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 ผู้เข้าใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอระบบเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
Back End ของระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ของหน้าจอหลักดังนี้  
 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอหลักของเว็บไซต์  
 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกรอกข้อมูลอีเมล์ (Username) 
2 ช่องสำหรับกรอกข้อมูลรหัสผ่าน (Password) 

3 ปุ่ม   สำหรับยืนยันการเข้าสู่ระบบ 
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2. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ (Login) 
 ผู้ที่มีเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบ (Login) ของเว็บไซต์ได้ โดยมีขั้นตอนการลงชื่อ
เข้าสู่ระบบดังนี ้

1. เลือกวิธีการเข้าสู่ระบบ 
1.1. เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password 

1.1.1. ทำการกรอกUsername (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของสมาชิก 

1.1.2. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการเข้าสู่ระบบ  
 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการลงชื่อเข้าสู่ระบบ (Login) (1) 
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รูปภาพแสดงหน้าจอหน้าหลัก 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องรายการเมนูต่างๆ ที่สามารถจัดการข้อมูลเว็ไซต์ 
2 ส่วนของการแสดงข้อมูลสรุปการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะ Dashboard 
3 แสดงชื่อผู้ใช้งานระบบ 

 

3. เมนูหน้า Popup 
 เมนู “หน้า Popup” เป็นเมนูสำหรับการกำหนดแสดงหน้า Popup โดยผู้ใช้งานระบบสามารถ
จัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอหน้า Popup 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องเลือกลักษณะแสดงผล 
2 ช่องกำหนดแสดงตามตัวอักษร 
3 ช่องกรอกข้อมูลชื่อหน้า Popup  
4 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
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ลำดับ คำอธิบาย 
5 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 
6 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
7 ช่องกรอกข้อมูลสำหรับเรียงลำดับข้อมูล 
8 ปุ่มสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
9 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
10 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 

 3.1 ขั้นตอนการเพิ่มหน้า Popup 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมหน้า Popup 
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ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
2 ช่องสำหรับกรอกหัวข้อ 
3 ช่องสำหรับกรอกรายละเอียด 
4 ช่องสำหรับกรอกข้อมูล URL สำหรับเชื่อมโยงรูปภาพ 
5 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์รูปภาพ 
6 ช่องสำหรับเลือกวันที่เริ่มแสดง 

7 ช่องสำหรับเลือกวันที่สิ้นสุดแสดง 
8 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
9  

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
10 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 

 3.2 ขั้นตอนการกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
1. กำหนดข้อมูลลำดับการแสดงลงในช่องที่ระบบกำหนด  

 
รูปภาพแสดงสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

4. เมนูหน้าแรกพิเศษ 
 เมนู “หน้าแรกพิเศษ” เป็นเมนูสำหรับการกำหนดแสดงหน้าพิเศษ โดยผู้ใช้งานระบบสามารถ
จัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได ้

 
รูปภาพแสดงหน้าจอหน้าแรกพิเศษ 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องเลือกลักษณะแสดงผล 
2 ช่องกำหนดแสดงตามตัวอักษร 
3 ช่องกรอกข้อมูลชื่อหน้าแรกพิเศษ 
4 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 
6 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
7 ช่องกรอกข้อมูลสำหรับเรียงลำดับข้อมูล 
8 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
9 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
10 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 4.1 ขั้นตอนการเพิ่มหน้าแรกพิเศษ 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมหน้าแรกพิเศษ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
2 ช่องสำหรับกรอกหัวข้อ 
3 ช่องสำหรับกรอกรายละเอียด 
4 ช่องสำหรับกรอกข้อมูล URL สำหรับเชื่อมโยงรูปภาพ 
5 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์รูปภาพ 
6 ช่องสำหรับเลือกวันที่เริ่มแสดง 

7 ช่องสำหรับเลือกวันที่สิ้นสุดแสดง 
8 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

ลำดับ คำอธิบาย 
9  

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
10 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 4.2 ขั้นตอนการกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
1. กำหนดข้อมูลลำดับการแสดงลงในช่องที่ระบบกำหนด  

 
รูปภาพแสดงสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

5. เมนูแบนเนอร์หลัก 
 เมนู “แบนเนอร์หลัก” เป็นเมนูสำหรับการเพิ่มข้อมูลให้แสดงผลแบนเนอร์หน้าเว็บไซต์ โดย
ผู้ใช้งานระบบสามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอหน้าแรกพิเศษ 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องเลือกลักษณะแสดงผล 
2 ช่องกำหนดแสดงตามตัวอักษร 
3 ช่องกรอกข้อมูลชื่อแบนเนอร์หลัก 
4 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 
6 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
7 ช่องกรอกข้อมูลสำหรับเรียงลำดับข้อมูล 
8 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
9 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
10 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 5.1 ขั้นตอนการเพิ่มแบนเนอร์หลัก 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมแบนเนอร์หล้ก 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
2 ช่องสำหรับกรอกหัวข้อ 
3 ช่องสำหรับกรอกรายละเอียด 
4 ช่องสำหรับกรอกข้อมูล URL สำหรับเชื่อมโยงรูปภาพ 
5 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์รูปภาพ 
6 ช่องสำหรับเลือกวันที่เริ่มแสดง 

7 ช่องสำหรับเลือกวันที่สิ้นสุดแสดง 
8 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

ลำดับ คำอธิบาย 
9  

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
10 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 5.2 ขั้นตอนการกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
1. กำหนดข้อมูลลำดับการแสดงลงในช่องที่ระบบกำหนด  

 
รูปภาพแสดงสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

6. เมนูภาพกราฟิก 
 เมนู “ภาพกราฟิก” เป็นเมนูสำหรับการเพิ่มข้อมูลให้แสดงผลภาพกราฟิกหน้าเว็บไซต์ โดย
ผู้ใช้งานระบบสามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอภาพกราฟิก 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องเลือกลักษณะแสดงผล 
2 ช่องกำหนดแสดงตามตัวอักษร 
3 ช่องกรอกข้อมูลชื่อภาพกราฟิก 
4 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล  
5 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 
6 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
7 ช่องกรอกข้อมูลสำหรับเรียงลำดับข้อมูล 
8 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
9 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
10 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 



20 
 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 6.1 ขั้นตอนการเพิ่มภาพกราฟิก 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมภาพกราฟิก 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
2 ช่องสำหรับกรอกหัวข้อ 
3 ช่องสำหรับกรอกรายละเอียด 
4 ช่องสำหรับกรอกข้อมูล URL สำหรับเชื่อมโยงรูปภาพ 
5 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์รูปภาพ 
6 ช่องสำหรับเลือกวันที่เริ่มแสดง 

7 ช่องสำหรับเลือกวันที่สิ้นสุดแสดง 
8 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

ลำดับ คำอธิบาย 
9  

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
10 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 6.2 ขั้นตอนการกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
1. กำหนดข้อมูลลำดับการแสดงลงในช่องที่ระบบกำหนด  

 
รูปภาพแสดงสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

7. เมนูเว็บลิงค์ 
 เมนู “เว็บลิงค์” เป็นเมนูสำหรับจัดการข้อมูลเว็บลิงค์ สำหรับให้ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้ามา
จัดการเว็บลิงค์ ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 7.1 เมนูย่อย กลุ่มของเว็บไซต์ 
 เมนูย่อย “กลุ่มของเว็บไซต์” เป็นเมนูสำหรับหมวดหมู่ของรายการเว็บลิงค์  โดยผู้ใช้งานระบบ

สามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการกลุ่มของเว็บไซต์ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องกรอกข้อมูลชื่อกลุ่มของเว็บไซต์ 
2 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
3 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มกลุ่มของเว็บไซต์ 
4 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
5 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
6 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 

