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บทท่ี 1 บัญชีผูใ้ชง้าน  

1.1 การลอ็คอินเขา้ใชง้าน  
หน้าแรกของเวป็ไซต ์ท่ีมุมขวาลา่ง ให้คลิกไปท่ี “สาํหรับบุคลากรแกไ้ขขอ้มูล” และ ทาํการ ลอ็คอิน ดว้ย

รหัส E-passport ตามรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2  

 
รูปท่ี 1 ปุ่มเขา้ลอ็คอิน 

 
รูปท่ี 2 หน้าตา่งการลอ็คอิน 

1.2 ลาํดับสทิธิในการใชง้านเวป็ไซต ์
เวป็ไซตค์ณะวศิวกรรมศาสตร์กาํหนดสทิธิการแกไ้ขขอ้มูลภายในเวป็ไซตเ์อาไวเ้ป็น 3 ระดับ เพ่ือความ

เรียบร้อย และเหมาะสม ตามหน้าท่ีของบุคลากรแตล่ะฝ่าย คือ  
-แอดมิน : เป็นผูดู้แลระบบ สามารถทาํไดทุ้กอยา่งในเวป็ไซต์  
-เจา้หน้าท่ีสาํนักงาน : สามารถ เพิม่ แกไ้ขเน้ือหาสว่นใหญข่องเวป็ไซตไ์ด ้แตไ่มส่ามารถลบเน้ือหาภาย

ในเวป็ไซตไ์ด้  
-บุคลากร : สามารถแกไ้ขไดเ้ฉพาะเน้ือหาท่ีตนเองเป็นผูรั้บผิดชอบเทา่นัน้  
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1.3 หน้าบัญชีผูใ้ชง้านของฉัน  
เม่ือทาํการลอ็คอินสาํเร็จแลว้ จะสังเกตเหน็วา่เมนูหลักในการใชง้านจะเปล่ียนไปตามสทิธิของผูใ้ช ้ตาม

รูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 3 เมนูใชง้านเพิม่เติม 

จากเมนูท่ีเพิม่เขา้มาให้เขา้ไปท่ี My account กจ็ะเขา้มาสูห่น้าบัญชีผูใ้ชข้องฉัน รูปท่ี 4 ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย
เมนูให้ใชง้านดังน้ี 

View : คือ เมนูท่ีจะแสดงขอ้มูลผูใ้ชง้าน ช่ือ รูปภาพ อีเมล เป็นตน้ 

Edit : คือ เมนูท่ีใชส้าํหรับการแกไ้ขขอ้มูลของผูใ้ชง้าน  

File browser : คือ เมนูเพ่ือเขา้ถึงพ้ืนท่ีจัดเกบ็ไฟล ์ซ่ึงมีความสาํคัญอยา่งมากในการเกบ็ไฟลท่ี์ตอ้งใช้
งานไวใ้นเวป็ไซต ์ซ่ึงวธีิการใชง้านจะไดอ้ธิบายในหัวขอ้ตอ่ไป 

 
รูปท่ี 4 หน้าบัญชีผูใ้ชง้านของฉัน 

1.4 พ้ืนท่ีเกบ็ไฟลข์องฉัน 
จากหน้าเมนู เม่ือคลิกเขา้ไปท่ี File browser กจ็ะเจอกับหน้าจัดเกบ็ไฟล ์รูปท่ี 5 ซ่ึงเราสามารถจัดเกบ็

ไฟลไ์ดทุ้กประเภท 

 
รูปท่ี 5 หน้าจัดเกบ็ไฟล ์
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การเพิม่ไฟลเ์ขา้ไปในพ้ืนท่ีจัดเกบ็ไฟลใ์ห้ผูใ้ชก้ดท่ีปุ่ม Upload กดเลือกไฟลจ์ากในเคร่ือง จากนัน้กด 
Upload ตามรูปท่ี 6 และ ถา้สาํเร็จจะปรากฎไฟลข์องเราในพ้ืนท่ี ดังรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 6 การอัพโหลดไฟล ์

 
รูปท่ี 7 การอัพโหลดไฟลส์าํเร็จ 

สว่นเคร่ืองมืออ่ืน ในหน้าจัดเกบ็ไฟล ์จะเป็นเคร่ืองมือ ปรับขนาดไฟลรู์ปภาพ เคร่ืองมือลบไฟล ์และ
เคร่ืองมือสร้างโฟลเดอร์เกบ็ไฟลย์อ่ยนัน้เอง 
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บทท่ี 2 บลอ็ก และ คอนเทนต์  

