
 

 



                                                                                                                                                   

 

 

คํานํา 
 ในยุคสังคมสารสนเทศ  สมาชิกวุฒิสภาตองอาศัยขอมูลที่มีความสําคัญและ
จําเปนตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของตนในดานตางๆ      
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยจัดทําคูมือการใชงาน 
เว็บไซตวุฒิสภา (http://www.senate.go.th) ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา   
(e-mail) การสืบคนขอมูลขาวออนไลน (โปรแกรม NEWS Center) และการใชงาน
หองสมุดอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา (The Senate Electronic Library) เพ่ือประโยชนและ
เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการเขาถึงสารสนเทศ ฯ ในการใหบริการแกสมาชิก
วุฒิสภา และผูเก่ียวของในวงงานวุฒิสภา ทั้งนี้คูมือที่จัดทําข้ึน ถือเปนเพียงคําแนะนํา 
และแนวทางในเบื้องตน เพ่ือใหทานสมาชิกวุฒิสภา มีความเขาใจและมีทักษะในการ 
ใชงาน  
 หากผูใชงานมีขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคูมือ หรือตองการรับคําแนะนํา
โดยตรงจากเจาหนาที่ สามารถติดตอสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
หวังวาคูมือนี้ จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน และตรงตามความตองการ ตอไป 
       
     สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
             มีนาคม 2552 
 

 



                                                                                                                                                   

 

 

สารบัญ 
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ท่านสามารถใช้เมาส์คลิกลิงค์เชื่อมโยงตามสารบัญได้เลยครับ
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การใชงานเว็บไซตวุฒิสภา 
วิธีการเขาใชงานเว็บไซตวุฒิสภาผานทางระบบ Internet  

วิธีที่ วิธีที่ 11  ที่หนาจอ Double Click ที่โปรแกรม Internet Explorer ดังรูป  

 
การเขาสูเว็บไซตวุฒิสภา ใหพิมพ (URL)  http://www.senate.go.th   
ในชอง Address bar     
แลวกดปุม Enter  

วิธีที่ วิธีที่ 22  นํา Mouse ไปคลกิที่  
เลือกไปที่    
คลิก  

วิธีที่ วิธีที่ 33  คลิกหนึ่งครั้งที ่  บน Taskbar 

ดังรูป   

 

   Double Click ที่ไอคอน



                                                                                                                                     

 

 

( 2 ) 

เว็บบราวเซอรจะคนหาและแสดงเว็บไซตข้ึนมา  ทานสามารถคลิกเขา
สูเว็บเพจ จากหนาหลักไดโดยนํา Mouse ไปคลิกเลือกหัวขอที่สนใจ 
ดังรูป 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

เว็บไซตวุฒิสภานั้น จะประกอบไปดวยขอมูล 3 สวน ไดแก 
สวนที่ 1  เปนเว็บบริการขอมูลสําหรับสมาชิกวุฒิสภาดานตาง ๆ 
อาทิเชน ขอมูลดานสิทธิประโยชนของสมาชิกวุฒิสภา ขอมูลดานงาน
ประชุม และกิจกรรมการดําเนินงานของวฒุิสภา รวมทั้งการ
ถายทอดสดการประชุมวุฒสิภา ฯลฯ 
สวนที่ 2 เปนเว็บบริการขอมูลสําหรับคณะกรรมาธิการตางๆ ขอมลู
การประชุม กําหนดการประชุม 
สวนที่ 3  เปนเว็บบริการขอมูลเก่ียวกับสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 

เว็บสมาชิกวุฒิสภา  
  เว็บคณะกรรมาธิการ  เว็บสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

1 
32



                                                                                                                                     

 

 

( 3 ) 

ในการนี้ เว็บไซตสมาชิกวุฒสิภาจะประกอบดวยขอมูลดานตางๆ ซึ่งสามารถนาํ 
Mouse คลิกเลือกที่หัวขอที่สนใจ ดังรูป 

 
 

 

เปนขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตรัฐสภา เว็บไซตสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
เว็บไซตวุฒิสภา เว็บถายทอดสดการประชุมวุฒสิภา 



