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เกี่ยวกับระบบคลังสื่อ ICT 

ภาพรวมของระบบคลังสื่อ ICT 

โครงการจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาอาชีวศึกษาให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิตขึ้น เพ่ือปฏิบัติตามและสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558  โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริม
การใช้สื่อนวัตกรรม ICT เป็นสื่อหลัก และสื่อเสริมในการให้นักเรียนนักศึกษาใช้สืบค้น ค้นคว้า หรือเรียน
ทบทวนบทเรียนได้  ตลอดจนประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกล ได้ใช้สื่อนวัตกรรม ICT เพ่ือพัฒนา
วิชาชีพ ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถน าไปศึกษาเรียนรู้ด้านวิชาชีพ และอาชีพผ่านเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารที่
หลากหลายในการเรียนการสอน และน าไปใช้ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 

รูปแบบในการด าเนินการ คือ สถานศึกษาเป็นแหล่งผลิตสื่อ และท าการเผยแพร่ผ่านระบบคลังสื่อ 
ICT เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาชีพ และวิชาชีพที่บริการครูผู้สอน ผู้เรียนและประชาชนสามารถน าไปใช้
เรียนรู้ได้ตลอดเวลาผ่าน e-learning m-learning และ u-learning  
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รูปภาพ: แสดงรายละเอียดภาพรวมการเชื่อมโยงและเผยแพร่เนื้อหาระบบคลังสื่อ ICT 
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จากภาพรวมของการเชื่อมโยงและการให้บริการระบบคลังสื่อ ICT ในระยะนี้จะเป็นการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยการใช้งานร่วมกับระบบ Streaming Server ทั้งนี้
เพ่ือรองรับการเข้าใช้งานของผู้ใช้ในปริมาณมากๆ พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางการออกแบบ
ระบบดังต่อไปนี้ 
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รูปภาพ:  แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงและการให้บริการระบบคลังสื่อ ICT ร่วมกับระบบ Streaming Server 

จากรูประบบ Streaming จะให้บริการสองส่วนคือ Live Streaming Content และ On Demand ซึ่ง
รูปแบบไฟล์ที่ให้บริการจะจัดเก็บใน Storage ในรูปแบบ MP4 นอกจากนี้พ้ืนที่ส่วนหนึ่งของ Storage จะ
จัดแบ่งเพ่ือจัดเก็บ Content ที่อยู่ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น PDF, Flash, HTML, WBI หรือ e-book ซึ่งให้บริการ
สื่อผ่านทางเว็บไซต์  เมื่อผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาที่เป็น Video (MP4) ระบบจะให้บริการผ่าน Steaming Server 
แต่ถ้าเข้าถึงเนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆ จะให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ปกติ  

นอกจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบ Streaming Server แล้วในระยะนี้ยังมีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบเพ่ือรองรับการตรวจสอบตัวตัว (User Authentication) รองรับระบบ Single Sign On 
(SS) ด้วย  โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบ Login เข้าใช้งานระบบคลังสื่อ ICT ให้ท าการ Authentication กับ
ระบบ Active Directory (AD) ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และรองรับการ Login ผ่านหน้า
เว็บไซต์ Web Authentication ในรูปแบบ SSO ซึ่งมีแนวทางการออกแบบระบบดังรูปต่อไปนี้ 
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รูปภาพ:  แผนภาพแสดงกระบวนการ Authentication กับระบบ Active Directory (AD) 