 7.1.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลกลุ่มของเว็บไซต ์

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลกลุ่มของเว็บไซต์ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกรอกชื่อกลุ่มของเว็บไซต์ (ภาษาไทย) 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อกลุ่มของเว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ) 
3 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
4 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 7.2 เมนูย่อย รายการเว็บลิงค์ 
 เมนูย่อย “รายการเว็บลิงค์” เป็นเมนูสำหรับเพ่ิมข้อมูลเว็บลิงค ์ โดยผู้ใช้งานระบบสามารถจัดการ

ข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการรายการเว็บลิงค์ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องเลือกลักษณะแสดงผล 
2 ช่องกำหนดแสดงตามตัวอักษร 
3 ช่องกรอกข้อมูลชื่อรายการเว็บลิงค์ 
4 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 
6 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
7 ช่องกรอกข้อมูลสำหรับเรียงลำดับข้อมูล 
8 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
9 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
10 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 7.2.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลรายการเว็บลิงค์ 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลรายการเว็บลิงค์ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเลือกหมวดหมู่ 
2 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
3 ช่องสำหรับกรอกหัวข้อ 
4 ช่องสำหรับกรอกรายละเอียด 
5 ช่องสำหรับกรอกข้อมูล URL สำหรับเชื่อมโยงรูปภาพ 
6 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์รูปภาพ 
7 ช่องสำหรับเลือกวันที่เริ่มแสดง 

8 ช่องสำหรับเลือกวันที่สิ้นสุดแสดง 
9 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

ลำดับ คำอธิบาย 
10 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
11 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 7.2.2 ขั้นตอนการกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
1. กำหนดข้อมูลลำดับการแสดงลงในช่องที่ระบบกำหนด 

 
รูปภาพแสดงสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

8. เมนูข้อมูล FAQ 
 เมนู “ข้อมูล FAQ” เป็นเมนูสำหรับจัดการข้อมูล FAQ สำหรับให้ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้ามา
จัดการข้อมูล FAQ ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 8.1 เมนูย่อย คำอธิบายข้อมูล FAQ 
 เมนูย่อย “คำอธิบายข้อมูล FAQ” เป็นเมนูสำหรับจัดการคำอธิบายข้อมูล FAQ โดยผู้ใช้งานระบบ

สามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอคำอธิบายข้อมูล FAQ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องแท็บเลือกภาษาการแสดงผลข้อมูล 
2 ช่องแสดงรายละเอียดข้อมูล  
3 แสดงสถานะเผยแพร่ 

 

 8.1.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลคำอธิบายข้อมูล FAQ 
1. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

2. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล   
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลคำอธิบายข้อมูล FAQ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเลือกภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
2 ช่องสำหรับเลือกเครื่องมือตกแต่งกำหนดการแสดงข้อมูล 
3 ช่องสำหรับกรอกข้อมูลรายละเอียด 
4 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
6 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 8.2 เมนูย่อย หมวดหมู่ FAQ 
 เมนูย่อย “หมวดหมู่ FAQ” เป็นเมนูสำหรับหมวดหมู่ FAQ โดยผู้ใช้งานระบบสามารถจัดการข้อมูล 

เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการหมวดหมู่ FAQ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องกรอกข้อมูลชื่อหมวดหมู่ FAQ 
2 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
3 ปุ่ม  สำหรับเพิ่มหมวดหมู่ดาวน์โหลด 
4 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
5 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
6 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 

 8.2.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่ FAQ 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลหมวดหมู่ FAQ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกรอกชื่อ หมวดหมู่ FAQ (ภาษาไทย) 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อ หมวดหมู่ FAQ (ภาษาอังกฤษ) 
3 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
4 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 8.3 เมนูย่อย รายการ FAQ  
 เมนูย่อย “รายการ FAQ” เป็นเมนูสำหรับเพ่ิมรายการ FAQ โดยผู้ใช้งานระบบ สามารถจัดการข้อมูล 

เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการรายการ FAQ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องเลือกลักษณะแสดงผล 
2 ช่องกำหนดแสดงตามตัวอักษร 
3 ช่องกรอกข้อมูลชื่อรายการ FAQ 
4 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 
6 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
7 ช่องกรอกข้อมูลสำหรับเรียงลำดับข้อมูล 
8 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
9 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
10 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 8.3.1 ขั้นตอนการเพิ่มรายการ FAQ 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลรายการ FAQ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเลือกหมวดหมู่ 
2 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
3 ช่องสำหรับกรอกคำถาม 
4 ช่องสำหรับกรอกคำตอบ 
5 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
6 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
7 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 8.3.2 ขั้นตอนการกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
1. กำหนดข้อมูลลำดับการแสดงลงในช่องที่ระบบกำหนด  

 
รูปภาพแสดงสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

9. จัดการรายการเนื้อหา 
 ก่อนที่ผู้ใช้งานจะทำการสร้างรายการเนื้อหา ต้องมีการกำหนดเมนู ที่จะทำการแสดงข้อมูลขึ้นมา 
โดยสามารถไปเลือกท่ีเมนู “ลักษณะเว็บไซต์”>”โครงสร้างเมนู” โดยสามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ และ
แก้ไขได ้

 
รูปภาพแสดงหน้าจอโครงสร้างเมนู 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 
2 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
3 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
4 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 

 9.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลเมนู 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมลงในช่องที่ระบบกำหนด  

3. จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  เพ่ือคืน
ค่าข้อมูล 

 

 

รูปภาพแสดงสำหรับการเพ่ิมข้อมูลเมนู 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเลือกประเภทเมนู 
2 ช่องสำหรับเลือก รูปแบบข้อมูล ได้แก่ รายการเนื้อหา, เนื้อหาแบบหนึ่งหน้า, รายการดาวน์โหลด 
3 ช่องสำหรับเลือก สังกัดเมนู ที่ใช้สำหรับแสดงรายการเมนู ไว้ภายใต้ สังกัดเมนูที่เลือก (ไม่บังคับ

เลือก) 
4 ช่องสำหรับกรอกชื่อเมนู (ภาษาไทย) 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

ลำดับ คำอธิบาย 
5 ช่องสำหรับกรอกชื่อเมนู (ภาษาอังกฤษ) 
6 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล 
7 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
8 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 9.2 ขั้นตอนการแสดงรายการเมนู Content รายการเนื้อหา 
 เมื่อผู้ใช้งานทำการสร้างเมนู และกำหนดประเภทการแสดงผลของเมนูนั้นๆ ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว 

ระบบจะทำการแสดง รายการเมนู ที่เพิ่มเข้าไปให้  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลเนื้อหา 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 รายการเมนูที่สร้างขึ้นมาใหม่ 
2 ช่องสำหรับการเลือกลักษณะแสดงผล 
3 ช่องกำหนดแสดงตามตัวอักษร 
4 ช่องกรอกข้อมูลชื่อข้อมูลเนื้อหา 
5 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
6 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลเนื้อหา 
7 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

ลำดับ คำอธิบาย 
8 ช่องกรอกข้อมูลสำหรับเรียงลำดับข้อมูล 
9 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
10 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
11 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 9.2.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลรายการเนื้อหา 

1. กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพ่ิมข้อมูลใหม่
ขึ้นมา 

2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลรายการเนื้อหา 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
2 ช่องสำหรับกรอกหัวข้อ 
3 ช่องสำหรับกรอกรายละเอียด 
4 ช่องสำหรับกรอกข้อมูล URL สำหรับเชื่อมโยงรูปภาพหน้าปก 
5 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์รูปภาพ 
6 ช่องสำหรับกรอกข้อมูล คำค้นหา Tag 
7 ช่องสำหรับกรอกข้อมูลเนื้อหา 
8 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์รูปภาพประกอบ 
9 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์เอกสาร 
10 ช่องสำหรับกรอกข้อมูลเนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง 
11 ช่องสำหรับเลือกวันที่เริ่มแสดง 

