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1. การเข้าเมนูผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเมนูผู้ดูแลระบบได้ ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1.1 การเข้าสู่ระบบ ให้ผู้ดูแลระบบ กรอก URL : km.mrta.co.th เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์
1.2 ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “เข้าสู่ระบบ” เพื่อกรอกชื่อผู้ใช้งาน

รูปภาพที่ 1 การเข้าสู่ระบบ
1.3 ผู้ดูแลระบบ กรอก Username : superadmin
1.4 ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ถัดไป” เพื่อกรอกรหัสผ่าน

รูปภาพที่ 2 การกรอก Username

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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1.5 ผู้ดูแลระบบ กรอก Password : admin2f
1.6 ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่ระบบ

รูปภาพที่ 3 Password
1.7 แสดงหน้าการใช้งาน Dashboard ระบบหลังบ้าน (Backend)

รูปภาพที่ 4 ระบบหลังบ้าน
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2. หน้าจอเมนูผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับหน้าจอเมนูผู้ดูแลระบบได้ เช่น การแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ
การเปลี่ยนรหัสผ่าน การเรียกดูข้อมูล และการจัดการผู้ดูแลระบบ เป็นต้น
2.1 การแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบตามที่ต้องการได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
2.1.1 ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “โปรไฟล์” ของผู้ใช้งาน
2.1.2 ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบที่ต้องการ
2.1.3 ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Save Changes” เพื่อบันทึกการแก้ไขข้อมูล

รูปภาพที่ 5 การแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ
2.2 การเปลี่ยนรหัสผ่าน
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
2.2.1 ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “โปรไฟล์” ของผู้ใช้งาน
2.2.2 ผู้ดูแลระบบ คลิกทีี่ “Change Password” เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน
2.2.3 ผู้ดูแลระบบกรอกรหัสผ่านใหม่ (New Password)
2.2.4 ผู้ดูแลระบบกรอกรหัสผ่านใหม่ เพื่อยืนยัน (Confirm Password)
2.2.5 ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Save Changes” เพื่อบันทึกการแก้ไขข้อมูล
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รูปภาพที่ 6 การเปลี่ยนรหัสผ่าน
2.3 การเรียกดูข้อความแจ้งเตือน
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถเรียกดูข้อความแจ้งเตือนได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
2.3.1 ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “กล่องข้อความ” เพื่อดูข้อความแจ้งเตือน
2.3.2 แสดงส่วนข้อความแจ้งเตือนทั้งหมด

รูปภาพที่ 7 การเรียกดูข้อความแจ้งเตือน
2.4 การจัดการผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการผู้ดูแลระบบได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
2.4.1 การจัดการผู้ดูแลระบบ (Dashboard)
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “My Account”
2. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Dashboard”
3. แสดงข้อมูลส่วนการใช้งาน Dashboard โดยแสดงรายชื่อผู้ใช้งานล่าสุด
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รูปภาพที่ 8 การจัดการเมนูหลัก (Dashboard)
2.4.2 การจัดการผู้ดูแลระบบ (Main Site)
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “My Account”
2. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Main Site”

รูปภาพที่ 9 การจัดการเมนูหลัก (Main Site)
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3. แสดงส่วนการใช้งานเว็บไซต์หลัก (Main Site)

รูปภาพที่ 10 การใช้งานเว็บไซต์หลัก (Main Site)
2.4.3 การจัดการผู้ดูแลระบบ (Profile)
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “My Account”
2. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Profile”
3. ผู้ดูแลระบบ สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานได้
4. ผู้ดูแลระบบ สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้

รูปภาพที่ 11 การจัดการผู้ดูแลระบบ (Profile)
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2.4.4 การจัดการผู้ดูแลระบบ (Logout)
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “My Account”
2. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Logout” เพื่อออกจากระบบ

รูปภาพที่ 12 การจัดการผู้ดูแลระบบ (Logout)
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3. การจัดการเมนู
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเมนูได้ เช่น การจัดการเมนูด้านล่างของ Admin
และการจัดการเมนูหลัก เป็นต้น
3.1 การจัดการเมนูด้านล่างของ Admin
3.1.1 การจัดการเมนูด้านล่างของ Admin (การสร้างเมนู)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถสร้างเมนูการจัดการเมนูด้านล่างของ Admin โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการเมนู”
ผู้ดูแลระบบ เลือกตำแหน่งของเมนู เป็น “เมนูด้านล่างของ Admin”
ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อเมนู และเลือกตำแหน่งของเมนู
ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ย้อนกลับ” เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 13 การจัดการเมนูด้านล่างของ Admin (การสร้างเมนู)
3.1.2 การจัดการเมนูด้านล่างของ Admin (การแก้ไขเมนู)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขเมนูการจัดการเมนูด้านล่างของ Admin โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการเมนู”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกตำแหน่งของเมนู เป็น “เมนูด้านล่างของ Admin”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ฟันเฟือง” เพื่อแก้ไขเมนู
4. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ย้อนกลับ” เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูล
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รูปภาพที่ 14 การจัดการเมนูด้านล่างของ Admin (การแก้ไขเมนู)
3.1.3 การจัดการเมนูด้านล่างของ Admin (การลบเมนู)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถลบเมนูการจัดการเมนูด้านล่างของ Admin โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการเมนู”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกตำแหน่งของเมนู เป็น “เมนูด้านล่างของ Admin”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ฟันเฟือง” เพื่อแก้ไขเมนู
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ลบ” เพื่อทำการลบเมนูที่ต้องการ

รูปภาพที่ 15 การจัดการเมนูด้านล่างของ Admin (การลบเมนู)
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3.1.4 การจัดการเมนูด้านล่างของ Admin (การจัดเรียงลำดับเมนู)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดเรียงลำดับเมนูการจัดการเมนูด้านล่างของ Admin โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการเมนู”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกตำแหน่งของเมนู เป็น “เมนูด้านล่างของ Admin”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่

ค้างไว้แล้วลากเมนูวางตำแหน่งที่ต้องการ

รูปภาพที่ 16 การจัดการเมนูด้านล่างของ Admin (การจัดเรียงลำดับเมนู)
3.2 การจัดการเมนูหลัก
3.2.1 การจัดการเมนูหลัก (การสร้างเมนู)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถสร้างเมนูการจัดการเมนูหลัก โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการเมนู”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกตำแหน่งของเมนู เป็น “เมนูหลัก”
3. ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อเมนู และเลือกตำแหน่งของเมนู
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ย้อนกลับ” เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 17 การจัดการเมนูหลัก (การสร้างเมนู)
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3.2.2 การจัดการเมนูหลัก (การแก้ไขเมนู)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขเมนูการจัดการเมนูหลัก โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการเมนู”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกตำแหน่งของเมนู เป็น “เมนูหลัก”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ฟันเฟือง” เพื่อแก้ไขเมนู
4. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ย้อนกลับ” เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 18 การจัดการเมนูหลัก (การแก้ไขเมนู)
3.2.3 การจัดการเมนูหลัก (การลบเมนู)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถลบเมนูการจัดการเมนูหลัก โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการเมนู”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกตำแหน่งของเมนู เป็น “เมนูหลัก”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ฟันเฟือง” เพื่อแก้ไขเมนู
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ลบ” เพื่อทำการลบเมนูที่ต้องการ
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รูปภาพที่ 19 การจัดการเมนูหลัก (การลบเมนู)
3.2.4 การจัดการเมนูหลัก (การจัดเรียงลำดับเมนู)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดเรียงลำดับเมนูการจัดการเมนูหลัก โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการเมนู”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกตำแหน่งของเมนู เป็น “เมนูหลัก”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่

ค้างไว้แล้วลากเมนูวางตำแหน่งที่ต้องการ

รูปภาพที่ 20 การจัดการเมนูหลัก (การจัดเรียงลำดับเมนู)
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4. การจัดการสิทธิ์
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการสิทธิ์ได้ เช่น การจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน ผู้ใช้งาน และการจัดการบทบาท
เป็นต้น
4.1 การจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน
4.1.1 การเพิ่มการจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถเพิ่มการจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการสิทธิ์”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “การจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “เพิ่ม” เพื่อทำการเพิ่มข้อมูล

รูปภาพที่ 21 การเพิ่มการจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน
4. ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อกลุ่ม
5. ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
6. ผู้ดูแลระบบ เลือกเจ้าหน้าที่โดยพิมพ์คำค้นหา หรือเลือกจากรายชื่อของเจ้าหน้าที่ที่มีข้อมูลแสดง
7. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะการใช้งาน
8. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
9. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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รูปภาพที่ 22 การกรอกข้อมูลการจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน
4.1.2 การแก้ไขการจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขการจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการสิทธิ์”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “การจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน”
3. ผู้ดูแลระบบคลิกที่ “แก้ไข” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

รูปภาพที่ 23 การแก้ไขการจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน
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4. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 24 การแก้ไขข้อมูลการจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน
4.1.3 การลบการจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถลบการจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการสิทธิ์”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “การจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน”
3. ผู้ดูแลระบบเลือกข้อมูลโดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำการลบข้อมูล
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ลบ” เพื่อทำการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 25 การลบการจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน
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5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ตกลง” เพื่อทำการลบข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 26 การยืนยันลบการจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน
4.1.4 การค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถค้นหา และล้างค่าการค้นหาการจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการสิทธิ์”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “การจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน”
3. ผู้ดูแลระบบ กรอกคำที่ต้องการค้นหา
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ค้นหา” เพื่อค้นหาข้อมูล

รูปภาพที่ 27 การค้นหาการจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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5. แสดงรายการที่ผู้ดูแลระบบค้นหา

รูปภาพที่ 28 แสดงรายการที่ค้นหาข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ล้างค่าการค้นหา” เพื่อล้างข้อมูลที่ค้นหา

รูปภาพที่ 29 การล้างค่าการค้นหาข้อมูล
4.1.5 การดาวน์โหลด Excel การจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลด Excel การจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการสิทธิ์”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “การจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ดาวน์โหลด Excel” เพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูล
4. แสดงไฟล์ Excel ที่ทำการดาวน์โหลด

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

39

CONFIDENTIAL : คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Manual)

รูปภาพที่ 30 การดาวน์โหลด Excel การจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน
4.2 ผู้ใช้งาน
4.2.1 MRTA Users
การแก้ไขเมนูผู้ใช้งาน (MRTA Users)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขเมนูผู้ใช้งาน (MRTA Users) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการสิทธิ์”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “ผู้ใช้งาน”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “แก้ไข” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

รูปภาพที่ 31 การแก้ไขเมนูผู้ใช้งาน (MRTA Users)

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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4. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 32 การแก้ไขข้อมูล (MRTA Users)
การค้นหา และการล้างค่าการค้นหาผู้ใช้งาน (MRTA Users)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถค้นหา และการล้างค่าการค้นหาผู้ใช้งาน (MRTA Users) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการสิทธิ์”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “ผู้ใช้งาน”
3. ผู้ดูแลระบบ เลือกกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา เช่น กรอกรหัสพนักงาน กรอกชื่อ - นามสกุล
กรอกอีเมล เลือกตำแหน่ง เลือกฝ่าย เลือกกอง และเลือกแผนก เป็นต้น
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหาข้อมูล

รูปภาพที่ 33 การค้นหาข้อมูล (MRTA Users)

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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5. แสดงรายการที่ผู้ดูแลระบบค้นหา

รูปภาพที่ 34 แสดงรายการที่ค้นหาข้อมูล (MRTA Users)
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ล้างค่าการค้นหา” เพื่อล้างข้อมูลที่ค้นหา

รูปภาพที่ 35 การล้างค่าการค้นหาข้อมูล
ดาวน์โหลด Excel ผู้ใช้งาน (MRTA Users)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลด Excel ผู้ใช้งาน (MRTA Users) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการสิทธิ์”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “ผู้ใช้งาน”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ดาวน์โหลด Excel” เพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูล
4. แสดงไฟล์ Excel ที่ทำการดาวน์โหลด

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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รูปภาพที่ 36 การดาวน์โหลด Excel ผู้ใช้งาน (MRTA Users)
4.2.2 Member
การแก้ไขเมนูผู้ใช้งาน (Member)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขเมนูผู้ใช้งาน (Member) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกทีี่ “การจัดการสิทธิ์”
2. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ผู้ใช้งาน”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Member”
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “แสดง” เพื่อทำการดูข้อมูลของผู้ใช้งาน

รูปภาพที่ 37 การแก้ไขเมนูผู้ใช้งาน (Member)
5.
6.
7.
8.
9.

แสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ส่งเมลยืนยันตัวตน” เพื่อยืนยันตัวตน
ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ส่งเมลกู้รหัสผ่าน” เพื่อกู้รหัสผ่าน
ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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รูปภาพที่ 38 การแก้ไขข้อมูล (Member)
การค้นหา และการล้างค่าการค้นหาผู้ใช้งาน (Member)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถค้นหา และการล้างค่าการค้นหาผู้ใช้งาน (Member) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการสิทธิ์”
2. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ผู้ใช้งาน”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Member”
4. ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อ - นามสกลุ และกรอกอีเมล
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ค้นหา” เพื่อค้นหาข้อมูล

รูปภาพที่ 39 การค้นหาผู้ใช้งาน (Member)
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6. แสดงรายการที่ผู้ดูแลระบบค้นหา

รูปภาพที่ 40 แสดงรายการที่ค้นหาข้อมูล (Member)
7. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ล้างค่าการค้นหา” เพื่อล้างข้อมูลที่ค้นหา

รูปภาพที่ 41 การล้างค่าการค้นหาข้อมูล
ดาวน์โหลด Excel ผู้ใช้งาน (Member)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลด Excel ผู้ใช้งาน (Member) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการสิทธิ์”
2. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ผู้ใช้งาน”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Member”
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ดาวน์โหลด Excel” เพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูล
5. แสดงไฟล์ Excel ที่ทำการดาวน์โหลด

รูปภาพที่ 42 การดาวน์โหลด Excel ผู้ใช้งาน (Member)
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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4.2.3 Web Users
การเพิ่มเมนูผู้ใช้งาน (Web Users)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถเพิ่มเมนูผู้ใช้งาน (Web Users) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการสิทธิ์”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “ผู้ใช้งาน”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Web Users”
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “เพิ่ม” เพื่อทำการเพิ่มข้อมูล

รูปภาพที่ 43 การเพิ่มเมนูผู้ใช้งาน (Web Users)
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกรูป
6. ผู้ดูแลระบบ กรอก Username
7. ผู้ดูแลระบบ กรอก First name
8. ผู้ดูแลระบบ กรอก Last name
9. ผู้ดูแลระบบ กรอก Email
10. ผู้ดูแลระบบ เลือก Status
11. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
12. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล
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รูปภาพที่ 44 การเพิ่มข้อมูล (Web Users)
การแก้ไขเมนูผู้ใช้งาน (Web Users)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขเมนูผู้ใช้งาน (Web Users) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการสิทธิ์”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “ผู้ใช้งาน”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Web Users”
4. คลิกที่ “แก้ไข” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

รูปภาพที่ 45 การแก้ไขเมนูผู้ใช้งาน (Web Users)
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5. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูล
6. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
7. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 46 การแก้ไขข้อมูล
การค้นหา และการล้างค่าการค้นหาผู้ใช้งาน (Web Users)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถค้นหา และการล้างค่าการค้นหาผู้ใช้งาน (Web Users) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการสิทธิ์”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “ผู้ใช้งาน”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Web Users”
4. ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อ – นามสกุล หรือกรอกอีเมล
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ค้นหา” เพื่อค้นหาข้อมูล

รูปภาพที่ 47 การค้นหาผู้ใช้งาน (Web Users)
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6. แสดงรายการที่ผู้ดูแลระบบทำการค้นหา

รูปภาพที่ 48 แสดงรายการที่ค้นหาข้อมูล (Web Users)
7. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ล้างค่าการค้นหา” เพื่อล้างข้อมูลที่ค้นหา

รูปภาพที่ 49 การล้างค่าการค้นหาข้อมูล
ดาวน์โหลด Excel ผู้ใช้งาน (Web Users)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลด Excel ผู้ใช้งาน (Web Users) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการสิทธิ์”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “ผู้ใช้งาน”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Web Users”
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ดาวน์โหลด Excel” เพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูล
5. แสดงไฟล์ Excel ที่ทำการดาวน์โหลด
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รูปภาพที่ 50 การดาวน์โหลด Excel ผู้ใช้งาน (Web Users)
4.3 การจัดการบทบาท
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการบทบาทได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการสิทธิ์”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “การจัดการบทบาท”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop downlist เพื่อเลือกกลุ่มผู้ใช้งาน
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 51 การเลือกกลุ่มผู้ใช้งาน
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5. การจัดการบล็อก
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการบล็อกได้ เช่น การจัดการหมวดหมู่บล็อก และการจัดการบล็อก เป็นต้น
5.1 การจัดการหมวดหมู่บล็อก
5.1.1 การเพิ่มการจัดการหมวดหมู่บล็อก
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถเพิ่มหมวดหมู่บล็อก โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบล็อก”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “การจัดการหมวดหมู่บล็อก”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “เพิ่ม” เพื่อทำการเพิ่มข้อมูล

รูปภาพที่ 52 การเพิ่มข้อมูลภาษาไทย
4. ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหมวดหมู่
5. ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
6. ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword
7. ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด Seo Meta Description
8. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือก Banner
9. ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
10. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะการใช้งาน
11. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
12. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล
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รูปภาพที่ 53 การกรอกรายละเอียดของข้อมูล ภาษาไทย
และผูด้ ูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถเพิ่มหมวดหมู่บล็อก โดยกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบล็อก”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “การจัดการหมวดหมู่บล็อก”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “เพิ่ม” เพื่อทำการเพิ่มข้อมูล

รูปภาพที่ 54 การเพิ่มข้อมูลภาษาอังกฤษ
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4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “EN”
5. ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหมวดหมู่ EN
6. ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด EN
7. ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword EN
8. ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด Seo Meta Description EN
9. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือก Banner
10. ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
11. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะการใช้งาน
12. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
13. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 55 การกรอกรายละเอียดของข้อมูล ภาษาอังกฤษ
5.1.2 การแก้ไขการจัดการหมวดหมู่บล็อก
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขหมวดหมู่บล็อก โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบล็อก”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “การจัดการหมวดหมู่บล็อก”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “แก้ไข” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล
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รูปภาพที่ 56 การแก้ไขการจัดการหมวดหมู่บล็อก
4. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
5. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “EN” ถ้าหากต้องการแก้ไขข้อมูลภาษาอังกฤษ
6. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
7. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 57 การแก้ไขข้อมูล
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5.1.3 การลบการจัดการหมวดหมู่บล็อก
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถลบหมวดหมู่บล็อกได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบล็อก”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “การจัดการหมวดหมู่บล็อก”
3. ผู้ดูแลระบบเลือกข้อมูลโดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำการลบข้อมูล
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ลบ” เพื่อทำการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 58 การลบการจัดการหมวดหมู่บล็อก
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ตกลง” เพื่อทำการลบข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 59 ยืนยันการลบข้อมูล

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

55

CONFIDENTIAL : คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Manual)

ในกรณีที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์ต้องแก้ไขสถานะเป็น “ไม่เผยแพร่” จึงจะสามารถลบ
ข้อมูลได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
7. เนื่องจากข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเลือกทำการลบข้อมูล แจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถลบข้อมูลได้เนื่องจากข้อมูลนี้
ยังถูกเผยแพร่อยู่”

รูปภาพที่ 60 การแจ้งเตือนสถานะ
8. ผู้ดูแลระบบ ต้องเปลี่ยนสถานะการใช้งาน ให้เป็นไม่เผยแพร่ เพื่อทำการลบข้อมูล โดยคลิกที่ “แก้ไข”

รูปภาพที่ 61 การคลิกแก้ไขข้อมูล
9. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะเป็น “ไม่เผยแพร่”
10. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
11. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 62 การแก้ไขสถานะ
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เมื่อผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์แก้ไขสถานะเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถทำตามขั้นตอน การลบการจัดการหมวดหมู่บล็อก
ได้ตามปกติ
5.1.4 การค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการหมวดหมู่บล็อก
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการหมวดหมู่บล็อก โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบล็อก”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “การจัดการหมวดหมู่บล็อก”
3. ผู้ดูแลระบบ กรอกคำค้นหา
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ค้นหา” เพื่อค้นหาข้อมูล

รูปภาพที่ 63 การค้นหาการจัดการหมวดหมู่บล็อก
5. แสดงรายการที่ผู้ดูแลระบบทำการค้นหา

รูปภาพที่ 64 แสดงรายการที่ค้นหา
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6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ล้างค่าการค้นหา” เพื่อล้างข้อมูลที่ค้นหา

รูปภาพที่ 65 การล้างค่าการค้นหาข้อมูล
5.1.5 การดาวน์โหลด Excel การจัดการหมวดหมู่บล็อก
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลด Excel การจัดการหมวดหมู่บล็อก โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบล็อก”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “การจัดการหมวดหมู่บล็อก”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ดาวน์โหลด Excel” เพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูล
4. แสดงไฟล์ Excel ที่ทำการดาวน์โหลด

รูปภาพที่ 66 การดาวน์โหลด Excel การจัดการหมวดหมู่บล็อก

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

58

CONFIDENTIAL : คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Manual)

5.2 การจัดการบล็อก
5.2.1 การเพิ่มการจัดการบล็อก
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถเพิ่มการจัดการบล็อก โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบล็อก”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “การจัดการบล็อก”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “เพิ่ม” เพื่อทำการเพิ่มข้อมูล

รูปภาพที่ 67 การเพิ่มข้อมูลภาษาไทย
4. ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อบทความ
5. ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียดอย่างย่อ
6. ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียดบทความ
7. ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword
8. ผูด้ ูแลระบบ กรอกรายละเอียด Seo Meta Description

รูปภาพที่ 68 การเพิ่มข้อมูลบทความ
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9. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “เรียงลำดับ” และคลิกที่ “ ” เพื่อเรียงตามลำดับที่ต้องการ
10. ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่เริ่มต้น
11. ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุด
12. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกหมวดหมู่
13. ผู้ดูแลระบบ เลือก Recommend เนื้อหาที่ต้องการ
14. ผู้ดูแลระบบ เลือก Tags เนื้อหาที่ต้องการ โดย Tags รายการ กรณีไม่เจอ Tags คำค้น ระบบจะทำการ
สร้างใหม่ให้อัตโนมัติ
15. ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
16. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะการใช้งาน
17. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะเปิด/ปิดการแสดงความคิดเห็น
18. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม ถ้าหากต้องการแชร์ข้อมูลไปยัง Twitter

รูปภาพที่ 69 การเพิ่มข้อมูลบทความเพิ่มเติม
19. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Upload Thumbnail Image” เพื่อเลือกรูปหน้าปก โดยรูปภาพควรจะมีขนาดรูป
ไม่เกิน 347 x 270 pixel, และมีขนาดไม่เกิน 500 KB โดยสกุลไฟล์จะต้องเป็น jpeg, jpg, png เท่านั้น

รูปภาพที่ 70 การเลือกภาพหน้าปก
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20. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ไฟล์แนบ” เพื่อทำการแนบไฟล์ที่ต้องการ
21. คลิกที่ “Upload File” เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ โดยระบบจะรองรับชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และ
รองรับไฟล์สกุล .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf , .jpg , .jpeg, .png เท่านั้น
22. กรอกชื่อไฟล์
23. คลิกที่ “Add” เพื่อเพิ่มไฟล์เพิ่มเติม
24. คลิกที่ “Remove” เพื่อลบไฟล์ที่ไม่ต้องการ
25. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
26. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 71 การเลือกไฟล์แนบ
และผูด้ ูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถเพิ่มการจัดการบล็อก โดยกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบล็อก”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “การจัดการบล็อก”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “เพิ่ม” เพื่อทำการเพิ่มข้อมูล

รูปภาพที่ 72 การเพิ่มข้อมูลภาษาอังกฤษ
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4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “EN” เพื่อเพิ่มข้อมูลภาษาอังกฤษ
5. ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อบทความ EN
6. ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียดอย่างย่อ EN
7. ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียดบทความ EN
8. ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword EN
9. ผูด้ ูแลระบบ กรอกรายละเอียด Seo Meta Description EN

รูปภาพที่ 73 การเพิ่มข้อมูลบทความภาษาอังกฤษ
10. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “เรียงลำดับ” และคลิกที่ “ ” เพื่อเรียงตามลำดับที่ต้องการ
11. ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่เริ่มต้น
12. ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุด
13. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกหมวดหมู่
14. ผู้ดูแลระบบ เลือก Recommend เนื้อหาที่ต้องการ
15. ผู้ดูแลระบบ เลือก Tags เนื้อหาที่ต้องการ โดย Tags รายการ กรณีไม่เจอ Tags คำค้น ระบบจะทำการ
สร้างใหม่ให้อัตโนมัติ
16. ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
17. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะการใช้งาน
18. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะเปิด/ปิดการแสดงความคิดเห็น
19. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม ถ้าหากต้องการแชร์ข้อมูลไปยัง Twitter
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รูปภาพที่ 74 การเพิ่มข้อมูลบทความเพิ่มเติม
20. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Upload Thumbnail Image” เพื่อเลือกรูปหน้าปก โดยรูปภาพควรจะมีขนาดรูป
ไม่เกิน 347 x 270 pixel, และมีขนาดไม่เกิน 500 KB โดยสกุลไฟล์จะต้องเป็น jpeg, jpg, png เท่านั้น

รูปภาพที่ 75 การเลือกภาพหน้าปก
21. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ไฟล์แนบ” เพื่อทำการแนบไฟล์ที่ต้องการ
22. คลิกที่ “Upload File” เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ โดยระบบจะรองรับชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และ
รองรับไฟล์สกุล .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf , .jpg , .jpeg, .png เท่านั้น
23. กรอกชื่อไฟล์
24. คลิกที่ “Add” เพื่อเพิ่มไฟล์เพิ่มเติม
25. คลิกที่ “Remove” เพื่อลบไฟล์ที่ไม่ต้องการ
26. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
27. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 76 การเลือกไฟล์แนบ
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5.2.2 การแก้ไขการจัดการบล็อก
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขการจัดการบล็อก โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบล็อก”
2. ผูด้ ูแลระบบเลือกที่ “การจัดการบล็อก”
3. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “แก้ไข” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

รูปภาพที่ 77 การแก้ไขการจัดการบล็อก
4. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
5. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “EN” ถ้าหากต้องการแก้ไขข้อมูลภาษาอังกฤษ

รูปภาพที่ 78 การแก้ไขข้อมูล

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

64

CONFIDENTIAL : คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Manual)

6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
7. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 79 การบันทึกการแก้ไขข้อมูล
5.2.3 การลบการจัดการบล็อก
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถลบการจัดการบล็อก โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบล็อก”
2. ผูด้ ูแลระบบเลือกที่ “การจัดการบล็อก”
3. ผูด้ ูแลระบบเลือกข้อมูลโดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำการลบข้อมูล
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ลบ” เพื่อทำการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 80 การลบการจัดการบล็อก
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5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ตกลง” เพื่อทำการลบข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 81 ยืนยันการลบการจัดการบล็อก
5.2.4 การค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการบล็อก
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการบล็อก โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบล็อก”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “การจัดการบล็อก”
3. ผู้ดูแลระบบกรอกคำค้นหา และเลือกหมวดหมู่
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหาข้อมูล

