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คํานํา
การเชื่อมโยงขอมูล ระบบสารสนเทศการติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย เปนวิธีการ
อยางหนึ่งที่จะนํามาพัฒนาตอยอดงาน “ระบบสารสนเทศ การติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย”
ซึ่งเปนระบบงานที่ใชในปจจุบัน เพื่อเปนฐานขอมูลองคความรูสําหรับผูปฏิบัติงานภายในฝาย และบุคลากรของ
กรมชลประทาน ในการคนหาองคความรู ดานระบบคอมพิวเตอรและดานระบบเครือขาย สําหรับใชเปนแนวทาง
หรือเครื่องมือในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผูที่มีความสนใจในการเรียนรูหรือแกปญหาระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายดวยตนเองตอไป

คณะผูจัดทํา สวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
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กรมชลประทาน
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คูมือการปฏิบัตงิ าน
การพัฒนาเว็บไซตเพื่อเชื่อมโยงขอมูล ระบบสารสนเทศ
การติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อเปนฐานขอมูลองคความรู สําหรับสืบคนในการแกปญหาดานระบบคอมพิวเตอร ในสวนของ
ผูปฏิบัติงานภายในฝายติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
1.2 เพื่อเปนมาตรฐานตามหลักวิชาการในการดําเนินงานดานระบบคอมพิวเตอร โดยมีขบวนการหรือ
วิธีการแกปญหาตามหลักวิชาการที่ถูกตองเชื่อถือได
2. ขอบเขตการดําเนินงาน
คูมือการปฏิบัติงาน (work flow) “การพัฒนาเว็บไซตเพื่อเชื่อมโยงขอมูล ระบบสารสนเทศการติดตั้ง
ซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย” สําหรับผูปฏิบัติงานในฝายติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายเปนหลัก
3. คําจํากัดความ
การพัฒนาเว็บไซต คือ การพัฒนาเว็บเปนแบบฟอรมบันทึกขอมูลและแสดงผลขอมูลในระบบ
สารสนเทศการติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ผานทางเว็บไซต
การเชื่อมโยงขอมูล คือ การทําแบบฟอรมบันทึกขอมูล โดยขอมูลที่บันทึกสามารถเชื่อมโยงไปยังลิงค
ของเว็บไซตตางๆ หรือเอกสารอื่นๆ ได
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน/ผูมีหนาที่รับผิดชอบ หมายความวา บุคลากรในฝายติดตั้งซอมบํารุงระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย ซึ่งประกอบดวย นักวิชาการคอมพิวเตอร นายชางไฟฟา นายชางไฟฟาสื่อสาร และ
พนักงานรับโทรศัพท
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายนโยบาย ในการดําเนินงานตาม
ภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบในฝายฯ
4.2 ผูอํานวยการสวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ประมวลผลการดําเนินงานตามนโยบาย เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
4.3 หัวหนาฝายติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย กํากับดูแล ทวนสอบ ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ในการเชื่อมโยงขอมูลจากแหลงขอมูลที่นํามาใชในการดําเนินงาน
4.4 เจาหนาที่ฝายติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย การใชองคความรูในตําแหนงหนาที่
ที่ปฏิบัติงาน การศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูลอื่นๆ รวมถึงการศึกษาความรูจากฐานขอมูลองคความรูในระบบ
สารสนเทศการติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ซึ่งเปนแนวทางสําหรับแกปญหาในการติดตั้ง
ซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย เพื่อการรายงานผูบังคับบัญชา และนําเขาสูฐานขอมูลในระบบตอไป

สรุปกระบวนการ การพัฒนาเว็บไซตเพื่อเชื่อมโยงขอมูล ระบบสารสนเทศ
การติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
กระบวนการ การพัฒนาเว็บไซตเพื่อเชื่อมโยงขอมูล ระบบสารสนเทศการติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1.1 เริ่มกระบวนงานรับทราบปญหา
1.2 การวิเคราะหประเด็นปญหา
1.3 การนําองคความรูในตัวบุคคลมาแกปญหา
1.4 การใชความรูในตัวบุคคลแกปญหาได
1.5 การคนหาจากฐานขอมูลองคความรู
1.6 มีองคความรูอยูในฐานขอมูลแลว
1.7 การคนหา/อางอิง ขอมูลจากแหลงความรูอื่นๆ
1.8 การเชื่อมโยงขอมูลหรือการจัดทําขอมูลขึ้นเว็บไซต
1.9 การตรวจทานระบบงาน
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Work Flow กระบวนการ การพัฒนาเว็บไซตเพื่อเชื่อมโยงขอมูล
ระบบสารสนเทศ การติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

1.

