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คํานํา 

 การนําเสนอข้อมูลข่าวสารสาระสนเทศขององค์กรผ่านระบบเครือข่าย Internet ในรูปแบบของเว็บไซต์

เป็นสิงจําเป็นทั งนี เพือเพิมความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ดังนั นจึงควรมีการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร

ให้มีความเหมาะสม สามารถนําเสนอข้อมูลข่าวสารสาระสนเทศได้ครบถ้วน ทันต่อเวลา ง่ายต่อการใช้งานทั ง

สําหรับผู ้ เข้าเยียมชมเว็บไซต์และผู ้ดูแลระบบ เว็บไซต์สําเร็จรูป Koratsite 2.05 เป็นเว็บไซต์ทีถูกพัฒนาโดย 

อาจารย์นิกร เกษโกมล สํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ซึ งพัฒนาขึ นให้มีความเหมาะสมกับงานด้าน

สถานศึกษา ประกอบไปด้วยส่วนของเว็บไซต์ทีนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร สาระสนเทศของสถานศึกษาได้

ครบถ้วนตามความต้องการ ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลสําหรับผู ้ เข้าเยียมชม ในส่วนของผู ้ดูแลระบบ สามารถทําการ

แก้ไข ปรับปรุง เพิมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันต่อเวลา เนืองจากสามารถกําหนดให้มีผู ้ดูแลระบบได้มากกว่าหนึง

คนและสามารถกําหนดสิทธิ การใช้งานเป็นกลุ่มเพือก ําหนดขอบเขตในการแก้ไข เพิมเติมข้อมูลของเว็บไซต์ 

การทํางานของผู ้ดูแลระบบอาศัยการทํางานผ่านระบบเครือข่าย Internet ผู้ดูแลระบบสามารถทําการแก้ไข 

ปรับปรุงข้อมูลของเวบ็ไซต์ได้จากเครืองคอมพิวเตอร์ใดๆทีมีการเชือมต่อ Internet ทําให้สามารถปรับปรุงข้อมูล

ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเวลา และเนืองจาก Koratsite 2.05 ถูกออกแบบให้เป็นมิตรกับผู ้ใช้ ผู ้ใช้สามารถแก้ไข 

เพิมเติมข้อมูลได้ผ่านส่วนของโปรแกรมสําเร็จรูปโดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมพฒันาเว็บไซต์โดยเฉพาะ ทําให้

ผู ้ดูแลระบบสามารถใช้งานได้แม้ไม่มีความรู้ทางด้านภาษาสําหรับพัฒนาเว็บไชต์ 

ในการดําเนินงานจดัทําเว็บไซตนี์  ต้องขอขอบคุณ อาจารย์นิกร เกษโกมล สํานักงาน กศน.จังหวัด

นครราชสีมา ทีอนุเคราะห์ต้นฉบับของโปรแกรมให้พัฒนาต่อให้เหมาะสมกับสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง เป็น

อย่างยิง  และหวังว่าจะเป็นประโยชนแ์ละอํานวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษาทีได้เป็นอย่างดียิง 

 

นายพินิจ   กองแก้ว     

       สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
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แนะนําการใช้งาน Koratsite 2.05 

Koratsite 2.50 เป็นเว็บสําเร็จรูป เมือทําการติดตั งแล้วผู ้ใช้งานสามารถ ปรับปรุงแก้แก้ไขข้อมูลส่วนต่างๆของเว็บไซต์

ได้ผ่านทางเครืองใดๆทีมีการเชือมต่ออินเตอร์เน็ท โดยไม่ต้องทําการแก้ไขโดยตรงทีเครืองเว็บเซิร์ฟเวอร์  

Koratsite 2.50 เป็นโปรแกรมเว็บสําเร็จรูปทีมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ผู ้ใช้งานสามารถใช้งานส่วนต่างๆ 

แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลของเว็บไซต์ได้แม้ไม่ความรู้ด้าน HTML 

