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บทท่ี 1 การเปดแอปพลิเคชั่น 

1.1 การเปดแอปพลิเคชัน่ 

ดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน ผานชองทาง Play Store สําหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) 

และ Apple Store สําหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) เมื่อดาวนโหลดเสร็จสิ้น กดไอคอนแอปพลิเคช่ัน 

ดังรูปที่ 1 เพ่ือเปดแอปพลเิคช่ัน 

 

รูปที่ 1 ไอคอนแอปพลิเคชัน่ 

 

รูปที่ 2 หนาเปดแอปพลเิคชั่น 

  

หนา 1 
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บทท่ี 2 การใชงานแอปพลิเคชั่น 

2.1 การใชงานเมน ู“หนาแรก” 

เมื่อเขาสูแอปพลิเคช่ัน จะแสดงหนาแรกโดยจะแบงหมวดหมูเน้ือหาออกเปน 3 หมวดหมู ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 หนาแรก 

ตารางที่ 1 อธบิายการใชงานเมนหูนาแรก 

หมายเลข คําอธบิาย 

1 หนาแรกแบงออกเปน 3 หมวดหมู  ดังน้ี 

− ขาวทั่วไป 

− ขาวภายในองคกร 

− ความรูดานการปศุสัตว 

หนา 2 
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2.1.1 การใชงานเมน ู“ขาวทั่วไป” 

 

รูปที่ 4 หนาขาวทั่วไป 

หนา 3 
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รูปที่ 5 หนารายละเอียดขาว 

ตารางที่ 2 อธบิายการใชงานเมนขูาวทั่วไป 

หมายเลข คําอธบิาย 

1 แสดงหัวขอขาวที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับประเภทขาวทั่วไป 

* ขาวที่มีพ้ืนหลังสีเหลือง คือ ขาวที่นาสนใจ 

2 แสดงรายละเอียดของขาว 

3 กดปุม แชร จะแสดงรูปดานลาง เพ่ือสามารถแชรขาวไปยังเฟสบุค  

 
4 กดเพ่ือเรียกดูแกลอรี่รูปภาพของขาว 

5 กดปุม ยอนกลบั เพ่ือกลับสูหนาขาว 

หนา 4 
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2.1.2 การใชงานเมน ู“ขาวภายในองคกร” 

 

รูปที่ 6 หนาขาวภายในองคกร 

ตารางที่ 3 อธบิายการใชงานเมนขูาวภายในองคกร 

หมายเลข คําอธบิาย 

1 แสดงหัวขอขาวที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับประเภทขาวภายในองคกร 

* ขาวที่มีพ้ืนหลังสีเหลือง คือ ขาวที่นาสนใจ 

หมายเหตุ : ขาวภายในองคกร ไมสามารถแชรไปยัง Social media ได 

หนา 5 
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2.1.3 การใชงานเมน ู“ความรูดานการปศุสัตว” 

 

รูปที่ 7 หนาความรูดานการปศุสัตว 

  

หนา 6 
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รูปที่ 8 หนารายละเอียดความรูดานการปศุสัตว 

หนา 7 
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รูปที่ 9 หนาดาวนโหลดความรูดานการปศสุัตว 

หนา 8 
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รูปที่ 10 หนาเปดความรูดานการปศุสัตว 

ตารางที่ 4 อธบิายการใชงานเมนคูวามรูดานการปศสุัตว 

หมายเลข คําอธบิาย 

1 แสดงหัวขอขาวที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับประเภทความรูดานการปศุสัตว 

2 แสดงรายละเอียดของเน้ือหา 

3 กดปุม ดาวนโหลด เพ่ือดาวนโหลดเน้ือหาไปยังตูสวนตัว 

4 กดปุม ยอนกลบั เพ่ือกลับสูหนาความรูดานการปศุสัตว 

5 แสดงสถานะดาวนโหลดเน้ือหา 

6 กดปุม เปด เพ่ือเปดดูเน้ือหา 

2.2 การใชงานเมน ู“ขาว” 

สามารถเพ่ิมหมวดหมูยอยของขาวได โดยเพ่ิมจากระบบบริหารจัดการเน้ือหา 

หนา 9 
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รูปที่ 11 หนาหมวดหมูขาว 

หนา 10 
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รูปที่ 12 หนาหมวดหมูขาวทั่วไป 

หนา 11 
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รูปที่ 13 หนารายละเอียดขาว 

หนา 12 
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รูปที่ 14 หนาแกลอรี่รูปภาพ 

ตารางที่ 5 อธบิายการใชงานเมนขูาว 

หมายเลข คําอธบิาย 

1 แสดงหมวดหมูยอยของขาว ทั้งหมด 10 หมวดหมู ดังน้ี 

− ขาวพระราชกรณียกิจดานการปศุสัตว 

− ขาวประชาสัมพันธ 

− ขาวเตือนภัยปศุสัตว และเตือนภัยธรรมชาติ 

− ขาวปองปราม 

− ขาวสมัครงาน 

− ขาวสินคาปศุสัตว 

− ขาวจัดซื้อและจัดจาง 

− ผลิตภัณฑสัตว 

− ภารกิจ รมว. กษ. 

