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การเข้าสู่ระบบ 
คลิกท่ีปุ่ม เข้าสู่ระบบ ที่เมนูด้านบน 

 

กรอก ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้ถูกต้อง 

 เจ้าหน้าที ่ผู้ที่จะเข้าสู่ระบบจะต้องถูกเพ่ิมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากผู้ดูแลระบบ (Admin) 

 นิสิต เข้าสู่ระบบได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในกองทุนมสเด็จพระเทพฯ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 

เดียวกันกับระบบ reg 

 



การสลับเมน ู
กดท่ีปุ่ม ลูกศรขึ้นลง ที่ด้านบน เพ่ือสลับระหว่างเมนูหลังเข้าสูร่ะบบ และ เมนูก่อนเข้าสู่

ระบบ 

 

ภาพ ลูกศร ที่ต้องกดเพ่ือสลับเมนู 

 

 

ภาพเมนูก่อนเข้าสู่ระบบ 

 

 

ภาพเมนูหลัังเข้าสู่ระบบของ Admin 

 

 

ภาพเมนูหลัังเข้าสู่ระบบของ นิสิต 



ส าหรับนิสิต 
นิสิตสามารถเข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของระบบ reg เพ่ือไปบันทึกข้อมูลรางวลัที่ได้รับ

และกิจกรรมได ้

 

คลิกท่ีรางวัลที่ได้รับ และบันทึกข้อมูล 

 

คลิกท่ีกิจกรรม และบันทึกข้อมูล 

  



ส าหรับ Admin 

จัดการผู้ใช้  

 

คลิกท่ี จัดการผู้ใช้ ที่ด้านบนเพื่อเข้าถึงหน้านี้ โดยจะเห็นหน้านี้เฉพาะสิทธิ์ Admin 

เป็นเมนูส าหรับ เพ่ิม ลบ แก้ไข ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และ สิทธิ์ ในการใช้งานระบบ 

 โดย  Admin จะเข้าถึงเมนูไดทุ้กหน้า 

  User จะไม่สามารถเข้าหน้าจัดการผู้ใช้ได้  

Admin จะสามารถ เพิ่มผูใ้ช้ใหม่ ได้โดยการกดปุ่ม เพิ่ม ด้านล่าง แต่จะต้องกรอก ช่ือผู้ใช้ และ 

รหัสผ่าน ดา้นบนให้ครบถ้วนก่อน มิฉะนั้นจะท าการลบบรรทัดนั้นออก 

การแก้ไขชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะ บันทึกอัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและคลิกที่นอกช่องที่

เปลี่ยนแปลง 

  



แก้ไขข้อมูลหน่วยงาน 

 

เป็นหน้าที่ไข้แก้ไขข้อมูลในหน้าที่เลือกด้านบน โดยจะสามารถแก้ไขหน้า 

เกี่ยวกบัหน่วยงาน 

 ประวัติความเป็นมา 

 พระราชทานชื่อกองทุน 

วัตถุประสงค์ 

 โครงสร้างกรรมการบริหาร 

 รายละเอียดของกองทุนพระราชทาน 

 บุคลากรภายในหน่วยงาน 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ระเบียบ 

 ประกาศกองทุน 

 ค าสั่ง 

E-form/online form 

 ใบส าคัญรับเงิน 

 วีซ่า 

อ่ืนๆ 

 ข้อมูลพ้ืนฐานและปฏิทิน 

 

 

 

 

  



การใส่รูปภาพ 

 

คลิกท่ีไอค่อนด้านบน จะปรากฏหน้าต่าง 

 

ช่อง Source ให้ใส่ url รูปภาพ ที่ต้องการโดยจะสามารถใช้ URL ภายนอกได้หรือกดเพ่ิมไฟล์ 

 

เพ่ืออัพโหลดไฟล์ในเครื่องและน า URL ที่ได้มากรอกในช่อง source 

ช่อง Alternative description ใส่ค าอธิบายรูปภาพ 

ช่อง Width และ Height ส าหรับก าหนดขนาดภาพ 



การใสล่ิงค์หรือไฟล ์

  

คลิกท่ีไอค่อนด้านบน จะปรากฏหน้าต่าง 

 

 

