที่ตองการ จะปรากฏรายละเอียด

บันทึก และความคิดเห็น ดังรูปที่ 4.20 
3.2) คลิกปุม  แกไข ของความคิดเห็นที่ตองการ จะปรากฏรายละเอียดความคิดเห็น 

บริเวณสวนแสดงความคิดเห็น 

3.3) แกไขขอมูลตามตองการ และคลิกปุม    จากน้ันระบบจะปรากฏกลอง
ขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

4) งดแสดงความคิดเห็น 

ผูใชเจาของบันทึกสามารถงดแสดงความคิดเห็นที่มีตอบันทึกของตนเองได โดยขั้นตอนมีดังน้ี 
4.1) เขาใชเมนู แสดงบล็อก คลิกเลือกบล็อกและบันทึกที่ตองการ จะปรากฏรายละเอียด

บันทึก และความคิดเห็น ดังรูปที่ 4.20 
4.2) คลิกปุม  งดแสดง ของความคิดเห็นที่ตองการ ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือ

ยืนยันการงดแสดงความคิดเห็น ดังรูปที่ 4.21 
 

 

รูปที่ 4.21   ยืนยันการงดแสดงความคิดเห็น 

 

4.3) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะงดแสดงความคิดเห็น หรือ คลิกปุม 

  เพ่ือยกเลิกการงดแสดงความคิดเห็น 

4.4) ระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

5) ลบความคิดเห็น 

ผูใชเจาของบันทึกสามารถลบความคิดเห็นที่มีตอบันทึกของตนเองได โดยขั้นตอนมีดังน้ี 
5.1) เขาใชเมนู แสดงบล็อก คลิกเลือกบล็อกและบันทึกที่ตองการ จะปรากฏรายละเอียด

บันทึก และความคิดเห็น ดังรูปที่ 4.20 
5.2) คลิกปุม  ลบ ของความคิดเห็นที่ตองการ ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือยืนยัน

การลบความคิดเห็น ดังรูปที่ 4.22 
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รูปที่ 4.22   ยืนยันการลบความคิดเห็น 
 

5.3) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบความคิดเห็น หรือ คลิกปุม 

  เพ่ือยกเลิกการลบความคิดเห็น 

5.4) ระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

 

3.4 บลอ็กท้ังหมด 

 ใชสําหรับแสดงและคนหาบล็อก ที่ผูใชคนอ่ืน ๆ ไดสรางขึ้น โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

1) เขาใชเมนู บล็อกทั้งหมด 

คลิกเมนู บล็อกทั้งหมด จะปรากฏหนาจอแสดงและคนหาบล็อกหรือบันทึกที่ตองการ           
ดังรูปที่ 4.23 

 

 

รูปที่ 4.23   หนาจอเมนูบล็อกทั้งหมด 
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2) คนหาบล็อก 

ขั้นตอนคนหาบล็อก มีดังน้ี 
2.1) เขาใชเมนู บล็อกทั้งหมด 
2.2) ปอนขอมูลบางสวนของบล็อกที่ตองการคนหา ในสวนคนหาบล็อกดังรูปที่ 4.24 

2.3) คลิกปุม  จะปรากฏรายช่ือบล็อกที่เกี่ยวกับขอมูลที่คนหา หรือหาก

ตองการแสดงบล็อกทั้งหมดใหคลิกปุม  
2.4) คลิกหัวขอบล็อก เพ่ือแสดงบันทึกทั้งหมดของบล็อก และคลิกหัวขอบันทึกเพ่ือดู

รายละเอียดและความคดิเหน็     
 

 

รูปที่ 4.24   หนาจอคนหาบล็อก 

 
 

3) คนหาบันทึก 

ขั้นตอนคนหาบันทึก มีดังน้ี 
3.1) เขาใชเมนู บล็อกทั้งหมด คลิกเมนู บันทึกทั้งหมด 
3.2) ปอนขอมูลบางสวนของบันทึกที่ตองการคนหา ในสวนคนหาบันทึกดังรูปที่ 4.25 

3.3) คลิกปุม  จะปรากฏรายช่ือบันทึกที่เกี่ยวกับขอมูลที่คนหา หรือหาก

ตองการแสดงบันทึกทั้งหมดใหคลิกปุม   
3.4) จากน้ันคลิกหัวขอบันทึก เพ่ือดูรายละเอียดและความคิดเห็น  
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รูปที่ 4.25   หนาจอคนหาบันทึก 

 