12 ช่องสำหรับเลือกวันที่สิ้นสุดแสดง 
13 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
14 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
15 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 

 9.2.2 ขั้นตอนการกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
1. กำหนดข้อมูลลำดับการแสดงลงในช่องที่ระบบกำหนด  

 
รูปภาพแสดงสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
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ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

 9.3 ขั้นตอนการแสดงรายการเมนู Content เนื้อหาแบบหนึ่งหน้า 
 เมื่อผู้ใช้งานทำการสร้างเมนู และกำหนดประเภทการแสดงผลของเมนูนั้นๆ ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว 

ระบบจะทำการแสดง รายการเมนู ที่เพิ่มเข้าไปให้ 

 เมื่อผู้ใช้งานทำการสร้างเมนู และกำหนดประเภทการแสดงผลของเมนูนั้นๆ ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว 

ระบบจะทำการแสดง รายการเมนู ที่เพิ่มเข้าไปให้  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลเนื้อหาแบบหนึ่งหน้า 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 รายการเมนูที่สร้างขึ้นมาใหม่ 
2 ช่องสำหรับการเพ่ิมข้อมูลสำหรับ Content แบบหนึ่งหน้า 
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 9.3.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลรายการเนื้อหา 
1. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

2. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลรายการเนื้อหา 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
2 ช่องสำหรับเครื่องมือการบริหารข้อมูล Content 
3 ช่องสำหรับกรอกรายละเอียดเนื้อหา  
4 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์เอกสาร 
5 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
6 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
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 9.4 ขั้นตอนการแสดงรายการเมนู Content แบบไฟล์ดาวน์โหลด 
 เมื่อผู้ใช้งานทำการสร้างเมนู และกำหนดประเภทการแสดงผลของเมนูนั้นๆ ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว 

ระบบจะทำการแสดง รายการเมนู ที่เพิ่มเข้าไปให้ โดยที่แบบประเภทเนื้อหา ไฟล์ดาวน์โหลดนั้น ระบบจะทำ

การสร้างเมนูย่อย ขึ้นมา 2 เมนู ได้แก่ 1. เมนูหมวดหมู่ (ชื่อที่กำหนด) 2.รายการ (ชื่อที่กำหนด) ดังรูป 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอรายการหมวดหมู่  

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 รายการเมนู หมวดหมู่ ที่สร้างขึ้นใหม่ 
2 ช่องกรอกข้อมูลชื่อข้อมูลค้นหา 
3 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
4 ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่ 
5 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
6 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
7 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 

 9.4.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่ 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
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3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลหมวดหมู่ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกรอกชื่อ หมวดหมู่กิจกรรม (ภาษาไทย) 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อ หมวดหมู่กิจกรรม (ภาษาอังกฤษ) 
3 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
4 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
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 9.4.2 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลรายการไฟล์ดาวน์โหลดภายใต้หมวดหมู่ 
 เมื่อผู้ใช้งานทำการสร้างเมนู และกำหนดประเภทการแสดงผลของเมนูนั้นๆ ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว 

ระบบจะทำการแสดง รายการเมนู ที่เพิ่มเข้าไปให้ โดยที่แบบประเภทเนื้อหา ไฟล์ดาวน์โหลดนั้น ระบบจะทำ

การสร้างเมนูย่อย ขึ้นมา 2 เมนู ได้แก่ 1. เมนูหมวดหมู่ (ชื่อที่กำหนด) 2.รายการ (ชื่อที่กำหนด) ดังรูป 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลรายการไฟล์ดาวน์โหลดที่สร้างขึ้น 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 รายการเมนูที่สร้างขึ้นมาใหม่ 
2 ช่องสำหรับการเลือกลักษณะแสดงผล 
3 ช่องกำหนดแสดงตามตัวอักษร 
4 ช่องกรอกข้อมูลชื่อข้อมูลรายการ 
5 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
6 ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลรายการ 
7 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
8 ช่องกรอกข้อมูลสำหรับเรียงลำดับข้อมูล 
9 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
10 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
11 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 
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 9.4.3 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลรายการไฟล์ดาวน์โหลด 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลรายการไฟล์ดาวน์โหลด 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเลือกชื่อหมวดหมู่ที่สร้างขึ้น 
2 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
3 ช่องสำหรับกรอกหัวข้อ 
4 ช่องสำหรับกรอกรายละเอียด 
5 ช่องสำหรับกรอกข้อมูล URL สำหรับเชื่อมโยงไฟล์ 
6 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์เอกสาร 
7 ช่องสำหรับเลือกวันที่เริ่มแสดง 

8 ช่องสำหรับเลือกวันที่สิ้นสุดแสดง 
9 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
10 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
11 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
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 9.4.4 ขั้นตอนการกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
1. กำหนดข้อมูลลำดับการแสดงลงในช่องที่ระบบกำหนด  

 
รูปภาพแสดงสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
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10. เมนูปฏิทินกิจกรรม 
 เมนู “ปฏิทินกิจกรรม” เป็นเมนูสำหรับการเพ่ิมข้อมูลกิจกรรมบนปฏิทิน โดยผู้ใช้งานระบบ
สามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข ข้อมูลได้

 
รูปภาพแสดงหน้าจอปฏิทินกิจกรรม 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ปุ่ม  สำหรับต้องการเพ่ิมข้อมูลปฏิทินกิจกรรม 
2 

ปุ่ม  สำหรับกดย้อนหลัง ไปข้างหน้า การแสดงของเดือน 
3 

ปุ่ม  สำหรับเรียกดูข้อมูลวันนี้ 
4 

ปุ่ม  สำหรับเลือกดูข้อมูลปฏิทินกิจกรรมแบบ รายเดือน,รายสัปดาห์, 
รายวัน 
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ลำดับ คำอธิบาย 
5 แสดงข้อมูลปฏิทินในรูปแบบวันที่ 

 

 10.1 ขั้นตอนการเพิ่มปฏิทินกิจกรรม 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมปฏิทินกิจกรรม 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเลือกวันทีเริ่มกิจกรรม 
2 ช่องสำหรับเลือกวันทีสิ้นสุดกิจกรรม 
3 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
4 ช่องสำหรับกรอกหัวข้อ 
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ลำดับ คำอธิบาย 
5 ช่องสำหรับกรอกรายละเอียด 
6 ช่องสำหรับกรอกข้อมูล URL สำหรับเชื่อมโยงรูปภาพ 
7 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์เอกสาร 
8 ช่องสำหรับเลือกวันที่เริ่มแสดง 

9 ช่องสำหรับเลือกวันที่สิ้นสุดแสดง 
10 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
11 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
12 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
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11. เมนูข้อมูลดาวน์โหลด 
 เมนู “ข้อมูลดาวน์โหลด” เป็นเมนูสำหรับจัดการข้อมูลไฟล์ สำหรับให้ผู้ใช้งานระบบ สามารถเข้า
มาจัดการไฟล์ดาวน์โหลด ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 11.1 เมนูย่อย หมวดหมู่ดาวน์โหลด 
 เมนูย่อย “หมวดหมู่ดาวน์โหลด” เป็นเมนูสำหรับหมวดหมู่ของไฟล์เอกสาร  โดยผู้ใช้งานระบบ

สามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการหมวดหมู่ดาวน์โหลด 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องกรอกข้อมูลชื่อหมวดหมู่ดาวน์โหลด 
2 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
3 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มหมวดหมู่ดาวน์โหลด 
4 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
5 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
6 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 
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 11.1.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลรายการเนื้อหา 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลรายการเนื้อหา 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกรอกชื่อ หมวดหมู่ดาวน์โหลด (ภาษาไทย) 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อ หมวดหมู่ดาวน์โหลด (ภาษาอังกฤษ) 
3 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
4 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 11.2 เมนูย่อย รายการดาวน์โหลด 
 เมนูย่อย “รายการดาวน์โหลด” เป็นเมนูสำหรับเพ่ิมไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  โดยผู้ใช้งานระบบ 

สามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 
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รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการหมวดหมู่ดาวน์โหลด 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องเลือกลักษณะแสดงผล 
2 ช่องกำหนดแสดงตามตัวอักษร 
3 ช่องกรอกข้อมูลชื่อรายการดาวน์โหลด 
4 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 
6 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
7 ช่องกรอกข้อมูลสำหรับเรียงลำดับข้อมูล 
8 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
9 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
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ลำดับ คำอธิบาย 
10 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 

 11.2.1 ขั้นตอนการเพิ่มรายการดาวน์โหลด 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลรายการเนื้อหา 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเลือกหมวดหมู่ 
2 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
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ลำดับ คำอธิบาย 
3 ช่องสำหรับกรอกหัวข้อ 
4 ช่องสำหรับกรอกรายละเอียด 
5 ช่องสำหรับกรอกข้อมูล URL สำหรับเชื่อมโยงรูปภาพ 
6 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์รูปภาพ 
7 ช่องสำหรับเลือกวันที่เริ่มแสดง 

8 ช่องสำหรับเลือกวันที่สิ้นสุดแสดง 
9 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
10 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
11 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 11.2.2 ขั้นตอนการกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
2. กำหนดข้อมูลลำดับการแสดงลงในช่องที่ระบบกำหนด  

 
รูปภาพแสดงสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
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 11.3 เมนู ตั้งค่าไฟล์ 
 เมนูย่อย “ตั้งค่าไฟล์” เป็นเมนูสำหรับตั้งค่าไฟล์ โดยผู้ใช้งานระบบ สามารถจัดการข้อมูล ตั้งค่าไฟล์ 

ได้ 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอตั้งค่าไฟล์ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องแสดงรายละเอียดข้อมูลการตั้งค่าไฟล์ 

 11.3.1 ขั้นตอนการตั้งค่าไฟล์ 
1. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด 

2. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  
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รูปภาพแสดงหน้าจอตั้งค่าไฟล์ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกรอกชนิดไฟล์ที่อนุญาตให้แนบ 
2 ช่องสำหรับกรอกขนาดไฟล์ที่อนุญาตให้แนบทั้งหมด (KB) 
3 ช่องสำหรับกรอกขนาดไฟล์ที่อนุญาตให้แนบต่อ 1 ไฟล์ (KB) 
4 ช่องสำหรับกรอกจำนวนไฟล์ที่อนุญาตให้แนบ 
5 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
6 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
12. เมนูประชาสัมพันธ์ 
 เมนู “ประชาสัมพันธ์” เป็นเมนูสำหรับจัดการข้อมูลประชาสัมพันธ์และร่วมงานกับสถาบัน 
สำหรับให้ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้ามาจัดการข้อมูลประชาสัมพันธ์และร่วมงานกับสถาบัน ที่กำหนดไว้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 12.1 เมนูย่อย ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
 เมนูย่อย “ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป” เป็นเมนูสำหรับเพ่ิมรายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย

ผู้ใช้งานระบบ สามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการรายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
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ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องเลือกลักษณะแสดงผล 
2 ช่องกำหนดแสดงตามตัวอักษร 
3 ช่องกรอกข้อมูลชื่อรายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
4 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 
6 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
7 ช่องกรอกข้อมูลสำหรับเรียงลำดับข้อมูล 
8 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
9 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
10 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 

 12.1.1 ขั้นตอนการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพ่ิมข้อมูลใหม่
ขึ้นมา 

2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  
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รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
2 ช่องสำหรับกรอกหัวข้อ 
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ลำดับ คำอธิบาย 
3 ช่องสำหรับกรอกรายละเอียด 
4 ช่องสำหรับกรอกข้อมูล URL สำหรับเชื่อมโยงรูปภาพ 
5 ช่องสำหรับกรอกคำค้นหา Tag 
6 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์รูปภาพ 
7 ช่องสำหรับกรอกเนื้อหา 
8 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์รูปภาพประกอบ 
9 ช่องสำหรับกรอก ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง 
10 ช่องสำหรับเลือกวันที่เริ่มแสดง 

11 ช่องสำหรับเลือกวันที่สิ้นสุดแสดง 
12 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
13 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
14 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 12.1.2 ขั้นตอนการกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
1. กำหนดข้อมูลลำดับการแสดงลงในช่องที่ระบบกำหนด  

 
รูปภาพแสดงสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

 12.2 เมนูย่อย ร่วมงานสถาบัน 
 เมนู “ร่วมงานสถาบัน” เป็นเมนูสำหรับจัดการข้อมูลร่วมงานสถาบัน สำหรับให้ผู้ใช้งานระบบ
สามารถเข้ามาจัดการข้อมูลร่วมงานสถาบัน ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 12.2.1 เมนูย่อย คำอธิบายร่วมงานกับสถาบัน  
 เมนูย่อย “คำอธิบายร่วมงานกับสถาบัน” เป็นเมนูสำหรับคำอธิบายร่วมงานกับสถาบัน โดยผู้ใช้งาน

ระบบสามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอคำอธิบายร่วมงานกับสถาบัน 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องแท็บเลือกภาษาการแสดงผลข้อมูล 
2 ช่องแสดงรายละเอียดข้อมูล  
3 แสดงสถานะเผยแพร่ 

 

 12.2.1.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลคำอธิบายร่วมงานกับสถาบัน 
1. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

2. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  
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รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลคำอธิบายร่วมงานกับสถาบัน 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเลือกภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
2 ช่องสำหรับเลือกเครื่องมือตกแต่งกำหนดการแสดงข้อมูล 
3 ช่องสำหรับกรอกข้อมูลรายละเอียด 
4 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
6 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 12.2.2 เมนูย่อย รายช่ือตำแหน่ง  
 เมนูย่อย “รายชื่อตำแหน่ง” เป็นเมนูสำหรับเพ่ิมข้อมูลรายชื่อตำแหน่ง  โดยผู้ใช้งานระบบ สามารถ

จัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 
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รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการรายชื่อตำแหน่ง 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องเลือกลักษณะแสดงผล 
2 ช่องกำหนดแสดงตามตัวอักษร 
3 ช่องกรอกข้อมูลชื่อรายชื่อตำแหน่ง   
4 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 
6 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
7 ช่องกรอกข้อมูลสำหรับเรียงลำดับข้อมูล 
8 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
9 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
10 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 
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 12.2.2.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลรายช่ือตำแหน่ง 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลรายชื่อตำแหน่ง 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
2 ช่องสำหรับกรอกหัวข้อ รายชื่อตำแหน่ง 
3 ช่องสำหรับกรอกรายละเอียด 
4 ช่องสำหรับเลือกวันที่เริ่มแสดง 

5 ช่องสำหรับเลือกวันที่สิ้นสุดแสดง 
6 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
7 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
8 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
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 12.2.2.2 ขั้นตอนการกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
1. กำหนดข้อมูลลำดับการแสดงลงในช่องที่ระบบกำหนด  

