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 Chapter 1 

หน้าจอต้อนรับเข้าสู่ระบบ e-Book จะแสดงช่ือผู้เข้าใช้และส่วนการทํางานหลักของระบบ 
ประกอบด้วย 8 ส่วน ดังน้ี 

1) My Menu เป็นส่วนที่ใช้แสดงเมนูการทํางานสําหรับนิสิตและศิษย์เก่า ประกอบด้วยเมนู
สําหรับจัดการรายวิชา บล็อก อัพโหลดเอกสาร เสนอเอกสาร ประกาศข่าว และออกจากระบบ 

2) Main Menu เป็นเมนูหลักสําหรับทุกกลุ่มผู้ใช้ ประกอบด้วยเมนูสําหรับสืบค้นเอกสารสอน 
สืบค้นเอกสารทั่วไป ผลงานนิสิต เอกสารใหม่ บล็อก และคู่มือการใช้งานระบบ  

3) Hit Tags เป็นส่วนแสดงคําสําคัญ (Keyword) ที่ผู้ใช้กําหนดให้กับเอกสารต่าง ๆ มากที่สุด 
20 ลําดับแรก และสามารถคลิกคําสําคัญเพ่ือดูเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ 

4) Hit Search เป็นส่วนแสดงคําค้นที่ใช้ค้นหาเอกสารมากที่สุด 20 ลําดับแรก และสามารถ
คลิกคําค้นเพ่ือดูเอกสารที่เก่ียวข้องได้ 

5) ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนที่ใช้สําหรับแสดงข่าวประชาสัมพันธ์จากอาจารย์ผู้สอนและ
ผู้ดูแลระบบ 

6) เอกสารเผยแพร่ เป็นส่วนเผยแพร่เอกสารทั่วไป ที่ผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ ได้อัพโหลดไว้ 
7) ผลงานนิสิต เป็นส่วนเผยแพร่ผลงานนิสิต ที่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน 
8) บันทึกล่าสุด เป็นส่วนแสดงบันทึกล่าสุดจากบล็อกต่าง ๆ 
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Chapter 2 
 

Chapter 2  การจดัการรายวชิา        
 
การจัดการรายวิชาจะใชเมนูรายวิชา ในสวน My Menu สําหรับลงทะเบียนเรียนและ                

แสดงรายวิชาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนไว 
 

 

รูปที่ 2.1   เมนู รายวิชา 

 
โดยในสวนของเมนู รายวิชา ประกอบดวยเมนูยอย 2 เมนูดังน้ี 
1) ลงทะเบียนเรียน ใชสําหรับลงทะเบียนเพ่ือเขาเรียนตามรายวิชาที่อาจารยผูสอนไดเปดไว ใน

ภาคและปการศึกษาปจจุบัน 
2) รายวิชาทั้งหมด  ใชสําหรับแสดงและคนหารายละเอียดวิชา เอกสาร และกิจกรรม             

ที่อาจารยผูสอนตอบรับการลงทะเบียนของนิสิตแลว รวมทั้งสงผลงานตามที่อาจารยผูสอนกําหนด           
ในแตละกิจกรรม 

 
 

2.1 ลงทะเบยีนเรยีน 

ใชสําหรับลงทะเบียนเพ่ือเขาเรียนรายวิชาที่อาจารยผูสอนไดเปดไว ในภาคและปการศึกษา
ปจจุบัน โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 
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1) ลงทะเบียนเรียน 

การลงทะเบียนเรียน มีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 
1.1) คลิกเมนู ลงทะเบียนเรียน จะปรากฏรายวิชาที่อาจารยผูสอนเปดไว โดยจะแสดง

สถานะการลงทะเบียนหลังช่ือรายวิชา ไดแก ยังไมลงทะเบียน รอการตอบรับ ตอบรับแลว                   
และยกเลิกรายวิชา  

1.2) คลิกชองสี่เหลี่ยมหนารายวิชาที่ตองการลงทะเบียนใหปรากฏเครื่องหมาย                  
ดังรูปที่ 2.2 

1.3) คลิกปุม  จะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
1.4) หากลงทะเบียนเรียบรอยแลว สถานะจะเปลี่ยนเปน รอการตอบรับ และเมื่ออาจารย

ตอบรับการลงทะเบียนแลวสถานะจะเปลี่ยนเปน ตอบรับแลว 
 

 

รูปที่ 2.2   หนาจอลงทะเบียนรายวิชา 

 

2) ยกเลิกลงทะเบียนเรียน 

การยกเลิกลงทะเบียนเรียน มีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 
2.1) คลิกเมนู ลงทะเบียนเรียน  
2.2) คลิกชองสี่เหลี่ยมหนารายวิชา ที่มีสถานะ รอการตอบ ใหปรากฏเครื่องหมาย                  

ดังรูปที่ 2.3 หากรายวิชาใดอาจารยตอบรับแลว ตองแจงใหอาจารยยกเลิกการตอบรับกอนจึงจะยกเลิก
รายวิชาได 

