
ระบบข�อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ� (Smart Manage) 0  

 
กลุ+มพัฒนาระบบบญัชีคอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

คู�มือการใช�งาน  ระบบข�อมูลเพ่ือการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ!  (Smart Manage)     

      กลุ�มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร! ศูนย!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ! 



ระบบข�อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ�  

 
กลุ+มพัฒนาระบบบญัชีคอมพิวเตอร�  

 ระบบข�อมูลเพ่ือการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ� สหกรณ�ได�ใช�ประโยชน�จากข�อมูลประกอบการตัดสินใจได�อย+างถูกต�อง ทันการณ� และลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน จึงจําเป=นต�องมีระบบงานท่ีทันสมัย ให�ข�อมูลได�อย+างรวดเร็ว สามารถเรียกใช�งานได�ทุกท่ีผ+าน Mobile Device และให�ผู�บริหารสหกรณ�มีสารสนเทศในการติดตาม และควบคุมการบริหารจัดการสหกรณ�ของฝGายจัดการ  โดยแสดงข�อมูลสรุปเคลื่อนไหวประจําวัน และแสดงยอดสะสมของสหกรณ� ดังรูปท่ี 1 ระบบข�อมูลเพ่ือการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ�  

รูปท่ี 1 ระบบข�อมูลเพ่ือการตั 

รสหกรณ� (Smart Manage) 

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบข�อมูลเพ่ือการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ� (Smart Manage)  พัฒนาข้ึนเพ่ือให�ผู�บริหารสหกรณ�ได�ใช�ประโยชน�จากข�อมูลประกอบการตัดสินใจได�อย+างถูกต�อง ทันการณ� และลดความเสี่ยงจึงจําเป=นต�องมีระบบงานท่ีทันสมัย ให�ข�อมูลได�อย+างรวดเร็ว สามารถเรียกใช�งานได�ทุกท่ีและให�ผู�บริหารสหกรณ�มีสารสนเทศในการติดตาม และควบคุมการบริหารจัดการสหกรณ�ของฝGายจัดการ  โดยแสดงข�อมูลสรุปเคลื่อนไหวประจําวัน และแสดงยอดสะสมของสหกรณ� ระบบข�อมูลเพ่ือการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ� 

 ระบบข�อมูลเพ่ือการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ� 

1 

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

พัฒนาข้ึนเพ่ือให�ผู�บริหารสหกรณ�ได�ใช�ประโยชน�จากข�อมูลประกอบการตัดสินใจได�อย+างถูกต�อง ทันการณ� และลดความเสี่ยง จึงจําเป=นต�องมีระบบงานท่ีทันสมัย ให�ข�อมูลได�อย+างรวดเร็ว สามารถเรียกใช�งานได�ทุกท่ี และให�ผู�บริหารสหกรณ�มีสารสนเทศในการติดตาม และควบคุมการบริหารจัดการสหกรณ�ของฝGายจัดการ  โดยแสดงข�อมูลสรุปเคลื่อนไหวประจําวัน และแสดงยอดสะสมของสหกรณ�  แสดง 

 



ระบบข�อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ�  

 
กลุ+มพัฒนาระบบบญัชีคอมพิวเตอร�  

เม่ือ log in เข�าใช�งานระบบจะปรากฏหน�าจอหลัก จะแสดงในลักษณะของข�อมูลและแผนภูรายละเอียดดังนี้    1. ข�อมูลประจําวัน  ข�อมูลประจําวันแสดงมูลค+าและรวบรวม แสดงดังรูปท่ี 2 ข�อมูลประจําวัน 

1.1 เงินให�กู�  แสดงการรับชําระและการจ+ายเงินกู�เม่ือคลิกท่ีข�อมูล “เงินให�กู� 

จากภาพแสดงข�อมูลยอดรวมการรับชําระและการจ+ายเงินกู�  และแผนภูมิแท+งเปรียบเทียบการรับชําระและจ+ายเงินให�กู�แบบรายวันรายสัปดาห� และรายเดือน 

