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ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิก 
และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย  

National Reporting and Learning System: NRLS (Thailand) 

ภาพรวมระบบ NRLS 

ระบบกำรรำยงำนและเรียนรู้อุบัติกำรณค์วำมเสี่ยงทำงคลินิกและเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย 
(National Reporting and Learning System: NRLS [Thailand]) ใน Version นี้เป็นกำรพัฒนำต่อยอด 
โดยเพิ่ม Module ระบบกำรเรียนรู้ (Learning System) หรือกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge 
Management System: KMS) รวมไว้ในระบบ NRLS ซ่ึงสำมำรถใช้เป็นเวทีของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อุบัติกำรณค์วำมเสี่ยงทำงคลินิกและเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ ที่ท ำให้เห็นภำพรวมระดับประเทศ และสำมำรถ
รับ/ส่งข้อมูลองค์ควำมรู้ของกำรพัฒนำเชิงระบบหรือแนวทำงและวิธีกำรปฏิบัติ เพื่อป้องกัน แก้ไข ลดระดับ
ควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจำกอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยง จำกผู้ใช้งำนระบบ NRLS โดยตรง ที่ผ่ำนกำร
วิเครำะห์จำกระบบกำรจัดกำรควำมรู้ แล้วน ำไปใช้ประโยชน์ในระดับโรงพยำบำล  โดยผ่ำน Web Service 
และสำมำรถส่งข้อมูลย้อนหลังได้ เมื่อระบบขำดกำรเชื่อมต่อจำกกัน  

กำรใช้งำนระบบนั้น ทุกโรงพยำบำลสมำชิกจะได้รับ Username & Password ส ำหรับกำรเข้ำใช้งำน 
โดยระบบจะส่ง Username & Password ให้กับตัวแทนของโรงพยำบำล (ผู้ใช้ระดับรำย รพ.) ทำง E-mail ที่
ได้ลงทะเบียนไว้ หลังจำกที่ได้รับกำรอนุมัติเป็นสมำชิกหรืออนุมัติกำรต่ออำยุสมำชิกเรียบร้อยแล้ว กำรเข้ำใช้
งำนระบบ NRLS สำมำรถเข้ำใช้งำนได้จำก https://www.thai-nrls.org  

หน้ำจอระบบ NRLS (Home) ทั้งก่อนกำร Login และหลังจำกผ่ำนกำร Login แล้ว มีส่วนประกอบ
หลักๆ เหมือนกัน แต่ถ้ำผ่ำนกำร Login แล้วทีต่ ำแหน่งมุมบนด้ำนซ้ำยของหน้ำจอ ระบบจะแสดงเมนูกำรใช้
งำนระบบเพ่ิมข้ึน ให้ใช้งำนได้ตำมระดับสิทธิ์ แสดงส่วนประกอบในหน้ำจอแรกของระบบ (Home) แบ่ง
ออกเป็น 6 ส่วน หลักๆ ดังนี้ 

https://www.thai-nrls.org/
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แสดงหน้าจอแรกของระบบ NRLS ก่อนการ Login 
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แสดงหน้าจอแรกของระบบ NRLS หลังการ Login (มีเมนูการใช้งานระบบเพิ่มมา) 
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ส่วนที่ 1 การ Login เข้าสู่ระบบ และเมื่อลืม Password 

กำรเข้ำใช้งำนระบบ ให้ท ำกำรคลิกที่ปุ่ม   อยู่ที่มุมบนด้ำนขวำ (เส้นประสีแดง) ระบบจะ
แสดงหน้ำจอส ำหรับ Login  

 

 

หน้าจอส าหรับ Login เข้าใช้งานระบบ NRLS 

เมื่อผู้ใช้ท ำกำร Login เข้ำสู่ระบบด้วย UserID และ Password จะปรำกฏหน้ำจอกำรใช้งำนที่เป็น
หน้ำแรก โดยทุกสิทธิ์จะมีรูปแบบกำรใช้งำนเหมือนกัน ต่ำงกันที่เมนูกำรท ำงำนและกำรเรียกดูรำยงำนสถิติ
แบบเจำะลึก (Interactive) 

เมื่อลืม Password  กรณผีู้ใช้ลืม Password ส ำหรับเข้ำใช้งำนระบบ สำมำรถกดที่ 
ในหน้ำจอ Login ระบบจะขึ้นหน้ำจอมำเพ่ือให้ระบุ Username และ E-mail ที่ใช้กับ User นี้ (ซึ่งเป็น E-

mail ตำมท่ีระบุไว้ในช่วงลงทะเบียนสมัคร/ต่ออำยุสมำชิกระบบ NRLS) จำกนั้นกดปุ่ม    
แล้วรอรับ Password ใหม่ โดยระบบจะจัดส่งไปที่ E-mail ตำมท่ีแจ้งไว้ 
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ส่วนที่ 2 Menu ระบบ เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับกำรควบคุมกำรใช้งำนระบบ โดยผู้ดูแลระบบส่วนกลำง เป็นผู้
ตั้งค่ำและก ำหนดสิทธิ์ในกำรใช้งำน จะแตกต่ำงกันไปตำมกลุ่มสิทธิ์กำรใช้งำน  

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งานระบบ โดยระบบจะแสดงชื่อ-สกุลผู้เข้ำใช้งำนระบบว่ำอยู่ในกลุ่ม
ผู้ใช้สิทธิ์ใด และมีขอบเขตและหัวข้อของกำรใช้งำนระบบอะไรได้บ้ำง ซึ่งถูกก ำหนดโดยผู้ดูแลระบบส่วนกลำง 
(Admin) เป็นผู้ตั้งค่ำและก ำหนดสิทธิ์ในกำรใช้งำน ประกอบด้วยส่วนของกำรใช้งำน ดังนี้ 

 
สิทธิ์การใช้งานเฉพาะบุคคล  เป็นส่วนที่แสดงให้รู้ว่ำผู้ใช้รำยนี้เป็นใคร (Personal Profile) และ

สำมำรถใช้งำนระบบในเรื่องใดได้บ้ำง ตัวอย่ำงเช่น ผู้ใช้ระดับราย รพ. เป็นผู้ใช้ทีเ่ป็นตัวแทนของโรงพยำบำลที่
ส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NRLS แบบ Real-time โดยอัตโนมัติ ผ่ำนกำรใช้งำนระบบ HRMS on Cloud สำมำรถใช้
งำนระบบในหัวข้อต่ำงๆ ดังภำพ 
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Logout หลังจำกกำรใช้งำนระบบแล้ว หรือเม่ือต้องออกจำกกำรใช้งำนระบบ ให้คลิกที่เมนู 

  เพ่ือป้องกันกำรเข้ำใช้งำนโดยผู้อ่ืน 

Change Password เป็นส่วนของกำรท ำงำนเมื่อต้องกำรเปลี่ยน Password หรือในกรณีท่ี 
Password ถูก Reset หรือหมดอำยุ ผู้ใช้งำนต้องท ำกำรเปลี่ยน Password ใหม่ทุกครั้งก่อนเข้ำใช้งำนระบบ 

โดยคลิกที่เมนู   จำกนั้นกรอกข้อมูลในช่องต่ำงๆ ซึ่งมีกำรท ำงำนตำมหน้ำจอดังรูป 
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ส่วนที่ 4 รายงาน Business Intelligent Report หรือ BI Report 

เป็นกำรแสดงข้อมูลสถิติกำรเกิดอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงในรูปแบบกรำฟ ส่วนนี้จะแสดงในทุกสิทธิ์กำร
ใช้งำน แต่จะก ำหนดตำมสิทธิ์กำรใช้งำนของ User ว่ำสำมำรถเข้ำถึงรำยงำนสถิติได้ถึงระดับได้บ้ำง  

 

รายงาน Business Intelligent Report (BI Report) 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลองค์ความรู้ 2P Safety  เป็นส่วนที่รวบรวมองค์ควำมรู้ที่ผ่ำนกำรคัดกรองและลง
ควำมเห็นว่ำสำมำรถเป็นองค์ควำมรู้ได้จำกผู้เชี่ยวชำญ และสำมำรถเผยแพร่เป็นองค์ควำมรู้ให้แก่ผู้ที่ต้องกำร
ศึกษำและน ำไปใช้งำนได้ สำมำรถใช้งำนได้ทุกระดับสิทธิ์  

 

ข้อมูลรายการองค์ความรู้ 2P Safety 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลข่าวสาร/ประกาศ  เป็นส่วนที่รวบรวมข่ำวสำรที่มีกำรจัดท ำโดยส่วนกลำง (สรพ.) 
สำมำรถใช้งำนได้ทุกระดับสิทธิ์ 

 

หน้าจอข่าวสาร/ประกาศ 
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การใช้งานระบบ NRLS ของผู้ใชง้านซึ่งเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลสมาชิก 

ผู้ใช้งำนระบบ NRLS ซึ่งเข้ำใช้งำนระบบในสถำนะของโรงพยำบำลสมำชิก เป็นผู้ใช้งำนที่มีสิทธิ์กำรใช้
งำนระบบอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ระดับรำยโรงพยำบำล ซ่ึงแยกออกเป็น 2 กลุ่มตำมประเภทโรงพยำบำลสมำชิก ได้แก่ 

กลุ่มผู้ใช้ระดับราย รพ. เป็นผู้ใช้งำนระบบในนำมของโรงพยำบำลสมำชิก ทีเ่ลือกวิธีกำรส่งข้อมูลเข้ำสู่
ระบบ NRLS แบบ Real-time โดยอัตโนมัติ ผ่ำนกำรใช้งำนระบบ HRMS on Cloud เป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำยในโรงพยำบำล ซึ่งระบบ HRMS on Cloud จะมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ 
NRLS ผ่ำนช่องทำง HRMS Service แบบ Real-time โดยอัตโนมัติ 

กลุ่มผู้ใช้ระดับราย รพ. (Export/Import) เป็นผู้ใช้งำนระบบในนำมของโรงพยำบำลสมำชิก ที่เลือก
วิธีกำรส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NRLS แบบ Export/Import โดยโรงพยำบำลมีโปรแกรม/ระบบสำรสนเทศกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของตนเองใช้งำนอยู่แล้ว สำมำรถส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ NRLS ได้เป็นครั้งๆ ด้วยกำร 
Export ข้อมูลจำกระบบของโรงพยำบำลให้ถูกต้องตรงตำม Standard Data Set & Terminologies ของ
ระบบ NRLS และตำม CSV. File format เพ่ือท ำกำร Import เข้ำสู่ระบบ NRLS ผ่ำนช่องทำง NRLS 
Service ได้ตลอดเวลำตำมต้องกำร 

ทั้งนี้ กำรใช้งำนระบบ NRLS ของกลุ่มผู้ใช้ทั้ง 2 กลุ่มนี้จะมีสิทธิ์เหมือนๆ กันในทุกเมนูระบบ ยกเว้น 
กำรใช้งำนในเมนู “บันทึก/Import ข้อมูล” เพียงเมนูเดียวเท่ำนั้น ที่จะแสดงให้ใช้งำนได้เฉพำะในสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้
ระดับรำย รพ. (Export/Import) เท่ำนั้น  