                                                                                                                                     

 

 

( 4 ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
                   
 

เปนขอมูลเกี่ยวกับทานประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1             
รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 

เปนขอมูลเกี่ยวกับ เอกสารการพิจารณาเกี่ยวกับราง พ.ร.บ.  สิทธิประโยชนของ
สมาชิกวุฒิสภา  คุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา  การยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินของสมาชิกวุฒิสภา  ระบบสืบคนขอมูลดานการติดตามและ
ประมวลผลงานของวุฒิสภา   รายงานคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ 

เปนขอมูลเกี่ยวกับ ปฏิทินกิจกรรมของวุฒิสภาในแตละวัน

เปนขอมูลเกี่ยวกับ ขอมูลการประชุมวุฒิสภา ประกอบดวย ระเบียบวาระการ
ประชุม  บันทึกการประชุม  และขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 

เปนขอมูลเกี่ยวกับ ภาพกิจกรรมการดําเนินงานของวุฒิสภา

เปนขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเว็บไซตหองสมุดอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา               
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

เปนขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตคณะกรรมาธิการฯ ของวุฒิสภา 

เปนขอมูลเกี่ยวกับระบบอินทราเน็ตวุฒิสภา (Intranet)  และระบบไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา (e-mail)



                                                                                                                                     

 

 

( 5 ) 

                                                                
สวนของเว็บไซตคณะกรรมาธิการ จะประกอบดวยขอมูลการเชื่อมโยงใน
แตละเว็บไซตของคณะกรรมาธิการตางๆ ซึ่งทานสามารถนํา Mouse คลิก

เลือกที่หัวขอที่สนใจ ดังรูป  

 
 

ใน

เปนขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตรัฐสภา ระบบอินทราเน็ตวุฒิสภา 
ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา และแผนผังโครงสรางเว็บไซตวุฒิสภา
(Sitemap) รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตวุฒิสภา เว็บไซตสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เว็บไซตคณะกรรมาธิการ และการถายทอดสดการประชุม/สัมมนา 



                                                                                                                                     

 

 

( 6 ) 

 
 

 
 
หรับเว็บไซตสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภาจะประกอบไปดวยขอมูล
สนับสนนุการดําเนนิงานของวุฒิสภาและบุคลากรวงงานวุฒิสภา รวมถึง

ระบบอาํนวยการบริหารงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Back office) และการ
เสริมสรางภาพลักษณดานนิตบิัญญตัิใหแกประชาชน ซึ่งสามารถนาํ Mouse คลิกเลือกที่
หัวขอที่สนใจ ดังรูป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํา 

เปนขอมูลเกี่ยวกับ เว็บไซตคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา

เปนขอมูลเกี่ยวกับ ขอมูลการประชุมคณะกรรมาธิการ ประกอบดวย กําหนดการ
ประชุม  ตารางการประชุม รวมถึงการเชื่อมโยงเว็บไซตหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
วุฒิสภา และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 



                                                                                                                                     

 

 

( 7 ) 

 
 

 

 
 
 

เปนขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตรัฐสภา เว็บไซตสมาชิกวุฒิสภา  เว็บไซตกรรมาธิการ      
เว็บไซตสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  และเว็บไซตการถายทอดสดการประชุม
วุฒิสภา 

เปนการเลือกภาษาที่ใชในการแสดงผล ไดแก ภาษาจีน (Chinese) ภาษาอังกฤษ  
(English) ภาษาฝรั่งเศส (Francais) ภาษาลาว (Lao) ภาษามาลายู (Malayu) 



                                                                                                                                     

 

 

( 8 ) 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

เปนขอมูลเกี่ยวกับ การแสดงขาวประชาสัมพันธในรูปแบบตัวอักษรเคล่ือนที่     
(ตัววิ่ง) 

