
        ค��ม�อระบบ หองสม�ดภาพ (Photo Library) โปรแกรม FotoWeb 

ประเภทเอกสาร: ค��ม�อการใชงานระบบ FotoWeb
เสนอต�อ: กรมประชาส�มพ�นธ�
ต-ดต�อ: นางสาวก�ญญา อ!ดมส#าราญม�$นคง
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บร8ษ�ท อ;ว;โอเทค จ#าก�ด อาคารก8จศ8ร8 เลขท;$ 1054/14 ถนนเพชรบ!ร;ต�ดใหม� แขวงม�กกะส�น เขตราชเทว; กร!งเทพฯ 10400
เบอร�โทรศ�พท�: 02-254-3074 แฟกซ�: 02-254-3075



FotoWeb เปNนเซ8ร�ฟเวอร�แอพพล8เคช�$น ท;$ถ�กออกแบบมาใหสามารถเขาถOงไฟล�ด8จ8ท�ลผ�าน
ทางเวRบเบราเซอร�มาตรฐานได โดยท;$โปรแกรม FotoWeb จะจ�ดการก�บเอกสารท;$จ�ดเกRบ
ไฟล�ภาพไดอย�างม;ประส8ทธ8ภาพ นอกจากน;Vย�งสามารถคนหาไฟล� ดาวน�โหลดไฟล� 
อ�พโหลดไฟล�ไดอย�างรวดเรRวอ;กดวย

ส-1งท/1ควรต-ดต34งเพ�1อการท5างานท/1ม/ประส-ทธ-ภาพ
1.หากค!ณใชเบราเซอร� Internet Explorer ควรเปNนเวอร�ช�$น 7 ขOVนไป
   หากค!ณใชเบราเซอร� Mozilla Firefox  ควรเปNนเวอร�ช�$น 3.5 ขOVนไป
2.ต8ดต�Vง Adobe Flash Player เวอร�ช�$น 10 ขOVนไป

การเขาระบบ
เปeดเบราเซอร�ขOVนมาอาจจะเปNน Internet Explorer หร�อ Mozilla Firefox แลวพ8มพ� URL: http://av.prd.go.th จะพบ
หนาจอด�งต�อไปน;V

แลวคล8กท;$ร�ปใดๆ หร�อหมวดหม��ใดๆ เพ�$อเขาส��ระบบ

http://av.prd.go.th/


การล8อคอ-น เพ�$อเขาส��ระบบหองสม!ดภาพ ม;ข�Vนตอนด�งน;V    
คล-กท/1ป�9ม Log In ดานม�มบนขวา ด3งร�ป

 

หล�งจากน�Vนจะพบหนาจอใหใส�รห�สผ�ใชงาน 

- คล8กท;$ User Log in
- กรอก Username และ Password ของค!ณ 
- คล8กท;$ป!lม “Log In”



หล�งจากท;$ลRอคอ8นผ�านแลว เอกสารแรกท;$เราเหRน ค�อ “Photographics Materials” ซO$งเราสามารถเล�อกเอกสารท;$เรา
ตองการไดโดยเล�$อนเมาส�ไปท;$ป!lม Archives ดานบน ด�งร�ป

ในแต�ละเอกสารจะม;หมวดหม��ย�อยอย��ทางดานซายม�อ ซO$งจะอย��ท;$ห�วขอหมวดหม��

ค5าอธ-บายเอกสาร 
Audio Visual Materials หมายถOงเอกสารท;$เกRบไฟล�ภาพเคล�$อนไหวและเส;ยง ม;หมวดหม��ย�อยด�งน;V

Musics (เพลง) Royal History Interviews (การส�มภาษณ�)
Presentations (การแนะน#าองค�กร) Radio Program (รายการว8ทย!)
Radio Spots   (สปอตว8ทย!) Rado Jingles (เส;ยงค�$นรายการว8ทย!)
Rare Sound Recordings (เส;ยงหายาก) Speeches (เส;ยงพ�ดของบ!คคลส#าค�ญ)
TV Programs (รายการโทรท�ศน�) TV Spots (สปอตโทรท�ศน�)

Photographic Materials หมายถOงเอกสารท;$เกRบไฟล�ภาพน8$ง ม;หมวดหม��ย�อยด�งน;V
Event Photographics (ภาพก8จกรรม) Museum Objects (ภาพว�ตถ!พ8พ8ธภ�ณฑ�)
PRD Photographics (ภาพเก;$ยวก�บกรมประชาส�มพ�นธ�) Radio Photographics (ภาพเก;$ยวก�บว8ทย!)
TV Photographics (ภาพเก;$ยวก�บโทรท�ศน�)

Printed Materials หมายถOง เอกสารท;$เกRบไฟล�ส�$อส8$งพ8มพ� ม;หมวดหม��ย�อยด�งน;V
Exhibitions (ขอม�ลจ�ดท#าน8ทรรศการ หร�อช!ดน8ทรรศการ) Postcards and Posters (โปสการ�ดและโปสเตอร�)
PRD Packets (หน�งส�อ,วารสาร,จ!ลสาร,แผ�นพ�บของ ปชส.) PRD Rare Books (หน�งส�อหายาก)
Scripts (สคร8ปต�รายการว8ทย! โทรท�ศน�ของ ปชส.)



