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คำ�นำ�

 สำ�นักง�น กศน. ได้จัดทำ�ระบบเช่ือมโยงแหล่งก�รเรียนรู้ เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลห้องสมุดประช�ชนของ กศน. ทุกแห่ง 
ให้อยู่ภ�ยใต้ระบบเดียวกัน เป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่บรรณ�รักษ์ เจ้�หน้�ที่ห้องสมุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยใหป้ฏิบติัง�น
ห้องสมุดประช�ชน โดยเฉพ�ะง�นด้�นเทคนิค ก�รเผยแพร่กิจกรรม และก�รประช�สัมพันธ์ง�นห้องสมุดประช�ชน หลังจ�กที่ได้มี
ก�รนำ�ระบบไปใช้ในสภ�พจริงระยะหนึ่งแล้ว พบว่� ระบบเชื่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู้ไม่ตอบสนองกิจกรรมบ�งประก�รของห้องสมุด
ประช�ชน จงึไดม้กี�รปรบัแกไ้ข พฒัน�ระบบใหใ้ชง้�นไดต้รงต�มคว�มตอ้งก�รอย�่งมปีระสทิธภิ�พภ�ยใตข้อ้เสนอแนะของผูใ้ชร้ะบบ

 เมื่อพัฒน�ระบบเชื่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ได้เชิญบรรณ�รักษ์และผู้เกี่ยวข้องที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ
ในก�รใช้ง�นระบบเชื่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู้ จัดทำ�คู่มือก�รใช้ง�น โดยเนื้อห�ได้กล่�วถึงร�ยละเอียดที่ต้องดำ�เนินก�รเฉพ�ะเมนู
ทีจ่ำ�เปน็เท�่นัน้ สว่นเมนทูีม่คีว�มสำ�คญันอ้ยกว�่สำ�หรบัหอ้งสมดุประช�ชนบ�งประเภท ผูใ้ชร้ะบบส�ม�รถเรยีนรูเ้พิม่เติมไดจ้�กคูม่อื
ก�รใช้ง�นฉบับเต็ม ที่อยู่ในระบบเชื่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู้

 คู่มือก�รใช้ง�นระบบเชื่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ระบบ โดยเฉพ�ะบรรณ�รักษ์ที่เริ่มปฏิบัติง�น 
จะส�ม�รถใช้ง�นระบบได้ต�มคู่มือ เพื่อก�รพัฒน�ระบบเชื่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และต่อเนื่องตลอดไป

สถ�บันส่งเสริมและพัฒน�นวัตกรรมก�รเรียนรู้
สำ�นักง�น กศน.

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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คำ�ชี้แจงก�รใช้คู่มือก�รใช้ง�นระบบเชื่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู้

ระบบเชื่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู้ (Learning Resources Linkage System)

 ระบบเชื่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู้ จัดทำ�ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รบริห�รจัดก�ร ก�รให้บริก�รของ
บรรณ�รักษ์และเจ้�หน้�ที่ห้องสมุดในสังกัด สำ�นักง�น กศน. เพื่อคว�มสะดวก รวดเร็ว ในก�รบริก�รง�นห้องสมุดประช�ชนที่มี
ประสทิธภิ�พ ส�ม�รถบรกิ�รขอ้มลูคว�มรู ้ประช�สมัพนัธก์จิกรรมของหอ้งสมดุประช�ชนไดอ้ย�่งกว้�งขว�ง ตอบสนองคว�มตอ้งก�ร
ของผู้รับบริก�ร โดยมีโครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รที่ไม่ยุ่งย�กซับซ้อน ผู้ใช้ระบบเพียงแค่มีคว�มรู้พื้นฐ�นในก�รใช้คอมพิวเตอร ์
ติดต่อขอ User ID และ Password จ�กสถ�บันส่งเสริมและพัฒน�นวัตกรรมก�รเรียนรู้ (สพร.) ส�ม�รถลงทะเบียน login 
เข้�ใช้ง�นได้อย่�งง่�ยด�ย ส�ม�รถเข้�ถึงได้ทุกที่ ทุกเวล� จ�กอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสม�ชิกห้องสมุดส�ม�รถเข้�ไปดูข้อมูลของ
ห้องสมุดได้จ�กท่ีบ้�น เช่น หนังสือออกใหม่ ก�รจองหนังสือ กิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น ส่งเสริมก�รเรียนรู้ของห้องสมุดประช�ชน เป็นต้น 
ภ�ยใต้ระบบเชื่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู้ (http://lrls.nfe.go.th)

ข้อมูลพื้นฐ�นห้องสมุด
ทะเบียนทรัพย�กร
ง�นบริก�รห้องสมุด
จัดก�รเว็บไซต์
จัดก�รข้อมูลเผยแพร่
จัดก�รเว็บ Blog
ข้อมูลสถิติ
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วิธีก�รเข้�สู่ระบบวิธีก�รเข้�สู่ระบบ
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วิธีก�รเข้�สู่ระบบวิธีก�รเข้�สู่ระบบ

รูปแสดงหน้าจอการ Login สำาเร็จ

 เมื่อกรอก User ID และ Password ที่ถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้�จอหลักของระบบจัดก�รข้อมูล ดังนี้

รูปแสดงหน้าจอการ Login เข้าสู่ระบบ

2 3

 เปิดใช้ง�นระบบโดยพิมพ์ URL http://lrls.nfe.go.th และมีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
 1. ไปที่เมนู สำ�หรับบรรณ�รักษ ์ด้�นซ้�ยของหน้�เว็บไซต์
 2. ระบบจะแสดงหน้�จอให้กรอกข้อมูล User ID และ Password ที่ห้องสมุดแต่ละแห่งได้รับ
 3. กดปุ่ม Login เพื่อเข้�สู ่ระบบ
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ข้อมูลพื้นฐ�นห้องสมุดข้อมูลพื้นฐ�นห้องสมุดุ
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 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มให้ผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลหมวดหมู่หลักหนังสือ จ�กนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูล ดังรูป

ข้อมูลพื้นฐ�นห้องสมุดข้อมูลพื้นฐ�นห้องสมุด

“

รูปแสดงหน้าจอเมนูจัดการหมวดหมู่หลักหนังสือ

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มหมวดหมู่หลักหนังสือ

 1. หนังสือ ประกอบด้วย 3 เมนูย่อย ดังนี้

    1.1 หมวดหมู่หลักหนังสือ
        หน้�ท่ีของเมนูน้ี คือ จัดก�รข้อมูลหมวดหมู่หลักของหนังสือท้ังหมด 
เช่น ก�รเพ่ิม แก้ไข หรือลบข้อมูลหมวดหมู่หลักหนังสือ มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปท่ีเมนู ข้อมูลพ้ืนฐ�นห้องสมุด > หนังสือ > หมวดหมู่หลักหนังสือ
  2. กดปุ่ม เพิ่มข้อมูล ด้�นขว�บน

  สำ�หรับห้อ
งสมุดประช

�ชนที่

จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือห
้องสมุดประ

ช�ชนเดิม 

แต่ยังไม่มีข ้อมูลพื ้นฐ�นที ่นำ�เข้�จ�ก 

PLS 5 ให้ท
ำ�ทุกข้อใน

เมนูข้อมูลพื้นฐ�น

 ห้องสมุด

“
1. รหัสหมวดหมู่หลัก และชื่อหมวดหลัก ดูที่ภ�คผนวก
2. ถ้�เป็นก�รเพิ่มข้อมูลใหม่ให้กดปุ่ม บันทึก ห�กเป็นก�รแก้ไขให้กดปุ่ม ปรับปรุง เพื่อทำ�ก�รบันทึกข้อมูล 
   และห�กต้องก�รลบข้อมูลกดปุ่ม ลบ (  ) หลังชุดข้อมูลที่ต้องก�รด้�นขว�ล่�งเป็นก�รยืนยัน

หม�ยเหตุ 
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    1.2 หมวดหมู่ย่อยหนังสือ
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รจัดก�รข้อมูลหมวดหมู่ย่อยหนังสือทั้งหมด 
        มีวิธีก�รทำ�ง�น คือ ไปทีเ่มนู ข้อมูลพื้นฐ�นห้องสมุด > หนังสือ > หมวดหมู่ย่อยหนังสือ

    1.3 สถ�นที่เก็บ
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ จัดก�รข้อมูลสถ�นที่เก็บหนังสือทั้งหมด 
        มีวิธีก�รทำ�ง�น คือ ไปทีเ่มนู ข้อมูลพื้นฐ�นห้องสมุด > หนังสือ > สถ�นที่เก็บหนังสือ

รูปแสดงหน้าจอเมนูจัดการประเภทส่ือ

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มสถานที่เก็บหนังสือ

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มหมวดหมู่ย่อยหนังสือ

1. รหัสหมวดหมู่ย่อย และชื่อหมวดหมู่ย่อย ดูที่ภ�คผนวก
2. จำ�นวนวันที่ให้ยืม ให้กำ�หนดต�มเงื่อนไขของแต่ละห้องสมุด

หม�ยเหตุ 

    ตั้งแต่ข้อที่ 1.2–1.3 มีวิธีก�รจัดก�รเช่นเดียวกันกับ ข้อ 1.1 หมวดหมู่หลักหนังสือ

 2. สื่อ ประกอบด้วย 1 เมนูย่อย ดังนี้

    2.1 ประเภทสื่อ
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลประเภทสื่อ มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มน ูข้อมูลพื้นฐ�นห้องสมุด > สื่อ > ประเภทสื่อ
  2. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล ด้�นขว�บน
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 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มจัดก�รประเภทสื่อ กรอกข้อมูลต�มหัวข้อที่กำ�หนดไว้ จ�กนั้นให้กดปุ่ม บันทึก ดังรูป

รูปแสดงหน้าจอเมนู จัดการข้อมูลเพศ 

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์ม จัดการข้อมูลเพศ 

 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มข้อมูลเพศ กรอกข้อมูล จ�กนั้นใหก้ดปุ่ม บันทึก 

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มประเภทสื่อ

    ตั้งแต่ข้อ 3.2–3.4 มีวิธีก�รจัดก�รเช่นเดียวกันกับข้อ 3.1 ก�รจัดก�รเพศ

รหัสประเภทสื่อ ประเภทสื่อ และจำ�นวนวันที่ให้ยืม ให้กำ�หนดต�มเงื่อนไขของแต่ละห้องสมุดหม�ยเหตุ 

 3. สม�ชิก ประกอบด้วย 4 เมนูย่อย ดังนี้

    3.1 จัดก�รข้อมูลเพศ
                หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ทำ�ก�รเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลเพศของสม�ชิกห้องสมุด มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มน ูข้อมูลพื้นฐ�นห้องสมุด > สม�ชิก > จัดก�รข้อมูลเพศ
  2. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล ด้�นขว�บน
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    3.3 จัดก�รข้อมูลอ�ชีพ 
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ จัดก�รข้อมูลอ�ชีพทั้งหมดของสม�ชิกห้องสมุด 
        มีวิธีก�รทำ�ง�น คือ ไปทีเ่มนู ข้อมูลพื้นฐ�นห้องสมุด > สม�ชิก > จัดก�รข้อมูลอ�ชีพ

    3.2 จัดก�รระดับก�รศึกษ�
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ จัดก�รข้อมูลระดับก�รศึกษ�ทั้งหมดของสม�ชิกห้องสมุด 
        มีวิธีก�รทำ�ง�น คือ ไปทีเ่มน ูข้อมูลพื้นฐ�นห้องสมุด > สม�ชิก > จัดก�รระดับก�รศึกษ�

    3.4 จัดก�รประเภทสม�ชิก
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ จัดก�รข้อมูลประเภทสม�ชิกห้องสมุดทั้งหมด 
        มีวิธีก�รทำ�ง�น คือ ไปทีเ่มนู ข้อมูลพื้นฐ�นห้องสมุด > สม�ชิก > จัดก�รประเภทสม�ชิก