 
รูปภาพแสดงสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

13. เมนูพิเศษ 
 เมนู “พิเศษ” เป็นเมนูสำหรับจัดการข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลโรงพยาบาล, การับรอง, ผู้เยี่ยมสำรวจ 
สำหรับให้ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้ามาจัดการข้อมูล เช่น เพิ่ม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้
งานข้อมูลได ้

 13.1 เมนู ข้อมูลโรงพยาบาล 
 เมนูย่อย “ข้อมูลโรงพยาบาล” เป็นเมนูสำหรับเพ่ิมข้อมูลโรงพยาบาล โดยผู้ใช้งานระบบ สามารถ

จัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 

 13.1.1 เมนูย่อย ประเภทสถานพยาบาล  
 เมนูย่อย “ประเภทสถานพยาบาล” เป็นเมนูสำหรับเพ่ิมข้อมูลประเภทสถานพยาบาล  โดยผู้ใช้งาน

ระบบสามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการประเภทสถานพยาบาล 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องกรอกข้อมูลชื่อประเภทสถานพยาบาล 
2 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
3 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มประเภทสถานพยาบาล 
4 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
5 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
6 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 13.1.1.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลประเภทสถานพยาบาล   

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลประเภทสถานพยาบาล   

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกรอกชื่อ ประเภทสถานพยาบาล (ภาษาไทย) 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อ ประเภทสถานพยาบาล (ภาษาอังกฤษ) 
3 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
4 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 13.1.2 เมนูย่อย ข้อมูลสังกัด 
 เมนูย่อย “ข้อมูลสังกัด” เป็นเมนูสำหรับเพิ่มข้อมูลสังกัด โดยผู้ใช้งานระบบสามารถจัดการข้อมูล เช่น 

เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลสังกัด 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องกรอกข้อมูลชื่อข้อมูลสังกัด 
2 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
3 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลสังกัด 
4 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
5 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
6 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 13.1.2.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลสังกัด 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลสังกัด 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกรอกชื่อ ข้อมูลสังกัด (ภาษาไทย) 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อ ข้อมูลสังกัด (ภาษาอังกฤษ) 
3 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
4 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 13.1.3 เมนูย่อย ชนิดโรงพยาบาล 
 เมนูย่อย “ชนิดโรงพยาบาล” เป็นเมนูสำหรับเพ่ิมข้อมูลชนิดโรงพยาบาล โดยผู้ใช้งานระบบสามารถ

จัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการชนิดโรงพยาบาล 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องกรอกข้อมูลชื่อชนิดโรงพยาบาล 
2 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
3 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลชนิดโรงพยาบาล 
4 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
5 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
6 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 13.1.3.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลชนิดโรงพยาบาล 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลชนิดโรงพยาบาล 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกรอกชื่อ ชนิดโรงพยาบาล (ภาษาไทย) 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อ ชนิดโรงพยาบาล (ภาษาอังกฤษ) 
3 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
4 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 13.1.4 เมนูย่อย ระดับขั้น 
 เมนูย่อย “ระดับขั้น” เป็นเมนูสำหรับเพ่ิมข้อมูลระดับขั้น โดยผู้ใช้งานระบบสามารถจัดการข้อมูล เช่น 

เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการระดับขั้น 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องกรอกข้อมูลชื่อระดับขั้น  
2 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
3 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลระดับขั้น 
4 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
5 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
6 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 13.1.4.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลระดับขั้น 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลระดับขั้น 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกรอกชื่อ ระดับชั้น (ภาษาไทย) 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อ การประเมินรับรอง (ภาษาไทย) 
3 ช่องสำหรับกรอกชื่อ ระดับชั้น (ภาษาอังกฤษ) 
4 ช่องสำหรับกรอกชื่อ การประเมินรับรอง (ภาษาอังกฤษ) 
5 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
6 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
7 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 

 13.1.5 เมนูย่อย ข้อมูลโรงพยาบาล  
 เมนูย่อย “ข้อมูลโรงพยาบาล” เป็นเมนูสำหรับเพ่ิมข้อมูลโรงพยาบาล โดยผู้ใช้งานระบบสามารถ

จัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลโรงพยาบาล 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องกรอกข้อมูลชื่อข้อมูลโรงพยาบาล 
2 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
3 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลโรงพยาบาล 
4 ดูข้อมูลใบรับรอง 
5 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
6 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
7 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 

 13.1.5.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลโรงพยาบาล 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลโรงพยาบาล 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อสถานพยาบาล 
3 ช่องสำหรับกรอกหมายเหตุ 
4 ช่องสำหรับกรอกข้อมูล URL สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลโรงพยาบาล 
5 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์รูปภาพ 
6 ช่องสำหรับกรอก H code 
7 ช่องสำหรับกรอก HA code 
8 ช่องสำหรับเลือกจังหวัด 
9 ช่องสำหรับเลือกเขต 
10 ช่องสำหรับกรอก ละติจูด 
11 ช่องสำหรับกรอก ลองติจูด 
12 ช่องสำหรับเลือกประเภทสถานพยาบาล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

ลำดับ คำอธิบาย 
13 ช่องสำหรับเลือกสังกัด 
14 ช่องสำหรับเลือกชนิดโรงพยาบาล 
15 ช่องสำหรับกรอกจำนวนเตียงที่ขอ 
16 ช่องสำหรับกรอกจำนวนเตียงที่เปิดจริง 

17 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
18 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
19 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 13.1.5.2 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลใบรับรอง 
 เป็นเมนูสำหรับเพ่ิมข้อมูลใบรับรอง โดยผู้ใช้งานระบบสามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และ

กำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลใบรับรอง 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องกรอกข้อมูลชื่อใบรับรอง 
2 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
3 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลการรับรอง 
4 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
5 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
6 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 1) ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลใบรับรอง 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลการรับรอง 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเลือกวันที่เริ่มการรับรอง 
2 ช่องสำหรับเลือกวันที่สิ้นสุดการรับรอง 
3 ช่องสำหรับเลือกระดับ 
4 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์เอกสาร 
6 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
7 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

14. เมนูข้อมูลเว็บบอร์ด 
 เมนู “ข้อมูลเว็บบอร์ด” เป็นเมนูสำหรับจัดการข้อมูลเว็บบอร์ด สำหรับให้ผู้ใช้งานระบบสามารถ
เข้ามาจัดการข้อมูลเว็บบอร์ด ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 14.1 เมนูย่อย หมวดหมู่เว็บบอร์ด 
 เมนูย่อย “หมวดหมู่เว็บบอร์ด” เป็นเมนูสำหรับเพ่ิมหมวดหมู่เว็บบอร์ด โดยผู้ใช้งานระบบ สามารถ

จัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการหมวดหมู่เว็บบอร์ด 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องกรอกข้อมูลชื่อหมวดหมู่เว็บบอร์ด 
2 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
3 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 
4 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
5 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
6 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 

 14.1.1 ขั้นตอนการเพิ่มหมวดหมู่เว็บบอร์ด 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
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2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลหมวดหมู่เว็บบอร์ด 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกรอกชื่อ หมวดหมู่เว็บบอร์ด (ภาษาไทย) 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อ หมวดหมู่เว็บบอร์ด (ภาษาอังกฤษ) 
3 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
4 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 14.2 เมนูย่อย กรองข้อความ  
 เมนูย่อย “กรองข้อความ” เป็นเมนูสำหรับเพ่ิมกรองข้อความ โดยผู้ใช้งานระบบ สามารถจัดการ

ข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 
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รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการกรองข้อความ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องกรอกข้อมูลชื่อกรองข้อความ 
2 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
3 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 

