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1. เกี่ยวกับเอกสาร
โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมการจัดหางาน (DOE.GO.TH) ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อรองรับ การเข้า
สู่ประชาคม อาเซียน เว็บไซต์ได้ถูกพัฒนาขึ้ นตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ โดยรองรับการใช้งาน จากทั้งหน่วยงาน
กรมการจัดหางาน และหน่วยงานย่อยภายใต้สังกัดกรมการจัดหางาน เพื่อใช้ให้บริการข้อมูล ข่าวสารด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ และหน่วยงาน ให้แก่ประชาชน
เอกสาร Software User Manual นี้ ได้รวบรวมรูปแบบหน้าจอต่างๆ สาหรับผู้ดูแลระบบ อธิบาย วิธีการใช้
งาน โดยแบ่งเนื้อหาตามหมวดหมู่ของเมนูภายในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในขั้นตอน การทางานของระบบ
ดียิ่งขึ้น
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คู่มือการใช้งานระบบ
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1. Authentication - การเข้าใช้งานระบบ
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1.1. Login - การเข้าสู่ระบบ
การเข้าใช้งานระบบเพื่อจัดการข้อมูลในการแสดงผลสาหรับเว็บไซต์ ผู้ใช้งานต้องทาการ Login ผ่าน
ระบบ http://doe.go.th/cms ด้วย Username และ Password มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 1 หน้าจอการ Login เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์

รายละเอียดการทางาน
1. เข้าสู่ระบบโดยกรอก URL => http://doe.go.th/cms ผ่าน Web Browser (แนะนาให้ใช้
Google Chrome)
2. กรอกข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
a. Username : ชื่อผู้ใช้งาน
b. Password : รหัสผ่าน
*** Username และ Password จะได้รับจากการยื่นขอลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน ***
3. คลิกปุ่ม
เพื่อยืนยันการเข้าสู่ระบบ
หมายเหตุ: กรณีที่กรอก Username/Password ไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง
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1.2. Forgot Password - การกู้คืนรหัสผ่านทางอีเมล
กรณีผู้ใช้งานที่จารหัสผ่านในการ Login ไม่ได้ และต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่ ต้องดาเนินการ
ร้องขอเพื่อทาการ Reset Password ผ่านระบบ doe.go.th มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 2 หน้าจอการกู้คืนรหัสผ่านทางอีเมล

รายละเอียดการทางาน
1. คลิก Forgot Password? ที่หน้าจอ Login
2. กรอก Email ที่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานกับระบบ เพื่อรับ URL สาหรับ Reset Password ทางอีเมล
3. คลิกปุ่ม
เพื่อยืนยันการส่งข้อมูล และทาการตรวจสอบอีเมลที่กล่องข้อความเข้า
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4. คลิกลิงค์ URL สาหรับ Reset Password ที่ได้รับจากอีเมล เพื่อเข้าสู่หน้าจอเปลี่ยน Password

5. ระบุ Password ใหม่ที่ต้องการ และคลิกปุ่ม เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

หมายเหตุ: เมื่อได้รับข้อความยืนยันการเปลี่ยน Password จากระบบ สามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ด้วยรหัสผ่าน
ทีต่ ั้งใหม่ได้ทันที
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2. Back-end - ส่วนประกอบของหน้าจอ และการใช้งานเบื้องต้น
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2.1. CMS (Back-end) - หน้าแรกของระบบ
ระบบเว็บไซต์กรมการจัดหางาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(DOE.GO.TH) Back-end ส าหรับ จัดการข้อมูล ภายในระบบ แบ่งการจัดการข้อมูลออกเป็นส่ วนต่างๆ
ตามลาดับ โดยมีรายละเอียด ของหน้าจอดังต่อไปนี้

รูปที่ 3 หน้าหลักสาหรับการจัดการข้อมูลของระบบ (Back-end)

รายละเอียดการทางาน
1. Program Title : แสดงชื่อหน่วยงานตามสิทธิ์การ Login ของผู้ใช้งาน
a. สามารถคลิกเพื่อแสดงหน้าจอการทางานแบบ Full Screen ได้
2. Profile User : แสดงข้อมูลของผู้ใช้งานปัจจุบัน เมื่อคลิก Icon จะแสดงเมนูย่อย ดังนี้
a. Preview : เมื่อคลิกระบบจะแสดงหน้าจอใหม่ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้อง
ของเว็บไซต์
b. User Manual : เมื่อคลิกจะปรากฎหน้าจอแสดงผลไฟล์ User Manual แบบ PDF สาหรับ
อธิบายการใช้งานระบบ
c. Change Password : เมื่อคลิกระบบจะลิงค์ไปยังหน้าจอสาหรับการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของ
ผู้ใช้งาน
d. Logout : เมื่อคลิกแล้วจะเป็นการลงชื่อออกจากการใช้งานระบบ
3. Main Menu : เมนูหลักของระบบ สาหรับจัดการข้อมูล ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
a. Site Manager : สาหรับจัดการข้อมูลเบื้องต้นของเว็บไซต์แต่ละหน่วยงาน เช่น ประวัติความ
เป็นมา ภารกิจของกรมการจัดหางาน ผังโครงสร้างองค์กร ที่อยู่ติดต่อ เป็นต้น
b. Content : สาหรับจัดการข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ตามหมวดหมู่ของเนื้อหา
เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน
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c. Widgets : สาหรับจัดการข้อมูลวิดเจ็ตหรือส่วนแสดงผลย่อยของแต่ละหน้าจอเว็บไซต์
d. Information & Widgets Manager : สาหรับจัดการข้อมูล URL/RSS ของแต่ละเนื้อหา และ
การกาหนด Layout/Widgets เพื่อปรับแต่งการแสดงผลของแต่ละหน้าจอเว็บไซต์
e. Configuration : สาหรับจัดการข้อมูลการตั้งค่าทั่วไปของระบบ สาหรับการแสดงผลบน
เว็บไซต์
f. User Management : สาหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ และการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูลบนเว็บไซต์
4. Hide/Show Menu : สาหรับย่อและขยายรูปแบบการแสดงผลของเมนู
เมื่อคลิก เพื่อ Hide แถบของเมนู ระบบจะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลเป็นแบบ Icon เมื่อนาเม้าส์
ไปวางจะแสดงเมนูย่อย

เครื่องหมาย (Bullet) ของแต่ละเมนูมีความหมาย ดังนี้
O หมายถึง เครื่องหมายแสดง กรณีที่ไม่มีเมนูย่อย
+ หมายถึง เครื่องหมายแสดง กรณีที่มเี มนูย่อย สามารถคลิกเพื่อแสดงข้อมูลเมนูได้
– หมายถึง เครื่องหมายแสดง กรณีที่เมนูย่อยมีการเรียกใช้งานอยู่ สามารถคลิกเพื่อซ่อนข้อมูลได้
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2.2. Text Editor - หน้าจอจัดการข้อมูลแบบแก้ไขรายละเอียด
ตัวอย่างหน้าจอ สาหรับจัดการข้อมูลในรูปแบบ การแก้ไขรายละเอียด แบ่งส่วนการจัดการข้อมูล
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. ภาษา : การเปลี่ยนแปลงภาษา สาหรับแก้ไขข้อมูลตามรายการที่กาหนด
2. HTML Editor : สาหรับจัดการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ โดยเลือกใช้เครื่องมือช่วยเหลือตามที่
กาหนด รายละเอียดของเครื่องมือสามารถดูได้จาก ข้อ 2.4. HTML Editor Tool - เครื่องมือ
ที่ใช้สาหรับจัดการข้อมูล (หน้า 13)

รูปที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอการจัดการข้อมูลแบบแก้ไขรายละเอียด
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2.3. List View – หน้าจอจัดการข้อมูลแบบรายการ
ตัวอย่างหน้าจอ สาหรับจัดการข้อมูลในรูปแบบ การเพิ่ม ลบ แก้ไข รายการข้อมูล แบ่งส่วนการจัดการ
ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
1. เพิ่ม : สาหรับเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
2. แก้ไข : สาหรับแก้ไขข้อมูลจากรายการที่มีอยู่ในระบบ
3. ลบ : สาหรับลบข้อมูลออกจากระบบ สามารถลบครั้งละ 1 รายการ หรือมากกว่า 1 รายการได้
4. ค้นหา : สาหรับค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่ต่างๆ จากตัวเลือกที่ระบบกาหนด

รูปที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอการจัดการข้อมูลแบบรายการ
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2.4. HTML Editor Tool - เครื่องมือที่ใช้สาหรับจัดการข้อมูล
Tool

Description
HTML : สาหรับจัดการข้อมูลในรูปแบบ HTML
Formatting : สาหรับเลือกขนาดและลาดับความสาคัญของข้อความ
Bold : สาหรับจัดการตัวอักษร โดยมีการแสดงผลแบบตัวหนา
Italic : สาหรับจัดการตัวอักษร โดยมีการแสดงผลแบบตัวเอียง
Strike: สาหรับจัดการตัวอักษร โดยมีการแสดงผลแบบขีดฆ่าข้อความ
Unordered List : สาหรับจัดการลาดับของข้อความในรูปแบบของ Bullets ()
Ordered List : สาหรับจัดการลาดับของข้อความในรูปแบบของ Numbering (1)
Outdent/Indent : สาหรับจัดการลาดับการย่อหน้าของข้อความ
Insert Image : สาหรับแนบไฟล์รูปภาพ
Link : สาหรับแนบลิงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูล
Alignment : สาหรับเลือกตาแหน่งในการแสดงผลของข้อความตามรูปแบบที่กาหนด
ได้แก่ ชิดซ้าย/กึ่งกลาง/ชิดขวา
Insert Horizontal Rule : สาหรับใส่เส้นระหว่างข้อความ
Font Color : สาหรับกาหนดสีของตัวอักษร
Back Color : สาหรับกาหนดสีพื้นหลังของตัวอักษร
ตารางที่ 1 คาอธิบายการใช้งานเครื่องมือของ HTML Editor
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3. Configuration - การตั้งค่าระบบ
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3.1. Home - การตั้งค่าการแสดงผลหน้าหลักของเว็บไซต์
สาหรับตั้งค่าการแสดงผลของหมวดหมู่ ที่หน้าหลักของเว็บไซต์ (Home Page) โดยแบ่งออกเป็น 3 Tab
ได้แก่ News/Activities/Custom มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 6 หน้าจอการตั้งค่าหน้าหลักของเว็บไซต์

รายละเอียดการทางาน
1. Tab : ข่าวสาร
a. คลิกปุ่ม
เพื่อแก้ไขหมวดหมู่สาหรับการแสดงผลที่หน้าจอของเว็บไซต์
b. เลือก หมวดหมู่ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
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c. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล

2. Tab : กิจกรรม
a. เลือกการแสดงผลของรายการกิจกรรมจาก Dropdown list ได้แก่
i. List View : การแสดงผลของกิจกรรม จะประกอบด้วยข่าวล่าสุด 1 รายการอยู่
ทางด้านซ้ายมือ และข่าวรายการอื่นๆ อยู่ทางด้านขวาของข่าวล่าสุดตามลาดับ
ii. Grid View : การแสดงผลของกิจกรรม จะอยู่ในรูปแบบของ Column เรียงลาดับ
รายการจากข่าวล่าสุด จากซ้ายไปขวา
b. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล

การแสดงผลแบบ List View
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3. Tab : กาหนดเอง
a. คลิกปุ่ม
เพื่อแก้ไขหมวดหมู่สาหรับการแสดงผลที่หน้าจอของเว็บไซต์
b. เลือก หมวดหมู่ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม

a. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
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3.2. Setting - การตั้งค่าระบบเบื้องต้น และการ Backup ไฟล์รูปภาพ
สาหรับตั้งค่าการใช้งานเกี่ยวกับเว็บไซต์เบื้องต้น ได้แก่ การจัดการโลโก้ของหน่วยงาน การตั้งค่าเปิด-ปิด
การใช้งานเว็บไซต์ การกาหนดลิงค์ตาม Policy ของแต่ล ะหน่วยงาน การ Backup ข้อมูลจากระบบ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 7 หน้าจอการตั้งค่าระบบเบือ้ งต้น
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รายละเอียดการทางาน
1. Logo
a. คลิกปุ่ม
เพื่อเลือกรูปภาพโลโก้ ตามขนาดที่กาหนด ของแต่ละหน่วยงาน และทา
การอัพโหลดเข้าสู่ระบบ
2. Website status : Live
a. เลือก
ตั้งค่าสถานะ Enable/Disable เพื่อทาการเปิด-ปิดเว็บไซต์ สามารถกรอก
รายละเอียดแจ้งเตือนกรณีที่เว็บไซต์ปิดปรับปรุงได้
3. Website Policy Link
a. กรอกข้อมูลลิงค์ไปยังหน้าจอ นโยบายด้านต่างๆ ของเว็บไซต์ ได้แก่
i. Site Policy Link : นโยบายความปลอดภัย
ii. Privacy Policy Link : นโยบายความเป็นส่วนตัว
iii. Security Policy Link : นโยบายเว็บไซต์
4. กรณีที่ต้องการ Backup ข้อมูลไฟล์เอกสารสาคัญ และรูปภาพต่างๆ ที่ทาการอัพโหลด เข้าสู่ระบบ
สามารถท าได้ โ ดย คลิ ก ปุ่ ม
ในส่ ว นของ Backup เพื่ อ น าไฟล์ ทั้ ง หมดเก็ บ ไว้ ใ นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สารองข้อมูลอื่นๆ ได้ตามความต้องการ
5. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
6. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการแสดงผล
และความถูกต้องของข้อมูล
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3.3. Theme - การตั้งค่าเท็มเพล็ตของเว็บไซต์
สาหรับตั้งค่าการแสดงผลของเว็บไซต์ ได้แก่การกาหนดธีม และสี ตามรูปแบบที่กาหนด มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

รูปที่ 8 หน้าจอการตั้งค่าเท็มแพลตสาหรับแสดงผลของเว็บไซต์

รายละเอียดการทางาน
1. สามารถคลิกที่รูปตัวอย่างของธีม เพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ได้
2. ที่ Tab : Theme ให้เลือก
ตั้งค่าสถานะ Enable/Disable ธีมที่ต้องการ
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3. ที่ Tab : Color ให้เลือก สีธมี ทีต่ ามที่เลือกใน ข้อ 2 Tab : Theme (หน้า 20)
4. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
5. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการแสดงผล
และความถูกต้องของข้อมูล
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3.4. RSS Register - การตั้งค่า เปิด/ปิด การเผยแพร่ข้อมูล RSS
สาหรับตั้งค่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์ ในรูปแบบ RSS (Really Simple Syndication)
เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถดึงข่าวหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ doe.go.th ไปแสดงบนหน้าเว็บเพจได้

รูปที่ 9 หน้าจอการตั้งค่าการเผยแพร่ข้อมูล RSS

รายละเอียดการทางาน
1. เลือก
ตั้งค่าสถานะ Enable/Disable ตามหมาวดหมู่ที่ต้องการ
2. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
หมายเหตุ: ตรวจสอบการแสดงผลที่หน้าจอเว็บไซต์ตามหมวดหมู่ที่ตั้งค่า ต้องแสดงผลปุ่ม
ข้อมูล และสามารถคลิกเพื่อคัดลอกข้อมูลที่เป็นภาษา XML ได้
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3.5. Category Register - การตั้งค่า เปิด/ปิด การใช้งานของโมดูล และหมวดหมู่
สาหรับเปิด/ปิด โมดูล หรือประเภทข้อมูล ภายในเว็บไซต์ตามที่ต้องการใช้งานได้ เช่น หากไม่ต้องการ
ใช้งาน Widgets ประเภท Poll และไม่ต้องการให้ผู้ใช้ สร้าง/แก้ไข ข้อมูลที่เกี่ยวกับ Poll จะสามารถเลือกเปิด
ปิดการเข้าถึงเมนู Poll ได้จากหน้าจอนี้

รูปที่ 10 หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานของโมดูล และหมวดหมู่ของเว็บไซต์

รายละเอียดการทางาน
1. คลิก Icon เพื่อเรียกดูหมวดหมู่ย่อย
2. เลือก
ตั้งค่าสถานะ Enable/Disable จากข้อมูลที่กาหนด
3. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
หมายเหตุ: เว็บไซต์ย่อยสามารถเลือก เปิด/ปิด การใช้งาน โมดูล หรือหมวดหมู่ ของข้อมูลได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถ
เพิ่ม โมดูล หรือหมวดหมู่ของข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบเองได้ หากมีความจาเป็นต้องเพิ่มหมวดหมู่ ใหม่ ให้แจ้งผู้ดูแล
ระบบส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน เพื่อจัดการเพิ่ม/แก้ไข โมดูล หรือหมวดหมู่
ข้อมูล

รหัสอ้างอิงเอกสาร : DOE-WEB-USM

Version : 1.0

หน้า 23/147
วันที่ : 27/07/2559

3.6. Language Register - การตั้งค่า เปิด/ปิด การใช้งานภาษา
สาหรับตั้งค่าการแสดงผลของภาษา ที่ต้องการใช้สาหรับจัดการข้อมูล (Back-end) และแสดงผลบน
เว็บไซต์ (Front-end) โดยระบบจะแสดงข้อมูลภาษาทั้งหมด 11 ภาษา ประกอบด้วยภาษาอาเซียน 10 ภาษา
และภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 11 หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานภาษาของเว็บไซต์

รายละเอียดการทางาน
1. เลือก
ตั้งค่าสถานะ Enable/Disable จากข้อมูลที่กาหนด
2. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
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3.7. Forum - การจัดการข้อมูลกระดานสนทนา
3.7.1. Forum Install
สาหรับ ดาเนิ นการติดตั้ง และกาหนดรายละเอียดของผู้ดูแลระบบกระดานสนทนา มีขั้นตอน
สาหรับการติดตั้ง ดังนี้
1. เลือก

2. คลิกปุ่ม
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3. คลิก
กระดานสนทนาให้อัตโนมัติ

หรือรอจนกว่าเวลาถอยหลังสิ้นสุด ระบบจะทาการติดตั้ง

4. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับกระดานสนทนา ดังนี้

a.
b.
c.
d.

Forum Name : ชื่อกระดานสนทนา
Admin Email : อีเมลแอดเดรสสาหรับผู้ดูแลกระดานสนทนา
Admin Username : ชื่อเข้าใช้งานระบบกระดานสนทนา
Admin Password : รหัสเข้าใช้งานระบบกระดานสนทนา
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5. จากนั้นคลิกปุ่ม

6. คลิก
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3.7.2. Forum Management
สาหรับตั้งค่า และจัดการข้อมูลเกี่ยวกับกระดานสนทนา มีรายละเอียด ดังนี้

รูปที่ 12 หน้าจอการเข้าใช้งาน และการตั้งค่ากระดานสนทนา

รายละเอียดการทางาน Tab : ตั้งค่า
1. View : สาหรับแสดงผลกระดานสนทนา กรณีที่ Login แล้วมีสิทธิ์ในการจัดการข้อมูลระบบ
สามารถคลิกไปยังหน้าจอต่างๆ ได้ ส่วนประกอบของหน้าจอมีรายละเอียด ดังนี้

a. ชื่อกระดานสนทนา : สามารถคลิกเพื่อกลับไปยังหน้าหลักของกระดานสนทนาได้
b. ข้อมูลผู้ใช้งานปัจจุบัน : สามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลสรุปการทากิจกรรม และสถิติการใช้
งานบนกระดานสนทนาได้
c. ตารางแสดงผล : สาหรับแสดงข้อมูลหมวดหมู่ และกระทู้ที่มีทั้งหมดของกระดานสนทนา
d. การตั้งค่า : สาหรับตั้งค่าการแสดงผลกระดานสนนา ของผู้ใช้งานแต่ละคน
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e. ผู้ดูแลระบบ : เมื่อคลิก ระบบจะแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลกระดานสนทนา รายละเอียด
ดูได้จาก ข้อ 2 Admin (หน้า 30)
i. กรณีที่ Login เป็นผู้ใช้งานปกติเมนู ผู้ดูแลระบบ จะไม่ปรากฎ
f. ตั้งกระทู้ใหม่ : สาหรับสร้างกระทู้ใหม่เข้าสู่ระบบ
i. คลิกปุ่ม
ระบบแสดง Popup สาหรับเลือกหมวดหมู่

ii. เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการสร้างกระทู้
iii. กรอกข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้

- กรอกชื่อกระทู้
- กรอกรายละเอียดที่กล่องข้อความ เพื่อเริ่มต้นกระดานสนทนา
iv. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล และเริ่มการสนทนาที่ระบบ หรือคลิกปุ่ ม
เพื่อบันทึกข้อมูลแต่ยังไม่เผยแพร่ไปยังระบบ
v. คลิกปุ่ม กรณีที่ต้องการลบข้อมูล และยกเลิกการสร้างกระทู้ใหม่ออกจาก
ระบบ
g. การแจ้งเตือน : สาหรับแสดงรายการ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้ใช้งาน
มีส่วนร่วม
h. ออกจากระบบ : เมื่อคลิกระบบจะทาการลงชื่อออกจากระบบกระดานสนทนา
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2. Admin : สาหรับกาหนดสิทธิ์ และตั้งค่าการใช้งานระบบกระดานสนทนา แบ่งการจัดการ
ออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้
a.
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b.

