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1 การเขาใชงานสวนบริหารจัดการเว็บไซต 

 

 ข้ันตอนท่ี 1 เปด Internet Browser (แนะนำใหใช    Google Chrome) 

 ข้ันตอนท่ี 2 กรอกเว็บไซต URL ของระบบดังนี้ 

www.onab.go.th/admin 

 
 

 ข้ันตอนท่ี 3  กรอกขอมูลบัญชีผูใชงานและรหัสผาน 

 

  
     3.1 กรอกชื่อผูใชงาน และรหัสผาน 

     3.2 กดปุม   ระบบจะเขาสูหนาจอหลัก ดังภาพ 
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2 จัดขาวประชาสัมพันธ/บทความ (Article) 

 

 การจัดการหมวดหมู 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “Article” และเลือกเมนูยอย “จัดการหมวดหมู” ระบบจะ

เขาสูหนาจอหมวดหมูบทความ ดังภาพ 

 

 การเพ่ิมหมวดหมูขาวประชาสัมพันธ/บทความ 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะเขาสูหนา “เพ่ิมหมวดหมูบทความ” 
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• ช่ือ : กรอกขอมูลชื่อหมวดหมูบทความ 

• หมวดหมูหลัก : เลือกประเภทหมวดหมูหลัก 

• รูปภาพหนาปก : อัพโหลดรูปภาพหนาปกขนาดไฟลไมเกิน 2 MB, เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, 

.png และขนาดไฟลท่ีเหมาะสม: 600 x 600 pixel 

• ขอความเกริ่นนำ : กรอกขอความเกริ่นนำ 

• รายละเอียด : กรอกขอมูลรายละเอียดใหเปนตัวหนา ตัวเอียง ปรับขนาดตัวอักษรใหญ/เล็ก จัดกลาง 

เอียงซาย/ขวา เปลี่ยนแบบตัวอักษร ไดเปนตน 

• ลำดับการแสดงผล : กรอกขอมูลลำดับการแสดงผลเปนตัวเลข เชน 1, 2, 3 เปนตน 

• สถานะ : เลือกประเภทของสถานะใหเปน “เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของหมวดหมูบทความใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยให

สังเกตจากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก 

ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให 
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     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางหมวดหมูบทความ ระบบจะ

นำเขาสูหนาหมวดหมูบทความ 

หมายเหตุ : สามารถทำรายการ “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนาหมวดหมูได ดังภาพ 

 

     ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

 

 การจัดการขาวประชาสัมพันธ/บทความ (Article) 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “Article” และเลือกเมนูยอย “จัดการเนื้อหาขอมูล” 

ระบบจะเขาสูหนาจอขาวประชาสัมพันธ/บทความ ดังภาพ 
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 การเพ่ิมขาวประชาสัมพันธ/บทความ 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะเขาสูหนา “เพ่ิมขาวประชาสัมพันธ/บทความ”  
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• ช่ือ : กรอกขอมูลชื่อขาวประชาสัมพันธ/บทความ 

• หมวดหมู : เลือกประเภทของหมวดหมูขาวประชาสัมพันธ/บทความ  โดยสามารถเลือกไดมากกวา 1 

หมวดหมู  และระบบจะแสดงขอมูลไวในหมวดหมูท่ีเลือกใหโดยอัตโนมัติ 

• Keyword (Tags) : กรอกขอมูลประเภท Keyword ท่ีตองการ 

• รูปภาพหนาปก : อัพโหลดรูปภาพหนาปกขนาดไฟลไมเกิน 10 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, 

.gif, .png 

• ขอความเกริน่นำ : กรอกขอความเกริ่นนำ 

• รูปแบบการแสดงผล : เลือกประเภทรูปแบบการแสดงผลของรายการตามท่ีตองการ เชน ท่ัวไป , 

รายการเอกสาร เปนตน 

• รายละเอียด : กรอกขอมูลรายละเอียดใหเปนตัวหนา ตัวเอียง ปรับขนาดตัวอักษรใหญ/เล็ก จัดกลาง 

เอียงซาย/ขวา เปลี่ยนแบบตัวอักษร ไดเปนตน 

• รูปภาพแกลอรี่ : อัพโหลดรูปภาพขนาดไฟลไมเกิน 10 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, .png 

• ไฟลเอกสาร : อัพโหลดไฟลเอกสารขนาดไฟลไมเกิน 10 MB ตอ 1ไฟล เฉพาะไฟลนามสกุล: .pdf, 

.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .zip, .rar 

• ไฟลมัลติมีเดีย : อัพโหลดไฟลมัลติมีเดียขนาดไฟลไมเกิน 10 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .mp3, .mp4 

หรือสามารถวางลิงก URL จากสื่อ Youtube  

• วันท่ีประกาศ : เลือกวันท่ีประกาศขาวประชาสัมพันธ/บทความ 

• วันท่ีปดประกาศ : เลือกวันท่ีปดประกาศขาวประชาสัมพันธ/บทความ 

• การเขาถึง : เลือกประเภทการเขาถึงขาวประชาสัมพันธ/บทความใหเปน “ท่ัวไป” “ลงทะเบียน” หรือ 

บุคลากรภายใน 

• สถานะ : เลือกประเภทสถานะขาวประชาสัมพันธ/บทความใหเปน “เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” 

• อนุญาตใหแสดงความคิดเห็น : เลือกประเภทการอนุญาตใหแสดงความคิดเห็นขาวประชาสัมพันธ/

บทความใหเปน "คาพ้ืนฐาน (ไมใช)" หรือ "กำหนดเอง"  

• Meta Data : กรอกขอมูล Meta Data สำหรับการสนับสนนุใหสามารถคนหาขอมูลในหนาเว็บไซตโดย

เครื่องมือคนหาภายนอกระบบ (Search Engine) 

• ช่ือบทความ : กรอกขอมูลชื่อบทความ 

• รายละเอียด : กรอกขอมูลรายละเอียด 

• คำสำคัญ : กรอกขอมูลคำสำคัญ 

• รูปภาพ : อัพโหลดรูปภาพขนาดไฟลไมเกิน 10 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, .png 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 12/128 

 

• แชรขอมูล : เลือกประเภทขอมูลท่ีตองการแชรขอมูลใหเปน "Facebook" "Twitter" หรือ "Line" เลือก

ไดมากกวา 1 รายการ 

• แสดง QR Code : เลือกประเภทการแสดง QR Code ใหเปน “ใช” หรือ “ไมใช” 

• แสดงปุมพิมพ : เลือกประเภทการแสดงปุมพิมพใหเปน “ใช” หรือ “ไมใช” 

• แสดงไอคอน Wow (นาสนใจ) : เลือกประเภทการแสดงไอคอน Wow (นาสนใจ)ใหเปน “ใช” หรือ 

“ไมใช” 

• แสดงไอคอน Alert (แจงเตือน) : เลือกประเภทการแสดงไอคอน Alert (แจงเตือน)ใหเปน “ใช” หรือ 

“ไมใช” 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของขาวประชาสัมพันธ/บทความใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับ

กรอก) โดยใหสังเกตจากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอ

ท่ีบังคับกรอก ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางบทความ ระบบจะนำเขาสูหนา

ขาวประชาสัมพันธ/บทความ 

หมายเหตุ : สามารถทำรายการ “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนาขาวประชาสัมพันธ/บทความได 

ดังภาพ 

 

     ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก  

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 13/128 

 

 การตั้งคาขาวประชาสัมพันธ/บทความ 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “Article” และเลือกเมนูยอย “ตั้งคา” ระบบจะเขาสู

หนาจอตั้งคาการแสดงผลขาวประชาสัมพันธ/บทความ ดังภาพ 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 14/128 

 

 

• จำนวนขอมูลท่ีแสดงตอหนา : ตั้งคาจำนวนท่ีตองการใหแสดงขาวประชาสัมพันธ/บทความใน 1 หนา 

 เชน 5, 6, 7 เปนตน 

• เง่ือนไขการจัดเรียง : ตั้งคาเง่ือนไขการจัดเรียงขาวประชาสัมพันธ/บทความตาม “ชื่อ” “วันท่ีสราง” 

“วันท่ีเผยแพร” “ความนิยม” หรือ “คะแนนรวม”  

• รูปแบบการจัดเรียง : ตั้งคารูปแบบการจัดเรยีงไดจาก “นอยไปมาก”  หรือ “มากไปนอย”  

• ตองการแสดงหมวดหมูท่ีไมมีขอมูลหรือไม ตั้งคาการการแสดงหมวดหมูท่ีไมมีขอมูล ในกรณีท่ีตองการ

ใหแสดงชื่อหมวดหมูซ่ึงไมมีขาวประชาสัมพันธ/บทความอยูภายใน ใหเลือก “ใช”  แตหากไมตองการให

แสดง ใหเลือก “ไมใช”  

• อนุญาตใหแสดงความคิดเห็น : ตั้งคาการอนุญาตใหผูใชบริการเว็บไซตสามารถแสดงความคิดเห็นในขาว

ประชาสัมพันธ/บทความได โดยเลือก “ใช” หากตองการใหแสดงความคิดเห็นได หรือ “ไมใช” หากไม

ตองการใหแสดงความคิดเห็นได 

• การเผยแพรความคิดเห็น : ตั้งคาการการเผยแพรความคิดเห็นท่ีผูใชบริการเว็บไซตไดแสดงความคิดเห็น

ในขาวประชาสัมพันธ/บทความ โดยสามารถเลือกให “เผยแพรทันที” เพ่ือเผยแพรความคิดเห็นบนหนา

ขาวประชาสัมพันธ/บทความหลังจากผูใชบริการเว็บไซตบันทึกขอมูลไดทันที หรือเลือก “รอพิจารณา” 

เพ่ือใหระบบสงความคิดเห็นเขาสูกระบวนการพิจารณาโดยเจาหนาท่ี/ผูดูแลระบบกอนอนุญาตใหเผยแพร

ในหนาขาวประชาสัมพันธ/บทความได 

• จำนวนคอลัมนท่ีแสดง : ตั้งคาการแสดงจำนวนคอลัมนของขาวประชาสัมพันธ/บทความภายในหมวดหมู 

โดยสามารถเลือกการแสดงผลได 1-4 คอลัมน 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 15/128 

 

• แสดงรูปภาพ : ตั้งคาการแสดงรูปภาพของหมวดหมูในหนาเว็บไซต โดยเลือก “ใช” หากตองการให

แสดงรูปภาพหมวดหมู หรือเลือก “ไมใช” เพ่ือไมแสดงรูปภาพของหมวดหมู 

• แสดงช่ือหมวดหมู : ตั้งคาการแสดงชื่อของหมวดหมูในหนาเว็บไซต โดยเลือก “ใช” หากตองการให

แสดงชื่อของหมวดหมู หรือเลือก “ไมใช” เพ่ือไมแสดงชื่อของหมวดหมู 

• แสดงขอความเกริ่นนำ : ตั้งคาการแสดงขอความเกริ่นนำของหมวดหมูในหนาเว็บไซต โดยเลือก “ใช” 

หากตองการใหแสดงขอความเกริ่นนำของหมวดหมู หรือเลือก “ไมใช” เพ่ือไมแสดงขอความเกริ่นนำของ

หมวดหมู 

• แสดงจำนวนขอมูลในหมวดหมู : ตั้งคาการแสดงจำนวนตัวเลขขาวประชาสัมพันธ/บทความท่ีมีอยูในแต

ละหมวดหมู โดยเลือก “ใช” หากตองใหแสดงจำนวนตัวเลข หรือเลือก “ไมใช” หากไมตองการใหแสดง

จำนวนตัวเลข 

• เปดใชงาน RSS : ตั้งคาเปดใชงาน RSS โดยเลือก “ใช” หรือเลือก “ไมใช” 

• จำนวนขอมูลท่ีแสดงตอหนา : ตั้งคาจำนวนท่ีตองการใหแสดงขาวประชาสัมพันธ/บทความใน 1 หนา 

 เชน 5, 6, 7 เปนตน 

• จำนวนคอลัมนท่ีแสดง : ตั้งคาการแสดงจำนวนคอลัมนของขาวประชาสัมพันธ/บทความภายในหมวดหมู 

โดยสามารถเลือกการแสดงผลได 1-4 คอลัมน 

• แสดงรูปภาพ : ตั้งคาการแสดงรูปภาพของหมวดหมูในหนาเว็บไซต โดยเลือก “ใช” หากตองการให

แสดงรูปภาพหมวดหมู หรือเลือก “ไมใช” เพ่ือไมแสดงรูปภาพของหมวดหมู 

• แสดงช่ือหมวดหมู : ตั้งคาการแสดงชื่อของหมวดหมูในหนาเว็บไซต โดยเลือก “ใช” หากตองการให

แสดงชื่อของหมวดหมู หรือเลือก “ไมใช” เพ่ือไมแสดงชื่อของหมวดหมู 

• แสดงขอความเกริ่นนำ : ตั้งคาการแสดงขอความเกริ่นนำของหมวดหมูในหนาเว็บไซต โดยเลือก “ใช” 

หากตองการใหแสดงขอความเกริ่นนำของหมวดหมู หรือเลือก “ไมใช” เพ่ือไมแสดงขอความเกริ่นนำของ

หมวดหมู 

     2. กรอกขอมูลของการตั้งคาหองแสดงภาพ หลังจากนั้นกดปุม  ระบบแจงเตือน “บันทึกสำเร็จ” 