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์ม ข้อมูลอาชีพ

รูปแสดงหน้าจอเมนู จัดการข้อมูลประเภทสมาชิก

ก�รกำ�หนดรหัสข้อมูลเพศ และเพศ ให้กำ�หนดต�มเงื่อนไขของแต่ละห้องสมุดหม�ยเหตุ 

ก�รกำ�หนดรหัสข้อมูลประเภทสม�ชิก และประเภทสม�ชิก ให้กำ�หนดต�มเงื่อนไขของแต่ละห้องสมุดหม�ยเหตุ 

ก�รกำ�หนดรหัสข้อมูลอ�ชีพ และอ�ชีพ ให้กำ�หนดต�มเงื่อนไขของแต่ละห้องสมุดหม�ยเหตุ 

รูปแสดงหน้าจอเมนู จัดการระดับการศึกษา
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 ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม จัดก�รแหล่งที่ม�หนังสือ/สื่อ ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล จ�กนั้นใหก้ดปุ่ม บันทึก ข้อมูล  

รูปแสดงหน้าจอเมนู จัดการแหล่งที่มา

รูปแสดงหน้าจอฟอร์ม ข้อมูลแหล่งที่มา

แหล่งที่ม� หม�ยถึง วิธีก�รได้ม�ของหนังสือ/สื่อ เช่น จ�กเงินงบประม�ณ เงินร�ยได้สถ�นศึกษ� หรือรับบริจ�คหม�ยเหตุ 

 4. แหล่งที่ม� หนังสือ/สื่อ ประกอบด้วย 1 เมนูย่อย ดังนี้

    4.1 แหล่งที่ม�
        หน้�ท่ีของเมนูน้ี คือ ก�รเพ่ิม แก้ไข หรือลบข้อมูลแหล่งท่ีม�ของหนังสือ/ส่ือ มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังน้ี
  1. ไปท่ีเมนู ข้อมูลพ้ืนฐ�นห้องสมุด > แหล่งท่ีม�หนังสือ / ส่ือ > แหล่งท่ีม�
  2. กดปุ่ม  เพ่ิมข้อมูลด้�นขว�บน
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ทะเบียนทรัพย�กร ทะเบียนทรัพย�กร 
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ทะเบียนทรัพย�กร ทะเบียนทรัพย�กร 

 1. ทะเบียนทรัพย�กรทั้งหมด ประกอบด้วย 7 เมนูย่อย ดังนี้

    1.1 นำ�เข้�ข้อมูลจ�ก PLS 5
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รนำ�เข้�ข้อมูล (Import) จ�กไฟล์ฐ�นข้อมูลโปรแกรม PLS 5 ซึ่งก�รนำ�เข้�ข้อมูล
ต�มร�ยก�รไฟล์ฐ�นข้อมูล มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มน ูจัดก�รทะเบียนทรัพย�กร > ทะเบียนทรัพย�กรทั้งหมด > นำ�เข้�ข้อมูลจ�ก PLS 5 
  2. ระบบจะแสดงแบบฟอร์มในก�รนำ�เข้�ข้อมูลจ�กไฟล์ฐ�นข้อมูลโปรแกรม PLS 5 โดยจะแสดงร�ยก�รข้อมูล
ชื่อไฟล์ที่ต้องนำ�เข้�ในร�ยก�รนั้น วันที่ปรับปรุงล่�สุด และจำ�นวนข้อมูล ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกไฟล์ฐ�นข้อมูลต�มร�ยก�รที่ต้องก�ร
นำ�เข้�โดยก�รกดที่ปุ่ม       เลือกไฟล ์แล้วไปยังไฟล์ฐ�นข้อมูลต�มชื่อที่กำ�หนดจ�กนั้นกดปุ่ม   นำ�เข้�

  ข้อมูลสม�ชิก
       ระดับก�รศึกษ� : ชื่อไฟล์ : LEVELED.DBF
       ประเภทสม�ชิก : ชื่อไฟล์ : MTYPE.DBF
       อ�ชีพ : ชื่อไฟล์ : OCCU.DBF
       ข้อมูลเพศ : ชื่อไฟล์ : SEX.DBF
       ข้อมูลสม�ชิก : ชื่อไฟล์ : MEMBER.DBF

  ข้อมูลหนังสือ
       สถ�นที่เก็บหนังสือ : ชื่อไฟล์ : PLACE.DBF
       หมวดหมู่หลักหนังสือ : ชื่อไฟล์ : BGROUP2.DBF
       หมวดหมู่ย่อยหนังสือ : ชื่อไฟล์ : BGROUP.DBF
       หนังสือ : ชื่อไฟล์ : BOOK.DBF
       ร�ยก�รยืมหนังสือ : ชื่อไฟล์ : BORROW.DBF
       จำ�หน่�ยหนังสือ : ชื่อไฟล์ : OUT_B.DBF

  ข้อมูลสื่อ
       ประเภทสื่อ : ชื่อไฟล์ : OBJ1.DBF
       สื่อ : ชื่อไฟล์ : STOCK.DBF
       ร�ยก�รยืมสื่อ : ชื่อไฟล์ : BORROWT.DBF
       จำ�หน่�ยสื่อ : ชื่อไฟล์ : OUT_S.DBF

  3. กดปุ่มนำ�เข้� เพื่อบันทึกข้อมูลด้�นล่�งขว�
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รูปแสดงหน้าจอเมนู จัดการหนังสือ

เมนูนี้ทำ�เพียงครั้งเดียว เมื่อต้องก�รเปลี่ยนจ�กระบบ PLS 5 ม�ใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู้ หม�ยเหตุ 

รูปแสดงหน้าจอเมนูนำาเข้าข้อมูลจาก PLS 5

    1.2 จัดก�รหนังสือ
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลหนังสือ และก�รค้นห�ข้อมูลหนังสือ มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มนู ทะเบียนทรัพย�กร > ทะเบียนทรัพย�กรทั้งหมด > จัดก�รหนังสือ
  2. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูลด้�นขว�บน
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 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลหนังสือ กรอกข้อมูลต�มหัวข้อที่กำ�หนดไว้ จ�กนั้นใหก้ดปุ่ม บันทึก ดังรูป

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มจัดการหนังสือ

    1.3 พิมพ์ล�เบลหนังสือ
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รพิมพ์ล�เบลแบบไม่มีแถบสี สำ�หรับติดหนังสือ (ถ้�ต้องก�ร) 
        มีวิธีก�รทำ�ง�น คือ ไปทีเ่มนทูะเบียนทรัพย�กร > ทะเบียนทรัพย�กรทั้งหมด > พิมพ์ล�เบลหนังสือ 

    มีวิธีก�รจัดก�รเช่นเดียวกันกับข้อ 1.5 พิมพ์ล�เบลและบ�ร์โค้ด

    1.4 พิมพ์ Barcode หนังสือ
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รพิมพ์ Barcode สำ�หรับติดหนังสือ มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มนู ทะเบียนทรัพย�กร > ทะเบียนทรัพย�กรทั้งหมด > พิมพ์ Barcode หนังสือ
  2. เลือกรูปแบบพิมพ์เป็นชุด หรือพิมพ์ต�มต้องก�ร ถ้�ต้องก�รพิมพ์แบบเป็นชุดให้พิมพ์เลขทะเบียนเร่ิมต้นและ
เลขทะเบียนสิ้นสุด 
  3. กดปุ่มแสดงผล ด้�นขว�ล่�ง ระบบจะแสดงข้อมูลให้สั่งพิมพ์ได้
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    1.5 พิมพ์ล�เบลและบ�ร์โค้ด
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รพิมพ์ล�เบลแถบสีต�มหมวดหมู่ของหนังสือ พร้อมบ�ร์โค้ด สำ�หรับติดสันหนังสือ 
        มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มนู ทะเบียนทรัพย�กร > ทะเบียนทรัพย�กรทั้งหมด > พิมพ์ล�เบลและบ�ร์โค้ด
  2. เลือกรูปแบบพิมพ์เป็นชุด หรือพิมพ์ต�มต้องก�ร ถ้�ต้องก�รพิมพ์แบบเป็นชุดให้พิมพ์เลขทะเบียนเร่ิมต้นและ
เลขทะเบียนสิ้นสุด 
  3. กดปุ่มแสดงผล ด้�นขว�ล่�ง ระบบจะแสดงข้อมูลให้สั่งพิมพ์ได้

รูปแสดงหน้าจอเมนูการพิมพ์ Barcode หนังสือ

รูปแสดงหน้าจอเมนูการพิมพ์ ลาเบลและบาร์โค้ด

ส�ม�รถด�วน์โหลด Font Barcode พร้อมวิธีติดตั้งได้ที่หน้�นี้หม�ยเหตุ 
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รูปแสดงตัวอย่างลาเบลและบาร์โค้ด
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รูปแสดงหน้าจอเมนู การจำาหน่ายหนังสือ

    1.6 จัดก�รสื่อ
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลสื่อ และก�รสืบค้นข้อมูลสื่อ 
        มีวิธีก�รทำ�ง�น คือ ไปทีเ่มนู ทะเบียนทรัพย�กร > ทะเบียนทรัพย�กรทั้งหมด > จัดก�รสื่อ
        มีวิธีก�รจัดก�รเช่นเดียวกันกับ ข้อ 1.2 จัดก�รหนังสือ
    1.7 พิมพ์ Barcode สื่อ
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รพิมพ์ Barcode สำ�หรับติดสื่อ 
        มีวิธีก�รทำ�ง�น คือ ไปทีเ่มนทูะเบียนทรัพย�กร > ทะเบียนทรัพย�กรทั้งหมด > พิมพ์ Barcode สื่อ
        มีวิธีก�รจัดก�รเช่นเดียวกันกับ ข้อ 1.4 พิมพ์ Barcode หนังสือ

 2. จำ�หน่�ย ประกอบด้วย 2 เมนูย่อย ดังนี้

    2.1 จำ�หน่�ยหนังสือ
        หน้�ที่ของเมนูนี้ ได้แก่ ก�รจำ�หน่�ยหนังสือออกจ�กฐ�นข้อมูล มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มนู ทะเบียนทรัพย�กร > จำ�หน่�ย > จำ�หน่�ยหนังสือ
  2. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูลด้�นขว�บนเพื่อสร้�งเลขเอกส�รก�รจำ�หน่�ยหนังสือ
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รูปแสดงหน้าจอจัดการรายการหนังสือที่ต้องการจำาหน่าย

รูปแสดงหน้าจอเพิ่มรายการหนังสือที่จำาหน่าย

 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเลขจำ�หน่�ยหนังสือให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล จ�กนั้นใหก้ดปุ่ม บันทึก ดังรูป

รูปแสดงแบบฟอร์มจำาหน่ายหนังสือ

  4. กดปุ่ม   เพิ่มข้อมูลด้�นขว�บนเพื่อเพิ่มร�ยก�รหนังสือที่จะจำ�หน่�ย

  3. เมื่อทำ�ก�รสร้�งเลขจำ�หน่�ยหนังสือแล้วใหก้ดปุ่ม     ร�ยก�รหนังสือ เพื่อเข้�ไปจัดก�รข้อมูลร�ยก�รหนังสือ
ที่จะจำ�หน่�ย

 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มร�ยก�รจำ�หน่�ยหนังสือ กรอกข้อมูลต�มหัวข้อที่กำ�หนดไว้ จ�กนั้นใหก้ดปุ่ม บันทึก

อย่�งน้อยต้องมีรหัสหนังสือที่ต้องก�รจำ�หน่�ยหม�ยเหตุ 
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    2.2 จำ�หน่�ยสื่อ
        หน้�ที่ของเมนูนี้ ได้แก่ ก�รจำ�หน่�ยสื่อออกจ�กฐ�นข้อมูล 
        มีวิธีก�รทำ�ง�น คือ ไปทีเ่มนู ทะเบียนทรัพย�กร > จำ�หน่�ย > จำ�หน่�ยสื่อ

  มีวิธีก�รจัดก�รเช่นเดียวกันกับ ข้อ 2.1 จำ�หน่�ยหนังสือ

รูปแสดงแบบฟอร์มการจำาหน่ายหนังสือ
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 ง�นบริก�รห้องสมุด   ง�นบริก�รห้องสมุด 
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รูปแสดงหน้าจอเมนู ตั้งค่าการจอง/ยืม/คืน หนังสือ/สื่อ