− ภารกิจผูบริหาร กระทรวง/กรม 

หนา 13 
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หมายเลข คําอธบิาย 

2 แสดงหัวขอขาวที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับหมวดหมูขาวทั่วไป 

3 กดปุม ยอนกลบั เพ่ือกลับสูหนาขาว 

4 แสดงเน้ือหารายละเอียดของขาว 

5 กดปุม แชร จะแสดงรูปดานลาง เพ่ือสามารถแชรขาวไปยัง Social media  

 

6 กดเพ่ือเรียกดูแกลอรี่รูปภาพของขาว 

7 แสดงรูปภาพแกลอรี่ 

8 แสดงจํานวนรูปภาพที่มีในแกลอรี่ 

9 กดปุม Back เพ่ือกลับสูหนารายละเอียดขาว สําหรับระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส (iOS) 

กดปุม ยอนกลบั ของเครื่อง เพ่ือกลับสูหนารายละเอียดขาว สําหรับระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยด (Android) 

  

หนา 14 
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2.3 การใชงานเมนู “คลังความรู” 

สามารถเพ่ิมหมวดหมูยอยของคลังความรูไดจากระบบบริหารจัดการเน้ือหา 

 

รูปที่ 15 หนาคลังความรู 

หนา 15 
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รูปที่ 16 หนาหมวดหมูวารสาร 

ตารางที่ 6 อธบิายการใชงานเมนคูลังความรู 

หมายเลข คําอธบิาย 

1 แสดงหมวดหมูยอยของคลังความรู โดยมีทั้งหมด 14 หมวดหมู ดังน้ี 

− กฎหมายดานการปศุสัตว 

− ผลิตปศุสัตว 

− สุขภาพสัตว  

− มาตรฐานสินคาปศุสัตว 

− ขอมูลเกษตร/ปศุสัตว 

− อ่ืนๆ 

− งานวิจัย 

− วารสารขาวปศุสัตว 

− สถานการณโรค 

− เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดน 

− เตือนภัยปศุสัตว 

− งานวิชาการ 

− ผลิตภัณฑสัตว 

− วารสารสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

หนา 16 
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หมายเลข คําอธบิาย 

2 แสดงเน้ือหาในหมวดหมูกฏหมายดานปศุสัตว 

3 สามารถเรียงลาํดับเน้ือหาโดยกดปุมเรียงตาม        

 

4 สามารถเรียงลาํดับประเภทเน้ือหาโดยกดปุมประเภท 

 

5 กดปุม ยอนกลบั เพ่ือกลับสูหนาคลังความรู 

 

  

หนา 17 
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2.4 การใชงานเมนู “ติดตอ” 

ผูใชสามารถติดตอขอรับขอมูลและบริการเพ่ิมเติมไดในเมนูน้ี โดยการสงอีเมลไปยังหนวยงานในสังกัด 

กรมปศุสัตว 

 

รูปที่ 17 หนาติดตอ 

หนา 18 
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รูปที่ 18 หนาแสดงแผนที ่

หนา 19 
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รูปที่ 19 หนายืนยันการติดตอ 

 

รูปที่ 19 หนากรอกรายละเอียด 

หนา 20 
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ตารางที่ 7 อธบิายการใชงานเมนติูดตอ 

หมายเลข คําอธบิาย 

1 แสดงที่อยูของกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2 กดปุม ติดตอ เพ่ือติดตอขอรับขอมูลและบริการเพ่ิมเติมของกรมปศุสัตว  

3 กดปุม แผนที่ เพ่ือเรียกดูแผนที่ของกรมปศสุัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

4 กดเลือกหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว เพ่ือเรียกดูแผนทีแ่ละติดตอขอรับขอมูลเพ่ิมเติม 

5 กดปุม ยอนกลบั เพ่ือกลับสูหนาติดตอ 

6 แสดงแผนที่ต้ังของกรมปศุสัตว  

7 กดปุม ตกลง เพ่ือเขาสูหนาอีเมล 

8 กดปุม ยกเลิก เพ่ือกลับไปยังหนาติดตอ 

9 พ้ืนที่กรอกหัวขออีเมล 

10 พ้ืนที่กรอกรายละเอียดอีเมล 

11 กดปุม สง เมื่อกรอกรายละเอียดอีเมล เสร็จสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 การใชงานเมน ู“ตูสวนตัว” 