การใช้งานระบบ NRLS ของกลุ่มผู้ใช้ระดับราย รพ. ประกอบด้วยส่วนของกำรท ำงำนของระบบ ดังนี้ 

การใช้งานรายงาน Business Intelligent Report 

แสดงข้อมูลเมื่อเข้ำสู่ระบบหลังจำก Login หรือเมื่อคลิกกลับมำที่  โดยแบ่งกำรแสดง
ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน  ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 รำยงำนภำพรวมสะสมของกำรรำยงำนอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยง แบ่งเป็น ยอดรวมสะสมของ
วันนี้ (Incident Reports Today) ยอดรวมสะสมของเดือนปัจจุบันนี้ (Incident Reports This Month) และ 
ยอดรวมสะสมของปี (ปีปฏิทิน) นี้ (Cumulative Incident Reports)  

 

ส่วนที่ 2 Incident Reports This Year แสดงข้อมูลสถิติในภำพรวม รวมทั้ง 4 กลุ่มอุบัติกำรณ์
ควำมเสี่ยง จ ำนวนตัวเลขจะแสดงเมื่อลำก Mouse ผ่ำนที่กรำฟแต่ละช่อง 
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ส่วนที่ 3 สถิติจ ำนวนกำรรำยงำน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน และ Non-Clinical Incident 
ใน 6 เดือน 
 3.1 จ ำนวนกำรรำยงำน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน ซึ่งกรำฟส่วนที่ต่อลงมำด้ำนล่ำงจะแยก
เป็น Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident และ Specific Clinical Risk Incident 
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3.2 จ ำนวนกำรรำยงำน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน และกรำฟในส่วนต่อมำด้ำนล่ำงจะ
แยกเป็นกำรแสดงสถิติของ Personnel Safety Goals และ Organization Safety Goals 

 

ส่วนที่ 4 รำยงำน BI ที่แสดงข้อมูลจ ำนวนยอดรวมของ Clinical Risk Incident ที่มีควำมรุนแรง
ระดับ E – I และภำพรวมจ ำนวน Non-Clinical Incident ในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง 
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การใช้งานเมนูระบบ “รายงาน”  

 
รายงานอันดับการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง เงื่อนไขท่ีต้องระบุคือ “รำยงำนโดยใช้” เงื่อนไขเป็น

รำยเดือน รำยไตรมำสของปีงบประมำณ ปีงบประมำณ หรือ รำยปี เลือกอันดับของกำรเกิดอุบัติกำรณ์ได้ใน
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ระดับ Top 5 / Top 10 / Top 20 หรือไม่ระบุ (หำกไม่ระบุ ระบบจะแสดงข้อมูลอันดับกำรเกิดอุบัติกำรณ์
ควำมเสี่ยงทั้งหมดจำกควำมถี่สูงสุดไปน้อยสุด ในช่วงเวลำตำมท่ีเลือกระบุ) ส่วนเงื่อนไขอ่ืนถ้ำต้องกำรก็
สำมำรถที่ระบุเงื่อนไขตำมต้องกำรได้ คลิก  เพ่ือแสดงรำยงำน โดยแสดงในรูปแบบตัวเลขและสถิติ
รูปแบบกรำฟวงกลม และถ้ำต้องกำรน ำรำยงำนไปใช้ภำยนอก สำมำรถออกเป็นรูปแบบ Excel File โดยคลิกที่ 

 เพ่ือบันทึก File ในรูปแบบ Excel 

 

รายงานการเกิด/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง แยกตามกลุ่ม/ระดับ ศักยภาพของ รพ.  เงื่อนไขท่ี
ต้องระบุคือ “รำยงำนโดยใช้” เงื่อนไขเป็นรำยเดือน รำยไตรมำสของปีงบประมำณ ปีงบประมำณ หรือ รำยปี 
เงื่อนไขแยกตำมประเภท/กลุ่มสถำนพยำบำล หรือ เงื่อนไขแยกตำมระดับ/ศักยภำพของสถำนพยำบำล (ระบบ
จะแสดงข้อมูลของตนเองตำมรหัส hosxxxxx ของสถำนพยำบำล ส่วนข้อมูลของสถำนพยำบำลอ่ืนๆ ที่อยู่ใน
ระดับ/ศักยภำพเดียวกัน ระบบจะแสดงข้อมูลเป็นของ “รพ.ในกลุ่ม/ระดับเดียวกัน”) ถ้ำไม่ระบุระบบจะแสดง
ข้อมูลในภำพรวม ถ้ำระบุระบบก็จะแสดงรำยงำนเจำะลึกตำมเงื่อนไขที่เลือก คลิก  เพ่ือแสดงรำยงำน 
โดยแสดงในรูปแบบตัวเลขและสถิติรูปแบบกรำฟวงกลม และถ้ำต้องกำรน ำรำยงำนไปใช้ภำยนอก สำมำรถ

ออกเป็นรูปแบบ Excel File โดยคลิกที่  เพ่ือบันทึก File ในรูปแบบ Excel 
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รายงานการเกิด/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงแยกตามเขตบริการสุขภาพ  เงื่อนไขท่ีต้องระบุคือ 
“รำยงำนโดยใช้” เงื่อนไขเป็นรำยเดือน รำยไตรมำสของปีงบประมำณ ปีงบประมำณ หรือ รำยปี เงื่อนไขที่
เพ่ิมเติมคือ แยกตำมกลุ่ม หมวด ประเภท และประเภทอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงย่อย ถ้ำไม่ระบุระบบจะแสดง
ข้อมูลในภำพรวม ถ้ำระบุระบบก็จะแสดงรำยงำนเจำะลึกตำมเงื่อนไขที่เลือก คลิก  เพ่ือแสดงรำยงำน 
โดยแสดงในรูปแบบตัวเลขและสถิติรูปแบบกรำฟวงกลม และถ้ำต้องกำรน ำรำยงำนไปใช้ภำยนอก สำมำรถ

ออกเป็นรูปแบบ Excel File โดยคลิกที่  เพ่ือบันทึก File ในรูปแบบ Excel 
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รายงานการเกิด/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง แยกตามจ านวนเตียงเปิดให้บริการจริง เงื่อนไขท่ีต้อง
ระบุคือ “รำยงำนโดยใช้” เงื่อนไขเป็นรำยเดือน รำยไตรมำสของปีงบประมำณ ปีงบประมำณ หรือ รำยปี 
เงื่อนไขท่ีเพ่ิมเติมคือ ขนำดของ รพ. ถ้ำไม่ระบุระบบจะแสดงข้อมูลในภำพรวม ถ้ำระบุระบบก็จะแสดงรำยงำน
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เจำะลึกตำมเงื่อนไขที่เลือก คลิก  เพ่ือแสดงรำยงำน และถ้ำต้องกำรน ำรำยงำนไปใช้ภำยนอก 

สำมำรถออกเป็นรูปแบบ Excel File โดยคลิกที่  เพ่ือบันทึก File ในรูปแบบ Excel 

 

รายงานการเกิด/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงแยกตามสถานที่ตั้ง เงื่อนไขท่ีต้องระบุคือ “รำยงำนโดย
ใช้” เงื่อนไขเป็นรำยเดือน รำยไตรมำสของปีงบประมำณ ปีงบประมำณ หรือ รำยปี เงื่อนไขท่ีเพ่ิมเติมคือ 
ภูมิภำค ถ้ำไม่ระบุระบบจะแสดงข้อมูลในภำพรวม ถ้ำระบุระบบก็จะแสดงรำยงำนเจำะลึกตำมเงื่อนไขท่ีเลือก 
คลิก  เพ่ือแสดงรำยงำน โดยแสดงในรูปแบบตัวเลขและสถิติรูปแบบกรำฟวงกลม และถ้ำต้องกำรน ำ

รำยงำนไปใช้ภำยนอก สำมำรถออกเป็นรูปแบบ Excel File โดยคลิกที่  เพ่ือบันทึก File ใน
รูปแบบ Excel 
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การใช้งานเมนูระบบ “Learning System” 

 เป็นส่วนของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบกำรรำยงำน กำรจัดกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดจำก
อุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงและเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ตำม 2P Safety Goals (SIMPLE)2 ซ่ึงจัดเป็นเวทีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) แยกเป็น CoPs ต่ำงๆ 
ตำมอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยง (SIMPLE)2 

โดยผู้ใช้ระดับรำย รพ. สำมำรถเข้ำใช้งำน CoPs ในสถำนะของแขกผู้เยี่ยมชมได้ในทุก CoPs (อ่ำน/ดู
ข้อมูลตำมที่แสดงไว้ได้) แต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นได้ตำมต้องกำร ทั้งนี้ กรณีท่ีสถำนพยำบำล
แห่งนั้นมีกำรรำยงำนอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงที่มีควำมรุนแรงตั้งแต่ระดับ E ขึ้นไป ในหมวดใดๆ ของ (SIMPLE)2 
ก็จะสำมำรถเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นใน CoPs นั้นๆ ได้โดยอัตโนมัติ เป็นเวลำ 1 เดือนนับจำกวันที่มีกำร
รำยงำนอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงเรื่องนั้นๆ 
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ทั้งนี้ จะกล่ำวถึงรำยละเอียดของกำรใช้งำนเมนูระบบ “Learning System” ซึ่งเป็นกำรร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน CoPs ต่ำงๆ ในสิทธิ์ผู้ใช้งำน Learning System   

 

การใช้งานรายการเมนูย่อยตามสิทธิ์การใช้งานเฉพาะบุคคล 

 เป็นกำรใช้งำนระบบ NRLS ตำมสิทธิ์กำรใช้งำนเฉพำะบุคคล ซึ่งหัวข้อเมนูกำรท ำงำนของแต่ละระดับ
สิทธิ์จะไม่เหมือนกัน โดยคลิกที่ปุ่ม  หลังชื่อผู้ใช้งำน ดังรูป แสดงข้อมูลชื่อผู้ใช้และสิทธิ์กำรใช้งำน ซ่ึง
ประกอบด้วยเมนูกำรท ำงำน ดังนี้  

 
เมนูการท างานตามสิทธิ์การใช้งานเฉพาะบุคคลของสิทธิ์ผู้ใช้ระดับราย รพ. 
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Personal Profile    เป็นส่วนกำรท ำงำนกำรตั้งค่ำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งำน 
โดยแบ่งเป็นหัวข้อเมนู 

 Overview เป็นข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้งำน ซึ่งเป็นเจ้ำของโปรไฟล์นั้น เช่น ข้อมูลข่ำวสำรสื่อ
สังคมของตัวเองและผู้ที่เป็นเพ่ือน, ข้อมูลสถิติของเพ่ือน ผู้ติดตำม ก ำลังติดตำม องค์ควำมรู้ หัวข้อสนทนำ/
โพสต์, รำยชื่อผู้ติดตำม, ประวัติกำรศึกษำ, ประวัติกำรอบรม, ประวัติกำรท ำงำน 

 
 องค์ความรู้ แสดงข้อมูลองค์ควำมรู้ทั้งหมดของผู้ใช้งำนมำแสดงไว้ สำมำรถคลิกเข้ำไปดูแก้ไข

ข้อมูลตำมรำยชื่อองค์ควำมรู้ที่ต้องกำรได้ โดยคลิกที่  เมื่อต้องกำรลบองค์ควำมรู้ที่บันทึกไว้ คลิกที่ปุ่ม 