 14.2.1 ขั้นตอนการเพิ่มกรองข้อความ  
1. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

2. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลกรองข้อความ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกรอกชื่อ คำที่ไม่เหมาะสม 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อ คำที่ใช้แทนที่ 
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ลำดับ คำอธิบาย 
3 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 

  

14.3 เมนูย่อย สร้างกระทู้ใหม่ 
 เมนูย่อย “สร้างกระทู้ใหม่” เป็นเมนูสำหรับจัดการสร้างกระทู้ใหม ่โดยผู้ใช้งานระบบ สามารถสร้าง

กระทู้ใหม ่โดยที่ทำการเลือกเมนู เว็บบอร์ด > สร้างกระทู้ใหม่ (ฝั่งหน้าเว็บไซต์) 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลกระทู้ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ปุ่ม  สำหรับการสร้างกระทู้ใหม่ 
2 แสดงรายการข้อมูลกระทู้  

 

 14.3.1 ขั้นตอนการสร้างกระทู้  
1. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด  

2. จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือดำเนินการขอสร้างกระทู้ใหม่   
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รูปภาพแสดงหน้าจอการสร้างกระทู้ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเลือกหัวข้อกระทู้สนทนา 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อหัวข้อ 
3 ช่องสำหรับกรอกรายละเอียดกระทู้ 
4 ช่องสำหรับเลือก ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ 
5 ปุ่ม  สำหรับส่งข้อความเพ่ือขอสร้างกระทู้ใหม่ 

 

 14.4 เมนูย่อย รอการอนุมัติกระทู้ 
 เมนูย่อย “รอการอนุมัติกระทู้” เป็นเมนูสำหรับอนุมัติกระทู้ โดยผู้ใช้งานระบบ สามารถจัดการข้อมูล 

เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 
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รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการรอการอนุมัติกระทู้ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องเลือกลักษณะแสดงผล 
2 ช่องกำหนดแสดงตามตัวอักษร 
3 ช่องกรอกข้อมูลชื่อ 
4 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
5 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
6 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
7 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
8 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 

 14.4.1 ขั้นตอนการอนุมัติกระทู ้ 
1. เลือกข้อมูลกระทู้ที่ต้องการอนุมัติ 

2. จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือดำเนินการอนุมัติกระทู้ เพ่ือให้แสดงผลผ่านเว็บไซต์   
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รูปภาพแสดงหน้าจอการอนุมัติกระทู้ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 แสดงรายละเอียดข้อมูลกระทู้ 
2 กดปุ่ม  เพ่ืออนุมัติกระทู้ 

 

 14.5 เมนูย่อย หัวข้อกระทู ้
 เมนูย่อย “หัวข้อกระทู้” เป็นเมนูสำหรับจัดการหัวข้อกระทู้ โดยผู้ใช้งานระบบ สามารถจัดการข้อมูล 

เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 
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รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการหัวข้อกระทู้ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องเลือกลักษณะแสดงผล 
2 ช่องกำหนดแสดงตามตัวอักษร 
3 ช่องกรอกข้อมูลชื่อหัวข้อกระทู้ 
4 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
5 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
6 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
7 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
8 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 

 14.5.1 ขั้นตอนการดูหัวข้อกระทู ้

1. เลือกหัวข้อกระทู้ที่ต้องการดูรายละเอียด กดปุ่ม   เพ่ือดูข้อมูล 
2. แสดงรายละเอียดข้อมูลกระทู้ 
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รูปภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลกระทู้ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 แสดงรายละเอียดข้อมูลกระทู้ 
2 สถานะการเผยแพร่กระทู้ 

 

15. เมนูข้อมูลติดต่อสถาบัน  
 เมนู “ข้อมูลติดต่อสถาบัน” เป็นเมนูสำหรับจัดการข้อมูลติดต่อสถาบัน สำหรับให้ผู้ใช้งานระบบ
สามารถเข้ามาจัดการข้อมูลติดต่อสถาบัน ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



84 
 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลติดต่อสถาบัน 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องแท็บเลือกภาษาการแสดงผลข้อมูล 
2 ช่องแสดงรายละเอียดข้อมูล  

 

 15.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลติดต่อสถาบัน 
1. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

2. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล   
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รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลติดต่อสถาบัน 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อหน่วยงาน 
3 ช่องสำหรับกรอกที่อยู่หน่วยงาน 
4 ช่องสำหรับกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
5 ช่องสำหรับกรอกข้อมูลเบอร์โทรสาร 
6 ช่องสำหรับกรอกข้อมูลอีเมล 
7 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์รูปภาพแผนที่ 
8 ช่องสำหรับกรอกข้อมูลแผนที่ (Ifrmae URL) 

9 
ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 

10 
ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 



86 
 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

16. เมนูช่องทางโซเชียลสถาบัน  
 เมนู “ช่องทางโซเชียลสถาบัน” เป็นเมนูสำหรับจัดการช่องทางโซเชียลสถาบัน สำหรับให้ผู้ใช้งาน
ระบบสามารถเข้ามาจัดการช่องทางโซเชียลสถาบัน ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอช่องทางโซเชียลสถาบัน 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องแสดงรายละเอียดช่องทางโซเชียลสถาบัน  

 

 16.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลช่องทางโซเชียลสถาบัน  
1. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

2. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล   
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รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลช่องทางโซเชียลสถาบัน 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกรอกชื่อโซเชียล Facebook 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อโซเชียล Youtube 

3 ช่องสำหรับกรอกชื่อโซเชียล Twitter 

4 ช่องสำหรับกรอกชื่อโซเชียล Instagram 

5 
ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 

6 
ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 

 

17. เมนูรายการติดต่อสถาบัน 
 เมนู “รายการติดต่อสถาบัน” เป็นเมนูสำหรับจัดการข้อมูลรายการติดต่อสถาบัน สำหรับให้
ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้ามาจัดการรายการติดต่อสถาบัน ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รูปภาพแสดงหน้าจอรายการติดต่อสถาบัน 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องแสดงรายละเอียดรายการติดต่อสถาบัน 

 

 17.1 ขั้นตอนการเพิ่มติดต่อสถาบัน  

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับแจ้งเรื่องติดต่อสถาบันฝั่งหน้า
เว็บไซต์ 

2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือส่งเรื่องติดต่อสถาบัน 
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รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลประเภทเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเลือกชื่อ-นามสกุล 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อ Email ผู้ติดต่อ 
3 ช่องสำหรับกรอกเบอร์โทรศัพท์ 
4 ช่องสำหรับกรอกรายละเอียด 

5 ช่องเลือก ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ 
6 

ปุ่ม  สำหรับส่งเรื่องติดต่อสถาบัน 
18. เมนูข้อมูลบุคลากรหน่วยงาน  
 เมนู “ข้อมูลบุคลากรหน่วยงาน” เป็นเมนูสำหรับจัดการข้อมูลข้อมูลบุคลากรหน่วยงาน โดย
ผู้ใช้งานระบบ สามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 
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รูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลบุคลากรหน่วยงาน 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องเลือกลักษณะแสดงผล 
2 ช่องกำหนดแสดงตามตัวอักษร 
3 ช่องกรอกข้อมูลชื่อข้อมูลบุคลากรหน่วยงาน 
4 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลบุคลากรหน่วยงาน 
6 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
7 ช่องกรอกข้อมูลสำหรับเรียงลำดับข้อมูล 
8 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
9 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
10 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 

 18.1 ขั้นตอนการเพิ่มบุคลากรหน่วยงาน 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่
ขึ้นมา 

