


การเข้าใช้งานระบบ (1)

เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ แล้วไปยัง website ของระบบท่ี 

www.thaischoollunch.in.th



1. ใส่ username ในช่องช่ือผู้ใช้

2. ใส่ password ในช่องรหัสผ่าน

3. กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ

การเข้าใช้งานระบบ (2)



*** เมนู ออกจากระบบ จะปรากฏเมื่อมีการ login เข้าใช้งานระบบแล้ว

การออกจากระบบ



ระบบงาน เป็นเมนูรวมของฟังก์ชันหลักทั้งหมดของระบบ
  ประกอบไปด้วย
  

ระบบงาน (1)



●  จัดสำรับอาหาร ใช้ในการสร้างสำรับอาหารประจำวัน
●  สำรับของท่าน  เป็นรายการสำรับอาหารที่ผู้ใช้งานสร้างข้ึน
●  ราคาวัตถุดิบ    ใช้สำหรับค้นหาและแก้ไขราคาวัตถุดิบ
●  รายงาน          ใช้สำหรับสร้างรายงานประเมินคุณค่าสารอาหาร 

รายงานปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบ และ
รายงานสรุปปริมาณวัตถุดิบ

●  ดาวน์โหลด      เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเอกสาร 
หรือข้อแนะนำต่างๆ

●  ข้อมูลผู้ใช้งาน สำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหรือเปล่ียนรหัสผ่าน

ระบบงาน (2)



การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (1)

1. เลือกเมนู ระบบงาน

2. เลือกเมนู ข้อมูลผู้ใช้งาน



การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (2)

3. แก้ไขข้อมูลตามต้องการ

4. กดปุ่ม แก้ไขข้อมูล



การเปลี่ยนรหัสผ่าน (1)

1. เลือกเมนู ระบบงาน

2. เลือกเมนู ข้อมูลผู้ใช้งาน



3. ใส่รหัสผ่านเดิม ในช่อง (1)

4. ใส่รหัสผ่านใหม่ ในช่อง (2)

5. ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง ในช่อง (3)

6. กดปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน

(1)

(2)

(3)

การเปลี่ยนรหัสผ่าน (2)

ข้อควรระวัง ขณะทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน โปรดตรวจสอบแป้นพิมพ์ก่อนทุกคร้ังว่าอยู่ในโหมด
ภาษาที่ถูกต้อง (TH หรือ EN) และ รหัสผ่านจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษรข้ึนไป



การจัดสำรับอาหาร (1)

1. เลือกเมนู ระบบงาน

2. เลือกเมนู จัดสำรับอาหาร
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3. เลือกช่วงอายุนักเรียน

4. กดปุ่ม ข้ันต่อไป >>

5. กำหนดวันที่ให้สำรับ

6. กดปุ่ม ข้ันต่อไป >>

การจัดสำรับอาหาร (2)
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7. เลือกอาหารใส่เข้าสำรับ โดยมีวิธีค้นหา, เพ่ิม/ลบ อาหาร ดังนี้

7.1 การค้นหาอาหาร 7.1.1 ใส่ชื่ออาหารที่ต้องการ

7.1.2 เลือกประเภทอาหารที่ต้องการ

7.1.3 กด Enter หรือ กดปุ่ม ค้นหา

* หากไม่ใส่คำค้นหา ระบบจะแสดงชื่ออาหารทุกชนิดในประเภทอาหารน้ันๆ ขึ้นมา

การจัดสำรับอาหาร (3)
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7.2 การเพิ่มอาหารเข้าในสำรับ

7.2.1 ค้นหาอาหารที่ต้องการ 7.2.2 กดที่ชื่ออาหารเพ่ือเลือก อาหารน้ันจะปรากฏในสำรับ

การจัดสำรับอาหาร (4)



7.3 การลบอาหารออกจากสำรับ

7.3.1 กดเครื่องหมาย    ท่ีท้ายชื่ออาหารท่ีต้องการลบ

การจัดสำรับอาหาร (5)



8. เมื่อเลือกอาหารได้ครบตามต้องการแล้ว กดปุ่ม บันทึกสำรับน้ี

จากนั้นระบบจะถามผู้ใช้งานว่าต้องการจัดสำรับอาหารสำหรับวันอื่นต่ออีกหรือไม่

หาก  ต้องการ กดปุ่ม OK

หาก  ไม่ต้องการ กดปุ่ม Cancel

การจัดสำรับอาหาร (6)
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เกณฑ์คะแนนคุณค่าอาหารของสำรับที่กำลังจัด
สำรับอาหารที่กำลังจัด