ส่วนประกอบของ Web Page 

1. Logo สถานศึกษา 

2. เมนูลัด 

3. เมนูหลัก 

4. เรืองเด่นวันนี 

5. ผู ้บริหารสถานศึกษา 

6. กิจกรรมประชาสัมพันธ ์

7. ข่าวสารบ้านเมือง 

8. ปฏิทินปฏิบัติการ 

9. ศรช. แหล่งเรียนรู้ 

10. Link น่ารู้ 

11. บทความสาระน่ารู้ 

12. ภาพประทับใจ 

13. สถิติผู ้เข้าชม 

14. Download 

15. ทีอยู่สถานศึกษา 
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โครงสร้างของ Koratsite 

 Koratsite 2.50 ประกอบด้วยส่วนต่างๆของเว็บเพจทีสามารถทําการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลในแต่ละส่วนนั นๆได้

ดังนี 
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เข้าสู่ระบบ 

 เมือต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนใดๆของเว็บเพจ ผู ้ใช้จะต้องทําการเข้าสู่ระบบในฐานะผู ้ดูแลระบบด้วยชือผู ้ใช้ admin 

รหัสผ่าน admin 

 

  

 

แก้ไขและจัดการผู ้ดูแลระบบ 

   สําหรับผู ้ดูแลระบบสามารถมีได้มากกว่าหนึงคน สามารถเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู ้ดูแลระบบได้ แต่

ผู ้ดูแลระบบชือ admin สามารถเปลียนรหัสผ่านได้แต่ห้ามลบชือผู ้ใช้นี เพราะจะทําให้เข้าระบบไม่ได้อีก 

 เปลียนรหัสผ่าน admin 

   

1. คลิกเมนู “เข้าระบบ” 

2. กรอกชือผู ้ใช้ (ในทีนี ใช้ admin) 

3. กรอกรหัสผ่าน (ในทีนี ใช้ admin) 

4. กรอกตัวอักษรหกตัวให้ตรงตามรหัสภาพซ้ายมือ 

5. คลิกปุ ่ มเข้าระบบ 

1. คลิกเลือกเมนู “แก้ไขผู ้ดูแลระบบ” 

2. เปลียนรหัสผ่านตามต้องการ 

3. แก้ไขชือนามสกุลตามต้องการ 

4. แก้ไขอีเมล์ทีต้องการ 

5. คลิกปุ ่ ม “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” 
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 เพิมระดับผู ้ดูแลระบบ 

 ผู ้ดูแลระบบสามารถเพิมกลุ่มของผู ้ใช้ทีมีสิทธิ ในการใช้งานในระดับทีต่างๆกัน หรือให้สามารถใช้งานเฉพาะส่วนของ

เว็บเพจได ้

  

 

     

1. กรอกชือกลุ่มผู ้ดูแลระบบ 

2. กรอกรายละเอียดของชือกลุ่ม 

3. เลือกสิทธิ ในการใช้งานของกลุ่ม โดย

คลิกเลือกในช่องสีเหลียม 

- Add อนุญาตให้เพิมข้อมูลได้ 

- Edit อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลได้ 

- Del อนุญาตให้ลบข้อมูลได้ 

4. คลิกปุ ่ ม “เพิม Level”  
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 เพิมผู ้ดูแลระบบ 

 

 แก้ไขข้อมูลผู ้ดูแลระบบ 

 

1. คลิกเลือกเมนู "เพิมผู ้ดูแลระบบ" 

2. กรอกชือผู ้ใช้ (ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข) 

3. กรอกรหัสผ่าน 

4. กรอกชือนามสกุล(ใช้ภาษาไทยได้) 

5. กรอกอีเมล์ 

6. เลือกกลุ่มระดับผู ้ ใช้งาน 

7. คลิกปุ ่ ม "เพิมผู ้ดูแลระบบ" 

1. คลิกปุ ่ มแก้ไขรูปกระดาษและปากกา 

2. เปลียนรหัสผ่านตามต้องการ 

3. แก้ไขชือนามสกุลตามต้องการ 

4. แก้ไขอีเมล์ทีต้องการ 

5. คลิกปุ ่ ม “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” 
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แก้ไข logo สถานศึกษา 

 

8. คลิกเลือกเมนู "แก้ไข Logo" 