จากรูปแผนภาพแสดงกระบวนการ Authentication กับระบบ Active Directory (AD) เมื่อผู้ใช้งาน
ท าการ Login เข้าสู่ระบบคลังสื่อ ICT  ระบบจะท าการส่ง User (ใช้เลขบัตรประชาชนเป็น User) และ 
Password เพ่ือไปตรวจสอบตัวตนและความถูกต้องที่ระบบ Active Directory (AD)  เมื่อ Authentication 
ที่ระบบ AD ผ่านแล้ว  ระบบจะส่งเลขบัตรประชาชนเพ่ือเชื่อมต่อบริการ Web Service กับระบบฐานข้อมูล
การพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา เพ่ือขอข้อมูล User Profile ของบุคลากร  จากนั้นจะท าการตรวจสอบข้อมูล
รายชื่อผู้ใช้งานในระบบคลังสื่อ หากยังไม่มีรายชื่อในระบบคลังสื่อ  ระบบจ าท าการเพ่ิมรายชื่อผู้ใช้ในระบบ
คลังสื่อ  แต่หากพบว่ามีรายชื่ออยู่แล้ว ระบบจ าท า Update ข้อมูล Profile ที่ระบบคลังสื่อ ICT เพ่ือให้ข้อมูล
ของบุคลากร Update เป็นปัจจุบัน  
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เทคโนโลยี/โปรแกรมและเครื่องมือส าหรับการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
โปรแกรมและเครื่องมือส าหรับการพัฒนาที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

เครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 ใช้เครื่องมือในการพัฒนาด้วย Visual Studio 2013 หรือใหม่กว่า 
 พัฒนา Web Application ด้วยภาษา ASP.NET, T-SQL, HTML, HTML5, CSS3, 

Bootstrap3, XML, JavaScript 

เทคโนโลยีที่ใช ้
 Microsoft .NET Framework 4.0 หรือใหม่กว่า 
 ASP.NET Application Framework with DNN (Content Management System) 
 AJAX, JQuery, XML Web Service 
 Active Directory (AD) Authentication System 
 SSL, HTTPS ส าหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านเครือข่าย 

ระบบปฏิบัติการและซอฟแวร์ที่ใช ้
 Windows 2012 Server หรือใหม่กว่า ส าหรับ Application Server, Database Server 
 ฐานข้อมูลของระบบใช้ SQL Server 2012 หรือใหม่กว่า  
 Streaming Server 
 Client ใช้งานผ่านโปรแกรม Web Browser เช่น IE, Firefox, Google Chrome เป็นต้น 
 อุปกรณ์ Smart Phone หรือ Tablet ติดตั้งและใช้งานผ่าน Application หรือใช้งานผ่าน 

Browser on mobile 
 

 
รูปภาพ:  แสดงการหน้าจอการตั้งค่าเปิดใช้งานการเข้ารหัสข้อมูลด้วย SSL (HTTPS)  



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษาให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2557 

5 

กลุ่มผู้ใช้และสิทธิ์ในการใช้งานระบบ 

กลุ่มผู้ใช้งานส าหรับระบบคลังสื่อ ICT มีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานดังต่อไปนี้ 

ที ่ บทบาทหน้าที่ ชื่อ (Role) สิทธิ์การใช้งาน หมายเหตุ 

1 ผู้ดูแลระบบ Administrators ตั้งค่าระบบเว็บไซต์  

2 อัพโหลดเนื้อหา ชื่อสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถอัพโหลด
เนื้อหาสื่อเข้าสู่ระบบ 

ตั้งชื่อ Role ตามชื่อ
สถานศึกษา 

3 อนุมัติเนื้อหา VEC_Approve ท าการตรวจเนื้อหา ให้ Rating 
และอนุมัติเนื้อหา เพื่อเผยแพร่ 

 

4 ผู้บริหาร VEC_Manager เรียกดูรายงานและสถิติ  

5 นักเรียน ผู้เข้าชม
เว็บไซต์ทั่วไป 

- ดูเนื้อหาและสื่อต่างๆ ไม่ต้อง Login  

 

 

รูปภาพ:  แสดงตัวอย่างหน้าจัดระบบจัดการรายชื่อผู้ใช้งานระบบคลังสื่อ ICT 
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รูปภาพ:  แสดงตัวอย่างหน้าจัดการ Role ในระบบคลังสื่อ ICT 

 

 

รูปภาพ:  แสดงตัวอย่างหน้าจอการก าหนดสิทธิการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT  
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การเข้าใช้งานและการออกจากระบบ 

การ Login เข้าใช้งานระบบ 
1. ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบงานผ่านโปรแกรม Web Browser โดยเรียก URL คือ 

http://media.vec.go.th  

 