4) คนหาบันทึกตามหมวดหมู 

ขั้นตอนคนหาบันทึกตามหมวดหมู มีดังน้ี 
4.1) เขาใชเมนู บล็อกทั้งหมด คลิกเลือกหมวดหมูที่ตองการดูบันทึก ที่เมนู หมวดหมูบันทึก 
4.2) จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 4.26 แสดงบันทึกของหมวดหมูที่เลือก 
4.3) จากน้ันคลิกหัวขอบันทึก เพ่ือดูรายละเอียดและความคิดเห็น 
 

 

รูปที่ 4.26   หนาจอคนหาบันทึกตามหมวดหมู 
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5) คนหาบล็อกทั้งหมดของผูเขียน 

ขั้นตอนคนหาบล็อกทั้งหมดของผูเขียน มีดังน้ี 
5.1) เขาใชเมนู บล็อกทั้งหมด  และคลิกเลือกบล็อกของผูเขียนที่ตองการ จะปรากฏ

รายละเอียดของบล็อกที่เลือกดังรูปที่ 4.27  
5.2) ที่เมนูดานซาย ใหคลิกช่ือผูเขียน จะปรากฏบล็อกของผูเขียนที่เลือกทั้งหมด               

ดังรูปที่ 4.28 
5.3) คลิกหัวขอบล็อกที่ตองการ เพ่ือดูบันทึก 
  

 

รูปที่ 4.27   หนาจอแสดงรายละเอียดบันทึก 

 

 

รูปที่ 4.28   หนาจอแสดงบล็อกทั้งหมดของผูเขียน 
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Chapter 5  อพัโหลดเอกสาร        
 
ผูดูแลระบบสามารถอัพโหลดเอกสารอ่ืน ๆ ของตนเอง และแกไขเอกสารของผูใชระบบคนอ่ืน ๆ 

ได โดยใชเมนูอัพโหลดเอกสาร ดังรูปที่ 5.1 โดยจะอนุญาตเฉพาะไฟลนามสกลุ doc, docx, ppt, pptx 
และ pdf ที่มีขนาดไฟลไมเกิน 20MB เทาน้ัน 
 

 

รูปที่ 5.1   หนาจอเมนู อัพโหลดเอกสาร 

 

โดยในสวนของเมนู อัพโหลดเอกสาร ประกอบดวยเมนูยอย 2 เมนูดังน้ี 
1) เอกสารตนเอง  ใชสําหรับจัดการเอกสารอัพโหลดของผูดูแลระบบ  ขั้นตอนการทํางาน              

ดังขอที่ 5.1 – 5.4 
2) เอกสารผูอ่ืน ใชสําหรับจัดการเอกสารอัพโหลดของผูใชคนอ่ืน ๆ  กระบวนการ ขั้นตอนการ

ทํางานดังขอที่ 5.2 – 5.4 
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5.1 อัพโหลดเอกสารใหม 

การอัพโหลดเอกสารใหม มีขั้นตอนดังน้ี 

1) คลิกเมนู เอกสารตนเอง จะปรากฏหนาจออัพโหลดเอกสาร 
2) เพ่ิมรายละเอียดเอกสาร โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 

- ช่ือเรื่อง* : พิมพช่ือเรือ่งเอกสาร 
- ไฟลเอกสาร* : คลิกปุม      จะปรากฏหนาตางใหผูใชเลือกไดร โฟลเดอรและ

ไฟลเอกสารที่ตองการ 
- สิทธ์ิ* : คลิกเลือกกลุมผูใชที่อนุญาตใหเปดเอกสารที่อัพโหลดได ประกอบดวย                

นิสิตทั้งหมด ศิษยเกา ผูสอน ตนเอง และบุคคลทั่วไป โดยจะตองคลิกเลือกอยางนอย 1 กลุมผูใช 
- Keyword* : พิมพ Keyword สําหรับเอกสาร โดยจะตองระบุอยางนอย 1 keyword 
- หมวดหมเูอกสาร* : คลิกเลือกหมวดหมูหลัก และ หมวดหมูยอย ของเอกสาร อยางนอย 

1 หมวด หากตองการเพ่ิมหมวดหลักใหคลิกปุม   และหากตองการเพ่ิมหมวดหมูยอยให
พิมพหมายเลขหมวดหลักที่ตองการเพ่ิมหมวดหมูยอยลงในชอง หมวดหมูหลัก แลวจึงคลิกปุม    

 และหากตองการลบหมวดหมูหลักหรือหมวดหมูยอยใด ใหคลิกเลือก ลบหมวดหมูหลัก
หรือลบหมวดหมูยอย ในชองหมวดหมู ที่ตองการลบ 

- เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอย ดังรูปที่ 5.2 ใหคลิกปุม    เพ่ือบันทึกขอมูลเขา
สูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

 

