
การใชง้าน Web Portal 
สาํหรบัการใชง้านทั �วไป 

ปรชีญากรณ์  ไชยาโส



Web Portal คืออะไร

 หมายถึงเว็บที�รวบรวมลิงค์เว็บไซต์ และบทความตา่งๆ โดยการจดัหมวดหมูใ่ห้
ดงูา่ย และมีหน้าที�นําพาผู้ชม ไปยงัเว็บหรือลิงค์อื�นๆที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี �เพื�อความ
สะดวก รวดเร็ว และมีข้อมลูที�หลากหลายมากมายให้ได้ค้นหาตามความ
ต้องการ

 โดยมีการเชื�อมโยงของระบบตา่งเข้าไว้ด้วยกนั อนัได้แก่คณุสมบตัิดงันี � 
ศนูย์กลางการทํางานร่วมกนั การสื�อสารร่วมกนั การจดัการเอกสาร การค้นหา
ข้อมลู รวมทั �งการเชื�อมโยงเว็บไซต์สว่นตวั (My Site) เข้ากบัระบบ



ศนูยก์ลางการทาํงานร่วมกนั

 เว็บทา่
 ศนูย์กลางจดัการเอกสาร
 การค้นหาข้อมลู
 การจดัการเวิร์กโฟลว์
 การจดัการสิทธิ�
 การเชื�อมตอ่แอปพลิเคชั�น

และข้อมลูจากภายนอก



การสื�อสารร่วมกนั

 การสื�อสารร่วมกนัได้แก่ ประกาศขา่วสาร เว็บ
บอร์ด แบบสอบถาม และการกระจาย

ขา่วสาร

 การสื�อสารเอกสารและข้อมลูผา่นเว็บ

บราวเซอร์

 แชร์เอกสารระหวา่งกนั



การจดัการเอกสาร

5

Server

เปลี�ยนจากการจดัเก็บแฟ้ม
กระดาษ
เข้าเซิร์ฟเวอร์เพื�อง่ายตอ่การเข้าถึง 
การค้นหา และความปลอดภยั



การค้นหาข้อมูล

ค้นหาจากไฟล์เซิร์ฟเวอร์ 
Media , Pictures 

, General Files , เครื�องที�อยูเ่ครือขา่ย

ค้นหาจากระบบงาน SharePoint
Content, PDF, Word, 

Excel, PowerPoint, etc.



การใช้งานทั �วไป : กรณีไม่ Sign In เข้าระบบ

• การเข้าใช้งานสาํหรับการแสดงข้อมลูตา่งๆในเว็บไซต์ สามารถใช้งานได้เฉพาะ
อา่นอยา่งเดียวเทา่นั �น หรือ กรณีที�บางสว่นเปิดให้ผู้ใช้ทั�วไปสามารถเพิ�มข้อมลูได้
เอง เช่น หน้าฝากขา่วประชาสมัพนัธ์/ขอเพลง หน้าแจ้งปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ

• การค้นหาในเชิงลกึจะไมส่ามารถเข้าถึงได้ เช่น ข้อมลูของบคุลากรที�มี My 
Site (เว็บไซต์สว่นตวั) หรือ ข้อมลูที�มีการกําหนดไมใ่ห้ค้นหาผา่นหน้า
สาธารณะ

• การใช้งานที�เป็นด้านบริการตา่งๆ เช่น การจองห้อง ตอบแบบสาํรวจ การแชร์
ความรู้หรือให้ข้อคดิเห็นใน Discussion Board หรือ Blog ไมส่ามารถ
ทําได้

• การ Export ข้อมลูตา่งๆไปใช้ตอ่ เช่น รายงานตา่งๆ จะไมส่ามารถทําได้



การใช้งานสาํหรบัผูที้�ทาํการ Sign In เข้าสู่ระบบ

ขั �นตอนการ Sign In 
1) เปิด Browser (Internet Explrer,Firefox,Google 

Chrome)
2) ในช่อง Url

 วิธีที� 1 : พิมพ์ http://portal.nurse.cmu.ac.th
 วิธีที� 2 : ไปที�เว็บไซต์คณะฯ 

(http://www.nurse.cmu.ac.th)และเลอืกไปที� การ
บริหารงาน เลอืก Banner  FON Portal

 วิธีที� 3 : ไปที�เว็บไซต์ระบบสารสนเทศคณะฯ (http://mis) และ
เลอืกจากเมนแูถวบน FON Portal