2.1 บลอ็ก คือ อะไร? 
หน้าท่ีหลักของเวป็ไซตค์ณะ คือ เป็นท่ีรวม ขอ้มูล งาน หรือ ระบบตา่งๆ ของหน่วยงานเอาไว ้ซ่ึงขอ้มูล

มากมายท่ีถูกจัดเกบ็อยูเ่หลา่นัน้ กจ็าํเป็นท่ีจะตอ้งมีเร่ืองของการแสดงผลเพ่ือให้ผูใ้ช ้ใชง้านไดง้า่ย ดังนัน้ หน้า
แสดงผลของเวป็ไซต ์จึงมีการจัดวางเป็นสว่น เป็นหัวขอ้ เป็นกลุม่ เป็นหมวดหมู ่ท่ีสวยงาม เชิญชวนให้ใชง้าน 
และ ภายในกบ็รรจุเอาไวด้ว้ย เน้ือหา และ ขอ้มูลตา่งๆ เอาไว ้

2.2 คอนเทนต ์คือ อะไร? 
คอนเทนต ์คือ เน้ือหาขอ้มูล ของผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการจัดเกบ็ในบนเวป็ไซต ์ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเขียนคอนเทนต์

เก่ียวกับเร่ืองใดกไ็ดท่ี้ตนเองตอ้งการ 

2.3 คอนเทนตทั์ง้หมดของเวป็ไซต์  
เราสามารถดู คอนเทนต ์ทัง้หมดของเรา และของคนอ่ืน ในเวป็ไซต ์ไดโ้ดยคลิปเขา้ไปท่ีเมนูหลัก 

Content ทัง้หมด เม่ือเขา้มาแลว้ ภายในจะแสดงขอ้มูล คอนเทนตทั์ง้หมดภายในเวป็ไซต ์ซ่ึงจะมีคอลัมป์แสดง 
ช่ือคอนเทนต ์ประเภท เจา้ของคอนเทนต ์เป็นตน้ ให้เหน็ รูปท่ี 8 ซ่ึงเราสามารถหาคอนเทนตท่ี์เราเขียนไวไ้ดท่ี้น้ี 
หรือ เขา้มาจากบลอ็กหน้าเวป็ไซตก์ไ็ด ้

 
รูปท่ี 8 คอนเทนตทั์ง้หมดของเวป็ไซต ์

2.4 การสร้างคอนเทนต์  
การสร้างคอนเทนตนั์น้จะตอ้งเป็นผูใ้ชท่ี้มีสทิธิในระดับ เจา้หน้าท่ีสาํนักงาน หรือ แอดมิน เทา่นัน้ถึงจะ

ทาํการได ้แตห่ากผูใ้ชท่ี้เป็นบุคลากรตอ้งการจะสร้างคอนเทนตข์องตัวเองดว้ย ให้แจง้แอดมินให้สร้างให้  
ในหน้าคอนเทนตทั์ง้หมดให้เรากดไปท่ีปุ่ม Add content รูปท่ี 9 จากนัน้ให้เลือก ขอ้มูลท่ัวไป ดังรูปท่ี 

10 

 
รูปท่ี 9 ปุ่มกดเพ่ือสร้างคอนเทนต ์
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รูปท่ี 10 เลือกเพ่ือสร้างคอนเทนต ์

 
จากนัน้ให้ ตัง้ช่ือคอนเทนต ์---->เขียนเน้ือหา (ซ่ึงในสว่นน้ีจะเป็นการใชเ้คร่ืองมือสร้างเน้ือหาซ่ึงจะขอกลา่วอ
ยา่งละเอียดในหัวขอ้ถัดไป) ----> กดปุ่ม Save ดังรูปท่ี11 (เจา้หน้าท่ีสาํนักงาน ท่ีทาํการสร้างคอนเทนตผิ์ด
พลาด และ ตอ้งการลบ ให้แจง้แอดมิน เป็นผูล้บให้) 

 
รูปท่ี 11 หน้าตา่งสร้างคอนเทนตใ์หม ่
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2.5 การใชง้านฟังกช่ั์น Edit  
ในหน้าคอนเทนตใ์ดกต็าม ให้เลือกไปท่ีแถบ Edit กจ็ะเขา้สูฟั่งกชั์น Edit เพ่ือแกไ้ขขอ้มูลในหน้าคอน