รูปภาพที่ 82 การค้นหาการจัดการบล็อก
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5. แสดงรายการที่ผู้ดูแลระบบทำการค้นหา

รูปภาพที่ 83 แสดงรายการที่ค้นหา
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ล้างค่าการค้นหา” เพื่อล้างข้อมูลที่ค้นหา

รูปภาพที่ 84 การล้างค่าการค้นหาข้อมูล
5.2.5 การดาวน์โหลด Excel การจัดการบล็อก
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลด Excel การจัดการบล็อก โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบล็อก”
2. ผู้ดูแลระบบเลือกที่ “การจัดการบล็อก”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ดาวน์โหลด Excel” เพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูล
4. แสดงไฟล์ Excel ที่ทำการดาวน์โหลด

รูปภาพที่ 85 การดาวน์โหลด Excel การจัดการบล็อก
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6. การตั้งค่าเว็บไซต์
ผู ้ ด ู แ ลระบบ และผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ ์ ส ามารถ จั ด การบล็ อ กได้ เช่ น การกำหนดธี ม (Theme Setting),
การกำหนดสถานที่ติดต่อ, การกำหนด Meta Tag และ Title Tag, การกำหนด Logo เว็บไซต์ การกำหนด Social
API และ Gray Scale โทนสีเว็บไซต์ (ขาว-ดำ) เป็นต้น
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถตั้งค่าเว็บไซต์ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
การกำหนดธีม (Theme Setting)
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การตั้งค่าเว็บไซต์” เพื่อทำการตั้งค่าการใช้งาน
2. ผู้ดูแลระบบ เลือก Template ที่ต้องการใช้งาน

รูปภาพที่ 86 การกำหนดธีม (Theme Setting)
Gray Scale โทนสีเว็บไซต์ (ขาว-ดำ)
3. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะการใช้งาน เปิด/ปิดการใช้โทนสี

รูปภาพที่ 87 เลือกสถานะการใช้งานโทนสี

การกำหนดสถานที่ติดต่อ
4. ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อสำนักงาน
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5. ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อสำนักงาน (EN) เป็นภาษาอังกฤษ
6. ผู้ดูแลระบบ กรอกที่อยู่สำนักงาน
7. ผู้ดูแลระบบ กรอกที่อยู่สำนักงาน (EN) เป็นภาษาอังกฤษ
8. ผู้ดูแลระบบ กรอกเบอร์โทรศัพท์ โดยบังคับกรอกข้อมูลของ โทรศัพท์ 1
9. ผู้ดูแลระบบ กรอกโทรสาร
10. ผู้ดูแลระบบ กรอก E-mail

รูปภาพที่ 88 การกำหนดสถานที่ติดต่อ
การกำหนด Meta Tag และ Title Tag
11. ผู้ดูแลระบบ กรอก Meta Description
12. ผู้ดูแลระบบ กรอก Meta Keyword
13. ผู้ดูแลระบบ กรอก Title Tag

รูปภาพที่ 89 การกำหนด Meta Tag และ Title Tag
การกำหนด Logo เว็บไซต์
14. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “เลือกไฟล์” เพื่อทำการเลือกโลโก้ของเว็บไซต์ โดยสกุลไฟล์ภาพ logo จะต้องเป็น jpeg, jpg,
png เท่านั้น และขนาดไฟล์ภาพที่เหมาะสมควรเป็น 195 * 55 px
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รูปภาพที่ 90 การกำหนด Logo เว็บไซต์
การกำหนด Social API
15. ผู้ดูแลระบบ กรอก URL ของ Facebook
16. ผู้ดูแลระบบ กรอก URL ของ Twitter
17. ผู้ดูแลระบบ กรอก Facebook API
18. ผู้ดูแลระบบ กรอก Twitter API
19. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
20. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 91 การกำหนด Social API

7. การอนุมัติ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการอนุมัติได้ เช่น การแก้ไขข้อมูลการอนุมัติ การค้นหา และการล้างค่า
การค้นหาการอนุมัติ และการดาวน์โหลด Excel การอนุมัติ เป็นต้น
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70

CONFIDENTIAL : คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Manual)

7.1 การแก้ไขข้อมูลการอนุมัติ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขข้อมูลการอนุมัติ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การอนุมัติ”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกชื่อบทความที่ต้องการแก้ไข และคลิกที่ “ชื่อบทความ”

รูปภาพที่ 92 การแก้ไขข้อมูลการอนุมัติ
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม เพื่อแก้ไข
4. ผูด้ ูแลระบบ กรอกเหตุผลที่แก้ไข
5. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “ตกลง” เพื่อทำการลบข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ย้อนกลับ” ถ้าหากไม่ต้องการแก้ไขข้อมูล

รูปภาพที่ 93 การแก้ไขข้อมูล
7.2 การค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการอนุมัติ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการอนุมัติ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การอนุมัติ”
2. ผู้ดูแลระบบ กรอกคำค้นหา
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3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกประเภทบทความ
4. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหาข้อมูล

รูปภาพที่ 94 การค้นหาการอนุมัติ
5. แสดงรายการที่ผู้ดูแลระบบทำการค้นหา

รูปภาพที่ 95 แสดงรายการที่ค้นหา

6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ล้างค่าการค้นหา” เพื่อล้างข้อมูลที่ค้นหา
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รูปภาพที่ 96 การล้างค่าการค้นหาการอนุมัติ
7.3 การดาวน์โหลด Excel การอนุมัติ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลด Excel การอนุมัติ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การอนุมัติ”
2. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ดาวน์โหลด Excel” เพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูล

รูปภาพที่ 97 การดาวน์โหลด Excel การอนุมัติ
8. แนะนำ รฟม.
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการแนะนำ รฟม. ได้ เช่น การแก้ไขความเป็นมา รฟม. เป็นต้น
8.1 การแก้ไขความเป็นมา รฟม.
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขความเป็นมา รฟม. โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “แนะนำ รฟม.”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “ความเป็นมา รฟม.” เพื่อแก้ไขข้อมูล
3. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “EN” เพื่อแก้ไขข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ
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รูปภาพที่ 98 การแก้ไขความเป็นมา รฟม.
5. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลภาษาอังกฤษที่ต้องการ
6. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “บันทึกและทำต่อ” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
7. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 99 การแก้ไขความเป็นมา รฟม. ภาษาอังกฤษ
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9. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การแก้ไขบทความเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
9.1 การแก้ไขบทความเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขบทความเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง” เพื่อแก้ไขข้อมูล
2. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “EN” เพื่อแก้ไขข้อมูลภาษาอังกฤษ

รูปภาพที่ 100 การแก้ไขบทความเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลภาษาอังกฤษที่ต้องการ
5. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “บันทึกและทำต่อ” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
6. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 101 การแก้ไขบทความเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ภาษาอังกฤษ
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10. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เช่น การแก้ไขคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เป็นต้น
10.1 การแก้ไขคำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขคำถามที่พบบ่อย (FAQ) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “คำถามที่พบบ่อย (FAQ)” เพื่อแก้ไขข้อมูล
2. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “EN” เพื่อแก้ไขข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพที่ 102 การแก้ไขคำถามที่พบบ่อย (FAQ)
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4. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลภาษาอังกฤษที่ต้องการ
5. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “บันทึกและทำต่อ” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
6. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 103 การแก้ไขคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ภาษาอังกฤษ
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11. นโยบายความเป็นส่วนตัว
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการนโยบายความเป็นส่วนตัว เช่น การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นต้น
11.1 การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” เพื่อแก้ไขข้อมูล
2. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “EN” เพื่อแก้ไขข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพที่ 104 การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

4. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลภาษาอังกฤษที่ต้องการ
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5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึกและทำต่อ” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
6. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 105 การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
12. การจัดการบทความ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการบทความ เช่น การจัดการหมวดหมู่บทความ การจัดการบทความ
การจัดการความสนใจ และการจัดการ Tag เป็นต้น
12.1 การจัดการหมวดหมู่บทความ
12.1.1 การเพิ่มการจัดการหมวดหมู่บทความ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถเพิ่มการจัดการหมวดหมู่บทความ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการหมวดหมู่บทความ”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มข้อมูล
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รูปภาพที่ 106 การเพิ่มหมวดหมู่บทความ
4. ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหมวดหมู่
5. ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
6. ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword
7. ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Description
8. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกหมวดหมู่ภายใต้
9. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบ
10. ผู้ดูแลระบบ เลือก Banner ที่ต้องการ
11. ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
12. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะการใช้งาน
13. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกระดับในการอนุมัติ
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รูปภาพที่ 107 การเพิ่มหมวดหมู่บทความ ภาษาไทย
14. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “EN” เพื่อกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
15. ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหมวดหมู่ EN
16. ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด EN
17. ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword EN
18. ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Description EN
19. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกหมวดหมู่ภายใต้
20. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบ
21. ผู้ดูแลระบบ เลือก Banner ที่ต้องการ
22. ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
23. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะการใช้งาน
24. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกระดับในการอนุมัติ
25. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
26. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล
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รูปภาพที่ 108 การเพิ่มหมวดหมู่บทความ ภาษาอังกฤษ
12.1.2 การแก้ไขการจัดการหมวดหมู่บทความ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขการจัดการหมวดหมู่บทความ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
2. ผูด้ ูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการหมวดหมู่บทความ”
3. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “แก้ไข” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

รูปภาพที่ 109 การแก้ไขการจัดการหมวดหมู่บทความ
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4. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 110 การแก้ไขข้อมูล
12.1.3 การลบการจัดการหมวดหมู่บทความ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถลบการจัดการหมวดหมู่บทความ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
2. ผูด้ ูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการหมวดหมู่บทความ”
3. ผูด้ ูแลระบบเลือกข้อมูลโดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำการลบข้อมูล
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ลบ” เพื่อทำการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 111 การลบการจัดการหมวดหมู่บทความ
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5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ตกลง” เพื่อทำการลบข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 112 ยืนยันการลบข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์ต้องแก้ไขสถานะเป็น “ไม่เผยแพร่” จึงจะสามารถลบ
ข้อมูลได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
7. เนื่องจากข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเลือกทำการลบข้อมูล แจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถลบข้อมูลได้เนื่องจากข้อมูลนี้
ยังถูกเผยแพร่อยู่”

รูปภาพที่ 113 การแจ้งเตือนสถานะ
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8. ผู้ดูแลระบบ ต้องเปลี่ยนสถานะการใช้งาน ให้เป็นไม่เผยแพร่ เพื่อทำการลบข้อมูล โดยคลิกที่ “แก้ไข”

รูปภาพที่ 114 การคลิกแก้ไขข้อมูล
9. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะเป็น “ไม่เผยแพร่”
10. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
11. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 115 การแก้ไขสถานะ
เมื่อผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์แก้ไขสถานะเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถทำตามขั้นตอน การลบการจัดการหมวดหมู่
บทความ ได้ตามปกติ
12.1.4 การค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการหมวดหมู่บทความ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการหมวดหมู่บทความ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการหมวดหมู่บทความ”
ผู้ดูแลระบบ กรอกคำค้นหาที่ต้องการ
ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกสถานะการใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหาข้อมูล
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รูปภาพที่ 116 การค้นหาการจัดการหมวดหมู่บทความ
6. แสดงรายการที่ผู้ดูแลระบบ ทำการค้นหาข้อมูล

รูปภาพที่ 117 แสดงรายการที่ค้นหา
7. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ล้างค่าการค้นหา” เพื่อล้างข้อมูลที่ค้นหา

รูปภาพที่ 118 การล้างค่าการค้นหาข้อมูล
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12.1.5 การดาวน์โหลด Excel การจัดการหมวดหมู่บทความ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลด Excel การจัดการหมวดหมู่บทความ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการหมวดหมู่บทความ”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ดาวน์โหลด Excel” เพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูล
4. แสดงไฟล์ Excel ที่ทำการดาวน์โหลด

รูปภาพที่ 119 การดาวน์โหลด Excel การจัดการหมวดหมู่บทความ
12.2 การจัดการบทความ
12.2.1 การเพิ่มการจัดการบทความ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถเพิ่มการจัดการบทความ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการบทความ”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “เพิ่ม” เพื่อทำการเพิ่มข้อมูล

รูปภาพที่ 120 การเพิ่มการจัดการบทความ
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4.
5.
6.
7.
8.

ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อบทความ
ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียดอย่างย่อ
ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียดบทความ
ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword
ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Description

รูปภาพที่ 121 การเพิ่มรายละเอียดบทความ
9. ผู้ดูแลระบบ กรอก Credits โดยใส่เป็น URL
10. ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่เริ่มต้น
11. ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุด
12. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกหมวดหมู่
13. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกประเภทของบทความ
14. ผู้ดูแลระบบ เลือก Recommend เนื้อหาที่ต้องการ
15. ผู้ดูแลระบบ เลือก Tags เนื้อหาที่ต้องการ โดย Tags รายการ กรณีไม่เจอ Tags คำค้น ระบบจะทำการ
สร้างใหม่ให้อัตโนมัติ
16. ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
17. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะการใช้งาน
18. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะเปิด/ปิดการแสดงความคิดเห็น
19. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม ถ้าหากต้องการแชร์ข้อมูลไปยัง Twitter
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รูปภาพที่ 122 การเพิ่มรายละเอียดบทความเพิ่มเติม
20. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Upload Thumbnail Image” เพื่อเลือกรูปหน้าปก

รูปภาพที่ 123 การเพิ่มภาพหน้าปก
21. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ไฟล์แนบ” เพื่อแนบไฟล์ที่ต้องการ
22. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Upload File” เพื่อเลือกไฟล์เอกสาร โดยรองรับชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และ
รองรับไฟล์สกุล .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf , .jpg , .jpeg, .png เท่านั้น
23. ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อไฟล์แนบ
24. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Add” เพื่อเพิ่มการแนบไฟล์
25. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Remove” ถ้าหากต้องการลบไฟล์ที่แนบ
26. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
27. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล
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รูปภาพที่ 124 การเพิ่มไฟล์แนบ
และผูด้ ูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถเพิ่มการจัดการบทความ โดยกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
2. ผูด้ ูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการบทความ”
3. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “เพิ่ม” เพื่อทำการเพิ่มข้อมูล

รูปภาพที่ 125 การเพิ่มการจัดการบทความ ภาษาอังกฤษ
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “EN” เพื่อเพิ่มข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อบทความ EN
ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียดอย่างย่อ EN
ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียดบทความ EN
ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword EN
ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Description EN
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รูปภาพที่ 126 การกรอกรายละเอียดข้อมูล ภาษาอังกฤษ
10. ผู้ดูแลระบบ กรอก Credits โดยใส่เป็น URL
11. ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่เริ่มต้น
12. ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุด
13. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกหมวดหมู่
14. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกประเภทของบทความ
15. ผู้ดูแลระบบ เลือก Recommend เนื้อหาที่ต้องการ
16. ผู้ดูแลระบบ เลือก Tags เนื้อหาที่ต้องการ โดย Tags รายการ กรณีไม่เจอ Tags คำค้น ระบบจะทำการ
สร้างใหม่ให้อัตโนมัติ
17. ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
18. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะการใช้งาน
19. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะเปิด/ปิดการแสดงความคิดเห็น
20. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม ถ้าหากต้องการแชร์ข้อมูลไปยัง Twitter
21. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
22. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล
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รูปภาพที่ 127 การกรอกรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ
12.2.2 การแก้ไขการจัดการบทความ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขการจัดการบทความ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการบทความ”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “แก้ไข” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

รูปภาพที่ 128 การแก้ไขการจัดการบทความ
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4. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 129 การแก้ไขข้อมูล
12.2.3 การลบการจัดการบทความ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถลบการจัดการบทความ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการบทความ”
3. ผู้ดูแลระบบเลือกข้อมูลโดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำการลบข้อมูล
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ลบ” เพื่อทำการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 130 การลบการจัดการบทความ
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ตกลง” เพื่อทำการลบข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 131 ยืนยันการลบการจัดการบทความ
12.2.4 การค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการบทความ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการบทความ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการบทความ”
ผู้ดูแลระบบ กรอกคำที่ต้องการค้นหา
ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกหมวดหมู่
ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกสถานะการใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหาข้อมูล

รูปภาพที่ 132 การค้นหาการจัดการบทความ
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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7. แสดงรายการที่ผู้ดูแลระบบทำการค้นหา

รูปภาพที่ 133 แสดงรายการที่ค้นหา
8. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ล้างค่าการค้นหา” เพื่อล้างข้อมูลที่ค้นหา

รูปภาพที่ 134 แสดงการล้างค่าการค้นหา
12.2.5 การดาวน์โหลด Excel การจัดการบทความ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลด Excel การจัดการบทความ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการบทความ”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ดาวน์โหลด Excel” เพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูล
4. แสดงไฟล์ Excel ที่ทำการดาวน์โหลด

รูปภาพที่ 135 การดาวน์โหลด Excel การจัดการบทความ
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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12.3 การจัดการความสนใจ
12.3.1 การเพิ่มการจัดการความสนใจ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถเพิ่มการจัดการความสนใจ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
2. ผูด้ ูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการความสนใจ”
3. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “เพิ่ม” เพื่อทำการเพิ่มข้อมูล

รูปภาพที่ 136 การเพิ่มการจัดการความสนใจ
4.
5.
6.
7.

ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อ Tags
ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกประเภทแท็กความสนใจ
ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะการใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

8. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 137 การกรอกรายละเอียดข้อมูล

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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12.3.2 การแก้ไขการจัดการความสนใจ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขการจัดการความสนใจ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการความสนใจ”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “แก้ไข” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

รูปภาพที่ 138 การแก้ไขการจัดการความสนใจ
4. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 139 การแก้ไขข้อมูล

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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12.3.3 การลบการจัดการความสนใจ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถลบการจัดการความสนใจ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการความสนใจ”
3. ผู้ดูแลระบบเลือกข้อมูลโดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำการลบข้อมูล
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ลบ” เพื่อทำการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 140 การลบการจัดการความสนใจ
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ตกลง” เพื่อทำการลบข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 141 ยืนยันการลบการจัดการความสนใจ

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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12.3.4 การค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการความสนใจ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการความสนใจ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการความสนใจ”
ผู้ดูแลระบบ กรอกคำที่ต้องการค้นหา
ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกสถานะการใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหาข้อมูล

รูปภาพที่ 142 การค้นหาการจัดการความสนใจ
6. แสดงรายการที่ผู้ดูแลระบบ ทำการค้นหา

รูปภาพที่ 143 แสดงรายการที่ค้นหา
7. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ล้างค่าการค้นหา” เพื่อล้างข้อมูลที่ค้นหา

รูปภาพที่ 144 แสดงการล้างค่าการค้นหา
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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12.3.5 การดาวน์โหลด Excel การจัดการความสนใจ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลด Excel การจัดการความสนใจ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการความสนใจ”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ดาวน์โหลด Excel” เพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูล
4. แสดงไฟล์ Excel ที่ทำการดาวน์โหลด

รูปภาพที่ 145 การดาวน์โหลด Excel การจัดการความสนใจ
12.4 การจัดการ Tag
12.4.1 การเพิ่มการจัดการ Tag
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถเพิ่มการจัดการ Tag โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการ Tag”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “เพิ่ม” เพื่อทำการเพิ่มข้อมูล

รูปภาพที่ 146 การเพิ่มการจัดการ Tag
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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4. ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อ Tags
5. ผูด้ ูแลระบบ เลือกสถานะการใช้งาน
6. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
7. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 147 การรายละเอียดข้อมูล
12.4.2 การแก้ไขการจัดการ Tag
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขการจัดการ Tag โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
2. ผูด้ ูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการ Tag”
3. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “แก้ไข” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

รูปภาพที่ 148 การแก้ไขการจัดการ Tag

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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4. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 149 การแก้ไขข้อมูล
12.4.3 การลบการจัดการ Tag
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถลบการจัดการ Tag โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการ Tag”
3. ผู้ดูแลระบบเลือกข้อมูลโดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำการลบข้อมูล
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ลบ” เพื่อทำการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 150 การลบการจัดการ Tag

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ตกลง” เพื่อทำการลบข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 151 ยืนยันการลบการจัดการ Tag
12.4.4 การค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการ Tag
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการ Tag โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการ Tag”
ผู้ดูแลระบบ กรอกคำที่ต้องการค้นหา
ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกสถานะการใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหาข้อมูล

รูปภาพที่ 152 การค้นหาการจัดการ Tag

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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6. แสดงรายการที่ผู้ดูแลระบบ ทำการค้นหาข้อมูล

รูปภาพที่ 153 แสดงรายการที่ค้นหา
7. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ล้างค่าการค้นหา” เพื่อล้างข้อมูลที่ค้นหา

รูปภาพที่ 154 แสดงการล้างค่าการค้นหา
12.4.5 การดาวน์โหลด Excel การจัดการ Tag
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลด Excel การจัดการ Tag โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการบทความ”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการ Tag”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ดาวน์โหลด Excel” เพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูล
4. แสดงไฟล์ Excel ที่ทำการดาวน์โหลด

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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รูปภาพที่ 155 การดาวน์โหลด Excel การจัดการ Tag
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13. การจัดการแบนเนอร์
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถการจัดการแบนเนอร์ เช่น การจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์
และการจัดการแบนเนอร์ เป็นต้น
13.1 การจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์
13.1.1 การเพิ่มการจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถเพิ่มการจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการแบนเนอร์”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “เพิ่ม” เพื่อทำการเพิ่มข้อมูล

รูปภาพที่ 156 การเพิ่มการจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์
4.
5.
6.
7.

ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหมวดหมู่
ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะการใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “EN” เพื่อกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพที่ 157 การกรอกรายละเอียดข้อมูล ภาษาไทย
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8. ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหมวดหมู่ EN
9. ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด EN
10. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะการใช้งาน
11. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
12. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 158 การกรอกรายละเอียดข้อมูล ภาษาอังกฤษ
13.1.2 การแก้ไขการจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขการจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการแบนเนอร์”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “แก้ไข” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

รูปภาพที่ 159 การแก้ไขการจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์
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4. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 160 การแก้ไขข้อมูล
13.1.3 การลบการจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถลบการจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการแบนเนอร์”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์”
3. ผู้ดูแลระบบเลือกข้อมูลโดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำการลบข้อมูล
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ลบ” เพื่อทำการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 161 การลบการจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์
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5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ตกลง” เพื่อทำการลบข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 162 ยืนยันการลบการจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์
13.1.4 การค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการแบนเนอร์”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์”
3. ผู้ดูแลระบบ กรอกคำที่ต้องการค้นหา
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกสถานะการใช้งาน
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหาข้อมูล

รูปภาพที่ 163 การค้นหาการจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์
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6. แสดงรายการที่ผู้ดูแลระบบ ทำการค้นหา

รูปภาพที่ 164 แสดงรายการที่ค้นหา
7. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ล้างค่าการค้นหา” เพื่อล้างข้อมูลที่ค้นหา

รูปภาพที่ 165 การล้างข้อมูลที่ค้นหา
13.1.5 การดาวน์โหลด Excel การจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลด Excel การจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการแบนเนอร์”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ดาวน์โหลด Excel” เพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูล
4. แสดงไฟล์ Excel ที่ทำการดาวน์โหลด

รูปภาพที่ 166 การดาวน์โหลด Excel การจัดการหมวดหมู่แบนเนอร์
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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13.2 การจัดการแบนเนอร์

13.2.1 การเพิ่มการจัดการแบนเนอร์
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถเพิ่มการจัดการแบนเนอร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการแบนเนอร์”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการแบนเนอร์”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “เพิ่ม” เพื่อทำการเพิ่มข้อมูล

รูปภาพที่ 167 การเพิ่มการจัดการแบนเนอร์
4. ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อแบนเนอร์
5. ผู้ดูแลระบบ เรียงลำดับของข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่เริ่มต้น
7. ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุด
8. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกหมวดหมู่
9. ผู้ดูแลระบบ กรอก URL
10. ผู้ดูแลระบบ เลือกการเปิด Tab ข้อมูล
11. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะการใช้งาน
12. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Upload Thumbnail Image” เพื่อเลือกภาพหน้าปก โดยรูปภาพควรจะมีขนาดรูป
ไม่เกิน 1200 x 558 pixel, และมีขนาดไม่เกิน 500 KB โดยสกุลไฟล์จะต้องเป็น jpeg, jpg, png เท่านั้น
13. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “EN” เพื่อกรอกชื่อแบนเนอร์เป็นภาษาอังกฤษ
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รูปภาพที่ 168 การกรอกชื่อแบนเนอร์
14. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
15. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 169 การกรอกรายละเอียดข้อมูล
13.2.2 การแก้ไขการจัดการแบนเนอร์
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขการจัดการแบนเนอร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการแบนเนอร์”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการแบนเนอร์”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “แก้ไข” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

รูปภาพที่ 170 การแก้ไขการจัดการแบนเนอร์
4. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล
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รูปภาพที่ 171 การแก้ไขข้อมูล
13.2.3 การลบการจัดการแบนเนอร์
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถลบการจัดการแบนเนอร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการแบนเนอร์”
2. ผูด้ ูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการแบนเนอร์”
3. ผูด้ ูแลระบบเลือกข้อมูลโดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำการลบข้อมูล
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ลบ” เพื่อทำการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 172 การลบการจัดการแบนเนอร์

5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ตกลง” เพื่อทำการลบข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการลบข้อมูล
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รูปภาพที่ 173 ยืนยันการลบการจัดการแบนเนอร์
13.2.4 การค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการแบนเนอร์
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการแบนเนอร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการแบนเนอร์”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการแบนเนอร์”
3. ผู้ดูแลระบบ กรอกคำที่ต้องการค้นหา
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกหมวดหมู่
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกสถานะการใช้งาน
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหาข้อมูล

รูปภาพที่ 174 การค้นหาการจัดการแบนเนอร์

7. แสดงรายการที่ผู้ดูแลระบบ ทำการค้นหา
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รูปภาพที่ 175 แสดงรายการที่ค้นหา
8. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ล้างค่าการค้นหา” เพื่อล้างข้อมูลที่ค้นหา

รูปภาพที่ 176 การล้างข้อมูลที่ค้นหา
13.2.5 การดาวน์โหลด Excel การจัดการแบนเนอร์
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลด Excel การจัดการแบนเนอร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการแบนเนอร์”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการแบนเนอร์”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ดาวน์โหลด Excel” เพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูล
4. แสดงไฟล์ Excel ที่ทำการดาวน์โหลด

รูปภาพที่ 177 การดาวน์โหลด Excel การจัดการแบนเนอร์
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14. การจัดการปฏิทินกิจกรรม
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการปฏิทินกิจกรรม เช่น การจัดการกิจกรรม และการจัดการวันหยุด เป็นต้น
14.1 การจัดการกิจกรรม
14.1.1 การเพิ่มการจัดการกิจกรรม
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถเพิ่มการจัดการกิจกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการปฏิทินกิจกรรม”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการกิจกรรม”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “เพิ่ม” เพื่อทำการเพิ่มข้อมูล