สาหรับตั้งค่าการใช้งานระบบกระดานสนทนา ประกอบด้วย

i. การแก้ไขข้อมูลชื่อของกระดานสนทนา
ii. การกาหนดภาษาเริ่มต้น สาหรับแสดงผลของกระดานสนทนา
- กรณีติดตั้งกระดานสนทนาใหม่ แนะนาให้ตั้งค่าเป็นภาษาไทย
iii. การกาหนดการแสดงผลชื่อของฟอรั่ม สามารถแนบไฟล์รูปภาพได้
iv. การกาหนดการแสดงผลหน้าแรกของกระดานสนทนา สามารถเลือกแสดงชื่อ
กระทู้สนทนา หรือแสดงเป็นชื่อหมวดหมู่ (ห้องสนทนา)
v. การกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานทั่วไป (กรณีติดตั้งกระดานสนทนา
ใหม่ และต้องการให้สมาชิกของกระดานสนทนาเท่านั้น ที่มองเห็นกระทู้ ให้
เลือก ตัวเลือกส่วนนี้ออก)
vi. การกาหนดวิธีการลงทะเบียนของผู้ใช้งาน สามารถเลือก ปิด-เปิด การ
ลงทะเบียนระบบกระดานสนทนาได้ (กรณีที่เปิดให้ลงทะเบียน ควรกาหนดให้
ผู้ใช้งานยืนยันข้อมูลทางอีเมล เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบ)
vii. การสร้างกลุ่ม และกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
- คลิก จัดการกลุ่ม เพื่อสร้างกลุ่มใหม่เข้าสู่ระบบ
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viii. การกาหนดสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลกระทู้สนทนาของผู้ใช้งาน ตามตัวเลือกที่
กาหนดได้
ix. เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย ให้คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล
c.

สาหรับแก้ไขสีที่ใช้ในการแสดงผลบนระบบกระดานสนทนา

i. คลิกไปที่กล่องข้อความ Primary Color ระบบจะแสดง Popup เพื่อเลือกสี
จากนั้นลาก Icon ไปตาแหน่งสีที่ต้องการ

ii. คลิกปุ่ม
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d.

สาหรับจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหมวดหมู่ของกระดานสนทนา

i. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
- คลิกปุ่ม

เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่

- กรอกข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
- ชื่อหมวดหมู่ : กรอกชื่อหมวดหมู่ภาษาไทย
- Channel Slug : กรอกชื่อหมวดหมู่ภาษาอังกฤษ
i. (ตัวพิมพ์เล็กไม่มีเว้นวรรค หรืออักขระพิเศษ เช่น
worker_room เป็นต้น)
- คาอธิบายหมวดหมู่ : กรอกรายละเอียด
- การสมัครสมาชิก : กรณีเลือก รายการ ผู้ใช้ใหม่ที่ทาการ
สมัครสมาชิกหลังการสร้างหมวดหมู่ จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้
- คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการแก้ไขรายการ
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ii. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
- คลิก Icon เพื่อแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามที่กาหนด รายละเอียด
อ้างอิงจากการเพิ่มข้อมูลใหม่
iii. ลบข้อมูลออกจากระบบ
- คลิก Icon เพื่อลบข้อมูล ระบบจะแสดง Popup เพื่อให้ผู้ใช้งานยืน
เลือก จัดการข้อมูลกระทู้ของหมวดหมู่ที่ต้องการลบออก

- คลิกปุ่ม
เพื่อยืนยันการลบข้อมูล หรือคลิกปุ่ม
ยกเลิกการแก้ไขรายการ
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e.

สาหรับจัดการ ค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข และจากัดสิทธิ์ของสมาชิก ใน
ระบบกระดานสนทนาได้

i. ค้นหาข้อมูลที่มีในระบบ
- คลิกปุ่ม
เพื่อการกรองข้อมูลตามตัวเลือกที่กาหนด
หรือกรอกข้อมูลที่กล่องข้อความเพื่อทาการค้นหาได้

ii. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
- คลิกปุ่ม

เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่

- กรอกข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
- ชื่อผู้ใช้งาน : กรอกชื่อสมาชิกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
- อีเมล : กรอกอีเมลแอดเดรสจริงที่ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลได้
- รหัส : กาหนดรหัสผ่านเบื้องต้น ไม่ต่ากว่า 6 ตัวอักษร
- ยืนยันรหัสผ่าน : กรอกข้อมูลรหัสผ่านให้ตรงกับที่กาหนด
- คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม
เพื่อ
ยกเลิกการแก้ไขรายการ
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iii. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
- คลิก User Name สมาชิกที่ต้องการแก้ไขข้อมูล ระบบแสดงหน้าจอ
ข้อมูลของสมาชิก สามารถตรวจสอบประวัติการทากิจกรรม และสถิติ
การใช้งานระบบสนทนาได้
- คลิกปุ่ม
เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของสมาชิก ตาม
ตัวเลือกที่กาหนด

f.

สาหรับตั้งค่าโปรแกรมเสริม เพื่อช่วยให้การทางานของกระดาน
สนทนาดียิ่งขึ้น สามารถเลือก เปิดการใช้งานตามที่ต้องการได้ โปรแกรมเสริมต่างๆ
ที่ระบบรองรับ และแนะนาเปิดเพื่อใช้งานมีดังนี้
i. Bad Word Filter : ส่วนเสริม สาหรับช่วยในการจัดการคาหยาบต่างๆ เพื่อให้
ระบบสามารถนาไปตรวจสอบได้
ii. BBCode : ส่วนเสริม สาหรับการจัดการรูปแบบของข้อความ เช่น การกาหนด
ฟอร์แมตของตัวอักษร การใส่คุณลักษณะพิเศษต่างๆ เป็นต้น
iii. Emoticons : ส่วนเสริม สาหรับการเพิ่มลูกเล่นให้กับข้อความ ในรูปแบบ
ไอคอนแสดงอารมณ์ต่างๆ
iv. SMTP : ส่วนเสริม สาหรับตั้งค่าการรับ – ส่งอีเมล เพื่อให้ระบบสามารถส่ง
อีเมลได้ (เช่น อีเมลยืนยันการสมัครสมาชิก)
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3. Delete : สาหรับยกเลิกการใช้งาน และถอนการติดตั้งกระดานสนทนา ออกจากระบบโดยถาวร
โดยข้อมูลที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด จะถูกลบออกไปด้วย หลักจากถอนการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
ผู้ใช้งานสามารถสร้างกระดานสนทนาใหม่ได้ ดูรายละเอียดได้จาก ข้อ 3.7.1 Forum Install
(หน้า 25)
4. Status : สาหรับตั้งค่า เปิด-ปิด การแสดงผลของกระดานสนทนา
รายละเอียดการทางาน Tab : การจัดการคาหยาบ

1. กรอกข้อมูลคาหยาบ ที่กล่องข้อความ ตามฟอร์แมตที่กาหนด ดังนี้
*** คาหยาบที่ต้องการ | คาที่ต้องการแทนคาหยาบ ***
(ตัวพิมพ์ “|” จะอยู่ที่แป้น ฃ เหนือปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด)
2. คลิกปุ่ม
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3.8. Site Statistic – การตรวจสอบข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์
สาหรับแสดงผลสถิติการเข้าใช้งานของผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ ในรูปแบบกราฟ ตามรายสัปดาห์ และ
สามารถเรียกดูข้อมูลในรูปแบบตารางรายเดือนได้ มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 13 หน้าจอสรุปผลการเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์

รายละเอียดการทางาน
1. การแสดงผลสถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในรูปแบบกราฟ แบ่งการแสดงเป็นรายสัปดาห์ของแต่ละเดือน
2. การแสดงผลสรุปในรูปแบบตาราง สามารถค้นหาข้อมูลตามปี ค.ศ. โดยกรอก ค.ศ. ที่ต้องการแล้วคลิก
ปุ่ม
ระบบจะแสดงผลสรุปแบบรายเดือน ตามปี ค.ศ. ที่ทาการค้นหา
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4. Site Manager - การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับกรม
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4.1. ประวัติความเป็นมา
สาหรับแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแต่ละหน่วยงาน ในรูปแบบกล่องข้อความ HTML
Editor มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 14 หน้าจอแก้ไขข้อมูลประวัติความเป็นมา

รายละเอียดการทางาน
1. เลือกภาษา
ที่ต้องการนาเข้าข้อมูล จาก Dropdown List
2. แก้ไขข้อมูลจากกล่องข้อความ HTML Editor โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ สาหรับจัดการ
รายละเอียดต่างๆ ได้ ดูรายละเอียดของเครื่องมือได้จาก ข้อ 2.4. HTML Editor Tool - เครื่องมือที่ใช้
สาหรับจัดการข้อมูล (หน้า 13)
3. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
4. ตรวจสอบการแสดงผลที่หน้าจอเว็บไซต์ โดยคลิก Icon ที่ Profile และเลือกเมนูย่อย
ระบบจะแสดงหน้าจอเว็บไซต์ (Front-end) และเลือกเมนูที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล

หมายเหตุ:
สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก
ข้อ 7. Layout & Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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4.2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
สาหรับแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน ในรูปแบบ
กล่องข้อความ HTML Editor มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 15 หน้าจอแก้ไขข้อมูลวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

รายละเอียดการทางาน
1. เลือกภาษา
ที่ต้องการนาเข้าข้อมูล จาก Dropdown List
2. แก้ไขข้อมูลจากกล่องข้อความ HTML Editor โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ สาหรับจัดการ
รายละเอียดต่างๆ ได้ ดูรายละเอียดของเครื่องมือได้จาก ข้อ 2.4. HTML Editor Tool - เครื่องมือที่ใช้
สาหรับจัดการข้อมูล (หน้า 13)
3. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
4. ตรวจสอบการแสดงผลที่หน้าจอเว็บไซต์ โดยคลิก Icon ที่ Profile และเลือกเมนูย่อย
ระบบจะแสดงหน้าจอเว็บไซต์ (Front-end) และเลือกเมนูที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล

หมายเหตุ:
สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก
ข้อ 7. Layout & Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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4.3. โครงสร้างหน่วยงาน
สาหรับแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของแต่ละหน่วยงาน ในรูปแบบกล่องข้อความ HTML Editor
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 16 หน้าจอแก้ไขข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน

รายละเอียดการทางาน
1. เลือกภาษา
ที่ต้องการนาเข้าข้อมูล จาก Dropdown List
2. แก้ไขข้อมูลจากกล่องข้อความ HTML Editor โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ สาหรับจัดการ
รายละเอียดต่างๆ ได้ ดูรายละเอียดของเครื่องมือได้จาก ข้อ 2.4. HTML Editor Tool - เครื่องมือที่ใช้
สาหรับจัดการข้อมูล (หน้า 13)
3. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
4. ตรวจสอบการแสดงผลที่หน้าจอเว็บไซต์ โดยคลิก Icon ที่ Profile และเลือกเมนูย่อย
ระบบจะแสดงหน้าจอเว็บไซต์ (Front-end) และเลือกเมนูที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล

หมายเหตุ:
สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก
ข้อ 7. Layout & Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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4.4. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สาหรับแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของแต่ละหน่วยงาน ในรูปแบบกล่องข้อความ HTML Editor
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 17 หน้าจอแก้ไขข้อมูลอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน

รายละเอียดการทางาน
1. เลือกภาษา
ที่ต้องการนาเข้าข้อมูล จาก Dropdown List
2. แก้ไขข้อมูลจากกล่องข้อความ HTML Editor โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ สาหรับจัดการ
รายละเอียดต่างๆ ได้ ดูรายละเอียดของเครื่องมือได้จาก ข้อ 2.4. HTML Editor Tool - เครื่องมือที่ใช้
สาหรับจัดการข้อมูล (หน้า 13)
3. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
4. ตรวจสอบการแสดงผลที่หน้าจอเว็บไซต์ โดยคลิก Icon ที่ Profile และเลือกเมนูย่อย
ระบบจะแสดงหน้าจอเว็บไซต์ (Front-end) และเลือกเมนูที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล

หมายเหตุ:
สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก
ข้อ 7. Layout & Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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4.5. ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
สาหรับบริหารจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข และจัดลาดับ ข้อมูลผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

รูปที่ 18 หน้าจอการจัดหารข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
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รายละเอียดการทางาน
1. คลิกปุ่ม
เพื่อเพิ่มข้อมูลผู้บริหาร Level 1 เข้าสู่ระบบ ดังนี้

a. กรอกข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด ได้แก่
i. ระดับ : ระดับตาแหน่งงานของผู้บริหาร
ii. ชื่อ-นามสกุล : ข้อมูลชื่อและนามสกุลของผู้บริหาร
iii. ตาแหน่ง : ชื่อตาแหน่ง
iv. คาบรรยาย : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
b. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
c. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงส่วนจัดการรูปภาพของผู้บริหารเพิ่มเติม ผู้ใช้งานสามารถ
อัพโหลดรูปภาพของผู้บริหารได้ โดยคลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์รูปภาพ (ไฟล์แนบต้อง
เป็นรูปแบบตามที่กาหนด
)

2. คลิก Icon เพื่อเพิ่มข้อมูลใน Level ถัดไปตามลาดับ
a. กรอกข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด ดูรายละเอียดได้จากการเพิ่มข้อมูล Level 1
3. คลิก Icon เพื่อแก้ไขข้อมูลผู้บริหาร
a. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด ดูรายละเอียดได้จากการเพิ่มข้อมูล Level 1
4. คลิก Icon เพื่อลบรายการออกจากระบบ
5. คลิก Icon และลากเพื่อจัดลาดับรายการของผู้บริหาร
6. เมื่อจัดลาดับรายการเรียบร้อยแล้ว ให้ทาการคลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
ยกเลิกการทารายการ
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7. ตรวจสอบการแสดงผลที่หน้าจอเว็บไซต์ โดยคลิก Icon ที่ Profile และเลือกเมนูย่อย
ระบบจะแสดงหน้าจอเว็บไซต์ (Front-end) และเลือกเมนูที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล

หมายเหตุ:
- ข้อมูลผู้บริหาร Level 1 จะมีได้แค่รายการเดียวเท่านั้น
- สามารถจัดการข้อมูลได้สูงสุด 5 Level
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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4.6. ข้อมูลการติดต่อ
สาหรับจัดการข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล สถานที่ตั้ง ของแต่ละหน่วยงาน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 19 หน้าจอแก้ไขข้อมูลการติดต่อ

รายละเอียดการทางาน
1. กรอกข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด ได้แก่
a. ชื่อหน่วยงาน : กรอกชื่อหน่วยงานที่สังกัด
b. ที่อยู่ : กรอกรายละเอียดของหน่วยงาน
c. เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์ติดต่อหลักของหน่วยงาน
d. เบอร์โทรติดต่ออื่นๆ : เบอร์ติดต่อสารอง
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e. Fax 1 : เบอร์แฟกส์ของหน่วยงาน 1
f. Fax 2 : เบอร์แฟกส์ของหน่วยงาน 2
g. Email หน่วยงาน : อีเมลแอดเดรสกลางของหน่วยงาน
h. Facebook URL : เฟสบุ๊คแฟนเพจของหน่วยงาน
2. เลือกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน โดยลาก Icon
ไปยังตาแหน่งต่างๆ ภายใน Google Map
a. สามารถ Zoom In / Zoom Out ภายใน Google Map ได้โดย Scroll เม้าส์ของผู้ใช้งาน
หรือคลิก Icon ด้านล่างซ้ายของ Google Map
3. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
หมายเหตุ:
สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก
ข้อ 7. Layout & Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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4.7. วันสาคัญ/โอกาสพิเศษ
ส าหรั บ บริ ห ารจั ดการ เพิ่ ม ลบ แก้ ไ ข ข้ อ มู ล ประชาสั ม พัน ธ์ เกี่ ย วกับ วั น ส าคั ญ และโอกาสพิ เ ศษ
ของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 20 หน้าจอการจัดการข้อมูลวันสาคัญ/โอกาสพิเศษ

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอวันสาคัญ/โอกาสพิเศษ

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
รหัสอ้างอิงเอกสาร : DOE-WEB-USM

Version : 1.0

หน้า 49/147
วันที่ : 27/07/2559

ii. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
iii. คาบรรยาย Thai : กรอกรายละเอียดในกล่องข้อความ HTML Editor โดยสามารถ
เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ สาหรับจัดการรายละเอียดต่างๆ ได้ ดูรายละเอียดของ
เครื่องมือได้จาก ข้อ 2.4. HTML Editor Tool - เครื่องมือที่ใช้สาหรับจัดการข้อมูล
(หน้า 13)
d. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
e. เลือก Tab : รูปภาพ การอัพโหลดรูปภาพจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ Photo และ
Background

i. คลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์รูปภาพ และบันทึกการแก้ไข (ไฟล์แนบต้องเป็น
รูปแบบตามที่กาหนด
)

f. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
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3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
c. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- ข้อมูลวันสาคัญ/โอกาสพิเศษ จะตั้งค่าสถานะเป็น เผยแพร่ ได้แค่รายการเดียวเท่านั้น
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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5. Content Management - การจัดการข้อมูลเนื้อหาของเว็บไซต์
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5.1. แผนปฏิบัติราชการ
สาหรับบริหารจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ ของแต่ละหน่วยงาน แบ่งการจัดการ
ข้อมูลออกเป็น 4 หมวดหมู่ ซึ่งมีหน้าจอการจัดการข้อมูลแบบเดียวกัน มีดังนี้
- ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
- คารับรองการปฏิบัติราชการ
- แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
- การจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

รูปที่ 21 หน้าจอการจัดการข้อมูลแผนปฏิบัตริ าชการ

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
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c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
ii. หมวดหมู่ย่อย : เลือกรายการข้อมูลตามที่กาหนดจาก Dropdown list
iii. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
iv. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
d. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
e. เลือก Tab : ไฟล์ เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

i. คลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์เอกสาร และบันทึกการแก้ไข (ไฟล์แนบต้องเป็น
รูปแบบตามที่กาหนด
)

f. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
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4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
c. หมวดหมู่ย่อย : เลือกรายการจาก Dropdown list
d. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
e. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- ระบบจะดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอเว็บไซต์ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานแนบไฟล์ และตั้งค่าสถานะเป็น เผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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5.2. กฎหมาย ระเบียบ
สาหรับบริหารจัดการ ดึงข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ของแต่ละหน่วยงาน แบ่งการ
จัดการข้อมูลออกเป็น 3 หมวดหมู่ ซึ่งมีหน้าจอการจัดการข้อมูลแบบเดียวกัน มีดังนี้
- กฎหมายการทางานของคนต่างด้าว
- กฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
- กฎหมาย/ระเบียบ/พ.ร.บ.เกี่ยวกับคนพิการ

รูปที่ 22 หน้าจอการจัดการข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ

รายละเอียดการทางาน
1. ดึงข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. เลือก
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2. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
ii. หมวดหมู่ย่อย : เลือกรายการข้อมูลตามที่กาหนดจาก Dropdown list
iii. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
iv. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
d. ตั้งค่าการแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในสังกัดกรมการจัดหางาน โดยเลือก แชร์ข้อมูล
นี้กับหน่วยงานอื่น ที่หน้าจอแสดงผล

e. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
f. เลือก Tab : ไฟล์ เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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i. คลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์เอกสาร และบันทึกการแก้ไข (ไฟล์แนบต้องเป็น
รูปแบบตามที่กาหนด
)

g. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
4. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
5. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
c. หมวดหมู่ย่อย : เลือกรายการจาก Dropdown list
d. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
e. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- ระบบจะดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอเว็บไซต์ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานแนบไฟล์ และตั้งค่าสถานะเป็น เผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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5.3. ศูนย์ข่าว
5.3.1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สาหรับบริหารจัดการ ดึงข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของแต่ละ
หน่วยงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 23 หน้าจอการจัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการทางาน
1. ดึงข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. เลือก
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2. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
ii. วันหมดอายุ : เลือกระยะเวลาจาก Calendar
iii. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
iv. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
i. รายละเอียด Thai : กรอกรายละเอียดในกล่องข้อความ HTML Editor โดยสามารถ
เลื อกใช้ เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ส าหรั บจั ดการรายละเอี ยดต่า งๆ ได้ ดู รายละเอีย ดของ
เครื่องมือได้จาก ข้อ 2.4. HTML Editor Tool - เครื่องมือที่ใช้สาหรับจัดการข้อมูล
(หน้า 13)
d. ตั้งค่าการแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในสังกัดกรมการจัดหางาน โดยเลือก แชร์ข้อมูล
นี้กับหน่วยงานอื่น ที่หน้าจอแสดงผล

e. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
f. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
รหัสอ้างอิงเอกสาร : DOE-WEB-USM

Version : 1.0

หน้า 60/147
วันที่ : 27/07/2559

3. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
4. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
5. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
c. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
d. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- ระบบจะดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอเว็บไซต์ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานตั้งค่าสถานะเป็น เผยแพร่ เรียบร้อยแล้ว
- รายการที่ดึงจากหน่วยงานอื่นมาแสดงบนเว็บไซต์ จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดได้
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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5.3.2. ประกาศรับสมัครงาน
ส าหรั บ บริ ห ารจั ด การ เพิ่ ม ลบ แก้ ไ ข ข้ อ มู ล ประกาศรั บ สมั ค รงาน ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 24 หน้าจอการจัดการข้อมูลประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
ii. วันหมดอายุ : เลือกระยะเวลาจาก Calendar
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iii. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
iv. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
d. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
e. เลือก Tab : ไฟล์ เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

i. คลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์เอกสาร และบันทึกการแก้ไข (ไฟล์แนบต้องเป็น
รูปแบบตามที่กาหนด
)

f. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
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4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
c. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
d. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- ระบบจะดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอเว็บไซต์ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานแนบไฟล์ และตั้งค่าสถานะเป็น เผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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5.3.3. ข่าวประกาศ
ส าหรั บ บริ ห ารจั ด การ ดึงข้ อมู ล เพิ่ม ลบ แก้ ไข ข้อ มูล ข่าวประกาศ ของแต่ล ะหน่ ว ยงาน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 25 หน้าจอการจัดการข้อมูลข่าวประกาศ