เปนขอมูลเกี่ยวกับ ปฏิทินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภา  ภาพขาวประชาสัมพันธ     
ขาวประกาศ  ติดตอสํานักงานฯ โดยเนนการใหบริการประชาชน (Front Office)   
ในดานตางๆ การเชื่อมโยงเว็บไซตหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน   ขอมูลการ
ประชุมประกอบดวยการประชุมวุฒิสภา การประชุมกรรมาธิการ รวมท้ัง สาระนารู
เกี่ยวกับสิทธิประโยชนของสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ 

เปนขอมูลเกี่ยวกับ ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา

เปนขอมูลประชาสัมพันธเกี่ยวกับ ภาพขาวการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

เปนขอมูลเกี่ยวกับ เว็บไซตหองสมุดอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา  และบริการสอบถาม
ขอมูลทางโทรศัพทกับสายดวนวุฒิสภา (Call Center) และศูนยขอมูลกรรมาธิการ 

เปนขอมูลเกี่ยวกับระบบอินทราเน็ตวุฒิสภา (Intranet)  และระบบไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา (e-mail)



                                                                                                                                     

 

 

( 9 ) 

การใชงานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา(e-mail) 

วิธีการเขาสูระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา(e-mail)  (Login) 

 

 

   ที่หนาหลักเว็บวุฒิสภาใหคลิกเขาสูระบบเว็บเมล  

หรือ  จะปรากฏหนา Login เขาสูระบบเวบ็เมล  
 

   พิมพ  http://mail.senate.go.th  ในชอง Address  แลวกดปุม 
Enter 

วิธีที่ 1

วิธีที่ 2 

 



                                                                                                                                     

 

 

( 10 )

 พิมพช่ือผูใชในชอง Username และรหัสผาน 
ในชอง Password แลวกดปุม Enter 
หรือคลิกที่ปุม  ดังรูป 

 
ารเริ่มตนใชงาน (e-mail) 
 

 
การอานจดหมาย 

   คลิกที่ช่ือหัวเรื่องของจดหมายที่ตองการ ระบบจะแสดงรายละเอียดของ 
เนื้อความจดหมายที่ตองการ 

   กรณีมีเอกสารแนบ ใหคลิกที่รายชื่อเอกสารไฟลแนบ ระบบจะแสดงไฟลนั้น 
ข้ึนมาอัตโนมัติ 

   กรณีที่ตองการลบจดหมาย ใหคลิกคําวา “ลบ” เพ่ือลบจดหมายที่กําลังเปดอยู 
   กรณีที่ตองการสั่งพิมพจดหมาย ใหคลิกคําวา “พิมพ”  (Print) เพ่ือพิมพ 

จดหมายออกมาอาน 

ก 
 



                                                                                                                                     

 

 

( 11 )

 

 
 
 

2   คลิกเลือกไฟลแนบ

1   คลิกหัวเรื่องที่ตองการ

 3    ลบจดหมาย
4     การสั่งพิมพจดหมาย 



                                                                                                                                     

 

 

( 12 )

ารเขียนจดหมาย 
แนะนําวิธีการใชงานทั่วไป           

รายละเอียดทั่วไปที่ใชสําหรับกรอกขอมูลเพ่ือรับ สง e-mail 
                 TO:  

FROM:   
        SUBJECT:   
                 CC:   
               BCC:   
ATTACHMENT:   
 

TO:  หมายถึง ช่ือ e-mail สําหรับผูรับ  
FROM:  หมายถึง ช่ือ e-mail สําหรับผูสง  
SUBJECT: หมายถึง หัวขอเนื้อหาของจดหมาย  
CC:  หมายถงึ สําเนา e-mail ฉบับนี้ไปใหอีกบุคคลหนึ่ง  
BCC:  หมายถึง สําเนา e-mail ฉบับนีไ้ปใหอีกบคุคลหนึ่ง แตผูรับ (TO) จะไม
ทราบวาเราสาํเนาใหใครบาง  
ATTACHMENT: หมายถึง สง file ขอมูลแนบไปพรอมกับ e-mail  

 
 
 
 

ก 
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    คลิกที่เมนู เขียน  ที่แถบเมนูดานบน  หรือ คลิกที่เมนูจดหมายที่แถบ
ดานซายมือ แลวคลิกที่ สราง   

  
 
 
 
 