2.3) คลิกปุม  จะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
2.4) หากยกเลิกลงทะเบียนเรียบรอยแลว สถานะจะเปลี่ยนเปน ยกเลิกรายวิชา 
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รูปที่ 2.3   หนาจอยกเลิกลงทะเบียนรายวิชา 

 

 

2.2 รายวิชาทั้งหมด 

ใชสําหรับคนหาและแสดงรายละเอียดวิชา เอกสาร และกิจกรรมของรายวิชา รวมทั้งสงผลงาน           
ในแตละกิจกรรม  โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

1) เขาใชเมนู รายวิชาทั้งหมด 

คลิกเมนู รายวิชาทั้งหมด จากน้ันจะปรากฏหนาจอแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียนและอาจารย
ตอบรับแลว ของปและภาคการศึกษาปจจุบัน ดังรูปที่ 2.4 

 

 

รูปที่ 2.4   หนาจอเมนู รายวิชาทั้งหมด 
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2) คนหารายวิชาลงทะเบียนเรียน 

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

คนหาลงในชอง ขอมูลรายวิชา 

2.3) คลิกปุม  จะปรากฏรายวิชาที่คนหา ดังรูปที่ 2.5 หรือหากตองการแสดง

รายวิชาทั้งหมดที่ลงทะเบียนและอาจารยตอบรับแลวใหคลิกปุม   โดยไมตองกําหนดเง่ือนไข
ใด ๆ ในการคนหา 

 

 

รูปที่ 2.5   คนหาขอมูลรายวิชาเพ่ือแสดงรายละเอียด 

 

 

3) แสดงขอมูลรายวิชา 

ขั้นตอนแสดงขอมูลรายวิชา มีดังน้ี 
3.1) เขาใช เมนู รายวิชาทั้งหมด และคนหารายวิชาที่ตองการ 
3.2) คลิกช่ือรายวิชาที่ตองการแสดงขอมูล จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 2.6 แสดงขอมูล

รายวิชา บทเรียน เอกสารและกิจกรรรมประจําบทเรียน  
3.3) คลิกช่ือเอกสารประจําบทเรียนเพ่ือดาวนโหลด 
3.4) คลิกช่ือกิจกรรม จะปรากฏหนาตางกิจกรรมประจําบทเรียน แสดงรายละเอียดและ

คลิกช่ือไฟลกิจกรรมเพ่ือดาวนโหลดไฟล  ดังรูปที่ 2.7 
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รูปที่ 2.6   ขอมูลรายวิชา 

 

4) จัดการผลงาน/ไฟลงาน 

 การสงผลงานหรืองานที่อาจารยใหจัดทํา สามารถทําไดดังน้ี  

4.1) สงผลงาน/ไฟลงาน 
1) คลิกเมนู รายวิชาทั้งหมด คนหารายวิชาที่ตองการและคลิกช่ือรายวิชา จากน้ัน           

คลิกช่ือกิจกรรมที่ตองการสงผลงาน จะปรากฏหนาตางกิจกรรมประจําบทเรียน ดังรูปที่ 2.7 
2) ระบบแสดงรายละเอียด และชองสาํหรบัอัพโหลดไฟล ดังน้ี 

- ช่ือกิจกรรม 
- รายละเอียด  
- ไฟลกิจกรรม  
- กําหนดสง  
- การอนุญาตสงชากวากําหนด ถาอนุญาตนิสิตจะสงชากวาวันที่กําหนดได           

แตถาไมอนุญาต เมื่อเกินเวลาที่กําหนดชองสําหรับอัพโหลดกิจกรรมจะไมปรากฏ 
- ประเภทการสง ถากําหนดสงโดยอัพโหลดไฟล จะปรากฏชองสําหรับอัพโหลด 

แตหากกําหนดใหสงนอกระบบ จะไมปรากฏชองสําหรับอัพโหลดไฟล 
- อนุญาตใหสงซ้ํา ถาอนุญาตนิสิตสามารถอัพโหลดเอกสารไดหลายครั้ง หากไม

อนุญาตจะสามารถอัพโหลดเอกสารไดเพียงครั้งเดียว หลังจากน้ันระบบจะไมปรากฏชองสําหรับ            
อัพโหลดไฟล 

- การเผยแพร ถากําหนดใหรอการอนุมัติ ผลงานนิสิตจะเผยแพรที่หนาแรกได
ตอเมื่ออาจารยผูสอนอนุมัติแลว หากกําหนดเปนเผยแพรทันที ผลงานนิสิตจะถูกเผยแพรทันทีที่           
อัพโหลดไฟล 
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- ช่ือเรื่อง* : พิมพช่ือเรื่องของผลงาน 
- บทคัดยอ : พิมพรายละเอียดของผลงานโดยยอ 
- อัพโหลดไฟลงาน* : คลิกปุม    จะปรากฏหนาตางสําหรับเลือกไดร 

โฟลเดอร และเอกสารทีต่องการอัพโหลด 

3) เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหคลิกปุม   เพ่ือบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ จากน้ันระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