 และยังสำมำรถเพ่ิมองค์ควำมรู้ส่วนบุคคลหัวข้อใหม่ได้ กำรบันทึกรำยละเอียด บันทึกในรูปแบบของ
บทควำม รองรับกำรแนบ Video link, รูปภำพ, Link เอกสำรต่ำงๆ และสำมำรถจัดรูปแบบกำรพิมพ์เนื้อหำได้
เหมือน Microsoft Word เพ่ือควำมสวยงำม สำมำรถท ำกำร Copy เนื้อหำและรูปแบบกำรจัดเอกสำรจำก 

Microsoft Word มำบันทึกลงได้ สำมำรถท ำกำรแนบไฟล์ โดยคลิกที่   สำมำรถแนบพร้อมกันได้
หลำยไฟล์ โดยกำรกด Ctrl ค้ำงแล้วเลือกไฟล์เอกสำรที่ต้องกำร แต่มีข้อแม้ว่ำขนำดของไฟล์เอกสำรรวมกัน

แล้วจะต้องไม่เกิน 10 MB บันทึกข้อมูลโดยคลิกที่ปุ่ม  
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 Feeds แสดงข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อกำรสื่อสำรพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะคติกับผู้ใช้งำน
ระบบท่ำนอ่ืนๆ ของผู้ใช้งำนมำแสดงไว้ สำมำรถคลิกเข้ำไปดูแก้ไขข้อมูลตำมหัวข้อที่ต้องกำรได้ โดยคลิกที่ 

 เมื่อต้องกำรลบข้อมูลสื่อสังคมที่บันทึกไว้ คลิกที่ปุ่ม  และยังสำมำรถเพ่ิมหัวข้อใหม่ได้ โดยกำร
บันทึกชื่อหัวข้อ, บันทึกรำยละเอียด จะบันทึกในรูปแบบของบทควำม รองรับกำรแนบ Video link, รูปภำพ, 
Link เอกสำรต่ำงๆ และสำมำรถจัดรูปแบบกำรพิมพ์เนื้อหำได้เหมือน Microsoft Word เพ่ือควำมสวยงำม 
สำมำรถท ำกำร Copy เนื้อหำและรูปแบบกำรจัดเอกสำรจำก Microsoft Word มำบันทึกลงได้ สำมำรถท ำ

กำรแนบไฟล์ โดยคลิกที่   สำมำรถแนบพร้อมกันได้หลำยไฟล์ โดยกำรกด Ctrl ค้ำงแล้วเลือกไฟล์
เอกสำรที่ต้องกำร  แต่มีข้อแม้ว่ำขนำดของไฟล์เอกสำรรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 10 MB บันทึกข้อมูลโดยคลิก

ที่ปุ่ม  

 
 Friends เป็นกำรแสดงข้อมูลเพื่อนทั้งหมดที่ได้ตอบรับเป็นเพ่ือน โดยแสดงข้อมูลระยะเวลำ

ของกำรเป็นเพ่ือน และในส่วนของ Action   หมำยถึงกำรส่งข้อควำม และ  
หมำยถึงกำรยกเลิกเป็นเพื่อน 

 
 Followers แสดงข้อมูลผู้ติดตำม โดยแสดงข้อมูลระยะเวลำของกำรติดตำม และในส่วนของ 

Action   หมำยถึงกำรส่งข้อควำมถึงผู้ติดตำมได้ 
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 Friend Request ค ำขอเป็นเพ่ือน แสดงข้อมูลรำยชื่อผู้ส่งค ำขอเป็นเพื่อน โดยแสดงรำยชื่อ

และระยะเวลำในกำรส่งค ำขอ Action คือ กำรคลิก  เพ่ือตอบรับค ำขอเป็นเพ่ือน หรือคลิก   
เพ่ือกำรไม่รับค ำขอเป็นเพ่ือน หรือแสดงสถำนะ  เมื่อค ำขอที่ส่งไปยังไม่ได้รับกำรตอบรับ คลิก

ปุ่ม  เมื่อต้องกำรยกเลิกกำรส่งค ำขอเป็นเพ่ือน เมื่อกดปุ่ม Action ไม่ว่ำจะเป็นปุ่มใด ข้อมูล
รำยชื่อผู้ส่งค ำขอเป็นเพ่ือนก็จะหำยไปจำกหน้ำจอค ำขอเป็นเพ่ือนนี้ 

 
 Following แสดงข้อมูลบุคคลที่เรำก ำลังติดตำม โดยแสดงรำยชื่อและระยะเวลำในกำรที่เรำ

ติดตำม และสำมำรถส่งข้อควำมถึงได้โดยคลิกที่ปุ่ม  และยังสำมำรถเลิกติดตำมได้ด้วยกำรคลิก

ที่   
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 Messages แสดงข้อมูลกำรส่ง/รับข้อควำมจำกผู้ที่ใช้งำนระบบ ทุกสถำนะโดยไม่จ ำเป็นต้อง
เป็นเพื่อนหรือผู้ติดตำม โดยระบบจะแสดงรำยชื่อผู้ที่มีกำรส่งข้อควำมโต้ตอบทั้งหมด ถ้ำต้องกำรสื่อสำรกับใคร
ก็สำมำรถคลิกท่ีรูปรำยชื่อผู้ใช้ จะแสดงข้อมูลกำรตอบโต้ และส่วนล่ำงจะเป็นกำรส่งข้อควำมตอบกลับเป็น

ข้อควำมและกรณีท่ีต้องกำรแนบไฟล์ ท ำได้โดยคลิก   เมื่อต้องกำรส่งข้อควำมตอบกลับคลิกท่ีปุ่ม 

 และข้อควำมที่เคยส่งไปสำมำรถลบได้ โดยคลิกที่ เพ่ือลบข้อควำมที่เรำเคยตอบกลับ 

 

 ปฏิทินนัดหมาย/กิจกรรม ใช้เมื่อต้องกำรนัดหมำยเพ่ือท ำกิจกรรมแลกเปลี่ยนควำมรู้ 

ส่วนข้อมูลกิจกรรมที่เคยบันทึกข้อมูลไว้ กรณีที่ต้องกำรเข้ำไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  จะเข้ำสู่

หน้ำจอกำรท ำงำนกิจกรรมที่ต้องกำร กำรคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือต้องกำรลบข้อมูลกิจกรรมนั้นๆ เมื่อผู้ใช้ต้องกำร
สร้ำงหัวข้อกำรนัดหมำย/กิจกรรมใหม่ มีรำยกำรที่ต้องบันทึกในส่วนของชื่อหัวข้อกิจกรรม, วัน-เวลำเริ่ม วัน-

เวลำสิ้นสุด, สถำนที่นัดหมำย, รำยละเอียดเพ่ิมเติม และกำรแนบไฟล์ โดยคลิกที่  สำมำรถแนบ
พร้อมกันได้หลำยไฟล์ โดยกำรกด Ctrl ค้ำงแล้วเลือกไฟล์เอกสำรที่ต้องกำร แต่มีข้อแม้ว่ำขนำดของไฟล์

เอกสำรรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 10 MB และบันทึกข้อมูลโดยคลิกที่ปุ่ม  
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 อัลบั้ม เป็นหน้ำจอส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรอัลบั้ม ทั้งในส่วนของกำรแก้ไขอัลบั้มเดิม iโดย

คลิกท่ี  เพ่ือกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมอัลบั้มรำยกำรเดิม และคลิกที่ปุ่ม  เมื่อต้องกำรลบอัลบั้มออก เมื่อผู้ใช้
ต้องกำรสร้ำงอัลบั้มใหม่ มีรำยกำรที่ต้องบันทึกในส่วนของชื่ออัลบั้ม, รำยละเอียดเพิ่มเติม และกำรแนบไฟล์ 

โดยคลิกที่  สำมำรถแนบพร้อมกันได้หลำยไฟล์ โดยกำรกด Ctrl ค้ำงแล้วเลือกไฟล์เอกสำรที่
ต้องกำร แต่มีข้อแม้ว่ำขนำดของไฟล์เอกสำรรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 10 MB บันทึกข้อมูลโดยคลิกที่ปุ่ม 

 

 

 Documents เป็นหน้ำจอส ำหรับบริหำรจัดกำรเอกสำร กำรคลิกที่  เพ่ือท ำกำรแก้ไข/

เพ่ิมเติมรำยกำร Documents เดิม และคลิกที่ปุ่ม  เมื่อต้องกำรลบเอกสำรออก เมื่อผู้ใช้ต้องกำรสร้ำง 
Documents ใหม่ มีรำยกำรที่ต้องบันทึกในส่วนของชื่อ Folder, รำยละเอียด และกำรแนบไฟล์ โดยคลิกท่ี 
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 สำมำรถแนบพร้อมกันได้หลำยไฟล์ โดยกำรกด Ctrl ค้ำงแล้วเลือกไฟล์เอกสำรที่ต้องกำร แต่มีข้อ

แม้ว่ำขนำดของไฟล์เอกสำรรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 10 MB บันทึกข้อมูลโดยคลิกท่ีปุ่ม  

 

 ปัญหาการใช้งานระบบ หน้ำจอส ำหรับติดตำมกำรแกป้ัญหำกำรใช้งำนระบบ (Ticket) จำก
กำรแจ้งของผู้ใช้งำนผ่ำนระบบ HRMS on Cloud และระบบ NRLS เมื่อเข้ำสู่หนำ้จอกำรท ำงำน หน้ำจอแสดง
ข้อมูลหัวข้อกำรแจ้งปัญหำกำรใช้งำนระบบทั้งหมดเรียงจำกใหม่ไปเก่ำสุด แสดงรหัสของ Ticket เพ่ือใช้ในกำร
อ้ำงอิง, ชื่อ Ticket หรือปัญหำที่ผู้ใช้แจ้ง และในบรรทัดล่ำง แสดงหมวดหมู่ของ Ticket, สถำนะล่ำสุดของกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ จ ำนวนผู้เข้ำไปอ่ำน จ ำนวนกำรแสดงควำมคิดเห็น แสดงระยะเวลำของ Ticket 
นับตั้งแต่เริ่มแจ้งเข้ำสู่ระบบ ในรูปของเดือน/วันหรือเวลำชั่วโมง/นำที   

 

เมื่อคลิกไปที่ชื่อของ Ticket จะแสดงหน้ำจอติดตำมผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรใช้งำน
ระบบ Ticket แสดงประวัติกำรให้บริกำรตั้งแต่เปิด Ticket จนถึงด ำเนินกำรแก้ไขเสร็จสิ้น 
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หน้าจอติดตามการแก้ไขปัญหา 

รำยละเอียดของหน้ำจอติดตำมผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปญัหำ 
- ด้ำนบน เป็นส่วนแสดงรหัสและชื่อเรื่องของ Ticket และรำยละเอียดอ่ืนๆ เช่น ประเภทของ 

Ticket ระยะเวลำของกำรแจ้ง 
- ด้ำนล่ำงซ้ำยมือ เป็นส่วนแสดงกำรแสดงควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ 
- ด้ำนขวำแสดงรำยชื่อของทีมผู้รับผิดชอบในแต่ละปัญหำ ต่อด้วยสถำนะผลกำรด ำเนินกำร