9. ลบรูปเดิมออกด้วยการ คลิกทีรูปและกดปุ ่ ม Delete บนคีย์บอร์ด 

10. คลิกปุ ่ มแทรกรูปจากแถบเครืองมือ 

11. คลิกปุ ่ ม “เปิดหน้าต่างจัดการไฟล์อัพโหลด” 

12. คลิกเลือกโฟลเดอร์ทีเก็บรูปบนเซิร์ฟเวอร์ 

13. คลิกปุ ่ ม “upload” 

14. คลิกปุ ่ ม "เลือกไฟล"์ 

15. เลือกรูปทีต้องการ 

16. คลิกปุ ่ ม “Open” 

17. คลิกปุ ่ ม “Upload Selected File” 

18. คลิกขวาทีรูปทีต้องการใช้ เลือกคําสัง “Select” 

19. คลิกปุ ่ ม “แก้ไข” 
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แก้ไขเมนู / แก้ไขเมนูหลัก 

 

 

                       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิกเมนู “แก้ไขเมนู” หรือ “แก้ไขเมนูหลัก” 

2. คลิกปุ ่ ม “ดูรหัส HTML” เพือแก้ไขโดยตรงจากรหัส HTML 

3. Copy เมนูเดิมเพือเป็นต้นฉบับในการแก้ไขเมนูใหม่ 

4. แก้ไขชือเมนูใหม่ตามต้องการ 

5. แก้ไขลิงค์ไปย ังหน้าใหม่ทีได้สร้างไว้แล้วก่อนหน้า 

6. คลิกปุ ่ ม “แก้ไข” เพือบันทึก 
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แก้ไขปฏิทินปฏิบัติการ 

1. คลิกเมนู “แก้ไข/เพิม” ปฏิทินปฏิบัติการ 

2. คลิกเมนู “เพิมรายการใหม่” 

3. คลิกปุ ่ มไอคอนเพือเลือกวันที 

4. กรอกชือหัวข้อวันปฏิบัติการในปฏิทิน 

5. ใส่รายละเอียดของวันปฏิบัติการ 

6. คลิกปุ ่ ม “เพิมรายการในปฏิทิน” เพือบันทึก 

7. คลิก “ปิดหน้าต่างนี” เพือกลับสู่หน้าต่างปกติ 

8. ทีหน้าหลักเมือนําเมาส์ไปวางตรงวันทีทีได้สร้างไว้จะปรากฏข้อความ

บอกหัวข้อของวันปฏิบัติการ 
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แก้ไขบทความสาระน่ารู ้

1. คลิกเมนู “แก้ไข/เพิม” สําหรับบทความสาระดี 

2. คลิก “เพิมความรู้” หรือ คลิกปุ ่ มเครืองมือแก้ไข

ในกรณีต้องการแก้ไขบทความ 

3. กรอกหัวขอ้บทความ 

4. กรอดรายละเอียดย่อๆเพือแสดงในหน้าแรก 

5. เลือกหมวดหมู่ของข้อมูล 

6. คลิกปุ ่ ม “เลือกไฟล”์ เพือเลือกรูปมาใส่เป็นรูป

ไอคอนแสดงทีหน้าหลัก 

7. ใส่ข้อมูลรายละเอียดหรือรูป 

8. คลิกปุ ่ ม “เพิม สาระน่ารู้” และหากต้อการ

อนุญาตให้มีการแสดงความคิดเห็นเมือมีการเข้า

ชมเรืองนี ได้ให้คลิกให้ปรากฏเครืองหมาถูกใน

ช่องสีเหลียมหน้า “อนุญาตให้มีการแสดงความ

คิดเห็น” 

9.  
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แก้ไขเรืองเด่นวันนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิกเมนู “แก้ไข/เพิม” สําหรับเรืองเด่นวันนี 

2. คลิก “เพิมเรืองเด่นวันนี” 

3. กรอกหัวข้อเรืองเด่นวันนี 

4. กรอดรายละเอียดย่อๆเพือแสดงในหน้าแรก 

5. เลือกหมวดหมู่ของข้อมูลเป็น “ข่าวเด่น” 