ง�นบริก�รห้องสมุด ง�นบริก�รห้องสมุด 

 1. ตั้งค่�ก�รจอง/ยืม/คืน หนังสือ/สื่อ ประกอบด้วยเมนูย่อย 1 เมนู ดังนี้        

    1.1 เมนูตั้งค่�ก�รจอง/ยืม/คืน หนังสือ/สื่อ
        หน้�ท่ีของเมนูน้ี คือ เป็นเมนูสำ�หรับต้ังค่�จำ�นวนวันท่ีส�ม�รถจอง/ยืม/คืนหนังสือ/ส่ือ มีวิธีก�รทำ�ง�น คือ 
ไปทีเ่มนู ง�นบริก�รห้องสมุด > ตั้งค่�ก�รจอง/ยืม/คืนหนังสือ/สื่อ > ตั้งค่�ก�รจอง/ยืม/คืน หนังสือ/สื่อ
 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มก�รตั้งค่�ก�รจอง/ยืม/คืน หนังสือ/สื่อ ให้กรอกข้อมูลต�มหัวข้อที่กำ�หนดไว้ จ�กนั้นให้ 
กดปุ่ม บันทึก

 2. ทะเบียนสม�ชิก ประกอบด้วยเมนูย่อย 3 เมนู ดังนี้    

    2.1 สม�ชิก
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รจัดก�รข้อมูลสม�ชิกห้องสมุดทั้งหมด เช่น ก�รเพิ่มข้อมูลสม�ชิกใหม่ แก้ไขข้อมูลสม�ชิก 
และก�รสืบค้นข้อมูลสม�ชิก มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มน ูง�นบริก�รห้องสมุด > ทะเบียนสม�ชิก > สม�ชิก
  2. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูลด้�นขว�บน

รูปแสดงหน้าจอเมนู จัดการข้อมูลสมาชิก
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 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลสม�ชิก กรอกข้อมูลต�มหัวข้อที่กำ�หนดไว้ จ�กนั้นใหก้ดปุ่ม บันทึก ดังรูป

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มข้อมูลสมาชิก

    2.3 พิมพ์บัตรสม�ชิก
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รพิมพ์บัตรสม�ชิกของห้องสมุด มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มน ูง�นบริก�รห้องสมุด > ทะเบียนสม�ชิก > พิมพ์บัตรสม�ชิก
  2. เลือกเง่ือนไขก�รพิมพ์ พิมพ์เป็นชุด หรือพิมพ์ต�มต้องก�ร ถ้�ต้องก�รพิมพ์เป็นชุด ให้กำ�หนดรหัสสม�ชิกเร่ิมต้น
และรหัสสม�ชิกสิ้นสุด 
  3. กดปุ่ม แสดงผล ด้�นล่�งขว� ระบบจะแสดงข้อมูลบัตรสม�ชิกขึ้นม�ให้สั่งพิมพ์ได้

รูปแสดงหน้าจอเมนู แจ้งเตือนสมาชิกหมดอายุ

    2.2 แจ้งเตือนสม�ชิกหมดอ�ยุ
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รแจ้งเตือนสม�ชิกที่หมดอ�ยุท�งอีเมล์ มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มน ูง�นบริก�รห้องสมุด > ทะเบียนสม�ชิก > แจ้งเตือนสม�ชิกหมดอ�ยุ 
  2. พิมพ์รหัสสม�ชิกที่ต้องก�รแจ้งเตือน แล้วกดค้นห�
  3. กดปุ่มแจง้เตอืน  ด�้นข�้งของร�ยก�รสม�ชกิทีต่อ้งก�ร ระบบจะส่งขอ้มลูก�รแจง้เตอืนไปทีอ่เีมลข์องสม�ชกิ
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รูปแสดงหน้าจอเมนูพิมพ์บัตรสมาชิก

 3. หนังสือ ประกอบด้วยเมนูย่อย 4 เมนู ดังนี้        

    3.1 จอง/ยืม/คืน หนังสือ
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รจัดก�รข้อมูล จอง/ยืม/คืนหนังสือ มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มน ูง�นบริก�รห้องสมุด > หนังสือ > จอง/ยืม/คืนหนังสือ
  2. กรอกรหัสสม�ชิก
  3. กดปุ่มเข้�ระบบเพื่อเข้�สู่หน้�จอ จอง/ยืม/คืนหนังสือ

รูปแสดงตัวอย่างบัตรสมาชิก

1. วิธีก�รพิมพ์ข้อมูลบัตรสม�ชิก (ด้�นหลัง) ดูที่หน้� 37 
2. ขน�ดของบัตรสม�ชิกเมื่อพับแล้วควรมีขน�ดเท่�กับบัตรประจำ�ตัวประช�ชน

หม�ยเหตุ 
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รูปแสดงหน้าจอการกรอกรหัสสมาชิกเพื่อเข้าระบบจอง/ยืม/คืน

รูปแสดงหน้าจอการกรอกรหัสหนังสือที่ต้องการยืม/จอง

 ระบบจะแสดงข้อมูลร�ยละเอียดประวัติก�รยืม/คืน ของสม�ชิก ดังรูป

  4. กรอกรหัสของหนังสือที่ต้องก�รยืม/จอง จ�กนั้นให้เลือกว่�จะดำ�เนินก�รยืม/จองหนังสือ
  5. กดปุ่มตกลง ระบบจะแสดงร�ยก�รที่ยืม/จอง ดังรูป

รูปแสดงหน้าจอเมื่อกรอกรหัสสมาชิกเข้าระบบ
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รูปแสดงหน้าจอการออกจากระบบเมื่อทำาการยืม / จอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รูปแสดงหน้าจอเมนู การแจ้งเตือนหนังสือค้างส่ง

  6. เมื่อทำ�ก�ร ยืม/จอง เสร็จเรียบร้อยแล้วใหก้ดปุ่ม ออกจ�กระบบ ด้�นบนขว� 
  7. เลือก OK เพื่อออกจ�กระบบยืม/จอง ของสม�ชิก

    3.3 คืนหนังสือ
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ทำ�ก�รคืนหนังสือของสม�ชิก มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มน ูง�นบริก�รห้องสมุด > หนังสือ > คืนหนังสือ
  2. กรอกเลขทะเบียนหนังสือที่จะทำ�ก�รคืน จ�กนั้นกดปุ่ม ค้นห� 
  3. ใหก้ดปุ่ม   คืนหนังสือ ด้�นหลังของร�ยก�รหนังสือที่ต้องก�รคืน

    3.2 แจ้งเตือนหนังสือค้�งส่ง
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รแจ้งเตือนหนังสือค้�งส่งของสม�ชิก มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มนู ง�นบริก�รห้องสมุด > หนังสือ > แจ้งเตือนหนังสือค้�งส่ง
  2. กรอกรหัสหรือชื่อสม�ชิกที่ต้องก�รแจ้งเตือน แล้วกดปุ่ม ค้นห�
  3. กดปุ่ม   แจ้งเตือน ด้�นหลังร�ยก�รที่ต้องก�ร ระบบจะส่งก�รแจ้งเตือนไปยังอีเมล์ของสม�ชิกที่เลือก
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รูปแสดงหน้าจอเมนู การคืนหนังสือ

    3.4 ยกเลิกก�รจองหนังสือ
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ยกเลิกก�รจองหนังสือ มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มน ูง�นบริก�รห้องสมุด > หนังสือ > ยกเลิกก�รจองหนังสือ
  2. ระบบจะแสดงร�ยก�รหนังสือที่มีก�รจองไว้ ใหก้ดปุ่ม  ยกเลิกก�รจอง ที่ด้�นหลังร�ยก�รหนังสือ
ที่ต้องก�รยกเลิก

 4. สื่อ ประกอบด้วยเมนูย่อย 4 เมนู ดังนี้

รูปแสดงหน้าจอเมนู ยกเลิกการจองหนังสือ

รูปแสดงหน้าจอเมนู งานบริการห้องสมุด สื่อ
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 ผู้ดูแลระบบอ่�นคว�มต้องก�ร แล้วตอบคำ�ถ�มก�รขอคว�มช่วยเหลือและบริก�ร ระบบจะแสดงแบบฟอร์มขอคว�มช่วยเหลือ
และบริก�ร กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม ปรับปรุง ดังนี้
 - ตอบกลับเมื่อ ให้ระบุวันที่ของก�รตอบกลับ
 - ตอบกลับ ให้กรอกร�ยละเอียดข้อคว�มที่ต้องก�รตอบกลับไปยังผู้ขอคว�มช่วยเหลือและบริก�ร
 - รูปภ�พ/ไฟล์แนบ ให้แนบรูปภ�พที่ต้องก�ร (ถ้�มี)
 - สถ�นะ ให้เลือกสถ�นะที่ต้องก�ร 
  ส่งคำ�ขอ
  รับทร�บ 
  ตอบกลับ

    4.1 จอง/ยืม/คืน สื่อ หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รจอง/ยืม/คืน สื่อ 
        มีวิธีก�รทำ�ง�น คือ ไปที่เมน ู ง�นบริก�รห้องสมุด> สื่อ > จอง/ยืม/คืน สื่อ
    4.2 แจ้งเตือนส่ือค้�งส่ง หน้�ท่ีของเมนูน้ี คือ ก�รแจ้งเตือนส่ือค้�งส่ง 
        มีวิธีก�รทำ�ง�น คือ ไปท่ีเมนู ง�นบริก�รห้องสมุด > สื่อ > แจ้งเตือนสื่อค้�งส่ง
    4.3 คืนสื่อ หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รคืนสื่อ มีวิธีก�รทำ�ง�น คือ ไปทีเ่มนู ง�นบริก�รห้องสมุด > สื่อ > คืนสื่อ
    4.4 ยกเลิกก�รจองสื่อ หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รยกเลิกก�รจองสื่อ 
        มีวิธีก�รทำ�ง�น คือ ไปทีเ่มน ูง�นบริก�รห้องสมุด > หนังสือ > ยกเลิกก�รจองสื่อ

    ตั้งแต่ ข้อ 4.1–4.4 มีวิธีก�รจัดก�รเช่นเดียวกันกับ ข้อ 3.1–3.4

 5. บริก�รผู้ใช้ ประกอบด้วยเมนูย่อย 3 เมนู ดังนี้
    5.1 ขอคว�มช่วยเหลือและบริก�ร
       หน้�ที ่ของเมนูนี ้ คือ จัดก�รข้อคว�มก�รขอคว�มช่วยเหลือและบริก�รของสม�ชิกที ่ส ่งถึงผู ้ด ูแลระบบ 
มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มน ูง�นบริก�รห้องสมุด > บริก�รผู้ใช้ง�น > ขอคว�มช่วยเหลือและบริก�ร
  2. ถ้�มีคำ�ร้องขอคว�มช่วยเหลือและบริก�ร ใหก้ดปุ่ม     แก้ไข 

รูปแสดงหน้าจอเมนู ขอความช่วยเหลือและบริการ
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รูปแสดงแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือและบริการ

  3. เลือกหัวข้อก�รแจ้งเตือน
  4. ที่ช่องค้นห�สม�ชิกด้�นขว� พิมพ์ชื่อ หรือรหัสสม�ชิกที่ต้องก�รแจ้งเตือน > กดค้นห� > กดที่ชื่อสม�ชิก 
ที่ต้องก�รแจ้งเตือน เพื่อเพิ่มในช่องผู้รับ
  5. กดปุ่ม บันทึก ข้อมูลจะถูกส่งไปยังสม�ชิกที่เลือก

