คูมือการใชงานระบบ PRD News Data Center
สนข. เปดระบบรับ – สงขาว PRD News Data Center (เวอรชนั่ ใหม) และเว็บไซต
http://thainews.prd.go.th ในวันอาทิตย ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
ชองทางการเขาใชงานระบบรับ-สงขาว สามารถเขาผานชองทางตางๆ ไดดังนี้
1.
2.
3.
4.

ผาน WebSite Thainews : URL http://thainews.prd.go.th กดปุม “เขาสูระบบ”
ผาน URL http://dc.prd.go.th
ผาน Application : ดาวนโหลดจาก http://dc.prd.go.th กดปุม “ดาวนโหลดโปรแกรม”
ผาน Mobile Application
4.1. ระบบปฏิบัติการ Android : เขา Google Store คนหาคําวา “PRD News , NBT World”
4.2. ระบบปฎิบัติการ IOS : เขา App Store คนหาคําวา “PRD News , NBT World”
หมายเหตุ :
ระบบปฏิบัติการ Android สามารถดาวนโหลดไดตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๖๑

5. ผูใชงานที่มี Login เดิม สามารถเขาสูระบบ PRD News Data Center (เวอรชนั่ ใหม) ไดโดยไมตองทําการสมัครใหม
6. ผู สื่ อ ข า วที่ ส ง ข า วผ า นระบบ PRD News Data Center (เวอร ช่ั น ใหม ) และหน า เว็ บ ไซต
http://thainews.prd.go.th ขอมูลขาวจะเชื่อมโยงไปยัง FTP ของ NBT สวนกลาง โดยขอมูลขาว จะวาง
ไวที่ โฟลเดอร เขต จังหวัด วันที่ โดยอัตโนมัติ

การสมัครเขาใชงานระบบ

1. กดปุม "กดปุมลงทะเบียน"
2. เลือกประเภทผูใชงาน
2.1 เจาหนาที่กรมประชาสัมพันธ
2.2 วิทยุประชารัฐ
2.3 ประชาชน
3. กรอกขอมูลสวนตางๆใหครบถวน (ตามระบบ Require Field **)
4. กดปุม “ยืนยันขอมูล”
5. ติดตอเจาหนาที่ใหตรวจสอบขอมูลเพื่อเปดใชงานเขาระบบ

กรณีลืมรหัสผาน
1. กดปุม "ลืมรหัสผาน"
2. เมื่อกดปุม "ลืมรหัสผาน" จะมี Popup แสดงขึ้นมาตามภาพ ใหทําการกรอก Username และ รหัสบัตร
ประชาชน เมื่อกรอกเสร็จใหทําการกดปุม "ขอรหัสผานใหม"

3. จะมี Popup ใหกรอก New-Password และ Confirm-Password เมื่อกรอกเสร็จใหทําการกดปุม "บันทึก"

4. จะมีหนาตางแสดงขึ้นมาตามภาพที่มุมขวาของหนาจอเปนอันเสร็จสิ้นในการขอ Password ใหม

5. สามารถทําการ Login เขาระบบตามรหัสผานใหมที่กําหนด
กรณีลืมชื่อเขาใชงานระบบ
1. กดปุม "ตรวจสอบชื่อผูใชงาน"

2. เมื่อกดปุม "ตรวจสอบชื่อผูใชงาน" จะมีหนาตางการตรวจสอบชื่อผูใชงานขึ้นมาตามภาพ ใหทําการกรอก
Username หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล (อยางใดอยางหนึ่ง) เมื่อกรอกเสร็จใหทําการกดปุม "ตรวจสอบ"

3. เมื่อกดปุม "ตรวจสอบ" หนาตางแสดง Username และ ชื่อ-นามสกุล ขึ้นมาตามภาพ

4. ตรวจสอบแลวคนพบขอมูลผูใ ชงาน สามารถกลับไป Login เพื่อเขาสูระบบได
5. กรณีที่ลมื Password ใหไปกดปุม "ลืมรหัสผาน"
6. กรณีที่ไมพบขอมูลผูใชงาน ใหติดตอเจาหนาที่ระบบ

การสงขาวเขาระบบ

1. เมื่อทําการ Login เขาระบบ กดเมนูสงขาวตามหนวยงานของผูใชงาน ประกอบไปดวย
1.1. สงขาวสวนกลาง : สําหรับผูสื่อขาวสวนกลางและภูมิภาค
1.2. สงขาวประชาสัมพันธ : สําหรับผูสื่อขาวประชาสัมพันธจังหวัด (ส.ปชส.)
1.3. สงขาววิทยุ : สําหรับผูสื่อขาววิทยุสวนกลาง (สวท.)
1.4. สงขาวโทรทัศน : สําหรับผูสอื่ ขาวโทรทัศน (สทท.)
1.5. สงขาวภาษาอังกฤษ : สําหรับผูสื่อขาวภาษาอังกฤษ
2. กําหนดวันที่ขาว
- สามารถกําหนดวันที่ขาวไดเฉพาะสําหรับผูสื่อขาววิทยุสว นกลาง (สวท.)
3. กําหนดประเด็น หรือ กําหนดภาคเวลาขาว
4. เลือก Folder เขต และ Folder จังหวัดเพื่อสงขาวไปยัง FTP NBT ชอง 11
- มีเฉพาะ ผูสอื่ ขาวสวนกลาง ผูสื่อขาวสวนภูมิภาค ผูสื่อขาวประชาสัมพันธจังหวัด (ส.ปชส.) และผูสอื่ ขาว
โทรทัศน (สทท.)
5. กรอก "หัวขอขาว"
6. กรอก "เนื้อหาขาว"
- กรณีแนบไฟลเนื้อหาขาว .docx หรือ doc ระบบจะทําการกรอกขอมูลเนื้อหาขาวใหอัตโนมัติ
7. แนบไฟลขาว โดยการกดที่ปุม "+ Choose"