URL ให้กรอก URL ที่ได้จากการอัพโหลดไฟล์ด้านบน หรือ URL ที่ต้องการให้ผู้กด กดแล้วจะย้ายไปที่

หน้านั้น 

Text to display กรอกข้อความที่ต้องการให้ปรากฏแทน URL 

Title ข้แความที่จะปรากฏเมื่อน าเม้าส์ไปชี้ 

Open link in… เลือกว่าจะให้เปิดลิงคแ์ทนหน้าเดิม หรือ เปิดใน tab ใหม่ 



การแก้ไขปฏิทิน 

 

https://calendar.google.com/calendar/u/3/embedhelper 

คลิกท่ีลิงค์ด้านบนเพ่ือเปิด google calendar เข้าสู่ระบบที่ได้บันทึกปฏิทินแล้วแก้ไขตามท่ีต้องการ 

แล้วน า Embed code 

มาใส่ในช่อง 

  

https://calendar.google.com/calendar/u/3/embedhelper


 

 

ส าหรับผู้ใช้งานระบบ และ Admin 

การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 

คลิกท่ี เปลี่ยนรหัสผ่าน ที่ด้านบนเพื่อเข้าถึงหน้านี้ 

ใส่รหัสผ่านในช่องว่างให้ ตรงกัน และ กดเปลี่ยนรหัสผ่าน 

  



การเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศจัดตั้งกองทุน 

 

คลิกท่ี เพิ่มเนื้อหาใหม ่ทีด่้านบนเพื่อเข้าถึงหน้านี้ 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  

 

การกรอก วันเวลาที่เริม่แสดง ให้คลิกท่ีรูปปฏิทินทางด้านขวา เพ่ือเปิดปฏิทินและเลือกวันเวลาที่

ต้องการให้เริ่มแสดงในเว็บไซต ์

 

การอัพโหลดไฟล์จะสามารถ อัพโหลดได้เฉพาะไฟล์ .doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .xls, 

.xlsx, .csv, .xlw, .txt, .zip, .rar ที่ขนาดไม่เกิด 2MB และชือ่ไฟล์ไม่ซ้ ากัน เท่านั้น 

 

การติ๊กที่ช่องนี้ จะท าข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ไม่ปรากฏในการค้นหาใน google 

  



 

การอัพโหลดรูปภาพจะต้องกรอกค าบรรยายรูปภาพก่อนสามารถ อัพโหลดได้เฉพารูปภาพ 

.jpef, .jpg, .png, .gif, .apng, .avif, .svg, .webp ที่ขนาดไมเ่กิด 2MB และชื่อรูปภาพ

ไม่ซ้ ากัน เท่านั้น 

 

เลือกว่าจะให้ข่าวสารเปน็ข่าวประชาสมัพันธ์ หรือ ประกาศจัดต้ังกองทนุ 

 

การกรอกวันที่เลิกแสดงจะเป็นการเพ่ิมข่าวสารใน slideshow โดยจะปรากฏเป็นรูปที่อยู่บนสุด

ของรูปภาพที่อพัโหลด 

 

ตัวอย่าง slideshow  

  



การแก้ไขข่าวสาร 

มี 2 วิธ ี

1.เลือกรายการที่ต้องการแก้ไขในหน้า ดูเนื้อหาทั้งหมด เพ่ือเข้าหน้าแก้ไข 

 

2.กด แก้ไขหน้านี ้จากด้านซ้ายของหน้าที่ต้องการแก้ไข 

 

  



ดูค่าใช้จ่าย 

 

คลิกท่ี ค่าใช้จ่าย ที่ด้านบนเพ่ือเข้าถึงหน้านี้ 

โดยจะสามารถดคู่าใช้จ่ายรวมของนิสิตแต่ละคนได้ และสามารถคลิกที่บรรทัดของนิสิตคนนั้นเพือ่

ดูข้อมูลของนิสิตได้ 

  



ดูข้อมูลนิสิต 

 

คลิกท่ี ดูข้อมูลนิสิต ที่ด้านบนเพื่อเข้าถึงหน้านี้ 

โดยจะสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นของนิสิตได้ในหน้านี้ และสามารถคลิกบรรทัดของนิสิตแต่ละคนเพ่ือ

เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติม 

 

 