รูปภาพที่ 178 การเพิ่มการจัดการกิจกรรม
4. ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อกิจกรรม
5. ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียดกิจกรรม
6. ผู้ดูแลระบบ กรอกสถานที่จัดกิจกรรม
7. ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่เริ่มกิจกรรม
8. ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุดกิจกรรม
9. ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
10. ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะการใช้งาน
11. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Upload File” เพื่อแนบไฟล์ที่ต้องการ โดยรองรับชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
และ รองรับไฟล์สกุล .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .ppt, .pptx, .zip, .rar, .7z เท่านั้น
12. ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อไฟล์แนบ
13. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Add” เพื่อเพิ่มการแนบไฟล์
14. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “Remove” เพือ่ ยกเลิกการแนบไฟล์
15. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “EN” เพื่อกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
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รูปภาพที่ 179 การกรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ
16. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
17. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 180 การกรอกรายละเอียดข้อมูล
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14.1.2 การแก้ไขการจัดการกิจกรรม
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถแก้ไขการจัดการกิจกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการปฏิทินกิจกรรม”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการกิจกรรม”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “แก้ไข” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

รูปภาพที่ 181 การแก้ไขการจัดการกิจกรรม
4. ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 182 การแก้ไขข้อมูล
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14.1.3 การลบการจัดการกิจกรรม
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถลบการจัดการกิจกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการปฏิทินกิจกรรม”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการกิจกรรม”
3. ผู้ดูแลระบบเลือกข้อมูลโดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำการลบข้อมูล
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ลบ” เพื่อทำการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 183 การลบการจัดการกิจกรรม
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ตกลง” เพื่อทำการลบข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าหากไม่ต้องการลบข้อมูล

รูปภาพที่ 184 ยืนยันการลบการจัดการกิจกรรม
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14.1.4 การค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการกิจกรรม
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการกิจกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการปฏิทินกิจกรรม”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการกิจกรรม”
3. ผู้ดูแลระบบ กรอกคำที่ต้องการค้นหา
4. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกสถานะการใช้งาน
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหาข้อมูล

รูปภาพที่ 185 การค้นหาการจัดการกิจกรรม
6. แสดงรายการที่ผู้ดูแลระบบ ทำการค้นหา

รูปภาพที่ 186 แสดงรายการที่ค้นหา
7. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ล้างค่าการค้นหา” เพื่อล้างข้อมูลที่ค้นหา

รูปภาพที่ 187 การล้างข้อมูลที่ค้นหา
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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14.1.5 การดาวน์โหลด Excel การจัดการกิจกรรม
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลด Excel การจัดการกิจกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการปฏิทินกิจกรรม”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการกิจกรรม”
3. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “ดาวน์โหลด Excel” เพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูล
4. แสดงไฟล์ Excel ที่ทำการดาวน์โหลด

รูปภาพที่ 188 การดาวน์โหลด Excel การจัดการกิจกรรม
14.2 การจัดการวันหยุด
14.2.1 การอัปเดทวันหยุดจากระบบ HR MRTA
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถอัปเดทวันหยุดจากระบบ HR MRTA โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการปฏิทินกิจกรรม”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการวันหยุด ”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การอัปเดทวันหยุดจากระบบ HR MRTA” เพื่ออัปเดทวันหยุด

รูปภาพที่ 189 การอัปเดทวันหยุดจากระบบ HR MRTA
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14.2.2 การค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการวันหยุด
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถค้นหา และการล้างค่าการค้นหาการจัดการวันหยุด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการปฏิทินกิจกรรม”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการวันหยุด ”
3. ผู้ดูแลระบบ กรอกคำที่ต้องการค้นหา
4. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ Drop Downlist เพื่อเลือกสถานะการใช้งาน
5. ผูด้ ูแลระบบ คลิกที่ “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหาข้อมูล

รูปภาพที่ 190 การค้นหาการจัดการวันหยุด
6. แสดงรายการที่ผู้ดูแลระบบ ทำการค้นหา

รูปภาพที่ 191 แสดงรายการที่ค้นหา
7. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ล้างค่าการค้นหา” เพื่อล้างข้อมูลที่ค้นหา

รูปภาพที่ 192 การล้างข้อมูลที่ค้นหา
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14.2.3 การดาวน์โหลด Excel การจัดการวันหยุด
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลด Excel การจัดการวันหยุด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “การจัดการปฏิทินกิจกรรม”
2. ผู้ดูแลระบบ เลือกที่ “การจัดการวันหยุด ”
3. ผู้ดูแลระบบ คลิกที่ “ดาวน์โหลด Excel” เพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูล
4. แสดงไฟล์ Excel ที่ทำการดาวน์โหลด

รูปภาพที่ 193 การดาวน์โหลด Excel การจัดการวันหยุด
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15. การจัดการ E-Library
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดได้ เช่น ข้อมูลห้องสมุด ข้อมูลบริการห้องสมุด
บริการยืม - คืน ข้อมูลหนังสือ วารสาร นิตยสาร โสตทัศนวัสดุ และ E-Book เป็นต้น
15.1 การจัดการข้อมูลห้องสมุด
15.1.1 การเพิ่ม การจัดการข้อมูลห้องสมุด
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการจัดการข้อมูลห้องสมุด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการ E-Library" ผู้ดูแลระบบ เลือก "การจัดการข้อมูลห้องสมุด"

รูปภาพที่ 194 การจัดการข้อมูลห้องสมุด
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการข้อมูลห้องสมุด” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

รูปภาพที่ 195 การจัดการข้อมูลห้องสมุด (เพิ่ม)
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการข้อมูลห้องสมุด”

รูปภาพที่ 196 เพิ่ม การจัดการข้อมูลห้องสมุด
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อ Info
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียดอย่างย่อ
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด Info
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Description
- ผู้ดูแลระบบ เลือกเรียงลำดับ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันเริ่มต้น
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุด
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
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15.1.2 การแก้ไข การจัดการข้อมูลห้องสมุด
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการจัดการข้อมูลห้องสมุด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการ E-Library" ผู้ดูแลระบบ เลือก "การจัดการข้อมูลห้องสมุด"

รูปภาพที่ 197 การจัดการข้อมูลห้องสมุด
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการข้อมูลห้องสมุด” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 198 การจัดการข้อมูลห้องสมุด (แก้ไข)
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการข้อมูลห้องสมุด”

รูปภาพที่ 199 แก้ไข การจัดการข้อมูลห้องสมุด
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อ Info
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียดอย่างย่อ
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด Info
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Description
- ผู้ดูแลระบบ เลือกเรียงลำดับ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันเริ่มต้น
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุด
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
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15.1.3 การลบ การจัดการข้อมูลห้องสมุด
ผู้ดูแลระบบสามารถลบการจัดการข้อมูลห้องสมุด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการ E-Library" ผู้ดูแลระบบ เลือก "การจัดการข้อมูลห้องสมุด"

รูปภาพที่ 200 การจัดการข้อมูลห้องสมุด
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการข้อมูลห้องสมุด” ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อ Info”

รูปภาพที่ 201 ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อ Info”

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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3) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”

รูปภาพที่ 202 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”
4) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

รูปภาพที่ 203 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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15.2

การจัดการประเภทหนังสือ

15.2.1 การเพิ่ม การจัดการประเภทหนังสือ
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการจัดการประเภทหนังสือโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการ E-Library" ผู้ดูแลระบบ เลือก "การจัดการประเภทหนังสือ"

รูปภาพที่ 204 การจัดการประเภทหนังสือ
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการประเภทหนังสือ” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

รูปภาพที่ 205 การจัดการประเภทหนังสือ (เพิ่ม)

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการประเภทหนังสือ”

รูปภาพที่ 206 เพิ่ม การจัดการประเภทหนังสือ
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อประเภทหนังสือ
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
15.2.2 การแก้ไข การจัดการประเภทหนังสือ
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการจัดการประเภทหนังสือโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการ E-Library" ผู้ดูแลระบบ เลือก "การจัดการประเภทหนังสือ"

รูปภาพที่ 207 การจัดการประเภทหนังสือ

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

131

CONFIDENTIAL : คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Manual)

2) จะปรากฏหน้า “การจัดการประเภทหนังสือ” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 208 การจัดการประเภทหนังสือ (แก้ไข)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการประเภทหนังสือ”

รูปภาพที่ 209 แก้ไข การจัดการประเภทหนังสือ
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อประเภทหนังสือ
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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15.2.3 การลบ การจัดการประเภทหนังสือ
ผู้ดูแลระบบสามารถลบการจัดการประเภทหนังสือโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการ E-Library" ผู้ดูแลระบบ เลือก "การจัดการประเภทหนังสือ"

รูปภาพที่ 210 การจัดการประเภทหนังสือ
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการประเภทหนังสือ” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 211 การจัดการประเภทหนังสือ (แก้ไข)

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการประเภทหนังสือ” ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ “ไม่เผยแพร่” และผู้ดูแล
ระบบ คลิกปุ่ม “บันทึก”

รูปภาพที่ 212 ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ “ไม่เผยแพร่”
4) จะปรากฏหน้า “การจัดการประเภทหนังสือ” ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อหมวดหมู่”

รูปภาพที่ 213 ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อหมวดหมู่”

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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5) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”

รูปภาพที่ 214 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”
6) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

รูปภาพที่ 215 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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15.3

การจัดการสำนักพิมพ์

15.3.1 การเพิ่ม การจัดการสำนักพิมพ์
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการจัดการสำนักพิมพ์โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการ E-Library" ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการสำนักพิมพ์”

รูปภาพที่ 216 การจัดการสำนักพิมพ์
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการสำนักพิมพ์” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

รูปภาพที่ 217 การจัดการสำนักพิมพ์ (เพิ่ม)

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการสำนักพิมพ์”

รูปภาพที่ 218 เพิ่ม การจัดการสำนักพิมพ์
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อสำนักพิมพ์
- ผู้ดูแลระบบ กรอกที่อยู่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
15.3.2 การแก้ไข การจัดการสำนักพิมพ์
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการจัดการสำนักพิมพ์โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการ E-Library" ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการสำนักพิมพ์”

รูปภาพที่ 219 การจัดการสำนักพิมพ์

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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2) จะปรากฏหน้า “การจัดการสำนักพิมพ์” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 220 การจัดการสำนักพิมพ์ (แก้ไข)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการสำนักพิมพ์”

รูปภาพที่ 221 แก้ไข การจัดการสำนักพิมพ์
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อสำนักพิมพ์
- ผู้ดูแลระบบ กรอกที่อยู่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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15.3.3 การลบ การจัดการสำนักพิมพ์
ผู้ดูแลระบบสามารถลบการจัดการสำนักพิมพ์โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการ E-Library" ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการสำนักพิมพ์”

รูปภาพที่ 222 การจัดการสำนักพิมพ์
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการสำนักพิมพ์” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 223 การจัดการสำนักพิมพ์ (แก้ไข)

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการสำนักพิมพ์” ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ “ไม่เผยแพร่” และผู้ดูแลระบบ
คลิกปุ่ม “บันทึก”

รูปภาพที่ 224 ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ “ไม่เผยแพร่”
4) จะปรากฏหน้า “การจัดการสำนักพิมพ์” ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อสำนักพิมพ์”

รูปภาพที่ 225 ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อสำนักพิมพ์”

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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5) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”

รูปภาพที่ 226 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”
6) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

รูปภาพที่ 227 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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15.4

การจัดการหนังสือ

15.4.1 การเพิ่ม การจัดการหนังสือ
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการจัดการหนังสือโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการ E-Library" ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการหนังสือ”

รูปภาพที่ 228 การจัดการหนังสือ
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการหนังสือ” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

รูปภาพที่ 229 การจัดการหนังสือ (เพิ่ม)

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการหนังสือ”

รูปภาพที่ 230 เพิ่ม การจัดการหนังสือ

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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- ผู้ดูแลระบบ กรอกเลขทะเบียน
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่รับเข้า
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหนังสือ / วัสดุ / นิตยสาร วารสาร
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อผู้แต่ง
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อผู้จัดทำ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกประจำเดือน
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ภาพหน้าปก ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload Thumbnail Image เพื่อแนบไฟล์รูปภาพ (รูปภาพควร
จะมีขนาดไม่เกิน 500 KB โดยสกุลไฟล์จะต้องเป็น jpeg, jpg, png เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
15.4.2 การแก้ไข การจัดการหนังสือ
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการจัดการหนังสือโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการ E-Library" ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการหนังสือ”

รูปภาพที่ 231 การจัดการหนังสือ

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

144

CONFIDENTIAL : คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Manual)

2) จะปรากฏหน้า “การจัดการหนังสือ” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 232 การจัดการหนังสือ (แก้ไข)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการหนังสือ”

รูปภาพที่ 233 แก้ไข การจัดการหนังสือ

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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- ผู้ดูแลระบบ กรอกเลขทะเบียน
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่รับเข้า
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหนังสือ / วัสดุ / นิตยสาร วารสาร
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อผู้แต่ง
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อผู้จัดทำ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกประจำเดือน
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ภาพหน้าปก ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload Thumbnail Image เพื่อแนบไฟล์รูปภาพ (รูปภาพควร
จะมีขนาดไม่เกิน 500 KB โดยสกุลไฟล์จะต้องเป็น jpeg, jpg, png เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
15.4.3 การลบ การจัดการหนังสือ
ผู้ดูแลระบบสามารถลบการจัดการหนังสือโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการ E-Library" ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการหนังสือ”

รูปภาพที่ 234 การจัดการหนังสือ
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2) จะปรากฏหน้า “การจัดการหนังสือ” ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อหนังสือ”

รูปภาพที่ 235 ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อหนังสือ”
3) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”

รูปภาพที่ 236 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”
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4) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

รูปภาพที่ 237 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”
15.5 การจัดการหมวดหมู่ E-Book
15.5.1 การเพิ่ม การจัดการหมวดหมู่ E-Book
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการจัดการหมวดหมู่ E-Book โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการ E-Library" ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการหมวดหมู่ E-Book”

รูปภาพที่ 238 การจัดการหมวดหมู่ E-Book

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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2) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่ E-Book” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