2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อ-นามสกุล 
3 ช่องสำหรับกรอกตำแหน่ง 
4 ช่องสำหรับกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ 
5 ช่องสำหรับกรอกอีเมล 
6 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์รูปภาพ 
7 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
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ลำดับ คำอธิบาย 
8 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
9 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 18.2 ขั้นตอนการกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
1. กำหนดข้อมูลลำดับการแสดงลงในช่องที่ระบบกำหนด  

 
รูปภาพแสดงสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

19. เมนูข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
 เมนู “ข้อมูลเรื่องร้องเรียน” เป็นเมนูสำหรับจัดการข้อมูลเรื่องร้องเรียน สำหรับให้ผู้ใช้งานระบบ
สามารถเข้ามาจัดการข้อมูลเรื่องร้องเรียน ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 19.1 เมนูย่อย ประเภทเรื่องร้องเรียน 
 เมนูย่อย “ประเภทเรื่องร้องเรียน” เป็นเมนูสำหรับเพ่ิมประเภทเรื่องร้องเรียน โดยผู้ใช้งานระบบ 

สามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 
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รูปภาพแสดงหน้าจอจัดการประเภทเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องกรอกข้อมูลชื่อประเภทเรื่องร้องเรียน 
2 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
3 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 
4 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
5 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
6 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 

 19.1.1 ขั้นตอนการเพิ่มประเภทเรื่องร้องเรียน 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่
ขึ้นมา 

2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  
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รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลประเภทเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกรอกชื่อ ประเภทเรื่องร้องเรียน (ภาษาไทย) 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อ ประเภทเรื่องร้องเรียน (ภาษาอังกฤษ) 
3 ช่องสำหรับกรอกชื่อ Email สำหรับรับเรื่อง 
4 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
5 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
6 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 

 19.2 เมนูย่อย รายการเรื่องร้องเรียน 
 เมนูย่อย “รายการเรื่องร้องเรียน” เป็นเมนูสำหรับจัดการรายการเรื่องร้องเรียน โดยผู้ใช้งานระบบ 

สามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 
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รูปภาพแสดงหน้าจอรายการเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องกรอกข้อมูลชื่อเรื่องร้องเรียน 
2 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
3 

ปุ่ม  ดูรายละเอียดข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
 

ดำเนินการกดปุ่ม  เพ่ือดูรายละเอียดข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
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รูปภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 แสดงรายละเอียดการแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 

 19.2.1 ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียน 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ฝั่งหน้าเว็บไซต์ 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด 

3. จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือส่งเรื่องร้องเรียน  
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการแจ้งเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเลือกชื่อ ประเภทเรื่องร้องเรียน 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อ-นามสกุล ผู้ร้อง 
3 ช่องสำหรับกรอกชื่อ Email ผู้ร้อง 
4 ช่องสำหรับกรอกชื่อ แผนก (สำหรับเจ้าหน้าที่) 

5 ช่องสำหรับกรอกชื่อ หัวเรื่อง 

6 ช่องสำหรับกรอกชื่อ รายละเอียด 

7 ช่องสำหรับกรอกชื่อ ที่อยู่ 

8 ช่องสำหรับเลือกชื่อ จังหวัด 

9 
ปุ่ม  สำหรับแนบเอกสารแนบ 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

ลำดับ คำอธิบาย 
10 ช่องเลือก ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ 
11 

ปุ่ม  สำหรับส่งเรื่องร้องเรียน 
 

20. เมนู Chatbot  
การสอน Bot ให้เข้าใจบทสนทนาด้วย Dialogflow 

ให้กด CREATE เบาๆ จากนั้นจะเจอหน้าแรกของ Agent ที่เราสร้างแล้ว โดยในหน้านี้ จะมี Intent 

พ้ืนฐานมาให้ 2 ตัว 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอ Intents 

  20.1 Default Fallback Intent 

หน้าที่ของ Intent ตัวนี้คือ เมื่อไรที่ผู้ใช้ป้อนอะไรมาแล้วมันไม่เข้าใจ มันจะวิ่งเข้า Intent ตัวนี้ ลอง

กดเข้าไปดู จะพบว่ามี section ที่ชื่อ Responses มีข้อความที่แสดงความไม่เข้าใจ กรอกไว้เป็นตัวอย่างหลาย

บรรทัดเลย ซึ่งเมื่อเราใช้งานจริงก็จะพบว่า หากเราพิมพ์อะไรที่มันไม่เข้าใจ มันจะสุ่มคำพูดใน responses 

ตอบกลับไปให้  
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อความ Default Fallback Intent 

  20.2 Default Welcome Intent 

หน้าที่ของ Intent ตัวนี้คือการทักทายกลับ กดเข้าไปดูจะพบว่าจะมีส่วนที่ชื่อ Training Phrases ที่

สอนให้ Dialogflow เข้าใจว่าเมื่อผู้ใช้พิมพ์คำท่ีอยู่ในบริบท หรือ context เหล่านี้เข้ามา ก็ให้สุ่มคำตอบใน 

Responses กลับไป  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอข้อความ Default Welcome Intent 
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 20.4 ขั้นตอนการทดสอบสอบถาม Chatbot   
1. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด 

2. จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือสอบถามข้อมูลจาก Chatbot  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการคุยกับ Chatbot  

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกรอกข้อความ ที่ต้องการสอบถามกับ Chatbot 

2 ปุ่ม  สำหรับส่งข้อมูลสอบถาม 
3 แสดงข้อความจาก Chatbot ทำการตอบกลับ 
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21. เมนูลักษณะเว็บไซต ์
 เมนู “ลักษณะเว็บไซต์” เป็นเมนูสำหรับจัดการข้อมูลเกี่ยวกับเมนู สำหรับให้ผู้ดูแลระบบสามารถ
เข้ามาจัดการข้อมูลเมนู ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 21.1 เมนูย่อย โครงสร้างเมนู 
 เมนูย่อย “โครงสร้างเมนู” เป็นเมนูสำหรับเพ่ิมเมนู โดยผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, 

ลบ และแก้ไขได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอโครงสร้างเมนู 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 
2 แสดงรายการโครงสร้างเมนู 
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 21.1.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลเมนู 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมลงในช่องที่ระบบกำหนด  

3. จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  เพ่ือคืน
ค่าข้อมูล 

 

รูปภาพแสดงสำหรับการเพ่ิมข้อมูลเมนู 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเลือกประเภทเมนู 
2 ช่องสำหรับเลือก รูปแบบข้อมูล ได้แก่ รายการเนื้อหา, เนื้อหาแบบหนึ่งหน้า, รายการดาวน์โหลด 
3 ช่องสำหรับเลือก สังกัดเมนู ที่ใช้สำหรับแสดงรายการเมนู ไว้ภายใต้ สังกัดเมนูที่เลือก (ไม่บังคับ

เลือก) 
4 ช่องสำหรับกรอกชื่อเมนู (ภาษาไทย) 
5 ช่องสำหรับกรอกชื่อเมนู (ภาษาอังกฤษ) 
6 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล 
7 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
8 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
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 21.1.2 ขั้นตอนการกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
1. กำหนดข้อมูลลำดับการแสดงลงในช่องที่ระบบกำหนด  

 
รูปภาพแสดงสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

 21.2 เมนูย่อย ตั้งค่าเมนูหลัก 
 เมนูย่อย “ตั้งค่าเมนูหลัก” เป็นเมนูสำหรับกำหนดเมนูการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ดูแลระบบ

สามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ และแก้ไขได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอตั้งค่าเมนูหลัก 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องกรอกข้อมูลชื่อตั้งค่าเมนูหลัก 
2 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
3 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 
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ลำดับ คำอธิบาย 
4 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
5 ช่องกรอกข้อมูลสำหรับเรียงลำดับข้อมูล 
6 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
7 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
8 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 