รูปที่ 5.2   อัพโหลดเอกสารใหม 
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5.2 แกไขเอกสารท่ีอพัโหลด 

การแกไขเอกสารที่อัพโหลด มีขั้นตอนดังน้ี 

1) คลิกเมนู เอกสารตนเอง หรือ เอกสารผูอ่ืน 
2) คลิกชองสี่เหลี่ยมหนาเอกสารที่ตองการแกไขใหปรากฏเครื่องหมาย  ดังรูปที่ 5.3 

3) คลิกปุม   จากน้ันรายละเอียดของเอกสารที่เลือกจะปรากฏบริเวณเดียวกับ         
การเพ่ิมเอกสารใหม โดยสามารถแกไขเอกสารไดครั้งละหน่ึงเอกสารเทาน้ัน 

4) แกไขรายละเอียดเอกสารตามตองการ 

5) เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม    เพ่ือบันทึกขอมูลที่แกไขเขาสูระบบ 
6) จากน้ันระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลการดําเนินการใหทราบ 

 

 

รูปที่ 5.3   แกไขเอกสารที่อัพโหลด 

 

 

5.3 ลบเอกสารที่อัพโหลด 

การลบเอกสารที่อัพโหลด มีขั้นตอนดังน้ี 

1) คลิกเมนู เอกสารตนเอง หรือ เอกสารผูอ่ืน 
2) คลิกชองสี่เหลี่ยมหนาเอกสารที่ตองการลบ หรือ คลิกชองสี่เหลี่ยมบริเวณหัวตารางกรณี

ตองการลบเอกสารทั้งหมด ใหปรากฏเครื่องหมาย   

3) จากน้ันคลิกปุม     ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือยืนยันการลบเอกสาร            
ดังรูปที่ 5.4 

 

 
 

รูปที่ 5.4   ยืนยันการลบเอกสารที่อัพโหลด 
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4) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบขอมูล หรือ คลิกปุม                    
เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 

5) จากน้ันระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
 

 

5.4 ดาวนโหลดเอกสารที่อัพโหลด 

การเปดเอกสารหรือดาวนโหลดเอกสารที่อัพโหลดไว สามารถทําไดโดยคลิกปุม                    
หลังเอกสารที่ตองการ 
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Chapter 6  เสนอเอกสาร        
 
เมนู เสนอเอกสาร ดังรูปที่ 6.1 ใชสําหรับเสนอเอกสารที่สนใจใหผูที่เกี่ยวของไดทราบและจัดหา

มาเพ่ือใชในการเรียนการสอน นอกจากน้ียังสามารถคนหาเอกสารที่ผูใชคนอ่ืน ๆ เสนอไวไดอีกดวย            
โดยขั้นตอนการทํางานมีดังน้ี 
 

 

รูปที่ 6.1   เมนู เสนอเอกสาร 

 

6.1 เสนอเอกสาร 
ขั้นตอนเสนอเอกสาร มีดังน้ี 
1) คลิกเมนู เสนอเอกสาร จะปรากฏหนาจอเสนอเอกสาร 
2) เพ่ิมขอมูลเอกสารที่เสนอ ตามรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 

- ช่ือเอกสาร* : พิมพช่ือเอกสารหรือหนังสือ 
- ช่ือผูแตง* : พิมพช่ือผูแตงเอกสารหรือหนังสือ 
- สํานักพิมพ* : พิมพช่ือสํานักพิมพเอกสารหรือหนังสือ 
- ปที่พิมพ (ปปปป)* : พิมพช่ือปที่พิมพเอกสารหรือหนังสือ เชน 2557 
- พิมพครั้งที่* : พิมพครั้งที่พิมพเอกสารหรือหนังสือ 
- รปูภาพเอกสาร : คลิก เพ่ิม รูปภาพเอกสารหรือหนังสือ (ถามี) 

3) เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอยดังรูปที่ 6.2 ใหคลิกปุม    เพ่ือบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
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รูปที่ 6.2   หนาจอเพ่ิมเอกสารเสนอ 

 

6.2 คนหาเอกสารท่ีเสนอ 

ขั้นตอนคนหาเอกสารที่เสนอ มีดังน้ี 
1) คลิกเมนู เสนอเอกสาร  

2) คลิกปุม   จะปรากฏหนาตางคนหาขอมูลเอกสารที่เสนอดังรูปที่ 6.3 
 

 

รูปที่ 6.3   หนาจอตางคนหาเอกสารที่เสนอ 
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3) พิมพขอมูลบางสวนของเอกสารที่เสนอสําหรับสืบคน จากน้ันกดปุม Enter ที่คียบอรดหรือ         

คลิกปุม   เพ่ือแสดงผลการคนหา ดังรูปที่ 6.4 
  

 

