
องคประกอบของระบบการจัดการเว็บไซต 

 

เมนูดานซายแบงเปนหมวดหมู

แยกแตละหัวขอเพ่ือตั้งคาตาง ๆ  

หนาตางดานขวา เมื่อคลิกท่ีเมนู

ดานซายแลวจะปรากฏไม

เหมือนกัน  ขึ้นอยูกับการจดัการ

ของแตละสวน 

คลิกดูตวัอยางเว็บไซต 

เมื่อตัง้คาเสร็จแลว 



องคประกอบของระบบการจัดการเว็บไซต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สามารถแกไขรายละเอียด

ไดท้ัง 3 สวน 

เลือกรูปโลโก หากตองการ

เปล่ียนแคโลโก 

เลือกเปล่ียนภาพพ้ืนหลัง

หรือแบคกราวน 

หากตองการเปล่ียนหัวเว็บ 

เลือกไฟลภาพหรือ Flash 

รูปท่ีตองการใสแทนดานลางของเว็บ หรือพิมพขอความ

ดานลางแทนไดเลย 

คลิกท่ีไอคอนถาดสีเพ่ือเปล่ียนหรือเลือกสี 

คลิกท่ีไอคอนถาดสีเพ่ือเปล่ียนหรือเลือกสี 

คลิกท่ีไอคอนถาดสีเพ่ือเปล่ียนหรือเลือกสี 

คลิกท่ีไอคอนถาดสีเพ่ือเปล่ียนหรือเลือกสี 

คลิกเลือกบารสีตางๆ ตามตองการ 

คลิกปุม “บันทึกขอมูล” เมื่อแกไขทุกอยางเสร็จแลว 



 

 

 

2. คลิกเพ่ิมขอมูลใหม 

1. คลิกท่ีเมนูดานซาย 

3. ใสชื่อเทศกาล 

4. ใสรายละเอียดเพ่ิมเติมได 

5. รูปภาพท่ีจะแสดงหนาเว็บ 

6. ภาพปุม เวลาท่ีจะใหคนคลิกเขาสูหนาหลักเว็บ 

7. ใสภาพพ้ืนหลัง 

8. เลือกสีพ้ืนหลัง (กรณีไมเลือกพ้ืนหลัง) 

9. เลือกสถานะใหแสดงหรือซอน ทานสามารถสรางไดไมจํากดัเทศกาล และเมื่อ

ตองการใหซอนหรือแสดงสามารถกําหนดไดจากสวนน้ีครับ 

 
10. กดปุมบันทึกขอมูล 



 

1. กรอกตัวเลขลําดับตาม

ตองการจากนอยไปมาก 

2. คลิกท่ีคําวา “ปรับปรุงขอมูล” 

3. คลิกท่ีคําวา “แสดง” เพ่ือใหทํางาน 

และคําวา “.ซอน” หากไมตองการ 



ภาพสไลดหนาแรก 

 

 

 

 

ขอความวิง่ 

 

1. เลือกรูปภาพจากคอมฯ 

ยอขนาดตามท่ีระบุ 

2.  ใสคําอธิบาย (ถาม)ี 

3.  ใสลิงคไปยังกจิกรรม (ถาม)ี 

4.  บันทึกขอมูล 

1. ใสขอความท่ีตองการ 

2. เลือกสถานะ 

3.  กดปุม  บันทึกขอมูล 

หากตองการแกไขขอความกดท่ีรูปไอคอน ดินสอ ครับ 



 

 

 

1. คลิกท่ีเมนูหลัก-เมนูยอย 

2.  คลิกท่ีคําวา “เมนูวดั” 

3. คลิกท่ีคําวา “เพ่ิมเน้ือหา” 

หากแสดงวาเปนขอมูลแบบลิงค แสดงวาตองไปเพ่ิมตาม

เมนูของแตละสวนท่ีดานซายมือ หามทําการแกไขเด็ดขาด 

5. เพ่ิมชื่อเมนูท่ีตองการ 

6. กําหนดสีหัวขอเมนู 

7. เลือกไอคอน 

8. กรณีทําลิงคใหกรอก 

9. กดบันทึกขอมูล 



 

 

 

 

กรณีเพ่ิมเน้ือหาใหคลิกท่ีเพ่ิมขอมูลใหม 

พิมพเน้ือหาหรือรายละเอียด 

แทรกภาพกรณีมีภาพแทรก 

หากเน้ือหาเยอะสามารถใสเปนไฟลได 

กดปุมบันทึกขอมูล 



 

 

 

 

 

คลิกท่ีเมนู “เพ่ิมขอมูลใหม” 