รูปแสดงหน้าจอเมนู แจ้งเตือนสมาชิก

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์ม แจ้งเตือนสมาชิก

ตรวจสอบสถ�นะของก�รแจ้งเตือนได้โดยกดปุ่ม     สถ�นะของผู้รับ หม�ยเหตุ 

    5.2 แจ้งเตือนสม�ชิก
         หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ แจ้งเตือนสม�ชิก มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มน ูง�นบริก�รห้องสมุด > บริก�รผู้ใช้ง�น > แจ้งเตือนสม�ชิก
  2. ถ้�ต้องก�รเพิ่มข้อมูล กดปุ่ม      เพิ่มข้อมูล
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รูปแสดงหน้าจอฟอร์ม แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก

รูปแสดงหน้าจอเมนู แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก

 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลแจ้งข้อมูลข่�วส�รแก่สม�ชิก ให้ผู ้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจ�กนั ้น
กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล

ระบบจะส่งก�รแจ้งเตือนข่�วส�รไปยังสม�ชิกทุกคนท�งอีเมล์หม�ยเหตุ 

    5.3 แจ้งข้อมูลข่�วส�รแก่สม�ชิก
          หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รแจ้งข้อมูลข่�วส�รแก่สม�ชิกทั้งหมด มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มนู ง�นบริก�รห้องสมุด > บริก�รผู้ใช้ง�น > แจ้งข้อมูลข่�วส�รแก่สม�ชิก
  2. ถ้�ต้องก�รเพิ่มข้อมูลกดปุ่ม เพิ่มข้อมูล
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จัดก�รเว็บไซต์ จัดก�รเว็บไซต์ 
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จัดก�รเว็บไซต์ จัดก�รเว็บไซต์ 

 1. ระบบจัดก�ร ประกอบด้วยเมนูย่อย 1 เมนู ดังนี้        

    1.1 ตั้งค่�ก�รแสดงผล
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ก�รตั้งค่�จำ�นวนแถวของข้อมูลที่ต้องก�รให้แสดงผลซึ่งก�รกำ�หนดค่�จะมีผลเฉพ�ะใน
ระบบจัดก�รหน้� Backend เท่�นั้น มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มน ูจัดก�รเว็บไซต์ > ระบบจัดก�ร > ตั้งค่�ก�รแสดงผล
  2. ระบุตัวเลขจำ�นวนที่ต้องก�รให้แสดงผล
  3. กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล

รูปแสดงหน้าจอตั้งค่าการแสดงผล

รูปแสดงตัวอย่างหลังตั้งค่าการแสดงผล
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 ก�รจัดก�รเมนูเว็บไซต์ ต้องเปิดหน้�จัดก�รระบบ (Backend) พร้อมหน้�จอเว็บไซต์ระบบเชื ่อมโยง
แหล่งก�รเรียนรู้ของห้องสมุดด้วย เพื่อดูก�รแสดงผลข้อมูลที่แก้ไข

 วิธีก�รเปิดเว็บไซต์ของห้องสมุด (Frontend)

 1. เปิดเว็บไซต์ http://lrls.nfe.go.th
 2. เลือกเครือข่�ยห้องสมุดต�มภ�ค
 3. เลือกเครือข่�ยห้องสมุดต�มจังหวัด 
 4. เลือกเครือข่�ยห้องสมุดต�มอำ�เภอ

รูปแสดงหน้าจอการเปิดหน้าจอเว็บไซต์ (Frontend)

1

2
3

4
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รูปแสดงหน้าจอเมนู การตั้งค่าหน้าจอเว็บไซต์

 2. ข้อมูลเว็บไซต์ ประกอบด้วยเมนูย่อย  3 เมนู ดังนี้ 

    2.1 ตั้งค่�หน้�จอเว็บไซต์
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ ตั้งค่�หน้�จอเว็บไซต์ทั้งหมด มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มน ูจัดก�รเว็บไซต์ > ข้อมูลเว็บไซต์ > ตั้งค่�หน้�จอเว็บไซต์
  2. เมื่อต้องก�รแก้ไขข้อมูล ใหก้ดที่ปุ่ม     แก้ไขหลังชุดข้อมูลที่ต้องก�ร

 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ตั้งค่�หน้�จอเว็บไซต์ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ปรับปรุง ดังนี้
 - ไตเติ้ลเว็บไซต ์ให้ใส่ข้อคว�มที่ต้องก�รแสดงผลไตเติ้ลเว็บไซต์ 
 - สีพื้นเว็บไซต ์ให้เลือกสีพื้นหลังของเว็บไซต์ที่ต้องก�ร
 - ข้อคว�ม Footer ให้ใส่ข้อคว�มที่ต้องก�รแสดงผล Footer 
 - รูปภ�พโลโก ้ให้ใส่รูปภ�พโลโก้ของห้องสมุดขน�ดรูป 980X150 Pixel 
 - รูปภ�พ Footer ให้ใส่รูปภ�พ Footer ที่ต้องก�รขน�ดรูป 980X50 Pixel
 - ประเภทก�รแสดงผล Highlight ให้เลือกประเภทก�รแสดงผล Highlight ว่�จะแสดงในรูปแบบของ Flash หรือ
รูปภ�พสไลด์ขน�ดรูป 780X125 Pixel
 - รูปภ�พ Highlight แบบสไลด ์เลือกรูปภ�พม�กกว่� 1 รูป เพื่อเป็นภ�พ Highlight 
 - รูปภ�พ Highlight ในรูปแบบ Flash ให้เลือกไฟล์ Flash ที่ต้องก�ร 
 - ข้อมูลบัตรสม�ชิก (ด้�นหลัง) ข้อมูลที่ต้องก�รให้ปร�กฏที่ด้�นหลังของบัตรสม�ชิกห้องสมุด
 - Footer บัตรสม�ชิก ใส่ข้อมูลที่ต้องก�รให้แสดงด้�นล่�งของบัตรสม�ชิก
 - สถ�นะก�รแสดงผล ระบบจะมีสถ�นะให้เลือก 2 แบบ คือ
  1. ใช้ง�น คือ ข้อมูลชุดนี้จะส�ม�รถมองเห็นจ�กหน้�เว็บไซต์
  2. ไม่ใช้ง�น คือ ข้อมูลชุดนี้จะไม่ส�ม�รถมองเห็นจ�กหน้�เว็บไซต์แต่จะเห็นในส่วนของก�รจัดก�รข้อมูล
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รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการตั้งค่าหน้าจอเว็บไซต์
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รูปแสดงหน้�จอในระบบเชื่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู้ 

รูปภ�พโลโก้

ข้อคว�ม Footer
และ รูปภ�พ Footer
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รูปแสดงหน้าจอแสดงแบบฟอร์มการจัดการ Section เว็บไซต์

รูปแสดงหน้าจอเมนู จัดการเนื้อหา

    2.2 จัดก�รเนื้อห�
       หน้�ท ี ่ของเมนูน ี ้ ค ือ ก�รเพิ ่ม แก้ไข หรือลบ และจัดก�รไฟล์แนบ ก�รจัดก�รข ้อมูลเน ื ้อห�ทั ้งหมด 
โดยในหน้�หลักจะแสดงสถ�นะตำ�แหน่งที ่ต้องก�รให้ข้อมูลเนื ้อห�ปร�กฏ มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี ้
  1. ไปทีเ่มน ูจัดก�รเว็บไซต์ > ข้อมูลเว็บไซต์ > จัดก�รเนื้อห�
  2. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล

 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มจัดก�ร Section เว็บไซต์ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูล ดังนี้
 - รูปภ�พประกอบก�ร Section คือ ให้ใส่รูปภ�พที่ต้องก�ร ขน�ดไม่เกิน 780X125 Pixel
 - Section เว็บไซต ์คือ ให้ใส่ชื่อของ Section เว็บไซต์ที่ต้องก�ร
 - ร�ยละเอียด คือ ให้ใส่ร�ยละเอียดที่ต้องก�ร
 - รูปภ�พ Icon คือ ให้ใส่รูปภ�พ Icon ที่ต้องก�ร ขน�ดไม่เกิน 40X40 Pixel
 - สถ�นะก�รแสดงผล คือ ระบบจะมีสถ�นะให้เลือก 2 แบบ คือ
  1. ใช้ง�น คือ ข้อมูลชุดนี้จะส�ม�รถมองเห็นจ�กหน้�เว็บไซต์
  2. ไม่ใช้ง�น คือ ข้อมูลชุดนี้จะไม่ส�ม�รถมองเห็นจ�กหน้�เว็บไซต์แต่จะเห็นในส่วนของก�รจัดก�รข้อมูล
 - แสดงผลบนหน้�หลัก คือ ให้เลือกว่�จะให้แสดงผลบนหน้�หลักหรือไม่โดยก�รเลือกว่�ใช้ง�นหรือไม่ใช้ง�น
โดยใช้สัญลักษณ์     (สีเขียวแทนก�รแสดงผล) และสัญลักษณ์     (สีแดงแทนก�รไม่แสดงผล)
 - แสดงผลบนเมน ูคือ ให้เลือกว่�จะให้แสดงผลในเมนูด้�นซ้�ยมือหรือไม่ โดยก�รเลือกว่�ใช้ง�นหรือไม่ใช้ง�น
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รูปแสดงหน้าจอจัดการเนื้อหา Catalog

 จะมีแบบฟอร์ม Catalog เว็บไซต์ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก ดังนี้
 - Catalog เว็บไซต ์ใส่ชื่อของ Catalog เว็บไซต์ที่ต้องก�ร
 - ร�ยละเอียด ใส่ร�ยละเอียดที่ต้องก�ร
 - รูปภ�พ Icon ใส่รูปภ�พ Icon ที่ต้องก�ร ขน�ดไม่เกิน 40X40 Pixel
 - สถ�นะก�รแสดงผล คือ ระบบจะมีสถ�นะให้เลือก 2 แบบ คือ
  1. ใช้ง�น คือ ข้อมูลชุดนี้จะส�ม�รถมองเห็นจ�กหน้�เว็บไซต์
  2. ไม่ใช้ง�น คือ ข้อมูลชุดนี้จะไม่ส�ม�รถมองเห็นจ�กหน้�เว็บไซต์แต่จะเห็นในส่วนของก�รจัดก�รข้อมูล
 - แสดงผลบนหน้�หลัก คือ ให้เลือกว่�จะให้แสดงผลบนหน้�หลักหรือไม่ โดยก�รเลือกว่�ใช้ง�นหรือไม่ใช้ง�น
 - แสดงผลบนเมนู คือ ให้เลือกว่�จะให้แสดงผลในเมนูด้�นซ้�ยมือหรือไม่ โดยก�รเลือกว่�ใช้ง�นหรือไม่ใช้ง�น

  3. เมื่อสร้�ง Section เรียบร้อยแล้วใหก้ดปุ่ม     Catalog เพื่อสร้�งเมนู Catalog 

  4. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล
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รูปแสดงหน้าจอจัดการ  Page

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มจัดการเนื้อหา Catalog

  5. เมื่อสร้�ง Catalog เรียบร้อยแล้วใหก้ดปุ่ม     Page เพื่อสร้�งเมนู Page 
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 จะมีแบบฟอร์ม Page กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่มบันทึกข้อมูล ดังนี้
 - Catalog เว็บไซต ์เลือก Catalog เว็บไซต์ที่ต้องก�ร
 - เรื่อง ใส่ชื่อเรื่องที่ต้องก�ร
 - ร�ยละเอียด ใส่ร�ยละเอียดที่ต้องก�ร
 - รูปภ�พ ใส่รูปภ�พประกอบเรื่องที่ต้องก�ร
 - สถ�นะก�รแสดงผล ระบบจะมีสถ�นะให้เลือก 2 แบบ คือ
  1. ใช้ง�น คือ ข้อมูลชุดนี้จะส�ม�รถมองเห็นจ�กหน้�เว็บไซต์
  2. ไม่ใช้ง�น คือ ข้อมูลชุดนี้จะไม่ส�ม�รถมองเห็นจ�กหน้�เว็บไซต์แต่จะเห็นในส่วนของก�รจัดก�รข้อมูล
 - แสดงผลบนหน้�หลัก คือ ให้เลือกว่�จะให้แสดงผลบนหน้�หลักหรือไม่ โดยก�รเลือกว่�ใช้ง�นหรือไม่ใช้ง�น