พ้ืนท่ีสำหรับ
การค้นหาอาหาร

ตัวอย่างส่วนต่างๆ ของหน้าจอการจัดสำรับ



การดูสำรับอาหารของผู้ใช้งาน (1)

1. เลือกเมนู ระบบงาน

2. เลือกเมนู สำรับของท่าน



การดูสำรับอาหารของผู้ใช้งาน (2)

3. กดเลือก ช่วงอายุของนักเรียน

ระบบจะแสดงปฏิทิน 
ซ่ึงมีแถบสีแสดงวันท่ีได้จัดสำรับไว้แล้ว

4. กดวันที่ในปฏิทิน 
เพื่อดูสำรับอาหารของวันน้ัน
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กด    เพื่อเลื่อนดูเดือนก่อนหน้า กด    เพื่อเลื่อนดูเดือนถัดไป

การดูสำรับอาหารของผู้ใช้งาน (3)
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การคัดลอกสำรับอาหาร (1)

1. เลือกวันท่ีของสำรับท่ีต้องการคัดลอก

2. กดปุ่ม คัดลอกสำรับ



การคัดลอกสำรับอาหาร (2)

3. กำหนดวันที่ให้สำรับที่คัดลอกไป

5. ระบบจะเข้าสู่หน้าจอเหมือนกับการจัดสำรับอาหารใหม่

6. ผู้ใช้งานทำการเพิ่ม/ลบอาหารตามข้ันตอนการจัดสำรับใหม่ 7. กดปุ่ม บันทึกสำรับน้ี

4. กดปุ่ม ข้ันต่อไป >>



การแก้ไขสำรับอาหาร (1)
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1. เลือกวันท่ีของสำรับท่ีต้องการแก้ไข

2. กดปุ่ม แก้ไขสำรับ



3. ระบบจะเข้าสู่หน้าจอเหมือนกับการจัดสำรับอาหารใหม่

4. ผู้ใช้งานทำการเพิ่ม/ลบอาหารตามข้ันตอนการจัดสำรับใหม่

5. กดปุ่ม บันทึกสำรับน้ี

* การแก้ไขสำรับ จะทำการแก้ไขสำรับเดิมของวันท่ีเลือก
ดังน้ันจึงไม่สามารถเปลี่ยนวันที่ได้

การแก้ไขสำรับอาหาร (2)
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การลบสำรับอาหาร (1)

1. เลือกวันท่ีของสำรับท่ีต้องการลบ

2. กดปุ่ม ลบสำรับ



3. ระบบจะให้ผู้ใช้งานยืนยันการลบสำรับ
หาก ต้องการ ลบ ให้กดปุ่ม OK
หาก  ไม่ต้องการ ลบ ให้กดปุ่ม Cancel

การลบสำรับอาหาร (2)



การดูรายการวัตถุดิบของสำรับอาหาร (1)

1. เลือกวันท่ีของสำรับท่ีต้องการดู

2. กดปุ่ม ดูราคาวัตถุดิบ



การดูรายการวัตถุดิบของสำรับอาหาร (2)

4. กดปุ่ม ดูรายงาน

3. ใส่จำนวนนักเรียน



การแก้ไขราคาวัตถุดิบ (1)

1. เลือกเมนู ระบบงาน

2. เลือกเมนู ราคาวัตถุดิบ



การแก้ไขราคาวัตถุดิบ (2)

3. ใส่ช่ือวัตถุดิบที่ต้องการ

ระบบจะแสดงข้อมูลวัตถุดิบข้ึนมา

     4. กด Enter หรือ กดปุ่ม ค้นหา



การแก้ไขราคาวัตถุดิบ (3)

ราคาอ้างอิง ราคาต้ังต้นของระบบ สามารถแก้ไขให้เป็นราคาปัจจุบัน
ของแต่ละพ้ืนท่ีได้ โดยให้ปรับราคาท่ีช่อง ราคาท้องถิ่น

ราคาท้องถ่ิน ราคาท่ีผู้ใช้งานปรับแก้
ท่ีมาราคาท้องถิ่น ข้อมูลแหล่งท่ีมาของราคาที่ผู้ใช้งานปรับแก้
ราคา ณ วันที่ วันท่ี ท่ีผู้ใช้งานปรับแก้ราคา