การดาวน.โหลดไฟล.ม/เด/ยไปใชงาน 

- คล8กเล�อกขนาดท;$ตองการจะดาวน�โหลด

- คล8กเล�อกไฟล�ท;$ตองการจะ
ดาวน�โหลด โดยคล8กท;$ป!lม



การอ3พโหลดไฟล.ม/เด/ยใหม� เพ�1อน5าไปจ3ดเก8บบนเซ-ร.ฟเวอร.

- คล8กท;$เมน� “ตองการอ�พโหลดคล8กท;$น;$”

- วางเมาส�ท;$เมน� Tool แลว
เล�อก Upload Area



- คล8กท;$ร�ปแฟ~ม เพ�$อเล�อกไฟล�ม;เด;ยท;$จะอ�พโหลด

- เล�อกไฟล�ท;$ตองการอ�พโหลด
- กรณ;ท;$ตองการอ�พโหลดไฟล�คร�Vงละ   
   มากๆ ใหคล8กเมาส�ซายคางไวแลวลากเมาส� 
   เพ�$อเล�อกไฟล�ท;$ตองการจะอ�พโหลด 
- จากน�Vนกดป!lม Open เพ�$อย�นย�นไฟล�ท;$อ�พโหลด



หมายเหต�  ภาพท;$อ�พโหลดจะถ�กจ�ดเกRบอย��ในเอกสารของผ�ใชงานแต�ละคน หากผ�ใชงานตองการจะส�งไฟล�ม;เด;ยไป
ย�งเอกสารศ�นย�กลางจะตองท#าการส�งไฟล�ม;เด;ยพรอมก�บใส�ค#าบรรยาย แลวจOงจะเผยแพร�ภาพน�Vนทาง av.prd.go.th 
ไดซO$งม;ข�Vนตอนการส�งไฟล�ภาพด�งน;V

- ระบบแจงจ#านวนภาพท;$อ�พโหลดเสรRจแลว
- หากตองการอ�พโหลดภาพอ;ก 
  กดท;$ล8งค� New Upload 
- หากไม�ตองการอ�พโหลดไฟล�ภาพอ;ก
  กดท;$ล8งค� Close Window

- กร!ณารอส�กคร�� เพ�$อท;$ว�าระบบไดด#าเน8น
   การอ�พโหลด



การใส�ค5าบรรยายลงในไฟล.ม/เด/ย

จากน�Vนจะปรากฎหนาจอใหใส�ค#าบรรยาย ด�งภาพ

****หมายเหต�**** ฟeลด�ท�Vงหมดท;$ค!ณเหRนจะตองกรอกลงไปใหครบท!กช�อง
 ภายในกรอบท;$ค!ณก#าหนดจะตองจ#าดวยว�าค!ณระบ!อะไรลงไป เพ�$อน#าไประบ!ค�าในหนาถ�ดไป

- กรอกค#าบรรยายลงในแต�ละฟeลด�ขอม�ล
- จากน�Vนคล8ก OK เพ�$อบ�นทOกค#าบรรยาย
กรณ;เล�อกไฟล�ม;เด;ยเพ�$อใส�ค#าบรรยายใน
คราวเด;ยวก�นใหคล8กท;$  OK All  เพ�$อบ�นทOก
ค#าบรรยายลงในหลาย ๆ ไฟล�ม;เด;ย

- คล8กท;$ป!lม          เพ�$อเล�อกไฟล�ท;$จะใส�
ค#าบรรยายใตภาพ
- คล8กท;$ Edit Text เพ�$อท#าการใส�ค#า
บรรยายภาพ



การส�งไฟล.ม/เด/ยขH4นไปจ3ดเก8บบนระบบ

ตรวจสอบขอม�ลท;$ค!ณกรอกไปเม�$อซ�กคร�� ว�าถ�กตองหร�อไม� หากตองการกล�บไปแกไข สามารถด�บเบ8Vลคล8กท;$ภาพได
หากขอม�ลถ�กตองแลวตองการจะส�งไฟล� ท#าตามข�Vนตอนด�งน;V