รูปแสดงหน้าจอจัดการ  Page

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มจัดการเนื้อหา  Page

  6. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล
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รูปแสดงหน้าจอการจัดการเอกสารแนบ

รูปการแสดงผลบนเมนูหลัก

  7. กดปุ่ม เอกส�รแนบ เพื่อแนบไฟล์เอกส�ร หรือรูปภ�พ
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รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการจัดการเอกสารแนบ

 จะมีแบบฟอร์ม Page กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก ดังนี้
 - เรื่อง : ใส่ชื่อเรื่องของ Page ที่จะทำ�ก�รแนบไฟล์
 - ชื่อ : ใส่ชื่อของไฟล์เอกส�รแนบ
 - ร�ยละเอียด : ใส่ร�ยละเอียดประกอบเอกส�รแนบ
 - ไฟล์แนบ : เลือกไฟล์ที่ต้องก�รแนบ
 - ลิงค์ : ใส่ URL ลิงค์ที่ต้องก�รแนบ
 - Embedded : ใส่ Code Embedded ของไฟล์มัลติมีเดียต่�งๆ ที่ต้องก�ร
 - สถ�นะก�รแสดงผล : ระบบจะมีสถ�นะให้เลือก 2 แบบ คือ
  1. ใช้ง�น คือ ข้อมูลชุดนี้จะส�ม�รถมองเห็นจ�กหน้�เว็บไซต์
  2. ไม่ใช้ง�น คือ ข้อมูลชุดนี้จะไม่ส�ม�รถมองเห็นจ�กหน้�เว็บไซต์ แต่จะเห็นในส่วนของก�รจัดก�รข้อมูล

  8. กดปุ่ม     เพิ่มข้อมูล

รูปแสดงหน้าจอการจัดการเอกสารแนบ
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 วิธีก�รแนบไฟล์วิดีโอจ�กยูทูป (Youtube)
     1. เปิดวิดีโอที่ต้องก�รจ�กยูทูป (Youtube)
     2. กด แชร์ (share) หรือแบ่งปัน
     3. กดฝัง หรือ Embed
     4. Copy Embedded หรือลิงค์ ในแถบสีฟ้�ที่ปร�กฎ
     5. นำ�ไปว�งที่ช่อง Embedded ในหน้�จัดก�รสื่อที่ต้องก�ร

รูปแสดงหน้าจอวิธีการใส่ Code Embedded ของไฟล์มัลติมีเดีย
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รูปแบบก�รใช้ง�นเหมือนกับเมนูก�รจัดก�รเนื้อห�ทุกขั้นตอนหม�ยเหตุ 

    2.3 จัดก�รสื่อ
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ จัดก�รข้อมูลประเภทสื่อทั้งหมด 
        ก�รเข้�ถึงข้อมูลก�รทำ�ง�น ไปทีเ่มน ูจัดก�รเว็บไซต์ > ข้อมูลเว็บไซต์ > จัดก�รสื่อ

รูปแสดงหน้าจอวิธีการใส่ Code Embedded ของไฟล์มัลติมีเดีย

คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
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   จัดก�รข้อมูลเผยแพร่    จัดก�รข้อมูลเผยแพร่ 
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จัดก�รข้อมูลเผยแพร่ จัดก�รข้อมูลเผยแพร่ 

 1. ข้อมูลเผยแพร่ ประกอบด้วยเมนูย่อย 6 เมนู ดังนี้

     1.1 จัดก�ร Rss หรือ Really Simple Syndication คือ รูปแบบไฟล์ของภ�ษ� XML ใช้สำ�หรับก�รแบ่งปัน
หวัเรือ่งขอ้มลูบนเว็บไซตร์ะหว�่งเวบ็ไซตด์ว้ยกนั หรอืสำ�หรบัก�รดงึข�่วจ�กเวบ็ไซตต์�่งๆ ม�แสดงบนเวบ็ไซตข์องเร� หน�้ทีก่�รทำ�ง�น
ของเมนูนี้ คือ จัดก�รข้อมูล Rss ทั้งหมด มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มน ูจัดก�รข้อมูลเผยแพร่ > ข้อมูลเผยแพร่ > จัดก�ร Rss
  2. กดปุ่มประมวลผล เพื่อเตรียมก�รใช้ง�นของ Rss

รูปแสดงหน้าจอจัดการ Rss

รูปแสดงหน้าจอหลังจากประมวลผล Rss

หม�ยเหตุ เมื่อทำ�ก�รประมวลผลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม     เพื่อดูข้อมูลล่�สุดได้ และหลังจ�กดูข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
ใหก้ดปุ่ม เพื่อทำ�ก�รเปิดก�รให้บริก�ร Rss และถ้�ต้องก�รปิดให้บริก�ร Rss ใหก้ดปุ่ม  
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 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลประเภทกิจกรรม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

รูปแสดงหน้าจอการจัดการกิจกรรม

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลประเภทกิจกรรม

    1.2 จัดก�รกิจกรรม
        หน้�ที่ก�รทำ�ง�นของเมนูนี้ คือ จัดก�รข้อมูลกิจกรรมต่�งๆ ของห้องสมุด มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มนู จัดก�รข้อมูลเผยแพร่ > ข้อมูลเผยแพร่ > จัดก�รกิจกรรม
  2. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล
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 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลประเภทกิจกรรม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก 

รูปแสดงหน้าจอการจัดการกิจกรรม

รูปแสดงหน้าจอการเพิ่มภาพกิจกรรม

รูปแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลประเภทกิจกรรม

  3. เมื่อสร้�งประเภทกิจกรรมเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม     กิจกรรม เพื่อสร้�งข่�วกิจกรรม

  4. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล
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  5. เมื่อต้องก�รแนบไฟล์วิดีโอ ใหก้ดปุ่ม  วิดีโอ เพื่อสร้�งไฟล์แนบ

 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มวิดีโอกิจกรรม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก 

รูปแสดงหน้าจอจัดการไฟล์วิดีโอ

รูปแสดงหน้าจอจัดการไฟล์วิดีโอ

  6. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มจัดการไฟล์วิดีโอ
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 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มรูปภ�พกิจกรรม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก 

รูปแสดงหน้าจอจัดการรูปภาพ

รูปแสดงหน้าจอจัดการรูปภาพ

รูปแสดงหน้าจอจัดการรูปภาพแนบ

        เมื่อต้องก�รแนบไฟล์รูปภ�พให้จัดก�ร ดังนี้
  1. กดปุ่ม     รูปภ�พ เพื่อสร้�งไฟล์แนบ

  2. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล
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 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มประเภทลิงค์ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลประเภทลิงค์

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มจัดการข้อมูลประเภทลิงค์

    1.3 จัดก�รลิงค์
        หน้�ที่ก�รทำ�ง�นของเมนูนี้ คือ จัดก�รข้อมูลลิงค์ทั้งหมด มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มน ูจัดก�รข้อมูลเผยแพร่ > ข้อมูลเผยแพร่ > จัดก�รลิงค์
  2. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล
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 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มหมวดหมู่ลิงค์ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก

รูปแสดงหน้าจอจัดการหมวดหมู่ลิงค์

รูปแสดงหน้าจอการเพิ่มหมวดหมู่ลิงค์

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มจัดการหมวดหมู่ลิงค์

  3. เมื่อสร้�งประเภทลิงค์เรียบร้อยแล้ว ใหก้ดปุ่ม   หมวดหมู่ลิงค์ เพื่อสร้�งหมวดหมู่ลิงค์

  4. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล



คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
Manual Learning Resources Linkage System 56                                    

 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มลิงค์ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก 

รูปแสดงหน้าจอจัดการลิงค์

รูปแสดงหน้าจอการเพิ่มลิงค์

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มจัดการลิงค์

  5. เมื่อสร้�งหมวดหมู่ลิงค์เรียบร้อยแล้ว ใหก้ดปุ่ม     ลิงค์ เพื่อสร้�งลิงค์

  6. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล
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 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มหมวดหมู่ก�รให้ข้อมูล กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลหมวดหมู่การให้ข้อมูลบริการ

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มจัดการข้อมูลหมวดหมู่การให้ข้อมูลบริการ

    1.4 จัดก�ร ก�รให้ข้อมูลบริก�ร
        หน้�ที่ก�รทำ�ง�นของเมนูนี้ คือ จัดก�รก�รให้ข้อมูลบริก�รทั้งหมด มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มน ูจัดก�รข้อมูลเผยแพร่ > ข้อมูลเผยแพร่ > จัดก�รก�รให้ข้อมูลบริก�ร
  2. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล
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 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มก�รให้บริก�รข้อมูล กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก

รูปแสดงหน้าจอจัดการการให้ข้อมูลบริการ

รูปแสดงหน้าจอจัดการการให้บริการข้อมูล

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มจัดการการให้บริการข้อมูล

  3. เมื่อสร้�งหมวดหมู่ก�รให้บริก�รเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม     ก�รให้บริก�รข้อมูลเพื่อสร้�งก�รให้บริก�รข้อมูล

  4. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล
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 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มประเภทองค์คว�มรู้ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก 

รูปแสดงหน้าจอจัดการองค์ความรู้

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มจัดการประเภทองค์ความรู้

    1.5 จัดก�รองค์คว�มรู้
        หน้�ที่ก�รทำ�ง�นของเมนูนี้ คือ จัดก�รองค์คว�มรู้ทั้งหมด มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มนู จัดก�รข้อมูลเผยแพร่ > ข้อมูลเผยแพร่ > จัดก�รองค์คว�มรู้
  2. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล
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 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มหมวดหมู่องค์คว�มรู้ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก

รูปแสดงหน้าจอจัดการเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่องค์ความรู้

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มจัดการข้อมูลหมวดหมู่องค์ความรู้

  4. กดปุ่ม   เพิ่มข้อมูล

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลหมวดหมู่องค์ความรู้

  3. เม่ือสร้�งประเภทองค์คว�มรู้เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม     หมวดหมู่องค์คว�มรู้เพ่ือสร้�งข้อมูลหมวดหมู่องค์คว�มรู้
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  6. กดปุ่ม   เพิ่มข้อมูล

 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มองค์คว�มรู้ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก 

รูปแสดงหน้าจอจัดการเพิ่มข้อมูลองค์ความรู้

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลองค์ความรู้

รูปแสดงหน้าจอจัดการองค์ความรู้

  5. เมื่อสร้�งหมวดหมู่องค์คว�มรู้เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม     องค์คว�มรู้ เพื่อสร้�งข้อมูลองค์คว�มรู้
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รูปแสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลเอกสารแนบ

 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มเอกส�รแนบ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลเอกสารแนบ

รูปแสดงหน้าจอจัดการเอกสารแนบองค์ความรู้

  7. เมื่อสร้�งองค์คว�มรู้เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม     เอกส�รแนบ เพื่อสร้�งข้อมูลเอกส�รแนบ

  8. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล
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 หลังจ�กบันทึกข้อมูลก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ครบทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะแสดงผลในหน้�ระบบเชื่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู้ 
ดังนี้

รูปแสดงผลการจัดการองค์ความรู้ในหน้าระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
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 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มสำ�รวจกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก 

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มสำารวจ

รูปแสดงหน้าจอเมนู จัดการข้อมูลแบบฟอร์มสำารวจ

    1.6 จัดก�รแบบฟอร์มสำ�รวจ
        หน้�ที่ก�รทำ�ง�นของเมนูนี้ คือ ก�รจัดก�รแบบฟอร์มสำ�รวจต่�งๆ ของห้องสมุด มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มน ูจัดก�รข้อมูลเผยแพร่ > ข้อมูลเผยแพร่ > จัดก�รแบบฟอร์มสำ�รวจ
  2. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล
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รูปแสดงหน้าจอจัดการเพิ่มข้อมูลคำาถาม