พร้อมระยะเวลำกำรด ำเนินกำรแต่ละข้ันตอน 
 Settings ใช้ส ำหรับกำรตั้งค่ำข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งำน โดยแบ่งเป็น 

 รูปโปรไฟล์ เป็นกำรก ำหนดรูปที่ใช้ในระบบ โดยกำรคลิก   เพ่ือเลือกไฟล์

รูปภำพ ที่ต้องกำร คลิกท่ี  เมื่อต้องกำรบันทึก รอให้ระบบ Refresh หน้ำจอสักครู่ รูปภำพที่
ก ำหนดให้เป็นรูปโปรไฟล์จะเปลี่ยนไปตำมท่ีบันทึกไว้ 

 

 ข้อมูลทั่วไป บันทึกข้อมูลค ำน ำหน้ำชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น ต ำแหน่ง/สังกัด ที่อยู่ คลิกที่ปุ่ม 

 เมือ่ต้องกำรบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่บังคับต้องบันทึก คือ ชื่อ นำมสกุล และต ำแหน่ง/สังกัด 
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 ข้อมูลส่วนบุคคล บันทึกส่วนบุคลและสำมำรถเลือกได้ว่ำต้องกำรแสดงให้ผู้ใช้งำนระบบเห็น
หรือไม่ โดยคลิกเครื่องหมำย  ในช่อง “แสดง” มีช่องให้บันทึกสถำนะ (Social Network) เพ่ือใช้แสดง

ข้อมูลสถำนะให้บุคคลทั่วไปเห็น คลิกท่ีปุ่ม  เมื่อต้องกำรบันทึกข้อมูล 

 

 โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค บันทึกข้อมูลต่ำงๆ ที่มีผู้ใช้มีบัญชีกำรใช้งำนบนโซเชี่ยล และสำมำรถเลือก
ได้ว่ำต้องกำรแสดงให้ผู้ใช้งำนระบบเห็นหรือไม่ โดยคลิกเครื่องหมำย  ในช่อง “แสดง” คลิกที่ปุ่ม  
เมื่อต้องกำรบันทึกข้อมูล 
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 บุคคลในครอบครัว บันทึกข้อมูลบุคคลในครอบครัวและควำมสัมพันธ์ หน้ำจอแสดงข้อมูล

จ ำนวนและรำยชื่อบุคคลในครอบครัวที่ได้บันทึกไว้ สำมำรถแก้ไขโดยคลิก   เมื่อเพ่ิมหรือแก้ไข
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวเรียบร้อยแล้ว คลิกที่  เพ่ือบันทึกข้อมูล และคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือลบ
สมำชิกในครอบครัว  

 

 ประวัติกำรศึกษำ หน้ำจอแสดงข้อมูลจ ำนวนและประวัติกำรศึกษำที่ได้บันทึกไว้ สำมำรถ
แก้ไขโดยคลิก   ที่รำยกำรประวัติกำรศึกษำที่ต้องกำรแก้ไข เมื่อเพ่ิมหรือแก้ไขรำยกำรประวัติ
กำรศึกษำเรียบร้อยแล้ว คลิกที่  เพ่ือบันทึกข้อมูล และคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือลบรำยกำรประวัติ
กำรศึกษำ รำยกำรที่บังคับหรือต้องระบุของแต่ละรำยกำรคือระดับกำรศึกษำและชื่อสถำนศึกษำ 

 

 ประวัติกำรอบรม หน้ำจอแสดงข้อมูลจ ำนวนและรำยกำรประวัติกำรอบรมที่ได้บันทึกไว้ 
สำมำรถแก้ไขโดยคลิก   ที่รำยกำรประวัติกำรอบรมที่ต้องกำรแก้ไข เมื่อเพ่ิมหรือแก้ไขรำยกำรประวัติ

กำรอบรมเรียบร้อยแล้ว คลิกที่  เพ่ือบันทึกข้อมูล และคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือลบรำยกำรประวัติกำร
อบรม รำยกำรที่บังคับหรือต้องระบุของแต่ละรำยกำร คือ ชื่อหลักสูตร/กำรอบรม และชื่อสถำบัน/สถำนที่/
โครงกำร 
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 ประวัติกำรท ำงำน หน้ำจอแสดงขอ้มูลจ ำนวนและรำยกำรประวัติกำรท ำงำนที่ได้บันทึกไว้ 
สำมำรถแก้ไขโดยคลิก   ที่รำยกำรประวัติกำรท ำงำนที่ต้องกำรแก้ไข เมื่อเพ่ิมหรือแก้ไขรำยกำร

ประวัติกำรท ำงำนเรียบร้อยแล้ว คลิกที่  เพ่ือบันทึกข้อมูล และคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือลบรำยกำร
ประวัติกำรท ำงำน รำยกำรที่บังคับหรือต้องระบุของแต่ละรำยกำร คือ ชื่องำน/ต ำแหน่ง และชื่อสถำนที่ท ำงำน 

 

 My CoPs แสดงข้อมูลชุมชนที่มีส่วนร่วม โดยแสดงชื่อ CoPs, ประเภทของ CoPs, หัวหน้ำ
ชุมชน, บทบำทใน CoPs, สถำนะกำรเข้ำร่วม และ Action หมำยถึงกำรท ำงำนของผู้ใช้งำน เช่น 
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ค้นหาเพื่อน    ใช้เพื่อกำรสืบค้นเพ่ือนที่มีในระบบ โดยระบุแค่บำงส่วนของชื่อที่

ต้องกำร คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือค้นหำ 

 

เมื่อพบรำยชื่อเพ่ือนที่ค้นหำ สำมำรถเข้ำดูรำยละเอียดของเพ่ือนที่ต้องกำร โดยกำรคลิกที่รำยชื่อ
นั้น ระบบจะไปที่หน้ำจอข้อมูลโปรไฟล์ของเพ่ือนคนนั้น ดังภำพ ระบบจะ Default ไว้ที่ Overview 
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โดยจำกหน้ำจอโปรไฟล์ จะมีกำรแสดงสถำนะควำมสัมพันธ์ของผู้ใช้กับเพ่ือนที่ค้นหำ โดยที่เรำ
สำมำรถ  - คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือส่งข้อควำม  

- คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือตอบรับกำรค ำขอเป็นเพื่อน หรือ ไม่รับเป็นเพื่อน 
- คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือส่งค ำขอเป็นเพ่ือน 

- คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือติดตำม 

- คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเลิกติดตำม 
ส่วนของ Social Feeds แสดงรำยกำร Feeds ทั้งของเพ่ือนและเพ่ือนของเพ่ือนที่ได้เคยบันทึกไว้ 

แสดงสถิติต่ำงๆ ของ Feeds นั้นๆ และกำรแสดงปุ่ม  หมำยถึงมีกำรแจ้งให้ลบจำกสมำชิกผู้ใช้งำน
ท่ำนอ่ืนๆ ที่เข้ำไปอ่ำนเนื้อหำและคลิกที่  ไว้  

รำยละเอียดส่วนบุคลอ่ืนๆ ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิกเข้ำไปได้ตำมหัวข้อที่ระบบได้จัดท ำไว้ เช่น 
- ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรอบรม ประวัติกำรท ำงำน รำยชื่อผู้ติดตำม 
- เมนขู้อมูลองค์ควำมรู้ส่วนบุคคล 
- เมนขู้อมูล Feeds 
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- เมนู Friends 
- เมนู Followers 

ค าถามที่พบบ่อย (FAQ)   เมื่อเข้ำสู่หน้ำจอจะแสดงข้อมูล FAQ ที่เคยบันทึกไว้ 

แสดงชื่อหัวข้อ FAQ, ระยะเวลำ, ชื่อผู้บันทึก และ Action กำรลบคือ ปุ่ม และแก้ไขคือปุ่ม  

สำมำรถจัดเรียงข้อมูลได้เองตำมควำมต้องกำร โดยกำรคลิกที่   ในช่องที่ต้องกำรให้จัดเรียงข้อมูล 

 
- กำรเพ่ิมหัวข้อ FAQ ใหม่ ผู้ใช้งำนต้องบันทึกหัวข้อค ำถำม, บันทึกรำยละเอียดในรูปแบบของ

บทควำม รองรับกำรแนบ Video link, รูปภำพ, Link เอกสำรต่ำงๆ และสำมำรถจัดรูปแบบกำรพิมพ์เอกสำร

ได้เหมือน Microsoft Word กำรแนบไฟล์ โดยคลิกที่   สำมำรถแนบพร้อมกันได้หลำยไฟล์ โดย
กำรกด Ctrl ค้ำงแล้วเลือกไฟล์เอกสำรที่ต้องกำร แต่มีข้อแม้ว่ำขนำดของไฟล์เอกสำรรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 

10 MB  เมื่อเสร็จสิ้นกำรบันทึกข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
- เมื่อคลิกที่ “ชื่อค ำถำมที่พบบ่อย” ระบบจะเข้ำสู่หน้ำแสดงข้อมูลกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำร

ตอบค ำถำมทั้งหมดที่เคยมีผู้ตอบไว้ 
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กำรท ำงำนในส่วนของปุ่ม Action  

- คลิกท่ีปุ่ม  จะเข้ำสู่หน้ำจอกำรแก้ไขเมื่อต้องกำรแก้ไข FAQ ที่ต้องกำร โดยผู้ใช้งำน
สำมำรถแก้ไขรำยละเอียดของ FAQ ที่เรียกข้อมูลมำแก้ไขได้ โดยยังสำมำรถลบข้อมูลในรำยกำรค ำถำมนั้นๆ 
ได้ จำกกำรคลิก  ที่รำยกำรไฟล์แนบหรือส่วนกำรแสดงควำมคิดเห็น 

 

- คลิกท่ีปุ่ม  เมื่อต้องกำรลบ FAQ โดยระบบจะข้ึนหน้ำจอ PopUp เพ่ือยืนยันกำรลบ 

FAQ คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือยืนยันกำรยกเลิก หรือคลิก  เพ่ือยกเลิกกำรท ำงำน 



 

 
National Reporting and Learning System  หน้า | 35 

 

แจ้งปญัหาการใช้งานระบบ    เป็นหน้ำจอส ำหรับบันทึกข้อมูลแจ้ง
ปัญหำกำรใช้งำนระบบ โดยยังไม่ระบุถึงประเภทของปัญหำที่แจ้ง ซึ่งมีทั้งข้อสงสัย (Question) ข้อผิดพลำด
ของระบบ (Bug & Error) เสนอเพ่ิมเติมกำรท ำงำนของระบบ (New Requirement) หรือเป็นข้อร้องเรียนกำร
ใช้งำน (Complain) โดยกำรบันทึกหัวข้อปัญหำ, ข้อมูลรำยละเอียดของปัญหำในรูปแบบของบทควำม รองรับ
กำรแนบ Video link, รูปภำพ, Link เอกสำรต่ำงๆ และสำมำรถจัดรูปแบบกำรพิมพ์เอกสำรได้เหมือน 