รายละเอียดการทางาน
1. ดึงข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. เลือก
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2. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
ii. วันหมดอายุ : เลือกระยะเวลาจาก Calendar
iii. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
iv. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
d. ตั้งค่าการแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในสังกัดกรมการจัดหางาน โดยเลือก แชร์ข้อมูล
นี้กับหน่วยงานอื่น ที่หน้าจอแสดงผล

e. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
f. เลือก Tab : ไฟล์ เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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i. คลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์เอกสาร และบันทึกการแก้ไข (ไฟล์แนบต้องเป็น
รูปแบบตามที่กาหนด
)

g. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
4. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
5. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
c. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
d. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- ระบบจะดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอเว็บไซต์ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานแนบไฟล์ และตั้งค่าสถานะเป็น เผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว
- รายการที่ดึงจากหน่วยงานอื่นมาแสดงบนเว็บไซต์ จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดได้
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
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5.3.4. นัดพบแรงงาน/นัดพบแรงงานไอที
ส าหรั บ บริ ห ารจั ด การ เพิ่ ม ลบ แก้ ไ ข ข้ อ มู ล นั ด พบแรงงาน/นั ด พบแรงงานไอที ของแต่ ล ะ
หน่วยงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 26 หน้าจอการจัดการข้อมูลนัดพบแรงงาน/นัดพบแรงงานไอที

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
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c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
ii. วันเวลาเริ่มกิจกรรม : เลือกระยะเวลาจาก Calendar
iii. วันเวลาสิ้นสุดกิจกรรม : เลือกระยะเวลาจาก Calendar
iv. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
v. หน่วยงาน : เลือกหน่วยงานที่จัดกิจกรรมจาก Dropdown list
vi. สถานที่จัดงาน : สถานที่ตั้งสาหรับจัดกิจกรรม
vii. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
d. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพือ่ ยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
e. เลือก Tab : รูปภาพ เพื่ออัพโหลดไฟล์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

i. คลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์เอกสาร และบันทึกการแก้ไข (ไฟล์แนบต้องเป็น
รูปแบบตามที่กาหนด
)

f. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
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3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
c. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
d. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
5. นาออกข้อมูล
a. คลิกปุ่ม
เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดที่มีในระบบ
b. ไฟล์เอกสารที่ได้ จะอยู่ในรูปแบบของ excel.csv

หมายเหตุ:
- ระบบจะดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอเว็บไซต์ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานแนบไฟล์ และตั้งค่าสถานะเป็น เผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว
- รายการที่ดึงจากหน่วยงานอื่นมาแสดงบนเว็บไซต์ จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดได้
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
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5.3.5. การจัดซื้อจัดจ้าง
5.3.5.1.

ประกาศราคากลาง
สาหรับบริหารจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการประกาศราคากลาง ของแต่ละหน่วยงาน
มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 27 หน้าจอการจัดการข้อมูลการประกาศราคากลาง

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. หมวดหมู่ย่อย : ระบบเลือกหมวดหมู่ย่อยให้อัตโนมัติ
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ii. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
iii. วันที่ประกาศ : เลือกวันที่ประกาศจาก Calendar
iv. ราคากลาง : จานวนราคาที่ต้องการ
v. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
d. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
e. เลือก Tab : ไฟล์ เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

i. คลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์เอกสาร และบันทึกการแก้ไข (ไฟล์แนบต้องเป็น
รูปแบบตามที่กาหนด
)

f. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
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4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
c. หมวดหมู่ย่อย : เลือกรายการจาก Dropdown list
d. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
e. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- ระบบจะดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอเว็บไซต์ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานแนบไฟล์ และตั้งค่าสถานะเป็น เผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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5.3.5.2.

ประกาศร่าง TOR
สาหรับบริหารจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการประกาศร่าง TOR ของแต่ละหน่วยงาน
มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 28 หน้าจอการจัดการข้อมูลการประกาศร่าง TOR

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. หมวดหมู่ย่อย : ระบบเลือกหมวดหมู่ย่อยให้อัตโนมัติ
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ii. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
iii. วันที่ประกาศ : เลือกวันที่ประกาศจาก Calendar
iv. วันที่สิ้นสุดฟังคาวิจารณ์ : เลือกวันที่จาก Calendar
v. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
d. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
e. เลือก Tab : ไฟล์ เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

i. คลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์เอกสาร และบันทึกการแก้ไข (ไฟล์แนบต้องเป็น
รูปแบบตามที่กาหนด
)

f. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ

รหัสอ้างอิงเอกสาร : DOE-WEB-USM

Version : 1.0

หน้า 75/147
วันที่ : 27/07/2559

4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
c. หมวดหมู่ย่อย : เลือกรายการจาก Dropdown list
d. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
e. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- ระบบจะดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอเว็บไซต์ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานแนบไฟล์ และตั้งค่าสถานะเป็น เผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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5.3.5.3.

ประกาศเชิญชวน
สาหรับบริหารจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการประกาศเชิญชวน ของแต่ละหน่วยงาน
มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 29 หน้าจอการจัดการข้อมูลการประกาศเชิญชวน

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
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c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. หมวดหมู่ย่อย : ระบบเลือกหมวดหมู่ย่อยให้อัตโนมัติ
ii. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
iii. วันที่ประกาศ : เลือกวันที่ประกาศจาก Calendar
iv. วันเวลาที่เริ่มขอรับเอกสาร : เลือกวันที่จาก Calendar
v. วันเวลาที่ปิดขอรับเอกสาร : เลือกวันที่จาก Calendar
vi. วันที่เริ่มยื่นเอกสาร : เลือกวันที่จาก Calendar
vii. วันที่ปิดรับยื่นเอกสาร : เลือกวันที่จาก Calendar
viii. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
d. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
e. เลือก Tab : ไฟล์ เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

i. คลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์เอกสาร และบันทึกการแก้ไข (ไฟล์แนบต้องเป็น
รูปแบบตามที่กาหนด
)

f. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
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2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
c. หมวดหมู่ย่อย : เลือกรายการจาก Dropdown list
d. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
e. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- ระบบจะดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอเว็บไซต์ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานแนบไฟล์ และตั้งค่าสถานะเป็น เผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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5.3.5.4.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ส าหรั บ บริ ห ารจั ด การ เพิ่ ม ลบ แก้ ไ ข ข้ อ มู ล การประกาศผู้ ช นะเสนอราคา
ของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 30 หน้าจอการจัดการข้อมูลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. หมวดหมู่ย่อย : ระบบเลือกหมวดหมู่ย่อยให้อัตโนมัติ
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ii. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
ii. วันที่ประกาศ : เลือกวันที่ประกาศจาก Calendar
iii. ราคา : ราคาที่ได้จากการประกวด
iv. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
v. ผู้ชนะการเสนอราคา : รายชื่อผู้ที่ชนะการประกวด
d. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
e. เลือก Tab : ไฟล์ เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

i. คลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์เอกสาร และบันทึกการแก้ไข (ไฟล์แนบต้องเป็น
รูปแบบตามที่กาหนด
)

f. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
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4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
c. หมวดหมู่ย่อย : เลือกรายการจาก Dropdown list
d. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
e. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- ระบบจะดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอเว็บไซต์ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานแนบไฟล์ และตั้งค่าสถานะเป็น เผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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5.3.5.5.

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ส าหรั บ บริ ห ารจั ด การ เพิ่ ม ลบ แก้ ไ ข ข้ อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล กากรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 31 หน้าจอการจัดการข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้าง

รายละเอียดการทางาน
1. ดึงข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. เลือก
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2. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. หมวดหมู่ย่อย : ระบบเลือกหมวดหมู่ย่อยให้อัตโนมัติ
ii. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
iii. วันที่ประกาศ : เลือกวันที่ประกาศจาก Calendar
iii. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
d. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
e. เลือก Tab : ไฟล์ เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

i. คลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์เอกสาร และบันทึกการแก้ไข (ไฟล์แนบต้องเป็น
รูปแบบตามที่กาหนด
)
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f. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
4. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
5. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
c. หมวดหมู่ย่อย : เลือกรายการจาก Dropdown list
d. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
e. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- ระบบจะดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอเว็บไซต์ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานแนบไฟล์ และตั้งค่าสถานะเป็น เผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)

รหัสอ้างอิงเอกสาร : DOE-WEB-USM

Version : 1.0

หน้า 85/147
วันที่ : 27/07/2559

5.3.5.6.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สาหรับบริหารจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละหน่วยงาน
มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 32 หน้าจอการจัดการข้อมูลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. หมวดหมู่ย่อย : ระบบเลือกหมวดหมู่ย่อยให้อัตโนมัติ

รหัสอ้างอิงเอกสาร : DOE-WEB-USM

Version : 1.0

หน้า 86/147
วันที่ : 27/07/2559

ii. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
iii. จังหวัด : เลือกข้อมูลจาก Dropdown list
iv. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
d. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
e. เลือก Tab : ไฟล์ เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

i. คลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์เอกสาร และบันทึกการแก้ไข (ไฟล์แนบต้องเป็น
รูปแบบตามที่กาหนด
)

f. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
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4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
c. หมวดหมู่ย่อย : เลือกรายการจาก Dropdown list
d. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
e. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- ระบบจะดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอเว็บไซต์ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานแนบไฟล์ และตั้งค่าสถานะเป็น เผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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5.4. ดาวน์โหลด
สาหรับบริหารจัดการ ดึงข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเอกสาร สาหรับให้บริการ ของแต่ละหน่วยงาน
แบ่งการจัดการข้อมูลออกเป็น 3 หมวดหมู่ ซึ่งมีหน้าจอการจัดการข้อมูลแบบเดียวกัน มีดังนี้
- สานักบริหารแรงานต่างด้าว
- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- แบบดาเนินการตาม ม. 35

รูปที่ 33 หน้าจอการจัดการข้อมูลดาวน์โหลด

รายละเอียดการทางาน
1. ดึงข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล
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b. เลือก

รายการข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทางาน
2. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

เพื่อบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
ii. หมวดหมู่ย่อย : เลือกรายการข้อมูลตามที่กาหนดจาก Dropdown list
iii. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
iv. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
d. ตั้งค่าการแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในสังกัดกรมการจัดหางาน โดยเลือก แชร์ข้อมูล
นี้กับหน่วยงานอื่น ที่หน้าจอแสดงผล

e. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
f. เลือก Tab : ไฟล์ เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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i. คลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์เอกสาร และบันทึกการแก้ไข (ไฟล์แนบต้องเป็น
รูปแบบตามที่กาหนด
)

g. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
4. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
5. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
c. หมวดหมู่ย่อย : เลือกรายการจาก Dropdown list
d. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
e. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- ระบบจะดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอเว็บไซต์ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานแนบไฟล์ และตั้งค่าสถานะเป็น เผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว
- รายการที่ดึงจากหน่วยงานอื่นมาแสดงบนเว็บไซต์ จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดได้
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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5.5. ข้อมูลบริการ
สาหรับบริหารจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการให้บริการ ของแต่ละหน่วยงาน แบ่งการจัดการข้อมูล
ออกเป็น 3 หมวดหมู่ ซึ่งมีหน้าจอการจัดการข้อมูลแบบเดียวกัน มีดังนี้
- การไปทางานต่างประเทศ
- การทางานของคนต่างด้าว
- อื่นๆ