 

  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 16/128 

 

3 จัดการหมูปายโฆษณา (Banner) 

 

 การจัดการหมวดหมูปายโฆษณา 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “Banner” และเลือกเมนูยอย “จัดการหมวดหมู” ระบบจะ

เขาสูหนาจอหมวดหมูปายโฆษณา ดังภาพ 

 

 

 การเพ่ิมหมวดหมูปายโฆษณา 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะเขาสูหนา “เพ่ิมหมวดหมูปายโฆษณา”  

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 17/128 

 

 

• ช่ือ : กรอกชื่อหมวดหมูปายโฆษณา 

• หมวดหมูหลัก : เลือกประเภทหมวดหมูหลัก 

• รูปภาพหนาปก : อัพโหลดรูปภาพหนาปกขนาดไฟลไมเกิน 2 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, 

.png และขนาดไฟลท่ีเหมาะสม: 600 x 600 pixel (กรณีเปนรูปภาพไฮไลทขนาดท่ีเหมาะสม: 1350 x 

600 pixel) 

• ขอความเกริ่นนำ : กรอกขอความเกริ่นนำ 

• รายละเอียด : กรอกขอมูลรายละเอียดใหเปนตัวหนา ตัวเอียง ปรับขนาดตัวอักษรใหญ/เล็ก จัดกลาง 

เอียงซาย/ขวา เปลี่ยนแบบตัวอักษร ไดเปนตน 

• ลำดับการแสดงผล : กรอกขอมูลลำดับการแสดงผลเปนลำดับตัวเลข เชน 1, 2, 3 เปนตน 

• สถานะ : เลือกประเภทของสถานะใหเปน “เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของหมวดหมูปายโฆษณาใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดย

ใหสังเกตจากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก 

ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางหมวดหมูปายโฆษณา ระบบจะ

นำเขาสูหนาหมวดหมูปายโฆษณา 

หมายเหตุ : สามารถเลือก “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนาหมวดหมูปายโฆษณาได ดังภาพ 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 18/128 

 

ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

 

 การจัดการปายโฆษณา 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “Banner” และเลือกเมนูยอย “จัดการเนื้อหาขอมูล” 

ระบบจะเขาสูหนาจอรายการปายโฆษณา ดังภาพ 

 

 

 การเพ่ิมปายโฆษณา 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะเขาสูหนา “เพ่ิมปายโฆษณา”  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 19/128 

 

 

• ช่ือ : กรอกขอมูลชื่อปายโฆษณา 

• หมวดหมู : เลือกประเภทหมวดหมูรายการปายโฆษณา 

• รูปภาพหนาปก : อัพโหลดรูปภาพหนาปกขนาดไฟลไมเกิน 10 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, 

.gif, .png 

• ขอความเกริ่นนำ : กรอกขอความเกริ่นนำ 

• URL : กรอกขอมูล URL ท่ีตองการใหลิงคไปยังเว็บไซตปลายทาง 

• การเปดหนาตาง : เลือกประเภทการเปดเนื้อหาในหนาตางเดิม หรือหนาตางใหม โดยเลือก “Self”  

หากตองการใหเปดเนื้อหาขอมูลในหนาตางเดิม หรือเลือก “Blank” เพ่ือใหเปดเนื้อหาขอมูลในหนาตาง

ใหม 

• ลำดับการแสดงผล : กรอกขอมูลลำดับการแสดงผลเปนตัวเลข เชน 1, 2, 3 เปนตน 

• วันท่ีประกาศ : เลือกวันท่ีประกาศรายการปายโฆษณา 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 20/128 

 

• เวลา : เลือกเวลาท่ีจะประกาศรายการปายโฆษณา 

• วันท่ีปดประกาศ : เลือกวันท่ีปดประกาศรายการปายโฆษณา 

• เวลา : เลือกเวลาท่ีจะปดประกาศรายการปายโฆษณา 

• สถานะ : เลือกประเภทของสถานะให “เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของรายการปายโฆษณาใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยให

สังเกตจากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก 

ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางปายโฆษณา ระบบจะนำเขาสู

หนารายการปายโฆษณา 

หมายเหตุ : สามารถเลือก “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนาจัดการปายโฆษณาได ดังภาพ 

 

ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

 

 

 

 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 21/128 

 

 การดูขอมูลสถิติ Banner ยอดนิยม 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “Banner” และเลือกเมนูยอย “สถิติ” ระบบจะเขาสู

หนาจอสถิติ Banner ยอดนิยม ดังภาพ 

 

     2. ผูใชงานสามารถตรวจสอบจำนวนการคลิกเขาชม Banner ของแตละชุดขอมูลไดจากหนาสถิติ Banner  

ยอดนิยม และจะมีการคำนวณเปนจำนวนเปอรเซ็นท่ีมีการคลิกเขาชม (%) 

     3. ผูใชงานสามารถเลือกชวงวันท่ีตองการเพ่ือดูจำนวนการคลิกเขาชม Banner ของแตละชุดขอมูลได เชน 

ตองการดู ในชวงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 ถึง วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ใหผูใชงานกดท่ีชอง “เริ่ม” 

 เพ่ือเลือกวันท่ี 16/07/2563 และผูใชงานกดท่ีชอง 

“สิ้นสุด” 

 เพ่ือเลือกวันท่ี 23/07/2563 เม่ือผูใชงานเลือกวันท่ีตองการ

ครบถวนแลว ใหกดปุม  เพ่ือดูจำนวนการคลิกเขาชม Banner และเปอรเซ็นตท่ีมีการคลิกขอมูล 

หมายเหตุ : หากตองการดูคาตั้งตน ใหกดปุม  เพ่ือเริ่มดูคาตั้งตนของขอมูล 

 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 22/128 

 

 การตั้งคาปายโฆษณา 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “Banner” และเลือกเมนูยอย “ตั้งคา” ระบบจะเขาสู

หนาจอตั้งคาปายโฆษณา ดังภาพ 

 

• เง่ือนไขการจัดเรียง : ตั้งคาการเง่ือนไขการจัดเรียงปายโฆษณาตามชื่อ วันท่ีสราง วันท่ีเผยแพร หรือ 

ความนิยมของปายโฆษณา 

• รูปแบบการจัดเรียง : ตั้งคารูปแบบการจัดเรียงปายโฆษณาไดจาก “นอยไปมาก”  หรือ “มากไปนอย”  

• ความกวาง (พิกเซล) : กำหนดขนาดความกวางของปายโฆษณาท่ีแสดงบนเว็บไซตเปนจำนวนตัวเลข 

เชน 60 เปนตน 

• ความสูง (พิกเซล) : กำหนดขนาดความสูงของปายโฆษณาท่ีแสดงบนเว็บไซตเปนจำนวนตัวเลข เชน 

กวาง 80 เปนตน 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 23/128 

 

• แสดงช่ือปายโฆษณาเปนลิงค : ตั้งคาการกำหนดใหชื่อปายโฆษณาทำหนาท่ีเปนลิงคท่ีสามารถคลิกและ

เชื่อมโยงไปยังปลายทางได โดยเลือก “ใช” หากตองการใหชื่อปายโฆษณาทำหนาท่ีเปนลิงคได  หรือ

เลือก “ไมใช” หากตองการใหแสดงชื่อปายโฆษณาเทานั้น 

• แสดงขอความเกริ่นนำเปนลิงค : ตั้งคาการกำหนดใหขอความเกริ่นนำเปนลิงคของปายโฆษณาทำหนาท่ี

เปนลิงคท่ีสามารถคลิกและเชื่อมโยงไปยังปลายทางได โดยเลือก “ใช” หากตองการใหขอความเกริ่นนำ

ของปายโฆษณาทำหนาท่ีเปนลิงคได  หรือเลือก “ไมใช” หากตองการใหแสดงขอความเกริ่นนำเทานั้น  

• CSS : สามารถปรับแตงปายโฆษณาดวยการตั้งคาจาก CSS ได 

     2. กรอกขอมูลของการตั้งคาปายโฆษณา หลังจากนั้นกดปุม  ระบบแจงเตือน “บันทึกสำเร็จ” 

 

  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 24/128 

 

4 จัดการเว็บลิงค (Link) 

 

 การจัดการหมวดหมูเว็บลิงค 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “Link” และเลือกเมนูยอย “จัดการหมวดหมู” ระบบจะนำ

ทานเขาสูหนาจอรายการหมวดหมูเว็บลิงค ดังภาพ 

 

 

 การเพ่ิมรายการหมวดหมูเว็บลิงค 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะนำทานเขาสูหนา “เพ่ิมหมวดหมูเว็บลิงค”  

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 25/128 

 

 

• ช่ือ : กรอกขอมูลชื่อหมวดหมูเว็บลิงค 

• หมวดหมูหลัก : เลือกประเภทหมวดหมูหลัก 

• รูปภาพหนาปก : อัพโหลดรูปภาพหนาปกขนาดไฟลไมเกิน 2 MB, เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, 

.png และขนาดไฟลท่ีเหมาะสม: 600 x 600 pixel 

• ขอความเกริ่นนำ : กรอกขอความเกริ่นนำ 

• รายละเอียด : กรอกขอมูลรายละเอียดใหเปนตัวหนา ตัวเอียง ปรับขนาดตัวอักษรใหญ/เล็ก จัดกลาง 

เอียงซาย/ขวา เปลี่ยนแบบตัวอักษร ไดเปนตน 

• ลำดับการแสดงผล : กรอกขอมูลลำดับการแสดงผลเปนตัวเลข เชน 1, 2, 3 เปนตน 

• สถานะ : เลือกประเภทของสถานะใหเปน "เผยแพร" หรือ "ไมเผยแพร" 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของรายการหมวดหมูเว็บลิงคใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) 

โดยใหสังเกตจากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับ

กรอก ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 26/128 

 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางหมวดหมูเว็บลิงค ระบบจะนำเขา

สูหนารายการหมวดหมูเว็บลิงค 

หมายเหตุ : สามารถทำรายการ “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนารายการหมวดหมูเว็บลิงคได

เชนกัน ดังภาพ 

 

ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

 

 การจัดการเนื้อหาเว็บลิงค 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “Link” และเลือกเมนูยอย “จัดการเนื้อหาขอมูล” ระบบ

จะนำทานเขาสูหนาจอรายการเว็บลิงค ดังภาพ 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 27/128 

 

 

 

 การเพ่ิมรายการเว็บลิงค 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะนำทานเขาสูหนา “รายการเว็บลิงค”  

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 28/128 

 

• ช่ือ : กรอกขอมูลชื่อเว็บลิงค 

• หมวดหมู : เลือกประเภทหมวดหมูรายการเว็บลิงค 

• รูปภาพหนาปก : อัพโหลดรูปภาพหนาปกขนาดไฟลไมเกิน 10 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, 

.gif, .png 

• ขอความเกริ่นนำ : กรอกขอความเกริ่นนำ 

• URL : กรอกขอมูล URL ท่ีตองการ 

• การเปดหนาตาง : เลือกประเภทการเปดหนาตางใหเปน “เปดหนาตางใหม” หรือ “เปดหนาตางเดิม” 

• ลำดับการแสดงผล : กรอกขอมูลลำดับการแสดงผลเปนตัวเลข เชน 1, 2, 3 เปนตน 

• วันท่ีประกาศ : เลือกวันท่ีประกาศรายการเว็บลิงค 

• เวลา : เลือกเวลาท่ีจะประกาศรายการเว็บลิงค 

• วันท่ีปดประกาศ : เลือกวันท่ีปดประกาศรายการเว็บลิงค 

• เวลา : เลือกเวลาท่ีจะปดประกาศรายการเว็บลิงค 

• สถานะ : เลือกประเภทของสถานะใหเปน “เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของรายการเว็บลิงคใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยให

สังเกตจากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก 

ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางเว็บลิงค ระบบจะนำเขาสูหนา

รายการเว็บลิงค 

หมายเหตุ : สามารถทำรายการ “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนารายการเว็บลิงคไดเชนกัน ดังภาพ 

 

ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 29/128 

 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

 

 การตั้งคาเว็บลิงค 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “Link” และเลือกเมนูยอย “จดัการหมวดหมู” ระบบจะนำ

ทานเขาสูหนาจอรายการตั้งคาระบบ ดังภาพ 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 30/128 

 

• รูปแบบการแสดงผล : เลือกประเภทรูปแบบการแสดงผลใหเปน "แบบคอลัมนเว็บลิงค" หรือ "แบบ

รายการหมวดหมู" 

• เง่ือนไขการจัดเรียง : เลือกประเภทเง่ือนไขการจัดเรียงจาก “ชื่อ” “วันท่ีสราง” “วันท่ีเผยแพร” หรือ 

“ความนิยม” 

• รูปแบบการจัดเรียง : เลือกประเภทรูปแบบการจัดเรียงไดจาก “นอยไปมาก” หรือ “มากไปนอย”  

• ความกวาง (พิกเซล) : กำหนดขนาดความกวางของปายโฆษณาเปนจำนวนตัวเลข โดยยึดหลักนามสกุล

เปนพิกเซล เชน 120, 150 เปนตน 

• ความสูง (พิกเซล) : กำหนดขนาดความสูงของปายโฆษณาเปนจำนวนตัวเลข โดยยึดหลักนามสกุลเปน