   กรอกรายละเอียดในการเขียนจดหมาย 
ลงใน ปอปอพัเมนู (Popup menu) 
Message Composition ประกอบดวย 
 

   TO: หมายถงึ ช่ือ e-mail สําหรับผูรับ  ถาตองการสงไปยังผูรับหลาย 
คน  สามารถใส เครื่องหมายคอมมา , แยกระหวาง e-mail ได เชน 
sen001@senate.go.th, sen002@senate.go.th,sen003@senate.go.th 

   CC:  หมายถึงสําเนา e-mail ฉบับนีไ้ปใหอีกบคุคลหนึ่ง  
   BCC: หมายถึงสําเนา e-mail ฉบับนี้ไปใหอีกบุคคลหนึง่ แตผูรับ (TO)  

จะไมทราบวา เราสําเนาใหใครบาง  
   SUBJECT:  หมายถึง หัวขอเนื้อหาของจดหมาย  
   TEXT :  หมายถึง เนื้อหาของจดหมาย  พิมพรายละเอียดของจดหมาย 
   ATTACHMENT: หมายถึงสง file ขอมูลแนบไปพรอมกับ e-mail  

 

1   คลิกที่เขียน หรือ สราง
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7    คลิกสงจดหมาย

2   ใสชื่อ e-mail ของผูรับ 

3  การสําเนา e-mail 

4  หัวขอจดหมาย(ชื่อเรื่อง) 

5 เนื้อหาจดหมาย

6  แนบไฟล 
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การปรับตั้งคาการทํางานของระบบ 
การเปลี่ยนรหัสผาน(Change password)           

   คลิกที่เมนู รหัสลับ   ที่แถบเมนูดานซายมือ 
   พิมพรหัสผานเดิมลงในชอง  Old password 

 
 

   พิมพรหัสผานใหมลงในชอง  New password  
 

   พิมพยืนยันรหัสผานใหมลงในชอง Confirm new password                       
 

 
  เสร็จแลวคลิกที่ปุม Chang Password   
  หากตองการรีเซตขอมูลใหคลิกที่ปุม Reset  

 
 
 

2 ใสรหสัผานเดิม

3 ใสรหสัผานใหม

1   คลิกท่ีเมนูรหัสลับ 

4 ยืนยนัรหสัผานใหม

6   ปุมรีเซตขอมูล 5   คลิกเปลี่ยน password
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ารออกจากระบบ 

   คลิกที่เมนู ออกจากระบบ    ที่แถบเมน ู
 

การใชงานโปรแกรม NEWS Center 

ธีการเขาสูโปรแกรม NEW Center   (Login) 
  ที่หนาจอ Double Click ที่ไอคอนโปรแกรม NEWS Center   ดังรูป 

 

ก 
วิ 

1    Double Click ที่ไอคอน

ในชอง  User Nameพิมพ:  plm01   
ในชอง  Password พิมพ:  news   
ในชอง  Server โดยปกติผูใชไมตอง
พิมพ ซึ่งโปรแกรมจะกําหนดคาไวให
แลวClick ที่ปุม    
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 เมื่อเขาสูโปรแกรม  NEWS Center โปรดสังเกตไฟดวงเล็กๆ 3 ดวง   
ที่อยูมุมลางซายของหนาจอ ซึ่งวิ่งจากสีแดง สีเหลือง และสีเขียว เมื่อไฟสีเขียวติดและ
หยุดนิ่ง แสดงวาเขาสูโปรแกรม NEWS Center ไดเรียบรอยแลว 

การเรียกดูหัวขอขาว 
 เมื่อเขาสูโปรแกรม NEWS Center ไดแลวจะปรากฏหนาจอ
ขอมูลขาว Real Time ซึ่งแสดงหัวขอขาว ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจากทุกแหลงขาว ทุกหมวดขาว โดยเรียงลําดับขาวใหม 

                    ลาสุดเปนหัวขอขาวแรก 
 

 