 21.2.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลเมนูหลัก (Top Menu) 
1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมลงในช่องที่ระบบกำหนด  

3. จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  เพ่ือคืน
ค่าข้อมูล 

 

รูปภาพแสดงสำหรับการเพ่ิมข้อมูลเมนูหลัก (Top Menu) 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อเซอร์วิส 
3 ช่องสำหรับกรอกเว็บที่เชื่อมโยง 
4 ช่องสำหรับเลือกหน้าเมนู ที่ต้องการแสดงข้อมูล 
5 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล 
6 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
7 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
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 21.2.2 ขั้นตอนการกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
1. กำหนดข้อมูลลำดับการแสดงลงในช่องที่ระบบกำหนด  

 
รูปภาพแสดงสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

 21.3 เมนูย่อย ตั้งค่าเมนูข้อมูลสื่อเผยแพร่ 
 เมนูย่อย “ตั้งค่าเมนูข้อมูลสื่อเผยแพร่” เป็นเมนูสำหรับกำหนดเมนู สื่อเผยแพร่ การแสดงผลบนหน้า

เว็บไซต์ โดยผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ และแก้ไขได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอตั้งค่าเมนูข้อมูลสื่อเผยแพร่ 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องกรอกข้อมูลชื่อตั้งค่าเมนูข้อมูลสื่อเผยแพร่ 
2 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
3 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 
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ลำดับ คำอธิบาย 
4 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
5 ช่องกรอกข้อมูลสำหรับเรียงลำดับข้อมูล 
6 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
7 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
8 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 

 21.3.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลตั้งค่าเมนูข้อมูลสื่อเผยแพร่  

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมลงในช่องที่ระบบกำหนด  

3. จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  เพ่ือคืน
ค่าข้อมูล 

 

รูปภาพแสดงสำหรับการเพ่ิมข้อมูลตั้งค่าเมนูข้อมูลสื่อเผยแพร่ 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อเซอร์วิส 
3 ช่องสำหรับกรอกชื่อคลาสไอคอน 
4 ช่องสำหรับกรอกเว็บที่เชื่อมโยง 
5 ช่องสำหรับเลือกหน้าเมนู ที่ต้องการแสดงข้อมูล 
6 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล 
7 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
8 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
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 21.3.2 ขั้นตอนการกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
1. กำหนดข้อมูลลำดับการแสดงลงในช่องที่ระบบกำหนด  

 
รูปภาพแสดงสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

 21.4 เมนูย่อย ตั้งค่าเมนูบริการหลัก  
 เมนูย่อย “ตั้งค่าเมนูบริการหลัก” เป็นเมนูสำหรับกำหนดเมนู บริการหลัก การแสดงผลบนหน้า

เว็บไซต์ โดยผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ และแก้ไขได้ 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอตั้งค่าเมนูบริการหลัก 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องกรอกข้อมูลชื่อตั้งค่าเมนูบริการหลัก 
2 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
3 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 
4 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
5 ช่องกรอกข้อมูลสำหรับเรียงลำดับข้อมูล 
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ลำดับ คำอธิบาย 
6 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
7 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
8 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 

 21.4.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลตั้งค่าเมนูบริการหลัก  

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมลงในช่องที่ระบบกำหนด  

3. จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  เพ่ือคืน
ค่าข้อมูล 

 

รูปภาพแสดงสำหรับการเพ่ิมข้อมูลตั้งค่าเมนูบริการหลัก 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อเซอร์วิส 
3 ช่องสำหรับกรอกเว็บที่เชื่อมโยง 
4 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์รูปภาพ 
5 ช่องสำหรับเลือกหน้าเมนู ที่ต้องการแสดงข้อมูล 
6 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล 
7 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
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ลำดับ คำอธิบาย 
8 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 21.4.2 ขั้นตอนการกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
1. กำหนดข้อมูลลำดับการแสดงลงในช่องที่ระบบกำหนด  

 
รูปภาพแสดงสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

 21.5 เมนูย่อย ตั้งค่าเมนูบริการ HA 
 เมนูย่อย “ตั้งค่าเมนูบริการ HA” เป็นเมนูสำหรับเพ่ิมข้อมูลบริการ HA โดยผู้ใช้งานระบบ สามารถ

จัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้ 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอตั้งค่าเมนูบริการ HA 
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ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องกรอกข้อมูลชื่อตั้งค่าเมนูบริการ HA 
2 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
3 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 
4 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
5 ช่องกรอกข้อมูลสำหรับเรียงลำดับข้อมูล 
6 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
7 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
8 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 

 21.5.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลตั้งค่าเมนูบริการ HA 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลตั้งค่าเมนูบริการ HA 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อเซอร์วิส 
3 ช่องสำหรับกรอกข้อมูล URL สำหรับเชื่อมโยงรูปภาพ 
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ลำดับ คำอธิบาย 
4 

ปุ่ม  สำหรับแนบไฟล์รูปภาพ 
5 ช่องสำหรับเลือกเมนูที่ต้องการลิงค์ 

6 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
7 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
8 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 

 21.5.2 ขั้นตอนการกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
1. กำหนดข้อมูลลำดับการแสดงลงในช่องที่ระบบกำหนด  

 
รูปภาพแสดงสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

 21.6 เมนูย่อย ตั้งค่าเมนูทางลัด 
 เมนู “ตั้งค่าเมนูทางลัด” เป็นเมนูสำหรับการเพิ่มข้อมูลให้แสดงผลเมนูลัดหน้าเว็บไซต์ โดย
ผู้ใช้งานระบบสามารถจัดการข้อมูล เช่น เพ่ิม, ลบ แก้ไข และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้  

 
รูปภาพแสดงหน้าจอตั้งค่าเมนูทางลัด 
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ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องกรอกข้อมูลชื่อตั้งค่าเมนูทางลัด 
2 

ปุ่ม  สำหรับค้นหาข้อมูล 
3 

ปุ่ม  สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 
4 แท็บสำหรับเลือกแสดงข้อมูลภาษา 
5 ช่องกรอกข้อมูลสำหรับเรียงลำดับข้อมูล 
6 ไอคอนสำหรับกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  
7 ปุ่ม   สำหรับแก้ไขข้อมูล 
8 ปุ่ม  สำหรับลบข้อมูล 

 

 21.6.1 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลตั้งค่าเมนูทางลัด 

1. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ข้ึนมา 
2. กรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบบกำหนด และกำหนดสถานะเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูล  

3. จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมตั้งค่าเมนูทางลัด 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับเปลี่ยนภาษา สำหรับการเพิ่มข้อมูล 
2 ช่องสำหรับกรอกชื่อเซอร์วิส  
3 ช่องสำหรับกรอกข้อมูล URL สำหรับเชื่อมโยงรูปภาพ 
4 ช่องสำหรับเลือกรายเมนูที่ลิงค์ 
5 ส่วนกำหนดสถานะเปิด/ปิดการ ใช้งานข้อมูล 
6 

ปุ่ม  สำหรับบันทึกข้อมูล 
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ลำดับ คำอธิบาย 
7 

ปุ่ม  สำหรับบันเคลียข้อมูล 
 

 21.6.2 ขั้นตอนการกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
1. กำหนดข้อมูลลำดับการแสดงลงในช่องที่ระบบกำหนด  

 
รูปภาพแสดงสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 

 

ลำดับ คำอธิบาย 
1 ช่องสำหรับกำหนดลำดับการแสดงข้อมูล 
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