รูปที่ 34 หน้าจอการจัดการข้อมูลการให้บริการ

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
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c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
ii. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
iii. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
iv. คาบรรยายไทย : คาอธิบายย่อสาหรับแสดงผล
v. รายละเอียด Thai : กรอกรายละเอียดในกล่องข้อความ HTML Editor โดยสามารถ
เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ สาหรับจัดการรายละเอียดต่างๆ ได้ ดูรายละเอียดของ
เครื่องมือได้จาก ข้อ 2.4. HTML Editor Tool - เครื่องมือที่ใช้สาหรับจัดการข้อมูล
(หน้า 13)
d. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
e. เลือก Tab : รูปภาพ เพื่ออัพโหลดไฟล์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

i. คลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์รูปภาพ และบันทึกการแก้ไข (ไฟล์แนบต้องเป็น
รูปแบบตามที่กาหนด
)

f. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
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3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
c. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
d. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- ระบบจะดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอเว็บไซต์ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานแนบไฟล์ และตั้งค่าสถานะเป็น เผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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5.6. คลังความรู้
สาหรับบริหารจัดการ ดึงข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลคลังความรู้ ของแต่ละหน่วยงาน แบ่งการจัดการ
ข้อมูลออกเป็น 4 หมวดหมู่ มีดังนี้
- คู่มือ
- วารสาร
- งานวิจัย
- Smart Job Magazine

รูปที่ 35 หน้าจอการจัดการข้อมูลคลังความรู้

รายละเอียดการทางาน
1. ดึงข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. เลือก
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2. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
ii. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
iii. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
d. ตั้งค่าการแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในสังกัดกรมการจัดหางาน โดยเลือก แชร์ข้อมูล
นี้กับหน่วยงานอื่น ที่หน้าจอแสดงผล

e. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
f. เลือก Tab : รูปภาพ เพื่ออัพโหลดไฟล์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ในส่วนของ “งานวิจัย” จะไม่มีการ
อัพโหลดภาพหน้าปก ให้ข้ามขั้นตอน f. ไป)
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g. เลือก Tab : ไฟล์ เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

i. คลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์เอกสาร หรือรูปภาพ และบันทึกการแก้ไข (ไฟล์แนบ
ต้องเป็นรูปแบบตามที่กาหนด)
- ไฟล์รูปภาพ
- ไฟล์เอกสาร

h. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
4. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
5. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
c. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
d. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
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หมายเหตุ:
- ระบบจะดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอเว็บไซต์ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานแนบไฟล์ และตั้งค่าสถานะเป็น เผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว
- รายการที่ดึงจากหน่วยงานอื่นมาแสดงบนเว็บไซต์ จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดได้
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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5.7. กิจกรรม
สาหรับบริหารจัดการ ดึงข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน และมีส่วน
จัดการของแกลลอรี่รูปภาพของกิจกรรมด้วย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 36 หน้าจอการจัดการข้อมูลกิจกรรม

รายละเอียดการทางาน
1. ดึงข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. เลือก

รหัสอ้างอิงเอกสาร : DOE-WEB-USM

รายการข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทางาน
Version : 1.0

เพื่อบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม
หน้า 99/147
วันที่ : 27/07/2559

2. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
ii. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
iii. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
iv. คาบรรยายไทย : คาอธิบายย่อสาหรับแสดงผล
v. รายละเอียด Thai : กรอกรายละเอียดในกล่องข้อความ HTML Editor โดยสามารถ
เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ สาหรับจัดการรายละเอียดต่างๆ ได้ ดูรายละเอียดของ
เครื่องมือได้จาก ข้อ 2.4. HTML Editor Tool - เครื่องมือที่ใช้สาหรับจัดการข้อมูล
(หน้า 13)
d. ตั้งค่าการแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในสังกัดกรมการจัดหางาน โดยเลือก แชร์ข้อมูล
นี้กับหน่วยงานอื่น ที่หน้าจอแสดงผล

e. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
f. เลือก Tab : แกลลอรี่ เพื่ออัพโหลดไฟล์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
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i. คลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์รูปภาพ และบันทึกการแก้ไข (ไฟล์แนบต้องเป็น
รูปแบบตามที่กาหนด
)

g. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
4. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
5. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
c. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
d. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- ระบบจะดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอเว็บไซต์ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานแนบไฟล์ และตั้งค่าสถานะเป็น เผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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5.8. วีดิทัศน์
สาหรับบริหารจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลวีดิทัศน์ ของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 37 หน้าจอการจัดการข้อมูลวีดิทัศน์

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
ii. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
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iii. Video : แนบลิงค์วีดิโอ YouTube ที่ต้องการ สามารถ Copy Link จากช่อง URL ที่
Web Browser ได้เลย

iv. รายละเอียด Thai : กรอกรายละเอียดในกล่องข้อความ HTML Editor โดยสามารถ
เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ สาหรับจัดการรายละเอียดต่างๆ ได้ ดูรายละเอียดของ
เครื่องมือได้จาก ข้อ 2.4. HTML Editor Tool - เครื่องมือที่ใช้สาหรับจัดการข้อมูล
(หน้า 13)
d. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
e. ตรวจสอบการแสดงผลที่หน้าจอเว็บไซต์ โดยคลิก Icon ที่ Profile และเลือกเมนูย่อย
ระบบจะแสดงหน้าจอเว็บไซต์ (Front-end) และเลือกเมนูที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล

2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
c. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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5.9. FAQ
สาหรับบริหารจัดการ ดึงข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล FAQ ของแต่ละหน่วยงาน แบ่งการจัดการข้อมูล
ออกเป็น 4 หมวดหมู่ ซึ่งมีหน้าจอการจัดการข้อมูลแบบเดียวกัน มีดังนี้
- การทางานของคนต่างด้าว
- การไปทางานต่างประเทศ
- งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ
- อื่นๆ

รูปที่ 38 หน้าจอการจัดการข้อมูลคาถามที่พบบ่อย FAQ

รายละเอียดการทางาน
1. ดึงข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. เลือก
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2. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
ii. หมวดหมู่ย่อย : เลือกรายการข้อมูลตามที่กาหนดจาก Dropdown list
iii. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
iv. คาถาม Thai : รายละเอียดคาถามที่ต้องการแสดงผล
v. คาตอบ Thai : กรอกรายละเอียดในกล่องข้อความ HTML Editor โดยสามารถ
เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ สาหรับจัดการรายละเอียดต่างๆ ได้ ดูรายละเอียดของ
เครื่องมือได้จาก ข้อ 2.4. HTML Editor Tool - เครื่องมือที่ใช้สาหรับจัดการข้อมูล
(หน้า 13)
d. ตั้งค่าการแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในสังกัดกรมการจัดหางาน โดยเลือก แชร์ข้อมูล
นี้กับหน่วยงานอื่น ที่หน้าจอแสดงผล

e. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
f. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
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3. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
4. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
5. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
c. หมวดหมู่ย่อย : เลือกรายการจาก Dropdown list
d. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
e. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- ระบบจะดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอเว็บไซต์ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานตั้งค่าสถานะเป็น เผยแพร่ เรียบร้อยแล้ว
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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5.10. เว็บลิงค์หน่วยงานภายนอก
ส าหรั บ บริ ห ารจั ด การ เพิ่ ม ลบ แก้ ไ ข ข้ อ มู ล เว็ บ ลิ ง ค์ ห น่ ว ยงานภายนอก ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน
มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 39 หน้าจอการจัดการข้อมูลเว็บลิงค์หน่วยงานภายนอก

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
ii. หัวเรื่อง Thai : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
iii. ลิงค์ : แนบลิงค์หน่วยงานภายนอกที่ต้องการ
iv. ลาดับการแสดงผล : กาหนดลาดับสาหรับการแสดงผล
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d. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
e. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. หมวดหมู่ : ระบบเลือกหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ
c. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
d. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)

รหัสอ้างอิงเอกสาร : DOE-WEB-USM

Version : 1.0

หน้า 108/147
วันที่ : 27/07/2559

5.11. RSS
สาหรับบริหารจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข การนาข้อมูล RSS Feed จากเว็บไซต์ภายนอก มาแสดงผลบน
เว็บไซต์ ของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 40 หน้าจอการจัดการข้อมูลวีดิทัศน์

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. จานวนการแสดงผลสูงสุด : กาหนดจานวนการแสดงผลของข่าว
ii. หัวเรื่อง : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
iii. ลิงค์ : แนบลิงค์สาหรับการเชื่อมโยงข้อมูล
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d. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
e. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
c. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- สามารถตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดได้จาก ข้อ 7. Layout
& Widgets Management - การตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ และวิดเจ็ตต่างๆ (หน้า 136)
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5.12. Custom การนาข้อมูลไปใช้งานแบบ Perma-Link
สาหรับบริหารจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข การสร้างหน้าจอแบบ Custom ของแต่ละหน่วยงาน มี
รายละเอียดดังนี้

รูปที่ 41 หน้าจอการจัดการข้อมูลแบบ Custom

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
c. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
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- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
i. หัวเรื่อง : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
ii. รายละเอียด Thai : กรอกรายละเอียดในกล่องข้อความ HTML Editor โดยสามารถ
เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ สาหรับจัดการรายละเอียดต่างๆ ได้ ดูรายละเอียดของ
เครื่องมือได้จาก ข้อ 2.4. HTML Editor Tool - เครื่องมือที่ใช้สาหรับจัดการข้อมูล
(หน้า 13)
d. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
e. เลือก Tab : รูปภาพ เพื่ออัพโหลดไฟล์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

f. เลือก Tab : ไฟล์ เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

i. คลิกปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์เอกสาร หรือรูปภาพ และบันทึกการแก้ไข (ไฟล์แนบ
ต้องเป็นรูปแบบตามที่กาหนด)
- ไฟล์รูปภาพ
- ไฟล์เอกสาร

g. คลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
แสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
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2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon กรณีทตี่ ้องการลบครั้งละ 1 รายการ หรือเลือก รายการ แล้วคลิกปุ่ม
กรณีต้องการลบครั้งละมากกว่า 1 รายการ
4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
c. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ:
- การนาข้อมูลที่สร้างไปใช้งาน เพื่อสร้างเป็นเมนูได้ โดยคลิก Icon แล้วทาการคัดลอกลิงค์ ในส่วนของ
Perma-Link ไปใช้งานได้ ดูขั้นตอนและรายละเอียดการสร้างเมนูได้จาก ข้อ 6.1 วิดเจ็ต – เมนู (หน้า 115)
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6. Widgets Management - การจัดการข้อมูลวิดเจ็ต
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6.1. วิดเจ็ต - เมนู
สาหรับบริหารจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล เมนูสาหรับแสดงผลที่หน้าจอเว็บไซต์ ของแต่ละหน่วยงาน
มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 42 หน้าจอการจัดการข้อมูลเมนู

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
i. ประเภทเมนู : เลือกประเภทการแสดงผลของเมนูจาก Dropdown list
- Header : เมนูหลักของเว็บไซต์
- Side : เมนูย่อยของเว็บไซต์
ii. หัวเรื่อง : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
c. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
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d. เลือกหมวดหมู่ ที่ต้องการเพิ่มข้อมูลเมนูแบ่งส่วนจัดการออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
Tab หน้าเดียว : สาหรับเลือกเมนูแบบรายการเดียว

i. เลือกรายการเมนู แล้วคลิกปุ่ม
ด้านขวา

เพื่อเพิ่มรายการไปยังกล่องเมนูที่เพิ่มแล้ว ทาง

Tab หมวดหมู่ : สาหรับเลือกเมนูแบบหมวดหมู่ เมื่อคลิกเลือกที่หมวดหมู่ใหญ่ ระบบจะทา
การเลือกหมวดหมู่ย่อยให้ด้วย

i.
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Tab กาหนดเอง : สาหรับกาหนดเมนูที่ต้องการ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าจอต่างๆตามที่กาหนด

i.

