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การเร่ิมต้นการใช้งานระบบบริหารจัดการเวบ็ไซต์ 
ผู้ใช้งานจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ และดําเนินการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต                

( Internet) ให้เรียบร้อย จากน้ันเข้าสู่เว็บไซต์ได้ด้วยการพิมพ์ Link ด้านล่างในช่อง Url ที่ท่านต้องการสร้างเว็บไซต์ 

ข้อควรรู้  
pws.npru.ac.th/admin/ สําหรับสร้างเว็บไซตส์่วนบุคคล 
pgm.npru.ac.th/admin/      สําหรับสร้างเว็บไซต์ของโปรแกรมและหลักสูตร 
dept.npru.ac.th/admin/ สําหรับสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือคณะต่างๆ 

 1. เริ่มต้นการสร้างเว็บไซต์สาํหรับหน่วยงาน ด้วยการพิมพ์ dept.npru.ac.th/admin/ จะปรากฏหน้าต่าง
ของการเริ่มต้นการสร้างเว็บไซตข์องหน่วยงานหรือคณะ ดงัรูปภาพที่ 1 (สําหรับการสร้างเว็บไซต์ส่วนบุคคลและของ
โปรแกรมและหลักสตูรให้พิมพ์ตาม Url ด้านบน) 

 

รูปภาพท่ี 1 การเข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต ์

 2. เข้าสู่ระบบด้วยการพิมพ์ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่านของท่าน (Password) ดังรูปภาพท่ี 2 ทั้งน้ี
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านจะได้รับเป็นจดหมายปิดผนึกสําหรับเว็บไซต์หน่วยงาน โปรแกรมและหลักสูตร แต่หากเป็น
เว็บไซต์ส่วนบุคคลจะได้รับทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลังจากท่านดําเนินการย่ืน
เร่ืองขอพ้ืนที่เว็บไซต์กับทางสํานักคอมพิวเตอร์แล้ว 2 – 3 วันทําการ  
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รูปภาพที่ 2 การเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างเว็บไซต ์

 3. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่านของท่าน (Password) จะ
ปรากฏหน้าหลักของการเริ่มต้นการใช้งานดังรูปภาพที่ 3  

 

รูปภาพที่ 3 แสดงหน้าหลักสาํหรับการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต ์
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 *** กรณีหนว่ยงานของท่านมีมากกว่า 1 เว็บไซต์ ระบบจะมีให้ท่านเลอืกเว็บไซต์ที่ต้องการดําเนนิการ
ปรับปรุงแกไ้ข โดยมีลกัษณะดังนี้  

 1. เมือ่ท่านพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ท่านจะพบหน้าต่างดังรูปภาพที่ 6 

 

รูปภาพที่ 4 แสดงการเลอืกเว็บไซต์ทีต่อ้งการแก้ไข (กรณมีีมากกว่า 1 เว็บไซต์) 

 2. เมือ่ท่านเลือกเว็บไซต์ท่ีตอ้งการแก้ไขเรยีบร้อยและคลกิปุ่ม “เลอืกเว็บไซต์” ท่านจะเข้าสู่หน้าหลกัของการ
เร่ิมต้นการจัดการเว็บไซต์ตามปกติ ดังรูปภาพที่ 3 

ทําความรู้จักเคร่ืองมือของระบบบริหารจดัการเว็บไซต์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์นั้นมีท้ังหมด 11 เครื่องมือด้วยกัน โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ “แผงควบคุมหลัก” 
ผู้ใช้จะเห็นเคร่ืองมือต่างๆที่พร้อมใช้งาน ซึ่งมีอยู่ 2 ส่วนให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้ นั้นคือ ด้านซ้ายมือจะเป็นแผง
ควบคุมหลักที่แสดงเป็นแบบรายการ (List) ดังรูปภาพท่ี 5 และด้านขวามือแสดงเป็นรูปภาพประกอบกับข้อความแนะนํา
เมนู (Icons) ซึ่งจะแยกเมนูบริการโปรแกรมย่อยระบบออกเป็นเมนูย่อยๆเพ่ิมขึ้นอีกด้วย ดังรูปภาพที่ 6  
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รูปภาพท่ี 5 แสดงแผงควบคุมหลักแสดงเครื่องมอืแบบรายการ (List) 

 

รูปภาพที่ 6 แสดงแผงควบคุมหลักเครือ่งมอืแสดงแบบไอคอน (Icons) 

 เคร่ืองมือที ่1 ที่ผู้ใช้งานมาเริ่มทําความรู้จักคือเมนทูี่มชีื่อวา่ “แก้ไขแม่แบบเว็บไซต์”เมือ่คลิกเมนูจะปรากฏ
หน้าต่างเร่ิมการแก้ไข “โดยมชีื่อเว็บไซต์หรือหลักสตูร” และ “รูปแบบโครงสร้างเว็บ” ผู้ใช้งานสามารถตั้งชือ่เว็บไซต์และ
เลือกรูปแบบได้ตามทีต่้องการ  ดังรูปภาพที่ 7  เรียบร้อยคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมลู”  
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รูปภาพที่ 7 แสดงการแก้ไข “เมนูแก้ไขแมแ่บบเว็บไซต์” 