2. ที่หน้า User Login ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน แล้ววคลิกปุ่ม Login 

 

3. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะแสดงชื่อผู้ใช้งานที่มุมขวา-บนของหน้าจอ  ดังรูป 

http://media.vec.go.th/
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การออกจากระบบ 
เมื่อผู้ใช้ Login เข้าใช้งานระบบแล้ว หากต้องการออกจากระบบ ให้คลิกที่ “Logout” ดังรูป 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
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การใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ (Administrator) 

การบริหารจัดการหมวดหมู่ 

 การเพิ่มหมวดหมู ่
1. คลิกเมนู Contents ดังรูป 

 
 

2. จากนั้นภายในหน้า Contents  ให้คลิกปุ่มลิงก ์ ชื่อ New Article ส าหรับการเพิ่มข้อมูลต่างๆของ
บทความ  ซึ่งอยู่ในส่วนมุมขวาล่างสุดของบทความสุดท้ายของหน้าจอนี้  ดังรูป 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
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3. จากนั้นในคลิกปุ่มเมนู Categories  เพ่ือเพ่ิมหมวดหมู่ใหม่  ดังรูป 

 

4. จะปรากฏหน้าจอส าหรับการเพ่ิมหมวดหมู่ใหม่  ให้ท าการเพ่ิมหมวดหมู่ใหม่ตามขั้นตอน ดังรูป 

 

- หมายเลข 1 Name ให้ป้อนชื่อของหมวดหมู่   

- หมายเลข 2 Parent  Categories ให้เลือกหมวดหมู่หลักตั้งต้น  ที่จะให้หมวดหมู่ที่จะเพ่ิมไปใหม่
อยู่ภายในหมวดหมู่นั้น(จะลือก/ไม่เลือกก็ได้) 

- หมายเลข 3 Description ให้ป้อนค าอธิบายของหมวดหมู่ 

- คลิก Update 

  



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษาให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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5. จากรูปจะเป็นข้อมูลตัวอย่างส าหรับการเพิ่มหมวดหมู่ใหม่  เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้คลิกปุ่ม Update   

 

6. เมื่อสร้างหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าชื่อ “คู่มือภาษา Visual Basic”  หมวดหมู่ใหม่ที่สร้าง จะ
ปรากฏอยู่ในตารางที่ใช้จัดการหมวดหมู่  ดังรูป 

 



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษาให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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7. จากตารางนี้สามารถปรับล าดับการเรียงของหมวดหมู่ได้โดยการคลิกปุ่มลูกศร ขึ้น/ลง  ได้ตามต้องการ 

 

8. จากรูปจะเห็นว่ามีการปรับให้ “คู่มือภาษา Visual Basic” เลื่อนขึ้นมาอยู่ด้านล่างต่อจาก “งานวิจัย” 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษาให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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9. เมื่อกลับมายังหน้าจอ Contents จะพบว่ามีหมวดหมู่ “คู่มือภาษา VB” เพ่ิมขึ้นและอยู่ต่อจาก 
“งานวิจัย”  ดังรูป 

 

 

 การแก้ไขหมวดหมู ่
1. จากรูปจะเห็นตารางที่ใช้จัดการหมวดหมู่  ให้คลิกปุ่ม Edit  ตามรูป 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษาให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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2. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ  ส าหรับแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่  ดังรูป 

 

3. จากรูปจะเป็นข้อมูลตัวอย่างส าหรับการแก้ไขหมวดหมู่  ดังนี้ 

 

- หมายเลข 1  โดยมีการเปลี่ยน Parent Categories  ของ “คู่มือภาษา Visual Basic”  ให้อยู่
ภายใต้หมวดหมู่หลัก “สื่อการเรียนการสอน”  

- หมายเลข 2  แก้ Description  เป็น “คู่มือภาษา VB” 