4) เมื่อบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวระบบจะแจงรายละเอียดเอกสารที่อัพโหลด
ดานลางของหนาตางกิจกรรมประจําบทเรียน ดังรูปที่ 2.8 

 

 

รูปที่ 2.7   หนาตางกิจกรรมประจําบทเรียน 

 

 

รูปที่ 2.8   ไฟลงานนิสิตที่อัพโหลดไว 
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4.2) แกไขผลงาน/ไฟลงาน 
 การแกไขผลงาน/ไฟลงาน มีขั้นตอนดังน้ี 

1) คลิกเมนู รายวิชาทั้งหมด คนหารายวิชาที่ตองการและคลิกช่ือรายวิชา จากน้ัน           
คลิกช่ือกิจกรรมที่ตองการแกไขผลงาน จะปรากฏหนาตางกิจกรรมประจําบทเรียน  

2) แกไขช่ือเรื่องหรืออัพโหลดไฟลเอกสารที่แกไขเขาสูระบบ จากน้ันระบบจะลบไฟล
เอกสารเกา และอัพโหลดไฟลใหมเขาสูระบบแทน โดยการแกไขจะทําไดเมื่ออาจารยอนุญาตใหสงไฟลซ้ํา
ไดเทาน้ัน 

 
 

4.3) ลบผลงาน/ไฟลงาน 
 การลบผลงาน/ไฟลงาน มีขั้นตอนดังน้ี 

1) คลิกเมนู รายวิชาทั้งหมด คนหารายวิชาที่ตองการและคลิกช่ือรายวิชา จากน้ัน           
คลิกช่ือกิจกรรมที่ตองการลบผลงาน จะปรากฏหนาตางกิจกรรมประจําบทเรียน  

2) คลิกปุม   ระบบจะแสดงกลองขอความเพื่อยืนยันการลบไฟลงาน                
ดังรูปที่ 2.9 

 

 

รูปที่ 2.9   ยืนยันการลบไฟลงาน 

 

3) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบขอมูล หรือ คลิกปุม    
เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 

4) จากน้ันระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
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Chapter 3  การจดัการบล็อก (Blog)       
 
การจัดการบล็อก เปนสวนที่ใชสรางบล็อกและเขียนบันทึกเรื่องราว มุมมอง ประสบการณ 

ความรู และขาวสาร ในเรื่องที่ผูใชสนใจใหกับผูอ่ืนไดทราบและรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 

 

รูปที่ 3.1   เมนู บล็อก (Blog) 

 
โดยการจัดการบล็อกจะใชเมนู บล็อก (Blog) ในสวน My Menu ดังแสดงในรูปที่ 3.1 

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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3.1 สรางบล็อก 

ใชสําหรับสรางหัวขอบล็อกเพ่ือเขียนบันทึกตาง ๆ โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

1) เขาใชเมนู สรางบล็อก 

คลิกเมนู สรางบล็อก จะปรากฏหนาจอสําหรับเพ่ิมขอมูล แกไขขอมูล ลบขอมูล และคนหา
บลอ็ก ดังรูปที่ 3.2  
 

 

รูปที่ 3.2   หนาจอสรางบล็อก 

 

2) เพิ่มขอมูลบล็อก 

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

2.4.1) คลิกปุม  จะปรากฏหนาตางดังรูปที่ 3.3 (การแสดงผลอาจแตกตาง
กนัตามเว็บเบราเซอรทีใ่ชงาน) 

2.4.2) คลิกปุม   จะปรากฏหนาตางดังรูปที่ 3.4 คลิกเลือกไดร โฟลเดอร
และรูปบล็อกที่ตองการ จากน้ันคลิกปุม Open 
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2.4.3) ระบบแสดงรูปบล็อกที่เลือกดังรูปที่ 3.5 จากน้ันคลิกปุม            

เพ่ือยืนยันรูปบล็อกที่เลือก หรือคลิกปุม    เพ่ือยกเลิกรูปบล็อกและเลือกรูปบล็อกใหม หรือ           

คลิกปุม  เมื่อไมตองการเพ่ิมรูปบล็อก 
 

 

รูปที่ 3.3   หนาตางเพ่ิมรูปบล็อก 

 

 

รูปที่ 3.4   หนาตางเลือกรูปบล็อก 
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รูปที่ 3.5   หนาตางแสดงรปูบลอ็ก 

2.5) สถานะ : คลิกเลือกเปดบล็อก เมื่อตองการเผยแพรบล็อก หรือ ปดบล็อก เมื่อตองการ
งดการเผยแพรบลอ็ก 

2.6) เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอยดังรูปที่ 3.6 ใหคลิกปุม    เพ่ือบันทึกขอมูล
เขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

 

รูปที่ 3.6   หนาจอเพ่ิมขอมูลบล็อก 
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3) คนหาขอมูลบล็อก 

ขั้นตอนคนหาขอมูลบล็อก มีดังน้ี 
3.1) เขาใชเมนู สรางบล็อก 

3.2) คลิกปุม  จะปรากฏหนาตางคนหาขอมูลบล็อกดังรูปที่ 3.7     
 

 