กรอกชื่อเมนู และลิงค์ URL ของหน้าจอที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม
เพื่อเพิ่ม
รายการไปยังกล่องเมนูที่เพิ่มแล้ว ทางด้านขวา
e. สามารถจัดการเมนูเพิ่มเติม ที่กล่องเมนูที่เพิ่มแล้ว ทางด้านขวา ได้ดังนี้
ii. แก้ไขรายละเอียดของเมนูได้ โดยคลิก Icon ระบบจะแสดง Popup สาหรับ
แก้ไขรายละเอียด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิก
ปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ

iii.

ลบรายการเมนูที่เลือกได้ โดยคลิก Icon ระบบจะลบรายการที่เลือก ออกจาก
กล่องเมนูที่เพิ่มแล้ว
iv. จัดลาดับการแสดงผลของเมนู โดยคลิก Icon แล้วลากเพื่อจัดลาดับเมนู
สามารถจัดลาดับการแสดงผลได้สูงสุด 2 ลาดับ
f. เมื่อเพิ่มรายการเมนู และจัดลาดับการแสดงผลเรียบร้อยแล้ว ให้ทาการบันทึกการแก้ไขข้อมูล
อีกครั้ง
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g. คลิกปุ่ม

เพื่อเปลี่ยนแปลงภาษาของเมนู เพื่อรองรับกรณีเว็บไซต์มีหลายภาษา

i. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
ii. กรอกชื่อเมนูของภาษาใหม่ ตามประเภทที่เลือกจาก Dropdown list
iii. เลือก สาหรับการแสดงผลเมนูที่หน้าจอเว็บไซต์ และบันทึกการแก้ไขภาษาของเมนู
อีกครั้ง
2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon เพื่อลบข้อมูลออกจากระบบ
4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
c. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
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6.2. วิดเจ็ต - แบนเนอร์
สาหรับบริหารจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลแบนเนอร์ ของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 43 หน้าจอการจัดการข้อมูลแบนเนอร์

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
ii. ประเภทแบนเนอร์ : เลือกประเภทที่ต้องการจาก Dropdown list
iii. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
i. แสดงในแต่ละชุด : จานวนการแสดงผลของแบนเนอร์ที่เว็บไซต์
- แบนเนอร์หลัก ระบบเลือกจานวนให้อัตโนมัติ
- แบนเนอร์ชุด : ต้องกาหนดจานวนสาหรับการแสดงผล ตั้งแต่ 2 – 6 รูปภาพ
ต่อ 1 ชุด
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ii. เวลา (วินาที)/ครั้ง : ระยะเวลาการหมุนของรูปภาพแบนเนอร์ ต่อ 1 ชุด
iii. หัวเรื่อง : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
c. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม
e. คลิกปุ่ม
เพื่ออัพโหลดรูปภาพแบนเนอร์ที่ต้องการ และบันทึกการแก้ไข (ไฟล์แนบ
ต้องเป็นรูปแบบตามที่กาหนด
)

d. คลิกปุ่ม
หลายภาษา

เพื่อเปลี่ยนแปลงภาษาคาอธิบายของแบนเนอร์ เพื่อรองรับกรณีเว็บไซต์มี

i. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
ii. กรอกคาอธิบายแบนเนอร์ของภาษาใหม่ ตามประเภทที่เลือกจาก Dropdown list
iii. บันทึกการแก้ไขคาอธิบายของแบนเนอร์อีกครั้ง
2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon เพื่อลบข้อมูลออกจากระบบ
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4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
c. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
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6.3. วิดเจ็ต - ปฏิทิน
สาหรับบริหารจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลปฎิทินกิจกรรม ของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 44 หน้าจอการจัดการข้อมูลปฎิทินกิจกรรม

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
iv. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
i. หัวเรื่อง : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
ii. เลือก ข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลบนปฏิทินกิจกรรม
c. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
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2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon เพื่อลบข้อมูลออกจากระบบ
4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
c. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
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6.4. วิดเจ็ต - แบบสอบถาม (Poll)
สาหรับบริหารจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลปฎิทินกิจกรรม ของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 45 หน้าจอการจัดการข้อมูลแบบสอบถาม (Poll)

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
v. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
i.
ประเภท : เลือกประเภทแบบสอบถามจาก Dropdown list
- แบบสอบถามปลายเปิด
- แบบสอบถามคาตอบเดียว
- แบบสอบถามหลายคาตอบ
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ii. วันที่ประกาศ : เลือกระยะเวลาจาก Calendar
iii. วันหมดอายุ : เลือกระยะเวลาจาก Calendar
iv. คาถาม : คาถามสาหรับแบบสอบถาม
c. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม เฉพาะแบบสอบถามที่เป็น
ประเภท แบบสอบถามคาตอบเดียว และ แบบสอบถามหลายคาตอบ
d. คลิกปุ่ม
เพื่อเพิ่มข้อมูลคาตอบสาหรับแสดงผลในแบบสอบถาม และบันทึกข้อมูลการ
แก้ไขอีกครั้ง

a. คลิกปุ่ม
เพื่อเปลี่ยนแปลงภาษาส่วนของหัวเรื่อง รายละเอียดคาถาม และคาตอบ เพื่อ
รองรับกรณีเว็บไซต์มีหลายภาษา

i. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
ii. กรอกรายละเอียดหัวเรื่อง คาถาม คาตอบของภาษาใหม่ ตามประเภทที่เลือกจาก
Dropdown list
iii. บันทึกการแก้ไขคาอธิบายของแบนเนอร์อีกครั้ง
2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
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3. ออกรายงานแบบสอบถาม
a. คลิกปุ่ม เพื่อดูรายงานผลการตอบแบบสอบถาม ในรูปแบบตารางสรุปผล และกราฟ

4. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon เพื่อลบข้อมูลออกจากระบบ
5. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
c. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
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6.5. วิดเจ็ต - Facebook
สาหรับบริหารจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล Facebook Fanpage ของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียด
ดังนี้

รูปที่ 46 หน้าจอการจัดการข้อมูล Facebook Fanpage

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
vi. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
i. หัวเรื่อง : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
ii. Facebook URL : แนบลิงค์ Facebook ที่ต้องการ
c. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
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2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon เพื่อลบข้อมูลออกจากระบบ
4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
c. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา

รหัสอ้างอิงเอกสาร : DOE-WEB-USM

Version : 1.0

หน้า 128/147
วันที่ : 27/07/2559

6.6. วิดเจ็ต - ลิงค์ภายนอก
สาหรับบริหารจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลลิงค์ภายนอก ของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 47 หน้าจอการจัดการข้อมูลลิงค์ภายนอก

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
vii. ประเภท : เลือกประเภทการแสดงผลของลิงค์ภายนอกจาก Dropdown list แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
- Text : ลิงค์ภายนอกแบบตัวอักษร
- Block : ลิงค์ภายนอกแบบรูปภาพ
- Animated : ลิงค์ภายนอกแบบรูปภาพแบบสลับได้
a. กรณีเลือกแบบ Animated ต้องเลือกพื้นหลังของรูปภาพด้วย
viii. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
i. หัวเรื่อง : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
รหัสอ้างอิงเอกสาร : DOE-WEB-USM

Version : 1.0

หน้า 129/147
วันที่ : 27/07/2559

c. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
i. เมื่อทาการบันทึก ระบบจะแสดงส่วนการจัดการเพิ่มเติม

d. คลิกปุ่ม
เพื่อเพิ่มข้อมูลลิงค์ภายนอกตามประเภทที่เลือกข้างต้น การเพิ่มข้อมูลมี
รูปแบบและรายละเอียดแตกต่างกัน ดังนี้
ลิงค์ภายนอกประเภท Text

i. เมื่อคลิกปุ่ม
ระบบจะแสดง Popup สาหรับจัดการลิงค์ ประกอบด้วยฟิลด์ดังนี้
- คาบรรยาย : ชื่อลิงค์ที่แสดงผล
- URL : ลิงค์สาหรับเชื่อมโยงข้อมูล
- ลาดับการแสดง : ระบบแสดงให้อัตโนมัติ
ii. เมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม
เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
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ลิงค์ภายนอกประเภท Block

i.

ii.

เมื่อคลิกปุ่ม
ระบบจะแสดง Popup สาหรับจัดการลิงค์ ประกอบด้วยฟิลด์
ดังนี้
- คาบรรยาย : ชื่อลิงค์ที่แสดงผล
- URL : ลิงค์สาหรับเชื่อมโยงข้อมูล
- ลาดับการแสดง : ระบบแสดงให้อัตโนมัติ
- รูปภาพ : คลิกปุ่ม
เพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการ (ขนาดไฟล์แนบดูได้
จากหมายเหตุ)
เมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม
เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ

หมายเหตุ: ขนาดของรูปภาพที่อัพโหลด ต้องมีขนาดตามรูปแบบที่กาหนด ซึ่งตัวเลือกการแสดงที่เลือก มี
ขนาดของรูปภาพแตกต่างกันดังนี้ ดังนี้

- Width 1
- Width 2
- Width 3
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ลิงค์ภายนอกประเภท Animated

iii.

iv.
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เมื่อคลิกปุ่ม
ระบบจะแสดง Popup สาหรับจัดการลิงค์ ประกอบด้วยฟิลด์
ดังนี้
- ป้ายบอกชื่อ : ชื่อลิงค์ที่แสดงผล
- คาบรรยาย : คาอธิบายรูปภาพ เมื่อนาเม้าส์ไปวาง
- URL : ลิงค์สาหรับเชื่อมโยงข้อมูล
- ลาดับการแสดง : ระบบแสดงให้อัตโนมัติ
- รูปภาพ : คลิกปุ่ม
เพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการ
- รูปภาพเมื่อเม้าส์วางอยู่ : คลิกปุ่ม
เพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการ
*** ขนาดของรูปภาพต้องมีขนาด 105 px width and 110 px hight ***
เมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม
เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
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e. คลิกปุ่ม
เพื่อเปลี่ยนแปลงภาษาส่วนของหัวเรื่อง และชื่อของลิงค์ เพื่อรองรับกรณี
เว็บไซต์มีหลายภาษา

iv. ภาษา : เลือกภาษาสาหรับจัดการข้อมูลจาก Dropdown list
v. กรอกรายละเอียดหัวเรื่อง และชื่อลิงค์ของภาษาใหม่ ตามประเภทที่เลือกจาก
Dropdown list
vi. บันทึกการแก้ไขคาอธิบายของแบนเนอร์อีกครั้ง
2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon เพื่อลบข้อมูลออกจากระบบ
4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
c. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
หมายเหตุ: การแสดงผลของวิดเจ็ตลิงค์ภายนอก มีตัวอย่างดังนี้