- เมื่อแก้ไขครบตามต้องการแล้วให้คลิกปุ่ม Update  ดังรูป 

4. เมื่อแก้ไขข้อมูลตามต้องการเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่า  ข้อมูลหมวดหมู่ที่แก้ไปใหม่  จะปรากฏอยู่ใน
ตารางทีใ่ช้จัดการหมวดหมู่  และจะสังเกตได้ว่า  หน้าค าว่า “คู่มือภาษา VB”  มีเครื่องหมาย “-“ อยู่
เพ่ือแสดงว่า “คู่มือภาษา Visual Basic” เป็นหมวดหมู่ย่อยภายใต้หมวดหมู่หลักของ “สื่อการเรียน
การสอน”  ดังรูป 



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษาให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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5. เมื่อกลับมายังหน้าจอ Contents จะพบว่าหมวดหมู่หลักของ “สื่อการเรียนการสอน”    มีหมวดหมู่
ย่อย “คู่มือภาษา Visual Basic” อยู่ด้วยดังรูป 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษาให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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 การลบหมวดหมู ่
1. จากรูปจะเห็นตารางที่ใช้จัดการหมวดหมู่  ให้คลิกปุ่ม Remove  ตามรูป 

 

2. จากนั้นจะแสดงหน้าจอยืนยันการลบข้อมูลหมวดหมู่  ถ้ายืนยันการลบให้คลิกปุ่ม OK และถ้าต้องการ
ยกเลิกให้คลิกปุ่ม Cancel  ดงัรูป 

  



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษาให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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การบริหารจัดการ Tag 

 การเพิ่ม Tag 
1. คลิกเมนู Contents ดังรูป 

 

 

2. จากนั้นภายในหน้า Contents  ให้คลิกปุ่มลิงก ์ ชื่อ New Article ส าหรับการเพิ่มข้อมูลต่างๆของ
บทความ  ซึ่งอยู่ในส่วนมุมขวาล่างสุดของบทความสุดท้ายของหน้าจอนี้  ดังรูป 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษาให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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3. จากนั้นในคลิกปุ่มเมนู Tags  เพ่ือเพ่ิม Tag  ใหม่  ดังรูป 

 

 

4. จะปรากฏหน้าจอส าหรับการเพ่ิม Tag ใหม่  ให้ท าการเพ่ิม Tag ใหม่ตามขั้นตอน ดังรูป 

 

- หมายเลข 1 Name ให้ป้อนชื่อของ Tag   

- หมายเลข 2 Description ให้ป้อนค าอธิบายของ Tag 

- คลิก Update 

  



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษาให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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5. จากรูปจะเป็นข้อมูลตัวอย่างส าหรับการเพ่ิม Tag ใหม่  เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้คลิกปุ่ม Update   

 

6. เมื่อสร้าง Tag เรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าชื่อ “คู่มือ”  Tag ใหม่ที่สร้าง จะปรากฏอยู่ในตารางที่ใช้จัดการ 
Tags  ดังรูป 

 

*หมายเหตุ: การแก้ไข Tag และการลบ Tag สามารถท าไดด้้วยวิธีเดยีวกันกับการแก้ไขหมวดหมู่และการลบหมวดหมู่ 

  



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษาให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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 การแก้ไข Tag 
1. ขณะอยู่ที่หน้าจอ Content Manager เลือกเมนู Tags 

 

2. จากนั้นคลิก Edit ที่รายการ Tags ที่ต้องการแก้ไข 

 

3. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วคลิก Update   



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษาให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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 การลบ Tag 
1. ขณะอยู่ที่หน้าจอ Content Manager เลือกเมนู Tags 

 

2. จากนั้นคลิก Delete ที่รายการ Tags ที่ต้องการลบ 

 

3. จะปรากฏข้อความยืนยัน คลิก OK เพ่ือยืนยันการลบ Tag 

 
 

  



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษาให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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การบริหารจัดการเนื้อหาส าหรับผูใ้ช้งานรายบุคคล 

การเพิ่มเนื้อหา 
1. คลิกเมนู Contents ดังรูป 

 