3) สงัเกตที�ไปแถบขวามือบน Sign In หรือ โลโก้ Sign In Here



การใช้งานสาํหรบัผูที้�ทาํการ Sign In เข้าสู่ระบบ

ขั �นตอนการ Sign In (ตอ่)

พิมพ์ nurse\ชื�อภาษาองักฤษ.นามสกลุภาษาองักฤษตวัแรก
ใสร่หสัผา่น (ตวัเดียวกบัที�ทา่นใช้ในระบบ MISคณะฯ (FON MIS)



การใช้งานสาํหรบัผูที้�ทาํการ Sign In เข้าสู่ระบบ

ขั �นตอนการ Sign In (ตอ่) ชื�อผู้ใช้จะกลายเป็นชื�อท่าน 

เมื�อท่าน Sign In สําเร็จ



แนะนําเวบ็ท่าคณะพยาบาลศาสตรแ์ละบริการต่างๆ

เว็บทา่ของคณะพยาบาลศาสตร์ จะแบง่ออกเป็น 5 สว่นด้วยกนัคือ 
1. Faculty of Nursing CMU Web Portal เป็นหน้าหลกั 

แนะนําให้ความรู้เรื�องเวบ็ทา่ของคณะฯ
2. สาํนกังานคณะฯ เป็นเว็บทา่สาํหรับหนว่ยงานภายใต้สาํนกังานคณะฯ
3. สาํนกัวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นเว็บทา่สาํหรับกลุม่วิชาภายใต้สาํนกั

วิชาพยาบาลศาสตร์
4. บริการตา่งๆ เป็นเว็บทา่สาํหรับรวบรวมบริการด้านตา่งๆของคณะฯ
5. Search Center เป็นศนูย์กลางในการค้นหาข้อมลูตา่งๆภายใน

เว็บทา่ ฟังค์ชั�นการทํางานจะทํางานได้ในเชิงลกึเมื�อผู้ใช้ทําการ Sign 
In เข้าระบบเทา่นั �น



ทาํไมจะต้องทาํการ Sign In เข้าระบบก่อนทุกครั �ง

เหตผุล/ความจําเป็น
• เอกสารขา่ว/ขา่วสาร ที�ไมต้่องการให้คนภายนอกองค์รับทราบ
• ระดบัของความปลอดภยัของข้อมลู เช่น อา่นอยา่งเดียว แก้ไขได้ เพิ�ม/

ลบ ไมไ่ด้
• บางฟังค์ชั�น จะทํางานก็ตอ่เมื�อต้องทําการ Sign In เข้าระบบเทา่นั �น 

เช่น การ Sync ข้อมลูไปยงั SharePoint Workspaces /
การดงึปฏิทินไปยงั MS Outlook 2010 / การแจ้งเตือน (Alert 
ตา่งๆ)ฯลฯ

• การจอง/การโหวต ต้องเป็นคนในองค์กรเทา่นั �น
• รายงานตา่งๆ ของแตล่ะ Site เช่น ด้านการเงิน



ระดบัสิทธิ�  และความสาํคญัในเวบ็ท่าคณะฯ

• Anonymous สาํหรับผู้ใช้ทั�วไปที�ไมม่ีสทิธิ�ใดๆในระบบเลย
• Viewer มองเห็นข้อมลู ขา่วสาร เอกสาร สทิธิ�เฉพาะอา่นอยา่งเดียว 

แตบ่าง Site ให้สทิธิ�ในการให้ข้อคดิเห็นได้ด้วย เช่น Blog ตา่งๆ
• Member เพิ�ม/ลบ/แก้ไข ข้อมลู ขา่วสาร เอกสาร รูปภาพ สื�อตา่งๆ

ได้ แตจ่ะไมรั่บสทิธิ�ในการบริหารจดัการอยา่งอื�น เช่น การสร้าง Site
ใหม ่ฯลฯ

• Owner สทิธิ�เต็มในการบริหารจดัการ Site ของหนว่ยงานนั �นๆ



ส่วนประกอบหลกัโดยทั �วไปของเวบ็ท่าคณะฯ
ประกอบไปด้วย

1. หน้าเว็บไซต์ 
2. ข่าวสาร จะแจ้งข่าวสารข้อมลูตา่งๆของเว็บนั �นๆ สว่นใหญ่เปิดเป็นหน้าสาธารณะด้วย
3. ปฏิทิน แสดงปฏิทินหมายกําหนดการ หรือการทํางานตา่งๆ สว่นใหญ่เปิดเป็นหน้า