พิกเซล เชน 60, 80 เปนตน 

• แสดงช่ือเว็บลิงคเปนลิงค : เลือกประเภทการแสดงชื่อเว็บลิงคเปนลิงคใหเปน “ใช” หรือ “ไมใช” 

• แสดงขอความเกริ่นนำเปนลิงค : เลือกประเภทการแสดงขอความเกริ่นนำเปนลิงคใหเปน “ใช” หรือ 

“ไมใช” 

• แสดงปุมลิงค : เลือกประเภทการแสดงปุมลิงคใหเปน “ใช” หรือ “ไมใช” 

• CSS : สามารถปรับแตงรายการหมวดหมูเว็บลิงคดวยการตั้งคาจาก CSS ได 

     2. กรอกขอมูลของการตั้งคาเว็บลิงค หลังจากนั้นกดปุม  ระบบแจงเตอืน “บันทึกสำเร็จ” 

 

  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 31/128 

 

5 จัดการคําถามท่ีพบบอย (FAQ) 

 

 การจัดการหมวดหมูหลัก 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “FAQ” และเลือกเมนูยอย “จัดการหมวดหมูหลัก” ระบบ

จะเขาสูหนาจอหมวดหมูหลัก ดังภาพ 

 

 

 การเพ่ิมหมวดหมูหลัก 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะเขาสูหนา “เพ่ิมหมวดหมูหลัก”  

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 32/128 

 

 

• ช่ือ : กรอกขอมูลชื่อหมวดหมูหลัก 

• ลำดับการแสดงผล : กรอกขอมูลลำดับการแสดงผลเปนตัวเลข เชน 1, 2, 3 เปนตน 

• สถานะ : เลือกประเภทสถานะของหมวดหมูหลักใหเปน”เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของหมวดหมูหลักใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยให

สังเกตจากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก 

ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางหมวดหมูหลัก ระบบจะนำเขาสู

หนาหมวดหมูหลัก 

หมายเหตุ : สามารถทำรายการ “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนาหมวดหมูหลักได ดังภาพ 

 

ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

 

  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 33/128 

 

 การจัดการหมวดหมูรอง 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “FAQ” และเลือกเมนูยอย “จัดการหมวดหมูรอง” ระบบ

จะเขาสูหนาจอหมวดหมูรอง ดังภาพ 

 

 

 การเพ่ิมหมวดหมูรอง 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะเขาสูหนา “เพ่ิมหมวดหมูรอง”  

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 34/128 

 

 

• ช่ือ : กรอกขอมูลชื่อหมวดหมูรอง 

• หมวดหมูหลัก : เลือกประเภทหมวดหมูรอง 

• ลำดับการแสดงผล : กรอกขอมูลลำดับการแสดงผลเปนตัวเลข เชน 1, 2, 3 เปนตน 

• สถานะ : เลือกประเภทสถานะของหมวดหมูรองใหเปน”เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของหมวดหมูรองใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยใหสังเกต

จากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบ

จะไมทำการบันทึกขอมูลให 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางหมวดหมูรอง ระบบจะนำเขาสู

หนาหมวดหมูรอง 

หมายเหตุ : สามารถทำรายการ “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนาหมวดหมูรองได ดังภาพ 

 

ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 35/128 

 

 การจัดการเนื้อหาคำถามท่ีพบบอย (FAQ) 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “FAQ” และเลือกเมนูยอย “จัดการ FAQ” ระบบจะเขาสู

หนาจอคำถามท่ีพบบอย (FAQ) ดังภาพ 

 

 

 การเพ่ิมคำถามท่ีพบบอย (FAQ) 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะเขาสูหนา “เพ่ิม FAQ”  

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 36/128 

 

 

• หมวดหมูหลัก : เลือกประเภทหมวดหมูหลัก 

• หมวดหมูรอง : เลือกประเภทหมวกหมูรอง 

• ปกหมุด : เลือกการปกหมุด 

• คำถาม : กรอกขอมูลคำถามท่ีตองการ 

• คำตอบ : กรอกขอมูลคำตอบของคำถามและสามารถกรอกขอมูลคำตอบใหเปนตัวหนา ตัวเอียง ปรับ

ขนาดตัวอักษรใหญ/เล็ก จัดกลาง เอียงซาย/ขวา ไดเปนตน 

• ลำดับการแสดงผล : กรอกขอมูลลำดับการแสดงผลเปนตัวเลข เชน 1, 2, 3 เปนตน 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 37/128 

 

• วันท่ีประกาศ : เลือกวันท่ีประกาศรายการแบบสำรวจ 

• เวลา : เลือกเวลาท่ีจะประกาศรายการแบบสำรวจ 

• วันท่ีปดประกาศ : เลือกวันท่ีปดประกาศรายการแบบสำรวจ 

• เวลา : เลือกเวลาท่ีจะปดประกาศรายการแบบสำรวจ 

• สถานะ : เลือกประเภทสถานะของหมวดหมูแบบสำรวจใหเปน “เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของคำถามท่ีพบบอย (FAQ) ใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) 

โดยใหสังเกตจากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับ

กรอก ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางคำถามท่ีพบบอย (FAQ) ระบบจะ

นำเขาสูหนาคำถามท่ีพบบอย (FAQ)  

หมายเหตุ : สามารถทำรายการ “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนาคำถามท่ีพบบอย (FAQ) ได ดัง

ภาพ 

 

ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 38/128 

 

 การจัดการเนื้อหาคำถามท่ีพบบอย (FAQ) จากภายนอก 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “FAQ” และเลือกเมนูยอย “จัดการ FAQ จากภายนอก” 

ระบบจะเขาสูหนาจอรายการ FAQ จากภายนอก ดังภาพ 

 

 

 การตอบคำถามท่ีพบบอย (FAQ) 

     1. ผูใชงานเลือกรายการคำถามท่ีตองการตอบคำถาม ระบบจะนำทานสูหนา “ปรับปรุง FAQ จากภายนอก” 

ดังภาพ 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 39/128 

 

 

• หมวดหมูหลัก : เลือกประเภทหมวดหมูหลัก 

• หมวดหมูรอง : เลือกประเภทหมวกหมูรอง 

• ปกหมุด : เลือกการปกหมุด 

• คำถาม : แกไขขอมูลคำถามจากภายนอก 

• คำตอบ : กรอกขอมูลคำตอบของคำถามและสามารถกรอกขอมูลคำตอบใหเปนตัวหนา ตัวเอียง ปรับ

ขนาดตัวอักษรใหญ/เล็ก จัดกลาง เอียงซาย/ขวา ไดเปนตน 

• ลำดับการแสดงผล : กรอกขอมูลลำดับการแสดงผลเปนตัวเลข เชน 1, 2, 3 เปนตน 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 40/128 

 

• วันท่ีประกาศ : เลือกวันท่ีประกาศรายการแบบสำรวจ 

• เวลา : เลือกเวลาท่ีจะประกาศรายการแบบสำรวจ 

• วันท่ีปดประกาศ : เลือกวันท่ีปดประกาศรายการแบบสำรวจ 

• เวลา : เลือกเวลาท่ีจะปดประกาศรายการแบบสำรวจ 

• สถานะ : เลือกประเภทสถานะของหมวดหมูแบบสำรวจใหเปน “เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของคำถามท่ีพบบอย (FAQ) ใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) 

โดยใหสังเกตจากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับ

กรอก ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางคำถามท่ีพบบอย (FAQ) ระบบจะ

นำเขาสูหนาคำถามท่ีพบบอย (FAQ)  

หมายเหตุ : สามารถทำรายการ “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนาคำถามท่ีพบบอย (FAQ) ได ดัง

ภาพ 

 

ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 41/128 

 

 การตั้งคาคำถามท่ีพบบอย (FAQ) 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “FAQ” และเลือกเมนูยอย “ตั้งคา” ระบบจะเขาสูหนาจอ

รายการตั้งคา FAQ ดังภาพ 

 

• รูปแบบการแสดงผล : ตั้งคาการแสดงผลคำถามท่ีพบบอย (FAQ) โดยอัตโนมัติเม่ือผูใชงานเขาสูหนา

ขอมูล FAQ โดยเลือก “แสดงคำถามท่ีพบบอย (FAQ)” เพ่ือใหแสดงคำถามท่ีพบบอย (FAQ) โดย

อัตโนมัติ หรือเลือก “ซอนคำถามท่ีพบบอย (FAQ)” เพ่ือซอนคำถามท่ีพบบอย (FAQ) 

• แสดงปกหมุด : เลือกประเภทแสดงการปกหมุด “ใช” หรือ “ไมใช” 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 42/128 

 

• จำนวนท่ีแสดง : กรอกขอมูลจำนวนท่ีแสดงผลเปนตัวเลข เชน 1, 2, 3 เปนตน 

• เรียงจาก : เลือกประเภทขอมูลการเรียงขอมูล ไดจาก “วันท่ีสรางลาสุด” “วันท่ีเผยแพรลาสุด” หรือ 

“จำนวนเขาชมมากท่ีสุด” 

• รูปแบบการจัดเรียงหมวดหมูหลัก : ตั้งคาการจัดเรียงหมวดหมูหลักไดจาก “นอยไปมาก”   หรือ  

“มากไปนอย”  

• รูปแบบการจัดเรียงหมวดหมูรอง : ตั้งคารูปแบบการจัดเรียงหมวดหมูรองไดจาก “นอยไปมาก”   หรือ  

“มากไปนอย”  

• เง่ือนไขการจัดเรียงคำถามท่ีพบบอย (FAQ) : ตั้งคาเง่ือนไขการจัดเรียงคำถามท่ีพบบอย (FAQ) 

ตามลำดับการแสดงผล ชื่อ วันท่ีสราง หรือ วันท่ีเผยแพร 

• รูปแบบการจัดเรียงคำถามท่ีพบบอย (FAQ) : ตั้งคารูปแบบการจัดเรยีงคำถามท่ีพบบอย (FAQ) ไดจาก 

“นอยไปมาก”    หรือ “มากไปนอย”  

• จำนวนขอมูลท่ีแสดง : ตั้งคาจำนวนท่ีตองการใหแสดงขอมูล FAQ ใน เปนตัวเลข เชน 10, 20, 30 เปน

ตน 

     2. กรอกขอมูลของการตั้งคา FAQ หลังจากนั้นกดปุม  ระบบแจงเตือน “บันทึกสำเร็จ” 

 

  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 43/128 

 

6 จัดการ E-Book 

 

 การจัดการหมวดหมู 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “Article” และเลือกเมนูยอย “จัดการหมวดหมู” ระบบจะ

เขาสูหนาจอหมวดหมูบทความ ดังภาพ 

 

 

 การเพ่ิมหมวดหมูขาวประชาสัมพันธ/บทความ 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะเขาสูหนา “เพ่ิมหมวดหมูบทความ”  

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 44/128 

 

 

• ช่ือ : กรอกขอมูลชื่อหมวดหมู 

• หมวดหมูหลัก : เลือกประเภทหมวดหมูหลัก 

• รูปภาพหนาปก : อัพโหลดรูปภาพหนาปกขนาดไฟลไมเกิน 2 MB, เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, 

.png และขนาดไฟลท่ีเหมาะสม: 600 x 600 pixel 

• ขอความเกริ่นนำ : กรอกขอความเกริ่นนำ 

• รายละเอียด : กรอกขอมูลรายละเอียดใหเปนตัวหนา ตัวเอียง ปรับขนาดตัวอักษรใหญ/เล็ก จัดกลาง 

เอียงซาย/ขวา เปลี่ยนแบบตัวอักษร ไดเปนตน 

• ลำดับการแสดงผล : กรอกขอมูลลำดับการแสดงผลเปนตัวเลข เชน 1, 2, 3 เปนตน 

• สถานะ : เลือกประเภทของสถานะใหเปน “เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของหมวดหมูใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยใหสังเกตจาก

เครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะไม

ทำการบันทึกขอมูลให 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 45/128 

 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางหมวดหมู ระบบจะนำเขาสูหนา

หมวดหมู 

หมายเหตุ : สามารถทำรายการ “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนาหมวดหมูได ดังภาพ 

 

     ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

 

 จัดการ E-Book 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “E-Book” และเลือกเมนูยอย “จัดการ E-Book” ระบบ

จะนำทานเขาสูหนาจอรายการหนังสือ ดังภาพ 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 46/128 

 

 

 

 การเพ่ิมรายการหนังสือ 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะเขาสูหนา “เพ่ิมหนังสือ”  

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 47/128 

 

  

• ช่ือ : กรอกขอมูลชื่อ 

• หมวดหมู : เลือกประเภทหมวดหมู 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 48/128 

 

• รูปภาพหนาปก : อัพโหลดรูปภาพหนาปกขนาดไฟลไมเกิน 10 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, 

.gif, .png 

• ขอความเกริ่นนำ : กรอกขอความเกริ่นนำ 

• ช่ือผูแตง : กรอกขอมูลชื่อผูแตง 

• วันท่ีพิมพ : เลือกวันท่ีพิมพ 

• รูปภาพโปรไฟลผูแตง : อัพโหลดรูปภาพโปรไฟลผูแตงขนาดไฟลไมเกิน 10 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: 

.jpg, .jpeg, .gif, .png 

• ไฟลเอกสาร : อัพโหลดขนาดไฟลไมเกิน 10 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .pdf 