รูปภาพที่ 239 การจัดการหมวดหมู่ E-Book (เพิ่ม)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่ E-Book”

รูปภาพที่ 240 เพิ่ม การจัดการหมวดหมู่ E-Book
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียดหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Description
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันเริ่มต้น
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุด
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ "เผยแพร่"
- ภาพหน้าปกผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload Thumbnail Image เพื่อแนบไฟล์รูปภาพ (รูปภาพควร
จะมีขนาดรูปไม่เกิน 347 x 270 pixel, และมีขนาดไม่เกิน 500 KB โดยสกุลไฟล์จะต้องเป็น
jpeg,jpg,png เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
15.5.2 การแก้ไข การจัดการหมวดหมู่ E-Book
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการจัดการหมวดหมู่ E-Book โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการ E-Library" ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการหมวดหมู่ E-Book”

รูปภาพที่ 241 การจัดการหมวดหมู่ E-Book
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2) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่ E-Book” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 242 การจัดการหมวดหมู่ E-Book (แก้ไข)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่ E-Book”

รูปภาพที่ 243 แก้ไข การจัดการหมวดหมู่ E-Book
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- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียดหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Description
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันเริ่มต้น
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุด
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ "เผยแพร่"
- ภาพหน้าปกผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload Thumbnail Image เพื่อแนบไฟล์รูปภาพ (รูปภาพควร
จะมีขนาดรูปไม่เกิน 347 x 270 pixel, และมีขนาดไม่เกิน 500 KB โดยสกุลไฟล์จะต้องเป็น
jpeg,jpg,png เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
15.5.3 การลบ การจัดการหมวดหมู่ E-Book
ผู้ดูแลระบบสามารถลบการจัดการหมวดหมู่ E-Book โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการ E-Library" ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการหมวดหมู่ E-Book”

รูปภาพที่ 244 การจัดการหมวดหมู่ E-Book

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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2) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่ E-Book” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 245 การจัดการหมวดหมู่ E-Book (แก้ไข)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่ E-Book” ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ “ไม่เผยแพร่” และผู้ดูแล
ระบบ คลิกปุ่ม “บันทึก”

รูปภาพที่ 246 ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ “ไม่เผยแพร่”
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4) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่ E-Book” ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อหมวดหมู่”

รูปภาพที่ 247 ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อหมวดหมู่”
5) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”

รูปภาพที่ 248 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”
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6) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

รูปภาพที่ 249 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”
15.6 การจัดการ E-Book
15.6.1 การเพิ่ม การจัดการ E-Book
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการจัดการ E-Book โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการ E-Library" ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการ E-Book”

รูปภาพที่ 250 การจัดการ E-Book

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

155

CONFIDENTIAL : คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Manual)

2) จะปรากฏหน้า “การจัดการ E-Book” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

รูปภาพที่ 251 การจัดการ E-Book (เพิ่ม)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการ E-Book”

รูปภาพที่ 252 เพิ่ม การจัดการ E-Book
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อ E-Book
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด E-Book
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Description
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันเริ่มต้น
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุด
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ภาพหน้าปกผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload Thumbnail Image เพื่อแนบไฟล์รูปภาพ (รูปภาพควร
จะมีขนาดไม่เกิน 500 KB โดยสกุลไฟล์จะต้องเป็น jpeg,jpg,png เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ เลือกแถบ "ไฟล์แนบ" ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload File เพื่อแนบไฟล์ E-Book
(รองรับชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และรองรับไฟล์สกุล .pdf เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
15.6.2 การแก้ไข การจัดการ E-Book
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการจัดการ E-Book โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการ E-Library" ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการ E-Book”

รูปภาพที่ 253 การจัดการ E-Book
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2) จะปรากฏหน้า “การจัดการ E-Book” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 254 การจัดการ E-Book (แก้ไข)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการ E-Book”

รูปภาพที่ 255 แก้ไข การจัดการ E-Book
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- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อ E-Book
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด E-Book
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Description
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันเริ่มต้น
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุด
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ภาพหน้าปกผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload Thumbnail Image เพื่อแนบไฟล์รูปภาพ (รูปภาพควร
จะมีขนาดไม่เกิน 500 KB โดยสกุลไฟล์จะต้องเป็น jpeg,jpg,png เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ เลือกแถบ "ไฟล์แนบ" ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload File เพื่อแนบไฟล์ E-Book
(รองรับชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และรองรับไฟล์สกุล .pdf เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
15.6.3 การลบ การจัดการ E-Book
ผู้ดูแลระบบสามารถลบการจัดการ E-Book โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการ E-Library" ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการ E-Book”

รูปภาพที่ 256 การจัดการ E-Book
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2) จะปรากฏหน้า “การจัดการ E-Book” ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อ E-Book”

รูปภาพที่ 257 ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อ E-Book”
3) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”

รูปภาพที่ 258 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”
4) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

รูปภาพที่ 259 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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16. การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลรถไฟฟ้าได้ เช่น หมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า
เนื้อหาฐานข้อมูลรถไฟฟ้า เป็นต้น
16.1

การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า

16.1.1 การเพิ่ม การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า" ผู้ดูแลระบบ เลือก "การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูล
รถไฟฟ้า"

รูปภาพที่ 260 การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

รูปภาพที่ 261 การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า (เพิ่ม)
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า”

รูปภาพที่ 262 เพิ่ม การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ เลือกหมวดหมู่ภายใต้
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกระดับในการ Approve
- ผู้ดูแลระบบ เลือกกลุ่มคนที่จะ Approve
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
16.1.2 การแก้ไข การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า" ผู้ดูแลระบบ เลือก "การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูล
รถไฟฟ้า"

รูปภาพที่ 263 การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า
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2) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 264 การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า (แก้ไข)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า”

รูปภาพที่ 265 แก้ไข การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ เลือกหมวดหมู่ภายใต้
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกระดับในการ Approve
- ผู้ดูแลระบบ เลือกกลุ่มคนที่จะ Approve
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
16.1.3 การลบ การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า
ผู้ดูแลระบบสามารถลบการจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า โดยมีขั้นตอน ดังนี้
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1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า" ผู้ดูแลระบบ เลือก "การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูล
รถไฟฟ้า"

รูปภาพที่ 266 การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 267 การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า (แก้ไข)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า” ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ “ไม่เผยแพร่”
และผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “บันทึก”

รูปภาพที่ 268 ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ “ไม่เผยแพร่”
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4) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่ฐานข้อมูลรถไฟฟ้า” ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อหมวดหมู่”

รูปภาพที่ 269 ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อหมวดหมู่”
5) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”

รูปภาพที่ 270 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”
6) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

รูปภาพที่ 271 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”
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16.2

การจัดการเนื้อหาฐานข้อมูลรถไฟฟ้า

16.2.1 การเพิ่ม การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า" ผู้ดูแลระบบ เลือก "การจัดการเนื้อหาฐานข้อมูล
รถไฟฟ้า"

รูปภาพที่ 272 การจัดการเนื้อหาฐานข้อมูลรถไฟฟ้า
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

รูปภาพที่ 273 การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า (เพิ่ม)
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า”

รูปภาพที่ 274 เพิ่ม การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อไฟล์
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ เลือกหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่เริ่มเผยแพร่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุดเผยแพร่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ "เผยแพร่"
- ผู้ดูแลระบบ เลือกเผยแพร่สู่สาธารณะ
- ไฟล์แนบผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload File เพื่อแนบไฟล์ (รองรับชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
และรองรับไฟล์สกุล .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .zip, .rar เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อไฟล์แนบ
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
16.2.2 การแก้ไข การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า โดยมีขั้นตอน ดังนี้
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1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า" ผู้ดูแลระบบ เลือก "การจัดการเนื้อหาฐานข้อมูล
รถไฟฟ้า"

รูปภาพที่ 275 การจัดการเนื้อหาฐานข้อมูลรถไฟฟ้า
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 276 การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า (แก้ไข)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า”

รูปภาพที่ 277 แก้ไข การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า
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- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อไฟล์
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ เลือกหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่เริ่มเผยแพร่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุดเผยแพร่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ "เผยแพร่"
- ผู้ดูแลระบบ เลือกเผยแพร่สู่สาธารณะ
- ไฟล์แนบผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload File เพื่อแนบไฟล์ (รองรับชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
และรองรับไฟล์สกุล .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .zip, .rar เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อไฟล์แนบ
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
16.2.3 การลบ การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า
ผู้ดูแลระบบสามารถลบการจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า" ผู้ดูแลระบบ เลือก "การจัดการเนื้อหาฐานข้อมูล
รถไฟฟ้า"

รูปภาพที่ 278 การจัดการเนื้อหาฐานข้อมูลรถไฟฟ้า
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2) จะปรากฏหน้า “การจัดการฐานข้อมูลรถไฟฟ้า” ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อไฟล์”

รูปภาพที่ 279 ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อไฟล์”
3) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”

รูปภาพที่ 280 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”
4) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

รูปภาพที่ 281 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”
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17. การจัดการฐานข้อมูลเชิงสถิติ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าได้ เช่น Export & Import ข้อมูล เป็น
ต้น
1. การ Export ข้อมูล
ผู้ดูแลระบบสามารถ Export ข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ดูแลระบบ คลิก “การจัดการฐานข้อมูลสถิติ”
2) ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ เลือกแถบ “Export & Import ข้อมูล”
3) ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ เลือก “โครงการรถไฟฟ้า”
4) ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ เลือก “เดือน”
5) ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ เลือก “ปี”
6) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “Export”

รูปภาพที่ 282 การ Export ข้อมูล
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2. การ Import ข้อมูล
ผู้ดูแลระบบสามารถ Export ข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการฐานข้อมูลสถิติ”
2) ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ เลือกแถบ “Export & Import ข้อมูล”
3) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ผู้ดูแลระบบ เลือกไฟล์”
4) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “Import”

รูปภาพที่ 283 การ Import ข้อมูล
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18. การจัดการวิดีโอ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอได้ เช่น หมวดหมู่วิดีโอ เนื้อหาวิดีโอ เป็นต้น
18.1

การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ

18.1.1 การเพิ่ม การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการจัดการหมวดหมู่วิดีโอ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการวิดีโอ” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ”

รูปภาพที่ 284 การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

รูปภาพที่ 285 การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ (เพิ่ม)
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ”

รูปภาพที่ 286 การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Description
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกระดับในการ Approve
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
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18.1.2 การแก้ไข การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการจัดการหมวดหมู่วิดีโอ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการวิดีโอ” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ”

รูปภาพที่ 287 การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 288 การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ (แก้ไข)
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ”

รูปภาพที่ 289 แก้ไข การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Description
- ผู้ดูแลระบบ คลิก Checkbox เพื่อแก้ไข Url-Alias และกรอก Url-Alias
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกระดับในการ Approve
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
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18.1.3 การลบ การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ
ผู้ดูแลระบบสามารถลบการจัดการหมวดหมู่วิดีโอ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการวิดีโอ” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ”

รูปภาพที่ 290 การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 291 การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ (แก้ไข)
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ” ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ “ไม่เผยแพร่” และผู้ดูแลระบบ
คลิกปุ่ม “บันทึก”

รูปภาพที่ 292 ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ “ไม่เผยแพร่”
4) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่วิดีโอ” ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อหมวดหมู่”

รูปภาพที่ 293 เลือก “ชื่อหมวดหมู่”
5) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”

รูปภาพที่ 294 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "ลบ"
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6) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

รูปภาพที่ 295 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”
18.2

การจัดการเนื้อหาวิดีโอ

18.2.1 การเพิ่ม การจัดการวิดีโอ
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการจัดการวิดีโอ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการวิดีโอ” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการเนื้อหาวิดีโอ”

รูปภาพที่ 296 การจัดการวิดีโอ
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการวิดีโอ” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

รูปภาพที่ 297 การจัดการวิดีโอ (เพิ่ม)
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการวิดีโอ”

รูปภาพที่ 298 เพิ่ม การจัดการวิดีโอ
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- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อวิดีโอ
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียดอย่างย่อ
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียดบทความ
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Description
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันเริ่มต้น
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุด
- ผู้ดูแลระบบ เลือกหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกประเภทของบทความ
- ผู้ดูแลระบบ เลือก Recommend เนื้อหา
- ผู้ดูแลระบบ เลือกTags เนื้อหา
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะเปิด/ปิด การแสดงความคิดเห็น
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสามารถแชร์ไปทวิตเตอร์
- ภาพหน้าปก ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload Thumbnail Image เพื่อแนบไฟล์รูปภาพ (รูปภาพควร
จะมีขนาดรูปไม่เกิน 347 x 270 pixel, และมีขนาดไม่เกิน 500 KB โดยสกุลไฟล์จะต้องเป็น jpeg,
jpg, png เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ เลือกแถบ "ไฟล์แนบ" ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload File เพื่อแนบไฟล์เอกสาร (รองรับ
ชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และรองรับไฟล์สกุล .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf , .jpg
, .jpeg, .png เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อไฟล์แนบ
- ถ้าต้องการเพิ่มไฟล์แนบ คลิกปุ่ม Add หรือ ต้องการลบไฟล์แนบ คลิกปุ่ม Remove
- ผู้ดูแลระบบ เลือกแถบ "ไฟล์วิดีโอ" ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload File เพื่อแนบไฟล์วิดีโอ (รองรับ
ไฟล์สกุล MP4 เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อไฟล์วิดีโอ (รองรับชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
- ถ้าต้องการเพิ่มไฟล์แนบ คลิกปุ่ม Add หรือ ต้องการลบไฟล์แนบ คลิกปุ่ม Remove
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
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18.2.2 การแก้ไข การจัดการวิดีโอ
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการจัดการวิดีโอ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการวิดีโอ” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการเนื้อหาวิดีโอ”