รูปที่ 3.7   หนาตางคนหาขอมูลบล็อก 
 

3.3) พิมพขอมูลบางสวนของหัวขอหรือคําอธิบายบล็อกสําหรับสืบคน จากน้ันกดปุม Enter 

ที่คียบอรดหรือคลิกปุม   เพ่ือแสดงผลการคนหา ดังรูปที่ 3.8  
 

 

รูปที่ 3.8   ผลการคนหาขอมูลบล็อก 

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

3.5) ระบบแสดงขอมูลบล็อกที่สืบคนลงในหนาจอสรางบล็อก ดังรูปที่ 3.9 
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รูปที่ 3.9   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 3.10 

 

 

รูปที่ 3.10   ยืนยันการลบขอมูลบล็อก 
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5.3) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบขอมูล หรือ คลิกปุม    
เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 

5.4) เมื่อคลิกปุมตกลง ระบบจะตรวจสอบวาบล็อกดังกลาวมีการเขียนบันทึกไวหรือไม 
หากไมมีระบบจะลบขอมูลบันทึกดังกลาวให แตหากมีระบบจะไมลบขอมูลดังกลาวให  ผูใชจะตองลบ
ขอมูลบันทึกทั้งหมดที่มีในบล็อกออกเสียกอนจึงจะลบบล็อกได 

5.5) ระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 
 

3.2 เขียนบันทึก 

 ใชสําหรับเขียนบันทึกเรื่องราว มุมมอง ประสบการณ ความรู และขาวสารที่ผูใชสนใจ                 
โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

1) เขาใชเมนู เขียนบันทึก 

คลิกเมนู เขียนบันทึก จะปรากฏหนาจอสําหรับเพ่ิมขอมูล แกไขขอมูล ลบขอมูล และคนหา
บันทึก ดังรูปที่ 3.11  
 

 

รูปที่ 3.11   หนาจอสรางบันทึก 
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2) เพิ่มขอมูลบันทึก 

การเพ่ิมขอมูลบล็อกเขาสูระบบ 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 คลิกเลือกไมอนุญาตใหแสดงความ
คิดเห็น กรณีไมอนุญาตใหผูใดแสดงความคิดเห็น 

2.8) สถานะ* : คลิกเลือกเปดบันทึก กรณีตองการใหแสดงบันทึก หรือคลิกเลือกปดบันทึก 
กรณีตองการงดแสดงบันทึก 

2.9) เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอยดังรูปที่ 3.12 ใหคลิกปุม    เพ่ือบันทึก
ขอมูลเขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

 

รูปที่ 3.12   หนาจอเพ่ิมขอมูลบันทึก 
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3) คนหาขอมูลบันทึก 

ขั้นตอนคนหาขอมูลบันทึก มีดังน้ี 
3.1) เขาใชเมนู เขียนบันทึก 

3.2) คลิกปุม  จะปรากฏหนาตางคนหาขอมูลบันทึกดังรูปที่ 3.13 
     

 

รูปที่ 3.13   หนาตางคนหาขอมูลบันทึก 
 

3.3) คลิกเลือกบล็อกที่ตองการคนหาบันทึก จากน้ันคลิกปุม      เพื่อแสดงผล
การคนหา ดังรูปที่ 3.14  

 

 

รูปที่ 3.14   ผลการคนหาขอมูลบันทึก 

3.4) กดปุมแท็บ (Tab) ที่คียบอรดหรือเลื่อนเมาสไปยังเครื่องหมาย    หลังบันทึก            
ที่ตองการ จากน้ันกดปุม Enter ที่คียบอรดหรือคลิกเมาสตามลําดับ 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 3.15 

 
 

รูปที่ 3.15   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 3.16  

1.2) คลิกช่ือบล็อกที่ตองการ เพ่ือแสดงบันทึกทั้งหมดของบล็อก ดังรูปที่ 3.17 
1.3) คลิกช่ือบันทึกที่ตองการ เพ่ือแสดงรายละเอียดของบันทึก ความคิดเห็นของผูอาน 

และสวนแสดงความคิดเห็น ดังรูปที่ 3.18  
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รูปที่ 3.16   หนาจอแสดงบล็อกทั้งหมดของผูใช 

 

 

รูปที่ 3.17   หนาจอแสดงบันทึกทั้งหมดของบล็อกที่ผูใชเลือก 

 

 

รูปที่ 3.18   หนาจอแสดงบันทึกทั้งหมดของบล็อกที่ผูใชเลือก 
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2) ตอบและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อผูใชเปดดูรายละเอียดบันทึก หากบันทึกน้ันกําหนดใหแสดงความคิดเห็นไดจะปรากฏ
สวนสําหรับแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบและแสดงความคิดเห็นไดดังน้ี 

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

2.4) เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอยดังรูปที่ 3.19 ใหคลิกปุม     เพ่ือบันทึก
ขอมูลเขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

2.5) หากไมมีขอผิดพลาดใดๆ ความคิดเห็นจะถูกแสดงตอจากรายละเอียดของบันทึก และ
ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่มี ดังรูปที่ 3.20 