 หากผู้ใช้งานเลือกดังตัวอย่างรูปแบบเว็บไซต์ในรูปภาพที่ 7 และคลิก “บันทึกข้อมูล” เมื่อผูใ้ช้งานสร้างเว็บไซต์
เรียบร้อยแล้วเว็บไซต์ของท่านจะเป็นรูปแบบเดียวกับเว็บไซตข์องสํานักคอมพิวเตอรด์ังรูปภาพที่ 8  
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รูปภาพที่ 8  ตวัอย่างเว็บไซตห์ลังตั้งค่า “เมนูแก้ไขแม่แบบเว็บไซต์”  
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 เคร่ืองมือที่ 2 เป็นเครื่องมือสําหรับการจัดการเกี่ยวกับสีพ้ืนหลังของเว็บไซต์นั้นคือ “เมนูแก้ไขข้อมูลพ้ืนหลัง
เว็บไซต์” ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของสีพ้ืนหลังเว็บไซต์และภาพพ้ืนหลังเว็บไซต์ ดังรูปภาพที่ 9 และผู้ใช้งานสามารถเลือกสีพ้ืน
หลังที่ต้องการโดยทําตามรูปภาพที่ 9 

 

รูปภาพที่ 9 แสดงการแก้ไขข้อมลูพ้ืนหลังเว็บไซต ์
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รูปภาพที่ 10 แสดงการเลือกสีพ้ืนหลังเว็บไซตท์ี่ตอ้งการ 

 ส่วนที่ 2 ของการแก้ไข“เมนแูก้ไขข้อมูลพื้นหลังเว็บไซต์” ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปภาพที่ท่านตอ้งการใช้เป็น
พ้ืนหลังโดยการคลิกที ่“Choose File” หลงัจากนั้นเลือกแฟ้มท่ีท่านเก็บรูปภาพไว้ ต่อจากนั้นเลือกรูปภาพท่ีต้องการแล้ว
คลิก “open” ดังรูปภาพที่ 11  
 *** หมายเหต ุ*** หากตอ้งการให้ภาพพ้ืนหลังสามารถแสดงผลไดด้ี ควรใช้ภาพที่มีขนาด 1920*1080 พิกเซล 
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รูปภาพที่ 11 แสดงการเลือกใช้รูปภาพเป็นภาพพ้ืนหลังเว็บไซต์ 

 ส่วนที่ 3 ของการแก้ไข“เมนูแก้ไขข้อมูลพื้นหลังเว็บไซต์” ผู้ใช้งานสามารถเลือกจัดว่างตําแหน่งพ้ืนหลังของ
เว็บไซต์ มีด้วยกัน 3 เมนูย่อย ตามรูปภาพที่ 12 ดังน้ี 

 1. การจัดวางตําแหน่งพ้ืนหลังแนวตั้ง ผู้ใช้งานสามารถต้ังค่าให้ชิดขอบด้านบน จัดก่ึงกลางหน้าจอ หรือจัดชิด
ขอบด้านล่างจอได้ตามที่ต้องการ 

 2. การจัดวางตําแหน่งพ้ืนหลังแนวนอน ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าให้ชิดขอบด้านซ้ายมือ จัดก่ึงกลาง หรือจัดชิด
ขอบด้านขวามือ 

 3. การแสดงภาพพ้ืนหลัง ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการแสดงผลของภาพพ้ืนหลังโดยให้แสดงผลซ้ํา , การแสดงผล
ตามแนวแกน x แสดงผลตามแนวแกน y หรือไม่แสดงผลซ้ํา 