• วันท่ีประกาศ : เลือกวันท่ีประกาศ 

• เวลา : เลือกเวลาท่ีจะประกาศ 

• วันท่ีปดประกาศ : เลือกวันท่ีปดประกาศ 

• เวลา : เลือกเวลาท่ีจะปดประกาศ 

• สถานะ : เลือกประเภทของสถานะให “เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” 

• อนุญาตใหแสดงความคิดเห็น : เลือกประเภทอนุญาตใหแสดงความคิดเห็นใหเปน “คาพ้ืนฐาน (ไมใช)” 

หรือ “กำหนดเอง” 

• ตั้งคาขนาดหนังสือ : เลือกประเภทใหเปน “คาพ้ืนฐาน” หรือ “กำหนดเอง” 

• ความสูงของหนังสือ : กรอกขอมูลความสูงของหนังสือ 

• ความกวางของหนังสือ : กรอกขอมูลความกวางของหนังสือ 

• Meta Data : กรอกขอมูล Meta Data สำหรับการสนับสนนุใหสามารถคนหาขอมูลในหนาเว็บไซตโดย

เครื่องมือคนหาภายนอกระบบ (Search Engine) 

• แชรขอมูล : เลือกประเภทขอมูลท่ีตองการแชรขอมูลใหเปน "Facebook" "Twitter" หรือ "Line" เลือก

ไดมากกวา 1 รายการ 

• แสดง QR Code : เลือกประเภทการแสดง QR Code ใหเปน “ใช” หรือ “ไมใช” 

• แสดงปุมพิมพ : เลือกประเภทการแสดงปุมพิมพใหเปน “ใช” หรือ “ไมใช” 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของรายการปายโฆษณาใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยให

สังเกตจากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก 

ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 
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     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางปายโฆษณา ระบบจะนำเขาสู

หนารายการปายโฆษณา 

หมายเหตุ : สามารถเลือก “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนาจัดการปายโฆษณาได ดังภาพ 

 

ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

 

 การเพ่ิมหนาหนังสือ 

     1.  ผูใชงานเลือกรายการหนังสือท่ีตองการเพ่ิมหนาหนังสือ และกดไปท่ี Tab “จัดการหนาหนังสือ”  

 

     2. กดปุม “เพ่ิมรูปภาพ” หรือ “เพ่ิมไฟล PDF” เพ่ือเพ่ิมขอมูล ระบบจะแสดงหนาตางสำหรับอัพโหลดไฟล 
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     3. กรอกขอมูลภาพหนังสือและแนบไฟลรูปภาพหนังสือ จากนั้นกดปุม “ตกลง” เพ่ือบันทึกขอมูล 

หมายเหตุ กรณีท่ีตองการ “เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” หนาใด ใหทำเครื่องหมายถูกท่ีหนานั้น ๆ แลวกดปุม 

“เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” เพ่ือตั้งคาการแสดงผล ดังภาพ 
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สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 51/128 

 

 การตั้งคา E-Book 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “E-Book” และเลือกเมนูยอย “ตั้งคา” ระบบจะนำทาน

เขาสูหนาจอรายการตั้งคาระบบ ดังภาพ 

 

     เลือกการตั้งคา (บังคับใหเลือก) สังเกตจะมีเครื่องหมาย * สีแดง หลังหัวขอการตั้งคา ซ่ึงถาผูจัดทำขอมูลไม

เลือก หรือกำหนดการตั้งคา  ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให  

     หลังจากผูจัดทำขอมูลกำหนดการตั้งคาครบถวนแลว ใหกดปุม   เพ่ือดำเนินการบันทึกการตั้งคา 
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7 จัดการหนาเริ่มตนเว็บไซต (Intropage) 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานเลือกท่ีเมนู “Intropage” และเลือกเมนูยอย “จัดการเนื้อหา”  

ระบบจะเขาสูหนาจอการจัดการ Intropage ดังภาพ 

 

 

 การเพ่ิมหนาเริ่มตนเว็บไซต (Intropage) 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะเขาสูหนา “เพ่ิมหนาเริ่มตนเว็บไซต (Intropage)” ดังภาพ 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
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     2. กรอกขอมูลใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยใหสังเกตจากเครื่องหมาย “ * ”  

สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให   

มีรายละเอียดของชองกรอกขอมูล ดังนี้ 

• ช่ือ : ชื่อหนาเริ่มตนเว็บไซต (Intropage) ซ่ึงจะแสดงเฉพาะในสวนจัดการหลังบาน เชน เทศกาล

สงกรานต 

• สีพ้ืนหลัง : การกำหนดสีพ้ืนหลังของหนาเริ่มตนเว็บไซต (Intropage) เชน #02c0e6 ผูใชงานสามารถ

เลือกสีไดจากปุมดานขาง ดังภาพ 

 

• รูปภาพพ้ืนหลัง : อัพโหลดรูปภาพพ้ืนหลัง 

• Background Repeat : ตั้งคา Background Repeat ไดจาก “No Repeat” “Repeat All” 

“Repeat Horizontally” “Repeat Vertically” หรือ “Inherit” 

• Background Size : ตั้งคา Background Size ไดจาก “Cover” “Contain” หรือ “Inherit” 

• Background Attachment : ตั้งคา Background Attachment ไดจาก “Fixed” “Scroll” หรือ 

“Inherit” 
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• Background Position : ตั้งคา Background Position ไดจาก “ซาย บน” “ซาย ก่ึงกลาง” “ซาย 

ลาง” “ตรงกลาง บน” “ตรงกลาง ก่ึงกลาง” “ตรงกลาง ลาง” “ขวา บน” “ขวา ก่ึงกลาง” หรือ “ขวา 

ลาง” 

• ขอความท่ีแสดง : ขอมูลเนื้อหาท่ีจะแสดงในหนาเริ่มตนเว็บไซต (Intropage) รองรับขอมูลหลากหลาย

รูปแบบ เชน ขอความ รูปภาพ วีดีโอ หรือตาราง เปนตน 

• ปุมเขาหนา Home (แสดง/ไมแสดง) : การกำหนดการแสดงปุมสำหรับใหผูใชงานกดเพ่ือเขาสูหนาแรก

ของเว็บไซต สามารถกำหนดคา “แสดง” เพ่ือแสดงปุมเขาสูหนาแรก หรือเลือก “ไมแสดง” เพ่ือไมแสดง

ปุมนำเขาสูหนาแรก 

• ขอความในปุม : ขอความท่ีจะแสดงในปุมนำเขาสูหนาแรก  

• สีปุม : เลือกสีปุม เชน #02c0e6 สามารถกดเลือกสีไดจากปุมดานขาง 

• สีขอความปุม : เลือกสีขอความท่ีจะแสดงบนปุม เชน #02c0e6 สามารถกดเลือกสีไดจากปุมดานขาง ดัง

ภาพ   

 
• รูปภาพปุม : อัพโหลดรูปภาพปุมขนาดไฟลไมเกิน 2 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, .png 

• แสดง : เลือกประเภทการแสดงปุมเขาหนาเพ่ิมเติมใหเปน “แสดง” หรือ “ไมแสดง”  

• ขอความในปุม : ขอความท่ีจะแสดงในปุมนำเขาสูหนาแรก  

• สีปุม : เลือกสีปุม เชน #02c0e6 สามารถกดเลือกสีไดจากปุมดานขาง 

• สีขอความปุม : เลือกสีขอความท่ีจะแสดงบนปุม เชน #02c0e6 สามารถกดเลือกสีไดจากปุมดานขาง ดัง

ภาพ   

 
• URL : ลิงค URL ของปุม เชน www.onab.go.th เปนตน 

• URL Target : เลือกประเภท URL Target ใหเปน “เปดหนาตางใหม” หรือ “เปดหนาตางเดิม” 
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• รูปภาพปุม : อัพโหลดรูปภาพปุมขนาดไฟลไมเกิน 2 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, .png 

• CSS : การกำหนดคา CSS เพ่ือปรับแตงการแสดงผลข้ันสูง 

• วันท่ีประกาศ : วันท่ีกำหนดใหแสดงหนาเริ่มตนเว็บไซต (Intropage) เชน 12/08/2563 เวลา 10:00 

• วันท่ีปดประกาศ : วันท่ีกำหนดใหสิ้นสุดการแสดงหนาเริ่มตนเว็บไซต (Intropage) เชน 30/08/2563  

เวลา 23:59 

• สถานะ : เลือกประเภทสถานะของการแสดงหนาเริ่มตนเว็บไซต (Intropage) โดยสามารถเลือก 

“เผยแพร” เพ่ือแสดงหนาเริ่มตนเว็บไซต หรือ “ไมเผยแพร” เพ่ือไมแสดงหนาเริ่มตนเว็บไซตได 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางหนาเริ่มตนเว็บไซต (Intropage) 

หมายเหตุ : สามารถทำรายการ “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนารายการหนาเริ่มตนได ดังภาพ 

 

ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 
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8 จัดการเพจ 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานเลือกท่ีเมนู “จัดการเพจ” และเลือกเมนูยอย “จัดการเนื้อหา”  

ระบบจะเขาสูหนาจอรายการเพจ ดังภาพ 

 

 

 การเพ่ิมหนาเพจ 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะเขาสูหนา “เพ่ิมหนาเพ่ิมหนาเพจ (Page)” ดังภาพ 
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     2. กรอกขอมูลใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยใหสังเกตจากเครื่องหมาย “ * ”  

สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให   

มีรายละเอียดของชองกรอกขอมูล ดังนี้ 

• ช่ือ : ชื่อเพจ (Page)  

• Open Graph (Facebook) ช่ือ : กรอกชื่อ Open Graph (Facebook) 

• รายละเอียด : กรอกขอมูลรายละเอียด Open Graph (Facebook) 

• รูปภาพ : อัพโหลดรูปภาพขนาดไฟลไมเกิน 10 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, .png 

• สถานะ : เลือกประเภทสถานะของการหนาเพจ (Page) โดยสามารถเลือก “เผยแพร” หรือ “ไม

เผยแพร”  

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางหนาเพจ 

     4. เม่ือบันทึกเสร็จระบบจะเพ่ิม Tab ปรับโครงสราง ดังภาพ 

 

     5. ทานเพ่ิมขอมูลการปรับแตงไดโดยกดท่ีปุม  จะไดขอมูลดังภาพ 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 59/128 

 

หมายเหตุ : สามารถทำรายการ “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนารายการหนาเริ่มตนได ดังภาพ 

 

ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 60/128 

 

9 จัดการ Popup 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานเลือกท่ีเมนู “Popup” และเลือกเมนูยอย “จัดการเนื้อหา”  

ระบบจะเขาสูหนาจอรายการ Popup ดังภาพ 

 

 

 การเพ่ิม Popup 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะเขาสูหนา “เพ่ิมหนาเพ่ิมหนาเพจ (Page)” ดังภาพ 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 61/128 

 

 

     2. กรอกขอมูลใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยใหสังเกตจากเครื่องหมาย “ * ”  

สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให   

มีรายละเอียดของชองกรอกขอมูล ดังนี้ 

• ช่ือ : ชื่อรายการ Popup  

• ความสูง : กรอกขอมูลความสูงของรูปภาพ สามารถกรอกขอมูลเปน 750px หรือ 100% 

• ความกวาง : กรอกขอมูลความกวางของรูปภาพ สามารถกรอกขอมูลเปน 750px หรือ 100% 

• สีพ้ืนหลัง : เลือกสีพ้ืนหลัง เชน #02c0e6 สามารถกดเลือกสีไดจากปุมดานขาง ดังภาพ   

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 62/128 

 

• ระยะหางระหวางขอความ : กรอกขอมูลระยะหางระหวางขอความ สามารถกรอกขอมูลเปน 10px 

10px 10px 10px 

• Customer Css :  

• รายละเอียด : กรอกขอมูลรายละเอียด Open Graph (Facebook) 

• สถานะ : เลือกประเภทสถานะโดยสามารถเลือก “เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร”  

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางหนา ญนยีย 

หมายเหตุ : สามารถทำรายการ “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนารายการหนาเริ่มตนได ดังภาพ 

 

ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

 

  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 63/128 

 

10 การจัดการ Sitemap 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “Sitemap” และเลือกเมนูยอย “จัดการเนื้อหา” ระบบ

จะนำทานเขาสูหนาจอรายการ Sitemap 

 

 

 การเพ่ิม Sitemap 

    1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะเขาสูหนา “เพ่ิม Sitemap”  

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 64/128 

 

 

• ช่ือ : กรอกขอมูลชื่อ Sitemap 

• ขอความ : กรอกขอมูลขอความ 

• แสดงรายละเอียด : เลือกแสดงผลรายละเอียด ใหเลือก “ใช” 

• จำนวน Column : เลือกจำนวน Column ท่ีแสดงใหเปน 1, 2, 3, หรือ 4 

• กลุมเมนู : ระบบจะดแสดงกลุมเมนูใหอัตโนมัติเลือกรายการท่ีตองการแสดงบน Sitemap  

• การเผยแพร : เลือกประเภทการเผยแพรใหเปน “ใช” หรือ “ไมใช” 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของรายการแบบสำรวจใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยให

สังเกตจากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก 

ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึก ระบบจะนำเขาสูหนารายการ Sitemap 

หมายเหตุ : สามารถทำรายการ “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนารายการได ดังภาพ 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 65/128 

 

ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

 

  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 66/128 

 

11 จัดการแบบฟอรม (Form) 

 