รูปที่ 6.4   ผลการคนหาขอมูลเอกสารที่เสนอ 
 

4) กดปุมแท็บ (Tab) ที่คียบอรดหรือเลื่อนเมาสไปยังเครื่องหมาย    หลังช่ือเอกสารที่
ตองการ จากน้ันกดปุม Enter ที่คียบอรดหรือคลิกเมาสตามลําดับ เพ่ือแสดงขอมลูเอกสารเสนอทีเ่ลอืก 

5) ระบบแสดงขอมูลเอกสารที่สืบคนลงในหนาจอเสนอเอกสาร ดังรูปที่ 6.5 
 

 

รูปที่ 6.5   รายละเอียดขอมูลเอกสารที่เสนอจากการคนหา 

 

6.3 แกไขเอกสารท่ีเสนอ 

ขั้นตอนแกไขเอกสารที่เสนอ มีดังน้ี 
1) คลิกเมนู เสนอเอกสาร และคนหาเอกสารเสนอที่ตองการแกไข 
2) แกไขขอมูลตามตองการ  โดยสามารถแกไขสถานะเอกสารจาก กําลังเสนอ เปน จัดหาแลว           

ในกรณีมีการจัดหาเอกสารที่เสนอแลวได  

3) เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม     เพ่ือบันทึกขอมูลที่แกไขเขาสูระบบ  
4) จากน้ันระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
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6.4 ลบเอกสารท่ีเสนอ 

ขั้นตอนลบเอกสารที่เสนอ มีดังน้ี 
1) คลิกเมนู เสนอเอกสาร และคนหาเอกสารเสนอที่ตองการลบขอมูล 

2) จากน้ันคลิกปุม   ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือยืนยันการลบขอมูลเอกสาร           
ที่เสนอ ดังรูปที่ 6.6 

 

 

รูปที่ 6.6   ยืนยันการลบเอกสารที่เสนอ 

 

3) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบขอมูล หรือ คลิกปุม                  
เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 

4) ระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
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Chapter 7  ประกาศขาว        
 
เมนู ประกาศขาว ดังรูปที่ 7.1 ใชสําหรับประกาศขาวหรือประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ           

ใหนิสิต อาจารยเจาหนาที่ และบุคคลทั่วไปไดทราบ  
 

 

รูปที่ 7.1   หนาจอเมนู ประกาศขาว 

 

7.1 ประกาศขาวใหม 

การประกาศขาวใหม มีขั้นตอนดังน้ี 

1) คลิกเมนู ประกาศขาว 
2) เพ่ิมรายละเอียดขาว โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 

- หัวขอขาว* : พิมพหัวขอขาว 
- ขาวถึง* : พิมพรายละเอียดของผูที่ตองการใหรับทราบขาวสาร 
- รายละเอียดขาว * : พิมพรายละเอียดขาวสาร และตกแตงรปูแบบการแสดงผลตาม

ตองการ และหากตองการขึ้นบรรทัดใหมใหกดปุม Shift ที่คียบอรดคางไว แลวกดปุม Enter ที่คียบอรด 
- วันหมดอายุขาว* : คลิกเลือกวันที่สิ้นสุดการแสดงขาว 
- ลิงครายละเอียด : พิมพที่อยูรายละเอียดขาว เมื่อตองการใหคลิกหัวขอขาวแลวไปยังที่อยู

ที่ระบุไวเพ่ือแสดงรายละเอียดขาว เชน http://bsri.swu.ac.th/index.php เปนตน 
- สถานะ* : คลิกเลือก แสดง เมื่อตองการใหแสดงขาว และคลิกเลือก ไมแสดง เมื่อตองการ          

งดแสดงขาว ในสวนตาง ๆ ของระบบ 

- เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอย ดังรูปที่ 7.2 ใหคลิกปุม    เพ่ือบันทึกขอมูล 
เขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ  
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- ขาวที่ประกาศจะปรากฏที่หนาแรกของระบบ และหนาตอนรับเมื่อ Login เขาใชงาน
ระบบในสวน ขาวประชาสัมพันธ ดังรูปที่ 7.3 และสามารถคลิกหัวขอขาวเพ่ือดูรายละเอียด จะปรากฏ
หนาจอดังรูปที่ 7.4 

 

รูปที่ 7.2   ประกาศขาวใหม 

 

รูปที่ 7.3   หัวขอขาวประชาสัมพันธ 

 

รูปที่ 7.4   รายละเอียดขาว 
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7.2 คนหาขาวประกาศ 