สาธารณะด้วย
4. เอกสาร/แบบฟอร์มตา่งๆ รวบรวมเอกสารหรือแบบฟอร์ม สว่นใหญ่เปิดเป็นหน้า

สาธารณะด้วย
5. แบบสํารวจ สําหรับการสํารวจข้อมลูตา่งๆของหน่วยงาน จะมีทั �งสว่นที�เปิดให้ผู้ ใช้ทั�วไป

กรอกรายละเอียดได้ และเฉพาะผู้ ใช้ในองค์กรเทา่นั �น
6. Blog ของหน่วยงาน/กลุม่วิชา สําหรับเผยแพร่ความรู้ เอกสาร หรือพดูคยุทั�วไป ผู้ ใช้

ทั�วไปสามารถเยี�ยมชมได้ แตไ่มส่ามารถปฏิสมัพนัธ์ เชน่ แสดงความคิดเห็นได้
7. รูปภาพ เผยแพร่รูปภาพกิจกรรมตา่งๆ สว่นใหญ่เปิดเป็นหน้าสาธารณะด้วย
8. บริการจอง/แจ้งปัญหาตา่งๆ จะมีทั �งสว่นที�เปิดให้ผู้ ใช้ทั�วไปกรอกรายละเอียดได้ และ

เฉพาะผู้ ใช้ในองค์กรเทา่นั �น



การใช้งานส่วนต่างๆ – การดรูายละเอียดของข่าวสาร/ปฏิทิน

1. เลอืกไปยงัหวัข้อขา่วสาร/ปฏิทินที�ต้องการ และคลกิ

2. จะแสดงรายละเอียด
เกี�ยวกบัขา่วสาร/ปฏิทิน
นั �น หากเลกิใช้ให้กด 
Close



การใช้งานส่วนต่างๆ – การเปิดไฟลต่์างๆ

เลอืกไปยงัสว่นที�ทา่นต้องการเปิดหรือโหลดไฟล์ ในที�นี �เลอืกไปยงั รายงานการ
ประชมุของสาํนกังานคณะฯ(สว่นนี �จะมองไมเ่ห็นเมื�อผู้ใช้ไมท่ําการ Sign In)

กรณี ใน Site นั �น ท่านเป็นเพียง Viewer 
หรือไม่ได้ Sign In ระบบจะเตือน ถึงความเสี�ยง
ในการเปิดไฟล์ ให้เลือก Ok

กรณี ใน Site ที�ท่านเป็นสมาชิก ระบบจะ
ถามวา่ให้เปิดแบบอา่น หรือแก้ไขไฟล์ ให้ทา่น
เลือกตามความต้องการ



การใช้งานส่วนต่างๆ – การขอใช้บริการ/การจองต่างๆ

ผู้ใช้จาํเป็นจะต้องทาํการ Sign In ก่อนจอง หรือ เมื�อคลกิทําการจอง คอ่ย Sign 
In ก็ได้ ในที�นี � ขอยกตวัอยา่ง การจองห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ด้วยเลอืกไปที�บริการ 
→ คอมพิวเตอร์ → เมนซู้ายมือ กําหนดการ/จองใช้ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์



การใช้งานส่วนต่างๆ – การขอใช้บริการ/การจองต่างๆ(ต่อ)

หลงัจากนั �น ให้คลกิเลอืกไปยงั จองใช้ห้องปฏิบตัิการกดเบา ๆ  ที�นี� หรือ คลกิ 2 ครั �ง ใน
ช่องวนัที�ที�ต้องการจอง จะปรากฏหน้าให้กรอกรายละเอียด ดงัรูป

1 2



การใช้งานส่วนต่างๆ – การตอบแบบสาํรวจ(Survey)

ให้เลอืกไปยงัแบบสาํรวจที�ต้องการ หลงัจากนั �น เมื�อจะตอบแบบสาํรวจให้คลกิเลอืก
ไปยงั Respond to this survey

1 2

3

ให้ทา่นดําเนินการตอบแบบสํารวจให้
เรียบร้อย โดยเฉพะชอ่งที�มี * หมายถึง 
เว้นวา่งไมไ่ด้
และหากจะทําการดผูลสํารวจให้คลิก 

Show a graphical 
summary of responses 
หรือ
Show all responses และ
หากผลเป็น 0 หรือไมม่ี หมายความ
วา่ ทา่นไมม่ีสิทธิ�ดผูลสํารวจนั �นๆ