2. จากนั้นภายในหน้า Contents  ให้คลิกปุ่มลิงค์  ชื่อ New Article ส าหรับการเพิ่มข้อมูลต่างๆของ
บทความ  ซึ่งอยู่ในส่วนมุมขวาล่างสุดของบทความสุดท้ายของหน้าจอนี้  ดังรูป 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษาให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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3. จากนั้นในคลิกปุ่มเมนู Add New  เพ่ือเพ่ิมเนื้อหาใหม่  ดังรูป 

 

4. จะปรากฏหน้าจอส าหรับการเพ่ิมเนื้อหาใหม่  ให้ท าการเพ่ิมเนื้อหาใหม่ตามข้ันตอน ดังรูป 

 

- Title ให้ป้อนหัวข้อเนื้อหา   

- Summary ให้ป้อนรายละเอียดแบบย่อ 

- Content Type ให้เลือกประเภทเนื้อหา เพ่ือเพ่ิมเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ ดังนี้  

  



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษาให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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o กรณีการเพิ่มเนื้อหาประเภท วิดีโอ(MP4)  

 เลือกประเภท วิดีโอ(MP4) ดังรูปเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Save Draft 

 

 จะปรากฏช่องส าหรับการเพ่ิมเนื้อหาประเภท วิดีโอ(MP4) ใหม่  ให้ท าการเพ่ิม
เนื้อหาประเภท วิดีโอ(MP4) ใหม่ตามข้ันตอน ดังรูป 

 

- หมายเลข 1 Title ให้ป้อนหัวข้อเนื้อหาประเภท วิดีโอ(MP4) 

- หมายเลข 2 Description ให้ป้อนรายละเอียดเนื้อหาประเภท วิดีโอ(MP4) 

- หมายเลข 3 Thumbnail ให้เลือกรูปย่อของเนื้อหาประเภท วิดีโอ(MP4) 
โดยคลิกปุ่ม Select 

- หมายเลข 4 Upload  Content File  ให้เลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการ 
Upload โดยการคลิกปุ่ม Select 

- คลิก Save Draft  

*หมายเหตุ:  สามารถเพิ่มเนื้อหาประเภท วิดีโอ (MP4) ได้มากกว่า 1 ไฟล์ในแต่ละ 1 เนื้อหา 

o กรณีการเพิ่มเนื้อหาประเภท  เอกสารประเภท PDF File 
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 จะปรากฏช่องส าหรับการเพ่ิมเนื้อหาประเภท  เอกสารประเภท PDF File  ให้
ท าการเพ่ิมเนื้อหาประเภท  เอกสารประเภท PDF File ใหม่ตามขั้นตอน ดังรูป 

 

- หมายเลข 1 Upload Content File ให้เลือกไฟล์ประเภท PDF File 

- เมื่อเลือกแล้วให้คลิก Save Draft 

o กรณีการเพิ่มเนื้อหาประเภทลิงก์ไปยังเนื้อหาที่อยู่เว็บไซต์ภายนอก 

 

 จะปรากฏช่องส าหรับการเพ่ิมเนื้อหาประเภท  ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่อยู่เว็บไซต์
ภายนอกให้ท าการเพ่ิมเนื้อหาประเภท  ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่อยู่เว็บไซต์ภายนอก 
ใหม่ตามขั้นตอน ดังรูป 



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
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- หมายเลข 1 Link URL  ให้ป้อนท่ีอยู่เว็บไซต์ 

- เมื่อป้อนแล้วให้คลิก Save Draft 

5. เลือกรูปภาพส าหรับแสดงเป็นหน้าปกของเนื้อหา 

 

6. เลือกของเนื้หาหมวดหมู่ที่ต้องการ 

 

7. ป้อน Tag ส าหรับเนื้อหา โดยป้อนชื่อ Tag แล้ว Enter 

 

8. จากนั้นให้ก าหนดค่าในส่วนของการเผยแพร่เนื้อหา(Publish) ดังรูป 



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
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- หมายเลข 1 Status  ให้เลือกสถานะของการอัพโหลดเนื้อหา เช่น Draft หรือ Published  

