
 คู่มือการใชง้าน



ฟังก์ชนัการใชง้านไอคอน 



ซ่อน/แสดงเมนูด้านซ้ายมือ

กลับสู่ค่าตั�งต้น หรอืเคลียรค่์า

กล่องค้นหา พิมพ์คําค้นและกด Enter หรอื

เพิ�มคําค้นใหม่เพื�อตั�งเป�นหัวเรื�องส่วนตัว 

1) Hide/Expand      

2) Home

3)    

4) Add new topic

วิธกีารบันทึกคําค้น:

- เลือกที�ไอคอน        เพื�อเข้าสู่เมนูตั�งหัวเรื�องส่วนตัวจากคําค้น หรอื

- ค้นหาด้วยคําค้นและเงื�อนไขที�ต้องการจากกล่องค้นหาก่อน จากนั�น

เลือกที�ไอคอน       เพื�อเพิ�มคําค้นดังกล่าวเป�นหัวเรื�องส่วนตัว
[หัวเรื�องที�ได้รบัการบันทึกโดยผู้ใช้งานจะแสดงไอคอน       กํากับอยู่ด้านหน้าคําค้น]

- ผู้ใช้งานสามารถเรยีกดูหัวเรื�องส่วนตัวได้จากแถบเมนูด้านซ้าย

5) Source

6) En / Th

7) Any Time         

8)         /

9) More

เลือกค้นหาโดยการระบุแหล่งที�มา

เลือกค้นหาโดยการระบุภาษา

เลือกค้นหาโดยการระบุช่วงเวลา

        ป�ด /         เป�ด ฟ�งก์ชันการอัปเดตข่าว

ฟังก์ชนัการใชง้านไอคอน (1-10)

อื�นๆ ได้แก่ การออกจากระบบ (Log out) หรอื
เปลี�ยนรหัสผ่าน (Change Password) เป�นต้น

10) ดาวน์โหลดคลิปข่าว
(ไอคอนจะแสดงเฉพาะชิ�นข่าวที�มีคลิป PDF เท่านั�น)

ตัวเลขแสดงจํานวนข่าวที�เข้ามาใหม่ในหัวเรื�องนั�น
และยังไม่ได้รบัการเป�ด 



วิธกีารบันทึกข่าว:

- เลือกที�ไอคอน      ท้ายหัวข้อข่าวเพื�อบันทึก

- ข่าวที�ได้รบัการบันทึกลงใน My Bookmarks เรยีบรอ้ยแล้ว

จะแสดงไอคอน       กํากับอยู่

ฟังก์ชนัการใชง้านแถบเมนูด้านซา้ย (11-15)

13a) Editor Topics
13b) My Topics                          

ประเด็นข่าวรายวัน คัดสรรโดยทีมข่าวอินโฟเควสท์

หัวเรื�องส่วนตัวของผู้ใช้งานจากการบันทึกคําค้น

ที�ใช้งานเป�นประจํา (บันทึกได้สูงสุด 50 Topics)

แก้ไขหัวเรื�องส่วนตัวของผู้ใช้งาน

11)   

12)             

13) 

เลือกค้นหาจากสื�อสิ�งพิมพ์เท่านั�น

เลือกค้นหาจากสื�อออนไลน์และสื�อโซเชียลเท่านั�น

หัวข้อข่าวและหัวเรื�อง

14) Manage

15) My Bookmarks เมนูเรยีกดูข่าวที�ผู้ใช้งานบันทึกไว้อ่านภายหลัง
โดยสามารถบันทึกข่าวได้สูงสุด 100 ชิ�น

Print Media    

Online & Social              

Topics



Back  กลับไปยังหน้าหลัก

Previous Story ไปยังขา่วก่อนหน้า

Next Story ไปยังขา่วถัดไป

Copy คัดลอกเนื�อหาไปวางที�อื�น

Print สั�งพมิพ์

Save text as Word บนัทกึในรูปแบบไฟล์ Word

Save text as PDF  บนัทกึในรูปแบบไฟล์ PDF

Bookmark  บนัทกึข่าวไว้อ่านภายหลัง

Previous highlight ไปยังแถบสีคําค้นก่อนหน้า

Next highlight ไปยังแถบสีคําค้นถัดไป

ฟังก์ชนัการใชง้านแถบเมนูในหน้าอ่านข่าว

Download ดาวน์โหลดคลิปข่าวในรูปแบบไฟล์ PDF



 การนําข่าวไปใชง้านต่อ



นอกจากการใช้งานข่าวทีละชิ�นแล้ว ผู้ใช้งานสามารถนําข่าวไปใช้งานต่อพรอ้มกันหลายชิ�นตามฟ�งก์ชันต่างๆ ได้ โดย

- เลือกที�ไอคอน        หน้าหัวข้อข่าวที�ต้องการ

- เลือกฟ�งก์ชันจากแถบเมนูด้านล่าง เช่น การบันทึกในรูปแบบไฟล์ Word / PDF  เป�นต้น

- (จากตัวอย่างเป�นการเลือกบันทึกในรูปแบบไฟล์ Word) เลือก

Insert Page Break between each Story 
เมื�อต้องการให้ข่าวชิ�นถัดไป ขึ�นหน้าเอกสารใหม่