 การจัดการรายการหมวดหมูแบบฟอรม 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “Form” และเลือกเมนูยอย “จัดการหมวดหมู” ระบบจะ

นำทานเขาสูหนาจอรายการหมวดหมูแบบฟอรม ดังภาพ 

 

 

 การเพ่ิมรายการหมวดหมูแบบฟอรม 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะนำทานเขาสูหนา “เพ่ิมหมวดหมู”  

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 67/128 

 

 

• ช่ือ : กรอกขอมูลชื่อหมวดหมูแบบฟอรม 

• หมวดหมูหลัก : เลือกประเภทหมวดหมูหลักแบบฟอรม 

• รูปภาพหนาปก : อัพโหลดรูปภาพหนาปกขนาดไฟลไมเกิน 2 MB, เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, 

.png และขนาดไฟลท่ีเหมาะสม: 600 x 600 pixel 

• ขอความเกริ่นนำ : กรอกขอความเกริ่นนำ 

• รายละเอียด : สามารถกรอกขอมูลรายละเอียดใหเปนตัวหนา ตัวเอียง ปรับขนาดตัวอักษรใหญ/เล็ก จัด

กลาง เอียงซาย/ขวา ไดเปนตน 

• ลำดับการแสดงผล : กรอกขอมูลลำดับการแสดงผลเปนตัวเลข เชน 1, 2, 3 เปนตน 

• สถานะ : เลือกประเภทสถานะของรายการหมวดหมูแบบฟอรมใหเปน“เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของหมวดหมูแบบฟอรมใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดย

ใหสังเกตจากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก 

ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 68/128 

 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางหมวดหมูแบบฟอรม ระบบจะ

นำเขาสูหนารายการหมวดหมูแบบฟอรม 

หมายเหตุ : สามารถทำรายการ “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนารายการหมวดหมูแบบฟอรม 

ไดเชนกัน ดังภาพ 

 

ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

 

 การจัดการรายการแบบฟอรม 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “Form” และเลือกเมนูยอย “จดัการแบบฟอรม” ระบบจะ

นำทานเขาสูหนาจอรายการแบบฟอรม ดังภาพ 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 69/128 

 

 

 

 การเพ่ิมแบบฟอรม 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะนำทานเขาสูหนา “เพ่ิมแบบฟอรม”  

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 70/128 

 

 

• ช่ือ : กรอกขอมูลชื่อแบบฟอรม 

• หมวดหมู : เลือกประเภทหมวดหมูรายการแบบฟอรม 

• รูปภาพหนาปก : อัพโหลดรูปภาพหนาปกขนาดไฟลไมเกิน 10 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, 

.gif, .png  

• ขอความเกริ่นนำ : กรอกขอความเกริ่นนำ 

• สถานะ : เลือกประเภทสถานะของรายการแบบฟอรมใหเปน“ไมแสดง” “URL” หรือ “ขอความ” 

• วันท่ีประกาศ : เลือกวันท่ีประกาศรายการแบบฟอรม 

• เวลา : เลือกเวลาท่ีจะประกาศรายการแบบฟอรม 

• วันท่ีปดประกาศ : เลือกวันท่ีปดประกาศรายการแบบฟอรม 

• เวลา : เลือกเวลาวันท่ีปดประกาศรายการแบบฟอรม 

• สถานะ : เลือกประเภทสถานะของรายการแบบฟอรมใหเปน“เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” 

• CSS : สามารถปรับแตงรายการแบบฟอรมดวยการตั้งคาจาก CSS ได 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของรายการแบบฟอรมใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยให

สังเกตจากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก 

ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 71/128 

 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางแบบฟอรม ระบบจะนำเขาสูหนา

รายการแบบฟอรม 

หมายเหตุ : สามารถทำรายการ “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนารายการแบบฟอรมไดเชนกัน ดัง

ภาพ 

 

ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

 

 การจัดการแบบฟอนม 

     1.  ผูใชงานเลือกรายการแบบฟอรมท่ีตองการ และกดไปท่ี Tab “จัดการแบบฟอรม”  

 

     2. กดปุม “ + ” (ขวามือ) เพ่ือเพ่ิมขอมูลแบบฟอรม ดังภาพ 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 72/128 

 

 

     3. กรอกขอมูลการจัดการแบบฟอรมตามท่ีตองการ แลวจากนั้นกดปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

 

 การตั้งคาแบบฟอรม 

 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 73/128 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “Form” และเลือกเมนูยอย “ตั้งคา” ระบบจะนำทานเขาสู

หนาจอรายการตั้งคาระบบ ดังภาพ 

 

• จำนวนขอมูลท่ีแสดงตอหนา : กรอกขอมูลจำนวนขอมูลท่ีแสดงตอหนาเปนตัวเลข เชน 1, 2, 3 เปนตน 

• จำนวนคอลัมนท่ีแสดง : เลือกประเภทจำนวนคอลัมนท่ีแสดงใหเปน "1 คอลัมน" "2 คอลัมน" "3 

คอลัมน" หรือ  "4 คอลัมน" 

• เง่ือนไขการจัดเรียง : เลือกประเภทเง่ือนไขการจัดเรียงใหเปน "ชื่อ" "วันท่ีสราง" หรือ "วนัท่ีเผยแพร" 

• รูปแบบการจัดเรียง : เลือกประเภทรูปแบบการจัดเรียงไดจาก “นอยไปมาก”    หรือ “มากไปนอย”  

• แสดงรูปภาพ : เลือกประเภทการแสดงรูปภาพใหเปน “ใช” หรือ "ไมใช 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 74/128 

 

• แสดงช่ือหมวดหมู : เลือกประเภทการแสดงชื่อหมวดหมูใหเปน “ใช” หรือ "ไมใช 

• แสดงขอความเกริ่นนำ : เลือกประเภทการแสดงขอความเกริ่นนำใหเปน “ใช” หรือ "ไมใช 

• จำนวนคอลัมนท่ีแสดง : เลือกประเภทจำนวนคอลัมนท่ีแสดงใหเปน "1 คอลัมน" "2 คอลัมน" "3 

คอลัมน" หรือ  "4 คอลัมน" 

• จำนวนขอมูลท่ีแสดงตอหนา : กรอกขอมูลจำนวนขอมูลท่ีแสดงตอหนาเปนตัวเลข เชน 1, 2, 3 เปนตน 

• แสดงรูปภาพ : เลือกประเภทการแสดงรูปภาพใหเปน “ใช” หรือ "ไมใช 

• แสดงช่ือหมวดหมู : เลือกประเภทการแสดงชื่อหมวดหมูใหเปน “ใช” หรือ "ไมใช 

• แสดงขอความเกริ่นนำ : เลือกประเภทการแสดงขอความเกริ่นนำใหเปน “ใช” หรือ "ไมใช 

     2. กรอกขอมูลของการตั้งคาแบบฟอรม หลังจากนั้นกดปุม  ระบบแจงเตือน “บันทึกสำเร็จ” 

 

  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 75/128 

 

12 จัดการแบบสำรวจ (Poll) 

 

 การจัดการหมวดหมูแบบสำรวจ 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “Poll” และเลือกเมนูยอย “จัดการหมวดหมู” ระบบจะเขา

สูหนาจอหมวดหมูแบบสำรวจ ดังภาพ 

 

 

 การเพ่ิมหมวดหมูแบบสำรวจ 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะเขาสูหนา “เพ่ิมหมวดหมูแบบสำรวจ”  

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 76/128 

 

 

• ช่ือ : กรอกขอมูลชื่อหมวดหมูแบบสำรวจ 

• รูปภาพหนาปก : อัพโหลดรูปภาพหนาปกขนาดไฟลไมเกิน 2 MB, เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, 

.png และขนาดไฟลท่ีเหมาะสม: 600 x 600 pixel 

• ขอความเกริ่นนำ : กรอกขอความเกริ่นนำ 

• ลำดับการแสดงผล : กรอกขอมูลลำดับการแสดงผลเปนตัวเลข เชน 1, 2, 3 เปนตน 

• สถานะ : เลือกประเภทสถานะของหมวดหมูแบบสำรวจใหเปน”เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของหมวดหมูแบบสำรวจใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดย

ใหสังเกตจากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก 

ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางหมวดหมูแบบสำรวจ ระบบจะ

นำเขาสูหนาหมวดหมูแบบสำรวจ 

หมายเหตุ : สามารถทำรายการ “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนาหมวดหมูแบบสำรวจได ดังภาพ 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 77/128 

 

ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

 

 การจัดการรายการแบบสำรวจ 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “Poll” และเลือกเมนูยอย “จัดการหมวดหมู” ระบบจะเขา

สูหนาจอรายการแบบสำรวจ ดังภาพ 

 

 การเพ่ิมแบบสำรวจ 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะเขาสูหนา “เพ่ิมแบบสำรวจ”  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 78/128 

 

 

• ช่ือ : กรอกขอมูลชื่อแบบสำรวจ 

• หมวดหมู : เลือกประเภทหมวดหมูรายการแบบสำรวจ 

• รูปภาพหนาปก : อัพโหลดรูปภาพหนาปกขนาดไฟลไมเกิน 10 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, 

.gif, .png  

• ขอความเกริ่นนำ : กรอกขอความเกริ่นนำ 

• 1 ผูใช ตอ 1 โหวต : เลือกประเภท 1 ผูใช ตอ 1 โหวต ใหเปน “ใช” หรือ “ไมใช”  

• 1 IP Address ตอ 1 โหวต : เลือกประเภท 1 IP Address ตอ 1 โหวต ใหเปน “ใช” หรือ “ไมใช”  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 79/128 

 

• ระยะท่ีตอบแบบสำรวจไดอีกครั้ง (ชม.)  : กรอกขอมูลระยะท่ีตอบแบบสำรวจไดอีกครั้ง (ชม.) เปน

ตัวเลข เชน 24 เปนตน 

• แสดงขอความเกริ่นนำ (หนารายละเอียด) : เลือกประเภทการแสดงขอความเกริ่นนำ (หนารายละเอียด)

ใหเปน “ใช” หรือ “ไมใช”  

• การแสดงผลกราฟ : เลือกประเภทการแสดงผลกราฟใหเปน "กราฟวงกลม" หรือ "กราฟแทง" 

• วันท่ีประกาศ : เลือกวันท่ีประกาศรายการแบบสำรวจ 

• เวลา : เลือกเวลาท่ีจะประกาศรายการแบบสำรวจ 

• วันท่ีปดประกาศ : เลือกวันท่ีปดประกาศรายการแบบสำรวจ 

• เวลา : เลือกเวลาวันท่ีปดประกาศรายการแบบสำรวจ 

• สถานะ : เลือกประเภทสถานะของหมวดหมูแบบสำรวจใหเปน”เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของรายการแบบสำรวจใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยให

สังเกตจากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก 

ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางแบบสำรวจ ระบบจะนำเขาสูหนา

รายการแบบสำรวจ 

หมายเหตุ : สามารถทำรายการ “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนารายการได ดังภาพ 

 

ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 80/128 

 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

 

 การตั้งคาแบบสำรวจ 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “Poll” และเลือกเมนูยอย “ตั้งคา” ระบบจะเขาสูหนาจอ

รายการตั้งคาระบบ ดังภาพ 

 

 

• จำนวนขอมูลท่ีแสดงตอหนา : ตั้งคาจำนวนแบบสำรวจท่ีแสดงตองการใหแสดงใน 1 หนา โดยกรอก

ขอมูลเปนตัวเลข เชน 5, 6, 7 เปนตน 

• เง่ือนไขการจัดเรียง : ตั้งคาเง่ือนไขการจัดเรียงแบบสำรวจ โดยจัดเรียงตามชื่อ วันท่ีสราง วันท่ีเริ่ม หรือ 

วันท่ีสิ้นสุด 

• รูปแบบการจัดเรียง : ตั้งคารูปแบบการจัดเรียงไดจาก “นอยไปมาก”   หรือ “มากไปนอย”  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 81/128 

 

• จำนวนคอลัมนท่ีแสดง : ตั้งคาการแสดงจำนวนคอลัมนท่ีตองการใหแสดง โดยสามารถเลือกการแสดงผล

ได 1-4 คอลัมน 

• แสดงรูปภาพ : ตั้งคาการแสดงรูปภาพของแบบสำรวจในหนาเว็บไซต โดยเลือก “ใช” หากตองการให

แสดงรูปภาพแบบสำรวจ  หรือเลือก “ไมใช”เพ่ือไมแสดงรูปภาพของแบบสำรวจ 

• แสดงขอความเกริ่นนำ : ตั้งคาการแสดงขอความเกริ่นนำของแบบสำรวจในหนาเว็บไซต โดยเลือก “ใช” 

หากตองการใหแสดงขอความเกริ่นนำของแบบสำรวจ หรือเลือก “ไมใช”เพ่ือไมแสดงขอความเกริ่นนำ

ของแบบสำรวจ 

     2. กรอกขอมูลของการตั้งคาแบบสำรวจ หลังจากนั้นกดปุม  ระบบแจงเตือน “บันทึกสำเร็จ” 

 

  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 82/128 

 

13 จัดการสถิติการเย่ียมชมเว็บไซต (Visitor) 

 

 ภาพรวมสถิติการเย่ียมชมเว็บไซต 

 

 
     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานเลือกท่ีเมนู “สถิติ” และเลือกเมนูยอย “ภาพรวม” ระบบจะเขาสู

หนาจอภาพรวมสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต ดังภาพ 

 
     2. ผูใชงานสามารถเลือกชวงเวลาเพ่ือแสดงสถิติภาพรวมของการเยี่ยมชมเว็บไซต โดยเลือกชวงวันท่ีเริ่มตน

และสิ้นสุด ดังภาพ 

 
 

     3. เม่ือเลือกชวงวันท่ีเสร็จแลว กดท่ีปุม  เพ่ือแสดงสถิติการเยี่ยมชมขอมูลตามชวงวันท่ีเลือก ดัง

ภาพ 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 83/128 

 

 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 84/128 

 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 85/128 

 

 
 

 เพจยอดนิยม 

 

 
     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานเลือกท่ีเมนู “สถิติ” และเลือกเมนูยอย “เพจยอดนิยม” ระบบจะเขาสู

หนาจอแสดงเพจยอดนิยมของเว็บไซต  

     2. ผูใชงานสามารถเลือกชวงเวลาเพ่ือแสดงเพจยอดนิยม โดยเลือกชวงวันท่ีเริ่มตนและสิ้นสุด ดังภาพ 

 
 

     3. เม่ือเลือกชวงวันท่ีเสร็จแลว กดท่ีปุม  เพ่ือแสดงเพจยอดนิยมตามชวงวันท่ีเลือก ดังภาพ 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 86/128 

 

 
 

 

 แหลงท่ีมา/ส่ือ 

 

 
     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานเลือกท่ีเมนู “สถิติ” และเลือกเมนูยอย “แหลงท่ีมา/สื่อ” ระบบจะเขาสู

หนาจอแสดงขอมูลแหลงท่ีมา/สื่อท่ีนำเขาสูเว็บไซต 

     2. ผูใชงานสามารถเลือกชวงเวลาเพ่ือแสดงขอมูลแหลงท่ีมา/สื่อ โดยเลือกชวงวันท่ีเริ่มตนและสิ้นสุด ดังภาพ 

 
 

     3. เม่ือเลือกชวงวันท่ีเสร็จแลว กดท่ีปุม  เพ่ือแสดงขอมูลแหลงท่ีมา/สื่อตามชวงวันท่ีเลือก ดังภาพ 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 87/128 

 

 
 

 

 หนวยงานภายในประเทศ 

 

 
     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานเลือกท่ีเมนู “สถิติ” และเลือกเมนูยอย “หนวยงานภายในประเทศ” 

ระบบจะเขาสูหนาจอแสดงขอมูล UIP จากหนวยงานภายในประเทศท่ีนำเขาสูเว็บไซต 

     2. ผูใชงานสามารถเลือกชวงเวลาเพ่ือแสดงขอมูล UIP จากหนวยงานภายในประเทศโดยเลือกชวงวันท่ีเริ่มตน

และสิ้นสุด ดังภาพ 

 
 

     3. เม่ือเลือกชวงวันท่ีเสร็จแลว กดท่ีปุม  เพ่ือแสดงขอมูล UIP จากหนวยงานภายในประเทศตาม

ชวงวันท่ีเลือก ดังภาพ 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 88/128 

 

 UIP จากตางประเทศ 

 

 
     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานเลือกท่ีเมนู “สถิติ” และเลือกเมนูยอย “UIP จากตางประเทศ” ระบบ

จะเขาสูหนาจอแสดงขอมูลUIP จากตางประเทศท่ีนำเขาสูเว็บไซต  

     2. ผูใชงานสามารถเลือกชวงเวลาเพ่ือแสดงขอมูลแหลงท่ีมา/สื่อ โดยเลือกชวงวันท่ีเริ่มตนและสิ้นสุด ดังภาพ 

 
 

     3. เม่ือเลือกชวงวันท่ีเสร็จแลว กดท่ีปุม  เพ่ือแสดงขอมูลแหลงท่ีมา/สื่อตามชวงวันท่ีเลือก ดังภาพ 

 
 

  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 89/128 

 

14 จัดการปฏิทินกิจกรรม (Event)  

 

 จัดการหมวดหมู 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานเลือกท่ีเมนู “ปฏิทินกิจกรรม (Event) ” และเลือกเมนูยอย 

“หมวดหมู” ระบบจะเขาสูหนาจอรายการหมวดหมู ดังภาพ 

 
 

 การเพ่ิมหมวดหมู 

 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะเขาสูหนา “เพ่ิมหมวดหมู” ดังภาพ 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 90/128 

 

 

• ช่ือ : ชื่อหมวดหมูสำหรับใชเปนตัวเลือกหมวดหมูของกิจกรรม 

• หมวดหมูหลัก : หมวดหมูหลักของหัวขอท่ีกำลังสราง 

• รูปภาพหนาปก : รูปภาพของหมวดหมู 

• ขอความเกริ่นนำ : คำอธิบายเก่ียวกับหมวดหมู 

• รายละเอียด : รายละเอียดขอมูลของหมวดหมู 

• ลำดับการแสดงผล : ลำดับการแสดงผลของหมวดหมู 

• สถานะ : เลือกประเภทสถานะของการแสดงหมวดหมู โดยสามารถเลือก “เผยแพร” เพ่ือใหชื่อหมวดหมู

ท่ีสรางปรากฏอยูในรายการใหสามารถเลือกหมวดหมูของกิจกรรมได ขอมูลหมวดหมู หรือ “ไมเผยแพร” 

เพ่ือไมใหหมวดหมูท่ีสรางปรากฏในรายการ 

      2. กรอกขอมูลใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยใหสังเกตจากเครื่องหมาย “ * 

” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให   

มีรายละเอียดของชองกรอกขอมูล 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางหมวดหมู 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 91/128 

 

 จัดการกิจกรรม 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานเลือกท่ีเมนู “ลงทะเบียนกิจกรรม (Event) ” และเลือกเมนูยอย 

“จัดการกิจกรรม” ระบบจะเขาสูหนาจอรายการกิจกรรม ดังภาพ 

 
 

 การเพ่ิมกิจกรรม 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะเขาสูหนา “เพ่ิมกิจกรรม” ดังภาพ 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 92/128 

 

  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 93/128 

 

  

• ช่ือ : ชื่อของกิจกรรม  

• หมวดหมู : หมวดหมูของกิจกรรม 

• รูปภาพหนาปก : รูปภาพหนาปกของกิจกรรมขนาดไฟลไมเกิน 10 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, 

.gif, .png 

• สถานท่ี : กรอกขอมูลสถานท่ีจัดกิจกรรม 

• หนวยงาน : กรอกขอมูลหนวยงานผูรับผิดชอบกิจกรรม 

• เบอรติดตอ : กรอกขอมูลเบอรโทรศัพทติดตอผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรม 

• อีเมลผูรับ : กรอกขอมูลอีเมลท่ีใชสำหรับการติดตอกิจกรรม 

• ลำดับการแสดงผล : กรอกขอมูลลำดับการแสดงผลกิจกรรม เชน 1, 2, 3, 4 เปนตน 

• วันท่ีเริ่มตนและเวลา : กำหนดวันท่ีและเวลาเริ่มตนของกิจกรรม 

• วันท่ีปดส้ินสุดและเวลา: กำหนดวันท่ีและเวลาสิ้นสุดของกิจกรรม 

• รายละเอียด : กรอกขอมูลรายละเอียดใหเปนตัวหนา ตัวเอียง ปรับขนาดตัวอักษรใหญ/เล็ก จัดกลาง 

เอียงซาย/ขวา เปลี่ยนแบบตัวอักษร ไดเปนตน 

• รูปภาพแกลอรี่ : รูปภาพของกิจกรรม โดยสามารถอัพโหลดไดหลายไฟล ท้ังนี้ขนาดไฟลตองไมเกิน 10 

MB และรองรับเฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, .png. 

• ไฟลเอกสาร : ไฟลเอกสารท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม ท้ังนี้ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB และรองรับเฉพาะไฟล

นามสกุล: .pdf 

• ไฟลมัลติมีเดีย : ไฟลเอกสารท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม ท้ังนี้ขนาดไฟลไมเกิน 25 MB และรองรับเฉพาะไฟล

นามสกุล: .mp4 

• วันท่ีประกาศและเวลา : กำหนดวันท่ีและเวลาในการแสดงขอมูลในหนาเว็บไซต 

• วันท่ีปดประกาศและเวลา: กำหนดวันท่ีและเวลาในการยกเลิกการแสดงขอมูลในหนาเว็บไซต 
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• สถานะ : เลือกประเภทสถานะของการแสดงกิจกรรม โดยสามารถเลือก “เผยแพร” เพ่ือใหชื่อกิจกรรมท่ี

สรางปรากฏอยูในรายการใหสามารถเลือกกิจกรรมของบุคลากรได ลงทะเบียนกิจกรรม (Event)  หรือ 

“ไมเผยแพร” เพ่ือไมใหกิจกรรมท่ีสรางปรากฏในรายการ 

• Meta Data : ขอมูล Meta Data สำหรับการสนับสนุนใหสามารถคนหาขอมูลในหนาเว็บไซตโดย

เครื่องมือคนหาภายนอกระบบ (Search Engine)  

• แชรขอมูล : เลือกประเภทขอมูลท่ีตองการแชรขอมูลใหเปน "Facebook" "Twitter" หรือ "Google+"  

โดยสามารถเลือกไดมากกวา 1 รายการ 

• แสดง QR Code : เลือกประเภทการแสดง QR Code ในหนาเว็บไซต โดยสามารถเลือก “ใช” เพ่ือ

แสดง QR Code หรือเลือก “ไมใช” เพ่ือปดการแสดง QR Code ในหนาเว็บไซต 

• แสดงปุมพิมพ  : เลือกการแสดงปุมพิมพเพ่ือใหผูใชบริการสามารถพิมพหนาเว็บไซตนี้ได โดยสามารถ

เลือก “ใช” เพ่ือแสดงปุมพิมพ หรือเลือก “ไมใช” เพ่ือซอนปุมพิมพ 

      2. กรอกขอมูลใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยใหสังเกตจากเครื่องหมาย “ * 

” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให   

มีรายละเอียดของชองกรอกขอมูล 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางกิจกรรม 

หมายเหตุ : สามารถทำรายการ “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” จากหนาปฏิทินกิจกรรมได ดังภาพ 

 

ผูใชงานสามารถเลือกรายการท่ีตองการจัดการไดจากหนารายการ โดยมีคำสั่งตาง ๆ ดังนี้ 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การทำสำเนารายการท่ีเลือก 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “เผยแพร” 

• สัญลักษณ    หมายถึง  การกำหนดสถานะของรายการท่ีเลือกใหแสดงผลเปน “ไมเผยแพร” 
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• สัญลักษณ    หมายถึง  การลบรายการท่ีเลือก 

 

 ตั้งคาการจัดการลงทะเบียนกิจกรรม (Event)  

 

 
     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานเลือกท่ีเมนู “ลงทะเบียนกิจกรรม (Event) ” และเลือกเมนูยอย “ตั้ง

คา” ระบบจะเขาสูหนาจอรายการกิจกรรม ดังภาพ 
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• จำนวนขอมูลท่ีแสดงตอหนา : ตั้งคาจำนวนท่ีตองการใหแสดงใน 1 หนา เชน 5, 6, 7 เปนตน 

• เง่ือนไขการจัดเรียง : การกำหนดเง่ือนไขการจัดเรียงกิจกรรมโดยเลือก “ชื่อ” “วันท่ีสราง” หรือ “วันท่ี

เผยแพร” 

• รูปแบบการจัดเรียง : การกำหนดรูปแบบการจัดเรียงกิจกรรมโดยเลือก “นอยไปมาก” หรือ “มากไป

นอย” 

• แสดงรูปภาพ : ตั้งคาการแสดงรูปภาพโดยเลือก “ใช” หรือ “ไมใช” 

• แสดงช่ือกิจกรรม : ตั้งคาการแสดงชื่อกิจกรรมโดยเลือก “ใช” หรือ “ไมใช” 

• แสดงวันท่ีเริ่มตน : ตั้งคาการแสดงวันท่ีเริ่มตนโดยเลือก “ใช” หรือ “ไมใช” 

• แสดงวันท่ีส้ินสุด : ตั้งคาการแสดงวันท่ีสิ้นสุดโดยเลือก “ใช” หรือ “ไมใช” 

• แสดงวันท่ีประกาศ : ตั้งคาการแสดงวันท่ีประกาศโดยเลือก “ใช” หรือ “ไมใช” 

• แสดงสถานท่ี : ตั้งคาการแสดงสถานท่ีโดยเลือก “ใช” หรือ “ไมใช” 

• แสดงช่ือผูสรางกิจกรรม : ตั้งคาการแสดงชื่อผูสรางกิจกรรมโดยเลือก “ใช” หรือ “ไมใช” 

• จำนวนขอมูลท่ีแสดงตอหนา : ตั้งคาจำนวนท่ีตองการใหแสดงใน 1 หนา เชน 5, 6, 7 เปนตน 

• จำนวนคอลัมนท่ีแสดง : ตั้งคาการแสดงจำนวนคอลัมนภายในหมวดหมู โดยสามารถเลือกการแสดงผล

ได 1-4 คอลัมน 

• แสดงรูปภาพ : ตั้งคาการแสดงรูปภาพของหมวดหมูในหนาเว็บไซต โดยเลือก “ใช” หากตองการให