8. เมื่อระบุขอมูลครบถวนตามที่ระบบกําหนด (*) แลว ใหกดปุม "Upload" เพื่อสงขาว
9. ในกรณีที่ไมสามารถกดปุม "Upload" ได ใหกลับไปตรวจสอบการกรอกขอมูลตามที่ระบบกําหนด (*)
การคนหาขาว

1. กดเมนู “คนหาขาว”
2. ระบบแสดงรายการขาว โดยเรียงลําดับจากขาวที่สงลาสุด
3. สัญลักษณสถานะขาว ประกอบไปดวย
3.1. - : ขาวดิบ
3.2.
4.
5.
6.
7.

: ขาวที่ถูกเผยแพรขึ้น Website Thainews

3.3.
: ขาวที่ถูกเรียบเรียงแลว
กด Double Click ขาวที่ตองการดูรายละเอียดขาว
สามารถกําหนดเงื่อนไขการคนหาขาวเพิ่มเติมได โดยการกดปุม “คนหาเพิ่มเติม” และระบุเงื่อนไข
กดปุม “คนหา” เพื่อแสดงผลตามขาวตามเงื่อนไขที่ระบุ
Tab “ขาวตนเอง” คือขอมูลขาวที่ตนเองสง ระบบจะสรุปขอมูลการสงขาวเบื้องตนใหเพื่อสามารถเอาไปทํา
รายงานได

การเรียกดูขอมูลขาว แกไขขาว และดาวนโหลดขอมูลขาว

1. จากหนาคนหาขาว กด Double Click ขาวที่ตองการดูรายละเอียดขาว
2. ระบบจะแสดงขอมูลขาวประกอบไปดวย
2.1. ขอมูลขาว
2.2. ไฟลแนบขาว (Tab)
2.3. รายละเอียดขาว (Tab)
2.4. ประวัติการแกไขขาว (Tab)
2.5. อัพโหลดไฟลแนบเพิ่มเติม (Tab)
3. กด Tab ไฟลแนบขาว เพื่อการเรียกดู หรือ ดาวนโหลดไฟลแนบขาว
3.1.
4.
5.
6.
7.

: เรียกดูไฟลแนบขาว

3.2.
: ดาวโหลดไฟลแนบขาว
กด Tab ประวัติ เพื่อดูประวัติการแกไขขาวได
กด Tab อัพโหลด เพื่อแนบไฟลขาวเพิ่มเติมได
การแกไขขาวสามารถแกไขขาวไดเฉพาะขาวตนเองเทานั้น
กรณีที่ บก. เรียบเรียงหรืออนุมัติขาวแลว หรือ ขาวถูกเก็บไปยังฐานขอมูลสํารองแลว (Archive) จะไม
สามารถแกไขขาวได (ระบบจะแจงเตือนดานขวาบน)

หมายเหตุ ผูส อื่ ขาวที่สงขาวผานระบบ PRD News Data Center (เวอรชั่นใหม) และหนา
เว็บไซต http://thainews.prd.go.th ขอมูลขาวจะเชื่อมโยงไปยัง FTP ของ NBT สวนกลาง โดยขอมูลขาว จะวางไว
ที่ โฟลเดอร เขต จังหวัด ป เดือน โดยอัตโนมัติ
ตัวอยาง
- สทท. กาญจนบุรี สงขาววันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ไฟลที่สงเขาระบบฯ จะวางไว
ในโฟลเดอร PRD8 KANCHANABURI/กาญจนบุร/ี 2562/มกราคม เปนตน
- ส.ปชส. นนทบุรี สงขาววันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ไฟลที่สงเขาระบบฯ จะวางไว
ในโฟลเดอร PRD8 KANCHANABURI/นนทบุรี/2562/มกราคมเปนตน
- ในกรณีผูสื่อขาวสงขาวทาง FTP โปรแกรมอื่นๆเขาไปยัง NBT สวนกลาง ขอความรวมมือ
ผูใชงานสงขาวภายใต โฟลเดอร เขต จังหวัด ป เดือน ตามที่กําหนด
ตัวอยาง
- สทท. กาญจนบุ รี ส ง ข า ววั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ให ว างไฟล ไ ว ที่ โฟลเดอร
PRD8 KANCHANABURI/กาญจนบุรี/2562/มกราคม เปนตน