- คล8กท;$ป!lม Process with
- เล�อกว�าจะส�งไฟล�ประเภทไหน
Transfer Audio หมายถOง ส�งไฟล�ว;ด;โอและเส;ยง
Transfer Photo หมายถOง ส�งไฟล�ภาพน8$ง
Transfer Printed  หมายถOง ส�งไฟล�ส�$อส8$งพ8มพ� 

- คล8กท;$ป!lม          เพ�$อเล�อกไฟล�ท;$จะส�งขOVนระบบ
- คล8กท;$ Send to Workflow  เพ�$อท#าการส�งไฟล�



การด�ค5าบรรยายใตภาพ

- ด�บเบ8Vลคล8กท;$ร�ปท;$ตองการด�ค#าบรรยาย

- รายละเอ;ยดจะปรากฎทางดานขวาม�อ



การลบภาพท/1อ3พโหลด
หล�งจากท;$ค!ณอ�พโหลดภาพ ซO$งภาพจะย�งคงอย��ในเมน� Tool เล�อก Upload Area

- คล8กท;$ค#าส�$ง Delete เพ�$อท#าการลบ

- คล8กท;$ป!lม   เพ�$อเล�อกภาพท;$ตองการจะลบ



การคนหาภาพ  ม; 4 ว8ธ; ซO$งจะอธ8บายตามข�Vนตอนดานล�างด�งน;V

1. การคนหาท31วไป

ค5าอธ-บาย หาใหม� หมายถOง คนหาค#าใหม� จากฟeลด�ขอม�ลท;$พ8มพ�
หาต�อ หมายถOง คนหาค#า ต�อจากผลล�พท�ท;$แลว
ประเภท หมายถOง คนหาจากส�$อท;$เล�อก
ว�นท;$ หมายถOง คนหาตามว�นท;$ท;$ก#าหนด

2. การคนหาข34นส�ง
เปNนการคนหาโดยละเอ;ยด โดยค!ณสามารถก#าหนดเง�$อนไขต�างๆ เพ�$อใหการคนหาแคบขOVน

- พ8มพ�ค#าท;$ค!ณตองการจะคนหา 
- คล8กท;$ป!lม “คนหา” 

- คล8กท;$ล8งค� คนหาข�Vนส�ง



3.การคนหาจากหนาพร/ว-ว
ค!ณสามารถคนหาภาพ จากล8งค�ขอความในหนาพร;ว8วได

4. การคนหาไฟล.ภาพจากค5าคน ระบบไดท#าการล8สขอม�ลท�Vงหมดออกมาอย��ในหมวดหม��ค#าคน ค!ณสามารถคล8กค#าท;$ตองการคนหา
ไดจากท;$น;$

- พ8มพ�ค#าท;$ค!ณตองการจะคนหา
- ระบ!เง�$อนไข หร�อ ฟeลด�ท;$ตองการจะคนหา
- คล8กท;$ป!lม “เร8$มคนหา” 

- น#าเมาส�ไปวางไวบนขอความ ท;$ตองการคนหา
- ขอความเหล�าน�Vนจะม;การข;ดเสนใตไว
- ใหค!ณคล8กท;$ขอความท;$ตองการจะคนหา
   จากน�Vนระบบจะท#าการส�บคนภาพท;$ม;
ขอความ    เด;ยวก�นท�Vงหมดออกมา

- คล8กท;$ห�วขอค#าคนท;$ตองการ เช�น ตองการคนหา ส�$อ
ตนฉบ�บ ใหคล8กท;$ป!lมบวก เพ�$อระบบจะท#าการล8สรายช�$อส�$อ
ตนฉบ�บท�Vงหมดออกมา
- จากน�VนกRคล8กท;$ช�$อส�$อตนฉบ�บท;$ตองการคนหา



ร�ปแบบการแสดงผล

- คล8กท;$ป!lมเลย�เอาต� (ม!มบนขวาม�อ)
- เล�อกร�ปแบบการแสดงผล
- คล8กป!lม บ�นทOก
  จากน�Vนระบบจะแสดงร�ปแบบ 
  ตามท;$ค!ณก#าหนด



การอ3พโหลดภาพดวยโปรแกรม FotoWeb Desktop

โปรแกรม FotoWeb  Desktop เปNนโปรแกรมทางเล�อกท;$ช�วยใหผ�ใชงานสามารถอ�พโหลดภาพเขาส��ระบบไดสะดวก
กว�าการอ�พโหลดผ�าน FotoWeb ( ด�งท;$อธ8บายไปเบ�Vองตน) โดยจ#าเปNนจะตองต8ดต�Vงโปรแกรมด�งต�อไปน;V
- vstor40_x86
-.Net Framework 4
-FotoWeb Desktop
ซO$งสามารถดาวน�โหลดไดจากหนา Log in ของ FotoWeb