การนําข่าวไปใชง้านต่อมากกวา่ 1 ชิน้ ขึ�นไป



ตัวอย่างการนําข่าวไปใชง้านต่อมากกวา่ 1 ชิ�น ขึ�นไป



 การค้นหาและเง ื�อนไขที�ใช ้



สัญลักษณ์ / เครื�องหมาย

เว้นวรรค, และ, 
and, AND

ตัวอย่าง คําอธบิาย

น�ามัน พลังงาน
น�ามัน และ พลังงาน
น�ามัน and พลังงาน

ค้นหาข้อมูลที�มีคําค้นทุกคํา
ปรากฏอยู่

หรอื, or, OR น�ามัน หรอื พลังงาน
น�ามัน or พลังงาน

ค้นหาข้อมูลที�มีคําค้น
คําใดคําหนึ�งปรากฏอยู่

และไม่, and not น�ามัน และไม่ พลังงาน
น�ามัน and not พลังงาน

ค้นหาข้อมูลที�มีคําค้นคําแรก
ปรากฏอยู่แต่ไม่มีคําค้นถัดไป

"เครื�องหมายอัญประกาศ" "sustainable energy"
"โจ ไบเดน"

ค้นหาข้อมูลโดยใช้วลี หรอื
ชื�อและนามสกุลของบุคคล

เง ื�อนไขที�ใชใ้นการค้นหา 
เมื�อใชคํ้าค้นมากกวา่ 1 คํา หรอืค้นหาด้วยวลี

(เครื�องหมายวงเล็บ) วัคซีน และ (ซิโนแวค
หรอื sinovac หรอื
แอสตรา้ หรอื astra)

ค้นหาข้อมูลโดยใช้เงื�อนไข
มากกว่า 1 อย่างพรอ้มกัน
เช่น ใช้ทั�ง และ / หรอื 
ในชุดคําค้นเดียวกัน



การค้นหาโดยระบุ
แหล่งที�มา 
ภาษา
ชว่งเวลา



- หลังจากเลือกเรยีบรอ้ยแล้ว ไอคอนจะเปลี�ยนสี

เพื�อให้ผู้ใช้งานทราบว่ากําลังใช้งานฟ�งก์ชันระบุแหล่งที�มาอยู่

โดยสามารถกลับสู่ค่าตั�งต้นได้ ด้วยการเลือกที� 

หรอืไอคอน

- เลือกที�ไอคอน เพื�อระบุแหล่งที�มา แบ่งเป�น

เลือกที�...

News Media Only 

Online Media Only

Social Media Only

Custom...

เมื�อต้องการ...

ค้นหาจากกลุ่มหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และข่าวประชาสัมพันธเ์ท่านั�น

ค้นหาจากกลุ่มเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์และสื�อสิ�งพิมพ์เท่านั�น

ค้นหาจากกลุ่มโซเชียลมีเดียของหนังสือพิมพ์และสื�อสิ�งพิมพ์เท่านั�น

ระบุแหล่งที�มาเป�นรายแหล่ง (อธบิายขั�นตอนในหน้าถัดไป)

การค้นหาโดยระบุแหล่งที�มาตามกลุ่มสื�อ

All Sources



- เลือกที�ไอคอน >>                  

- เลือกที�ไอคอน เพื�อค้นหาข่าวจากแหล่งที�เลือก

Custom...

การค้นหาโดยระบุแหล่งท่ีมาเป็นรายแหล่ง 

เพื�อขยายรายการแหล่งที�มา จากนั�นเลือกระบุแหล่งที�มาที�ต้องการ- เลือกที�ไอคอน                      



- หลังจากเลือกเรยีบรอ้ยแล้ว ไอคอนจะเปลี�ยนสี

เพื�อให้ผู้ใช้งานทราบว่ากําลังใช้งานฟ�งก์ชันระบุภาษาอยู่

โดยสามารถกลับสู่ค่าตั�งต้นได้ ด้วยการเลือกที� 

หรอืไอคอน

เลือกที�...

All 

Thai

English

เมื�อต้องการ...

ค้นหาทั�งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ค้นหาเฉพาะข่าวภาษาไทยเท่านั�น

ค้นหาเฉพาะข่าวภาษาอังกฤษเท่านั�น

การค้นหาโดยระบุภาษา

- เลือกที�ไอคอน เพื�อระบุภาษา แบ่งเป�น

All



- เลือกที�ไอคอน ในส่วนของ 

เลือกที�...

Any Time 

Past 7 Days

Today

Yesterday

Last Month

เมื�อต้องการ...