 

 

รูปที่ 3.19   หนาจอตอบและแสดงความคดิเหน็ 

 

 

รูปที่ 3.20   รายละเอียดความคิดเห็น 
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3) แกไขความคิดเห็น 

ผูใชเจาของบันทึกสามารถแกไขความคิดเห็นที่มีตอบันทึกของตนเองได โดยขั้นตอนมีดังน้ี 
3.1) เขาใชเมนู แสดงบล็อก คลิกเลือกบล็อกและบันทึกที่ตองการ จะปรากฏรายละเอียด

บันทึก และความคิดเห็น ดังรูปที่ 3.20 
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 3.20 
4.2) คลิกปุม  งดแสดง ของความคิดเห็นที่ตองการ ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือ

ยืนยันการงดแสดงความคิดเห็น ดังรูปที่ 3.21 
 

 

รูปที่ 3.21   ยืนยันการงดแสดงความคิดเห็น 

 

4.3) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะงดแสดงความคิดเห็น หรือ คลิกปุม 

  เพ่ือยกเลิกการงดแสดงความคิดเห็น 

4.4) ระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
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5) ลบความคิดเห็น 

ผูใชที่เปนผูสรางบันทึกจะสามารถลบความคิดเห็นที่มีตอบันทึกของตนเองได                 
โดยขั้นตอนมีดังน้ี 

5.1) เขาใชเมนู แสดงบล็อก คลิกเลือกบล็อกและบันทึกที่ตองการ จะปรากฏรายละเอียด
บันทึก และความคิดเห็น ดังรูปที่ 3.20 

5.2) คลิกปุม  ลบ ของความคิดเห็นที่ตองการ ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือยืนยัน
การลบความคิดเห็น ดังรูปที่ 3.22 

 

 

รูปที่ 3.22   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 3.23 
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รูปที่ 3.23   หนาจอเมนูบล็อกทั้งหมด 

 

2) คนหาบล็อก 

ขั้นตอนคนหาบล็อก มีดังน้ี 
2.1) เขาใชเมนู บล็อกทั้งหมด 
2.2) ปอนขอมูลบางสวนของบล็อกที่ตองการคนหา ในสวนคนหาบล็อกดังรูปที่ 3.24 

2.3) คลิกปุม  จะปรากฏรายช่ือบล็อกที่เกี่ยวกับขอมูลที่คนหา หรือหาก

ตองการแสดงบล็อกทั้งหมดใหคลิกปุม  
2.4) คลิกหัวขอบล็อก เพ่ือแสดงบันทึกทั้งหมดของบล็อก และคลิกหัวขอบันทึกเพ่ือดู

รายละเอียดและความคดิเหน็     
 

 

รูปที่ 3.24   หนาจอคนหาบล็อก 
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3) คนหาบันทึก 

ขั้นตอนคนหาบันทึก มีดังน้ี 
3.1) เขาใชเมนู บล็อกทั้งหมด คลิกเมนู บันทึกทั้งหมด 
3.2) ปอนขอมูลบางสวนของบันทึกที่ตองการคนหา ในสวนคนหาบันทึกดังรูปที่ 3.25 

3.3) คลิกปุม  จะปรากฏรายช่ือบันทึกที่เกี่ยวกับขอมูลที่คนหา หรือหาก

ตองการแสดงบันทึกทั้งหมดใหคลิกปุม   
3.4) จากน้ันคลิกหัวขอบันทึก เพ่ือดูรายละเอียดและความคิดเห็น   

 

รูปที่ 3.25   หนาจอคนหาบันทึก 

4) คนหาบันทึกตามหมวดหมู 

ขั้นตอนคนหาบันทึกตามหมวดหมู มีดังน้ี 
4.1) เขาใชเมนู บล็อกทั้งหมด คลิกเลือกหมวดหมูที่ตองการดูบันทึก ที่เมนู หมวดหมูบันทึก 
4.2) จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3.26 แสดงบันทึกของหมวดหมูที่เลือก 
4.3) จากน้ันคลิกหัวขอบันทึก เพ่ือดูรายละเอียดและความคิดเห็น 

 

รูปที่ 3.26   หนาจอคนหาบันทึกตามหมวดหมู 
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5) คนหาบล็อกทั้งหมดของผูเขียน 

ขั้นตอนคนหาบล็อกทั้งหมดของผูเขียน มีดังน้ี 
5.1) เขาใชเมนู บล็อกทั้งหมด  และคลิกเลือกบล็อกของผูเขียนที่ตองการ จะปรากฏ

รายละเอียดของบล็อกที่เลือกดังรูปที่ 3.27  
5.2) ที่เมนูดานซาย ใหคลิกช่ือผูเขียน จะปรากฏบล็อกของผูเขียนที่เลือกทั้งหมด               

ดังรูปที่ 3.28 
5.3) คลิกหัวขอบล็อกที่ตองการ เพ่ือดูบันทึก 
  

 