6. คลิกปุ ่ ม “เลือกไฟล”์ เพือเลือกรูปมาใส่เป็นรูป

ไอคอนแสดงทีหน้าหลัก 

7. ใส่ข้อมูลรายละเอียดหรือรูปของเรืองเด่น 

8. คลิกปุ ่ ม “เพิมเรืองเด่นวันนี” และหากต้อการ

อนุญาตให้มีการแสดงความคิดเห็นเมือมีการเข้า

ชมเรืองนี ได้ให้คลิกให้ปรากฏเครืองหมาถูกใน

ช่องสีเหลียมหน้า “อนุญาตให้มีการแสดงความ

คิดเห็น” 

9. หากต้องการแก้ไขเรืองเด่นทีสร้างไว้ให้คลิกรูป

เครืองมือแก้ไขและทําตามขึ นตอนเหมือนการ

เพิมเรืองเด่นวันนี 
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แก้ไขกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิกเมนู “แก้ไข/เพิม” สําหรับกิจกรรม

ประชาสัมพันธ ์

2. คลิก “เพิมข่าวสาร” หรือ คลิกปุ ่ มเครืองมือแก้ไข

ในกรณีต้องการแก้ไขข่าวสาร 

3. กรอกหัวข้อบทความ 

4. กรอดรายละเอียดย่อๆเพือแสดงในหน้าแรก 

5. เลือกหมวดหมู่ของข้อมูล 

6. คลิกปุ ่ ม “เลือกไฟล”์ เพือเลือกรูปมาใส่เป็นรูป

ไอคอนแสดงทีหน้าหลัก 

7. ใส่ข้อมูลรายละเอียดหรือรูป 

8. คลิกปุ ่ ม “เพิม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ”์ และ

หากต้อการอนุญาตให้มีการแสดงความคิดเห็น

เมือมีการเข้าชมเรืองนี ได้ให้คลิกให้ปรากฏ

เครืองหมาถูกในช่องสีเหลียมหน้า “อนุญาตให้มี

การแสดงความคิดเห็น” 
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แก้ไข ศรช. แหล่งเรียนรู้  เครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิกเมนู “แก้ไข/เพิม” สําหรับ ศรช. แหล่งเรียนรู้ 

2. คลิก “เพิมรายการ” หรือ คลิกปุ ่ มเครืองมือแก้ไข

ในกรณีต้องการแก้ไขรายการ 

3. กรอกหัวข้อบทความ 

4. กรอดรายละเอียดย่อๆเพือแสดงในหน้าแรก 

5. เลือกหมวดหมู่ของข้อมูล 

6. คลิกปุ ่ ม “เลือกไฟล”์ เพือเลือกรูปมาใส่เป็นรูป

ไอคอนแสดงทีหน้าหลัก 

7. ใส่ข้อมูลรายละเอียดหรือรูป 

8. คลิกปุ ่ ม “เพิม สาระน่ารู้” และหากต้อการ

อนุญาตให้มีการแสดงความคิดเห็นเมือมีการเข้า

ชมเรืองนี ได้ให้คลิกให้ปรากฏเครืองหมาถูกใน

ช่องสีเหลียมหน้า “อนุญาตให้มีการแสดงความ

คิดเห็น” 
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แก้ไขภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขผู ้บริหารสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิกเมนู “แก้ไข” สําหรับภาพประทับใจ 

2. แทรกภาพหรือไฟล์แฟลช และข้อความ 

3. คลิกปุ ่ ม “แก้ไข” เพือบันทึก 
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1. คลิกเมนู “แก้ไข” สําหรับผู ้บริหารสถานศึกษา 

2. คลิกเครืองมือแทรกรูปภาพ 

3. คลิกปุ ่ ม “เปิดหน้าต่างจัดการไฟล์อัพโหลด 

4. เลือกโฟลเดอร์สําหรับเก็บรูปบนเซิร์ฟเวอร์ 

5. คลิกปุ ่ ม “upload” 

6. คลิกปุ ่ ม “เลือกไฟล”์ 

7. เลือกรูปทีต้องการ 

8. คลิกปุ ่ ม “open” 

9. คลิกปุ ่ ม “Upload Selected File” 