2    พิมพ plm01

3    พิมพ news 

4   คลิก OK
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วิธีที่ 1 เล่ือน Mouse ไปคลกิที่ปุม  หรือปุม   จากแถบ Scroll Bar ซึ่งอยูบริเวณ
ดานขวาของจอภาพ 
วิธีที่ 2 กดปุม Page Up หรือปุม Page Down จากแปนพิมพโดยจะแสดงรายชื่อหัวขอ
ขาว ทีละหนาจอ 
 

แถบ Scroll Bar
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ารอานรายละเอียดในแตละหัวขอขาว 

  
วิธีที่ 1. กดปุม   บนแปนพมิพในการเลื่อนแถบสวางข้ึนลง เพ่ือเลือก

หัวขอที่ตองการ แลวกด  Enter เพ่ือเปดอานเนื้อหา  
กรณีมีขอมูลแสดงมากกวา หนึ่งหนาจอ ทานสามารถคลกิปุม  หรือปุม   จาก
แถบเลื่อน Scroll Bar เพื่อเล่ือนดูขอมูลในหนาจอขึ้นลง 

ก 
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 วิธีที่ 2. นํา Mouse ไปวางหนาหัวขอขาวที่สนใจ แลว Double Click เพ่ือเขาสู
เนื้อเร่ือง เมื่ออานจบ และตองการกลับไปหนาหัวขอขาว ให Double Click ตรงบริเวณ
ใดกไ็ดในเนื้อหาขาวก็จะกลบัไปยังหนาตางหัวขอขาวทันที 

 วิธีที่ 3. นํา Mouse ไปคลกิหัวขอขาวที่ตองการอาน แลวคลิกที่ปุม 1 ครั้ง 
(ปุมแรกซายมือใตแถบ Tool Bar) จะปรากฏหนาตางเนื้อเร่ือง โดยปุมดังกลาวจะ

เปลี่ยนเปนปุม  เพ่ือใหผูใชยอนกลับไปหนาตางหัวขอขาว 
การเลือกภาษาของขาวที่ตองการคนหา (Language) 
 ผูใชสามารถเลือกแสดงภาษาของขาวที่ตองการคนหาได โดยคลิกเลือกที่ปุม
สัญลักษณธงชาติ ดังนี ้    

 (Thai and English) หมายถึง : เลือกแสดงทั้งขาวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  (Thai Only)     หมายถึง : เลือกแสดงขาวภาษาไทยเทานั้น 

 (English Only)     หมายถึง : เลือกแสดงขาวภาษาอังกฤษเทานั้น 
 
การสืบคนขาวดวยคําคน (Query Search) 

 พิมพคํา (Keyword) ที่ตองการคนหา เชน  สมาชิกวุฒิสภา 
กดปุม Enter 
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ในกรณีคนหาคํามากกวาหนึง่คํา  ผูใชสามารถกําหนดเงื่อนไขการคนหาคําได 
โดยใชคาํเช่ือม(Operator)  ดังนี ้

  เมื่อตองการหาขาวที่มีคําทีอ่ยูในขาวเดียวกัน ใหใชคําเช่ือม และ(and) 
 

 ชองพิมพคําสืบคน (Query Input Box)    ปุมเปล่ียนภาษา (Language)
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  เมื่อตองการหาขาวที่มีคําหนึ่ง หรือทั้งสองคําที่ระบุ โดยไมจําเปนตองอยู 
ในขาวเดียวกนั ใหคาํเช่ือม หรือ (or) 

  เมื่อทานตองการหาขาวที่มคีําแรกระบุอยู โดยไมมีอีกคาํหนึ่งอยูดวย ให 
ใชคําหนึ่งอยูดวย ใหใชคาํเช่ือม และไม (and not) 
การพิมพ (Print) ขาว 
 วิธีการพิมพขาวออกทางเครื่องพิมพ  สามารถเลือกพิมพไดหลายวิธีโดย 

   วิธีที่ 1 คลิกที่ปุม  จาก Tool Bar  หรือ 
   วิธีที่ 2 จากเมนู File เลือก  Print  หรือ 
   วิธีที่ 3 คลิกเมาสปุมขวาในวินโดวสหัวขอขาว หรือวินโดวสเนื้อขาว 
เลือก Print   