ขั้นตอนคนหาขาวประกาศ มีดังน้ี 
1) คลิกเมนู ประกาศขาว 

2) คลิกปุม  จะปรากฏหนาตางคนหาขอมูลขาวดังรูปที่ 7.5     
 

 

รูปที่ 7.5   หนาตางคนหาขอมูลขาว 
 

3) พิมพขอมูลบางสวนของขาวสําหรับสืบคน จากน้ันกดปุม Enter ที่คียบอรดหรือคลิกปุม   

 เพ่ือแสดงผลการคนหา ดังรูปที่ 7.6  
 

 

รูปที่ 7.6   ผลการคนหาขอมูลขาว 
 

4) กดปุมแท็บ (Tab) ที่คียบอรดหรือเลื่อนเมาสไปยังเครื่องหมาย      หลังขาวที่ตองการ  
จากน้ันกดปุม Enter ที่คียบอรดหรือคลิกเมาสตามลําดับ เพ่ือแสดงขอมูลขาวที่เลือก 

5) ระบบแสดงขอมูลขาวที่สืบคนลงในหนาจอประกาศขาว 
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7.3 แกไขขาวประกาศ 

การแกไขขาวประกาศ มีขั้นตอนดังน้ี 

1) คลิกเมนู ประกาศขาว และคนหาขาวที่ตองการแกไข 
2) แกไขรายละเอียดขาวตามตองการ 

3) คลิกปุม    เพ่ือบันทึกขอมูลที่แกไขเขาสูระบบ 
4) จากน้ันระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลการดําเนินการใหทราบ 

 

7.4 ลบขาวประกาศ 

การลบขาวที่ประกาศ มีขั้นตอนดังน้ี 

1) คลิกเมนู ประกาศขาว และคนหาขาวที่ตองการลบ 

2) คลิกปุม   ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือยืนยันการลบขาว ดังรูปที่ 7.7 
 

 
 

รูปที่ 7.7   ยืนยันการลบขาว 

 

3) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบขอมูล หรือ คลิกปุม                 
เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 

4) จากน้ันระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
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Chapter 8  ออกจากระบบ        
 
เมื่อผูใชเลิกใชงานระบบใหผูใชคลิกเมนู ออกจากระบบ เพ่ือยกเลิกการเขาใชงานและรักษา        

ความปลอดภัยของขอมูล โดยขั้นตอนการทํางานมีดังน้ี 
1) คลิกเมนู ออกจากระบบ 
2) ปรากฏกลองขอความยืนยันการออกจากระบบบนหนาจอการใชงานปจจุบัน ดังรูปที่ 8.1  

3) คลิกปุม  หากยืนยันการออกจากระบบ หรือ คลิกปุม     
หากตองการยกเลิกการออกจากระบบ 
 

 

รูปที่ 8.1   หนาจอเมนู ออกจากระบบ 

 

 



 
 

Electronic Book – Behavioral Science Research Institute 
Chapter 9 
 

Chapter 9  Main Menu       
 
ผูใชงานระบบทุกกลุม จะมีสวนของ Main Menu สําหรับสืบคนเอกสารสอน เอกสารทั่วไป 

ผลงานนิสิต เอกสารใหม บล็อก คูมือการใชงานระบบ และติดตอผูดูแลระบบ  ดังรูปที่ 9.1 โดยการทาํงาน
ของเมนูตาง ๆ เปนดังน้ี 

 

 

รูปที่ 9.1   เมนูตาง ๆ ของสวน Main Menu 

 
 

9.1 เมนู สืบคนเอกสารสอน 

ใชสําหรับสืบคนเอกสารประจําบทเรียนของรายวิชาตาง ๆ ที่อาจารยผูสอนไดอัพโหลดไว            
โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

1) คลิกเมนู สืบคนเอกสารสอน จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 9.2 
2) สืบคนเอกสารสอน ดวย 2 วิธีดังน้ี 

2.1) สืบคนเอกสารที่ตองการ  พิมพขอมูลบางสวนของเอกสารลงในชอง คําคน และหรือ 
คลิกเลือกเง่ือนไขหรือสวนที่ตองการคนหา ไดแก ช่ือเอกสาร ช่ือวิชา อาจารยผูสอน Keyword             
หมวดหลัก หมวดยอย และบทคัดยอ หรือสืบคนตามหมวดหมูหลัก /หมวดหมูยอยที่เลือก                   

จากน้ันคลิกปุม  

2.2) แสดงเอกสารทั้งหมด ใหคลิกปุม  
3) ระบบแสดงรายละเอียดเอกสารที่ตรงกับการสืบคน พรอมแสดงจํานวนครั้งที่มีการ             