Microsoft Word  กำรแนบไฟล์ โดยคลิกที่   สำมำรถแนบพร้อมกันได้หลำยไฟล์ โดยกำรกด Ctrl 
ค้ำงแล้วเลือกไฟล์เอกสำรที่ต้องกำร แต่มีข้อแม้ว่ำขนำดของไฟล์เอกสำรรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 10 MB   

เมื่อเสร็จสิ้นกำรบันทึกข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 

ข้อมูลปัญหำกำรใช้งำนระบบที่แจ้งจะเข้ำสู่ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรต่อไปจำก NRLS Care Team  

 

ลงทะเบียนจัดตั้ง CoP    ระบบ NRLS เปิดโอกำสให้ผู้ที่เป็นสมำชิกกำรใช้งำน
ระบบ สำมำรถส่งค ำขอจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ได้ในระดับหน่วยงำนและระดับองค์กรได้ และผู้ดูแล
ระบบ (Admin) จะเป็นผู้อนุมัติกำรจัดตั้งในระบบบริหำรจัดกำร CoP ซึ่งจะกล่ำวในบท Learning System  
หน้ำจอส ำหรับกำรบันทึกข้อมูลลงทะเบียนขอเปิด CoP มีรำยละเอียดกำรบันทึก ดังนี้ 

- ชื่อ CoP เป็นข้อมูลบังคับบันทึกข้อมูล 

- รูปปกของ CoP คลิกท่ี  เพ่ือกำรเลือกไฟล์ส ำหรับภำพปก เป็นข้อมูลบังคับให้บันทึก 
- วันที่เริ่มด ำเนินกำร สำมำรถคลิกเลือกวันที่ได้จำกตำรำงข้อมูลปฏิทินเพ่ือควำมสะดวก 
- วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง สำมำรถคลิกเลือกวันที่ได้จำกตำรำงข้อมูลปฏิทินเพ่ือควำมสะดวก 
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- ประเภท CoP คลิกเลือกจำกตำรำงข้อมูล 
- หัวหน้ำชุมชน คลิกเลือกจำกตำรำงข้อมูลชื่อผู้ใช้งำนระบบ 
- ระยะเวลำที่คำดว่ำจะเสร็จ ระบุจ ำนวนเป็นตัวเลข และระบุหน่วยจำกตำรำงข้อมูลเป็น นำที/

ชั่วโมง/วัน/สัปดำห์/เดือน/ปี 
- สถำนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

บันทึกรำยละเอียดในรูปแบบของบทควำม รองรับกำรแนบ Video link, รูปภำพ, Link เอกสำรต่ำงๆ 
และสำมำรถจัดรูปแบบกำรพิมพ์เนื้อหำได้เหมือน Microsoft Word เพ่ือควำมสวยงำม สำมำรถท ำกำร Copy 
เนื้อหำและรูปแบบกำรจัดเอกสำรจำก Microsoft Word มำบันทึกลงได้  ในส่วนข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- ค ำอธิบำย  
- ควำมเป็นมำของชุมชนนักปฏิบัติ 
- เหตุผลควำมจ ำเป็นของกำรจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ 
- ลักษณะส ำคัญของชุมชน 
- เป้ำหมำยของชุมชน 
- หัวข้อแลกเปลี่ยน 
- กฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติในกำรใช้งำน 
- Link ข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
- Link ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

และเม่ือเสร็จสิ้นกำรบันทึกข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลลงทะเบียนจัดตั้ง CoP 
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หน้าจอลงทะเบียนขอจัดตั้ง CoP 

การใช้งานระบบ NRLS ของกลุ่มผู้ใช้ระดับราย รพ. (Export/Import) สำมำรถใช้งำนระบบในทุก
ส่วนเช่นเดียวกันกับผู้ใช้ระดับรำย รพ. และมีสิทธิ์เพ่ิมเติมในบำงเมนูระบบ ดังนี้ 

การใช้งานเมนูระบบ “บันทึก/Import ข้อมูล” ประกอบด้วยรำยกำรเมนูย่อยส ำหรับกำรใช้งำน ดังนี้  
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Import ข้อมูลการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง เป็นช่องทำงในกำรส่งข้อมูลรำยงำนกำรเกิดอุบัติกำรณ์
ควำมเสี่ยงของสถำนพยำบำลเข้ำสู่ระบบ NRLS โดยกำรน ำเข้ำ (Import) ข้อมูลในรูปแบบ csv. file ตำม 
Format ของกำรบันทึกข้อมูล และเป็นไปตำม Standard Data Set & Terminologies ของระบบ NRLS ซ่ึง
สำมำรถ Import ไดต้ลอดเวลำตำมต้องกำร ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

 

- คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือก ำหนดไฟล์ที่ต้องกำร Import File ต้องนำมสกุล .csv เท่ำนั้น และ 
รูปแบบของ file ที่จะน ำเข้ำระบบต้อง ตรงกับเมนูที่เลือก 

- คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือให้ระบบด ำเนินกำร Import ข้อมูลจำกไฟล์ที่ระบุ กรณีข้อมูลรำยงำน
กำรเกิดอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยง มีข้อมูลซ้ ำหรือเคยท ำกำร Import รำยงำนรำยกำรนั้น (Record เดิม) แล้ว 
ระบบจะไม่ให้ท ำกำร Import อีก ต้องลบรำยกำรที่ซ้ ำออกจำก File เสียก่อน แล้วท ำกำร Import ใหม่อีกครั้ง 

- กรณีท่ีข้อมูลถูกต้องตรงตำมรูปแบบที่ก ำหนด หน้ำจอจะแสดงผลตำมรูป และมี “สถำนะ” แสดง
ในช่องสุดท้ำยว่ำรำยกำรนั้นๆ ถูกต้องหรือมีควำมผิดพลำดด้ำนใด ถ้ำพบข้อผิดพลำดให้คลิก 

 เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูลใน File ให้ถูกต้อง ก่อนแล้วกลับมำท ำกำร Import ใหม่อีกครั้ง 

กรณีท่ีสถำนะเป็น “OK” ทุกรำยกำร สำมำรถคลิก  เพ่ือบันทึกข้อมูล หำกบันทึกส ำเร็จระบบจะแสดง 

popup ดังภำพ   จำกนั้นคลิก “OK” เพ่ือท ำงำนต่อไป 

 

หน้าจอส าหรับการตรวจสอบข้อมูล Import รายงานการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง 

Import ข้อมูลการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง เป็นช่องทำงในกำรส่งข้อมูลรำยงำนกำรแก้ไข
อุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงของสถำนพยำบำลเข้ำสู่ระบบ NRLS โดยกำรน ำเข้ำ (Import) ข้อมูลในรูปแบบ csv. file 
ตำม Format ของกำรบันทึกข้อมูล และเป็นไปตำม Standard Data Set & Terminologies ของระบบ 
NRLS ซ่ึงสำมำรถ Import ได้ตลอดเวลำตำมต้องกำร ตำมขั้นตอน ดังนี้ 
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- คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือก ำหนดไฟล์ที่ต้องกำร Import File ต้องนำมสกุล .csv เท่ำนั้น และ 
รูปแบบของ file ที่จะน ำเข้ำระบบต้อง ตรงกับเมนูที่เลือก 

- คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือให้ระบบด ำเนินกำร Import ข้อมูลจำกไฟล์ที่ระบุ กรณีข้อมูลรำยงำน
กำรแก้ไขอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยง มีข้อมูลซ้ ำหรือเคยท ำกำร Import รำยงำนรำยกำรนั้น (Record เดิม) แล้ว 
ระบบจะไม่ให้ท ำกำร Import อีก ต้องลบรำยกำรที่ซ้ ำออกจำก File เสียก่อน แล้วท ำกำร Import ใหม่อีกครั้ง 

- กรณีท่ีข้อมูลถูกต้องตรงตำมรูปแบบที่ก ำหนด หน้ำจอจะแสดงผลตำมรูป และมี “สถำนะ” แสดง
ในช่องสุดท้ำยว่ำรำยกำรนั้นๆ ถูกต้องหรือมีควำมผิดพลำดด้ำนใด ถ้ำพบข้อผิดพลำดให้คลิก 

 เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูลใน File ให้ถูกต้อง ก่อนแล้วกลับมำท ำกำร Import ใหม่อีกครั้ง 

กรณีท่ีสถำนะเป็น “OK” ทุกรำยกำร สำมำรถคลิก  เพ่ือบันทึกข้อมูล หำกบันทึกส ำเร็จระบบจะแสดง 

popup ดังภำพ   จำกนั้นคลิก “OK” เพ่ือท ำงำนต่อไป 

 

หน้าจอส าหรับการตรวจสอบข้อมูล Import รายงานการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง 

Import ข้อมูล Dataset ประจ าเดือน เงื่อนไขในกำร Import ข้อมูล Dataset สำมำรถท ำกำร 
Import ข้อมูลของเดือนก่อนหน้ำได้ภำยในวันสุดท้ำยของเดือนปัจจุบัน โดย Import ข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 
1 เดือน ทั้งนี้ หำกมีกำร Import ข้อมูลของรอบเดือนเดียวกันซ้ ำ ระบบจะบันทึกข้อมูลชุดล่ำสุดเสมอ มี
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
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- คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือก ำหนดไฟล์ที่ต้องกำร Import File ต้องนำมสกุล .csv เท่ำนั้น และ 
file ที่จะน ำเข้ำระบบต้อง ตรงกับเมนูที่เลือก 

- คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือให้ระบบด ำเนินกำร Import ข้อมูลจำกไฟล์ที่ระบุ 
- กรณทีี่ข้อมูลถูกต้องตรงตำมรูปแบบที่ก ำหนด หน้ำจอจะแสดงผลตำมรูป และมี “สถำนะ” แสดง

ในช่องสุดท้ำยว่ำรำยกำรนั้นๆ ถูกต้องหรือมีควำมผิดพลำดด้ำนใด ถ้ำพบข้อผิดพลำดให้คลิก 

 เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูลใน File ให้ถูกต้อง ก่อนแล้วกลับมำท ำกำร Import ใหม่อีกครั้ง 

กรณีท่ีสถำนะเป็น “OK” ทุกรำยกำร สำมำรถคลิก  เพ่ือบันทึกข้อมูล หำกบันทึกส ำเร็จระบบจะแสดง 

popup ดังภำพ   จำกนั้นคลิก “OK” เพ่ือท ำงำนต่อไป 

 

หน้าจอส าหรับการตรวจสอบข้อมูลการ Import ข้อมูล Dataset 

บันทึกองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ NRLS เป็นหน้ำจอส ำหรับให้ผู้ใช้ระดับรำย รพ. (Export/Import) ท ำ
กำรบันทึกองค์ควำมรู้/กำรพัฒนำระบบซึ่งเป็นผลจำกกำรแก้ไขปัญหำอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงของสถำนพยำบำล
ตนเอง เข้ำสู่ระบบ NRLS หน้ำจอจะแสดงข้อมูลองค์ควำมรู้ทั้งหมดท่ีมี ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลได้จำกกำร

ระบุข้อมูลที่ช่อง  และเม่ือต้องกำรเรียกดูรำยกำรองค์ควำมรู้ที่เคยบันทึกรำยละเอียด
ไว้แล้ว ให้คลิกที่ชื่อองค์ควำมรู้นั้น ๆ  