รสหกรณ� (Smart Manage) 

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ

เข�าใช�งานระบบจะปรากฏหน�าจอหลัก จะแสดงหน�าจอภาพรวมด�านการเงินของสหกรณ�แสดงในลักษณะของข�อมูลและแผนภูมิ ซ่ึงข�อมูล ณ วันท่ี การเปรียบเทียบประจําวัน 
มูลค+าประจําวันของธุรกิจสินเชื่อ เงินรับฝาก จัดหาสินค�ามาจําหน+าย ข�อมูลประจําวัน 

 รูปท่ี 2 ข�อมูลประจําวัน  แสดงการรับชําระและการจ+ายเงินกู�ประจําวัน    เงินให�กู�”  ปรากฏหน�าจอแสดงดังรูปท่ี 3 แผนภูมิเปรียบเทียบธุ

 รูปท่ี 3 แผนภูมิเปรียบเทียบธุรกิจสินเชื่อ  จากภาพแสดงข�อมูลยอดรวมการรับชําระและการจ+ายเงินกู�  ต้ังแต+วันต�นปSบัญชีถึงวันท่ีปTจจุบันและแผนภูมิแท+งเปรียบเทียบการรับชําระและจ+ายเงินให�กู�แบบรายวันรายสัปดาห� และรายเดือน

2 

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

วมด�านการเงินของสหกรณ� รเปรียบเทียบประจําวัน และยอดสะสม มี
จัดหาสินค�ามาจําหน+าย  

 

แผนภูมิเปรียบเทียบธุรกิจสินเชื่อ 

 
ต้ังแต+วันต�นปSบัญชีถึงวันท่ีปTจจุบัน และแผนภูมิแท+งเปรียบเทียบการรับชําระและจ+ายเงินให�กู�แบบรายวันรายสัปดาห� และรายเดือน 



ระบบข�อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ�  

 
กลุ+มพัฒนาระบบบญัชีคอมพิวเตอร�  

เงินรับฝาก  แสดงการฝากเงินและถอนเงินเม่ือคลิกท่ีข�อมูล “เงินรับฝาก 

รูปท่ี  จากภาพแสดงข�อมูลยอดรวมการฝากเงินปTจจุบัน  และแผนภูมิแท+งแสดงการเปรียบปริมาณการ      

รสหกรณ� (Smart Manage) 

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ

แสดงการฝากเงินและถอนเงินประจําวัน     เงินรับฝาก” ปรากฏหน�าจอแสดงดังรูปท่ี 4 แผนภูมิเปรียบเทียบธุ

 รูปท่ี 4 แผนภูมิเปรียบเทียบธุรกิจเงินรับฝาก 
ยอดรวมการฝากเงินและถอนเงินของสมาชิก  ต้ังแต+วันต�นปSบัญชีและแผนภูมิแท+งแสดงการเปรียบปริมาณการฝากถอนรายวัน  รายสัปดาห� และ
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ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

แผนภูมิเปรียบเทียบธุรกิจเงินรับฝาก  

 
ต้ังแต+วันต�นปSบัญชี ถึงวันท่ีและรายเดือน  



ระบบข�อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ�  

 
กลุ+มพัฒนาระบบบญัชีคอมพิวเตอร�  

1.2 จัดหาสินค�ามาจําหน+าย  แสดงเม่ือคลิกท่ีข�อมูล “จัดหาสินค�ามาจําหน+ายธุรกิจจัดหาสินค�ามาจําหน+าย     

 รูปท่ี 5 แผนภูมิเปรียบเทียบธุรกิจจัดหาสินค�ามาจําหน+าย จากภาพแสดงข�อมูลยอดรวมการจําหน+ายสินค�าและการจัดหาสินค�าเพ่ือจําหน+ายของสหกรณ�  ต้ังแต+วันต�นปSบัญชีถึงวันท่ีปTจจุบัน  และแผนภูมิแท+งแสดงการเปรียบสินค�ารายวัน  รายสัปดาห� และรายเดือน    