 นอกจากน้ีในส่วนของการตั้งค่าล็อกภาพพ้ืนหลังน้ันหมายความว่า เมื่อผู้ใช้ตั้งล็อกภาพพื้นหลังเมื่อมีการเลือ่นดู
เน้ือหาในเว็บไซต์พ้ืนหลังจะถูกล็อกไว้ ตัวเน้ือหาเท่านั้นที่จะขยับเลื่อนไปตามการเลื่อนสกอบาร์ (SCROLLBAR) แต่หาก
ต้องการให้พ้ืนหลังเลื่อนตามเนื้อหาได้ ให้ผู้ใช้นําเคร่ืองหมาย  ออกออกจากหน้าข้อความ “ล็อกภาพพื้นหลัง” 
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รูปภาพที่ 12 แสดงเมนูย่อยการจัดวางตําแหน่งพ้ืนหลังและกําหนดการแสดงภาพพ้ืนหลัง 
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  เคร่ืองมือที่ 3 เป็นเคร่ืองมือสําหรับการแก้ไขป้ายหัวเว็บไซต์น้ันเอง เมนู “แก้ไขข้อมูลป้ายหัวเว็บไซต์”น้ัน
ผู้ใช้งานสามารถเร่ิมต้นการใช้งานโดยคลิกที่ชื่อเมนูแล้วดําเนินการแก้ไขได้ตามต้องการ ทั้งน้ีผู้ใช้งานต้องออกแบบหัว
เว็บไซต์ของท่านก่อนว่าต้องการหัวเว็บไซต์เป็นแบบเคล่ือนไหว (.Flash) หรือต้องการเป็นแบบรูปภาพ (.Image) หลังจาก
น้ันเริ่มการแก้ไขป้ายหัวเว็บไซต์ตามรูปภาพท่ี 13 ท้ังน้ีผู้ใช้งานไม่สามารถกําหนดความกว้างของป้ายหัวเว็บไซต์เน่ืองจาก
ระบบได้กําหนดไว้เรียบร้อยแล้วที่ 1000 พิกเซล แต่ผู้ใช้งานสามารถปรับแก้ไขความสูงได้ตามที่ต้องการ 
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รูปภาพที่ 13 แสดงการแก้ไขป้ายหัวเว็บไซต์พรอ้มตัวอย่าง (ออกแบบหวัเว็บไซต์เป็นรูปภาพธรรมดา .Image) 
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 เคร่ืองมือท่ี 4 เป็นเคร่ืองมือสําหรับการแก้ไขเมนูด้านบนของเว็บไซต์ซึ่งสามารถเพิ่มเมนู ลบเมนู หรือขยับ
ตําแหน่งของเมนูตามต้องการโดยมีเครื่องมือย่อยดังที่ปรากฏในรูปภาพที่ 13  การใช้งานน้ันผู้ใช้งานควรออกแบบรูปแบบ
เมนูท่ีต้องการซึ่งจะอยู่ด้านบนของเว็บไซต์ไว้ก่อนแล้วจึงเร่ิมลงมือสร้างเมนู  

 

รูปภาพท่ี 14 แสดงเครื่องมอืย่อยสําหรับการแก้ไขเมนู “แก้ไขเมนูด้านบน” 

 1. การเร่ิมต้นการสร้างเมนูตามที่ได้ออกแบบไว้แล้วน้ัน ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่มสีเขียวท่ีมีรูปเครื่องหมาย + หรือ 
คลิกที่ “เพ่ิมเมนูระดับบนสุด” ดังรูปภาพท่ี 15  จะปรากฏหน้าจอเพ่ือให้ผู้ใช้งานเลือกประเภทของเมนูที่ต้องการสร้าง 
โดยมีให้เลือก 4 รูปแบบดังรูปภาพที่ 15 ท้ังน้ีเมนูแต่ละประเภทจะทํางานต่างกันดังน้ี 

1. ประเภทเพ่ิม-แก้ไขข้อมูลเองบนระบบ   เพ่ิมข้อมลูโดยใช้ตัว Editor   
2. ประเภทเชือ่มตอ่กับแฟ้มข้อมลู  เพ่ิมข้อมูลโดยการ Add files ประเภทนามสกุล *.pdf 
3. ประเภทเชือ่มโยงไปยังลิงค์ (Link) ภายนอก เพ่ิมข้อมลูโดยการนํา Link ภายนอกเข้ามาเช่ือมตอ่ เช่น 

www.google.com เมือ่คลิกเมนูน้ีจะเชือ่มตอ่ไปยังเว็บไซตด์ังกล่าว 
4. ประเภทเชือ่มโยงไปยังลิงค์ (Link) ภายนอก (เปิดหน้าต่างใหม่) เพ่ิมข้อมูลโดยการนํา Link ภายนอกเข้า
มาเชื่อมต่อ เชน่ www.google.com แต่เมือ่คลิกเมนูน้ีจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา 
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รูปภาพที่ 15 แสดงข้ันตอนที่ 1 ของการเร่ิมสร้างเมนูด้านบน 

 

รูปภาพที่ 16 แสดงข้ันตอนที่ 2 การเลอืกประเภททีต่อ้งการสร้างเมนูดา้นบน  
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 การสร้างเมนูดา้นบนประเภทเพ่ิม-แก้ไขข้อมลูด้วยตนเอง ผูใ้ช้งานคลิกเลอืกประเภทของเมนูแล้วตอบตกลง
จะปรากฏหน้าต่างเร่ิมต้นการสร้างเมนู โดยผู้ใช้สามารถเร่ิมสร้างเมนูไดด้งัรูปภาพที่ 17  

 

รูปภาพท่ี 17 แสดงการสร้างเมนูประเภทเพ่ิม-แก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง 

 การสร้างเมนูดา้นบนประเภทเชื่อมตอ่กับแฟ้มข้อมูล ผู้ใช้งานคลิกเลอืกประเภทของเมนูแล้วตอบตกลงจะ
ปรากฏหน้าต่างเร่ิมต้นการสรา้งเมนู โดยผู้ใช้สามารถเร่ิมสร้างเมนูได้ดังรูปภาพที่ 18 
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รูปที่ 18 การสร้างเมนูด้านบนประเภทเชือ่มตอ่กับแฟ้มข้อมลู 