 

 
หน้าจอแสดงรายการองค์ความรู้ที่เคยมีการบันทึกไว้ 
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หน้าจอส าหรับการบันทึกองค์ความรู้ 

ขั้นตอนกำรบันทึกองค์ควำมรู้/เพิ่มข้อมูลองค์ควำมรู้ใหม่ 
- คลิกท่ีปุ่ม  จะปรำกฏหน้ำจอเพ่ือบันทึกข้อมูลองค์ควำมรู้ ดังภำพด้ำนบน 
- ระบุหัวข้อองค์ควำมรู้ ที่ช่อง “หัวข้อ” 
- บันทึกรำยละเอียดองค์ควำมรู้ ซ่ึงรองรับกำรแนบ Video link, รูปภำพ, Link เอกสำรต่ำงๆ และ

สำมำรถจัดรูปแบบกำรพิมพ์เนื้อหำได้เหมือน Microsoft Word สำมำรถท ำกำร Copy เนื้อหำและรูปแบบกำร
จัดเอกสำรจำก Microsoft Word มำบันทึกลงได้ กำรแนบไฟล์โดยคลิกที่   แนบไฟล์พร้อมกันได้
หลำยไฟล์ (กด Ctrl ค้ำงแล้วเลือกไฟล์เอกสำรที่ต้องกำร ขนำดไฟล์รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 10 MB) 

- ใช้กับควำมเสี่ยง (เลือกจำกบัญชีอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยง) จำกนั้นกดปุ่ม  เพ่ือบันทึก

ข้อมูล และ  เมื่อไม่ต้องกำรบันทึกข้อมูล  

การใช้งานระบบ NRLS ในส่วนของ Learning System 

กำรใช้งำนระบบ NRLS ในส่วนของ Learning System เป็นกำรใช้งำนระบบในรูปแบบของเวทีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management System) เกี่ยวกับระบบกำรรำยงำน กำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ
ที่เกิดจำกอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงและเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ตำม 2P Safety Goals (SIMPLE)2 ซึ่งจัดเป็นเวที
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoPs) แยกเป็น CoPs 
ต่ำงๆ ตำมอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยง (SIMPLE)2  

 
รูปแสดงหน้ำจอรำยกำร CoPs มำตรฐำน (SIMPLE) ทั้งหมด 12 ชุมชน และสำมำรถเปิด CoPs ใหม่ 

เพ่ิมได้อีกตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 
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รายช่ือ CoPs ตามมาตรฐาน SIMPLE 

กำรเข้ำใช้งำน CoPs โดยกำรคลิกท่ีรูปของ CoPs หรือคลิกที่ปุ่ม    
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ผู้ที่เข้ำสู่เวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของ Learning System คือ ผู้ใช้ในกลุ่มสิทธิ์ “ผู้ใช้งำน 
Learning System” ซ่ึงมีสิทธิ์ใช้งำนระบบ NRLS ในภำพรวมไดเ้หมือนกับผู้ใช้ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงพยำบำล
สมำชิกในสิทธิ์ผู้ใช้ระดับรำย รพ. ยกเว้น กำรเรียกดูรำยงำนแบบเจำะลึกเพ่ือเปรียบเทียบระหว่ำงโรงพยำบำล 
ส่วนกำรเข้ำใช้งำน “Learning System” จะสำมำรถใช้งำนไดแ้ตกต่ำงกันไปแยกตำมสิทธิ์กำรใช้งำน ดังนี้ 

การใช้งาน Learning System ในสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญ/หัวหน้าชุมชน 

ผู้เชี่ยวชำญ/หัวหน้ำชุมชน สำมำรถใช้เครื่องมือของกำรจัดกำรควำมรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ใน CoPs ของ
ตนเอง รวมทั้งกำรจัดกำรสมำชิกภำยใน CoPs ด้วย 

แสดงกำรใช้งำนเครื่องมือของกำรจัดกำรควำมรู้ที่มีอยู่ในแต่ละ CoPs ดังต่อไปนี้   

 

หน้าจอแรกของ CoPs 
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หน้าแรกของ CoPs เมื่อเข้ำมำหน้ำแรก แสดงข้อมูลรำยละเอียดเบื้องต้นของ CoPs ไว้ที่ด้ำนซ้ำย ใต้
ชื่อ CoPs จะแสดงสถำนะของผู้ใช้งำน เช่น  

- ปุ่ม  กรณีท่ีผู้ใช้งำนเป็นผู้เชี่ยวชำญของ CoPs นั้น 

- ปุ่ม  กรณีท่ีผู้ใช้งำนมีสถำนะใน CoPs เป็นสมำชิก  

- ปุ่ม  กรณีท่ีผู้ใช้งำนต้องกำรออกจำกกำรมีส่วนร่วมใน CoPs นั้น   

- ปุ่ม   กรณีที่ต้องกำรเข้ำร่วม CoPs 
และส่วนซ้ำยของหน้ำจอทั้งหมด จะใช้แสดงข้อมูลรำยละเอียดทั้งหมดของ CoPs เช่น จ ำนวน

สมำชิก, จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ, จ ำนวนองค์ควำมรู้ของ CoPs ส่วนภำยในกรอบสีแดง แสดงเฉพำะหัวข้อที่มีกำร
บันทึกไว้ในแต่ละหัวข้อเท่ำนั้น เช่น ชื่อชุมชน ควำมเป็นมำของชุมชน เหตุผลและควำมจ ำเป็น ลักษณะส ำคัญ
ของชุมชน เป้ำหมำยของชุมชน ฯลฯ  แยกเป็นเมนูย่อยๆ และคลิกเข้ำไปดูรำยละเอียดต่ำงๆ มีกำรท ำงำน 
ดังนี้ 

KMap (Knowledge Map) เพ่ือเก็บรวบรวมองค์ควำมรู้ได้ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงำน 
ซึ่งมีหลักกำรท ำงำนแบบแตกกิ่งและสำมำรถเพ่ิมกิ่งองค์ควำมรู้ไปได้ไม่จ ำกัด สิทธิ์กำรท ำงำนเพ่ิมกิ่งองค์ควำมรู้
ก ำหนดให้เฉพำะผู้ดูแลระบบ/ผู้เชี่ยวชำญ/หัวหน้ำชุมชน เท่ำนั้น 

 

การท างานของ KMap 

 คลิก  ที่ก่ิงที่เรำต้องกำรเพ่ือดูองค์ควำมรู้ที่อยู่ภำยใต้ก่ิงนั้น โดยไม่จ ำกัดจ ำนวน  

 คลิก  จะเป็นกำรยุบกำรแสดงกิ่งองค์ควำมรู้ 

  เพ่ือกำรจัดเรียงกิ่งองค์ควำมรู้ 
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 หัวข้อ “ดูรำยละเอียด” ระบบจะเปิดให้ทุกสิทธิ์กำรใช้งำน/ผู้ใช้งำน Learning System เพ่ือ
กำรเรียกดูเฉพำะรำยละเอียดของกิ่งงำนองค์ควำมรู้ ที่มีผู้บันทึกไว้ กรณีต้องกำรดูรำยละเอียดขององค์ควำมรู้
ในแต่ละกิ่งนั้น ท ำได้โดยกำรคลิกขวำ กดที ่“รำยละเอียด” จะปรำกฏหน้ำจอดังภำพ กำรเข้ำสู่รำยกำร 
“รำยละเอียด” ของก่ิงองค์ควำมรู้ กรณีที่หัวข้อใดไม่มีกำรบันทึกข้อมูลไว้ ก็จะไม่แสดงข้อมูลในหัวข้อนั้น 

 หัวข้อ “Layout” คือกำรจัดเรียงหัวข้อกิ่งงำนแบบอัตโนมัติ หรือกำรกดที่  
หน้ำจอก็จะจัดเรียงก่ิงงำนให้อัตโนมัติ 

 

หน้าจอรายละเอียดข้อมูลกิ่งองค์ความรู้ 
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ส่วนแรกหน้ำจอแสดงชื่อกิ่งงำนขององค์ควำมรู้ และข้อมูลที่น่ำสนใจด้ำนอื่นๆ ได้แก่  
 แก้ไขล่ำสุดโดย แสดงชื่อผู้ใช้งำน 
 แก้ไขล่ำสุดเมื่อ แสดงข้อมูลวันที่แก้ไข 
 จ ำนวนครั้งที่เข้ำดู (สะสม) แสดงจ ำนวนตัวเลข 
 จ ำนวนครั้งที่ Download แสดงจ ำนวนตัวเลข 
 จ ำนวนครั้งที่แชร์ แสดงจ ำนวนตัวเลข 

  ปุ่มส ำหรับกำร Download  
 Workflow ส ำหรับแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ในรูปแบบ Flow Chat เพ่ือแสดงขั้นตอน
กำรปฏิบัติ 
 รายละเอียดภาพรวม แสดงข้อมูลรำยละเอียดภำพรวมในรูปแบบของบทควำม  
 มาตรฐานงาน แสดงข้อมูลรำยละเอียดของมำตรฐำนงำนในรูปแบบของบทควำม  
 Do and Don’t แสดงขอ้มูล Do and Don’t ในรูปแบบของบทควำม  
 Best Practice/ กลยุทธ์ แสดงข้อมูลข้อมูล Best Practice/กลยุทธ์ในรูปแบบของบทควำม  
 ระเบียบ / ค าสั่ง / ข้อบังคับ แสดงข้อมูลระเบียบ / ค ำสั่ง / ข้อบังคับในรูปแบบของ
บทควำม  
 ตัวช้ีวัด แสดงข้อมูลตัวชี้วัดในรูปแบบของบทควำม  
 เกณฑ์การพิจารณา แสดงข้อมูลเกณฑ์กำรพิจำรณำ ในรูปแบบของบทควำม  
 การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แสดงข้อมูลกำรเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของ
บทควำม  
 ข้อมูลบุคลลที่เกี่ยวข้อง แสดงข้อมูลบุคลลที่เก่ียวข้อง ในรูปแบบของบทควำม  
 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง แสดงข้อมูลองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของบทควำม  
 ปัญหาข้อขัดข้อง แสดงข้อมูลปัญหำข้อขัดข้อง ในรูปแบบของบทควำม  
 ข้อเสนอแนะ แสดงข้อมูลข้อเสนอแนะ ในรูปแบบของบทควำม  
 แบบฟอร์มที่ใช้น าเข้าข้อมูล แสดงข้อมูลแบบฟอร์มที่ใช้น ำเข้ำข้อมูล ในรูปแบบของ
บทควำม  
 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการ แสดงข้อมูลแบบฟอร์มรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ใน
รูปแบบของบทควำม  
 งบประมาณ แสดงข้อมูลชื่องบประมำณ, มูลค่ำที่ใช้(บำท), ใช้ก ำลังพล(คน) และเวลำที่ใช้
(วัน) 
 เอกสารอ่ืนๆ แสดงข้อมูลเอกสำรอ่ืน ๆ ในรูปแบบของบทควำม  