เริ่มกระบวนงานรับทราบปญหา

2.

การวิเคราะหประเด็นปญหา

เวลา
10 นาที
25 นาที

3.

การนําองคความรูในตัวบุคคลมาแกปญหา

30 นาที

4.

การใชความรูในตัวบุคคล
แกปญหาได

15 นาที

yes

no

5.

6.

การคนหาจากฐานขอมูลองคความรู

yes

มีองคความรูอยูใน
ฐานขอมูลแลว

15 นาที

10 นาที

no

7.

การคนหาขอมูลจากแหลงความรูอื่นๆ

60 นาที

8.

การเชื่อมโยงขอมูลหรือการจัดทํา
ขอมูลขึ้นเว็บไซต

10 นาที

9.

การตรวจทานระบบงาน

5 นาที

รวมเวลาทั้งหมด 180 นาที ของการเชื่อมโยงขอมูล ระบบสารสนเทศการติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย
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Work Flow กระบวนการและรายละเอียดของงาน การพัฒนาเว็บไซตเพื่อเชื่อมโยงขอมูล
ระบบสารสนเทศ การติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
ลํา
ดับ
ที่

ผังกระบวนการ

1
เริ่มกระบวนงานรับทราบ
ปญหา

2
การวิเคราะหประเด็นปญหา

3
การนําองคความรูในตัวบุคคลมาแกปญหา

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผูรับ
ผิดชอบ

การรับทราบปญหา
เชิงประจักษ ตาม
10
ขอเท็จจริง ดวย
นาที
ผูปฏิบัติงาน

ผูปฏิบัติงานได
เห็นปญหาที่
เกิดขึ้นดวย
ตนเอง

หัวหนา
ฝาย
หรือ
เจาหนา
ที่ในฝาย

การใชทักษะ ความรู
ดานวิชาชีพของ
25 ตําแหนงในตัวบุคคล
นาที และประสบการณ
เพื่อจําแนกประเภท
ของปญหาที่เกิดได

สามารถ
จําแนก
ประเภทของ
ปญหา เพื่อหา
แนวทางใน
การแกไขได

หัวหนา
ฝาย
หรือ
เจาหนา
ที่ในฝาย

การใชทักษะความรู
ดานวิชาชีพ และ
30
ประสบการณ เพื่อ
นาที
วางแนวทางหรือ
วิธีการแกปญหา

มีแนวทางใน เจาหนา
การแกปญหา ที่ในฝาย
ที่เหมาะสม
ที่สุด จากทุก
ทางเลือกที่มี

ทบทวนแนวทางใน
การแกปญหา วา
สามารถดําเนินการ
ตอไปได

มีแนวโนมหรือ เจาหนา
ความเปนไป ที่ในฝาย
ไดสูง วาจะ
ประสบสําเร็จ
ในการ
แกปญหา
อยางชัดเจน

4

ก

yes

การใชความรูในตัว
บุคคลแกปญหาได
no

15
นาที

ข

4

รายละเอียดของงาน

ลํา
ดับ
ที่

ระยะ
เวลา

ผังกระบวนการ

5
ข

การคนหาจากฐานขอมูลองคความรู

6

ก

yes

มีองคความรูอยูใน
ฐานขอมูลแลว

การคนหาขอมูลจากแหลงความรูอื่นๆ

ก

9

การเชื่อมโยงขอมูลหรือการจัดทํา
ขอมูลขึ้นเว็บไซต

การตรวจทานระบบงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผูรับ
ผิดชอบ

การเขาเว็บไซต
“ระบบสารสนเทศ
การติดตั้งซอมบํารุง
15
ระบบคอมพิวเตอร
นาที
และเครือขาย” เพื่อ
คนหาองคความรูที่
ตองการ

สามารถคนหา ผูปฏิบัติ
ในฐานขอมูล งานใน
ไดวา มีองค ฝาย
ความรูที่คนหา
หรือไม

มีขอมูลที่ตองการ
10 คนหาหรือสามารถ
นาที สืบคนนํามาใชได

ขอมูลที่มีอยู ผูปฏิบัติ
ในฐานขอมูล งานใน
สามารถนํามา ฝาย
แกปญหาได

การคนหา
แหลงขอมูลในการ
60 นํามาแกปญหาที่
นาที เกิดขึ้น จากแหลง
ตางๆ

การแสวงหา เจาหนา
แหลงขอมูล ที่ในฝาย
ตางๆ สําหรับ
สืบคน เพื่อ
แกปญหาที่
เกิดขึ้นได