หนาตางวินโดวส Print ประกอบดวยตัวเลือก ดังน้ี 

 
 

  จํานวนสําเนา 

ชวงการพิมพ 

 ชื่อเครื่องพิมพ
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Printer 
 แสดงชื่อของเครื่องพิมพที่เลือกไว  แตถาเคร่ืองพิมพอยูในระบบเครอืขาย      
ก็จะเปนการแสดงการเชื่อมตอกับเครื่องพิมพในระบบเครือขายในขณะนั้น 

Print Range  
 การเลือกกําหนดชวงหนาของหัวขาว หรือเนื้อขาวที่ตองการพิมพ โดย 

  All   คือเลือกพิมพหัวขอขาว หรือเนื้อขาวทั้งหมด 
  Pages คือเลือกพิมพเฉพาะหนาทีต่องการ โดยกําหนดหนาเร่ิมตน 

ในชอง from และกําหนดหนาสุดทาย ที่ชอง to :  
Copies การกําหนดจํานวนสําเนาเอกสารที่ตองการพิมพหลังจากที่ไดกําหนดคา

ตัวเลือกตางๆ ในวินโดวส Print เสร็จเรียบรอย ใหคลิกที่ปุม   หรือถา
ตองการยกเลิกการกําหนดคาตัวเลือกตางๆ ก็คลิกที่ปุม   
การออกจากโปรแกรม NEWS Center (Logout) 
 
 

 
 
 
 
 

    ปุม Logout ปุมปดวินโดวส NEWS Center 
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ผูใชสามารถ Logout ออกจากโปรแกรม NEWS Center ได โดยวธิีดงัตอไปนี ้

 วิธีที่ 1  นํา Mouse ไปคลกิที่ปุม  ที่อยูบน Tool Bar หรือ 
 วิธีที่ 2  นํา Mouse ไปคลกิที่คําส่ัง File ที่อยูบน Menu Bar และเลือก Logout 
จากนั้นใหนาํ Mouse ไปคลกิที่ปุม  ซึ่งอยูบริเวณมุมบนดานขวาของจอภาพเพื่อ
ปดโปรแกรม NEWS Center 
 
 

การใชงานหองสมุดอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา 
 
 
 
 

วิธีการเขาใชงานหองสมุดอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา (The Senate Electronic Library) 
 ที่หนาหลักเว็บวุฒิสภาใหคลิกที่ไอคอน 

จะปรากฏหนาโฮมเพจหลัก 
                       ของหองสมุดอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา 

 พิมพ (URL)  http://library.senate.go.th ในชอง Address 

แลวกดปุม  Enter    
 

 
http://library.senate.go.th 

วิธีที่ 1

วิธีที่ 2

หองสมุดอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา (The Senate Electronic Library)   
เปนหองสมุดออนไลนที่เก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับพระราชบัญญัติ 
กระทู ญัตติ การสรรหาบุคคลผูดํารงตําแหนง กระบวนการถอด
ถอนบุคคลออกจากตําแหนง รายงานการวิจัย และวารสารวุฒิสภา 
ฯลฯ ซึ่งสามารถเขาไปสืบคนขอมูลไดที่เว็บไซต (URL) 
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สําหรับประชาชนหรือผูที่สนใจสามารถเขาใชงานไดทีเ่มนูบุคคล
ทั่วไป โดยไมตอง Login สวนสมาชิกวุฒสิภาสามารถเขาใชงาน
ที่เมนูสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตอง Login เขาใชงานดวย Username 
และ Password เดียวกันกับการเขาไปใชงานระบบไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา (e-mail) หากทานสมาชิวุฒิสภาทานใด
ไมสามารถเขาใชงานไดโปรดตดิตอ สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 
หรับหนาหลักของเว็บไซตหองสมุดอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภาจะปรากฏเมนูให
สามารถคลิกเขาสืบคนขอมลูประกอบดวยเมนูสําหรับบุคคลทั่วไป และเมนู

สําหรับสมาชิกวุฒิสภา  ดังรูป 

 

 
 
 
 

 
 