ดาวนโหลดหลังช่ือเอกสารน้ัน ๆ ดังรูปที่ 9.3 
4) ผูใชสามารถดาวนโหลดหรือเปดเอกสารที่ตองการไดดังน้ี 

4.1) คลิก ช่ือเอกสาร ที่ตองการดาวนโหลด โดยจะดาวนโหลดไดเฉพาะเอกสารที่ไดรับ
อนุญาต ซึ่งไมปรากฏสัญลักษณ   หลังช่ือเอกสารเทาน้ัน 

4.2) เมื่อคลิกช่ือเอกสารจะปรากฏหนาตางเง่ือนไขการดาวนโหลดเอกสาร  ดังรูปที่ 9.4          

ใหผูใชอานรายละเอียดเง่ือนไข และคลิกปุม  เพ่ือดาวนโหลดเอกสาร 
4.3) เมื่อคลิกปุมยอมรับเง่ือนไข จะปรากฏหนาตางบันทึกเปน (Save As) จากน้ันเลือกไดร

และโฟลเดอร ที่ตองการจัดเก็บไฟลและคลิกปุม Save 
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5) กรณีผลการคนหามีหลายหนา ใหผูใชคลิกหมายเลขหนาเอกสารที่ตองการบริเวณดานลาง
ของผลการสืบคนเอกสาร 

6) นอกจากน้ีผูใชสามารถคลิกคําสําคัญ (Keyword) และคําคนเอกสารยอดนิยม ในสวน           
Hit Tags และ Hit Search เพ่ือดูเอกสารสอน เอกสารทั่วไป และผลงานนิสิตที่เกี่ยวของได โดยจะแสดง
จํานวนเอกสารที่เกี่ยวของหลังคําน้ัน ๆ ดังรูปที่ 9.5  

 

 

รูปที่ 9.2   หนาจอ เมนูสืบคนเอกสารสอน 

 

 

รูปที่ 9.3   ผลการสืบคนเอกสารสอน 

 



-70- 
 

Electronic Book – Behavioral Science Research Institute 
Chapter 9 
 

 

รูปที่ 9.4   หนาตางเง่ือนไขการดาวนโหลดเอกสาร 

 

    

รูปที่ 9.5   สวน Hit Tags และ Hit Search การสืบคนเอกสาร 

 

9.2 เมนู สืบคนเอกสารท่ัวไป 

ใชสําหรับสืบคนเอกสารทั่วไปที่ผูใชกลุมตาง ๆ ไดอัพโหลดไว โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 
1) คลิกเมนู สืบคนเอกสารทั่วไป จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 9.6 
2) สืบคนเอกสารทั่วไป ดวย 2 วิธีดังน้ี 

2.1) สืบคนเอกสารที่ตองการ  พิมพขอมูลบางสวนของเอกสารลงในชอง คําคน และหรือ 
คลิกเลือกเง่ือนไขหรือสวนที่ตองการคนหา ไดแก ช่ือเรื่อง Keyword หมวดหลัก หมวดยอย และบทคัดยอ 

หรือสืบคนตามหมวดหมูหลัก/หมวดหมูยอยที่เลือก จากน้ันคลิกปุม  

2.2) แสดงเอกสารทั้งหมด ใหคลิกปุม  
3) ระบบแสดงรายละเอียดเอกสารที่ตรงกับการสืบคน พรอมแสดงจํานวนครั้งที่มีการ             

ดาวนโหลดหลังช่ือเอกสารน้ัน ๆ ดังรูปที่ 9.7 
4) ผูใชสามารถดาวนโหลดหรือเปดเอกสารที่ตองการไดดังน้ี 

4.1) คลิก ช่ือเอกสาร ที่ตองการดาวนโหลด โดยจะดาวนโหลดไดเฉพาะเอกสารที่ไดรับ
อนุญาต ซึ่งไมปรากฏสัญลักษณ   หลังช่ือเอกสารเทาน้ัน 

4.2) เมื่อคลิกช่ือเอกสารจะปรากฏหนาตางเง่ือนไขการดาวนโหลดเอกสาร  ดังรูปที่ 9.4          

ใหผูใชอานรายละเอียดเง่ือนไข และคลิกปุม  เพ่ือดาวนโหลดเอกสาร 
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4.3) เมื่อคลิกปุมยอมรับเง่ือนไข จะปรากฏหนาตางบันทึกเปน (Save As) จากน้ันเลือกไดร
และโฟลเดอร ที่ตองการจัดเก็บไฟลและคลิกปุม Save 

5) กรณีผลการคนหามีหลายหนา ใหผูใชคลิกหมายเลขหนาเอกสารที่ตองการบริเวณดานลาง
ของผลการสืบคนเอกสาร 