กระดานสนทนา เมื่อสงสัยหรือมีปัญหำเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ใน CoPs แล้วต้องกำรค ำตอบจำกผู้ที่มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ สำมำรถน ำเรื่องมำสร้ำงหัวข้อในกระดำนสนทนำได้ แล้วผู้เชี่ยวชำญหรือบุคคลที่มี
ควำมรู้ จะเข้ำมำแลกเปลี่ยนควำมรู้โต้ตอบกันได้ 
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กระดานสนทนา 

 หัวข้อกระดำนสนทนำ นอกจำกจะแสดงชื่อหัวข้อสนทนำทั้งหมดแล้ว แต่ละหวัข้อยังแสดง
ข้อมูลของระยะเวลำในกำรสร้ำงหัวข้อสนทนำในรูปแบบจ ำนวนเดือนและจ ำนวนวัน (หรือ
ชั่วโมง/นำที/วินำที) พร้อมรูปสัญลักษณต์่ำงๆ ดังเช่น   
ซึ่งเป็นกำรแจ้งในเรื่องของ  

-  แสดงสถำนะกำรปักหมุดหัวข้อกระดำนสนทนำ  
-  จ ำนวนไฟล์เอกสำรที่แนบ  
-  จ ำนวนผู้เข้ำไปอ่ำน  
-  จ ำนวนข้อควำมแสดงควำมคิดเห็น  
เมื่อต้องกำรเข้ำไปอ่ำนข้อมูลกระดำนสนทนำ ท ำได้โดยกำรคลิกไปที่หัวข้อกระดำนสนทนำที่

ต้องกำร และแสดงรำยละเอียดดังนี้ 
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หน้าจอแสดงรายละเอียดของหัวข้อกระดานสนทนา 

 ภำยในหน้ำจอแสดงข้อมูลเนื้อหำของกระดำนสนทนำ นอกจำกจะแสดงรำยละเอียดทั้งหมดของ

กระดำนสนทนำแล้ว ยังมีกำรแสดงสัญลักษณ์  
ซึ่งควำมหมำยของแต่ละสัญลักษณ์ มีดังนี้ 
 -  สถำนะของหัวข้อกระดำนสนทนำ 
 -  จ ำนวนกำรเข้ำมำอ่ำนหัวข้อกระดำนสนทนำ 
 -  จ ำนวนของกำรแสดงควำมคิดเห็น 
 -  จ ำนวนของกำรกดถูกใจ 
 -  จ ำนวนกำร Download ข้อมูล 
 -  กำรแสดงสถำนะปักหมุด และกำรยกเลิกกำรปักหมุด 
 -  ส ำหรับคลิกเมื่อต้องกำร Download ข้อมูล 
 -  กำรแจ้งลบหัวข้อกระดำนสนทนำจำกสมำชิกของชุมชน 

ส่วนล่ำงของหน้ำจอจะเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลควำมคิดเห็นที่เคยบันทึกข้อมูลไว้ และแสดงระยะเวลำ
ของกำรแสดงควำมเห็นในรูปแบบของจ ำนวนเดือนและจ ำนวนวัน (หรือเป็นชั่วโมง/นำที/วินำที)  

ปฏิทินนัดหมาย/กิจกรรม เมื่อมีกำรนัดหมำยหรือกิจกรรมต่ำงๆ สำมำรถน ำมำสร้ำงใน CoPs ได้ 
เพ่ือที่สมำชิกของ CoPs จะได้รู้ว่ำมีนัดหมำยหรือมีกิจกรรมที่ไหน วัน/เวลำเท่ำไร 
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ปฏิทินนัดหมาย/กิจกรรม 

ข้อมูลปฏิทินนัดหมำย/กิจกรรม นอกจำกจะแสดงหัวข้อทั้งหมดแล้ว แต่ละหัวข้อยังแสดงข้อมูลของ
ระยะเวลำกำรสร้ำงตำรำงข้อมูลปฏิทินนัดหมำย/กิจกรรม ในรูปแบบจ ำนวนเดือนและจ ำนวนวัน (หรือชั่วโมง/

นำที/วินำที) พร้อมรูปสัญลักษณ์ต่ำงๆ ดังเช่น   ซึ่งเป็นกำรแจ้งในเรื่องของ 

-  แสดงสถำนะกำรปักหมุดปฏิทินนัดหมำย/กิจกรรม  
-  จ ำนวนกำรแสดงควำมคิดเห็นของสมำชิกในตำรำงปฏิทินนัดหมำย/กิจกรรม 
-  จ ำนวนเอกสำรแนบในตำรำงปฏิทินนัดหมำย/กิจกรรม 

-  จ ำนวนผู้คลิกเข้ำอ่ำนข้อมูลตำรำงปฏิทินนัดหมำย/กิจกรรม 
-  จ ำนวนกำร Download ข้อมูลตำรำงปฏิทินนัดหมำย/กิจกรรม 

เมื่อต้องกำรจะดูรำยละเอียดของตำรำงปฏิทินนัดหมำย/กิจกรรมรำยกำรใด ท ำได้โดยกำรคลิกไปที่
รำยกำรที่ต้องกำร และแสดงรำยละเอียดดังตัวอย่ำงนี้ 
  

 

หน้าจอแสดงตารางปฏิทินนัดหมาย/กิจกรรม 
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แสดงข้อมูลของตำรำงปฏิทินนัดหมำย/กิจกรรม นอกจำกจะแสดงรำยละเอียดทั้งหมดที่มีกำรบันทึก
ไว้แล้ว ยังมีกำรแสดงสัญลักษณ์   ซึ่งควำมหมำย
ของแต่ละสัญลักษณ์ มีดังนี้ 
 -  สถำนะของตำรำงปฏิทินนัดหมำย/กิจกรรม 
 -  จ ำนวนกำรเข้ำมำอ่ำนตำรำงปฏิทินนัดหมำย/กิจกรรม 
 -  จ ำนวนของกำรแสดงควำมคิดเห็น 
 -  จ ำนวนของกำรกดถูกใจ 
 -  จ ำนวนกำร Download ข้อมูล 
 -  กำรแสดงสถำนะปักหมุด และกำรยกเลิกกำรปักหมุด 
 -  ส ำหรับคลิกเมื่อต้องกำร Download ข้อมูล 
 -  กำรแจ้งลบหัวข้อตำรำงปฏิทินนัดหมำย/กิจกรรมจำกสมำชิกของชุมชน 

ข่าว/ประกาศ สำมำรถน ำข่ำวหรือประกำศต่ำงๆ มำลงประกำศได้ เพ่ือที่สมำชิกใน CoPs จะได้รับ
ทรำบข้อมูล จะมีส่วนที่มีหัวข้อข่ำว/ประกำศเดิม และส่วนที่บันทึกเพ่ิมข่ำว/ประกำศใหม่ 

 
หัวข้อข่าว/ประกาศ 

หัวข้อข่ำว/ประกำศ นอกจำกจะแสดงหัวข้อทั้งหมดแล้ว แต่หัวละข้อยังแสดงข้อมูลของระยะเวลำกำร
สร้ำงข้อมูลข่ำว/ประกำศ ในรูปแบบจ ำนวนเดือนและจ ำนวนวัน (หรือชั่วโมง/นำท/ีวินำที) พร้อมรูปสัญลักษณ์

ต่ำงๆ ดังเช่น    ซึ่งเป็นกำรแจ้งในเรื่องของ 
-  แสดงสถำนกำรณ์ปักหมุดหัวข้อข่ำว/ประกำศ 
-  จ ำนวนกำรแสดงควำมคิดเห็นของสมำชิกในหัวข้อข่ำว/ประกำศ 
-  จ ำนวนเอกสำรแนบในหัวข้อข่ำว/ประกำศ 
-  จ ำนวนผู้คลิกเข้ำอ่ำนข้อมูลหัวข้อข่ำว/ประกำศ 
-  จ ำนวนกำร Download ข้อมูลหัวข้อข่ำว/ประกำศ 
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เมื่อต้องกำรดูรำยละเอียดของหัวข้อข่ำว/ประกำศ ท ำได้โดยกำรคลิกไปที่หัวข้อที่ต้องกำร และแสดง
รำยละเอียดดังตัวอย่ำงนี้ 

 
หน้าจอแสดงข้อมูลข่าว/ประกาศ 

แสดงข้อมูลของข่ำว/ประกำศ ส่วนบนด้ำนขวำจะแสดงชื่อของผู้สร้ำงข่ำว/ประกำศรำยกำรนี้ และ
นอกจำกจะแสดงรำยละเอียดทั้งหมดท่ีมีกำรบันทึกไว้แล้ว ยังมีกำรแสดงสัญลักษณ์  

 ซึ่งควำมหมำยของแต่ละสัญลักษณ์ มีดังนี้ 
 -  สถำนะของข่ำว/ประกำศ 
 -  จ ำนวนกำรเข้ำมำอ่ำนข้อมูลของข่ำว/ประกำศ 
 -  จ ำนวนของกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อข่ำว/ประกำศ 
 -  จ ำนวนของกำรกดถูกใจข่ำว/ประกำศ 
 -  จ ำนวนกำร Download ข้อมูลของข่ำว/ประกำศ 
 -  กำรแสดงสถำนะปักหมุด และกำรยกเลิกกำรปักหมุด 
 -  ส ำหรับคลิกเมื่อต้องกำร Download ข้อมูล 
 -  กำรแจ้งลบหัวข้อของข่ำว/ประกำศจำกสมำชิกของชุมชน 

องค์ความรู้ สมำชิก CoPs สำมำรถน ำองค์ควำมรู้มำบันทึกไว้ เพ่ือให้สมำชิกท่ำนอ่ืนๆ ได้ศึกษำ หรือ
น ำองค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ของ CoPs น ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภำยใน CoPs และยังมีกำรเชื่อมโยงองค์
ควำมรู้ไปสู่ระบบ HRMS on Cloud เพ่ือให้โรงพยำบำลที่สมำชิกสำมำรถน ำไปเรียนรู้ได้ 
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หน้าจอองค์ความรู้ของ CoPs 

นอกจำกจะแสดงรำยกำรองค์ควำมรู้ทั้งหมดแล้ว แต่ละรำยกำรยังแสดงข้อมูลของระยะเวลำกำรสร้ำง
ข้อมูลองค์ควำมรู้ ในรูปแบบจ ำนวนเดือนและจ ำนวนวัน (หรือชั่วโมง/นำที/วินำที) พร้อมรูปสัญลักษณต์่ำงๆ 
ดังเช่น   ซึ่งเป็นกำรแจ้งในเรื่องของ 

-  แสดงสถำนะกำรปักหมุดข้อมูลองค์ควำมรู้ 
-  จ ำนวนกำรแสดงควำมคิดเห็นของสมำชิกต่อข้อมูลองค์ควำมรู้นั้นๆ  
-  จ ำนวนเอกสำรแนบในรำยกำรข้อมูลองค์ควำมรู้ 
-  จ ำนวนผู้คลิกเข้ำอ่ำนข้อมูลองค์ควำมรู้ 
-  จ ำนวนกำร Download ข้อมูลองค์ควำมรู้ 

เมื่อต้องกำรจะดูรำยละเอียดของข้อมูลองค์ควำมรู้รำยกำรใด ท ำได้โดยกำรคลิกไปที่รำยกำรที่ต้องกำร 
และแสดงรำยละเอียดดังตัวอย่ำงนี้ 

 