 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มคำ�ถ�ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก ดังนี้
 - คำ�ถ�ม ใส่ชื่อคำ�ถ�มที่ต้องก�ร
 - ประเภทคำ�ถ�ม เลือกประเภทคำ�ถ�มที่ต้องก�ร แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
  คำ�ถ�มแบบตัวเลือก (ตอบคำ�ถ�มได้ข้อเดียว)
  คำ�ถ�มแบบหล�ยตัวเลือก (ตอบคำ�ถ�มได้หล�ยข้อ)
  คำ�ถ�มแบบปล�ยเปิด
 - ร�ยละเอียด ใส่ร�ยละเอียดที่ต้องก�ร
 - ไฟล์แนบ ใส่ไฟล์แนบที่ต้องก�ร
 - Embedded ใส่ Embedded ที่ Copy ม�จ�กยูทูป (Youtube)
 - สถ�นะก�รแสดงผล คือ ระบบจะมีสถ�นะให้เลือก 2 แบบ คือ
       1. ใช้ง�น คือ ข้อมูลชุดนี้จะส�ม�รถมองเห็นจ�กหน้�เว็บไซต์
       2. ไม่ใช้ง�น คือ ข้อมูลชุดนี้จะไม่ส�ม�รถมองเห็นจ�กหน้�เว็บไซต์ แต่จะเห็นในส่วนของก�รจัดก�รข้อมูล

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลคำาถาม

  3. เมื่อสร้�งแบบฟอร์มสำ�รวจเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม     คำ�ถ�ม เพื่อสร้�งข้อคำ�ถ�ม

  4. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล
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รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มคำาถาม

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลคำาตอบ

  5. เมื่อสร้�งคำ�ถ�มเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  คำ�ตอบ เพื่อสร้�งข้อคำ�ตอบ
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รูปแสดงหน้าจอจัดการเพิ่มข้อมูลคำาตอบ

 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มคำ�ตอบ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก 

  6. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลคำาตอบ
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 หลังจ�กบันทึกข้อมูลก�รจัดกิจกรรมครบทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะแสดงผลในหน้�เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู้ 
ดังรูป

รูปแสดงตัวอย่างแบบสำารวจ

คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
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รูปแสดงผลหน้าเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้

คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
Manual Learning Resources Linkage System69



คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
Manual Learning Resources Linkage System 70                                    

จัดก�รเว็บ Blog จัดก�รเว็บ Blog 
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จัดก�รเว็บ Blog จัดก�รเว็บ Blog  

 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มตั้งค่�หน้�จอเว็บ Blog กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่มปรับปรุงเพื่อเป็นก�รยืนยันก�รปรับปรุง
ข้อมูล ดังนี้
 - ชื่อเว็บ Blog ใส่ชื่อเว็บ Blog ของห้องสมุด 
 - ไตเติ้ลเว็บไซต์ ใส่ข้อมูลไตเติ้ลเว็บไซต์ ข้อมูลจะปร�กฏอยู่แถบหน้�ต่�งด้�นบนสุดของด้�นหน้�ต่�งเว็บ Blog
 - สีพื้น ให้เลือกสีพื้นหลังของเว็บ Blog ที่ต้องก�ร
 - ข้อคว�ม Footer ใส่ข้อคว�ม Footer ข้อคว�มจะปร�กฏอยู่ด้�นล่�งสุดของหน้�เว็บ Blog

 1. เว็บ Blog ประกอบด้วยเมนูย่อย 3 เมนู ดังนี้

     1.1 จัดก�ร Blog
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ จัดก�ร Blog ทั้งหมด มีก�รเข้�ถึงข้อมูลก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มนู จัดก�รเว็บ Blog > เว็บ Blog > จัดก�ร Blog
  2. กดที ่ Blog (เลือกกลุ่มบรรณ�รักษ์ของตนเอง)
  3. เลือก Blog ห้องสมุดของตนเอง และกดที่แก้ไข  

รูปแสดงหน้าจอการจัดการ Blog
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 - รูปภ�พโลโก้ ใส่รูปภ�พโลโก้ของเว็บ Blog ขน�ดรูป 980X150 Pixel
 - รูปภ�พ Footer ใส่รูปภ�พ Footer ที่ต้องก�ร ขน�ดรูป 980X150 Pixel

รูปภ�พ Logo และภ�พ Footer ของเว็บ Blog ควรทำ�ให้แตกต่�งจ�กเว็บไซต์หม�ยเหตุ 

    1.2 จัดก�รเนื้อห�
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ จัดก�รเนื้อห�ทั้งหมด มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มน ูจัดก�รเว็บ Blog > เว็บ Blog > จัดก�รเนื้อห�
  2. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล

รูปแสดงหน้าจอการตั้งค่าหน้า Blog

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูล Category

 ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม Category กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก 
 - Category ใส่ชื่อ Category ที่ต้องก�ร
 - ร�ยละเอียด ใส่ร�ยละเอียดที่ต้องก�ร
 - วดป.ที่สร้�ง เลือกวันเดือนปีที่ต้องก�ร
 - รูปภ�พ Icon ใส่รูปภ�พ Icon ที่ต้องก�ร ขน�ด 40X40 Pixel
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รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มจัดการข้อมูล Category

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูล Page

 - สถ�นะก�รแสดงผล ระบบจะมีสถ�นะให้เลือก 2 แบบ คือ
  1. ใช้ง�น คือ ข้อมูลชุดนี้จะส�ม�รถมองเห็นจ�กหน้�เว็บไซต์
  2. ไม่ใช้ง�น คือ ข้อมูลชุดนี้จะไม่ส�ม�รถมองเห็นจ�กหน้�เว็บไซต์ แต่จะเห็นในส่วนของก�รจัดก�รข้อมูล

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูล Page

  3. เมื่อสร้�ง Category เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม     Page เพื่อสร้�งข้อมูล Page 

  4. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล
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รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลเอกสารแนบ

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลเอกสารแนบ

 ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม Category กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก ดังนี้
 - ก�รจัดก�ร Category เลือก Category ที่ต้องก�ร
 - จัดก�ร Page ใส่ชื่อ Page ที่ต้องก�ร
 - ร�ยละเอียด ใส่ร�ยละเอียดที่ต้องก�ร
 - วดป. เลือกวันเดือนปีที่ต้องก�ร
 - สถ�นะก�รแสดงผล ระบบจะมีสถ�นะให้เลือก 2 แบบ คือ
  1. ใช้ง�น คือ ข้อมูลชุดนี้จะส�ม�รถมองเห็นจ�กหน้�เว็บไซต์
  2. ไม่ใช้ง�น คือ ข้อมูลชุดนี้จะไม่ส�ม�รถมองเห็นจ�กหน้�เว็บไซต์ แต่จะเห็นในส่วนของก�รจัดก�รข้อมูล

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูล Page

  5. เมื่อสร้�ง Page เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม     เอกส�รแนบ เพื่อสร้�งเอกส�รแนบ

  6. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล
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 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มเอกส�รแนบ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก ดังนี้
 - หัวข้อ ใส่ชื่อหัวข้อที่ต้องก�ร
 - ร�ยละเอียด ใส่ร�ยละเอียดที่ต้องก�ร
 - ไฟล์แนบ ใส่ไฟล์แนบที่ต้องก�ร
 - ลิงค ์ใส่ลิงค์ URL ที่ต้องก�ร
 - Embedded ใส่ Embedded ที่ Copy ม�จ�ก ยูทูป (Youtube)
 - สถ�นะก�รแสดงผล ระบบจะมีสถ�นะให้เลือก 2 แบบ คือ
  1. ใช้ง�น คือ ข้อมูลชุดนี้จะส�ม�รถมองเห็นจ�กหน้�เว็บไซต์
  2. ไม่ใช้ง�น คือ ข้อมูลชุดนี้จะไม่ส�ม�รถมองเห็นจ�กหน้�เว็บไซต์ แต่จะเห็นในส่วนของก�รจัดก�รข้อมูล

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลเอกสารแนบ

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลหมวดหมู่สื่อ

    1.3 จัดก�รสื่อ
        หน้�ที่ของเมนูนี้ คือ จัดก�รสื่อทั้งหมด มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
  1. ไปทีเ่มนู จัดก�รเว็บ Blog > เว็บ Blog > จัดก�รสื่อ
  2. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล
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รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสื่อ

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลสื่อ

รูปแสดงหน้าจอแบบฟอร์มจัดการข้อมูลหมวดหมู่ส่ือ

 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มหมวดหมู่สื่อ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก ดังรูป

  3. เมื่อสร้�งหมวดหมู่สื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม     สื่อ เพื่อสร้�งข้อมูลสื่อ

  4. กดปุ่ม  เพิ่มข้อมูล 
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รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลสื่อ

 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มสื่อ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก ดังรูป

 หลังจ�กบันทึกข้อมูลก�รจัดกิจกรรมครบทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะแสดงผลในหน้�เว็บ Blog ดังรูป

รูปแสดงตัวอย่างการแสดงผลในหน้าเว็บ Blog
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ข้อมูลสถิติข้อมูลสถิติ
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 ข้อมูลสถิติ  ข้อมูลสถิติ 

หม�ยเหตุ 
เมนูข้อมูลสถิติขึ้นอยู่กับคว�มต้องก�รใช้ของแต่ละห้องสมุด ให้ศึกษ�ข้อมูลเพิ่มเติมจ�กคู่มือฉบับสมบูรณ์ 
ในระบบเชื่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู้

 1. สถิติข้อมูลทรัพย�กรส�รสนเทศ ประกอบด้วยเมนูย่อย 13 เมนู ดังนี้

    1.1 ร�ยชื่อหนังสือใหม่ 
    1.2 ร�ยชื่อสื่อใหม่ 
    1.3 ร�ยชื่อสม�ชิกใหม่ 
    1.4 ร�ยชื่อหนังสือแยกต�มหมวดหมู่ 
    1.5 ร�ยชื่อสื่อแยกต�มหมวดหมู่ 
    1.6 ร�ยชื่อสม�ชิกต�มเงื่อนไข 
    1.7 ร�ยชื่อหนังสือแยกต�มสถ�นะ 
    1.8 ร�ยชื่อสื่อแยกต�มสถ�นะ 
    1.9 จำ�นวนหนังสือแยกต�มหมวดหมู่ 
    1.10 จำ�นวนสื่อแยกต�มหมวดหมู่ 
    1.11 จำ�นวนสม�ชิกต�มเงื่อนไข 
    1.12 จำ�นวนหนังสือแยกต�มสถ�นะ 
    1.13 จำ�นวนสื่อแยกต�มสถ�นะ

 2. สถิติง�นบริก�ร ประกอบด้วยเมนูย่อย 9 เมนู ดังนี้

    2.1 ร�ยชื่อหนังสือที่มีผู้ใช้บริก�รม�กที่สุด
    2.2 ร�ยชื่อสื่อที่มีผู้ใช้บริก�รม�กที่สุด
    2.3 ร�ยง�นผลก�รยืมคืน (หนังสือ)
    2.4 ร�ยง�นผลก�รยืมคืน (สื่อ)
    2.5 สถิติก�รยืมคืน (หนังสือ) ต�มเงื่อนไข
    2.6 สถิติก�รยืมคืน (สื่อ) ต�มเงื่อนไข
    2.7 สม�ชิกค้�งส่ง (หนังสือ)
    2.8 สม�ชิกค้�งส่ง (สื่อ)
    2.9 จำ�นวนผู้ใช้บริก�รต่อวัน
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เปลี่ยนรหัสผ่�นเปลี่ยนรหัสผ่�น
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เปลี่ยนรหัสผ่�นเปลี่ยนรหัสผ่�น