รสหกรณ� (Smart Manage) 

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ

แสดงการขายสินค�าและซ้ือสินค�าประจําวัน   จัดหาสินค�ามาจําหน+าย” ปรากฏหน�าจอแสดงดังรูปท่ี 5 

แผนภูมิเปรียบเทียบธุรกิจจัดหาสินค�ามาจําหน+าย 
จากภาพแสดงข�อมูลยอดรวมการจําหน+ายสินค�าและการจัดหาสินค�าเพ่ือจําหน+ายของสหกรณ�  ต้ังแต+วันต�นปSบัญชีถึงวันท่ีปTจจุบัน  และแผนภูมิแท+งแสดงการเปรียบเทียบปริมาณการจําหน+ายสินค�าและการจัดหาสินค�ารายวัน  รายสัปดาห� และรายเดือน  

 

4 

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

5 แผนภูมิเปรียบเทียบ

 
จากภาพแสดงข�อมูลยอดรวมการจําหน+ายสินค�าและการจัดหาสินค�าเพ่ือจําหน+ายของสหกรณ�  ต้ังแต+ปริมาณการจําหน+ายสินค�าและการจัดหา



ระบบข�อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ�  

 
กลุ+มพัฒนาระบบบญัชีคอมพิวเตอร�  

1.3 รวบรวมผลิตผล แสดงการขายผลิตผลและกเม่ือคลิกท่ีข�อมูล “รวบรวมผลิตผลรวบรวมผลิตผล  

 รูปท่ี  จากภาพแสดงข�อมูลยอดรบัญชีถึงวันท่ีปTจจุบัน  และแผนภูมิแท+งแสดรายเดือน   

รสหกรณ� (Smart Manage) 

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ

แสดงการขายผลิตผลและการรวบรวมผลิตผลจากสมาชิก   รวบรวมผลิตผล” ปรากฏหน�าจอแสดงดังรูปท่ี 6 แผนภูมิเปรียบเทียบธุ

รูปท่ี 6 แผนภูมิเปรียบเทียบธุรกิจรวบรวมผลิตผล 
จากภาพแสดงข�อมูลยอดรวมการขายผลิตผลและการรวบรวมผลิตผลของสมาชิน  และแผนภูมิแท+งแสดงการเปรียบปริมาณการขายและรวบรวมรายวัน  ร
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ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

แผนภูมิเปรียบเทียบธุรกิจ

 
รวบรวมผลิตผลของสมาชิก  ต้ังแต+วันต�นปSายและรวบรวมรายวัน  รายสัปดาห� และ



ระบบข�อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ�  

 
กลุ+มพัฒนาระบบบญัชีคอมพิวเตอร�  

2. แผนภูมิแท�ง   แผนภูมิแท+งแสดงการเปเปรียบเทียบเงินสดและเงินฝากธนาคาร   

 รูปท่ี 7  2.1 เงินสด แสดงการเปรียบเทียบ2.2 เงินฝากธนาคาร  แสดงการเปรียบเทียบ 3. แผนภูมิเชิงพ้ืนท่ี  แผนภูมิเชิงพ้ืนท่ีแสดงการเปรียบเทียบรายไรูปท่ี 8 แผนภูมิเชิงพ้ืนท่ีเปรียบเทียบรายได�และค+ 

 รูปท่ี 8 แผนภูมิเชิงพ้ืนท่ี   

รสหกรณ� (Smart Manage) 

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภูมิแท+งแสดงการเปรียบเทียบเงินสด และเงินฝากธนาคาร  แสดงดัเงินฝากธนาคาร   

 แผนภูมิเปรียบเทียบเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
แสดงการเปรียบเทียบเงินสดรับและเงินสดจ+ายประจําวัน 10 วัน แสดงการเปรียบเทียบการถอนเงินและฝากเงินธนาคารประจําวัน 

ดงการเปรียบเทียบรายได�และค+าใช�จ+ายประจําวันของสหกรณ�รียบเทียบรายได�และค+าใช�จ+ายประจําวัน 

แผนภูมิเชิงพ้ืนท่ีเปรียบเทียบรายได�และค+าใช�จ+ายประจําวัน
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เ งินฝากธนาคาร  แสดงดังรูปท่ี  7 แผนภูมิ

 

ประจําวัน 10 วัน 
วันของสหกรณ� 10 วัน แสดงดัง 

 เปรียบเทียบรายได�และค+าใช�จ+ายประจําวัน 



ระบบข�อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ�  

 
กลุ+มพัฒนาระบบบญัชีคอมพิวเตอร�  

4. แผนภูมิวงกลม   ปริมาณธุรกิจ  แสดงสัดส+วนประกอบด�วยธุรกิจสินเชื่อ เงินรับฝาก แผนภูมิวงกลมสัดส+วนปริมาณธุรกิจของสหกรณ� 

รูปท่ี 9  5. ข�อมูลฐานะทางการเงินของสหกรณ!  ข�อมูลฐานะทางการเงินของสหกรณ�ของสหกรณ� แสดงดังรูปท่ี 10 ฐานะทางการเงินของสหก 

      

รสหกรณ� (Smart Manage) 

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ

สัดส+วนยอดสะสมต้ังแต+วันต�นปSบัญชีถึงวันท่ีปTจจุบันตามธุรกิจของสหกรณ�  สินเชื่อ เงินรับฝาก  จัดหาสินค�ามาจําหน+าย รวบรวม แปรรูป  และบริริมาณธุรกิจของสหกรณ�   

   แผนภูมิวงกลมสัดส+วนปริมาณธุรกิจของสหกรณ�   
ข�อมูลฐานะทางการเงินของสหกรณ!   ของสหกรณ�แสดงยอดคงเหลือ ณ วันปTจจุบัน ประกอบด�วยสินทรัพย� ฐานะทางการเงินของสหกรณ� 

 รูปท่ี 10 ฐานะทางการเงินของสหกรณ�   
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ตามธุรกิจของสหกรณ�  รวบรวม แปรรูป  และบริการ   แสดงดังรูปท่ี 9 

ประกอบด�วยสินทรัพย� หนี้สิน และทุน

 



ระบบข�อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ�  

 
กลุ+มพัฒนาระบบบญัชีคอมพิวเตอร�  

5.1 สินทรัพย�  ประกอบด�วย เงินสดและเงินฝากธนาคารเงินให�กู�ยืม-สุทธิ  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ�5.2 หนี้สิน  ประกอบด�วย  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู�ยืม  เงินรับฝาก  และหนี้สินอ่ืน5.3 ทุนของสหกรณ�     ประกอบด�วยและ กําไร (ขาดทุน) สุทธิ      หมายเหตุ     รวมสินทรัพย� = รวมหนี้สิน  6. ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานแสดงการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงานของสหกรณ�   แสดงดังรูปท่ี ผลการดําเนินงานของสหกรณ� คลิกท่ี     จะปรากฏแถบเมนู  ราแสดงดังรูปท่ี 11  เมนูย+อยของระบบ 

 
         หมายเหตุ     คลิกท่ี   เพ่ือเข�าสู+ คลิกท่ี   เพ่ือกลับสู+หน�าหลัก คลิกท่ี   เพ่ือกลับสู+หน�าต+า  

รสหกรณ� (Smart Manage) 