รูปที่ 3.27   หนาจอแสดงรายละเอียดบันทึก 

 

 

รูปที่ 3.28   หนาจอแสดงบล็อกทั้งหมดของผูเขียน 
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Chapter 4  อพัโหลดเอกสาร        
 
ผูใชสามารถอัพโหลดเอกสารอ่ืน ๆ ดวยการคลิกที่เมนูอัพโหลดเอกสาร จะปรากฏหนาจอ         

ดังรูปที่ 4.1 โดยจะอนุญาตเฉพาะไฟลนามสกลุ doc, docx, ppt, pptx และ pdf ที่มีขนาดไฟล            
ไมเกิน 20MB เทาน้ัน 
 

 

รูปที่ 4.1   หนาจอเมนู อัพโหลดเอกสาร 

 

 

4.1 อัพโหลดเอกสารใหม 

การอัพโหลดเอกสารใหม มีขั้นตอนดังน้ี 

1) คลกิเมนู อัพโหลดเอกสาร จะปรากฏหนาจออัพโหลดเอกสาร 
2) เพ่ิมรายละเอียดเอกสาร โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 

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

ไฟลเอกสารที่ตองการ 
- สิทธ์ิ* : คลิกเลือกกลุมผูใชที่อนุญาตใหเปดเอกสารที่อัพโหลดได ประกอบดวย                

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

1 หมวด หากตองการเพ่ิมหมวดหลักใหคลิกปุม   และหากตองการเพ่ิมหมวดหมูยอยให
พิมพหมายเลขหมวดหลักที่ตองการเพ่ิมหมวดหมูยอยลงในชอง หมวดหมูหลัก แลวจึงคลิกปุม 

 และหากตองลบหมวดหมูหลักหรือหมวดหมูยอยใด ใหคลิกเลือก ลบหมวดหมูหลักหรือ
ลบหมวดหมูยอย ในชองหมวดหมูที่ตองการลบ 

- เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอย ดังรูปที่ 4.2 ใหคลิกปุม     เพ่ือบันทึกขอมูล
เขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

 

รูปที่ 4.2   อัพโหลดเอกสารใหม 

 
 

4.2 แกไขเอกสารท่ีอพัโหลด 

การแกไขเอกสารที่อัพโหลด มีขั้นตอนดังน้ี 

1) คลกิเมนู อัพโหลดเอกสาร 
2) คลิกชองสี่เหลี่ยมหนาเอกสารที่ตองการแกไขใหปรากฏเครื่องหมาย  ดังรูปที่ 4.3 

3) คลิกปุม   จากน้ันรายละเอียดของเอกสารที่เลือกจะปรากฏบริเวณเดียวกับการ
เพ่ิมเอกสารใหม โดยการแกไขเอกสารจะแกไขไดครั้งละหน่ึงเอกสารเทาน้ัน 

4) แกไขรายละเอียดเอกสารตามตองการ 

5) เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม    เพ่ือบันทึกขอมูลที่แกไขเขาสูระบบ 
6) จากน้ันระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลการดําเนินการใหทราบ 
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รูปที่ 4.3   แกไขเอกสารที่อัพโหลด 

 

4.3 ลบเอกสารที่อัพโหลด 

การลบเอกสารที่อัพโหลด มีขั้นตอนดังน้ี 

1) คลกิเมนู อัพโหลดเอกสาร 
2) คลิกชองสี่เหลี่ยมหนาเอกสารที่ตองการลบหรือคลิกชองสี่เหลี่ยมบริเวณหัวตาราง                

กรณีตองการลบเอกสารทั้งหมด ใหปรากฏเครื่องหมาย   

3) คลิกปุม   ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือยืนยันการลบเอกสาร ดังรูปที่ 4.4 
 

 

 
 

รูปที่ 4.4   ยืนยันการลบเอกสารที่อัพโหลด 

 

4) คลิกปุม  หากยืนยันที่จะลบขอมูล หรือ คลิกปุม                 
เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 

5) จากน้ันระบบจะแสดงกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
 
 
 

4.4 ดาวนโหลดเอกสารที่อัพโหลด 

การเปดเอกสารหรือดาวนโหลดเอกสารที่อัพโหลด สามารถทําไดโดยคลิกปุม                    
หลังเอกสารที่ตองการ 
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Chapter 5  เสนอเอกสาร        
 
เมนู เสนอเอกสาร ใชสําหรับเสนอเอกสารที่สนใจใหผูที่เกี่ยวของไดทราบและจัดหามาเพ่ือใชใน

การเรียนการสอน นอกจากน้ียังสามารถคนหาเอกสารที่ผูใชคนอ่ืน ๆ เสนอไวไดอีกดวย โดยเมื่อคลิกเมนูน้ี
จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 5.1 ซึ่งขั้นตอนการทํางานมีดังน้ี 

 

 

รูปที่ 5.1   หนาจอเมนู เสนอเอกสาร 

 