การใช้งานส่วนต่างๆ – การดรูปูภาพกิจกรรม

1

2 3

เลือกคลิกตรง ภาพกิจกรรม

วิธีที� 1 : ให้เลือกไปยงับริการ และ เลือก ปชส.&ภาพกิจกรรม หลงัจากนั �น 
เลือกไปยงัชื�อกิจกรรมทีทา่นต้องการดรููป จะปรากฏหน้าจอรายละเอียด
กิจกรรม ให้เลือกทา่นไปยงัภาพ และ ภาพกิจกรรมเพื�อชมภาพ



การใช้งานส่วนต่างๆ – การดรูปูภาพกิจกรรม(ต่อ)

1

2

วิธีที� 2 : ให้เลือกไปยงับริการ และ เลือก ปชส.&ภาพกิจกรรม หลงัจากนั �น เลือกไปยงัอลับั �ม
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรมปี 2555 จะปรากฏหน้าจอมีลกัษณะคล้ายโฟลเดอร์ ให้ทา่น
เลือกทไปยงักิจกรรมที�สนใจด้วยการคลิกที�รูป โฟลเดอร์ เพื�อเปิดชมภาพในกิจกรรมนั �น



การใช้งานส่วนต่างๆ – การดรูปูภาพกิจกรรม(ต่อ)

หลงัจากนั �น ทา่นจะพบกบัภาพกิจกรรม ทา่นสามารถเพิ�มอรรถรสการชมภาพของ
ทา่น โดยการเลอืกไปที� กิจกรรมรูปภาพที�ทา่นต้องการ และ เลอืกไปยงั Actions 

 view slide show 

1 2



การใช้งานส่วนต่างๆ – การดรูปูภาพกิจกรรม(ต่อ)

ทา่นจะได้พบกบัรูปภาพใน
มมุมองที�จะสามารถเลื�อน
ชม พร้อมกบัมีการแสดง
รายละเอียดของแตล่ะรูปอีก
ด้วย



การใช้งานส่วนต่างๆ – การดรูปูภาพกิจกรรม(ต่อ)

มีอะไรเพิ�มในเมน ูActions และแตล่ะเมนยูอ่ยทําหน้าที�
อะไร??? (เมนจูะทํางานก็ตอ่เมื�อทา่น Sign In เทา่นั �น)
• Sent to เมื�อเราเลือกไปยงัรูปในอลับั �มที�ต้องการ  ระบบจะ

ถามวา่เราต้องการให้สง่รูปไปที�ไหน เชน่ MS Outlook 
สําหรับสง่อีเมล์ /แทรกใน MS Word/MS 
PowerPoint/MS Excel



การใช้งานส่วนต่างๆ – การดรูปูภาพกิจกรรม(ต่อ)

มีอะไรเพิ�มในเมน ูActions และแตล่ะเมนยูอ่ยทําหน้าที�
อะไร??? (เมนจูะทํางานก็ตอ่เมื�อทา่น Sign In เทา่นั �น)
• View slide show ก็คือการแสดงรูปในแบบ Slide 

Show 



การใช้งานส่วนต่างๆ – การดรูปูภาพกิจกรรม(ต่อ)

มีอะไรเพิ�มในเมน ูActions และแตล่ะเมนยูอ่ยทําหน้าที�อะไร??? 
(เมนจูะทํางานก็ตอ่เมื�อทา่น Sign In เทา่นั �น)
• Open with windows Explorer ระบบจะสามารถ

ให้ทา่นเปิดดรููปในอลับั �ม โดยจะมีหน้าตาเหมือนกบัเปิดผ่าน 
Windows explorerในเครื�อง



การใช้งานส่วนต่างๆ – การดรูปูภาพกิจกรรม(ต่อ)

มีอะไรเพิ�มในเมน ูActions และแตล่ะเมนยูอ่ยทําหน้าที�อะไร??? 
(เมนจูะทํางานก็ตอ่เมื�อทา่น Sign In เทา่นั �น)
• Connect to outlook เมื�อเลือกเมนนีู � อลับั �มจะถกูสง่ไป

เป็นอีก 1 Folder ที� MS Outlook ที�ดหูรือสง่เป็นอีเมล์
ตอ่ได้

1
2



การใช้งานส่วนต่างๆ – การดรูปูภาพกิจกรรม(ต่อ)

มีอะไรเพิ�มในเมน ูActions และแตล่ะเมนยูอ่ยทําหน้าที�อะไร??? 
(เมนจูะทํางานก็ตอ่เมื�อทา่น Sign In เทา่นั �น)
• Sync to computer จะมีลกัษณะเหมือนกนันํารูปมา