5. เปลี่ยนแปลงราคาท่ีช่อง ราคาท้องถ่ิน

6. ใส่แหล่งอ้างอิงในช่อง ที่มาราคาท้องถ่ิน

7. กดปุ่ม ปรับราคา

การแก้ไขราคาวัตถุดิบ (4)



การแก้ไขราคาวัตถุดิบ (5)

เงื่อนไขการปรับแก้ราคาวัตถุดิบ

● ราคาท่ีปรับแก้ ต้องสอดคล้องกับหน่วยท่ีกำหนดให้เท่านั้น 
ไม่สามารถเปลี่ยนหน่วยได้

● ราคาใหม่ท่ีปรับแก้ จะมีผลต่อสำรับอาหารในวันท่ีเดียวกับวันท่ีทำการแก้ไขราคา
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการปรับแก้ใหม่อีกครั้ง 
ราคาใหม่จะไม่มีผลกับสำรับอาหารท่ีถูกจัดไว้ก่อนหน้าวันท่ีปรับแก้ราคา



การสร้างรายงาน

1. เลือกเมนู ระบบงาน

2. เลือกเมนู รายงาน



1. เลือกประเภทรายงาน

2. เลือกช่วงอายุนักเรียน

3. เลือกช่วงวันที่ของรายงาน

4. กดปุ่ม ดูรายงาน

รายงานการประเมินคุณค่าสารอาหาร (1)



ตัวอย่าง รายงานการประเมินคุณค่าสารอาหาร

รายงานการประเมินคุณค่าสารอาหาร (2)



1. เลือกประเภทรายงาน

2. เลือกช่วงอายุนักเรียน

3. เลือกช่วงวันที่ของรายงาน

4. ใส่จำนวนนักเรียน

5. กดปุ่ม ดูรายงาน

รายงานปริมาณการจัดซ้ือวัตถุดิบ (1)



ตัวอย่าง รายงานปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบ

รายงานปริมาณการจัดซ้ือวัตถุดิบ (2)



1. เลือกประเภทรายงาน

2. เลือกช่วงอายุนักเรียน

3. เลือกช่วงวันที่ของรายงาน

4. ใส่จำนวนนักเรียน

5. กดปุ่ม ดูรายงาน

รายงานสรุปปริมาณวัตถุดิบ (1)



รายงานสรุปปริมาณวัตถุดิบ (2)



ดาวน์โหลดเอกสาร

41

1. เลือกเมนู ระบบงาน

2. เลือกเมนู ดาวน์โหลด

3. กดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการ



การดูสำรับอาหารท่ีระบบเตรียมให้ (1)

1. เลือกเมนู สำรับอาหาร

2. เลือกช่วงอายุของนักเรียน

3. เลือกผู้จัดสำรับ

4. กดปุ่ม แสดงรายการสำรับอาหาร



สำรับอาหารท่ีระบบเตรียมไว้ให้ ประกอบไปด้วย

สำรับจากการแนะนำของระบบ เป็นสำรับอัตโนมัติท่ีระบบสร้างขึ้นจาก
การใช้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ (Artifcial Intelligence)

สำรับจากสถาบันโภชนาการ เป็นตัวอย่างสำรับอาหารที่สถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเตรียมไว้ให้

สำรับจากโรงเรียน เป็นสำรับอาหารท่ีถูกสร้างขึ้นจากโรงเรียนต่างๆ 
ท่ีใช้งานร่วมกันในระบบ

การดูสำรับอาหารท่ีระบบเตรียมให้ (2)
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หากมีการ Login เข้าใช้งานระบบแล้ว การเลือกดูสำรับที่ระบบเตรียมไว้ให้นั้น
ผู้ใช้งานสามารถคัดลอกสำรับอาหารจากตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้ได้ทันที โดยการกดปุ่ม 
คัดลอกสำรับน้ี และทำตามขั้นตอนการคัดลอกสำรับแบบปกติ

การดูสำรับอาหารท่ีระบบเตรียมให้ (3)



ผู้ร่วมพัฒนาระบบ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

999 พุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0-2800-2380 ต่อ 314
โทรสาร 0-2441-9344

email: inmuschoollunch@hotmail.com  

ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ (HBA)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2545
โทรสาร 02-5646772

email: ThaiSchoolLunch@nectec.or.th