ทั้งนี้ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา ยังออกแบบใหรองรับผูพิการทางการมองเห็น 

ดวย   เพ่ือลดความเหลือ่มล้าํในการเขาถึงขอมูล ขาวสาร ระบบสารสนเทศ 

สํา 

 
NOTE 
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นาจอของหองสมุดอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา สามารถคลิกเลือกเช่ือมโยง (Link) 
หัวขอที่สนใจไดตามความประสงค 

 
 

 

 
 

ห 

ระบบสืบคนขอมูล เหมาะสําหรับผูท่ีเพ่ิงเขามาใชงานหองสมุดอิเล็กทรอนิกส      
เปนครั้งแรก ท่ียังไมทราบวาหองสมุดอิเล็กทรอนิกสฯ ประกอบไปดวยการใหบริการ
สืบคนขอมูลใดบาง  โดยผูใชสามารถพิมพคําคน (Keyword) ท่ีตองการ 

เปนเว็บขอมูลและการสืบคนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ  กระทู  ญัตติ  การสรรหา
บุคคลผูดํารงตําแหนง  กระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง  รายงานการ
วิจัยของวุฒิสภาในแตละป  วารสารตางๆ ของวุฒิสภา  การคนหาแบบละเอียด 
(Advance Search) ของหองสมุดอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา การเชื่อมโยงไปยัง
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

เปนขอมูลเกี่ยวกับบรรณารักษ และคูมือการใชงานหองสมุดอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา 
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การใชงานระบบคนหาขอมูลหองสมุดอิเล็กทรอนิกสฯ 

1. การคนหาทั่วไป (Normal Search)  

2. การคนหาแบบละเอียด (Advance Search) 

การคนหาทั่วไป แบงเปน 2 แบบคือ 

1. คนหาจากทั้งหมด หมายความวาระบบจะคนหาจาก ช่ือพระราชบัญญัต ิ     
และรายละเอยีดทั้งหมดที่มใีนเอกสารของทุกข้ันตอน 

2. คนหาจากชื่อพระราชบัญญัติ หมายความวาระบบจะคนหาจาก                 
ช่ือพระราชบัญญัต ิเทานั้น 

 

 

 

 

 

ระบบสืบคนขอมูล เหมาะสําหรับผูท่ีทราบขอมูลในเบื้องตนของหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา  โดยผูใชสามารถพิมพคําคน(Keyword) ไดตามตองการ ซึ่ง
ลักษณะการทํางานคลายกับระบบสืบคนขอมูล (Search Engine) โดยทั่วไป 

เปนแหลงสําหรับคนหาขอมูลเพิ่มเติม โดยจัดทําเปนเว็บลิงค เชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซตที่มีความเกี่ยวของอาทิ หอสมุดรัฐสภา  สถาบันพระปกเกลา 
มติคณะรัฐมนตรี  ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลปกครอง  สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ราชกจิจานุเบกษา หอสมุดแหงชาติ 



                                                                                                                                     

 

 

( 28 )

ขั้นตอนการคนหา 
1. ปอนคาํคน(Keyword) แลวกดปุม คนหา 

 
 

2. ระบบจะแสดงผลการคนหาตามรายชื่อพระราชบัญญัต ิโดยมีจํานวนเอกสารที่ 
คนเจอในพระราชบัญญตัินัน้แสดงอยูในวงเล็บตอทายรายชื่อพระราชบัญญตั ิ

 
 

3. คลิกที่รายชื่อพระราชบัญญตัิเพ่ือแสดงเอกสารที่คนพบ ดังรูป 



                                                                                                                                     

 

 

( 29 )

 
 

 

 



                                                                                                                                     

 

 

( 30 )

ทั้งนี้ระบบสามารถแสดงผลการคนหาในรูปแบบเอกสาร HTML  พรอม 
Highlight ขอความเพื่อเนนคําที่ผูสืบคนพมิพดวย  ดังรูป   

 
 
วอยางการคนหาและผลการคนหาที่ได 
การปอนคําคนเดี่ยว เชน “สํารองเล้ียงชีพ” ตัวอยางผลการคนหาทีไ่ด 