ใสชื่อหัวขอบลอค 

เลือกรูปภาพท่ีตองการ 

เลือกตําแหนงการจัดวาง 

กดปุม บันทึกขอมูล 

คลิกท่ีเคร่ืองหมาย <> กรณีตองการแทรก

โคดเชน โคดราคานํ้ามัน ตรวจหวย 



 

 

 

วางโคดลงในชองวางตอจาก <br /> 

กดปุม ok 



 

 

 

 

 

1.  คลิก 

2. ตั้งชื่อหัวขอแบนเนอร 

3. เลือกตําแหนงแสดง 

4. บันทึกขอมูล 

5. คลิกท่ีชื่อหมวดหมูแบนเนอร  “แบนเนอรดานซาย” 

6. คลิกเพ่ิมขอมูลใหม 

7. ใสชื่อเว็บท่ีตองการ 

8. เลือกไฟลภาพหรือ Flash 

9. กรอกลําดับการแสดง 

10. บันทึกขอมูล 



 

 

 

 

 

1. คลิกเลือกเมนูจากดานซาย 

2. คลิกคําส่ังเพ่ิมขอมูลใหม 

3. กรอกขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ 

ใหครบทุกชอง 

4. เลือกรูปภาพ 

5. กดบันทึกขอมูล 



 

 

 

 

 

 

3. กรอกขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ 

ใหครบทุกชอง 

4. เลือกรูปภาพ 

5. กดบันทึกขอมูล 

3. กรอกขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ 

ใหครบทุกชอง 

4. เลือกรูปภาพ 

5. กดบันทึกขอมูล 



 

3. กรอกขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ 

ใหครบทุกชอง 

4. เลือกรูปภาพ 

5. กดบันทึกขอมูล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพ่ิมขอมูลใหม หากตองการ

เพ่ิมหมวดหมู 
คลิกท่ีไอคอนรูปดินสอ หาก

ตองการแกไข 

เลือกรูปแบบการจัดแสดงตาม

ตัวอยางดานลางหลังจากน้ัน

กดปุม “บันทึกขอมูล” 



การเพ่ิมขาวประชาสัมพันธ 

 

 

 

คลิกเพ่ิมขอมูลใหม หากตองการเพ่ิมขาว 

กรอกรายละเอียดท้ังหมด 

กรอกหัวขอขาว 

เลือกภาพประกอบ 

กดบันทึกขอมูล 



 

 

 

 

 

คลิกเพ่ิมขอมูลใหม  

กรอกรายละเอียดท้ังหมด 

กรอกชื่อวัตถมุงคล 

เลือกภาพประกอบ 

กดบันทึกขอมูล 



 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพ่ิมขอมูลใหม  

กรอกรายละเอียดท้ังหมด 

กรอกชื่อกจิกรรม 

เลือกภาพประกอบ 

กดบันทึกขอมูล 

คลิกเพ่ือเพ่ิมรูปภาพยอย 



 

เลือกภาพประกอบและใสคําอธบิาย 

กดปุมบันทึกขอมูล 



 

 

 

คลิกเพ่ิมขอมูลใหม  

หัวขอกิจกรรม 

เลือกระยะเวลา 

รายละเอียดกจิกรรม 

กดบันทึกขอมูล 



 

 

 

คลิกเพ่ิมขอมูลใหม  

เลือกไฟล 

กรอกชื่อเอกสาร 

ใส URL กรณีท่ีลิงคจากท่ีอ่ืน 

กดบันทึกขอมูล 



 

 

 

 

 

 

กรอกชื่อหัวขอคาํถาม 

กรอกหัวขอยอย 

คลิกท่ีชื่อคาํถามเพ่ือเพ่ิมตัวเลือกยอยครับ 

กดบันทึกขอมูล 

กดบันทึกขอมูล 



 

 

 

 

1. เลือกตามความตองการ 

2. กดบันทึกขอมูล 

คลิกคําวา “ซอน” ใหเปนคําวา “แสดง” 

หากตัง้คาใหดูขอความกอน 

คลิกเลือกหนาหัวขอ และคลิกท่ีเมนูลบ

ขอมูลท่ีเลือก หากตองการลบ 

คลิกเลือกหนาหัวขอ และคลิกท่ีเมนูลบ

ขอมูลท่ีเลือก หากตองการลบ 



 

 

 

คลิกเลือกท่ีหนาชื่อและคลิกคําส่ังลบ

ขอมูลท่ีเลือก หากตองการลบ 

คลิกท่ีไอคอนดินสอ หากตองการแกไข 

คลิกท่ี ปุม แกไขขอมูล 



 

 

 

 

คลิกเพ่ิมขอมูลใหม  

กําหนดชื่อผูใชและรหัสผาน 

เลือกระดับผูใช 

เลือกใหทํารายการใดไดบาง 

กดบันทึกขอมูล 



 

กดบันทึกขอมูล 

ใสรหัสผานใหม 
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