รูปภาพที่ 299 การจัดการวิดีโอ
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการวิดีโอ” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 300 การจัดการวิดีโอ (แก้ไข)

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

182

CONFIDENTIAL : คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Manual)

3) จะปรากฏหน้า “การจัดการวิดีโอ”

รูปภาพที่ 301 แก้ไข การจัดการวิดีโอ
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- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อวิดีโอ
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียดอย่างย่อ
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียดบทความ
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Description
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันเริ่มต้น
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุด
- ผู้ดูแลระบบ เลือกหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกประเภทของบทความ
- ผู้ดูแลระบบ เลือก Recommend เนื้อหา
- ผู้ดูแลระบบ เลือกTags เนื้อหา
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะเปิด/ปิด การแสดงความคิดเห็น
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสามารถแชร์ไปทวิตเตอร์
- ภาพหน้าปก ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload Thumbnail Image เพื่อแนบไฟล์รูปภาพ (รูปภาพควร
จะมีขนาดรูปไม่เกิน 347 x 270 pixel, และมีขนาดไม่เกิน 500 KB โดยสกุลไฟล์จะต้องเป็นjpeg, jpg,
png เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ เลือกแถบ "ไฟล์แนบ" ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload File เพื่อแนบไฟล์เอกสาร (รองรับ
ชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และรองรับไฟล์สกุล .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf , .jpg
, .jpeg, .png เท่านัน้ )
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อไฟล์แนบ
- ถ้าต้องการเพิ่มไฟล์แนบ คลิกปุ่ม Add หรือ ต้องการลบไฟล์แนบ คลิกปุ่ม Remove
- ผู้ดูแลระบบ เลือกแถบ "ไฟล์วิดีโอ" ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload File เพื่อแนบไฟล์วิดีโอ (รองรับ
ไฟล์สกุล MP4 เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อไฟล์วิดีโอ (รองรับชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
- ถ้าต้องการเพิ่มไฟล์แนบ คลิกปุ่ม Add หรือ ต้องการลบไฟล์แนบ คลิกปุ่ม Remove
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
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หมายเหตุ กรณีคลิปวิดีโอได้ทำการอนุมัติแล้ว ก่อนดำเนินการแก้ไข ต้องทำการเลือกสถานะไม่เผยแพร่ และคลิกปุ่ม บันทึก
ก่อนทำการแก้ไข
18.2.3 การลบ การจัดการวิดีโอ
ผู้ดูแลระบบสามารถลบการจัดการวิดีโอ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
18.2.3.1

ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการวิดีโอ” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการเนื้อหาวิดีโอ”

รูปภาพที่ 302 การจัดการวิดีโอ
18.2.3.2

จะปรากฏหน้า “การจัดการวิดีโอ” ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อวิดีโอ”

รูปภาพที่ 303 ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อวิดีโอ”
18.2.3.3

ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”

รูปภาพที่ 304 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”
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18.2.3.4

ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

รูปภาพที่ 305 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”
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19. การจัดการมุมดาวน์โหลด
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับมุมดาวน์โหลดได้ เช่น หมวดหมู่มุมดาวน์โหลด ไฟล์มุมดาวน์
โหลด เป็นต้น
19.1

การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด

19.1.1 การเพิ่ม การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการมุมดาวน์โหลด” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์
โหลด”

รูปภาพที่ 306 การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

รูปภาพที่ 307 การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด (เพิ่ม)
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด”

รูปภาพที่ 308 เพิ่ม การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสำหรับเจ้าหน้าที่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสำหรับประชาชน
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
19.1.2 การแก้ไข การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการมุมดาวน์โหลด” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์
โหลด”

รูปภาพที่ 309 การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด
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2) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 310 การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด (แก้ไข)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด”

รูปภาพที่ 311 แก้ไข การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ คลิก Checkbox เพื่อแก้ไข Url-Alias และกรอก Url-Alias
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสำหรับเจ้าหน้าที่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสำหรับประชาชน
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
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19.1.3 การลบ การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด
ผู้ดูแลระบบสามารถลบการจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการมุมดาวน์โหลด” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์
โหลด”

รูปภาพที่ 312 การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 313 การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด (แก้ไข)
3. จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด” ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ “ไม่เผยแพร่” และ
ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “บันทึก”

รูปภาพที่ 314 ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ “ไม่เผยแพร่”
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4. จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่มุมดาวน์โหลด” ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อหมวดหมู่”

รูปภาพที่ 315 ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อหมวดหมู่”
5. ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”

รูปภาพที่ 316 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”
6. ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

รูปภาพที่ 317 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”
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19.2 การจัดการไฟล์มุมดาวน์โหลด
19.2.1 การเพิ่ม การจัดการมุมดาวน์โหลด
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการจัดการมุมดาวน์โหลด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการมุมดาวน์โหลด” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการไฟล์มุมดาวน์โหลด”

รูปภาพที่ 318 การจัดการมุมดาวน์โหลด
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการมุมดาวน์โหลด” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

รูปภาพที่ 319 การจัดการมุมดาวน์โหลด (เพิ่ม)
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการมุมดาวน์โหลด”

รูปภาพที่ 320 เพิ่ม การจัดการมุมดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อไฟล์
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ เลือกหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่เริ่มเผยแพร่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุดเผยแพร่
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกการมองเห็น
- ไฟล์แนบ ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload File เพื่อแนบไฟล์เอกสาร (รองรับชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น และรองรับไฟล์สกุล .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .zip, .rar เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
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19.2.2 การแก้ไข การจัดการมุมดาวน์โหลด
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการจัดการมุมดาวน์โหลด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการมุมดาวน์โหลด” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการไฟล์มุมดาวน์โหลด”

รูปภาพที่ 321 การจัดการมุมดาวน์โหลด
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการมุมดาวน์โหลด” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 322 การจัดการมุมดาวน์โหลด (แก้ไข)
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการมุมดาวน์โหลด”

รูปภาพที่ 323 แก้ไข การจัดการมุมดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อไฟล์
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ เลือกหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่เริ่มเผยแพร่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุดเผยแพร่
- ผู้ดูแลระบบ คลิก Checkbox เพื่อแก้ไข Url-Alias และกรอก Url-Alias
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกการมองเห็น
- ไฟล์แนบ ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload File เพื่อแนบไฟล์เอกสาร (รองรับชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น และรองรับไฟล์สกุล .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .zip, .rar เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
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19.2.3 การลบ การจัดการมุมดาวน์โหลด
ผู้ดูแลระบบสามารถลบการจัดการมุมดาวน์โหลด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการมุมดาวน์โหลด” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการไฟล์มุมดาวน์โหลด”

รูปภาพที่ 324 การจัดการมุมดาวน์โหลด
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการมุมดาวน์โหลด” ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อไฟล์”

รูปภาพที่ 325 ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อไฟล์”
3) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”

รูปภาพที่ 326 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”
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4) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

รูปภาพที่ 327 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”
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20. การจัดการคำหยาบ
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคำหยาบได้
20.1

การเพิ่ม การจัดการคำหยาบ

ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการจัดการคำหยาบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการคำหยาบ"

รูปภาพที่ 328 การจัดการคำหยาบ
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการคำหยาบ” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

รูปภาพที่ 329 การจัดการคำหยาบ (เพิ่ม)
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการคำหยาบ”

รูปภาพที่ 330 เพิ่ม การจัดการคำหยาบ
- ผู้ดูแลระบบ กรอกคำหยาบ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกภาษา
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
20.2

การแก้ไข การจัดการคำหยาบ

ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการจัดการคำหยาบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการคำหยาบ"

รูปภาพที่ 331 การจัดการคำหยาบ
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2) จะปรากฏหน้า “การจัดการคำหยาบ” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 332 การจัดการคำหยาบ (แก้ไข)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการคำหยาบ”

รูปภาพที่ 333 แก้ไข การจัดการคำหยาบ
- ผู้ดูแลระบบ กรอกคำหยาบ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกภาษา
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
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20.3

การลบ การจัดการคำหยาบ

ผู้ดูแลระบบสามารถลบการจัดการคำหยาบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก "การจัดการคำหยาบ"

รูปภาพที่ 334 การจัดการคำหยาบ
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการคำหยาบ” ผู้ดูแลระบบ เลือก “รายการคำหยาบ”

รูปภาพที่ 335 ผู้ดูแลระบบ เลือก “รายการคำหยาบ”
3) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”

รูปภาพที่ 336 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”
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4) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

รูปภาพที่ 337 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”
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21. การจัดการกระดานสนทนา
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับกระดานสนทนาได้ เช่น จัดการห้องสนทนา จัดการกระทู้
จัดการเหตุผลการแจ้งลบ จัดการแจ้งลบกระทู้ จัดการแจ้งลบความคิดเห็น เป็นต้น
21.1

การจัดการห้องสนทนา

21.1.1 การเพิ่ม การจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ดโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการกระดานสนทนา” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการห้องสนทนา”

รูปภาพที่ 338 การจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

รูปภาพที่ 339 การจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด (เพิ่ม)
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203

CONFIDENTIAL : คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Manual)

3) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด”

รูปภาพที่ 340 เพิ่ม การจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ภาพหน้าปก ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload Thumbnail Image เพื่อแนบไฟล์รูปภาพ (รูปภาพควร
จะมีขนาดรูปไม่เกิน 347 x 270 pixel, และมีขนาดไม่เกิน 500 KB โดยสกุลไฟล์จะต้องเป็น
jpeg,jpg,png เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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21.1.2 การแก้ไข การจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ดโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการกระดานสนทนา” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการห้องสนทนา”

รูปภาพที่ 341 การจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 342 การจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด (แก้ไข)

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด”

รูปภาพที่ 343 แก้ไข การจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ คลิก Checkbox เพื่อแก้ไข Url-Alias และกรอก Url-Alias
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ภาพหน้าปก ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม Upload Thumbnail Image เพื่อแนบไฟล์รูปภาพ (รูปภาพควร
จะมีขนาดรูปไม่เกิน 347 x 270 pixel, และมีขนาดไม่เกิน 500 KB โดยสกุลไฟล์จะต้องเป็น
jpeg,jpg,png เท่านั้น)
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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21.1.3 การลบ การจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด
ผู้ดูแลระบบสามารถลบการจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ดโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการกระดานสนทนา” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการห้องสนทนา”

รูปภาพที่ 344 การจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 345 การจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด (แก้ไข)

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด” ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ “ไม่เผยแพร่” และผู้ดูแล
ระบบ คลิกปุ่ม “บันทึก”

รูปภาพที่ 346 ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ “ไม่เผยแพร่”
4) จะปรากฏหน้า “การจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด” ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อหมวดหมู่”

รูปภาพที่ 347 ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อหมวดหมู่”

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

208

CONFIDENTIAL : คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Manual)

5) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”

รูปภาพที่ 348 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”
6) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

รูปภาพที่ 349 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”
21.2

การจัดการกระทู้

21.2.1 การแก้ไข การจัดการกระทู้เว็บบอร์ด
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการจัดการกระทู้เว็บบอร์ดโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการกระดานสนทนา” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการกระทู้”

รูปภาพที่ 350 การจัดการกระทู้เว็บบอร์ด
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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2) จะปรากฏหน้า “การจัดการกระทู้เว็บบอร์ด” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 351 การจัดการกระทู้เว็บบอร์ด (แก้ไข)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการกระทู้เว็บบอร์ด”

รูปภาพที่ 352 แก้ไข การจัดการกระทู้เว็บบอร์ด
- ผู้ดูแลระบบ กรอกหัวข้อกระทู้
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียดกระทู้
- ผู้ดูแลระบบ เลือกหมวดหมู่กระทู้
- ผู้ดูแลระบบ เลือกเรียงลำดับ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกปักหมุด
- ผู้ดูแลระบบ เลือกการแสดงความคิดเห็น
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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21.2.2 การลบ การจัดการกระทู้เว็บบอร์ด
ผู้ดูแลระบบสามารถลบการจัดการกระทู้เว็บบอร์ดโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการกระดานสนทนา” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการกระทู้”

รูปภาพที่ 353 การจัดการกระทู้เว็บบอร์ด
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการกระทู้เว็บบอร์ด” ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อห้องกระทู้”

รูปภาพที่ 354 ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อห้องกระทู้”
3) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”

รูปภาพที่ 355 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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4) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

รูปภาพที่ 356 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”
21.2.3 การปักหมุด กระทู้เว็บบอร์ด
ผู้ดูแลระบบสามารถปักหมุดการจัดการกระทู้เว็บบอร์ดโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการกระดานสนทนา” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการกระทู้”

รูปภาพที่ 357 การจัดการกระทู้เว็บบอร์ด

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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2) จะปรากฏหน้า “การจัดการกระทู้เว็บบอร์ด” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 358 การจัดการกระทู้เว็บบอร์ด (แก้ไข)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการกระทู้เว็บบอร์ด” ผู้ดูแลระบบ เลือกปักหมุด “ปักหมุด” และผู้ดูแลระบบ
คลิกปุ่ม “บันทึก”

รูปภาพที่ 359 ผู้ดูแลระบบ เลือกปักหมุด

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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21.2.4 การจัดเรียงลำดับ กระทู้เว็บบอร์ด
ผู้ดูแลระบบสามารถจัดเรียงลำดับกระทู้เว็บบอร์ดโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการกระดานสนทนา” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการกระทู้”

รูปภาพที่ 360 การจัดการกระทู้เว็บบอร์ด
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการกระทู้เว็บบอร์ด” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 361 การจัดการกระทู้เว็บบอร์ด (แก้ไข)

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการกระทู้เว็บบอร์ด” ผู้ดูแลระบบ กรอก หรือเลือกเรียงลำดับ “กรอกตัวเลข”
และผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “บันทึก”