หล�งจากท	
ต�ดต��งโปรแกรม FotoWebDeskTop  แล!ว ในการต��งค&า FotoWebDeskTop  ในคร��งแรกน��นค'ณจะต!อง
ท+าการโหลดการต��งค&าจาก FotoWeb มาย�งโปรแกรม FotoWebDeskTop บนเคร/
องของค'ณ โดยม	ว�ธ	การด�งน	�

ให!ค'ณท+าการล2อคอ�นเข!าส4&ระบบ แล!วไปย�งเมน4



จากน��นจะปรากฎหน!าจอด�งภาพ

ระบบได!ท+าการโหลดการต��งค&ามาเร	ยบร!อยแล!ว

- คล8กท;$ “Upload  with  FotoWeb  Desktop”

- คล8กท;$ป!lม OK



หล�งจากน��นระบบจะให!ค'ณกรอก Username และ Password ของค'ณ

เม/
อ Login ผ&านแล!ว โปรแกรมจะปรากฎหน!าจอด�งภาพ

- คล8กท;$ป!lม OK



หมายเหต�  หากค!ณตองการจะอ�พโหลดไฟล�ภาพเพ8$มเต8มสามารถคล8กท;$ป!lม Select file
    หากค!ณตองการจะลบไฟล�ภาพท;$ไม�ตองการใหคล8กท;$ป!lม Remove selected

การใส�ค5าบรรยายลงในไฟล.ม/เด/ย

กรณ;อ�พโหลดท;ละหลายๆ ภาพ แลวตองการใส�ค#าบรรยายในคราวเด;ยวก�น
ใหค!ณเล�อกภาพท;$ตองการจะใส�ค#าบรรยายแลวกดป!lม Add text to selected
จากน�Vนจะปรากฎหนาจอด�งภาพ ดานล�าง

- ห�วขอ Upload To หมายถOง ใหค!ณระบ!เอกสารหล�ก
ท;$ค!ณจะอ�พโหลด 
ค5าอธ-บายเอกสารหล3ก 
Upload Area หมายถOง อ�พโหลดไฟล�ไวในเอกสารอ�พโหลดของ
ค!ณ
Audio Visual Materials Upload หมายถOง อ�พโหลดไฟล�ว;ด;โอ
และไฟล�เส;ยงไวในเอกสาร Audio Visual Materials
 Photographic Materials Upload หมายถOง อ�พโหลดไฟล�ภาพน8$ง
ไวในเอกสาร Photographic Materials
Printed Materials Upload หมายถOง อ�พโหลดไฟล�ส�$อส8$งพ8มพ�ไว
ในเอกสาร Printed Materials
- ห�วขอ Folder หมายถOง ใหค!ณระบ!หมวดหม��ย�อยท;$ค!ณจะ
อ�พโหลดไปย�งเอกสารน�Vนๆ 

- คล8กท;$ป!lม Metadata



 

*** หมายเหต� *** ฟeลด�ท;$ค!ณตองระบ!ม;ด�งน;V ช�$อเร�$อง, ว�นท;$ลงขอม�ล, หน�วยงาน, ผ�บ�นทOกขอม�ล, ค#าคน, 
หมวดหม��หล�ก, หมวดหม��รอง, ส�$อตนฉบ�บ โดยเฉพาะฟeลด� หมวดหม��หล�ก, หมวดหม��รอง, ผ�บ�นทOกขอม�ล ไม�ระบ!
ไม�ไดไม�ง�Vนระบบจะไม�ท#าการบ�นทOกขอม�ล

การอ3พโหลดไฟล.ม/เด/ยขH4นระบบ
จะท#าเม�$อค!ณกรอกขอม�ลรายละเอ;ยดเสรRจเร;ยบรอยแลว

ในคราวต&อไปค'ณสามารถลากไฟลGภาพท��งหมดท	
ต!องการจะอ�พโหลดขH�นเซ�รGฟเวอรG ได!โดยลากมาวางไว!ท	
ไอคอน 
“Drop File To FotoWeb”    ด�งภาพ                               จากน��นค'ณก2สามารถอ�พโหลดไฟลGขH�นได! โดยไม&ต!องล2อค
อ�นผ&านโปรแกรม FotoWeb 

- กรอกขอม�ลใหครบท!กช�อง 
จากน�Vนกดป!lม OK เพ�$อบ�นทOก

- คล8กท;$ป!lม Upload all file เพ�$อท#าการ
อ�พโหลดไฟล�ขOVนระบบ  เพ;ยงเท�าน;Vไฟล�
ของค!ณกRจะปรากฎอย��บนระบบ
เร;ยบรอยแลวค�ะ
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