เทนตไ์ด ้ดังรูปท่ี 12  

 
รูปท่ี 12 หน้าแกไ้ขขอ้มูลคอนเทนต ์

 
ซ่ึงในฟังกช่ั์น Edit น้ี จะมีเคร่ืองมือมากมายท่ีจะชว่ยให้เราสร้างคอนเทนตข์องเราได ้โดยท่ีไมต่อ้งมี

ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์เลย ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีวา่กจ็ะมีหน้าตาคลา้ยกับโปรแกรมพ้ืนฐาน
สาํนักงานตา่งๆ เชน่ Microsoft Office แตห่ากผูใ้ชง้านไมส่ามารถใชฟั้งกชั์น Edit เพ่ือเขียนเน้ือหาในแบบท่ี
ตนตอ้งการได ้กส็ามารถแจง้แอดมินเพ่ือให้แอดมินทาํให้ได ้

ดังนัน้ในคูมื่อเลม่น้ี จะกลา่วถึงเฉพาะเร่ืองสาํคัญ ท่ีตอ้งใชบ้อ่ย และควรทราบเทา่นัน้ นัน้คือ วธีิการฝัง
ลิงคไ์วใ้นตัวอักษร ซ่ึง จะทาํให้ขอ้ความธรรมดาๆ ของเราเช่ือมไปยังเอกสารท่ีเราเกบ็ไวใ้นพ้ืนท่ีจัดเกบ็ไฟล ์หรือ 
เช่ือมไปยังหน้าเวป็ใดๆ ได้ ในหน้าฟังกช่ั์น 
Edit ให้เขียนขอ้ความท่ีเราตอ้งการ จากนัน้ให้คลุมขอ้ความท่ีเราตอ้งการจะให้กลายเป็นลิงค ์และกดเลือกไปท่ี 
แทรก/แกไ้ข ลิงค ์ดังรูปท่ี 13 

 
รูปท่ี 13 ขัน้ตอนการแทรกลิงค ์
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จากนัน้จะปรากฎหน้าตา่งข้ึนมา หากเราตอ้งการให้ลิงคไ์ปยังเวป็ไซตใ์ห้เลือก ใสลิ่งคข์องเวป็ไซตไ์ปยังชอ่ง “ท่ีอยู่
อา้งอิง URL” ไดเ้ลย ดังรูปท่ี 14 

 
รูปท่ี 14 การแทรกลิงคเ์พ่ือเช่ือมไปยังเวป็ไซต ์

 
แตห่ากตอ้งการให้ลิงคเ์ช่ือมตอ่ไปยังไฟลท่ี์เกบ็อยูใ่นท่ีจัดเกบ็ไฟล ์ให้คลิกไฟลท่ี์ “เปิดหน้าตา่งจัดการไฟล์
อัพโหลด” -------> เลือกไฟล ์------> กด “ตกลง” ตามรูปท่ี 15 

 
รูปท่ี 15 การแทรกลิงคเ์พ่ือเช่ือมไปยังไฟลเ์อกสาร 

 
เม่ือทาํการแทรกลิงคเ์สร็จแลว้ จะสังเกตุวา่ขอ้ความจะกลายเป็นสนํีา้เงนิ จากการทุกๆ การเปล่ียนแปลง แกไ้ข ใน
ฟังกชั์น Edit ท่ียังไมถู่กเปล่ียนแปลงจนกวา่จะกดปุ่ม Save ( เคลด็ลับ  หากผูใ้ชท้าํการแกไ้ขอะไรผิดพลาด และ
แกคื้นไมไ่ด ้เพียงแคปิ่ดหน้า Edit ไปโดยไมต่อ้ง Save หน้ากจ็ะยังไมเ่กิดการเปล่ียนแปลง) หากผูใ้ชม่ั้นใจใน
การแกไ้ขเน้ือหาแลว้ ให้ทาํการกดปุ่ม Save ไดเ้ลย ดังรูปท่ี 16 
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รูปท่ี 16 ปุ่ม Save เพ่ือบันทึกเน้ือหา 
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บทท่ี 3 การเพิม่ขา่วประชาสัมพันธ์ 