หน้าจอแสดงข้อมูลองค์ความรู้ของ CoPs 
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แสดงข้อมูลขององค์ควำมรู้ของ CoPs ส่วนบนด้ำนขวำจะแสดงชื่อของผู้สร้ำงองค์ควำมรู้รำยกำรนี้ 
และนอกจำกจะแสดงรำยละเอียดทั้งหมดที่มีกำรบันทึกไว้แล้ว ยังมีกำรแสดงสัญลักษณ์  

 ซึ่งควำมหมำยของแต่ละสัญลักษณ์ มีดังนี้ 
 -  สถำนะขององค์ควำมรู้ 
 -  จ ำนวนกำรเข้ำมำอ่ำนข้อมูลองค์ควำมรู้ 
 -  จ ำนวนของกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อองค์ควำมรู้ 
 -  จ ำนวนของกำรกดถูกใจองค์ควำมรู้ 
 -  จ ำนวนกำร Download ข้อมูลขององค์ควำมรู้ 
 -  กำรแสดงสถำนะปักหมุด และกำรยกเลิกกำรปักหมุด 
 -  ส ำหรับคลิกเมื่อต้องกำร Download ข้อมูล 
 -  กำรแจ้งลบองค์ควำมรู้จำกสมำชิกของชุมชน 

และส่วนท้ำยด้ำนล่ำงของหน้ำจอจะเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลควำมคิดเห็นที่เคยบันทึกข้อมูลไว้  และ
แสดงระยะเวลำของกำรแสดงควำมเห็นในรูปแบบของจ ำนวนเดือนและจ ำนวนวัน (หรือเป็นชั่วโมง/นำที/
วินำที)  

แบบสอบถาม (Vote & Poll) สร้ำงแบบสอบถำมเพ่ือส ำรวจควำมคิดเห็นของสมำชิกภำยใน CoPs 
เป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แบบสอบถาม 

นอกจำกจะแสดงรำยกำรแบบสอบถำมที่เคยมีทั้งหมดแล้ว และยังมีกำรงำนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
แบบสอบถำมของแต่ละหัวข้อ มีกำรแสดงข้อมูลของระยะเวลำกำรสร้ำงข้อมูลแบบสอบถำม ในรูปแบบจ ำนวน
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เดือนและจ ำนวนวัน (หรือชั่วโมง/นำที/วินำที) พร้อมรูปสัญลักษณ์ต่ำงๆ ดังเช่น  

 ซึ่งเป็นกำรแจ้งข้อมูลสถำนะของแบบสอบถำม ดังนี้ 
-  แสดงจ ำนวนค ำถำมของแบบสอบถำม 
-  แสดงสถำนะของแบบสอบถำม  
-  จ ำนวนผู้กรอกแบบสอบถำมแล้ว 

ผลงาน สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ส่งเข้ำมำจำกสมำชิกโรงพยำบำลต่ำง ๆ โดยเชื่อมโยงมำจำกระบบ 
HRMS on Cloud น ำมำเผยแพร่ เพ่ือเป็นฐำนองค์ควำมรู้ สำมำรถเข้ำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงควำมคิดเห็น 
เพ่ือน ำไปสู่กำรเรียนรู้ วิเครำะห์ รวบรวมและน ำเสนอเป็นองค์ควำมรู้ระดับ CoPs บนระบบ NRLS ต่อไป 

 
ผลงานใน CoPs   

นอกจำกจะแสดงรำยกำรผลงำนใน CoPs ทั้งหมดแล้ว แต่ละรำยกำรยังแสดงข้อมูลของระยะเวลำ
กำรสร้ำงข้อมูลผลงำนใน CoPs เป็นรูปแบบจ ำนวนเดือนและจ ำนวนวัน (หรือชั่วโมง/นำที/วินำที) พร้อมรูป
สัญลักษณต์่ำงๆ โดยข้อมูลที่แสดงเบื้องต้นก่อนที่จะเข้ำไปศึกษำนั้นแสดงในรูปแบบ   

-  แสดงสถำนะกำรปักหมุดข้อมูลผลงำน 
-  จ ำนวนกำรแสดงควำมคิดเห็นของสมำชิกต่อข้อมูลผลงำนนั้นๆ  
-  จ ำนวนเอกสำรแนบในรำยกำรข้อมูลผลงำน 
-  จ ำนวนผู้คลิกเข้ำอ่ำนข้อมูลผลงำน 
-  จ ำนวนกำร Download ข้อมูลผลงำน 

 เมื่อต้องกำรเข้ำไปศึกษำผลงำนที่เคยบันทึกไว้ใน CoPs  เพ่ือจะดูรำยละเอียดของผลงำน
รำยกำรใด ท ำได้โดยกำรคลิกไปที่รำยกำรที่ต้องกำร และแสดงรำยละเอียดดังตัวอย่ำงนี้ 
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แสดงข้อมูลผลงำนองค์ควำมรู้ของ CoPs ส่วนบนด้ำนขวำจะแสดงชื่อของผู้สร้ำงองค์ควำมรู้รำยกำรนี้ 
และนอกจำกจะแสดงรำยละเอียดทั้งหมดที่มีกำรบันทึกไว้แล้ว ยังมีกำรแสดงสัญลักษณ์  

 ซึ่งควำมหมำยของแต่ละสัญลักษณ์ มีดังนี้ 
 -  สถำนะขององค์ควำมรู้ 
 -  จ ำนวนกำรเข้ำมำอ่ำนข้อมูลองค์ควำมรู้ 
 -  จ ำนวนของกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อองค์ควำมรู้ 
 -  จ ำนวนของกำรกดถูกใจองค์ควำมรู้ 
 -  จ ำนวนกำร Download ข้อมูลขององค์ควำมรู้ 
 -  กำรแสดงสถำนะปักหมุด และกำรยกเลิกกำรปักหมุด 
 -  ส ำหรับคลิกเมื่อต้องกำร Download ข้อมูล 
 -  กำรแจ้งลบองค์ควำมรู้จำกสมำชิกของชุมชน 

และส่วนท้ำยด้ำนล่ำงของหน้ำจอจะเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลควำมคิดเห็นที่เคยบันทึกข้อมูลไว้  และ
แสดงระยะเวลำของกำรแสดงควำมเห็นในรูปแบบของจ ำนวนเดือนและจ ำนวนวัน (หรือเป็นชั่วโมง/นำที/
วินำที)   

ผู้เชี่ยวชาญ เป็นกำรแสดงรำยชื่อของผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้บริหำรจัดกำรรำยชื่อ
ผู้เชี่ยวชำญภำยใน CoPs โดยกำรส่งค ำเชิญผู้เชี่ยวชำญ/กำรอนุมัติ/กำรปรับย้ำยสถำนะไปเป็นสมำชิก 

 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 
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กำรแสดงรำยกำรรำยชื่อผู้เชี่ยวชำญที่มีรำยชื่ออยู่ใน CoPs มีรำยละเอียดแบ่งเป็นกำรท ำงำนคือ 
 เหตุผลกำรขอเข้ำร่วม แสดงเหตุผลกำรขอเข้ำร่วม CoPs ในฐำนะผู้เชี่ยวชำญ 
 สถำนะ  ได้รับกำรตอบรับกำรเป็นผู้เชี่ยวชำญเรียบร้อยแล้ว 

 รอกำรตอบรับจำกกำรส่งค ำขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชำญ 
 Action   คลิกเพ่ือต้องกำรติดตำม 

 คลิกเม่ือต้องกำรยกเลิกกำรติดตำม (จะแสดงปุ่มนี้หลังจำกกดปุ่มติดตำม) 
 คลิกเพ่ือส่งข้อควำมไปที่กล่องข้อควำมส่วนตัว (Message) 

สมาชิก เป็นกำรแสดงรำยชื่อของสมำชิกภำยใน CoPs ผู้ดแูลระบบจะเป็นผู้บริหำรจัดกำรรำยชื่อ
สมำชิกภำยใน CoPs โดยกำรส่งค ำเชิญเป็นสมำชิก/กำรอนุมัติ/กำรปรับย้ำยสถำนะไปเป็นผู้เชี่ยวชำญ 

 

รายช่ือสมาชิก 

กำรแสดงรำยกำรรำยชื่อสมำชิกท่ีมีรำยชื่ออยู่ใน CoPs มีรำยละเอียดแบ่งเป็นกำรท ำงำนคือ 
 เหตุผลกำรขอเข้ำร่วม แสดงเหตุผลกำรขอเข้ำร่วม CoPs ในฐำนะสมำชิก 

 สถำนะ  ได้รับกำรตอบรับกำรเป็นสมำชิกเรียบร้อยแล้ว 
 รอกำรตอบรับจำกกำรส่งค ำขอเชิญเป็นสมำชิก 

 Action   คลิกเพ่ือต้องกำรติดตำม 
 คลิกเม่ือต้องกำรยกเลิกกำรติดตำม (จะแสดงปุ่มนี้หลังจำกกดปุ่มติดตำม) 
 คลิกเพ่ือส่งข้อควำมไปที่กล่องข้อควำมส่วนตัว (Message)  

การใช้งาน Learning System ในสิทธิ์สมาชิก CoPs 

สมำชิก CoPs สำมำรถใช้เครื่องมือของกำรจัดกำรควำมรู้ที่มีอยู่ใน CoPs ตำมท่ีระบบมีไว้ให้ใช้งำน 
โดยสำมำรถเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นได้ตำมต้องกำรเฉพำะภำยใน CoPs ที่ตนเป็นสมำชิกอยู่เท่ำนั้น ส่วนกำร
ใช้งำนในสถำนะของแขกผู้เยี่ยมชมนั้น สำมำรถท ำได้ในทุก CoPs (อ่ำน/ดูข้อมูลตำมที่แสดงไว้ได้) 
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การใช้งาน Learning System ในสิทธิ์ผู้เยี่ยมชม (Guest) 
ผู้เยี่ยมชม (Guest) สำมำรถเข้ำใช้งำน CoPs ด้วยกำรอ่ำน/ดูข้อมูลตำมท่ีแสดงไว้ได้ในทุก CoPs แต่

ไมม่ีสิทธิ์และไม่สำมำรถเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นใดๆ 
ทั้งนี้ ผู้ใช้งำนระบบ NRLS ในกลุ่มสิทธิ์ผู้ใช้ระดับรำย รพ. และผู้ใช้ระดับรำย รพ. (Export/Import) 

สำมำรถเข้ำใช้งำน CoPs ในสถำนะของแขกผู้เยี่ยมชมได้ในทุก CoPs (อ่ำน/ดูข้อมูลตำมที่แสดงไว้ได้) แต่ไม่
สำมำรถเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นได้ตำมต้องกำร ยกเว้น กรณีที่สถำนพยำบำลแห่งนั้นมีกำรรำยงำน
อุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงที่มีควำมรุนแรงตั้งแต่ระดับ E ขึ้นไป ในหมวดใดๆ ของ (SIMPLE)2 ก็จะสำมำรถเข้ำร่วม
แสดงควำมคิดเห็นใน CoPs นั้นๆ ได้โดยอัตโนมัติ เป็นเวลำ 1 เดือนนับจำกวันที่มีกำรรำยงำนอุบัติกำรณ์ควำม
เสี่ยงเรื่องนั้นๆ 

 