การสรุปผล การ
แกปญหาหรือนําองค
10 ความรูมาแกปญหา
นาที โดยมีการอางอิงถึง
แหลงความรูที่ไดมา

การเผยแพร เจาหนา
วิธีการ ในการ ที่ในฝาย
แกปญหาที่
เกิดขึ้นได และ
เชื่อมโยงบน
เว็บไซตได

no

7

8

รายละเอียดของงาน

5
นาที

5

การตรวจสอบ ขอมูล การเชื่อมโยง
องคความรูบน
สามารถใช
เว็บไซต
งานไดจริง

หัวหนา
ฝาย
หรือ
เจาหนา
ที่ในฝาย

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

1. การรับทราบ
ปญหาเชิงประจักษ
ตามขอเท็จจริง ดวย
ผูปฏิบัติงาน

เอกสาร/
ระเบียบ/
แบบฟอรมที่ใช

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

1) การรับเรื่องจากผูใชและ
เขาตรวจสอบ ณ จุดที่
แจงหรือในสํานักงาน
(คลินิกคอมพิวเตอร)
2) การสอบถามที่มาของ
ปญหา ระยะเวลาที่เกิด
ปญหา พฤติกรรมการใช
งานของผูใช
2. การใชทักษะ
1) การแยกประเภทของ
ความรูดานวิชาชีพ
ปญหาที่เกิดขึ้น ระหวาง
ของตําแหนงในตัว
เรื่องระบบคอมพิวเตอร
บุคคล และ
และระบบเครือขาย
ประสบการณ เพื่อ
2) การแยกประเภทของ
ปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง
จําแนกประเภทของ
ฮารดแวรและ
ปญหาที่เกิดได
ซอฟทแวร
3) การแยกประเภทของ
ปญหาที่เกิดขึ้นระวาง
system software
หรือ package
software หรือ
application software
หรือ software อื่นๆ
3. การใชทักษะ
1) กําหนดแนวทางการ
ความรูดานวิชาชีพ
แกปญหาดานฮารดแวร
และประสบการณ
โดยเรียงตามลําดับคือ
- การซอมบํารุง
เพื่อวางแนวทาง
- การจัดหาทดแทน
หรือวิธีการแกปญหา
- การปรับเปลี่ยน
เปนตน
2) กําหนดแนวทางการ
แกปญหาดานซอฟทแวร
โดยดําเนินการ
ตามลําดับดังนี้
- การ debug

แบบฟอรม
การรับแจง
ปญหา/
เว็บไซตรับ
แจงปญหา
หรือ ทาง
โทรศัพท

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน

เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน/ผูมี
หนาที่รับผิดชอบ
ในฝาย

เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน/ผูมี
หนาที่รับผิดชอบ
ในฝาย

เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน/ผูมี
หนาที่รับผิดชอบ
ในฝาย
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อางอิงตามคูมือ
ระบบสารสนเทศ
การติดตั้งซอม
บํารุงระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย ป
2560

รายละเอียดงาน

4. ทบทวนแนวทาง
ในการแกปญหา วา
สามารถดําเนินการ
ตอไปได

5. การเขาเว็บไซต
“ระบบสารสนเทศ
การติดตั้งซอมบํารุง
ระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย” เพื่อ
คนหาองคความรูที่
ตองการ

เอกสาร/
ระเบียบ/
แบบฟอรมที่ใช

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

- การ reinstall
- การ upgrade
- การ uninstall และ
install ใหม
- การ setup ใหม
1) การประมวลผลแนว
ทางการดําเนินงาน โดย
ประสานกับผูใชวา
สามารถยอมรับไดหรือไม
2) การประมวลผลความเขา
กันไดของระบบเมื่อไดทํา
ตามแนวทางที่วางไว วา
จะสามารถใชงานตอได
การสํารวจองคความรู จากผู
ตรวจสอบ
ที่ผานประสบการณการ
จากเว็บไซต
แกปญหาตางๆ วามีองค
cnc.rid.go.th
ความรูดังกลาวหรือเคยมี
วิธีการแกปญหาดังกลาว
หรือไม เพื่อใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานตอไป

6. มีขอมูลที่ตองการ เมื่อทําการคนหาขอมูลที่
คนหาหรือสามารถ ตองการแลวมาประมวลผล
สืบคนนํามาใชได
โดยสามารถสรุปผล การ
นําไปใชงานได
7. การคนหา
การคนหาขอมูลจาก
แหลงขอมูลในการ
แหลงขอมูลอื่นๆ ที่สามารถ
นํามาแกปญหาที่
นํามาแกปญหาได
เกิดขึ้น จากแหลง
ประกอบดวย
ตางๆ
- ขอมูลจากแหลงตางๆ ของ
เจาของผลิตภัณฑ
- ขอมูลจากองคความรูในตัว
บุคลากรภายในฝาย
- ขอมูลองคความรูจากแหลง
อื่นๆหรือจากผูมี
ประสบการณจากที่ตางๆ

ผูรับผิดชอบ

ผูปฏิบัติงานใน
ฝาย

ผูปฏิบัติงานใน
ฝาย

ผูปฏิบัติงานใน
ฝาย
ผูปฏิบัติงานใน
ฝาย
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เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน

เฉพาะใน
เครือขาย LAN
กับ VPN เทานั้น

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

8. การสรุปผล การ
แกปญหาหรือนําองค
ความรูมาแกปญหา
โดยมีการอางอิงถึง
แหลงความรูที่ไดมา

การสรุป แหลงที่มาของ
ขอมูลและองคความรู ที่
สามารถนํามาแกปญหาให
เปนผลสําเร็จ ซึ่งสามารถ
เขาถึงได ประกอบดวย
- แหลงความรูจากเว็บไซต
ตางๆ
- การนําองคความรูที่ไดมา
จัดทําในรูปแบบ เอกสาร
เว็บ หรือ รูปแบบไฟล pdf
เปนตน
การเขาระบบสารสนเทศการ
ติดตั้งซอมบํารุงระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย
และตรวจสอบขอมูลใน
รายการที่จัดทําขึ้น วา
สามารถแสดงผล / สืบคน /
ออกรายงาน ไดเปนผลสําเร็จ

9. การตรวจทาน
ระบบงาน

เอกสาร/
ระเบียบ/
แบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

ผูปฏิบัติงานใน
ฝาย

ผูปฏิบัติงานใน
ฝาย
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เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน

7. ระบบติดตามประเมินผล
มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตาม
ประเมินผล

ผูติดตาม/
ประเมินผล

1. เริ่มกระบวนงาน
รับทราบปญหา

การตรวจสอบหลักฐานจาก
แหลงรับขอมูล จากการแจง
ทางโทรศัพท จากระบบ
เว็บไซต โดยมีผูรับงานจาก
ระบบดังกลาว

ตรวจสอบจาก
รายงานกระ
ปฏิบัติงาน จาก
ระบบงานบน
เว็บไซต

หัวหนาฝาย
หรือ
ผูปฏิบัติงานใน
ฝาย

2. การวิเคราะห
ประเด็นปญหา

การวิเคราะหแนวทางการ
แกปญหาตามหลักวิชาการ
ดานระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย กลาวคือ

“ตรวจสอบได ผูปฏิบัติงานใน
เมื่อการ
ฝาย
แกปญหาสําเร็จ
ตามที่ได
วิเคราะหไว”

กระบวนการ

1) สามารถแยกประเด็น
ระหวาง system
software กับ
application software
หรือ package software
ไดอยางชัดเจน
2) สามารถแยกแยะ
ระหวาง system
software กับ
hardware
error ได
3. การนําองคความรู
ในตัวบุคคลมา
แกปญหา

การแกปญหาของผูใชโดยใช
องคความรูที่มีอยูในตัวบุคคล
และสามารถแกปญหาไดอยาง
สําเร็จลุลวง และเปนที่
ประจักษ เชน การแกปญหา
ดานระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย นอกสํานักงาน
(คลินิกคอมพิวเตอร)

4 .การใชความรูในตัว การคาดการณผลสัมฤทธิ์จาก
บุคคลแกปญหาได การวิเคราะหปญหาและวาง
แนวทางการแกปญหาที่ผาน
มาวาจะสามารถบรรลุผล
หรือไม

แบบฟอรมการ
ขอสงอุปกรณ
คอมพิวเตอร
เพื่อซอม
บํารุงรักษา

ผูปฏิบัติงานใน อางอิงตาม คูมือ
ฝาย
ระบบสารสนเทศ
การติดตั้งซอม
บํารุงระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย ป
2560