ค้นหาโดยไม่ระบุช่วงเวลา

ค้นหาข่าวในช่วง 7 วันที�ผ่านมา

ค้นหาเฉพาะข่าววันนี�

ค้นหาเฉพาะข่าวของเมื�อวาน

ค้นหาเฉพาะข่าวของเดือนที�ผ่านมา

การระบุช่วงเวลาใดๆ ก็ตาม หากต้องการให้ระบบแสดงผล
โดยการเรยีงลําดับจากข่าวเก่าที�สุดขึ�นมาก่อน ให้เลือกที�

การค้นหาโดยระบุชว่งเวลา การค้นหาโดยระบุช่วงเวลา สามารถทําได้ 2 วิธ ีดังนี�

1) การระบุจากช่วงเวลาตามที�กําหนดไว้ให้

Ranges 



- เลือกที�ไอคอน ในส่วนของ

- เลือกที�ไอคอน        เพื�อระบุวันที�เริ�มต้น และวันที�สิ�นสุด ของการค้นหา

- เลือกที�ไอคอน                 เพื�อค้นหา หรอื                  เพื�อกลับสู่ค่าตั�งต้น

- หลังจากระบุเรยีบรอ้ยแล้ว ไอคอนจะเปลี�ยนสี

เพื�อให้ผู้ใช้งานทราบว่ากําลังใช้งานฟ�งก์ชันระบุช่วงเวลาอยู่

โดยสามารถกลับสู่ค่าตั�งต้นได้ ด้วยการเลือกที�                    /

หรอืไอคอน

การค้นหาโดยระบุชว่งเวลา 
2) การระบุจากวันที�ปฏิทิน

From / To

Any Time



การบันทึกคําค้น
เป�นหัวเร ื�องส่วนตัว



- พิมพ์คําค้น / กลุ่มคําที�ต้องการลงในช่องค้นหา และกด Enter หรอื
- เลือกที�ไอคอน       เพื�อเข้าสู่เมนูตั�งหัวเรื�องส่วนตัว
- ตั�งชื�อหัวเรื�อง [Topic Name] พรอ้มทั�งสามารถแก้ไข/ เพิ�มเติมคําค้น

ได้ที�ช่องคําค้น [Query]
- เลือกปุ�ม                 เพื�อบันทึก 

- ผู้ใช้งานสามารถเรยีกดูหัวเรื�องส่วนตัวได้จากแถบเมนูด้านซ้าย
[หัวเรื�องที�ได้รบัการบันทึกโดยผู้ใช้งานจะแสดงไอคอน
กํากับอยู่ด้านหน้าคําค้น]

วธิบีันทึกคําค้นเป�นหัวเร ื�องส่วนตัว วธิเีรยีกใชง้านหัวเร ื�องส่วนตัว 



การแก้ไข   การลบ   การเพิ�ม
การจดัการหัวเร ื�องส่วนตัว



- เลือกที�ไอคอน เพื�อเข้าสู่หน้าจัดการหัวเรื�อง
- เลือก            ท้ายหัวเรื�องส่วนตัวที�ต้องการแก้ไข 
- หลังจากแก้ไขเรยีบรอ้ย เลือกที�ไอคอน                เพื�อบันทึก 

- ขณะเรยีกดูหัวเรื�องส่วนตัว เลือกที�ไอคอน        ท้ายชื�อหัวเรื�อง
จากแถบเมนูด้านซ้าย

- หลังจากแก้ไขเรยีบรอ้ย เลือกที�ไอคอน               เพื�อบันทึก 

การแก้ไขหัวเร ื�องส่วนตัว 

ผู้ใชง้านสามารถเลือกวธิกีารเข้าสู่หน้าจดัการหัวเร ื�องส่วนตัวเพื�อแก้ไขข้อมูลได้ ดังต่อไปนี�



- ผู้ใช้งานสามารถลบหัวเรื�องส่วนตัวได้โดยเข้าไปยังหน้าจัดการ
หัวเรื�อง ด้วยวิธเีดียวกับการแก้ไขหัวเรื�องส่วนตัว (หน้า 20)

- เลือกที�ไอคอน               เพื�อลบ 
- จากนั�น จะมีหน้าต่างข้อความเพื�อให้ผู้ใช้งานยืนยันการลบ
   หัวเรื�องดังกล่าวอีกครั�ง เลือกที�ไอคอน               เพื�อยืนยัน 
   หรอื                  เพื�อยกเลิก

- เมื�อลบเรยีบรอ้ยแล้ว หัวเรื�องจะหายไปจากแถบเมนู

นอกจากการบันทึกคําค้นเป�นหัวเรื�องส่วนตัวตามขั�นตอนในหน้า 18
ผู้ใช้งานยังสามารถเพิ�มหัวเรื�องส่วนตัวใหม่ ได้โดยวิธต่ีอไปนี�

- เลือกที�ไอคอน เพื�อเข้าไปยังหน้าจัดการหัวเรื�อง
- เลือกที�ไอคอน เพื�อเพิ�มหัวเรื�องใหม่
- หลังจากเพิ�มคําค้นและตั�งชื�อหัวเรื�องเรยีบรอ้ยแล้ว

เลือกที�ไอคอน                เพื�อบันทึก  หรอื                  เพื�อยกเลิก

การลบหัวเร ื�องส่วนตัว การเพ่ิมหัวเรือ่งส่วนตัว 



สอบถามข้อมูลเพิ�มเติม กรุณาติดต่อ
iQNewsClip Call Center       02-651-4700 Ext. 444