ตูสวนตัวจัดเก็บเน้ือหา ที่ไดจากการดาวนโหลดในหนาคลงัความรู สามารถแสดงผลไดในรูปแบบตาราง

และรูปแบบรายการ ได 

หนา 21 

 



ระบบเผยแพรประชาสัมพันธและองคความรูดานการปศุสัตว    
 

 

รูปที่ 20 หนาตูสวนตัว 

หนา 22 

 



ระบบเผยแพรประชาสัมพันธและองคความรูดานการปศุสัตว    
 

 

รูปที่ 21 หนาแสดงเนื้อหา 

หนา 23 

 



ระบบเผยแพรประชาสัมพันธและองคความรูดานการปศุสัตว    
 

 

รูปที่ 22 หนาลบเนื้อหา 

ตารางที่ 8 อธบิายการใชงานเมนูตูสวนตัว 

หมายเลข คําอธบิาย 

1 สามารถเลือกลักษณะการแสดงผลได 2 รปูแบบ ดังน้ี 

− แสดงเน้ือหาในรูปแบบรายการ 

 
− แสดงเน้ือหาในรูปแบบตาราง 

หนา 24 

 



ระบบเผยแพรประชาสัมพันธและองคความรูดานการปศุสัตว    
 

หมายเลข คําอธบิาย 

 

2 แสดงรายการที่ดาวนโหลดเก็บไว 

3 แสดงหนาของเน้ือหา 

4 แสดงสารบัญของเน้ือหา 

5 แถบเครื่องมือ 

− ปรับความสวางหนาจอ 

− แสดงสารบัญของเน้ือหา 

− แสดงเน้ือหารายการที่ Bookmark (กดคางหนาปกเน้ือหาที่ Bookmark ไว เพ่ือลบ
รายการ Bookmark) 

− ปุม Bookmark 

6 กดไอคอน โฮม (Home) เพ่ือกลับไปยังหนาตูสวนตัว 

7 กดคางที่เน้ือหาเพ่ือลบเน้ือหาที่ตองการ 

กดปุม Cancel เพ่ือยกเลิกเลิกการลบเน้ือหา 

8 กดปุม OK เพ่ือยืนยันการลบเน้ือหา 

 

หนา 25 

 



ระบบเผยแพรประชาสัมพันธและองคความรูดานการปศุสัตว    
 

2.6 การใชงานเมน ู“คนหา” 

 

รูปที่ 23 หนาคนหา 

หนา 26 

 



ระบบเผยแพรประชาสัมพันธและองคความรูดานการปศุสัตว    
 

 

รูปที่ 24 หนากรอกคําคนหา 

หนา 27 

 



ระบบเผยแพรประชาสัมพันธและองคความรูดานการปศุสัตว    
 

 

รูปที่ 25 หนาผลลัพธการคนหา 

ตารางที่ 9 อธบิายการใชงานเมนคูนหา 

หมายเลข คําอธบิาย 

1 กดที่ไอคอน คนหา เพ่ือคนหาขาวหรือเน้ือหาที่ตองการ 

2 กรอกคําคนหาที่ตองการ 

3 กดปุม คนหา เพ่ือเริ่มการคนหา 

4 กดปุม ยอนกลบั เพ่ือกลับสูหนาหลัก 

5 แสดงผลลัพธการคนหา โดยจะแบงเปน 3 หมวดหมู ดังน้ี 

− ขาวทั่วไป 

− ขาวภายในองคกร 

− ความรูดานการปศุสัตว 

หนา 28 

 



ระบบเผยแพรประชาสัมพันธและองคความรูดานการปศุสัตว    
 

6 แสดงผลลัพธการคนหา สามารถกดที่เน้ือหาเพ่ือเรียกดูรายละเอียดของเน้ือหา 

 

2.7 การใชงานเมน ู“การแจงเตือน” (Push Notification) 

 

รูปที่ 26 หนา Push Notification 

 

หนา 29 

 



ระบบเผยแพรประชาสัมพันธและองคความรูดานการปศุสัตว    
 

 

รูปที่ 27 หนาแจงเตือน 

ตารางที่ 10 อธิบายการใชงานเมนูการแจงเตือน 

หมายเลข คําอธบิาย 

1 ขอความแจงเตือนเมื่อมีเน้ือหาใหม 

2 แบงการเตือนเปน 2 รูปแบบ ดังน้ี 

− แจงเตือนวันน้ี 

− แจงเตือนทั้งหมด 

3 กดที่รายการแจงเตือน เพ่ือเขาสูแอปพลิเคช่ันกรมปศุสัตว 

 

หนา 30 
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