ตรวจสอบจาก ผูปฏิบัติงานใน
รายงานกระ
ฝาย
ปฏิบัติงาน จาก
ระบบงานบน
เว็บไซต
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ขอเสนอแนะ

กระบวนการ

วิธีการติดตาม
ประเมินผล

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

ผูติดตาม/
ประเมินผล

cnc.rid.go.th
5 .การคนหาจาก
ฐานขอมูลองค
ความรู

สามารถเขาระบบและสามารถ ตรวจสอบจาก ผูปฏิบัติงานใน
คนหาองคความรูจากระบบได log การเขาใช ฝาย
งานในระบบ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรูที่คนหา
เชน ถาเปนองคความรูใหมซึ่ง จากเว็บไซต
ยังไมเคยบันทึกมากอน ก็จะ cnc.rid.go.th
ไมมีระบบเปนตน

6. องคความรูอยูใน
ฐานขอมูลแลว

สามารถคนหาขอมูลองค
ความรูดังกลาว เพื่อมาใช
แกปญหาได

ตรวจสอบจาก ผูปฏิบัติงานใน
ฝาย
รายงานการ
ปฏิบัติงาน จาก
ระบบงานบน
เว็บไซต
cnc.rid.go.th

7. การคนหาขอมูล
จากแหลงความรู
อื่นๆ

การคนหาขอมูลการแกปญหา
จากแหลงขอมูลอื่นๆ โดยใช
อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ
หลักในการคนหา โดย
แหลงขอมูลเบื้องตนจาก
เว็บไซตเจาของผลิตภัณฑ
และเว็บไซตใหบริการ
แลกเปลี่ยนความรูตางๆ

การแชรขอมูล ผูปฏิบัติงานใน
ในการแกปญหา ฝาย
รวมกัน เพื่อ
รวมมือทํางาน
โดยอาศัย
Social Media
เปนสื่อกลางใน
การทํางาน
การตรวจสอบ
ขอมูลการ
เชื่อมโยง
เว็บไซต ของ
ผูปฏิบัติงานกับ
หัวขอประเด็น
ปญหา(ตาม
กระบวนการใน
ขอ1)

หัวหนาฝาย
หรือ
ผูปฏิบัติงานใน
ฝาย

การตรวจทานขอมูลใน
การตรวจสอบ
ระบบงานบนเว็บไซต วา
ขอมูลในระบบ
สามารถทํางานไดปกติ สืบคน ตาม รายงาน

หัวหนาฝาย,
ผูปฏิบัติงานใน
ฝาย

8. การเชื่อมโยงขอมูล การสรุปผลการดําเนินงาน
หรือการจัดทําขอมูล โดยแนบหลักฐาน
ขึ้นเว็บไซต
กระบวนการหรือวิธีการ ใน
การแกปญหาตางๆ ซึ่งจะตอง
นําขอมูลดังกลาวเขาสูระบบ
ตอไปที่เว็บไซต cnc.rid.go.th

9. การตรวจทาน
ระบบงาน

10

ขอเสนอแนะ

กระบวนการ

วิธีการติดตาม
ประเมินผล

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
ได มีแหลงขอมูลอางอิง
ถูกตอง

ผูติดตาม/
ประเมินผล

ขอเสนอแนะ

“ระบบ
สารสนเทศ การ
ติดตั้งซอมบํารุง
ระบบ
คอมพิวเตอร
และเครือขาย”

8. เอกสารอางอิง
การเชื่อมโยงขอมูล ตามความหมายที่ไดนํามาใชพัฒนาคูมือกระบวนงาน จากแหลงขอมูลดังนี้
1. บทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสรางโฮมเพจดวยภาษา HTML
https://pirun.ku.ac.th/~agrtnk/web/units/unit7/unit7.htm
2. การสรางการเชื่อมโยง
http://www.kts.ac.th/kts/kanghan/html/unit701.htm
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9. แบบฟอรมที่ใช
การเชื่อมโยงเว็บไซตสามารถเขาไดจากระบบงานบนเครือขาย LAN ตามที่อยูของเว็บไซตคือ
http://cnc.rid.go.th/clinic/frmlogin.php จากนั้นเขาที่ เมนู “login” - -> “ขอมูลบริการ” และไปยัง
“คลิกเพิ่มรายการ” หรือ “คลิกที่ไอคอน แกไข(กรณีจะเพิ่มขอมูลภายหลัง)” จะปรากฏแบบฟอรมสําหรับใช
บันทึกขอมูลเขาในระบบตอไป
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