 การสร้างเมนูด้านบนประเภทเชื่อมโยงไปยังลิงค์ภายนอกและประเภทเช่ือมโยงไปยังลิงค์ภายนอก (เปิด
หน้าต่างใหม่) ผู้ใช้งานคลิกเลือกประเภทของเมนูแล้วตอบตกลงจะปรากฏหน้าต่างเร่ิมต้นการสร้างเมนู โดยผู้ใช้สามารถ
เร่ิมสร้างเมนูได้ดังรูปภาพที่ 19 

 

รูปท่ี 19 การสร้างเมนูด้านบนประเภทเชือ่มโยงไปยังลิงค์ภายนอกและประเภทเชือ่มโยงไปยังลิงค์ภายนอก (เปิดหน้าต่าง
ใหม่) 

 2. การตั้งค่าสีเมนู ผูใ้ช้งานสามารถตั้งค่าสีของเมนูไดต้ามที่ตอ้งการโดยมีวิธีการต่างๆดังรูปภาพที่ 20  
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รูปภาพท่ี 20 แสดงวิธีการกําหนดค่าสีของเมนู 

 คําอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสีของเมนู (กําหนดค่าสี) 

- ตําแหน่งการจัดวาง หมายถึง การกําหนด ให้เมนูอยูด่้านซา้ยหรือด้านขวาของหน้าเว็บไซต ์
- สีพ้ืนหลัง หมายถึง สีพ้ืนหลังของเมนูที่เพ่ิม  
- สีตัวอักษร หมายถึง สีตัวอักษร ในขณะที่ไม่ได้นําเมาส์ไปวาง 
- สีพ้ืนหลังเมื่อเมาส์วาง หมายถึง  สีพ้ืนหลังของกรอบตัวหนังสือเมนู เมื่อนําเมาส์ไปวาง อาจใช้

แตกต่างกับสีพ้ืนหลังก็ได ้
- สีตัวอักษรเมือ่เมาส์วาง หมายถึง  สตีัวอักษรท่ีเมื่อนําเมาส์ไปวาง อาจใชส้แีตกต่างกับสีตวัอักษรก็ได ้
- สีขอบข้าง หมายถึง สีขอบของกรอบเมนู ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับทีมของเว็บไซต์ (Template) ท่ีเลือกใช้

ด้วย  
- สีของสญัลกัษณ์ หมายถึง สขีองเมนูย่อย (Drop Down )จะแสดงในกรณีที่ผู้ใช้เพ่ิมเมนูย่อย (Sub 

menu) 
  

 

3. ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆในการเพ่ิมเมนู แก้ไขเมนู ขยับตําแหน่งเมนู และการเพ่ิมเมนูย่อยตา่งๆ จะมีสญัลกัษณ์ที่
สําคัญดังน้ี 

   ปุ่ม     ใชส้ําหรับการเพิ่มเมนู 
ปุ่ม     ใชส้ําหรับ ปรับเปลี่ยนตําแหน่งของเมนู 
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   ปุ่ม        ใชส้ําหรับ แก้ไขเมนู 
   ปุ่ม        ใชส้ําหรับ ลบเมนูที่ไมต่้องการ 
 

 

รูปภาพที่ 21 แสดงสัญลักษณ์การเพ่ิมเมนู แก้ไขเมนู ขยับตําแหน่งเมนู และการเพ่ิมเมนูย่อย 

 

 

 

รูปภาพท่ี 22 แสดงตัวอย่างเมื่อสร้างเมนูด้านบนเสร็จเรียบร้อยในเว็บไซต์สมบรูณ์ 
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 เคร่ืองมือที ่5 เป็นเครื่องมอืสาํหรับการแก้ไขเมนูด้านซ้ายมือน้ัน ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมเมนู เลอืกประเภทของ
เมนูเป็นแบบตา่งๆตามทีต่อ้งการ และวิธีการสร้าง วิธีการกําหนดค่าสี การขยับตําแหน่ง มีลักษณะการใช้งานเช่นเดยีวกับ
การ“แก้ไขเมนูด้านบน” 

 

รูปภาพท่ี 23 แสดงการสร้างเมนูแก้ไขเมนูดา้นซ้ายมือเรียบร้อยแล้ว 

 

รูปภาพที่ 24 แสดงตัวอย่างเมื่อสร้างเมนูด้านซ้ายมือเสร็จเรียบร้อยในเว็บไซตส์มบรูณ์ 
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 เคร่ืองมือที ่6 เป็นเครื่องมอืสาํหรับการแก้ไขเมนูข้อความท้ายหน้า (Footer) เช่น การใส่ทีอ่ยู่สําหรับการ
ติดตอ่สอบถาม ผู้เขียนพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น ทั้งน้ีผู้ใช้สามารถแก้ไขไดต้าม รูปภาพที ่25   

 

รูปภาพที่ 25 การแก้ไขเมนูข้อความท้ายหน้า 

 

