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Application 

อ้างองิ Teat script หมายเหต ุ
ขอ้ 8 ในส่วนติดต่อเจา้หนา้ท่ี email จาก: ให้ดึงมาจาก

เคร่ืองจริง แทนที่ของเดิมคือ user ที่เขา้ระบบ 
เพ่ิมเติม ในส่วนหนงัสือช่ืนชอบ เมื่อไม่ไดก้ดหัวใจ ตวั 

block ไม่ไดห้ายไป แต่แสดง block พร้อมโชว ์text 
data not found 

เพ่ิมเติม ลบขอ้มูลหนงัสือ เกี่ยวกบัรายงานผลประเมนิ
คุณภาพรายการของ thai pbs 

ขอ้ 11 ตวัอกัษรหัว block บาง device เป็นสีด า ดั้งเดิมเป็น
สีส้ม 

ขอ้ 15 เพ่ิมการเรียงขอ้มูลในรูปแบบ อกัษร เช่น ก-ฮ A-Z 
ขอ้ 19 หนา้แสดง detail หนงัสือ ยา้ย rate อยู่ล่างสุดต่อ

จาก comment  
 ปรับแกไ้ข rate ในส่วนของเวบ็ไซต ์และ แอป 

แสดงผลไม่เหมือนกนั ในส่วนเวบ็ แสดง rate 
ถูกตอ้ง ตอ้งปรับส่วน app แสดงผล rate ไม่ถูกตอ้ง 

 เปล่ียนปุ่ มหนา้ detail  จากสีเทา ให้สีดู Active ขึ้น 
ให้ดูกดใชง้านได ้

 หนา้ แสดงหนงัสือตวัอย่าง แสดงเพียง 7 หนา้  
ขอ้ 26 แสดงผลขอ้มูลหนงัสือที่เกี่ยวขอ้ง โดยแท็ค

เกี่ยวขอ้งกนัดว้ย โชวใ์นส่วนของแทค็ *ถา้กดลิงค์
ไปดว้ยดว้ยขอให้จดัท า 

 หนา้  detail ในส่วนของ comment ให้ซ่อน 
สัญลกัษณ์ > ขา้งๆ ปุ่ ม edit 

 ตวัหนงัสือ ในส่วนของ comment ไมต่อ้งเป็น
ตวัหนา 

ขอ้ 33 ในการคน้หา อยากให้มีการคน้หา 2 ชั้น ex. ชั้น
แรกคน้หาปทุมธานี ชั้นสอง คน้หา คลองหลวง



,เมือง  และเปล่ียน label การคน้หา เป็นสัญลกัษณ์
ตวักรอง   

ขอ้ 36  ปัญหาการยืม/คนื ของ app 
ขอ้ 39 ตวัอ่าน App Android เพ่ิมเสียงไม่ได ้และ กด stop 

ไม่ได ้คา้ง 
เพ่ิมเติม การเรียง block หนา้หลกั หนงัสือมาใหม่ > แนะน า 

> ยอดนิยม > ช่ืนชอบ >วีดีโอ > ประชาสัมพนั 
  

Website 

อ้างองิ Teat script หมายเหต ุ
เพ่ิมเติม เมนู ถดัจาก แบนเนอร์ให้จดัวางตรงกลาง เวบ็ไซต ์
เพ่ิมเติม ในส่วน block หนงัสือแนะน า เอาออก เหลือ 

แนะน าประจ าเดือน เช่นเดียวกบั App 
เพ่ิมเติม เมนู หลกัหนา้เวบ็ไซตใ์ห้ใช ้version เดิม 
ขอ้ 54 คน้หาหนงัสือ และคน้หาวีดโีอ ให้รวมคน้หมวด

แสดงในหนา้เดียวกนัเลย โดยท่ีไม่ตอ้งคล๊ิก ลิงคไ์ป
อีกหนา้ 

 ในส่วนคน้หาหมวด ส่วน icon ให้แสดงสัญลกัษณ์ 
ซ้ายขวา เพื่อให้รู้ว่าเล่ือนได,้ เม่ือคล๊ิก icon ให้ขึ้น
ใน filter ดา้นล่างเช่นเดียวกบั icon ที่ คล๊ิก 

 ในส่วนหนงัสือสร้างเอง จ านวนหนงัสือที่แสดง 
9999 ให้แสดง label ใหม่เป็น ไม่จ ากดั 

ขอ้ 68 เปิด cke html ให้แสดงในการกรอกขอ้มูล และเอา
ล้ิงแกไ้ขสรุปออก, save แลว้อย่าพึ่งเผยแพร่ ให้มี
การอนุมตักิ่อน , เอาMore information about text 
formats ออก 

ขอ้ 69 เวลากด แกไ้ข ให้ซ่อนแถบจดัการแสดงผล 
เพ่ิมเติม ในส่วน จดัการกลุ่มสิทธ์ิ1 และ 2 ให้ยุบ อยู่ หนา้

เดียวกนั 
เพ่ิมเติม เวลา กดแกไ้ข จะขึ้นค าว่า แกไ้ขT  ให้น าตวั T ออก 

http://dev-thaipbs.vlcloud4.net/filter/tips
http://dev-thaipbs.vlcloud4.net/filter/tips


เพ่ิมเติม ใชค้  าว่า ข่าวสารเหมือนกนัหมด ทั้ง app และ เวบ็ 
เพ่ิมเติม Group menu จดัการระบบ ตามรูป ทีคุ่ณควีนส่งมา

ให้ในกลุ่มไลน์ 
เพ่ิมเติม แกไ้ขช่ือ title หนา้เวบ็ไซต ์ให้ใชช่ื้อเดียวกบั App 

คือ Thai PBS eLibrary 
 