ออกจ�กระบบออกจ�กระบบ

 หน้�ที ่ก�รทำ�ง�นของเมนูนี ้ คือ จัดก�รข้อมูลก�รเปลี ่ยนรหัสผ่�นในก�รเข้�ใช้ง�นระบบเชื ่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู ้
ของห้องสมุดแต่ละแห่ง มีวิธีก�รทำ�ง�น ดังนี้
 เมื่อผู้ใช้ต้องก�รที่จะทำ�ก�รเปลี่ยนรหัสผ่�น
    1. ไปทีเ่มน ูเปลี่ยนรหัสผ่�น ด้�นบนขว�มือ
    2. ใส่รหัสผ่�นเดิมในช่อง รหัสผ่�นเดิม และใส่รหัสผ่�นใหม่ท่ีต้องก�รเปล่ียน ในช่อง รหัสผ่�นใหม่ และใส่รหัสผ่�นใหม่
ที่ต้องก�รเปลี่ยนซ้ำ�อีกครั้งในช่อง ยืนยันรหัสผ่�น
    3. กดเปลี่ยนรหัสผ่�น ระบบจะทำ�ก�รเปลี่ยนรหัสผ่�นให้ทันที

 หน้�ที่ก�รทำ�ง�นของเมนูนี้ คือ ก�รออกจ�กระบบหลังจ�กเลิกใช้ง�นระบบแล้ว เพื่อเคลียร์ข้อมูลของระบบทั้งหมด 
มีวิธีก�รทำ�ง�น คือ ไปที่เมนู ออกจ�กระบบ ด้�นบนขว�มือ

รูปแสดงหน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่าน

รูปแสดงวิธีการออกจากระบบ



คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
Manual Learning Resources Linkage System 82                                    

ภ�คผนวกภ�คผนวก
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ก�รเตรียมคว�มพร้อมของอุปกรณ์เพื่อรองรับก�รปฏิบัติง�น
กับระบบเชื่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู้ (Learning Resources Linkage System)

 เพื่อให้ผู้ใช้ระบบส�ม�รถปฏิบัติง�นต�มขั้นตอนกระบวนง�นต่�งๆ ของระบบเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งก�รเรียนรู้ได้อย่�ง
สะดวกรวดเร็ว รองรับก�รจัดเตรียมข้อมูล เพื่อทำ�ก�รประมวลผล รวมถึงก�รจัดเก็บรวบรวมข้อมูลหรือไฟล์ต่�งๆ ส�ม�รถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ พร้อมรองรับก�รปฏิบัติง�นและก�รให้บริก�รต่�งๆ ที่จะเกิดขึ้นในอน�คต อุปกรณ์ที่จะใช้
ปฏิบัติง�น (Web Application) ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ มีดังนี้

 โปรแกรมที่จะต้องติดตั้งใช้ง�น

    - โปรแกรมระบบปฏิบัติก�ร (Operating System) ระบบเชื่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู้ใช้ง�นได้ดีกับ Windows XP 
หรือ Windows 7 
    - โปรแกรมเว็บบร�วเซอร์ (Web Browser) เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome ให้ผู้ใช้ง�น
ทดลองว่�ก�รแสดงผลของระบบเชื่อมโยงแหล่งก�รเรียนรู้ใช้ได้ดีในเว็บบร�วเซอร์ใด 
    - โปรแกรม Acrobat Reader  
    - Microsoft Office 2003 หรือสูงกว่� (สำ�หรับก�รจัดเตรียม/ตรวจสอบ/จัดเก็บ/นำ�ข้อมูลไปใช้ง�น) 
    - ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส

 เครื่องคอมพิวเตอร์

    - มีหน่วยประมวลผลกล�ง (CPU) มีคว�มเร็วสัญญ�ณน�ฬิก�ไม่น้อยกว่� 3.0 GHz หรือดีกว่�
    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภ�พแยกจ�กแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยคว�มจำ�ขน�ดไม่น้อยกว่� 1 GB 
    - มีหน่วยคว�มจำ�หลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่�มีขน�ดไม่น้อยกว่� 4 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่�ขน�ดคว�มจุไม่น้อยกว่� 1 TB 
    - มี DVD +/- RW Drive หรือดีกว่�
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่�ยแบบ 10/100/1,000 Base-T จำ�นวนไม่น้อยกว่� 1 ช่อง
    - มีจอภ�พแบบ LCD ขน�ดไม่น้อยกว่� 18 นิ้ว
    - มี USB Port ว่�งอย่�งน้อย 2 ช่อง (ใช้สำ�หรับเสียบอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 ช่อง และอุปกรณ์ถ่�ยโอนข้อมูล 1 ช่อง) 

 เครื่องพิมพ์สี ชนิด Laser Printer

    - มีคว�มละเอียดในก�รพิมพ์ไม่น้อยกว่� 600x600 dpi 
    - มีคว�มเร็วในก�รพิมพ์สีไม่น้อยกว่� 16 หน้�ต่อน�ที
    - มีคว�มเร็วในก�รพิมพ์ข�วดำ�ไม่น้อยกว่� 12 หน้�ต่อน�ที
    - มีหน่วยคว�มจำ� (Memory) ขน�ดไม่น้อยกว่� 64 MB 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่�จำ�นวนไม่น้อยกว่� 1 ช่อง
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    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่�ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base TX หรือดีกว่�จำ�นวนไม่น้อยกว่� 1 ช่อง

 เครื่องอ่�นบ�ร์โค๊ด

    - เป็นเครื่องอ่�นบ�ร์โค๊ดแบบเลเซอร์ ชนิดมือถือมีข�ตั้ง
    - มีระยะก�รอ่�นระหว่�ง 0-200 mm หรือดีกว่�
    - ส�ม�รถอ่�นรหัสม�ตรฐ�นได้ทุกประเภท
    - มีคว�มเร็วในก�รอ่�น 70 scan lines per second หรือดีกว่�
    - มีระบบเชื่อมต่อแบบ USB
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รหัสหมวดหมู่หลัก และช่ือหมวดหมู่หลัก

รหัสหมวดหมู่หลัก ชื่อหมวดหมู่หลัก

00 เบ็ดเตล็ด หรือคว�มรู้ทั่วไป

01 ปรัชญ�

02 ศ�สน�

03 สังคมศ�สตร์

04 ภ�ษ�

05 วิทย�ศ�สตร์

06 วิทย�ศ�สตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี

07 ศิลปกรรม และก�รบันเทิง

08 วรรณคดี

09 ภูมิศ�สตร์ ประวัติศ�สตร์

11 แบบเรียน กศน. ระดับประถมศึกษ�

12 แบบเรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น

13 แบบเรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

14 แบบเรียน กศน. ระดับอื่นๆ

20 อ้�งอิง

30 นวนิย�ย

31 เรื่องสั้น

32 หนังสือแปล

33 หนังสือเย�วชน

34 เอกส�ร มสธ.

35 เอกส�ร ม.ร�มคำ�แหง

36 พ็อกเก็ตบุ๊ค
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รหัสหมวดหมู่ย่อย ชื่อหมวดหมู่ย่อย และสีหมวดหมู่หนังสือ
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ตอนที่  2 ระดับคว�มพึงพอใจ

คำ�ถ�ม
ระดับคว�มพึงพอใจ

ม�ก
ที่สุด

ม�ก ป�นกล�ง น้อย น้อยที่สุด

1. เจ้�หน้�ที่บริก�รด้วยคว�มเป็นมิตรและยิ้มแย้มแจ่มใส
2. เจ้�หน้�ที่บริก�รด้วยคว�มกระตือรือร้น เอ�ใจใส่ เต็มใจให้บริก�ร
3. เจ้�หน้�ที่บริก�รด้วยคว�มเสมอภ�ค โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. เจ้�หน้�ที่ให้คำ�แนะนำ� หรือตอบข้อซักถ�มได้เป็นอย่�งดี
5. หนังสือ มีคว�มหล�กหล�ย ทันสมัย เพียงพอ และตรงกับคว�มต้องก�ร 
6. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีคว�มหล�กหล�ย ทันสมัย เพียงพอ 
   และตรงกับคว�มต้องก�ร
7. ก�รให้บริก�รเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหม�ะสม
8. ก�รให้บริก�รมีคว�มสะดวก รวดเร็ว 
9. สถ�นที่สะอ�ด เป็นระเบียบ มีบรรย�ก�ศเอื้อต่อก�รเรียนรู้
10. มีป้�ย/สัญลักษณ์/ประช�สัมพันธ์ง�นห้องสมุด
11. คว�มพึงพอใจในก�รบริก�รของห้องสมุดในภ�พรวม

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถ�ม

ตัวอย่�ง
แบบสอบถ�มคว�มพึงพอใจก�รใช้บริก�รห้องสมุดประช�ชน

คำ�ชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถ�มต�มคว�มเป็นจริง เพื่อนำ�ข้อมูลม�ใช้ในก�รปรับปรุง และพัฒน�ก�รให้บริก�ร 
 โดยทำ�เครื่องหม�ย    ลงในช่องที่ตรงกับคว�มเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถ�ม
  1. เพศ
    ช�ย     หญิง
  2. อ�ยุ
     ตำ�กว่� 15 ป ี   16 - 30 ปี   31 - 45 ปี   46 - 60 ปี    61 ปีขึ้นไป
  3. ระดับก�รศึกษ�
     ประถมศึกษ�     มัธยมศึกษ�ตอนต้น    มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
    อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�      ปริญญ�ตรี     สูงกว่�ปริญญ�ตรี
  4. อ�ชีพ
    นักเรียน/นักศึกษ�      ข้�ร�ชก�ร/ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ พนักง�นรัฐวิส�หกิจ
    รับจ้�ง        ค้�ข�ย/ธุรกิจส่วนตัว  อื่นๆ

่
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ตอนที่ 2 ระดับคว�มต้องก�รสื่อ/กิจกรรม

ประเด็น
ระดับคว�มต้องก�ร

ม�ก
ที่สุด ม�ก ป�นกล�ง น้อย น้อย

ที่สุด
ด้�นสื่อ
  1. หนังสือประเภทบันเทิง
  2. หนังสือประเภทส�รคดี
  3. หนังสือเสียง
  4. เกมส์ / ของเล่น
  5. โทรทัศน์ / คอมพิวเตอร์ / wifi
  6. CAI (บทเรียนช่วยสอน)
  7. e-book / e-mail / e-learning / face book / Website
  8. แผ่นพับ / ใบคว�มรู้ / นิทรรศก�ร
ด้�นกิจกรรม
  1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะก�รอ่�น (เล่�นิท�น)
  2. กิจกรรมฝึกทักษะก�รเรียนรู้ (อ�ชีพต่�งๆ)
  3. กิจกรรมฝึกทักษะด้�นภ�ษ�
  4. กิจกรรมดูหนัง ฟังเพลง
  5. กิจกรรมส�ธิตของภูมิปัญญ�
  6. กิจกรรมแสดงละคร / บทบ�ทสมมุติ
  7. กิจกรรมก�รแข่งขัน / ประกวดต่�งๆ
  8. ก�รออกร้�นจำ�หน่�ยหนังสือ

คำ�ชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถ�มคว�มต้องก�ร เพื่อนำ�ข้อมูลม�เป็นประโยชน์ในก�รจัดสื่อ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร
  ของท่�น โดยทำ�เครื่องหม�ย    ลงในช่องที่ตรงกับคว�มต้องก�ร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถ�ม
  1. เพศ
    ช�ย     หญิง
  2. อ�ยุ
     ตำ�กว่� 15 ป ี   16 - 30 ปี   31 - 45 ปี   46 - 60 ปี    61 ปีขึ้นไป
  3. ระดับก�รศึกษ�
     ประถมศึกษ�     มัธยมศึกษ�ตอนต้น    มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
    อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�      ปริญญ�ตรี     สูงกว่�ปริญญ�ตรี
  4. อ�ชีพ
    นักเรียน/นักศึกษ�      ข้�ร�ชก�ร/ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ พนักง�นรัฐวิส�หกิจ
    รับจ้�ง        ค้�ข�ย/ธุรกิจส่วนตัว  อื่นๆ

ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถ�ม

ตัวอย่�ง
แบบสอบถ�มคว�มต้องก�รสื่อ/กิจกรรม ของผู้ใช้บริก�ร

่
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ตอนที่ 2 คว�มพึงพอใจต่อก�รใช้บริก�ร Website

ประเด็น
ระดับคว�มต้องก�ร

ม�กที่สุด ม�ก ป�นกล�ง น้อย น้อย
ที่สุด

1. ข้อมูลที่นำ�เสนอครบถ้วน ตรงกับคว�มต้องก�ร

2. ข้อมูลถูกต้อง น่�เชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน 
3. ใช้ง�นง่�ย และสะดวกในก�รค้นห�ข้อมูล
4. รูปแบบ ภ�พ สี ตัวอักษร เหม�ะสม
5. ก�รนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

คำ�ชี้แจง โปรดตอบแบบสำ�รวจ เพื่อนำ�ข้อมูลม�เป็นประโยชน์ในก�รพัฒน�เว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของท่�น 
  โดยทำ�เครื่องหม�ย     ลงในช่องที่ตรงกับคว�มเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำ�รวจ
  1. เพศ
    ช�ย     หญิง
  2. อ�ยุ
     ตำ�กว่� 15 ป ี   16 - 30 ปี   31 - 45 ปี   46 - 60 ปี    61 ปีขึ้นไป
  3. ระดับก�รศึกษ�
     ประถมศึกษ�     มัธยมศึกษ�ตอนต้น    มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
    อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�      ปริญญ�ตรี     สูงกว่�ปริญญ�ตรี
  4. อ�ชีพ
    นักเรียน/นักศึกษ�      ข้�ร�ชก�ร/ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ พนักง�นรัฐวิส�หกิจ
    รับจ้�ง        ค้�ข�ย/ธุรกิจส่วนตัว  อื่นๆ

ตอนที่ 3 คว�มคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถ�ม

ตัวอย่�ง
แบบสำ�รวจคว�มพึงพอใจต่อก�รใช้บริก�รเว็บไซต์ (Website)

่
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ชื่อ-สกุล.........................................................................