แสดงรูปภาพหมวดหมู  หรือเลือก “ไมใช” เพ่ือไมแสดงรูปภาพของหมวดหมู 

• แสดงช่ือหมวดหมู : ตั้งคาการแสดงชื่อของหมวดหมูในหนาเว็บไซต โดยเลือก “ใช” หากตองการให

แสดงชื่อของหมวดหมู  หรือเลือก “ไมใช” เพ่ือไมแสดงชื่อของหมวดหมู 

• แสดงขอความเกริ่นนำ : ตั้งคาการแสดงขอความเกริ่นนำของหมวดหมูในหนาเว็บไซต โดยเลือก “ใช” 

หากตองการใหแสดงขอความเกริ่นนำของหมวดหมู  หรือเลือก “ไมใช” เพ่ือไมแสดงขอความเกริ่นนำของ

หมวดหมู 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
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      2. กรอกขอมูลการตั้งคาพ้ืนฐานของการแสดงกิจกรรม ใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับ

กรอก) โดยใหสังเกตจากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับ

กรอก ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให  มีรายละเอียดของชองกรอกขอมูล 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 98/128 

 

15 การจัดการ RSS 

 

 จัดการหมวดหมู RSS 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “RSS” และเลือกเมนูยอย “จัดการหมวดหมู” ระบบจะ

นำทานเขาสูหนาจอรายการหมวดหมู RSS 

 

     2. หลังจากเขาสูหนารายการหมวดหมู RSS แลว ใหผูใชงานกดปุม  ระบบจะนำทานเขาสูหนาจอเพ่ิม

หมวดหมู RSS 

     3. กรอกขอมูลหมวดหมู RSS ดังนี้ 

 

สวนท่ี 1:  กรอกขอมูลท่ัวไป  
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     กรอกขอมูลท่ัวไปของหมวดหมู RSS ใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยสังเกต

เครื่องหมาย * สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูจัดทำขอมูลไมกรอกขอมูลลงในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะ

ไมทำการบันทึกขอมูลให  

สวนท่ี 2: สถานะการเผยแพรขอมูล 

 

• กรณีตองการใหขอมูลหมวดหมู RSS นี้เผยแพรบนเว็บไซต ใหเลือก “เผยแพร” 

• กรณีท่ียังไมตองการใหขอมูลหมวดหมู RSS นี้เผยแพรบนเว็บไซต ใหเลือก “ไมเผยแพร”  

     4. หลังจากกรอกขอมูลครบถวนแลว ใหกดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

 การจัดการเนื้อหา RSS 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “RSS” และเลือกเมนูยอย “จัดการเนื้อหา” ระบบจะนำ

ทานเขาสูหนาจอรายการ RSS 
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     2. หลังจากเขาสูหนารายการ RSS แลว ใหผูใชงานกดปุม    ระบบจะนำทานเขาสูหนาจอเลือก

ประเภท RSS 

 

    3. เลือกประเภท และกดปุม “ยืนยัน” ระบบจะนำทานเขาสูหนาจอกรอกรายละเอียด RSS 

• Content : ขอมูล RSS ประเภทบทความ 

• Gallery : ขอมูล RSS ประเภทอัลบั้มรูปภาพ 

• Calendar : ขอมูล RSS ประเภทปฏิทิน 

     4. กรอกขอมูล RSS โดยเลือกหมวดหมูของ RSS ประเภทขอมูล และสถานะของ RSS 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
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     5. หลังจากเลือกประเภทของ RSS แลว ใหกดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

 ตั้งคา RSS 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “RSS” และเลือกเมนูยอย “ตั้งคา” ระบบจะนำทานเขา

สูหนาจอรายการตั้งคา RSS ดังภาพ 
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     เลือกการตั้งคา (บังคับใหเลือก) สังเกตจะมีเครื่องหมาย * สีแดง หลังหัวขอการตั้งคา ซ่ึงถาผูจัดทำขอมูลไม

เลือก หรือกำหนดการตั้งคา  ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให  

     หลังจากผูจัดทำขอมูลกำหนดการตั้งคาครบถวนแลว ใหกดปุม    เพ่ือดำเนินการบันทึกการตั้งคา 
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16 จัดการการคนหา 

 

 

     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานเลือกท่ีเมนู “การคนหา” และเลือกเมนูยอย “สถิติการคนหา”  

ระบบจะเขาสูหนาจอการคนหาขอมูล ดังภาพ 

 

      ผูใชงานสามารถพิมพคำท่ีตองการ เพ่ือตรวจสอบการคนหาในระบบได 
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17 จัดการระบบ 

 

 การจัดการผูใชงาน 

 

 
     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานเลือกท่ีเมนู “จัดการระบบ” และเลือกเมนูยอย “จัดการผูใชงาน” 

ระบบจะนำทานเขาสูหนาจอรายการผูใชงาน ดังภาพ 

 
 

 การเพ่ิมช่ือบัญชีผูใชงาน 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะนำทานเขาสูหนา “เพ่ิมผูใชงาน” 
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สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 105/128 

 

 
• ช่ือ-นามสกุล : กรอกขอมูลคำนำหนา และกรอกขอมูลชื่อ-นามสกุลของชื่อบัญชีผูใชงาน 

• เลขประจำตัวประชาชน : กรอกขอมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

• เพศ : เลือกประเภทขอมูลเพศ 

• วันเกิด : เลือกประเภทขอมูลวันเกิด 

• เบอรโทรศัพท : กรอกขอมูลเบอรโทรศัพท เชน 02-1234567 เปนตน 

• เบอรแฟกซ : กรอกขอมูลเบอรแฟกซ เชน 02-1234567 เปนตน 

• เบอรโทรศัพทมือถือ : กรอกขอมูลเบอรโทรศัพทมือถือ เชน 098-765-4321 เปนตน 

• ท่ีอยู : กรอกขอมูลท่ีอยู 

• Line ID : กรอกขอมูล Line ID 

• Line Token : กรอกขอมูล Token ของ Line สำหรับรับขอมูลการแจงเตือน  

• อีเมล : กรอกขอมูลอีเมล เชน admin@demo.com เปนตน 

• ใชงานสวน Front : เลือกสถานะบัญชีผูใชงานสวน Front ใหเปน "ใช" หรือ "ไมใช" 

mailto:admin@demo.com


  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 106/128 

 

• ใชงานสวน Back : เลือกสถานะบัญชีผูใชงานสวน Back ใหเปน "ใช" หรือ "ไมใช" 

• กลุมสมาชิก : เลือกประเภทกลุมสมาชิก 

• รหัสผาน : ใชอักขระ 8 ตัวข้ึนไปท่ีมีท้ังตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณผสมกัน เพ่ือความปลอดภัย 

• ยืนยันรหัสผาน : กรอกขอมูลรหัสผานอีกครั้งเพ่ือเปนยืนยันรหัสผาน 

• สถานะ : เลือกประเภทสถานะของบัญชีผูใชงานใหเปน“ใชงาน” หรือ “ไมใชงาน” 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของบัญชีผูใชงานใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยใหสังเกต

จากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบ

จะไมทำการบันทึกขอมูลให 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางบัญชีผูใชงาน ระบบจะนำเขาสู

หนารายการผูใชงาน 

 การแกไขและการลบช่ือบัญชีผูใชงาน 

 
     1. หลังจากเขาสูหนารายการผูใชงานแลว ผูใชงานเลือกรายการท่ีตองการแกไขหรือลบชื่อบัญชีผูใชงาน ระบบ

จะนำทานเขาสูหนาจอ “ปรับปรุงผูใชงาน” 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 107/128 

 

 
     2. หลังจากเขาสูหนาปรับปรุงผูใชงานแลว ผูใชงานสามารถกรอกขอมูลของบัญชีผูใชงาน ท่ีตองการแกไขให

ครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยสังเกตเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับ

กรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลลงในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะไมทำการบันทึก การบันทึกขอมูลใหผูใชงาน

กดท่ีปุม “ปรับปรุงขอมูล” ถือเปนการบันทึกขอมูล  

หมายเหตุ : หากผูใชงานตองการลบขอมูล กดปุม    เพ่ือดำเนินการลบ 

 

  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 108/128 

 

 การจัดการกลุมผูใชงาน 

 

 
     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานเลือกท่ีเมนู “จัดการระบบ” และเลือกเมนูยอย “จัดการกลุมผูใชงาน” 

ระบบจะนำทานเขาสูหนาจอรายการกลุมผูใชงาน ดังภาพ 

 
 

 การเพ่ิมกลุมผูใชงาน 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะนำทานเขาสูหนา “เพ่ิมกลุมผูใชงาน” 

 
• ช่ือกลุมผูใชงาน : กรอกชื่อกลุมผูใชงาน 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 109/128 

 

• ช่ือยอ : กรอกชื่อยอของกลุมผูใชงาน 

• รายละเอียด : กรอกขอมูลรายละเอียดของกลุมผูใชงาน 

• สถานะ : เลือกประเภทสถานะของกลุมผูใชงานใหเปน “ใชงาน” หรือ “ไมใชงาน” 

     2. กรอกขอมูลของกลุมผูใชงานใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยใหสังเกตจาก

เครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะไม

ทำการบันทึกขอมูลให 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางกลุมผูใชงาน ระบบจะนำเขาสู

หนารายการกลุมผูใชงาน 

 การกำหนดสิทธิ์การใชงาน 

 
     1. ไปท่ี Tab “กำหนดสิทธิ์” 

     2. เลือกเมนูท่ีตองการกำหนดสิทธิ์การเขาถึง และทำเครื่องหมายถูกหนารายการท่ีตองการเพ่ิมสิทธิ์การเขาไป

บริหารจัดการใหกับกลุมผูใช 

     3. กดปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกการกำหนดสิทธิ์ใหกับกลุมผูใชงาน 

 

 การแกไขและการลบรายการกลุมผูใชงาน 

 
     1. หลังจากเขาสูหนารายการกลุมผูใชงานแลว ผูใชงานเลือกรายการท่ีตองการแกไขหรือลบกลุมผูใชงาน 

ระบบจะนำทานเขาสูหนาจอ “ปรับปรุงกลุมผูใชงาน” 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 110/128 

 

 
     2. หลังจากเขาสูหนาปรับปรุงกลุมผูใชงานแลว ผูใชงานสามารถกรอกขอมูลของกลุมผูใชงาน ท่ีตองการแกไข

ใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยสังเกตเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับ

กรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลลงในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะไมทำการบันทึก การบันทึกขอมูลใหผูใชงาน

กดท่ีปุม “ปรับปรุงขอมูล” ถือเปนการบันทึกขอมูล  

หมายเหตุ : หากผูใชงานตองการลบขอมูล กดปุม    เพ่ือดำเนินการลบ 

 

 การจัดการเท็มเพลต 

 

 
     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานเลือกท่ีเมนู “จัดการระบบ” และเลือกเมนูยอย “จัดการเท็มเพลต” 

ระบบจะนำทานเขาสูหนาจอรายการเท็มเพลต ดังภาพ 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 111/128 

 

 
 

 การเพ่ิมเท็มเพลต 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะนำทานเขาสูหนา “เพ่ิม Template” 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 112/128 

 

 
• ช่ือ Template : กรอกขอมูลชื่อ Template ท่ีตองการ 

• เมนูหลัก : เลือกประเภทเมนูหลักท่ีตองการให Template แสดง 

• การแสดงผลเมนูหลัก : เลือกการแสดงผลเมนูหลัก 

• รูป Favicon : อัพโหลดรูปภาพ Favicon  

• ตั้งคาโลโก : เลือกประเภทของการตั้งคาโลโกใหเปน “เฉพาะ Logo” “เฉพาะขอความ” หรือ “รูปและ

ชื่อ” 

• โลโกเว็บไซต : อัพโหลดรูปภาพโลโกเว็บไซต 

• ช่ือเว็บไซต : กรอกขอมูลรายละเอียดใหเปนตัวหนา ตัวเอียง ปรับขนาดตัวอักษรใหญ/เล็ก จัดกลาง เอียง

ซาย/ขวา เปลี่ยนแบบตัวอักษร ไดเปนตน 

• ท่ีอยู Footer : กรอกขอมูลรายละเอียดใหเปนตัวหนา ตัวเอียง ปรับขนาดตัวอักษรใหญ/เล็ก จัดกลาง 

เอียงซาย/ขวา เปลี่ยนแบบตัวอักษร ไดเปนตน 

• คำสงวนลิขสิทธิ์ : กรอกขอมูลคำสงวนลิขสิทธิ์จะแสดงในตำแหนง copyright 

• ตั้งคา Loading : เลือกประเภทการตั้งคา Loading ใหเปน “ไมมี” “ภาพจากไซต” หรือ “ภาพจาก

ไฟล” 

• รูปพ้ืนหลัง : อัพโหลดรูปภาพพ้ืนหลัง 

• Background Repeat : เลือกประเภทของ Background Repeat 

• Background Size : เลือกประเภทของ Background Size 

• Background Attachment : เลือกประเภทของ Background Attachment 

• Background Position : เลือกประเภทของ Background Position 

• Background Color : เลือกประเภทของ Background Color 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 113/128 

 

• กำหนดเปนคาพ้ืนฐาน : เลือกกำหนดเปนคาพ้ืนฐาน 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของเท็มเพลตใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยใหสังเกต

จากเครื่องหมาย * สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะไม

ทำการบันทึกขอมูลให 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางเท็มเพลต ระบบจะนำเขาสูหนา