10. คลิกขวารูปทีต้องการแล้วเลือกคําสัง “Select” 

11. คลิกปุ ่ ม “ตกลง” 

12. คลิกปุ ่ ม “แก้ไข” เพือบันทึก 
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แก้ไขข่าวสารบ้านเมือง 

 

 

 

 

 

 

1. คลิกเมนู “แก้ไข” สําหรับข่าวสารบ้านเมือง 

2. คลิกปุ ่ มเครืองมือ “ดูรหัส HTML” 

3. หากต้องการแก้ไขเว็บแหล่งข่าวให้เปลียนทีอยู่ของเว็บไซต์ข่าวนั น ๆ

4. กําหนดค่า scrolling ให้เป็น Yes เมือต้องการให้มีแถบเลือนขึ นลงได้ในกรณีหน้าต่างข่าว

ยาวเกินทีก ําหนด และให้เป็น NO เมือไม่ต้องการให้มีแถบเลือน 

5. กําหนดความสูงของส่วนหน้าต่างข่าว 
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แก้ไขลิงค์ทีน่ารู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. คลิกเมนู “แก้ไข” สําหรับ Link น่ารู้ 

7. คลิกขวาตรงตารางสําหรับใส่รูปลิงค์ เลือก

คําสัง “แถว” แล้วเลือก “Insert Row After” 

8. คลิกเมาเลือกแถวใหม่ทีได้จากขั นตอนทีสอง 

9. คลิกปุ ่ มเครืองมือแทรกรูป 

10. คลิกปุ ่ ม “เปิดหน้าต่างจัดการไฟล์อัพโหลด” 

11. คลิกปุ ่ ม “upload” 

1. คลิกปุ ่ ม “เลือกไฟล”์ 

2. เลือกรูปทีต้องการ 

3. คลิกปุ ่ ม “Open” 

4. คลิกปุ ่ ม “Upload Selected File” 

5. คลิกขวาตรงรูปทีต้องการแล้ว

เลือกคําสัง “Select” 
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ป 

 

 

 

 

 

แก้ไข Download 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. คลิกปุ ่ ม “ตกลง” 

13. คลิกรูปทีเพิงเพิมเข้าไปใหม่ 

14. คลิกปุ ่ มเครืองมือลิงค์ 

15. กรอก URL ทีอยู่เว็บทีต้องการลิงค์ไป 

16. คลิกปุ ่ ม “ตกลง” 

17. คลิกปุ ่ ม “แก้ไข Link..ทีเกียวข้อง” 
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แก้ไขชือทีอยู ่

 

 

 

 

1. คลิกเมนู “แก้ไข” สําหรับ Download 

2. ทําการคัดลอกลิงค์เดิมแล้ววาง เปลียนข้อความใหม่ให้ถูกต้อง 

3. ระบายเลือกข้อความของลิงค์ใหม่ 

4. คลิกปุ ่ มเครืองมือเชือมโยงลิงค์ 

5. คลิกปุ ่ ม “เปิดหน้าต่างจัดการไฟล์อัพโหลด” 

6. เลือกโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ทีต้องการเก็บไฟล ์

7. คลิกปุ ่ ม “Upload” 

8. คลิกปุ ่ ม “เลือกไฟล”์ 

9. เลือกไฟล์ทีต้องการอัพโหลดแล้วคลิกปุ ่ ม “Open” 

10. คลิกปุ ่ ม “Upload Selected File” 

11. คลิกขวาตรงไฟล์ทีต้องการเลือกคําสัง “Select” 

12. ตรวจสอบชือไฟล์ทีต้องการลิงค์เพือให้ดาวน์โหลดแลว้คลิกปุ ่ ม “ตกลง” 

13. คลิกปุ ่ ม “แก้ไข” เพือบันทึก 

 

1. คลิกเมนู “แก้ไขชือทีอยู”่ 

2. แก้ไขข้อมูลทีอยู่สถานศึกษา 

3. คลิกปุ ่ ม “แก้ไข” เพือบันทึก 
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สร้างหน้าใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

1. คลิกเมนู “สร้างหน้าใหม่” 