3.1 การเพิม่ภาพสไลด ์
ภาพสไลด ์คือ พ้ืนท่ีสาํหรับใสแ่บนเนอร์ เพ่ือการประชาสัมพันธห์ลัก เชน่ กิจกรรม หรือ โครงการ ท่ี

กาํลังจะเกิดข้ึน หรือ การไดร้างวัลสาํคัญๆ ของคณะ หรือ อ่ืนๆ ตามตอ้งการ  
โดยแบนเนอร์ท่ีจะนํามาใสมี่เง่ือนไข คือ จะตอ้งเป็นไฟลภ์าพ ท่ีมีขนาดสัดสว่น กวา้ง x สูง อยูท่ี่ 3:1 

เทา่นัน้ จากนัน้ในเมนูหลัก ให้คลิกไปท่ี เพิม่ภาพสไลด ์ดังรูปท่ี 17 
 

 
รูปท่ี 17 ภาพสไลดแ์บนเนอร์ประชาสัมพันธห์ลัก 

 
จากนัน้ให้คลิกไปท่ี เลือกไฟล ์และเลือกไฟลแ์บนเนอร์รูปภาพจากในเคร่ือง ดังรูปท่ี 18 เม่ือ Upload 

ไฟล ์เสร็จแลว้ ให้กด Save configuration 

 
รูปท่ี 18 เลือกไฟลแ์บนเนอร์รูปภาพจากในเคร่ือง 

 
รูปท่ี 19 กด Save configuration 
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เม่ือทาํการกด Save configuration เสร็จแลว้ จะปรากฎ รูปภาพแบนเนอร์ท่ีเราเพิง่ Add ไป ข้ึนมาเป็นแถว
ใหม ่จากนัน้ทางดา้นขวามือจะมีคอลัมป์ Published(เผยแพร่) ให้ต๊ิกถูกให้ตรงชอ่ง ดังรูปท่ี 20 จากนัน้ให้กด
ปุ่ม Save configuration อีกครัง้ เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง 

 
รูปท่ี 20 การเลือกรูปภาพแบนเนอร์เพ่ือเผยแพร่บนหน้าเวป็ไซต ์

ภาพสไลดใ์หมก่จ็ะปรากฎข้ึนมาดังรูปท่ี 21 

 
รูปท่ี 21 การเพิม่ภาพสไลดแ์บนดเ์นอร์เสร็จสมบูรณ์ 
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3.2 การเพิม่ขา่วกิจกรรม 
ขา่วกิจกรรมเป็นพ้ืนท่ีแสดงขา่วกิจกรรมตา่งๆ ของคณะ ดังรูปท่ี 22  

 
รูปท่ี 22 พ้ืนท่ีแสดงขา่วกิจกรรม 

โดย ในขา่วกิจกรรมกจ็ะแบง่แยกไปเป็น  
-ผลงาน อาจารย/์นักศกึษา 
-การบริการวชิาการ 
-การทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม ไดอี้ก  

วธีิลงขา่วกิจกรรม ให้เตรียมอัลบัมภาพขา่วไวใ้นเคร่ืองกอ่น โดย ให้ทาํการแกไ้ขช่ือไฟลรู์ปภาพท่ี
ตอ้งการให้เป็นภาพหน้าปก(ปรากฎบนหน้าขา่วกิจกรรม) เป็น 1 และ เปล่ียนขนาดของรูปภาพท่ีตอ้งการให้เป็น
ภาพหน้าปก ให้มีความ กวา้งxสูง อยูท่ี่ 3:2 เทา่นัน้ ดังรูปท่ี 23

 
รูปท่ี 23 แกไ้ขช่ือ และ ขนาด รูปภาพหน้าปกของขา่ว 
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จากนัน้บนเมนูหลักของเวป็ไซต ์ให้เลือกไปท่ี “เพิม่ขา่วประชาสัมพันธ”์ ดังรูปท่ี 24 