รูปภาพที่ 26 ตัวอย่างขอ้ความท้ายหน้า 

 เคร่ืองมือที่ 7 เป็นเครื่องมือสําหรับการสร้างหน้าเว็บเพจหรือหน้าแรกในวันสําคัญพิเศษ (Intro) ผู้ใช้งาน
สามารถเลือกปิดเมนูน้ีไว้ได้หากไม่ต้องการสร้างหน้าเพจแนะนําเว็บไซต์หรือไม่ได้เป็นช่วงเทศการวันพิเศษ เช่น วันแม่
แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น กรณีต้องการสร้างหน้าเพจแนะนําเว็บไซต์ผู้ใช้งานสามารถเลิกต้นการใช้งาน โดยคลิกที่
เมนู “เปิดเพจแนะนําเว็บไซต์” ดังรูปภาพที่ 27  
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รูปภาพที่ 27 เมนูเปิดเพจแนะนําเว็บไซต ์

 เมื่อคลิกท่ีเมนู“เปิดเพจแนะนําเว็บไซต์” จะปรากฏหน้าตา่งให้ผู้ใช้งานเริ่มต้นการสร้างเพจแนะนําเว็บไซต ์
ผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมลูต่างๆตามท่ีต้องการ ดังรูปภาพแนะนําการสร้างได้ดังรูปที่ 28- 30 
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รูปภาพที่ 28 การสร้างเพจแนะนําเว็บไซต ์

 

รูปภาพที่ 29 ตัวอย่างการใสข้่อมลูในหน้าเพจแนะนําเว็บไซต ์

 

รูปภาพที่ 30 ตัวอย่างหน้าเพจแนะนําเว็บไซต์ของสํานักคอมพิวเตอร์เมื่อบันทึกข้อมลูเรียบร้อย 
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 เคร่ืองมือที ่8 เป็นเครื่องมอืสาํหรับการแก้ไขข้อมูลเน้ือหาที่อยู่หน้าแรกของเว็บไซต ์การเริ่มต้นการใชง้าน
ผู้ใช้คลิกที่เมนู “แก้ไขข้อมลูหน้าแรก” ดังรปูภาพที่ 31 

 

รูปภาพที่ 31 เมนูแก้ไขข้อมลูหน้าแรก 

 เมื่อผูใ้ช้งานคลิกที่เมนูแก้ไขข้อมลูหน้าแรก จะปรากฏหน้าต่างการเร่ิมการแก้ไขข้อมลูดงัรูปภาพที่ 32 ทั้งน้ี
การออกแบบการใส่ข้อมลูต่างๆน้ันสามารถทาํได้ดังภาพตัวอย่างที่ 33  
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รูปภาพที่ 32 การเริ่มต้นการแก้ไขข้อมูลหน้าแรก 

 

รูปภาพที่ 33 ตัวอย่างการเพ่ิมข้อมูลลงในเมนูแก้ไขข้อมลูหน้าแรก 
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รูปภาพที่ 34 ตัวอย่างขอ้มูลที่ปรากฏในหน้าแรกของเว็บไซตส์ํานักคอมพิวเตอร์ 

 เคร่ืองมือที ่9 เป็นเครื่องมอืสาํหรับการแก้ไขข้อมูลทีอ่ยู่ด้านล่างของเมนูด้านซ้ายมอื การเริ่มต้นการใช้งาน
ผู้ใช้คลิกที่เมนู “แก้ไขข้อมลูซา้ยใต้เมนู” ดังรูปภาพที่ 35 
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รูปภาพที่ 35 เมนูแก้ไขขอ้มลูซ้ายใต้เมนู 

 เมื่อผูใ้ช้งานคลิกที่เมนูแก้ไขข้อมลูซ้ายใต้เมนู จะปรากฏหน้าต่างการเริ่มต้นการแก้ไขข้อมลูดังรูปภาพที่ 36 

 

รูปภาพที่ 36 การเริ่มต้นการแก้ไขขอ้มูลซ้ายใต้เมนู 
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รูปภาพท่ี 37 ตัวอย่างการเพ่ิมข้อมูลลงในเมนูแก้ไขข้อมลูซ้ายใต้เมนู 

 

รูปภาพที่ 38 ตัวอย่างขอ้มูลที่ปรากฏด้านซา้ยใต้เมนูในเว็บไซตส์ํานักคอมพิวเตอร์ 
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 เคร่ืองมือที ่10 เป็นเครือ่งมอืสําหรับการเพ่ิมความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ของท่าน เป็นเมนูที่ช่วยใหผู้้สร้าง
และได้รับความสะดวกสบายในการเพ่ิมข้อมูลต่างๆ เมือ่คลิกท่ีเมนู “บรกิารโปรแกรมย่อยระบบ” จะปรากฏหน้าตา่งดังรูป
ที่ 39 แสดงส่วนประกอบด้วยเมนูย่อยจํานวน 12 เมนู  

 

รูปภาพที่ 39 เมนูบริการโปรแกรมย่อยระบบ 

 

รูปภาพที่ 40 แสดงเมนูย่อยจํานวน 12 เมนู 
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 เมนูย่อยที่ 1 ระบบบริหารจัดการบทความอิเล็กทรอนิกส์การเริ่มต้นการใช้งานผู้ใช้งานคลิก “sys_article  
บทความอิเล็กทรอนิกส์”จะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 41 เพ่ือเร่ิมสรา้งบทความอิเล็กทรอนิกส ์
 