6) นอกจากน้ีผูใชสามารถคลิกคําสําคัญ (Keyword) และคําคนเอกสารยอดนิยม ในสวน           
Hit Tags และ Hit Search เพ่ือดูเอกสารสอน เอกสารทั่วไป และผลงานนิสิตที่เกี่ยวของได โดยจะแสดง
จํานวนเอกสารที่เกี่ยวของหลังคําน้ัน ๆ ดังรูปที่ 9.8  

 

 

รูปที่ 9.6   หนาจอ เมนูสืบคนเอกสารทั่วไป 

 

 

รูปที่ 9.7   ผลการสืบคนเอกสารทั่วไป 

 



-72- 
 

Electronic Book – Behavioral Science Research Institute 
Chapter 9 
 

    

รูปที่ 9.8   สวน Hit Tags และ Hit Search การสืบคนเอกสาร 

 

9.3 เมนู ผลงานนิสิต 

ใชสําหรับสืบคนผลงานนิสิตที่อาจารยผูสอนอนุญาตใหเผยแพร ซึ่งโดยปกติจะแสดงในสวน          
หนาแรกของระบบ และหนาตอนรับเมื่อ Login เขาใชงานระบบในสวน ผลงานนิสิต โดยมีขั้นตอนการ
สืบคนดังน้ี 

1) คลิกเมนู ผลงานนิสิต จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 9.9 
2) สืบคนผลงานนิสิต ดวย 2 วิธีดังน้ี 

2.1) สืบคนผลงานที่ตองการ พิมพขอมูลบางสวนของผลงานนิสิตลงในชอง คําคน และหรือ 
คลิกเลือกเง่ือนไขหรือสวนที่ตองการคนหา ไดแก ช่ือเรื่อง ช่ือวิชา ผูสอน Keyword หมวดหลัก         
หมวดยอย ผูจัดทํา และบทคัดยอ หรือสืบคนตามหมวดหมูหลัก /หมวดหมูยอยที่เลือก จากนั้น                   

คลิกปุม  

2.2) แสดงผลงานทั้งหมด ใหคลิกปุม  
3) ระบบแสดงรายละเอียดผลงานนิสิตที่ตรงกับการสืบคน พรอมแสดงจํานวนครั้งที่มีการ             

ดาวนโหลดหลังช่ือเอกสารน้ัน ๆ ดังรูปที่ 9.10 
4) ผูใชสามารถดาวนโหลดหรือเปดเอกสารที่ตองการไดดังน้ี 

4.1) คลิก ช่ือเอกสาร ที่ตองการดาวนโหลด โดยจะดาวนโหลดไดเฉพาะเอกสารที่ไดรับ
อนุญาต ซึ่งไมปรากฏสัญลักษณ   หลังช่ือเอกสารเทาน้ัน 

4.2) เมื่อคลิกช่ือเอกสารจะปรากฏหนาตางเง่ือนไขการดาวนโหลดเอกสาร  ดังรูปที่ 9.4          

ใหผูใชอานรายละเอียดเง่ือนไข และคลิกปุม  เพ่ือยอมรับเง่ือนไข 
4.3) เมื่อคลิกปุมยอมรับเง่ือนไข จะปรากฏหนาตางบันทึกเปน (Save As) จากน้ันเลือกไดร

และโฟลเดอร ที่ตองการจัดเก็บไฟลและคลิกปุม Save 
5) กรณีผลการคนหามีหลายหนา ใหผูใชคลิกหมายเลขหนาเอกสารที่ตองการบริเวณดานลาง

ของผลการสืบคนเอกสาร 
6) นอกจากน้ีผูใชสามารถคลิกคําสําคัญ (Keyword) และคําคนเอกสารยอดนิยม ในสวน           

Hit Tags และ Hit Search เพ่ือดูเอกสารสอน เอกสารทั่วไป และผลงานนิสิตที่เกี่ยวของได โดยจะแสดง
จํานวนเอกสารที่เกี่ยวของหลังคําคนน้ัน ๆ ดังรูปที่ 9.11  
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รูปที่ 9.9   หนาจอ เมนูผลงานนิสิต 

 

 

รูปที่ 9.10   ผลการสืบคนผลงานนิสิต 

 

    

รูปที่ 9.11   สวน Hit Tags และ Hit Search การสืบคนเอกสาร 
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9.4 เมน ูเอกสารใหม 

ใชสําหรับแสดงช่ือเอกสารประจําบทเรียนที่มีการอัพโหลดในชวง 30 วันที่ผาน เพ่ือใหนิสิตและ
ผูเกี่ยวของทราบและเขาไปดาวนโหลดเอกสาร โดยเมื่อคลิกเมนู เอกสารใหม จะปรากฏหนาจอ                
ดังรูปที่ 9.12 