ทํางานที�เครื�อง โดยผ่านตวั SharePoint Workspace

1
2



การใช้งานส่วนต่างๆ – การดรูปูภาพกิจกรรม(ต่อ)

มีอะไรเพิ�มในเมน ูActions และแตล่ะเมนยูอ่ยทําหน้าที�อะไร??? 
(เมนจูะทํางานก็ตอ่เมื�อทา่น Sign In เทา่นั �น)
• View RSS feed จะชว่ยเตือนให้ผู้ ใช้รู้วา่มีการอปัเดตใหม่

บนเว็บไซต์  โดยดงึเฉพาะลิงก์หวัข้อข่าวจากเว็บไซต์ตา่งๆที�ผู้ ใช้
สนใจมาแสดง เมื�อผู้ ใช้คลิกลิงก์ก็จะแสดงรายละเอียดข่าวใน
เว็บไซต์ต้นฉบบั หวัข้อข่าวที�แสดงจะอปัเดตตามเว็บต้นทางโดย
อตัโนมตัิ

1

2



การใช้งานส่วนต่างๆ – การดรูปูภาพกิจกรรม(ต่อ)

มีอะไรเพิ�มในเมน ูActions และแตล่ะเมนยูอ่ยทําหน้าที�อะไร??? 
(เมนจูะทํางานก็ตอ่เมื�อทา่น Sign In เทา่นั �น)
• Alert me จะชว่ยเตือนไปยงัอีเมล์ 

@nurse.cmu.ac.thของทา่นทกุครั �งที�มีการเพิ�มเติม
ข้อมลู/แก้ไขข้อมลู ในอลับั �มภาพกิจกรรม



การใช้งานส่วนต่างๆ – การใช้สื�อและมลัติมิเดียต่างๆ

การใช้งานให้เอาเมาส์ไปวางที�ไฟล์ โดยไม่ต้องคลิก และรอสกัครู่จะมีหน้า Pop Up 
สาํหรับการเลน่ไฟล์ขึ �นมา ให้กด Play เพื�อทําการเลน่ไฟล์

กรณีเป็น VDO Fileกรณีเป็น Audio File



การใช้งานส่วนต่างๆ – Search Center

การใช้ในสว่นของการค้นหา
(Search) นั �น จะค้นหาจาก
หน้า Site ที�เราต้องการรวม
หมดทั �ง Portal หรือจะเลือก
ค้นแบบการใช้งาน Search 
Center ก็ได้ โดยการป้อน
คําค้นหา และเลือกขอบเขตการ
ค้นหา จากนั �นกดปุ่ ม      ระบบ
จะแสดงผลการค้นหาออกมาให้ 
กรณีเลือกแบบ All Sites จะ
แสดงผลการค้นหาทั �งเอกสาร
และบคุลากรในองค์กรนั �นๆ  



การใช้งานส่วนต่างๆ – Search Center(ต่อ)

เมื�อเลอืกขอบเขตการ
ค้นหา และกดปุ่ มค้นหา 
จะแสดงผลลพัธ์ที�
เกี�ยวข้องดงัรูป

เช่น ในที�นี �เลอืกใช้คําวา่ กริช จะ
แสดงผลการค้นหาจากทั �งเอกสาร
และ site ที�เป็นของกริช



การใช้งานส่วนต่างๆ – Search Center (ต่อ)

หากเลอืกใช้การค้นหาเป็น 
Search Center จะ
สามารถกําหนดการค้นหาข้อมลู
ในเชิงลกึได้มากกวา่ เช่น ชนิด
ของไฟล์ หรือเนื �อหาที�ต้องการ
ค้นหา ด้วยการเลอืกไปที�แถบ 
Advance เพื�อกําหนด
เงื�อนไข
*** การค้นหาเชิงลึกต้อง 
Sign In เท่านั�น



การใช้งานส่วนต่างๆ – Search Center (ต่อ)

หากเลอืกใช้การค้นหาเป็น 
People สามารถเลอืกได้วา่
จะค้นแบบชื�อ / ชื�อสกลุ หรือคีย์
ค้นหาอื�นๆก็ได้ (การดงึข้อมลูจะ
มาจากตวั Active 
Directory ไมไ่ด้หมายถึง
วา่ดงึมาจาก FON Mis
*** การค้นหา People 
ต้อง Sign In เท่านั�น