- หมายเลข 2 Feature  ให้เลือกเป็น True เมื่อต้องการให้เนื้อหาไปแสดงด้านหน้า (เฉพาะผู้ใช้
ระดับผู้ตรวจสอบและอนุมัติเนื้อหาเท่านั้นจึงสามารถก าหนดค่านี้ได้) 

- หมายเลข 3 Rating  ให้เลือกระดับคะแนนของเนื้อหา (เฉพาะผู้ใช้ระดับผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
เนื้อหาเทา่นั้นจึงสามารถก าหนดค่านี้ได้) 

- หมายเลข 4 Publish  วันและเวลาการเผยแพร่เนื้อหา 

- หมายเลข 5 Disable  วันและเวลายกเลิกการเผยแพร่เนื้อหา 

9. เมื่อก าหนดครบแล้วให้คลิก Publish 

10. เมื่อเพ่ิมข้อมูลเนื้อหาเรียบร้อยแล้วจะเห็น  รายการข้อมูลดังกล่าวในตารางที่ใช้จัดการเนื้อหา  ดังรูป 

 



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
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การแก้ไขเนื้อหา 
1. คลิกเมนู  All Posts  ดังรูป 

 

2. จากรูปจะเห็นตารางที่ใช้จัดการเนื้อหา  ให้คลิกปุ่ม Edit  ตามรูป 

 

3. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ  ส าหรับแก้ไขข้อมูลเนื้อหา  ดังรูป 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
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4. เมื่อแก้ไขข้อมูลตามต้องการเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Save Draft หรือ Published เพ่ือบันทึกการแก้ไข  

หมายเหตุ  การแก้ไขเนื้อหาโดยผู้ใช้ระดับผู้อัพโหลดเนื้อหา เมื่อแก้ไขเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ
เปลี่ยนสถานะเนื้อหากลับไปอยู่สถานะ Pending เพ่ือรอการตรวจสอบและอนุมัติอีกครั้ง  ส าหรับผู้ใช้
ระดับผู้ตรวจสอบและอนุมัติจะสามารถบันทึกการแก้ไขพร้อมกับอนุมัติเนื้อหาเพ่ือเผยแพร่ได้ทันที  

 

การลบเนื้อหา 
1. จากรูปจะเห็นตารางที่ใช้จัดการเนื้อหา  ให้คลิกปุ่ม Remove  ตามรูป 

 

2. จากนั้นจะแสดงหน้าจอยืนยันการลบข้อมูลเนื้อหา  ถ้ายืนยันการลบให้คลิกปุ่ม OK และถ้าต้องการ
ยกเลิกให้คลิกปุ่ม Cancel  ดงัรูป 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
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การอนุมัติสื่อส าหรับผู้ใช้ในระดับหน่วยงานหรือสถานศึกษา 

การให้คะแนนเนื้อหา (Rating) 
1. ขณะอยู่ที่หน้าจอ Content Manager คลิกเมนู All Posts  แล้วคลิก Edit ที่รายการสื่อที่ต้องการ 

 

2. จากนั้นผู้ตรวจสอบจะท ารีวิวเนื้อหาต่างๆ เพ่ือให้คะแนนเนื้อหาสื่อ ดังรูป 

 

กรณีท่ีต้องการให้เนื้อหาไปแสดงที่ด้านหน้า ให้ก าหนดตรงส่วนของ Feature เป็น True ดังรูป 

 



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
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จากนั้นในขั้นตอนการให้คะแนนเนื้อหานี้ หากต้องการอนุมัติเนื้อหาในทันที ให้ระบุสถานะ (Status) 

เป็น Published แล้วคลิกปุ่ม Publish  ดังรูป 

 

 

การอนุมัติเนื้อหา 
1. ขณะอยู่ที่หน้าจอ Content Manager ให้เลือกรายการสื่อที่ต้องการอนุมัติเพ่ือเผยแพร่ ดังรูป 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อ ICT :  โครงการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
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2. จากนั้นเลือก Published แล้วคลิก Apply 

 

3. ระบบจะแสดงข้อความเพ่ือให้ยื่นอีกครั้ง ดังรูป 

 
 