2. คลิกเมนู “เพิมหน้าใหม่” 

3. กรอกข้อมูลเช่นเดียวกับการเพิมข้อมูลอืน  ๆ

4. คลิกปุ ่ ม “เพิม เรืองเด่นวันนี” 

5. คลิกทีหัวข้อใหม่ทีสร้างขึ นเพือเข้าดูความเรียบร้อย 

6. เมือต้องการนําหน้าไปใช้หรือลิงค์มาย ังหน้าใหม่ทีสร้างขึ นให้คัดลอก address ของหน้านั นไปใช้  

1. เมือทําการแกไ้ขข้อมูลเสร็จสิ นแล้วก็

สามารถออกจากระบบได้ด้วยการคลิก

เมนู “ออกจากระบบ” ซึงมีอยู่ทุกส่วน

ของของเว็บเพจ 
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ภาคผนวก  
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   

โดยทีเป็นการสมควรแก้ไขเพิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 

๒๕๒๖  เพือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันทีมีการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์และเป็นการสอดคล้องกับการบริหารราชการแนวทางใหม่ทีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ  ความคุ้มค่า และ

การลดขั นตอนการปฏิบัติงาน สมควรวางระบบงานสารบรรณให้เป็นการดําเนินงานทีมีระบบ มีความรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ และลดความซํ าซ้อนในการปฏิบัติราชการ 

อาศัยอ ํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี 

ข้อ ๑  ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๘” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่ว ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๗  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๙ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 

๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“ข้อ ๒๙ การติดต่อราชการนอกจากการจะดําเนินการโดยหนังสือทีเป็นเอกสารสามารถ

ดําเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ในกรณีทีติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู ้ ส่งตรวจสอบผลการส่งทุกครั ง

และให้ผู ้ รับแจ้งตอบรับ เพือยืนย ันว่าหนังสือได้จัดส่งไปย ังผู ้ รับเรียบร้อยแล้ว และส่วนราชการผู ้ ส่งไม่ต้องจัดส่ง
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หนังสือเป็นเอกสาร เว ้นแต่กรณีเป็นเรืองสําคัญจําเป็นต้องยืนย ันเป็นเอกสาร ให้ทําเอกสารยืนย ันตามไปทันที

การส่งข้อความทางเครืองมือสือสาร เช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ์ โทรศัพท์ วิทยุสือสารวิทยุกระจายเสียง 

หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู ้ รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีทีจ ําเป็นต้องยืนย ันเป็นหนังสือให้ทํา

หนังสือยืนย ันตามไปทันที 

การส่งข้อความทางเครืองมือสือสารซึงไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง เช่น ทางโทรศัพท์ วิทยุ

สือสารวิทยุกระจายเสียง หรือวทิยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู ้ ส่งและผู ้ รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน” 

ประกาศ ณ ว ันที ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

 

หมายเหตุ ข้อความนี เป็นข้อความบางส่วนของระเบียบฯ 

   สามารถดูรายละเอียดได้ที http://www.tech.ago.go.th/newlaw/saraban.htm (01/12/51) 
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บรรณานุกรม 

นิกร เกษโกมล. คู่มือการใช้โปรแกรม Koratsite 2.02. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา, 2551. 
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แบบทดสอบทางคอมพิวเตอร์ 

1. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวเตอร์ 

ก. เครืองคํานวณอัตโนมัติ 

ข. เครืองใช้สํานักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่ 

ค. อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อย่างหนึง 

ง. เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึง 

2. คอมพิวเตอร์มีบทบาทกับการศึกษาอย่างไร 

ก.  นํามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียน

การสอน เช่น ทําสือต่างๆ คอมพิวเตอร์

ช่วยสอน  เป็นต้น 

ข. ใช้ในงานบริหารของโรงเรียน เช่น การ

จัดทําประวั ตินักเรียน ประวัติครูอาจารย์ 

เป็นต้น 

ค. ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่นการค้นคว้าจาก

อินเทอร์เน็ต 

ง.ถูกทุกข้อ 

3. ชุดคําสั งหรือโปรแกรมทีใช้สั งงานให้

คอมพิวเตอร์ทํางาน เรียกว่าอะไร 

ก. Software ข. Hardware 

ค. People ware ง. Protocol 

4.  สือบันทึกข้อมูลข้อใดเก็บข้อมูลได้มาก

ทีสุด 

ก. Diskette  3.5 นิว 

ข. Memory 

ค. Diskette  5.25 นิว 

ง. Harddisk 

5. ข้อใด เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเบืองต้น 

ก. จอภาพ 

ข. คีย ์บอร์ด 

ค. เครืองพิมพ ์

ง. เคส 

6. คอมพิวเตอร์ทีทําหน้าทีควบคุม

คอมพิวเตอร์ตัวอืน ๆในระบบเครือข่าย 

เรียกว่าอะไร 

ก. Client ข. server 

ค. Master ง. slave 

7. โปรแกรมทีใช้เปิดข้อมูลในอินเตอร์เน็ท 

ตรงกับข้อใด 

ก. spread sheet ข. search engine 

ค. web browser ง. data engine 

8.  ข้อใดคือ web site 

ก.  teunjai@hotmail 

ข. teunjai@hotmail.com  

ค. www.phayathai.moe.go.th 

ง. www.go.th 
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9. อินเตอร์เน็ตหมายถึงอะไร 

ก. การค้นหาข้อมูลในไซเบอร์ 

ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทีสุด

ในโลก  

ค. google.com 

ง.การติดต่อสือสารผ่านคอมพิวเตอร์ 

10. การใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งจดหมาย

ข้อความเรียกว่าอะไร 

ก. E-mail ข. E-book 

ค. E-commerce ง. E-budget 

11. trang.nfe.go.th  คําทีขีดเส้นใต้หมายถึง

อะไร 

ก. ตัวย่อประเทศ 

ข. ชือหน่วยงานเจ้าของ 

ค. ตัวย่อประเภทขององค์กร 

ง.ชือผู ้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

12. เว็บเพจ (Web Page) เปรียบเทียบได้กับ

อะไร 

ก. ปกหนังสือ 

ข. หน้าแต่ละหน้าของหนังสือ 

ค. กระดานไวท์บอร์ด 

ง.โต๊ะเขียนหนังสือ 

13. หน้าแรกของเว็บเพจเรียกว่าอะไร 

ก. Home Page ข. Web Site 

ค. Home Site ง. Http 

14. ข้อใดต่อไปนี ไม่ใช่ Web browser 

ก. Internet Explorer 

ข. Google chrome 

ค. Edit Plus 

ง. Mozilla FireFox 

15. ข้อใดคือโปรแกรมสําหรับพัฒนาเว็บไซต์ 

ก. Macromedia Dreamweaver 

ข. Macromedia Flash 

ค. Internet Explorer 

ง. Microsoft Publisher 

 

เฉลย. 1.ก   2.ง   3.ก   4.ง   5.ข   6.ข   7.ค   8.ค   9.ข   10.ก   11.ค   12.ข   13.ก   14.ค   15.ก    
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คณะผู ้จัดทํา 

 

ทีปรึกษา 

 นายประวิตร  ทับเทียง   ผู้อ ํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

 นางเกสร  ธานีรัตน ์  รองผู ้อ ํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

พัฒนาโปรแกรม 

 นายปรีชา  ชาญป้อม  สํานักงาน  กศน. จังหวัดตรัง 

 นายพินิจ  กองแก้ว   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ทดลองโปรแกรม 

 นายสุริยา  จันทรัฐ   สํานักงาน  กศน. จังหวัดตรัง 

 นางสาวนันทวรรณ ทองรัตน์  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 นางสาวพัชญาณี สุทธิรักษ ์  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

บรรณาธิการ 

     นางสาวภาวดี  สุขมาก   สํานักงาน  กศน. จังหวัดตรัง 

     นายนพรัตน ์  โชติเกษมกุล  สํานักงาน  กศน. จังหวัดตรัง 

 

 

เอกสารหมายเลข  1/2554 

พิมพ์ท ี  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ปีทีพิมพ ์  ครั งที 1 เดือน เมษายน 2554 


