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ค าน า 
  การจัดท าคู่มือเรื่อง “การใช้งานเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว” เป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการองค์ความรู้(Knowledge Management) ท่ีส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าขึ้นตาม
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 โดยทีมงานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าคู่มือเรื่อง “การใช้งานเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว” เพื่อ
ประกอบการใช้งานเว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โครงการท่ี
ส าคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หลักการอุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ รวมท้ังความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ เป็นประโยชน์
แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในการศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
และความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ เป็นประโยชน์แก่บุคลากรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นเครื่องมืออ านวย
ความสะดวก เป็นแหล่งข้อมูลในการส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังวัดสระแก้ว ขอขอบคุณข้าราชการ 
พนักงานราชการ ท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าชุดความรู้เรื่อง “การใช้งานเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สระแก้ว” ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
 
 
 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  
พฤศจิกายน 2556 
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การจัดการความรู้(Knowledge Management) 
การใช้งานเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

  ทีมงานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โครงการท่ีส าคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หลักการอุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ รวมทั้ง
ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว และความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ เป็นประโยชน์แก่บุคลากรของส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวก เป็นแหล่งข้อมูลในการส่งเสริมสหกรณ์ 

  ท้ังนี้ทีมงานสารสนเทศ จะพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป เพื่อให้มีความยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของผู้เข้า
เย่ียมชม และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ได้มากท่ีสุด 

  คู่มือท่ีจัดท าขึ้นมานี้เป็นคู่มือส าหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งข่าว และด้านการประกาศ/
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องมีช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน โดยทางผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ก าหนดให้ 

ระบบสมาชิก 

  ผู้ท่ีจะเข้ามาท าการอั๊พเดตข้อมูลในเว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จะต้องมี Username 
และ Password โดยทาง Admin เป็นผู้ก าหนดให้ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขเองในภายหลังได้ โดยการจะเข้ามาอั๊พเดต
ข้อมูลในเว็บไซต์ จะต้องท าการ Login ก่อน  

ระบบสมาชิก >> การ Login 

  1. ให้ผู้ใช้ เข้ามาท่ีหน้าเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว โดยใช้โปรแกรม Web browser เช่น 
Interner Explorer   Google Chrome   Firefox เป็นต้น เข้าไปท่ี http://webhost.cpd.go.th/cpd_sakao/    
จะปรากฎต้อนรับ ดังภาพ ให้คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ 

 

 

 

คลิก 

http://webhost.cpd.go.th/cpd_sakao/
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  2. เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์   

 

  3. เล่ือนหน้าจอลงมา แบบฟอร์ม Login จะอยู่ด้านซ้าย ให้กรอก Username และ Password 

ดังภาพ 

 

  4. หาก Username และ Password ถูกต้อง จะปรากฎดังภาพ ให้คลิก กลับหน้าเดิม 

 

  5. การ Login ส าเร็จ จะปรากฎรูปภาพของผู้ใช้ ทางด้านซ้ายของหน้าจอ ดังภาพ 

 

กรอก Username 
และ Password 

คลิก 
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ระบบสมาชิก >> การแก้ไข Profile ส่วนตัว 

  ผู้ใช้สามารถแก้ไข ข้อมูลส่วนตัวได้ ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

  1. คลิกแก้ไขประวัติ ดังภาพ 

 

  2. จะปรากฎข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก ดังภาพ 

 

ระบบสมาชิก >> การ Logout  

  วิธีการ Logout ให ้ผู้ใช้ คลิกท่ี Logut ดังภาพ 

 

 

 

 

คลิก 

คลิกเพื่อบันทึก 

คลิก 
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ระบบข่าว 

  เนื่องด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายท่ีจะให้หน่วยงานภายในกรมได้มีการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการท่ีส าคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข่าวคราวความเคล่ือนไหวของขบวนการสหกรณ์ 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์ ทีมงานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จึงได้
จัดท าระบบข่าวขึ้นมา เพื่ออ านวยความสะดวกในการส่งข่าวของบุคลากรจากแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งมีวิธีการใช้งาน
ระบบข่าว ดังต่อไปนี้ 

ระบบข่าว >> การเพิ่มข่าว 

  1. ผู้ใช้ต้องท าการ Login ก่อน ตามขั้นตอนการ Login ท่ีกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้เว็บไซต์แสดงเมนูใน
การเพิ่มข่าว(หากไม่ Login จะไม่มีสิทธิ์เพิ่มข่าว) เมื่อ Login แล้ว จะปรากฎภาพและช่ือผู้ Login ดังภาพ 

 

    2. เล่ือนมาด้านล่างในส่วนของข่าว ให้คลิกท่ีเมนู “เพิ่มข่าว” ดังภาพ 

 

Login 
เรียบร้อย 

เพิ่มข่าว 
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  3. จะปรากฎแบบฟอร์มการส่งข่าว ซึ่งประกอบไปด้วย 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ให้กรอก 
Who ใคร ใครเป็นประธาน ใครเป็นผู้ร่วมงาน ช่ือ ต าแหน่ง 
What ท าอะไร ท าอะไร หรือ โครงการอะไร 
Where ท่ีไหน เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีท านั้นอยู่ท่ีไหน 
When เมื่อไหร่ เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีท านั้นท าเมื่อวัน เดือน ปี ใด 
How อย่างไร มีกิจกรรมอะไรบ้าง หรือแนะน าส่งเสริมว่าอย่างไร 

อธิบายรายละเอียด 
Why เพื่ออะไร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่ออะไร อธิบาย 
วันท่ี ให้กรอกวันท่ีเกิดเหตุการณ์นี้ 
ข่าวโดย ช่ือผู้เรียบเรียงข่าว 
ภาพโดย ช่ือผู้ถ่ายภาพ 
กลุ่ม กลุ่มท่ีเป็นเจ้าของโครงการ 
รูปภาพประกอบ ท่ี 1 – 5 ให้เลือกภาพประกอบโครงการ จ านวน 5 ภาพ *หาก

ภาพมีขนาดใหญ่อาจอั๊พโหลดไม่ได้ ให้บันทึกไปก่อน
แล้วค่อยมาอั๊พโหลดทีละภาพ 

  4. เมื่อกรอกข้อมูลข่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกบันทึก ก็เป็นอันเสร็จส้ินการส่งข่าว 

 

ระบบข่าว >> การแก้ไขข่าว 

  ในกรณีท่ีข้อความข่าวผิด พิมพ์ตกหล่น หรือเพิ่มเติมเนื้อหา หรือเปล่ียนภาพประกอบข่าว ผู้ใช้สามารถเข้า
มาแก้ไขข่าวได้ ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

  1. เล่ือนหน้าเว็บไซต์ไปท่ีข่าวที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกแก้ไขดังภาพ 

 

 

คลิก 
แก้ไขข่าว 
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  2. จะปรากฎแบบฟอร์มการแก้ไขข่าว และเนื้อหาท่ีต้องการแก้ไข ดังภาพ 

 

  3. ให้ท าการแก้ไขรายละเอียดตามท่ีต้องการ จากนั้นคลิกบันทึก ก็เป็นอันเสร็จส้ินการแก้ไขข่าว 

 
คลิก 

บันทึก 