 

 

รูปที่ 9.12   หนาจอเมนู เอกสารใหม 

 

9.5 เมนู บล็อก 

ใชสําหรับแสดงและคนหาบล็อก ที่ผูใชคนอ่ืน ๆ ไดสรางขึ้น โดยเมื่อคลิกเมนูน้ีจะปรากฏหนาจอ
ดังรูปที่ 9.13 ซึ่งขั้นตอนการทํางานเชนเดียวกับเมนู บล็อกทั้งหมด  

 

 

รูปที่ 9.13   หนาจอเมนู บล็อก 
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9.6 เมนู คูมือ 

ใชสําหรับแสดงและดาวนโหลดคูมือการใชงานระบบของผูใชกลุมตาง ๆ  
 
 

9.7 เมนู ติดตอ 

ใชสําหรับบันทึกปญหาการทํางานของระบบ และตรวจสอบขอเสนอเสนอแนะหรือปญหาการใชงาน
ระบบจากผูใชกลุมตาง ๆ 

1) บันทึกปญหาการใชงานระบบ 

 ขั้นตอนบันทึกปญหาการใชงานระบบ มีดังน้ี  
1.1) คลิกเมนู ติดตอ จะปรากฏหนาจอติดตอดังรูปที่ 9.13 
1.2) เพ่ิมขอมูลติดตอ ตามรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 

- เรื่อง* : พิมพช่ือเรื่องติดตอ 
- รายละเอียด* : พิมพรายละเอียดติดตอ 
- ช่ือ* : พิมพช่ือผูติดตอ 
- อีเมล : พิมพอีเมลผูติดตอเพ่ือประโยชนในการติดตอกลับ 
- ปอนอักษร* : พิมพตัวอักษรที่ปรากฏเพ่ือยืนยันตัวตน 

1.3) เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอยดังรูปที่ 9.13 ใหคลิกปุม   เพ่ือบันทึกขอมูล
เขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

 

รูปที่ 9.13   หนาจอเมนู ติดตอ 
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2) คนหาขอมูลการติดตอ 

 ขั้นตอนคนหาขอมูลการติดตอ เพ่ือตรวจสอบขอเสนอแนะและปญหาการใชงานระบบ มีดังน้ี  
2.1) คลิกเมนู ติดตอ  

2.2) คลิกปุม   จะปรากฏหนาตางคนหาดังรูปที่ 9.14 
 

 

รูปที่ 9.14   หนาจอตางคนหาขอมูลการติดตอ 

 

2.3) พิมพขอมูลบางสวนของการติดตอ หรือ คลิกกําหนดเง่ือนไขการสืบคน การติดตอที่       

ยังไมดําเนินการ กําลังดําเนินการ หรือดําเนินการแลว จากน้ันคลิกปุม      เพื่อแสดงผลการ
คนหา ดังรูปที่ 9.15 

  

 

รูปที่ 9.15   ผลการคนหาขอมูลการติดตอ 
 

2.4) กดปุมแท็บ (Tab) ที่คียบอรดหรือเลื่อนเมาสไปยังเครื่องหมาย    หลังการติดตอที่
ตองการ จากน้ันกดปุม Enter ที่คียบอรดหรือคลิกเมาสตามลําดับ เพ่ือแสดงขอมลูการติดตอทีเ่ลอืก 

2.5) ระบบแสดงขอมูลการติดตอที่สืบคนลงในหนาจอติดตอ ดังรูปที่ 9.16 
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รูปที่ 9.16   รายละเอียดขอมูลการติดตอจากการคนหา 

 

3) บันทึกผลดําเนินการ 

ขั้นตอนบันทึกผลดําเนินการ มีดังน้ี 
3.1) คลิกเมนู ติดตอ และคนหาขอมูลการติดตอที่ตองการ 
3.2) คลิกเลือก สถานะ และ บันทึกผลดําเนินการลงในชองหมายเหตุ  

3.3) เมื่อกําหนดขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลเขาสูระบบ  
3.4) จากน้ันระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
 

4) ลบขอมูลการติดตอ 

 ขั้นตอนลบขอมูลการติดตอ มีดังน้ี  
4.1) คลิกเมนู ติดตอ และคนหาขอมูลการติดตอที่ตองการ 

4.2) จากน้ันคลิกปุม   ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือยืนยันการลบขอมูล
การติดตอ ดังรูปที่ 9.17 
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รูปที่ 9.17   ยืนยันการลบขอมูลการติดตอ 

 

4.3) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบขอมูล หรือ คลิกปุม                  
เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 

4.4) ระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
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