1. บุคคลที่ถือว่�เป็นผู้ก่อตั้งอ�เซียนแรกเริ่มคือใคร 
    ก. ดร.ถนัด คอมันต์ 
    ข. น�ยศุภชัย พ�นิชยภักดิ์ 
    ค. ดร.มห�เดย์ มูฮัมหมัด 
    ง. ดร.ยูซุปต์ แวด�โอ๊ะ 
2. อ�เซียน (ASEAN) ตรงกับข้อใด
    ก. Asia South East Association Nations 
    ข. Association for South East Asian Nations
    ค. Asia South East Association National 
    ง. Association for South East Asian National
3. สม�ชิกอ�เซียนมีกี่ประเทศ 
    ก. 10 ประเทศ 
    ข. 12 ประเทศ 
    ค. 15 ประเทศ 
    ง. 20 ประเทศ
4. อ�เซียนมี 3 เส�หลัก ยกเว้นข้อใด 
    ก. ประช�คมก�รเมืองอ�เซียน
    ข. ประช�คมคว�มมั่นคงอ�เซียน 
    ค. ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน 
    ง. ประช�คมสังคมและวัฒนธรรม
5. เริ่มแรก อ�เซียน (ASEAN) จัดตั้งโดยประเทศ  
   สม�ชิกกี่ประเทศ 
    ก. 4 ประเทศ 
    ข. 5 ประเทศ 
    ค. 6 ประเทศ 
    ง. 7 ประเทศ
6. ASEAN + 3 คือข้อใด 
    ก. ASEAN + ญี่ปุ่น – เก�หลีใต้ – อินเดีย 
    ข. ASEAN + ญี่ปุ่น – เก�หลีใต้ – นิวซีแลนด์ 
    ค. ASEAN + ญี่ปุ่น – เก�หลีใต้ – จีน 
    ง. ASEAN + ญี่ปุ่น – เก�หลีใต้ – ออสเตรเลีย

ระดับก�รศึกษ�..............................................................

7. คำ�ขวัญของอ�เซียนคือข้อใด 
    ก. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประช�คม 
    ข. หนึ่งประช�คม หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งเศรษฐกิจ 
    ค. หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประช�คม หนึ่งวิสัยทัศน์        
    ง. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประช�ช�ติ 
8. ประเทศใดต่อไปนี้ไม่มีท�งออกทะเล
    ก. ฟิลิปปินส์ 
    ข. ล�ว 
    ค. บรูไน
    ง. อินโดนีเซีย
9. พลังง�นคือคว�มมั่นคงของกลุ่มอ�เซียน อย�กทร�บว่�
   ช�ติใดคือเจ้�ของฉ�ย� “แบตเตอรี่แห่งอ�เซียน”
    ก. กัมพูช�
    ข. พม่� 
    ค. ล�ว
    ง. อินโดนีเซีย
10. ประเทศใดไม่ได้ข�ยพลังง�นให้กับประเทศไทย
    ก. สิงคโปร์
    ข. ม�เลเซีย
    ค. กัมพูช�
    ง. พม่�
11. ประเทศใดใช้ภ�ษ�ฝรั่งเศสเป็นภ�ษ�ที่สอง
    ก. อินโดนีเซีย
    ข. กัมพูช�
    ค. สิงคโปร์
    ง. ฟิลิปปินส์
12. ประเทศใดไม่ได้อยู่ในกลุ่ม CLMV
    ก. เวียดน�ม
    ข. ม�เลเซีย
    ค. ล�ว
    ง. กัมพูช�

ตัวอย่�ง
แบบวัดคว�มรู้เรื่องอ�เซียน
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13. ประเทศใดต่อไปนี้มีแหล่งถ่�นหินม�กที่สุดในอ�เซียน
    ก. พม่�
    ข. เวียดน�ม
    ค. อินโดนีเซีย
    ง. ไทย
14. กลุ่มประเทศใดในอ�เซียนเข้�ม�เป็นแรงง�นต่�งด้�วในไทย
    ม�กที่สุด
    ก. ล�ว  กัมพูช�  เวียดน�ม
    ข. พม่�  ล�ว  กัมพูช�
    ค. เวียดน�ม  พม่�  อินโดนีเซีย
    ง. ฟิลิปปินส์ ม�เลเซีย พม่�
15. ศ�สน�ประจำ�ช�ติของส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พพม่� คือศ�สน�ใด
    ก. ศ�สน�คริสต์ 
    ข. ศ�สน�ฮินดู 
    ค. ศ�สน�อิสล�ม  
    ง. ศ�สน�พุทธ
16. ชนเผ่�ใด เป็นชนเผ่�แรกที่เข้�ม�อ�ศัยในดินแดนพม่�
    ก. คะฉิ่น 
    ข. อ�รยัญ  
    ค. ยะไข่  
    ง. มอญ

17. ต�มเบียด ในภ�ษ�เวียดน�มหม�ยคว�มว่�อย่�งไร
    ก. ล�ก่อน  
    ข. สวัสดี  
    ค. ขอบคุณ   
    ง. ขอโทษ
18. ธงช�ติของเวียดน�ม มีชื่อเรียกว่�อย่�งไร
    ก. ธงไตรรงค์  
    ข. ธงด�วเดือน   
    ค. ธงแดงด�วเหลือง 
    ง. ธงย�ลูร์ เกมิลัง
19. ประเทศใดต่อไปนี้ในอ�เซียน มีขน�ดพื้นที่น้อยที่สุด
    ก. ไทย   
    ข. เวียดน�ม  
    ค. สิงคโปร์  
    ง. ฟิลิปปินส์
20. ศ�สน�ประจำ�ช�ติของประเทศบรูไน คือศ�สน�ใด
    ก. ศ�สน�พุทธ  
    ข. ศ�สน�คริสต์ 
    ค. ศ�สน�อิสล�ม 
    ง. ศ�สน�ฮินดู

เฉลย
1. ก   2. ข   3. ก   4. ก   5. ข   6. ค  
7. ก   8. ข   9. ค   10. ค   11. ข   12. ข  
13. ค   14. ข   15. ง  16. ง   17. ก   18. ค  
19. ค   20. ค

หม�ยเหต ุ แบบวัดคว�มรู้อ�จสร้�งไว้ในเมนูคว�มรู้เรื่องอ�เซียน ห�กนำ�ม�สร้�งไว้ในเมนูแบบสำ�รวจ 
บรรณ�รักษ์ต้องตรวจให้คะแนนเอง เพร�ะระบบจะไม่ประมวลผลคะแนนร�ยบุคคล



คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
Manual Learning Resources Linkage System 92                                    

คณะผู้จัดทำ�

ที่ปรึกษ�
น�ยก�รุณ  สกุลประดิษฐ์ เลข�ธิก�ร กศน.
น�ยวีระกุล  อรัณยะน�ค รองเลข�ธิก�ร กศน.
ว่�ที่ ร.อ.อ�ศิส  เชยกลิ่น ผู้อำ�นวยก�ร สถ�บันส่งเสริมและพัฒน�นวัตกรรมก�รเรียนรู้

ผู้เขียน/ยกร่�ง

น�ยสวัสดิ์  บุญพร้อม ครู กศน.อำ�เภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธ�นี
น�งด�รุณี  ธรรมสีด� บรรณ�รักษ์ ห้องสมุดประช�ชนอำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
น�งส�วอ�รีรักษ์  พ่วงพ�นทอง บรรณ�รักษ์ ห้องสมุดประช�ชนจังหวัดเพชรบุรี
น�งพรเพ็ญ  ขยันดี  บรรณ�รักษ์ ห้องสมุดประช�ชนจังหวัดนครปฐม
น�งส�วอ�มรรัตน์  ศรีสร้อย บรรณ�รักษ์ ห้องสมุดประช�ชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น
น�ยธน�รักษ์  ม่วงเกษม บรรณ�รักษ์ ห้องสมุดประช�ชนอำ�เภอบ�งบ�ล จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
น�งจีร�วรรณ  ชูอินทร์  บรรณ�รักษ์ ห้องสมุดประช�ชนจังหวัดตรัง
น�งจตุพร  สิงห์บุตร บรรณ�รักษ์ ห้องสมุดประช�ชนอำ�เภอส�มชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
น�ยธีรศักดิ์  แก่นต้น  บรรณ�รักษ์ ห้องสมุดประช�ชนอำ�เภอบุญฑริก จังหวัดอุบลร�ชธ�นี
น�งส�วกนกรัตน์   บุญจันทร์ บรรณ�รักษ์ ห้องสมุดประช�ชน “เฉลิมร�ชกุม�รี” เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
น�ยสุระพล  ชื่นอ�รมย์ บรรณ�รักษ์ ห้องสมุดประช�ชนอำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธ�นี
น�ยฐิติ   บุญยศ  ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ สถ�บัน กศน. ภ�คกล�ง
น�ยอิศเรศ  มนต์ทิพย์ นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์ สถ�บันส่งเสริมและพัฒน�นวัตกรรมก�รเรียนรู้
น�งส�วสุม�ลี     นุ่นแก้ว  บรรณ�รักษ์ สถ�บันส่งเสริมและพัฒน�นวัตกรรมก�รเรียนรู้
น�งส�วอำ�ภ�      สุขมี  เจ้�หน้�ที่แผนง�น สถ�บันส่งเสริมและพัฒน�นวัตกรรมก�รเรียนรู้
น�งส�วสุริส�  สีหเดช�กุล นักวิช�ก�รศึกษ� สถ�บันส่งเสริมและพัฒน�นวัตกรรมก�รเรียนรู้
น�งส�วจิร�พร  ฮะสูน  นักวิช�ก�รศึกษ� สถ�บันส่งเสริมและพัฒน�นวัตกรรมก�รเรียนรู้

บรรณ�ธิก�ร

ว่�ที่ ร.อ.อ�ศิส  เชยกลิ่น ผู้อำ�นวยก�ร สถ�บันส่งเสริมและพัฒน�นวัตกรรมก�รเรียนรู้
น�งส�วนริส�  ณ นคร  ครู สถ�บันส่งเสริมและพัฒน�นวัตกรรมก�รเรียนรู้
น�งส�วสิชล  เชยสมบัติ ครู ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�รังสิต
น�งส�วสุพัตร�  โทวร�ภ� ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ  สำ�นักง�น กศน.

ออกแบบปก

น�ยชูช�ติ  กำ�ลังง�ม นักประช�สัมพันธ์ กลุ่มเลข�ธิก�รกรม
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