Text
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6.7. วิดเจ็ต - วีดิทัศน์
ส าหรั บ บริ ห ารจั ด การ เพิ่ ม ลบ แก้ ไ ข ข้ อ มู ล วี ดิ ทั ศ น์ ใ นรู ป แบบของวิ ด เจ็ ต ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน
มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 48 หน้าจอการจัดการข้อมูลวีดิทัศน์

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล

b. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
ix. สถานะ : เลือกการแสดงผลของรายการข้อมูลจาก Dropdown list (กรณีสร้างข้อมูล
ครั้งแรก ระบบจะบังคับเป็นสถานะ ร่าง)
- ร่าง : บันทึกข้อมูล แต่ยังไม่แสดงผลไปยังเว็บไซต์
- เผยแพร่ : บันทึกข้อมูล และแสดงผลไปยังเว็บไซต์
i. หัวเรื่อง : หัวข้อสาหรับการแสดงผล
ii. คาบรรยาย : กรอกรายละเอียดย่อของวีดิทัศน์
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iii. คลิกปุ่ม

เพื่อเลือกวีดิทัศน์ที่ต้องการจากข้อมูลที่มีในระบบ

c. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon เพื่อลบข้อมูลออกจากระบบ
4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword สาหรับค้นหาข้อมูล ได้แก่ หัวเรื่องของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
b. วันที่สร้างข้อมูล : เลือกระยะเวลาที่ต้องการจาก Calendar
c. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
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7. Layout & Widgets Management – การจัดการข้อมูลวิดเจ็ต
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7.1. การจัดการข้อมูล Layout ของหน้าจอเว็บไซต์
7.1.1. การจัดการ Layout หน้า Home
ส าหรั บ ตั้ ง ค่ า การแสดงผล (Layout)
มีรายละเอียดดังนี้

ของหน้ า หลั ก เว็ บ ไซต์ ตามรู ป แบบที่ ก าหนด

รูปที่ 49 หน้าจอการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าหลัก (Home Page)

รายละเอียดการทางาน
1. เข้าไปที่ Menu : Configuration > Home
2. คลิก Icon และเลือก Layout Type จาก Dropdown list Layout มีทั้งหมด 4 ประเภทดังนี้
a. เมื่อเลือกแล้วระบบจะทาการบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ
Layout Type
Non Side
Both
Right
Left

Description
หน้าจอเว็บไซต์ จะไม่สามารถเพิ่มข้อมูลวิดเจ็ตทางด้านซ้าย และด้านขวาได้
หน้าจอเว็บไซต์ สามารถเพิ่มข้อมูลวิดเจ็ตได้ทั้งหมดของหน้าจอ (บน ล่าง ซ้าย ขวา)
หน้าจอเว็บไซต์ สามารถเพิ่มข้อมูลวิดเจ็ตได้เฉพาะด้านบน ด้านล่าง และด้านขวาของหน้าจอ
หน้าจอเว็บไซต์ สามารถเพิ่มข้อมูลวิดเจ็ตได้เฉพาะด้านบน ด้านล่าง และด้านซ้ายของหน้าจอ
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7.1.2. การจัดการ Layout หน้า General Page
สาหรับตั้งค่าการแสดงผล (Layout) ของหน้าจอเว็บไซต์ ที่แสดงเนื้อหาแบบหน้าเดียว ได้แก่
ข้อมูลที่ Menu : Site Manager ทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 50 หน้าจอการตั้งค่าการแสดงผลของเว็บไซต์แบบแสดงเนื้อหาหน้าเดียว

รายละเอียดการทางาน
1. เข้าไปที่ Menu : Site Manager > เลือกเมนูที่ต้องการ
2. คลิก Icon และเลือก Layout Type จาก Dropdown list Layout มีทั้งหมด 4 ประเภทดังนี้
a. เมื่อเลือกแล้วระบบจะทาการบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ
Layout Type
Non Side
Both
Right
Left

Description
หน้าจอเว็บไซต์ จะไม่สามารถเพิ่มข้อมูลวิดเจ็ตทางด้านซ้าย และด้านขวาได้
หน้าจอเว็บไซต์ สามารถเพิ่มข้อมูลวิดเจ็ตได้ทั้งหมดของหน้าจอ (บน ล่าง ซ้าย ขวา)
หน้าจอเว็บไซต์ สามารถเพิ่มข้อมูลวิดเจ็ตได้เฉพาะด้านบน ด้านล่าง และด้านขวาของหน้าจอ
หน้าจอเว็บไซต์ สามารถเพิ่มข้อมูลวิดเจ็ตได้เฉพาะด้านบน ด้านล่าง และด้านซ้ายของหน้าจอ
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7.1.3. การจัดการ Layout หน้า Content Page
สาหรับตั้งค่าการแสดงผล (Layout) ของหน้าจอเว็บไซต์ ที่แสดงเนื้อหาแบบหมวดหมู่ ได้แก่
ข้อมูลที่ Menu : Content ทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 51 หน้าจอการตั้งค่าการแสดงผลของเว็บไซต์แบบหมวดหมู่

รายละเอียดการทางาน
1. เข้าไปที่ Menu : Content > เลือกเมนูที่ต้องการ
2. คลิก Icon และเลือก Layout Type จาก Dropdown list Layout มีทั้งหมด 4 ประเภทดังนี้
a. เมื่อเลือกแล้วระบบจะทาการบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ
Layout Type
Non Side
Both
Right
Left

Description
หน้าจอเว็บไซต์ จะไม่สามารถเพิ่มข้อมูลวิดเจ็ตทางด้านซ้าย และด้านขวาได้
หน้าจอเว็บไซต์ สามารถเพิ่มข้อมูลวิดเจ็ตได้ทั้งหมดของหน้าจอ (บน ล่าง ซ้าย ขวา)
หน้าจอเว็บไซต์ สามารถเพิ่มข้อมูลวิดเจ็ตได้เฉพาะด้านบน ด้านล่าง และด้านขวาของหน้าจอ
หน้าจอเว็บไซต์ สามารถเพิ่มข้อมูลวิดเจ็ตได้เฉพาะด้านบน ด้านล่าง และด้านซ้ายของหน้าจอ
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7.2. การจัดการข้อมูล Widgets ของหน้าจอเว็บไซต์
สาหรับตั้งค่าการแสดงผลของวิดเจ็ตในรูปแบบต่างๆ ที่หน้าจอเว็บไซต์ มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 52 หน้าจอการจัดการข้อมูลวิดเจ็ต

รายละเอียดการทางาน
1. คลิก Icon และคลิกปุ่ม

เพื่อเลือกวิดเจ็ตตามหมวดหมู่ที่กาหนด

2. เลือก ข้อมูลวิดเจ็ตที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
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8. User Management - การกาหนดผู้ใช้งาน และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
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8.1. User – การจัดการข้อมูลสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
สาหรับจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานภายในสังกัด สามารถดึง และอัพเดทข้อมูล พร้อมทั้งกาหนดกลุ่มของ
ผู้ใช้งานได้ มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 53 หน้าจอการจัดการข้อมูลสิทธิ์ของผู้ใช้งาน

รายละเอียดการทางาน
1. อัพเดทข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
a. คลิกปุ่ม
เพื่อดึงและอัพเดทข้อมูล ของผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
i. กรณีที่มีข้อมูลอยู่แล้ว ระบบจะทาการอัพเดทข้อมูลล่าสุดให้
2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
i. User Group : กลุม่ ของผู้ใช้งาน เลือกจาก Dropdown list
ii. Status : สถานะการใช้ระบบของผู้ใช้งาน เลือกจาก Dropdown list
c. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon เพื่อทาการลบข้อมูลกลุ่มของผู้ใช้งานออกจากระบบ
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4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. Username : ชื่อในการเข้าใช้งานระบบ
b. Department : สังกัดที่อยู่ของผู้ใช้งาน เลือกจาก Dropdown list
c. Name : ชื่อของผู้ใช้งาน
d. Surname : นามสกุลของผู้ใช้งาน
e. User Group : กลุ่มของผู้ใช้งาน เลือกจาก Dropdown list
f. Status : สถานะการใช้ระบบของผู้ใช้งาน เลือกจาก Dropdown list
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ ต้องทาการแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหา
งาน เพื่อทาการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มของผู้ใช้งานได้
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8.2. Group - การจัดการข้อมูลกลุ่มของผู้ใช้งาน
สาหรับบริหารจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลกลุ่มของผู้ใช้งาน สามารถกาหนดสิทธิ์การจัดการข้อมูลของ
แต่ละกลุ่มได้ มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 54 หน้าจอการจัดการข้อมูลกลุ่มของผู้ใช้งาน

รายละเอียดการทางาน
1. เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ
a. คลิกปุ่ม
ที่หน้าจอแสดงผล
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b. เลือก และกรอกข้อมูลจากฟิลด์ที่กาหนด รายละเอียดของข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 Tab ดังนี้
Tab : Info
i. Group ID : รหัสกลุ่ม ระบบจะสร้างเลขให้อัตโนมัติ
ii. Name : ชื่อกลุ่มของผู้ใช้งานที่ต้องการสร้าง
Tab : Permission
i. เลือก กาหนดสิทธิ์ให้กับกลุ่มของผู้ใช้งานที่สร้าง ตามหมวดหมู่ที่กาหนด สาหรับ
เข้าใช้งานระบบ เพื่อการจัดการข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
- กรณีเลือก Manage ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลทั้งหมดตามสิทธิ์
ที่ได้รับมอบหมาย
- กรณีเลือก Translate ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายละเอียดได้อย่างเดียว
ไม่สามารถเพิ่ม หรือลบข้อมูลที่ระบบได้
c. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
2. แก้ไขข้อมูลที่มีในระบบ
a. คลิกปุ่ม รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
b. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กาหนด โดยอ้างอิงรายละเอียดจากการเพิ่มข้อมูล
c. บันทึกการแก้ไข และตรวจสอบการแสดงผล และความถูกต้องของข้อมูล
3. ลบข้อมูลออกจากระบบ
a. คลิก Icon เพื่อทาการลบข้อมูลกลุ่มของผู้ใช้งานออกจากระบบ
4. ค้นหาข้อมูลจากตัวเลือกที่ระบบกาหนด ดังนี้
a. ค้นหา : Keyword ชื่อกลุ่มของผู้ใช้งาน
b. กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อทาการค้นหา
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8.3. Change Password - การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งาน
สาหรับจัดการข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้งาน ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านสาหรับการเข้าใช้งานระบบใหม่
การกาหนดรหัสผ่านต้องไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักขระ ต้องประกอบด้วย ตัวเลข (Numerical Character) ตัวอักษร
(Alphabet) และตัวอักขระพิเศษ (Special Character) มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 55 หน้าจอการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งาน
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รายละเอียดการทางาน
1. คลิก Icon ในส่วนของ Profile User และเลือกเมนูย่อย
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ ตามฟิลด์ที่กาหนด ดังนี้
a. Password : กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
b. Re-Password : กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
i. ข้อมูลที่กรอกต้องตรงกันกับข้อมูลข้างต้น
3. คลิกปุ่ม
เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม
เพื่อยกเลิกการทารายการ
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