 
 

 

ตั 



                                                                                                                                     

 

 

( 31 )

 
การปอนหลายคําคน ระบบรองรับคําคนไดมากกวาหนึ่งคํา โดยหากมีมากกวาหนึ่ง 

คําใหใชชองวาง (Space bar)ในการเวนวรรคคํา เชน  “สํารองเล้ียงชีพ  ขอนแกน” 

ระบบจะคนหาเอกสารที่มีคาํเหลาน้ีทุกคาํ ตัวอยางผลการคนหาทีไ่ด 
 

 
 

การคนหาซ้ํา หลังจากที่ระบบแสดงผลการคนหาแลว หากผูใชตองการคนหาตอจาก 
ผลการคนหากอนหนา ใหพิมพคําคน แลวเลือกที่ คนหาซ้ํา จากนัน้กดปุม คนหา เชน
คนหาคําวา  “ขอนแกน” ตอจากการคนหาคําวา “สํารองเล้ียงชีพ” ตวัอยางผลการคนหา
ที่ได 

 

 



                                                                                                                                     

 

 

( 32 )

 

 
 

การตรวจสอบคําคน ระบบรองรับการตรวจสอบคําคนที่ผูคนหาอาจพิมพผิดเชน  
คนหาคําวา  “พรบ” ระบบจะแจงวา  “คุณหมายถึงคํานีใ้ชไหม พระราชบัญญัติ” หาก
คลิกที่คําวา “พระราชบัญญัติ” จะไดผลลัพธของการคนหาของคําวา “พระราชบัญญัติ” 

 
 
 
 



                                                                                                                                     

 

 

( 33 )

 
การคนหาแบบละเอียด 

 

 ชองเขตขอมลูที่มีคําเหลาน้ีทั้งหมด เมื่อผูใชปอนคําคนในชองนี้ระบบจะคนหา
เอกสารที่มีคําคนนี้ทุกคาํ เชน “การเกษตร สวัสดิการสงัคม” ระบบจะคนหาเอกสารที่มี
คําวา “การเกษตร” และ คาํวา “สวัสดิการสังคม” ดังรูป 

 

 



                                                                                                                                     

 

 

( 34 )

 ชองเขตขอมลูที่ตรงกันทั้งวลี เมื่อผูใชปอนคําคนในชองนี้ ระบบจะคนหาเอกสารที่
มีวลีนี้อยู เชน “นายชบ ยอดแกว กับคณะ” ดังรูป 
 

 
 

 ชองเขตขอมลูที่มีคําเหลาน้ีอยางนอยหน่ึงคํา เมื่อผูใชปอนคําคนในชองนี้ ระบบ
จะคนหาเอกสารที่มีคําคนอยางนอยหนึ่งคํา เชน “การเกษตร สวัสดกิารสังคม” ระบบจะ
คนหาเอกสารที่มีคําวา “การเกษตร” หรือ คําวา “สวัสดกิารสังคม” ดงัรูป 

 

 
 



                                                                                                                                     

 

 

( 35 )

 

 ชองเขตขอมลูที่ไมมีคําเหลาน้ี  เมื่อผูใชปอนคาํคนในชองนี้ ระบบจะคนหาเอกสาร
ที่ ไมมี คําคนนี้อยูเลย เชน “การเกษตร สวัสดิการสังคม” ระบบจะคนหาเอกสารที่      
ไมมีคําวา “การเกษตร” และ คําวา “สวัสดิการสังคม” ดังรูป 

 

 
 

วอยางการคนหาแบบหลายเงื่อนไขพรอมกัน เชนการปอนคาํคนในชองเขตขอมูล 
ดังรูป 

 
 

ตั 



                                                                                                                                     

 

 

( 36 )

ระบบจะคนหาเอกสารที่มีคาํวา “การเกษตร” และ คาํวา “สวัสดิการสังคม” และ มีวลี 
“นายชบ ยอดแกว กับคณะ” และ มีคาํวา “งดออกเสียง” 
ระบบจะแสดงผลลัพธที่ไดการคนหาดังรูป 
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