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกอบด�วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินฝากสหกรณ�อ่ืน เงินลงทุนสุทธิ  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ�-สุทธิ  สินทรัพย�ไม+มีตัวตน  และสินทรัพย�อ่ืน  ประกอบด�วย  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู�ยืม  เงินรับฝาก  และหนี้สินอ่ืนประกอบด�วย  ทุนเรือนหุ�น   ทุนสํารอง   ทุนสะสมตามข�อบังคับ  
รวมหนี้สิน + รวมทุนของสหกรณ� 

ผลการดําเนินงานแสดงการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงานของสหกรณ�   แสดงดังรูปท่ี 
จะปรากฏแถบเมนู  รายงานผล  เปลี่ยนรหัสผ+าน  ออกจากระบบ และ เมนูย+อยของระบบ 

รูปท่ี 11 เมนูย+อยของระบบ 
เพ่ือเข�าสู+เมนูย+อย   เพ่ือกลับสู+หน�าหลัก เพ่ือกลับสู+หน�าต+างก+อนหน�า  
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เงินลงทุน–สุทธิ  สุทธิ  สินทรัพย�ไม+มีตัวตน  และสินทรัพย�อ่ืน   ประกอบด�วย  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู�ยืม  เงินรับฝาก  และหนี้สินอ่ืน ทุนเรือนหุ�น   ทุนสํารอง   ทุนสะสมตามข�อบังคับ   

ผลการดําเนินงานแสดงการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงานของสหกรณ�   แสดงดังรูปท่ี 11 
ยงานผล  เปลี่ยนรหัสผ+าน  ออกจากระบบ และ Close Menu  

 



ระบบข�อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ�  

 
กลุ+มพัฒนาระบบบญัชีคอมพิวเตอร�  

6.1  เมนู รายงานผล  ประกอบด�วย ระดับการเฝcาระวังของสหกรณ�  ดังรูปท่ี  

รูปท่ี    

รสหกรณ� (Smart Manage) 

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกอบด�วย  อัตราส+วนทางการเงิน  ผลกามรดําเนินงานของสหกรณ� และแสดงดังรูปท่ี 12  

 รูปท่ี 12 รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ� 
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นของสหกรณ� และแสดง

 



ระบบข�อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ� (Smart Manage) 10  

 
กลุ+มพัฒนาระบบบญัชีคอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

7. วิธีสร�าง Icon ของระบบข�อมูลเพ่ือการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ! (Smart Manage)  

 QR Code : Smart Manage  7.1 ระบบปฏิบัติการ iOS 
• เข�าโปรแกรมสแกน QR Code หรือ ใช�ตัวอ+านคิวอาร�โค�ดของโปรแกรม LINE ทําการสแกน QR Code แล�วเลือกปุGมเปlด ดังรูปท่ี 7.1 หน�าจอสแกน QR Code              รูปท่ี 7.1 หน�าจอสแกน QR Code          



ระบบข�อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ� (Smart Manage) 11  

 
กลุ+มพัฒนาระบบบญัชีคอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

• เม่ือทําการสแกน QR Code จะปรากฏหน�าจอ ระบบสอบถามข�อมูลสมาชิก (SmartMember) ให�เลือกปุGม  เพ่ือทําการเพ่ิมไอคอน ดังรูปท่ี 7.2 การเพ่ิมไอคอน             รูปท่ี 7.2 การเพ่ิมไอคอน  
• จะปรากฏหน�าจอ เพ่ิมไปยังหน�าจอโฮม ให�เลือกปุGม           เพ่ิมไปยังหน�าจอโฮม  ดังรูปท่ี 7.3 การเพ่ิมไปยังหน�าจอโฮม                 รูปท่ี 3.3 การเพ่ิมไปยังรายการโปรด 