รูปภาพที่ 362 เลือกเรียงลำดับ
21.3

การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ

21.3.1 การเพิ่ม การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการจัดการเหตุผลการแจ้งลบโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการกระดานสนทนา” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ”

รูปภาพที่ 363 การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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2) จะปรากฏหน้า “การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

รูปภาพที่ 364 การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ (เพิ่ม)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ”

รูปภาพที่ 365 เพิ่ม การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ
- ผู้ดูแลระบบ กรอกเหตุผลแจ้งลบ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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21.3.2 การแก้ไข การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการจัดการเหตุผลการแจ้งลบโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการกระดานสนทนา” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ”

รูปภาพที่ 366 การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 367 การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ (แก้ไข)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ”

รูปภาพที่ 368 แก้ไข การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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- ผู้ดูแลระบบ กรอกเหตุผลแจ้งลบ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
21.3.3 การลบ การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ
ผู้ดูแลระบบสามารถลบการจัดการเหตุผลการแจ้งลบโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการกระดานสนทนา” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ”

รูปภาพที่ 369 การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการเหตุผลการแจ้งลบ” ผู้ดูแลระบบ เลือก “เหตุผลแจ้งลบที่มากสุด”

รูปภาพที่ 370 ผู้ดูแลระบบ เลือก “เหตุผลแจ้งลบที่มากสุด”

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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3) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”

รูปภาพที่ 371 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”
4) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

รูปภาพที่ 372 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”
21.4

การจัดการแจ้งลบกระทู้

21.4.1 การระงับ การจัดการแจ้งลบกระทู้
ผู้ดูแลระบบสามารถระงับ การจัดการแจ้งลบกระทู้โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการกระดานสนทนา” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการแจ้งลบกระทู้”

รูปภาพที่ 373 การจัดการแจ้งลบกระทู้
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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2) จะปรากฏหน้า “การจัดการแจ้งลบกระทู้” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 374 การจัดการแจ้งลบกระทู้ (แก้ไข)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการแจ้งลบกระทู้” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ระงับการเผยแพร่”

รูปภาพที่ 375 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ระงับการเผยแพร่”
21.5 การจัดการแจ้งลบความคิดเห็น
21.5.1 การระงับ การจัดการแจ้งลบความคิดเห็น
ผู้ดูแลระบบสามารถระงับ การจัดการแจ้งลบความคิดเห็นโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการกระดานสนทนา” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการแจ้งลบความคิดเห็น”

รูปภาพที่ 376 การจัดการแจ้งลบความคิดเห็น
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

220

CONFIDENTIAL : คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Manual)

2) จะปรากฏหน้า “การจัดการแจ้งลบความคิดเห็น” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 377 การจัดการแจ้งลบความคิดเห็น (แก้ไข)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการแจ้งลบความคิดเห็น” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ระงับการเผยแพร่”

รูปภาพที่ 378 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ระงับการเผยแพร่”
22. การจัดการแบบสอบถาม
ผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามได้ เช่น จัดการประเภทแบบสอบถาม จัดการ
แบบสอบถาม รายงานแบบสอบถาม เป็นต้น
22.1

การจัดการประเภทแบบสอบถาม

22.1.1 การเพิ่ม การจัดการประเภทแบบสอบถาม
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการจัดการประเภทแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังนี้

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการแบบสอบถาม” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการประเภทแบบสอบถาม”

รูปภาพที่ 379 การจัดการประเภทแบบสอบถาม
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการประเภทแบบสอบถาม” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

รูปภาพที่ 380 การจัดการประเภทแบบสอบถาม (เพิ่ม)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการประเภทแบบสอบถาม”

รูปภาพที่ 381 เพิ่ม การจัดการประเภทแบบสอบถาม
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Description
- ผู้ดูแลระบบ เลือก Banner
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
22.1.2 การแก้ไข การจัดการประเภทแบบสอบถาม
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการจัดการประเภทแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการแบบสอบถาม” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการประเภทแบบสอบถาม”

รูปภาพที่ 382 การจัดการประเภทแบบสอบถาม
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการประเภทแบบสอบถาม” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 383 การจัดการประเภทแบบสอบถาม (แก้ไข)
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการประเภทแบบสอบถาม”

รูปภาพที่ 384 แก้ไข การจัดการประเภทแบบสอบถาม
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อหมวดหมู่
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Description
- ผู้ดูแลระบบ เลือก Banner
- ผู้ดูแลระบบ คลิก Checkbox เพื่อแก้ไข Url-Alias และกรอก Url-Alias
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
22.1.3 การลบ การจัดการประเภทแบบสอบถาม
ผู้ดูแลระบบสามารถลบการจัดการประเภทแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการแบบสอบถาม” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการประเภทแบบสอบถาม”

รูปภาพที่ 385 การจัดการประเภทแบบสอบถาม
บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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2) จะปรากฏหน้า “การจัดการประเภทแบบสอบถาม” ผู้ดูแลระบบ เลือก “ประเภทแบบสอบถาม”

รูปภาพที่ 386 ผู้ดูแลระบบ เลือก “ประเภทแบบสอบถาม”
3) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”

รูปภาพที่ 387 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”
4) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

รูปภาพที่ 388 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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22.2

การจัดการแบบสอบถาม

22.2.1 การเพิ่ม การจัดการแบบสอบถาม
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการจัดการแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการแบบสอบถาม” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการแบบสอบถาม”

รูปภาพที่ 389 การจัดการแบบสอบถาม
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการแบบสอบถาม” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “เพิ่ม”

รูปภาพที่ 390 การจัดการแบบสอบถาม (เพิ่ม)

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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3) จะปรากฏหน้า “การจัดการแบบสอบถาม”

รูปภาพที่ 391 เพิ่ม การจัดการแบบสอบถาม

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อแบบสอบถาม
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Description
- ผู้ดูแลระบบ เลือกประเภทแบบสอบถาม
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันเริ่มต้น
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุด
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Url-Alias
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกประเภทคำตอบ
- ผู้ดูแลระบบ กรอกจำนวนคำตอบเริ่มต้น
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "เพิ่มคำถามใหม่"
- ผู้ดูแลระบบ กรอกคำถาม
- ผู้ดูแลระบบ กรอกคำตอบ (สามารถเลือกให้กรอกข้อความต่อท้าย และคลิกปุ่ม “เพิ่มคำตอบ” ได้)
- ผู้ดูแลระบบ สามารถ คลิกปุ่ม "เพิ่มคำถามใหม่" ได้
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
22.2.2 การแก้ไข การจัดการแบบสอบถาม
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการจัดการแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการแบบสอบถาม” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการแบบสอบถาม”

รูปภาพที่ 392 การจัดการแบบสอบถาม

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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2) จะปรากฏหน้า “การจัดการแบบสอบถาม” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “แก้ไข”

รูปภาพที่ 393 การจัดการแบบสอบถาม (แก้ไข)
3) จะปรากฏหน้า “การจัดการแบบสอบถาม”

รูปภาพที่ 394 แก้ไข การจัดการแบบสอบถาม

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อแบบสอบถาม
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรายละเอียด
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Keyword
- ผู้ดูแลระบบ กรอก Seo Meta Description
- ผู้ดูแลระบบ คลิก Checkbox เพื่อแก้ไข Url-Alias และกรอก Url-Alias
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ กรอกคำถาม
- ผู้ดูแลระบบ กรอกคำตอบ (สามารถเลือกให้กรอกข้อความต่อท้าย และคลิกปุ่ม “เพิ่มคำตอบ” ได้)
- ผู้ดูแลระบบ เลือกประเภทคำตอบ
- ผู้ดูแลระบบ กรอกจำนวนคำตอบเริ่มต้น
- ผู้ดูแลระบบ สามารถ คลิกปุ่ม "เพิ่มคำถามใหม่" ได้
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "บันทึก"
22.2.3 การลบ การจัดการแบบสอบถาม
ผู้ดูแลระบบสามารถลบการจัดการแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการแบบสอบถาม” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการแบบสอบถาม”

รูปภาพที่ 395 การจัดการแบบสอบถาม

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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2) จะปรากฏหน้า “การจัดการแบบสอบถาม” ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อแบบสอบถาม”

รูปภาพที่ 396 ผู้ดูแลระบบ เลือก “ชื่อแบบสอบถาม”
3) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”

รูปภาพที่ 397 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ลบ”
4) ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

รูปภาพที่ 398 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ตกลง”

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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22.3 รายงานแบบสอบถาม
22.3.1 Export การจัดการแบบสอบถาม
ผู้ดูแลระบบสามารถ Export การจัดการแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการแบบสอบถาม” ผู้ดูแลระบบ เลือก “รายงานแบบสอบถาม”

รูปภาพที่ 399 รายงานแบบสอบถาม
2) จะปรากฏหน้า “การจัดการแบบสอบถาม” ผู้ดูแลระบบ เลือก “แบบสอบถาม” และผู้ดูแลระบบ
คลิกปุ่ม “Export”

รูปภาพที่ 400 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “Export”

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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23. การจัดการ Subscribe
ผู้ดูแลระบบและผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ Subscribe ได้ เช่น จัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รายการ
ผู้สมัครรับข่าวสาร เป็นต้น
23.1

การจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

23.1.1 การส่งอีเมล รายการผู้สมัครรับข่าวสาร
ผู้ดูแลระบบสามารถส่งอีเมลผู้สมัครรับข่าวสารโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการ Subscribe” ผู้ดูแลระบบ เลือก “การจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์”

รูปภาพที่ 401 การจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2) จะปรากฏหน้า “รายการผู้สมัครรับข่าวสาร”

รูปภาพที่ 402 ส่งอีเมล ผู้สมัครรับข่าวสาร
- ผู้ดูแลระบบ กรอกหัวเรื่อง
- ผู้ดูแลระบบ เลือกหมวดหมู่บทความ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกบทความ
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ส่งอีเมล”
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23.2

รายการผู้สมัครรับข่าวสาร

23.2.1 การดาวน์โหลด Excel รายการผู้สมัครรับข่าวสาร
ผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์โหลด Excel รายการผู้สมัครรับข่าวสารโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “การจัดการ Subscribe” ผู้ดูแลระบบ เลือก “รายการผู้สมัครรับข่าวสาร”

รูปภาพที่ 403 รายการผู้สมัครรับข่าวสาร
2) จะปรากฏหน้า “รายการผู้รับสมัครรับข่าวสาร” ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลด Excel”

รูปภาพที่ 404 ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลด Excel”
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24. รายงานระบบ
ผู้ดูแลระบบและผู้มีสิทธิ์สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับรายงานระบบได้ เช่น รายงานประวัติการใช้งาน รายงานผล
การนำเข้าข้อมูล รายงานจำนวนผู้ใช้บริการ รายงานสรุปการเข้าใช้งาน เป็นต้น
24.1

รายงานประวัติการใช้งาน

24.1.1 การดาวน์โหลด Excel รายงานประวัติการใช้งาน
ผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์โหลด Excel รายงานประวัติการใช้งานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “รายงานระบบ” ผู้ดูแลระบบ เลือก “รายงานประวัติการใช้งาน”

รูปภาพที่ 405 รายงานประวัติการใช้งาน
2) จะปรากฏหน้า “รายงานประวัติการใช้งาน”

รูปภาพที่ 406 รายงานประวัติการใช้งาน (ดาวน์โหลด Excel)
- ผู้ดูแลระบบ เลือกการใช้งาน
- ผู้ดูแลระบบ กรอกรหัสผู้ใช้
- ผู้ดูแลระบบ เลือกประเภทผู้ใช้
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุด
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลด Excel”
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24.2

รายงานผลการนำเข้าข้อมูล

24.2.1 การดาวน์โหลด Excel รายงานผลการนำข้าข้อมูล
ผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์โหลด Excel รายงานผลการนำข้าข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “รายงานระบบ” ผู้ดูแลระบบ เลือก “รายงานผลการนำเข้าข้อมูล”

รูปภาพที่ 407 รายงานผลการนำเข้าข้อมูล
2) จะปรากฏหน้า “รายงานผลการนำเข้าข้อมูล”

รูปภาพที่ 408 รายงานผลการนำเข้าข้อมูล (ดาวน์โหลด Excel)
- ผู้ดูแลระบบ กรอกหัวเรื่อง
- ผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อ User
- ผู้ดูแลระบบ เลือกสถานะ
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกถึงวันที่
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลด Excel”
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24.3

รายงานจำนวนผู้ใช้บริการ

24.3.1 การดาวน์โหลด Excel รายงานจำนวนผู้ใช้บริการ
ผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์โหลด Excel รายงานจำนวนผู้ใช้บริการโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “รายงานระบบ” ผู้ดูแลระบบ เลือก “ รายงานจำนวนผู้ใช้บริการ”

รูปภาพที่ 409 รายงานจำนวนผู้ใช้บริการ
2) จะปรากฏหน้า “รายงานประวัติการใช้งาน”

รูปภาพที่ 410 รายงานจำนวนผู้ใช้บริการ (ดาวน์โหลด Excel)
- ผู้ดูแลระบบ เลือกประเภทผู้ใช้
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุด
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลด Excel”
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24.4

รายงานสรุปการเข้าใช้งาน

24.4.1 การดาวน์โหลด Excel รายงานสรุปการเข้าใช้งาน
ผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์โหลด Excel รายงานสรุปการเข้าใช้งานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ คลิก “รายงานระบบ” ผู้ดูแลระบบ เลือก “ รายงานสรุปการเข้าใช้งาน”

รูปภาพที่ 411 รายงานสรุปการเข้าใช้งาน
2) จะปรากฏหน้า “รายงานประวัติการใช้งาน”

รูปภาพที่ 412 รายงานสรุปการเข้าใช้งาน (ดาวน์โหลด Excel)
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่เริ่มต้น
- ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่สิ้นสุด
- ผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลด Excel”
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