จัดการ Template 

 การแกไขเท็มเพลต 

 
     1. หลังจากเขาสูหนาจัดการ Template แลว ผูใชงานเลือกรายการท่ีตองการแกไขหรือลบTemplate ระบบ

จะนำทานเขาสูหนาจอ “ปรับปรุง Template” 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 114/128 

 

 
     2. หลังจากเขาสูหนาปรับปรุง Template แลว ผูใชงานสามารถกรอกขอมูลของกลุมผูใชงาน ท่ีตองการแกไข

ใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยสังเกตเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับ

กรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลลงในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะไมทำการบันทึก การบันทึกขอมูลใหผูใชงาน

กดท่ีปุม “บันทึก” ถือเปนการบันทึกขอมูล  

 

  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 115/128 

 

 การจัดการหนวยงาน 

 

 
     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานเลือกท่ีเมนู “จัดการระบบ” และเลือกเมนูยอย “จัดการหนวยงาน” 

ระบบจะนำทานเขาสูหนาจอรายการหนวยงาน ดังภาพ 

 
 

 การเพ่ิมหนวยงาน 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะนำทานเขาสูหนา “เพ่ิมหนวยงาน” 

 
• ช่ือหนวยงาน : กรอกขอมูลชื่อหนวยงาน 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 116/128 

 

• สถานะ : สถานะการเผยแพร “ใชงาน” เม่ือตองการใหแสดงรายชื่อหนวยงานในตัวเลือก หรือเลือก 

“ไมใชงาน” เพ่ือไมแสดงรายการชื่อหนวยงานในตัวเลือก 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางเท็มเพลต ระบบจะนำเขาสูหนา

จัดการ Template  

 

 การจัดการกลุมเมนู 

 

 
     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานเลือกท่ีเมนู “จัดการระบบ” และเลือกเมนูยอย “จัดการกลุมเมนู” 

ระบบจะนำทานเขาสูหนาจอรายการกลุมเมนู ดังภาพ 

 
 

 การเพ่ิมช่ือบัญชีผูใชงาน 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะนำทานเขาสูหนา “เพ่ิมกลุมเมนู” 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 117/128 

 

 
• ช่ือกลุมเมนู : กรอกชื่อกลุมเมนู 

• สถานะ : เลือกประเภทของสถานะใหเปน “เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” 

     2. กรอกขอมูลของกลุมเมนูใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยใหสังเกตจาก

เครื่องหมาย “ * ” สแีดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะไม

ทำการบันทึกขอมูลให 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางกลุมเมนู ระบบจะนำเขาสูหนา

รายการกลุมเมนู 

 

 การแกไขและการลบรายการกลุมเมนู 

 
     1. หลังจากเขาสูหนารายการกลุมเมนูแลว ผูใชงานเลือกรายการท่ีตองการแกไขหรือลบกลุมเมนู ระบบจะนำ

ทานเขาสูหนาจอ “ปรับปรุงกลุมเมน”ู 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 118/128 

 

 
     2. หลังจากเขาสูหนาปรับปรุงเมนูแลว ผูใชงานสามารถกรอกขอมูลของกลุมผูใชงาน ท่ีตองการแกไขให

ครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยสังเกตเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับ

กรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลลงในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะไมทำการบันทึก การบันทึกขอมูลใหผูใชงาน

กดท่ีปุม “ปรับปรุงขอมูล” ถือเปนการบันทึกขอมูล  

หมายเหตุ : หากผูใชงานตองการลบขอมูล กดปุม    เพ่ือดำเนินการลบ 

 

 การจัดการเมนู 

 

 
     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “จัดการระบบ” และเลือกเมนูยอย “จัดการเมนู” ระบบจะ

นำทานเขาสูหนาจอรายการเมนู ดังภาพ 

 
 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 119/128 

 

 การเพ่ิมเมนู 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะนำทานเขาสูหนา “เพ่ิมเมนู” 

 

 
• ช่ือ : กรอกชื่อเมนู 

• กลุมเมนู : เลือกประเภทกลุมเมนู 

• Parent : เลือกประเภทของกลุมเมนูยอย 

• ลำดับ : กรอกลำดับการแสดงผลของเมนูเปนตัวเลข เชน 1, 2, 3 เปนตน 

• กำหนดเปนหนาแรก : เลือกประเภทการกำหนดเปนหนาแรกใหเปน “ใช” หรือ “ไมใช” 

• ประเภท : เลือกประเภทของเมนู 

• ประเภทเมนู : เลือกประเภทเมนูยอย 

• สถานะ : เลือกประเภทของสถานะใหเปน “เผยแพร” หรือ “ไมเผยแพร” 

     2. กรอกขอมูลของเมนูใหครบถวน และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยใหสังเกตจาก

เครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะไม

ทำการบันทึกขอมูลให 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 120/128 

 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสรางเมนู ระบบจะนำเขาสูหนา

รายการเมนู 

 การแกไขและการลบรายการเมนู 

 
     1. หลังจากเขาสูหนารายการเมนูแลว ผูใชงานเลือกรายการท่ีตองการแกไขหรือลบเมนู ระบบจะนำทานเขาสู

หนาจอ “ปรับปรุงเมนู” 

 
     2. หลังจากเขาสูหนาปรับปรุงเมนูแลว ผูใชงานกรอกขอมูลเมนู ท่ีตองการแกไขใหครบถวน และจะตองกรอก

ขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยสังเกตเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอก



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 121/128 

 

ขอมูลลงในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะไมทำการบันทึก การบันทึกขอมูลใหผูใชงานกดท่ีปุม “ปรับปรุงขอมูล” 

ถือเปนการบันทึกขอมูล   

หมายเหตุ : หากผูใชงานตองการลบขอมูล กดปุม    เพ่ือดำเนินการลบ 

 

 การจัดการ Widget 

 

 
     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานเลือกท่ีเมนู “จัดการระบบ” และเลือกเมนูยอย “จัดการ Widget” 

ระบบจะนำทานเขาสูหนาจอรายการ Widget ดังภาพ 

 
 

 การเพ่ิม Widget 

     1. ผูใชงานกดปุม  ระบบจะนำเขาสูหนาเลือกประเภทของ Widget เม่ือเลือกประเภทเรียบรอยแลว

ระบบจะนำทานเขาสูหนารายการ “เพ่ิม Widget” ดังภาพ 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 122/128 

 

 

 
• ประเภท : จะเปนประเภทตามท่ีเลือกประเภท Widget ในครั้งแรก 

• ช่ือ : กรอกชื่อ Widget 

• ตำแหนง : เลือกประเภทตำแหนงของ Widget ท่ีจะใหแสดงผลในหนาเว็บไซต 

• ลำดับ : กรอกขอมูลลำดับเปนตัวเลข เชน 1, 2, 3 เปนตน 

• แสดงช่ือ Widget : เลือกประเภทการแสดงชื่อ Widget ใหเปน “ใช” หรือ “ไมใช” 

• ภาษา : เลือกประเภทการแสดงผลของ Widget ในหนาเว็บไซตของแตละภาษา 

• กำหนด : เลือกประเภทการกำหนด Widget ใหเปน “ทุกหนา” “ไมแสดง” “เฉพาะท่ีเลือก” หรือ “ไม

แสดงเฉพาะท่ีเลือก” 

• สถานะ : เลือกประเภทสถานะของ Widget ใหเปน “ใชงาน”หรือ “ไมใชงาน” 

     2. กรอกขอมูลท่ัวไปของ Widget และจะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยใหสังเกตจาก

เครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถาผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะไม

ทำการบันทึกขอมูลให 

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนและกดปุม    เพ่ือบันทึกการสราง Widget ระบบจะนำเขาสูหนา

สวนรายการ Widget 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 123/128 

 

 การแกไข  Widget 

 
     1. หลังจากเขาสูหนารายการ Widget แลว ผูใชงานเลือกรายการท่ีตองการแกไขรายการ Widget ระบบจะนำ

ทานเขาสูหนาจอ“ปรับปรุง Widget” 

 
     2. หลังจากเขาสูหนาปรับปรุง Widget แลว ผูใชงานกรอกขอมูล Widget ท่ีตองการแกไขใหครบถวน และ

จะตองกรอกขอมูลท่ีสำคัญ (บังคับกรอก) โดยสังเกตเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถา

ผูใชงานไมกรอกขอมูลลงในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะไมทำการบันทึก การบันทึกขอมูลใหผูใชงานกดท่ีปุม 

“บันทึก” ถือเปนการบนัทึกขอมูล 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 124/128 

 

 การดูประวัติการใชงาน 

 

 
     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ใหผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “จัดการระบบ” และเลือกเมนูยอย “ประวัติการใชงาน” 

ระบบจะนำทานเขาสูหนาจอรายการประวัติการใชงาน ดังภาพ 

 
 การคนหาผานเมนูประวัติการใชงานมี 2 วิธี 

     1. ผูใชงานสามารถคนหารายการประวัติการใชงาน โดยพิมพคำคนในชองคนหา เชน “มานะ”  

ระบบจะแสดงผลการคนหาท่ีมีคำวา มานะ ข้ึนมาแสดงท้ังหมด 

     2. ผูใชงานสามารถคนหารายการประวัติการใชงาน จากเง่ือนไขของระบบ และสถานะ โดยสามารถคนหาจาก

สถานะใหเปน “เขาชม” “บันทึก” “ปรับปรุง” “เผยแพร” “ไมเผยแพร” หรือ “ลบ” 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 125/128 

 

 
 

 การคนหาเมนูประวัติการเขาใชงานมี 2 วิธี 

     1. ผูใชงานสามารถคนหารายการประวัติการใชงาน โดยพิมพคำคนในชองคนหา เชน “มานะ”  

ระบบจะแสดงผลการคนหาท่ีมีคำวา มานะ ข้ึนมาแสดงท้ังหมด 

     2. ผูใชงานสามารถคนหารายการประวัติการใชงาน จากเง่ือนไขของกิจกรรม และสถานะ โดยสามารถคนหา

จากสถานะใหเปน “สำเร็จ” หรือ “ผิดพลาด” ดังภาพ 

 
 

  



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หนาที่ 126/128 

 

 การจัดการตั้งคาระบบ 

 

 
     1. หลังจากเขาสูระบบแลว ผูใชงานไปเลือกท่ีเมนู “การจัดการระบบ” และเลือกเมนูยอย “ตั้งคาระบบ” 

ระบบจะนำทานเขาสูหนาจอการตั้งคาระบบ ดังภาพ 

 

 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำหรับผูใชงานระบบเว็บไซต (User) 
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• ช่ือเว็บไซต : กรอกขอมูลชื่อเว็บไซต 

• คำอธิบายเว็บไซต : กรอกขอมูลคำอธิบายเว็บไซต 

• รูป Favicon : อัพโหลดรูปภาพ Favicon ขนาดไฟลไมเกิน 1 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, 

.png 

• โลโกเว็บไซต : อัพโหลดรูปภาพโลโกเว็บไซตขนาดไฟลไมเกิน 1 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, 

.png 

• Host : กรอกขอมูล Host 

• Port : กรอกขอมูล Port 

• อีเมลผูสง : กรอกขอมูลอีเมลผูสง 

• ช่ือผูสง  : กรอกขอมูลชื่อผูสง  

• ใช TLS/SSL : เลือกประเภทของ TLS/SSL ใหเปน “ไมใช” หรือ “ใช” 

• ประเภท TLS/SSL : เลือกประเภทของ TLS/SSL ใหเปน “TLS” หรือ “SSL” 

• ใชการยืนยันตัวตน : เลือกประเภทของใชการยืนยันตัวตนใหเปน “ไมใช” หรือ “ใช” 

• ประเภทการยืนยันตัวตน : เลือกประเภทการยืนยันตัวตนใหเปน “Plain” หรือ “Login” 

• Username : กรอกขอมูล Username 

• Password : กรอกขอมูล Password 

• Google Analytics : กรอกขอมูล Google Analytics 

• Site key : กรอกขอมูล Site key 



  

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
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• Secret key : กรอกขอมูล Secret key 

• ภาษาอังกฤษ : เลือกประเภทขอมูลภาษาอังกฤษจากสวนจัดการเมนู 

     2. เลือกการตั้งคา (บังคับใหเลือก) โดยใหสังเกตจากเครื่องหมาย “ * ” สีแดง หลังหัวขอท่ีบังคับกรอก ซ่ึงถา

ผูใชงานไมกรอกขอมูลในหัวขอท่ีบังคับกรอก ระบบจะไมทำการบันทึกขอมูลให  

     3. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวน การตั้งคาระบบและกดปุม  เพ่ือดำเนินการบันทึกการตั้งคา 

 

การตั้งคาภาษา 

 
     1. ไปท่ี Tab “ตั้งคาภาษา” ระบบจะนำทานไปยังหนาจัดการภาษาของระบบ 

     2. กำหนดคาภาษาพ้ืนฐานของระบบ ดังนี้ 

• เริ่มตน : กำหนดภาษาเริ่มตน (ภาษาหลัก) สำหรับใชในการกรอกขอมูลของระบบ 

• จำเปน : ตั้งคาการบังคับกรอกขอมูลในภาษาท่ีตองการ 

• สถานะ : ทำเครื่องหมายถูกเพ่ือเปดใชงานภาษาท่ีกำหนด      
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