 

รูปภาพที่ 41 การเริ่มต้นการใช้งานระบบบริหารจัดการบทความอิเล็กทรอนิกส ์
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รูปภาพที่ 42 การเพ่ิมบทความอิเล็กทรอนิกส์ 

 

รูปภาพที่ 43 การเลือกประเภทของบทความอิเล็กทรอนิกส์ 
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 เมื่อผูใ้ช้งานคลิก “ตกลง” โดยเลือกแบบที่ 1 จะปรากฏหน้าต่างการเริ่มต้นการสร้างบทความอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทเพ่ิม-แก้ไขข้อมูลเองบนระบบ ผูใ้ช้งานสามารถดกูารใช้งานได้จากรูปภาพที่ 44  

 

รูปภาพท่ี 44 ประเภทเพ่ิม-แก้ไขข้อมูลเองบนระบบ  

 เมื่อผูใ้ช้งานคลิก “ตกลง” โดยเลือกแบบที่ 2 จะปรากฏหน้าต่างการเริ่มต้นการสร้างบทความอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทเช่ือมตอ่กับแฟ้มขอ้มูล ผู้ใช้งานสามารถดูการใช้งานได้จากรูปภาพที่ 45 
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รูปภาพที่ 45 ประเภทเชือ่มตอ่กับแฟ้มข้อมูล 

ทั้งน้ีเมื่อผูใ้ช้งานเพ่ิมข้อมลูต่างๆทั้งแบบที่ 1 และแบบที่ 2 จะปรากฏตัวอย่างดังรูปภาพที่ 46 - 47

 

รูปภาพท่ี 46 ตัวอย่างการเพ่ิมข้อมูลแบบที่ 1 ประเภทเพ่ิม-แก้ไขข้อมลูเองบนระบบ 
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รูปภาพที่ 47 ตัวอย่างการเพ่ิมข้อมูลแบบท่ี 2 ประเภทเชือ่มตอ่กับแฟ้มข้อมูล 

 เมนูย่อยท่ี 2 ระบบนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ การเริ่มต้นการใช้งานผู้ใช้งานคลกิที่ “sys_counter ระบบนับผู้เข้า
ชมเว็บไซต์” จะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 48 เพ่ือเริ่มต้นการสร้างระบบนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยให้ผู้ใช้งานก๊อปป้ีโค้ต 
(copy code) แล้วนําไปว่างในตําแหน่งที่ต้องการให้แสดงการนับจํานวนผู้เข้าชมดังรูปภาพที่ 49 

 
รูปภาพที่ 48 ระบบนับผู้เข้าชมเว็บไซต์  
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รูปภาพที่ 49 ตัวอย่างการนําโค้ตไปจัดวางในพ้ืนที่ทีต่อ้งการ 

 

 
รูปภาพที่ 50 ตัวอย่างการแสดงผลระบบนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

  เมนู ย่อยที่ 3 ระบบบริหารจัดการการ Download แฟ้มข้อมูลภายในเว็บไซต์ ผู้ ใช้งานคลิกที่ 
“sys_filedownload File Download” จะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 51 เพ่ือเร่ิมต้นการสร้างระบบบริหารจัดการการ
ดาวน์โหลด  
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รูปภาพที่ 51 การเริ่มต้นใช้งานระบบบริหารจัดการการ Download 

 หลังจากน้ันผู้ใช้งานสร้างแฟ้มข้อมูลเพ่ือเก็บข้อมูลตามรูปภาพที่ 52  เมื่อสร้างเรียบร้อยแล้วดําเนินการอัพ
โหลดไฟล์ (Up load) ตามคําแนะนําในรูปภาพท่ี 53 

 
รูปภาพที่ 52 การสร้างแฟ้มข้อมลู 
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รูปภาพที่ 53 การเพ่ิมข้อมลูลงในแฟ้มทีส่รา้ง 

 ***หมายเหต ุ
  การสร้างเมนูเพ่ือให้เชื่อมโยงกับแฟ้มข้อมูลท่ีสร้างข้ึนด้วยระบบบริหารจัดการการ Download ควรเลือก
การสร้างเมนูประเภทเช่ือมโยงไปยังลิงค์ภายนอก หากผู้ใช้งานต้องการให้แฟ้มข้อมูลที่สร้างทั้งหมดไปปรากฏที่เมนูให้นํา 
“ลิงค์สําหรับใช้เชื่อมต่อเข้าใช้งานระบบ” ไปใช้ แต่หากต้องการให้แสดงเพียงแฟ้มใดแฟ้มหน่ึงให้ผู้ใช้งานคลิก “รายการ
กลุ่มแฟ้มข้อมูล” แล้วนํา “ลิงค์สําหรับเชื่อมโยงในระบบ” ของแฟ้มน้ันไปใส่ในเมนูที่สร้างข้ึน  
 