5.1 เสนอเอกสาร 
ขั้นตอนการเสนอเอกสารคนหาเอกสารที่เสนอ มีดังน้ี 
1) คลิกเมนู เสนอเอกสาร จะปรากฏหนาจอเสนอเอกสารดังรูปที่ 5.1 
2) เพ่ิมขอมูลเอกสารที่เสนอ ตามรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 

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

3) เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอยดังรูปที่ 5.2 ใหคลิกปุม    เพ่ือบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 
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รูปที่ 5.2   หนาจอเพ่ิมเอกสารเสนอ 

 

5.2 คนหาเอกสารท่ีเสนอ 

ขั้นตอนคนหาเอกสารที่เสนอ มีดังน้ี 

1) คลิกเมนู เสนอเอกสาร และคลิกปุม    จะปรากฏหนาจอคนหาเอกสารที่เสนอ
และรายละเอียดเอกสารที่เสนอทั้งหมด 

2) คนหาเอกสารที่ตองการ ใหปอนขอมูลบางสวนของเอกสารที่ตองการคนหา                        

และคลิกปุม  หรือแสดงเอกสารทั้งหมด ใหคลิกปุม  
3) ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารที่คนหา ดังรูปที่ 5.3 

 

 

รูปที่ 5.3   หนาจอคนหาเอกสารที่เสนอ 
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Chapter 6  ออกจากระบบ        
 
เมื่อผูใชเลิกใชงานระบบใหผูใชคลิกเมนู ออกจากระบบ เพ่ือยกเลิกการเขาใชงานและรักษา        

ความปลอดภัยของขอมูล โดยขั้นตอนการทํางานมีดังน้ี 
1) คลิกเมนู ออกจากระบบ 
2) ปรากฏกลองขอความยืนยันการออกจากระบบบนหนาจอการใชงานปจจุบัน ดังรูปที่ 6.1  

3) คลิกปุม  หากยืนยันการออกจากระบบ หรือ คลิกปุม     
หากตองการยกเลิกการออกจากระบบ 
 

 

รูปที่ 6.1   หนาจอเมนู ออกจากระบบ 
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Chapter 7  Main Menu  
 
ผูใชงานระบบทุกกลุม จะมีสวนของ Main Menu สําหรับสืบคนเอกสารสอน เอกสารทั่วไป 

ผลงานนิสิต เอกสารใหม บล็อก คูมือการใชงานระบบ และติดตอผูดูแลระบบ  ดังรูปที่ 7.1 โดยการทาํงาน
ของเมนูตาง ๆ เปนดังน้ี 

 

 

รูปที่ 7.1   เมนูตาง ๆ ของสวน Main Menu 

 
 

7.1 เมนู สืบคนเอกสารสอน 

ใชสําหรับสืบคนเอกสารประจําบทเรียนของรายวิชาตาง ๆ ที่อาจารยผูสอนไดอัพโหลดไว            
โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

1) คลิกเมนู สืบคนเอกสารสอน จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 7.2 
2) สืบคนเอกสารสอน ดวย 2 วิธีดังน้ี 

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

จากน้ันคลิกปุม  

2.2) แสดงเอกสารทั้งหมด ใหคลิกปุม  
3) ระบบแสดงรายละเอียดเอกสารที่ตรงกับการสืบคน ดังรูปที่ 7.3 
4) ผูใชสามารถดาวนโหลดหรือเปดเอกสารที่ตองการไดดังน้ี 

4.1) คลิก ช่ือเอกสาร ที่ตองการดาวนโหลด โดยจะดาวนโหลดไดเฉพาะเอกสารที่ไดรับ
อนุญาต ซึ่งไมปรากฏสัญลักษณ   หลังช่ือเอกสารเทาน้ัน 

4.2) เมื่อคลิกช่ือเอกสารจะปรากฏหนาตางเง่ือนไขการดาวนโหลดเอกสาร  ดังรูปที่ 7.4          

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 7.5  

  

 

รูปที่ 7.2   หนาจอ เมนูสืบคนเอกสารสอน 

 

 

รูปที่ 7.3   ผลการสืบคนเอกสารสอน 
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รูปที่ 7.4   หนาตางเง่ือนไขการดาวนโหลดเอกสาร 

 

    

รูปที่ 7.5   สวน Hit Tags และ Hit Search การสืบคนเอกสาร 

 

7.2 เมนู สืบคนเอกสารท่ัวไป 

ใชสําหรับสืบคนเอกสารทั่วไปที่ผูใชกลุมตาง ๆ ไดอัพโหลดไว โดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 
1) คลิกเมนู สืบคนเอกสารทั่วไป จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 7.6 
2) สืบคนเอกสารทั่วไป ดวย 2 วิธีดังน้ี 

2.1) สืบคนเอกสารที่ตองการ  พิมพขอมูลบางสวนของเอกสารลงในชอง คําคน และหรือ 
คลิกเลือกเง่ือนไขหรือสวนที่ตองการใหคนหา ไดแก ช่ือเรื่อง Keyword หมวดหลัก หมวดยอย และ