ระบบข�อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ�  

 
กลุ+มพัฒนาระบบบญัชีคอมพิวเตอร�  

• จะปรากฏหน�าจอ เพ่ิมไปยังหน�าจอโฮม ให�เลือกปุGมเพ่ิม ดังหน�าจอโฮม  

• เม่ือทําการเพ่ิมไอคอนไปยังหน�าจอโฮมเสร็จเรียบร�อยแล�ว ไอคอนจะปรากฏอยู+บนหน�าจอหลัก ดังรูปท่ี 7.5 ไอคอนบนหน�าจอ 

รสหกรณ� (Smart Manage) 

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ

จะปรากฏหน�าจอ เพ่ิมไปยังหน�าจอโฮม ให�เลือกปุGมเพ่ิม ดังรูปท่ี 7.
             รูปท่ี 7.4 หน�าจอเพ่ิมไปยังหน�าจอโฮม  เม่ือทําการเพ่ิมไอคอนไปยังหน�าจอโฮมเสร็จเรียบร�อยแล�ว ไอคอนจะปรากฏอยู+บนหน�าไอคอนบนหน�าจอ  
               รูปท่ี 7.5  ไอคอนบนหน�าจอ 
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.4 หน�าจอเพ่ิมไปยัง

เม่ือทําการเพ่ิมไอคอนไปยังหน�าจอโฮมเสร็จเรียบร�อยแล�ว ไอคอนจะปรากฏอยู+บนหน�า 



ระบบข�อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ�  

 
กลุ+มพัฒนาระบบบญัชีคอมพิวเตอร�  

7.2 ระบบปฏิบัติการ Android
• เข�าโปรแกรมสแกน สแกน QR Code แล�วเลือกปุGม 

• เม่ือทําการสแกน(SmartMember) ให�เลือก 

รสหกรณ� (Smart Manage) 

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ

Android โปรแกรมสแกน QR Code หรือ ใช�ตัวอ+านคิวอาร�โค�ดของโปรแกรม แล�วเลือกปุGม “เปlด” ดังรูปท่ี 7.6 หน�าจอสแกน QR Code 
              รูปท่ี 7.6 หน�าจอสแกน QR Code  สแกน QR Code จะปรากฏหน�าจอ ระบบสอบถามข�อมูลสมาชิก ให�เลือกปุGม  เพ่ือทําการเพ่ิมไอคอน ดังรูปท่ี 7.7 การเพ่ิมไอคอน
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หรือ ใช�ตัวอ+านคิวอาร�โค�ดของโปรแกรม LINE ทําการ 

ระบบสอบถามข�อมูลสมาชิก การเพ่ิมไอคอน 



ระบบข�อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ� (Smart Manage) 14  

 
กลุ+มพัฒนาระบบบญัชีคอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

รูปท่ี 7.7 การเพ่ิมไอคอน 
• จะปรากฏหน�าจอ เพ่ิมไปยังหน�าจอหลัก ให�เลือก เพ่ิมไปยังหน�าจอหลัก ดังรูปท่ี 7.8     การเพ่ิมไปยังหน�าจอหลัก                  รูปท่ี 7.8 การเพ่ิมไปยังหน�าจอหลัก                



ระบบข�อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ� (Smart Manage) 15  

 
กลุ+มพัฒนาระบบบญัชีคอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

• จะปรากฏหน�าจอ เพ่ิมไปยังหน�าจอหลัก ให�เลือกปุGมเพ่ิม ดังรูปท่ี 7.9 หน�าจอเพ่ิมไปยังหน�าจอหลัก                   รูปท่ี 7.9 หน�าจอเพ่ิมไปยังหน�าจอหลัก                



ระบบข�อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารสหกรณ� (Smart Manage) 16  

 
กลุ+มพัฒนาระบบบญัชีคอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

• เม่ือทําการเพ่ิมไอคอนไปยังหน�าจอหลักเสร็จเรียบร�อยแล�ว ไอคอนจะปรากฏอยู+บนหน�า จอหลัก ดังรูปท่ี 7.10 ไอคอนบนหน�าจอ                    รูปท่ี 7.10 ไอคอนบนหน�าจอ             