 เมนู ย่ อยที่  4  ระบบบริห ารจั ดการ  Flash video player ผู้ ใช้ งาน เริ่ มต้ นการใช้ งาน โดยคลิ กที่ 
“sys_flowplayer Flash video player” จะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 54 เพ่ือเริ่มต้นสร้างรายการวิดีโอ โดยการสรา้ง
รายการสามารถดูจากรูปภาพที่ 55 - 56 หลังจากน้ันเมื่อสร้างเรียบร้อยแล้วต้องการนําไปใช้งานให้ผู้ใช้งานกลับไปท่ีหน้า 
FLASH VIDEO PLAYER เพ่ือก๊อปป้ีโค้ต (copy code) ไปใส่ในเมนูที่ต้องการดังรูปภาพที่ 57 
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รูปภาพที่ 54 ระบบบริหารจัดการ Flash video player 

 
รูปภาพที่ 55 การเพ่ิมรายการวิดีโอ 
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รูปภาพที่ 56 การอัพโหลดวิดโีอ 

 

 
รูปภาพที่ 57 ตัวอย่างการนําโค้ตไปจัดวางในพ้ืนที่ทีต่อ้งการ 

 
 

 เมนูย่อยที่ 5 ระบบช่วยสร้างแผนท่ี Google Maps ผู้ใช้งานเริ่มต้นการใช้งานโดยคลิกที่“sys_googlemaps 
แผนที่ Google Maps” จะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 58 เพ่ือเริ่มต้นสร้างแผนที่ โดยการสร้างแผนที่สามารถดูจาก
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รูปภาพที่ 58 – 60  หลังจากน้ันเมื่อสร้างเรียบร้อยแล้วต้องการนําไปใช้งาน ให้ผู้ใช้งานกลับไปที่หน้าแผนท่ี GOOGLE 
MAPS เพ่ือก๊อปป้ีโค้ต (copy code) ไปใส่ในเมนูที่ต้องการ  
 

 
รูปภาพที่ 58 ระบบช่วยสร้างแผนที่ Google Maps 

 

 
รูปภาพที่ 59 การเพ่ิมแผนที ่Google Maps 
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รูปภาพที่ 60 ข้ันตอนการเพ่ิมแผนที่ Google Maps  

 เมนูย่อยที่ 6 ระบบการเข้าใช้งาน ระบบน้ีเปิดให้มีการใช้งานระบบ Login โดยใช้ข้อมูลสมาชิกจากระบบ 
Single Sign On ของมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้งานระบบ ผู้ใช้งานคลิกที่ “sys_login Login System” จะปรากฏ
หน้าต่างดังรูปภาพที่ 61 ต่อจากน้ันผู้ใช้งานก๊อปป้ีโค้ต (copy code) ไปวางในพ้ืนที่ที่ต้องการให้แสดงระบบการเข้าใช้งาน 
เช่น ใต้เมนูด้านซ้าย เป็นต้น 
 

 
รูปภาพที่ 61 ระบบการเข้าใช้งาน 

 เมนูย่อยท่ี 7 ระบบสอบถามข้อมูล เป็นระบบสําหรับให้ผู้เย่ียมชมเว็บไซต์ได้สอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหา
การใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นการสร้างระบบด้วยการคลิกที่ “sys_message ระบบสอบถามข้อมูล”จะปรากฏ
หน้าต่างดังรูปภาพที่ 62 ต่อจากน้ันผู้ใช้งานสามารถก๊อปป้ีโค้ต (copy code) ไปวางในพื้นที่ที่ต้องการให้แสดงระบบ
สอบถามข้อมูล เช่น ต้องการให้อยู่ที่เมนูด้านบน ผู้ใช้งานสร้างเมนูด้านบนประเภทเชื่อมโยงไปยังลิงค์ภายนอก แล้วนําโค้ต
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ที่ก๊อปป้ีไว้ไปวางในช่อง “ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก” แล้วบันทึกข้อมูล เว็บไซต์ของท่านก็จะมีระบบการสอบถามข้อมูลไว้ให้ผู้
เย่ียมชมได้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว  
 

 
รูปภาพที่ 62 ระบบสอบถามข้อมลู 

  
 เมนูย่อยที่ 8 ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นระบบท่ีใช้เสนอกิจกรรมต่างๆของตนที่จัดข้ึน เพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้ผู้เย่ียมชมเว็บไซต์ได้ทราบ ผู้ใช้งานคลิกที่ “sys_news ระบบข่าวประชาสัมพันธ์” จะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 63 
ต่อจากน้ันผู้ใช้งานสามารถก๊อปป้ีโค้ต (copy code) ซึ่งจะมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ลิงค์สําหรับใช้เชื่อมต่อเข้า
ใช้งานระบบ เป็นการนําไปเช่ือมโยงกับเมนูประเภทเชื่อมโยงไปยังลิงค์ภายนอก และ รูปแบบที่ 2 สคริปสําหรับฝังใช้งาน
ในโปรแกรม Editor เป็นการนําไปจัดวางในพ้ืนที่ของเมนูเพ่ิม-แก้ไขข้อมูลเองบนระบบ โดยส่วนใหญ่จะนําไปจัดวางให้หน้า
แรกของเว็บไซต์ ดังรูปภาพที่ 64  
 