บทคัดยอ หรือสืบคนตามหมวดหมูหลัก/หมวดหมูยอยที่เลือก จากน้ันคลิกปุม  

2.2) แสดงเอกสารทั้งหมด คลิกปุม  
3) ระบบแสดงรายละเอียดเอกสารที่ตรงกับการสืบคน ดังรูปที่ 7.7 
4) ผูใชสามารถดาวนโหลดหรือเปดเอกสารที่ตองการไดดังน้ี 

4.1) คลิก ช่ือเอกสาร ที่ตองการดาวนโหลด โดยจะดาวนโหลดไดเฉพาะเอกสารที่ไดรับ
อนุญาต ซึ่งไมปรากฏสัญลักษณ   หลังช่ือเอกสารเทาน้ัน 

4.2) เมื่อคลิกช่ือเอกสารจะปรากฏหนาตางเง่ือนไขการดาวนโหลดเอกสาร  ดังรูปที่ 7.4          

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 7.8 
 

 

รูปที่ 7.6   หนาจอ เมนูสืบคนเอกสารทั่วไป 

 

รูปที่ 7.7   ผลการสืบคนเอกสารทั่วไป 

 

    

รูปที่ 7.8   สวน Hit Tags และ Hit Search การสืบคนเอกสาร 
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7.3 เมนู ผลงานนิสิต 

ใชสําหรับสืบคนผลงานนิสิตที่อาจารยผูสอนอนุญาตใหเผยแพร ซึ่งโดยปกติจะแสดงในสวนหนา
แรกของระบบ และหนาตอนรับเมื่อ Login เขาใชงานระบบในสวน ผลงานนิสิต โดยมีขั้นตอนการสืบคน
ดังน้ี 

1) คลิกเมนู ผลงานนิสิต จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 7.9 
2) สืบคนผลงานนิสิต ดวย 2 วิธีดังน้ี 

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

 
2.2) แสดงผลงานทั้งหมด คลิกปุม  

3) ระบบแสดงรายละเอียดผลงานนิสิตที่ตรงกับการสืบคน ดังรูปที่ 7.10 
4) ผูใชสามารถดาวนโหลดหรือเปดเอกสารที่ตองการไดดังน้ี 

4.4) คลิก ช่ือเอกสาร ที่ตองการดาวนโหลด โดยจะดาวนโหลดไดเฉพาะเอกสารที่ไดรับ
อนุญาต ซึ่งไมปรากฏสัญลักษณ   หลังช่ือเอกสารเทาน้ัน 

4.5) เมื่อคลิกช่ือเอกสารจะปรากฏหนาตางเง่ือนไขการดาวนโหลดเอกสาร  ดังรูปที่ 7.4          

ใหผูใชอานรายละเอียดเง่ือนไข และคลิกปุม  เพ่ือดาวนโหลดเอกสาร 
4.6) 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 7.11 

 

 

รูปที่ 7.9   หนาจอ เมนูผลงานนิสิต 
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รูปที่ 7.10   ผลการสืบคนผลงานนิสิต 

 

    

รูปที่ 7.11   สวน Hit Tags และ Hit Search การสืบคนเอกสาร 

 

 

7.4 เมน ูเอกสารใหม 

ใชสําหรับแสดงช่ือเอกสารประจําบทเรียนที่มีการอัพโหลดในชวง 30 วันที่ผาน เพ่ือใหนิสิตและผู
ที่เกี่ยวของทราบและเขาไปดาวนโหลดเอกสาร โดยเมื่อคลิกเมนู เอกสารใหม จะปรากฏหนาจอ                
ดังรูปที่ 7.12 
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รูปที่ 7.12   หนาจอเมนู เอกสารใหม 

 

 

7.5 เมนู บล็อก 

ใชสําหรับแสดงและคนหาบล็อก ที่ผูใชคนอ่ืน ๆ ไดสรางขึ้น โดยเมื่อคลิกเมนูน้ีจะปรากฏหนาจอ
ดังรูปที่ 7.13 ซึ่งขั้นตอนการทํางานเชนเดียวกับเมนู บล็อกทั้งหมด  

 

 

รูปที่ 7.13   หนาจอเมนู บล็อก 

 

7.6 เมนู คูมือ 

ใชสําหรับแสดงและดาวนโหลดคูมือการใชงานระบบของผูใชกลุมตาง ๆ  
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7.7 เมนู ติดตอ 

ใชสําหรับติดตอผูดูแลระบบเพ่ือเสนอแนะหรือแจงปญหาการใชงานระบบ  
ขั้นตอนการติดตอผูดูแลระบบ มีดังน้ี 
1) คลิกเมนู ติดตอ จะปรากฏหนาจอติดตอดังรูปที่ 7.14 
2) เพ่ิมขอมูลติดตอ ตามรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 

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

3) เมื่อผูใชกรอกขอมูลเรียบรอยดังรูปที่ 7.14 ใหคลิกปุม    เพื่อบันทึกขอมูล          
เขาสูระบบ โดยระบบจะปรากฏกลองขอความแจงผลดําเนินการใหทราบ 

 

 

รูปที่ 7.14   หนาจอเมนู ติดตอ 
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