 
รูปท่ี 24 เมนูเพิม่ขา่วประชาสัมพันธ ์

เขา้เขา้มาในหน้าเพิม่ขา่วประชาสัมพันธแ์ลว้ ให้ตัง้ช่ือขา่ว จากนัน้ ในหัวขอ้ คณะ ให้ต๊ิกไปท่ี “ขา่ว
กิจกรรม” ดังรูปท่ี 25 หากขา่วของเราเก่ียวของกับหมวด “ผลงานอาจารย/์นักศกึษา” หรือ “การบริการวชิาการ” 
หรือ “การทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม” ดว้ยกใ็ห้ต๊ิกถูกหมวดเหลา่นัน้ดว้ย (หากอยากให้ขา่วของเราไปปรากฎบน
เวป็ไซตห์ลักของมหาวทิยาลัยดว้ย กใ็ห้ไปต๊ิกถูกตรงสว่นมหาวทิยาลัยฯและวทิยาเขต ดว้ย) 

 
รูปท่ี 25 การเพิม่ขา่วกิจกรรม 
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ตอ่ไปให้เล่ือนลงมาดา้นลา่งกจ็ะบนกับเคร่ืองมือ Edit คอนเทนต ์กใ็ห้เราเขียนขา่วลงไปไดเ้ลย ตัวอยา่ง
ดังรูปท่ี 26 

 
รูปท่ี 26 การเพิม่ขา่วกิจกรรม(ตอ่) 

ตอ่ไปให้เล่ือนลงมาดา้นลา่ง ในหัวขอ้ รูปภาพประกอบ ให้กดไปท่ี  
Advanced Upload -------> Add files ------>เลือกรูปภาพทัง้หมดจากอัลบัมท่ีเตียมไว ้  
------> Start upload ดังรูปท่ี 27 

 
รูปท่ี 27 การเพิม่ขา่วกิจกรรม(ตอ่) 

 
 
 

สุดทา้ยให้เล่ือนลงมาลา่งสุด แลว้กด Save เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง ดังรูปท่ี 28 
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รูปท่ี 28 การเพิม่ขา่วกิจกรรม(ตอ่) 

 

3.3 การเพิม่ขา่วประชาสัมพันธ์  
ขา่วประชาสัมพันธ ์คือ พ้ืนท่ีประชาสัมพันธส์ิง่ตา่งๆ ให้กับผูค้นในคณะ โดยจะแบง่ออกเป็น 4 หมวด คือ 

-ประชาสัมพันธท่ั์วไป 
-ขา่วสาํหรับบุคลากร 
-ขา่วสาํหรับนักศกึษา 
-ประกาศจัดซ้ือจัดจา้ง 
ดังรูปท่ี 29 

 
รูปท่ี 29 พ้ืนท่ีขา่วประชาสัมพันธ ์

 
 
 
 
 

วธีิเพิม่ขา่วประชาสัมพันธ ์ท่ีเมนูหลักให้เลือกไปท่ี “เพิม่ขา่วประชาสัมพันธ”์ ดังรูปท่ี 30 
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รูปท่ี 30 การเพิม่ขา่วประชาสัมพันธ ์

 
เม่ือเขา้มาในหน้าเพิม่ขา่วประชาสัมพันธแ์ลว้ ให้ตัง้ช่ือขา่ว จากนัน้ ในหัวขอ้ คณะ ให้ต๊ิกไปท่ี “ขา่ว

ประชาสัมพันธท่ั์วไป” หรือ “สาํหรับบุคลากร” หรือ “สาํหรับนักษึกษา” หรือ “ประกาศจัดซ้ือจัดจา้ง” ตามเน้ือหา
ขา่วของเรา ดังรูป ท่ี 31 (หากอยากให้ขา่วของเราไปปรากฎบนเวป็ไซตห์ลักของมหาวทิยาลัยดว้ย กใ็ห้ไปต๊ิกถูก
ตรงสว่นมหาวทิยาลัยฯและวทิยาเขต ดว้ย) 

 
รูปท่ี 30 การเพิม่ขา่วประชาสัมพันธ ์(ตอ่) 

 
 
 
 
 
 
ตอ่ไปให้เล่ือนลงมาดา้นลา่งกจ็ะบนกับเคร่ืองมือ Edit คอนเทนต ์กใ็ห้เราเขียนขา่วลงไปไดเ้ลย ตัวอยา่ง

ดังรูปท่ี 31 
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รูปท่ี 31 การเพิม่ขา่วประชาสัมพันธ ์(ตอ่) 

 

สุดทา้ยให้เล่ือนลงมาลา่งสุด แลว้กด Save เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง ดังรูปท่ี 31 

 
รูปท่ี 31 การเพิม่ขา่วกิจกรรม(ตอ่) 

 
 
 
 

 