 
รูปภาพท่ี 63 ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ 
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รูปภาพที่ 64 การนําโค้ต (Code) ไปใช้งาน 

 เมนูย่อยที่ 9 ระบบข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น ระบบน้ีสามารถดึงข้อมูลข่าวสารจากชื่อผู้ใช้งานอ่ืน
มาแสดงในหน้าเว็บไซต์ได้ การเริ่มต้นการใช้งานผู้ใช้งานคลิกที่ “sys_news3rd ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ (จากชื่อผู้ใช้
อื่น)” จะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 65 เมื่อคลิกระบบบริหารจัดการ ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ (จากช่ือผู้ใช้อื่น) จะ
ปรากฏหน้าต่างต่อไปให้ผู้ใช้งานคลิก “เพ่ิมระบบข่าวประชาสัมพันธ์” หลังจากน้ันเร่ิมค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือดึงข้อมูลข่าวน้ันให้มาแสดงยังหน้าเว็บไซต์ของเราด้วยการคลิก “บันทึกข้อมูล” (ทั้งน้ีการค้นหาสามารถ
ค้นหาได้จากรหัส sso เท่าน้ัน) ดังรูปภาพที่ 66  

 
รูปภาพที่ 65 ระบบข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น  



46 
 

 
รูปภาพท่ี 66 การนําข่าวของหน่วยงานอื่นมาแสดงยังเว็บไซต์ของท่าน 

 
 เมนูย่อยที่ 10 ระบบบริหารจัดการห้อง เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการห้องอบรม ห้องปฏิบัติการ ของ
หน่วยงาน เร่ิมต้นการใช้งานโดยคลิกที่ “sys_roommanager ระบบบริหารจัดการห้อง” จะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 
67 ต่อจากน้ันผู้ใช้งานคลิกที่ “ระบบบริหารจัดการ ระบบบริหารจัดการห้อง” ต่อจากน้ันคลิก “เพ่ิมข้อมูลห้อง” เพ่ือเพ่ิม
ข้อมูลของห้องที่จะนํามาใช้ในระบบบริหารจัดการห้องน้ันเอง เมื่อเพ่ิมห้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานกลับมาที่หน้า
รายละเอียดบริการโปรแกรมย่อยระบบ แล้วก๊อปป้ีโค้ต (copy code) เพ่ือนําไปเชื่อมต่อกับระบบ เช่น เชื่อมต่อกับเมนู
ประเภทเช่ือมต่อลิงค์ภายนอก เป็นต้น 
 

 
รูปภาพที่ 67 ระบบบริหารจัดการหอ้ง 
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รูปภาพที่ 68 การเพ่ิมรายละเอียดห้อง 

 เมนูย่อยท่ี 11 ระบบแบบเนอร์ข่าวสไลด์ เป็นระบบสําหรับการนําเสนอแบนเนอร์ข่าวหรือแบบเนอร์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสําคัญๆ เริ่มต้นการใช้งานคลิกที่ “sys_slidenews แบนเนอร์ข่าวสไลด์” ต่อจากน้ันผู้ใช้งานคลิก 
“ระบบบริหารจัดการ แบนเนอร์ข่าวสไลด์” ต่อจากน้ันคลิก “เพ่ิมแบนเนอร์ข่าวสไลด์” และตั้งชื่อแบนเนอร์พร้อมท้ัง
กําหนดขนาดของแบบเนอร์ตามที่ต้องการดังรูปภาพที่ 69 – 71 

 
รูปภาพที่ 69 ระบบแบบเนอร์ข่าวสไลด ์
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รูปภาพที่ 70 การเพ่ิมแบนเนอร์ข่าวสไลด ์

 

 
รูปภาพที่ 71 การสร้างแบนเนอร์ข่าวสไลด ์

 

 เมนูย่อยที่ 12 ระบบเว็บแกลอรี่ เพ่ือสร้างให้เว็บไซด์ดูน่าสนใจด้วยการเพ่ิมลูกเล่นให้กับภาพถ่ายธรรมดาให้
น่าดูมากขึ้น สร้างได้ง่ายเพียงผู้ใช้งานคลิกที่ “sys_webgallery Web Gallery” จะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 74 
ผู้ใช้งานคลิก "ระบบบริหารจัดการ web gallery" เพ่ือเพ่ิมอัลบ้ัมหลังจากน้ันคลิกท่ี "เพ่ิมอัลบ้ัม" แล้วตั้งชื่อพร้อมทั้งใส่
รายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อย แล้วคลิก "บันทึกข้อมูล" ดังรูปภาพที่ 72 - 75 
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รูปภาพที่ 72 ระบบเว็บแกลอร่ี  

 

 
รูปภาพที่ 73 การเพ่ิมอัลบ้ัม 
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รูปภาพที่ 74 การสร้างอัลบ้ัม 

 

 
รูปภาพที่ 75 ตัวอย่างรายละเอียดอัลบ้ัม 


