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1.กดที่ปุ่ม สมัครสมาชิก 

2.กรอกข้อมูลให้ครบถ่้วน 

3.กดปุ่ม สมัครเลย 

การสมัครสมาชิก

เมื่อกดสมัครเสร็จแล้ว ระบบจะส่งการยืนยันอีเมล์  

ไปยังอีเมล์ที่ผู้ใช้งานสมัครไว้ 
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4.กดที่ปุ่ม  Confirm Email 

เมื่อยืนยันเสร็วแล้วระบบจะลิ้งค์ไปที่หน่้า เข้าสู่



Page I !6




การเข้าสู่ระบบ 

1.กรอกอีเมล์ และ รหัสผ่านผู้ใช้งาน 

2.กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
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ลืมรหัสผ่าน


1.กดปุ่ม ลืมรหัสผ่าน 

2.กรอกที่อยู่อีเมล์ 

3.กดปุ่มคำขอ
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เมื่อกดปุ่ม ลืมรหัสผ่านเสร็จแล้ว ระบบจะส่งการรีเซ็ทรหัสผ่าน ไปยังอีเมล์

4.กดที่ปุ่ม  CLICK HERE เพื่อรีเซ็ทรหัสผ่าน 

5.กรอกรหัสผ่่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน 

6.กดปุ่ม ส่งคำขอ
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1.กดปุ่ม เพิ่มบริษัท 

การสร้าง Workspace


2.กรอกข้อมูลบริษัท 

3.เสร็จแล้วกดปุ่ม สร้างบริษัท 
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ประเภทไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้

ไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้มีดังนี้ pdf, docx, pttx, xlsx, csv, txt, jpg, gif, psd, png, mp4, mp3, css, html, 
php, js, zip

ขั้นตอนการอัพโหลด

1. คลิกที่ปุ่ม “ใหม่” 
2. เลือกเมนู “อัพโหลด” และเลือกไฟล์ที่อัพโหลด 
3. เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อย จะปรากฎป๊อปอัพ รายการไฟล์ที่อัพโหลดขึ้นไป

การอัพโหลด
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ขั้นตอนการอัพโหลด

1. คลิกที่ปุ่ม “ใหม่” 
2. เลือกเมนู “โฟลเดอร์” จะปรากฎป๊อปอัพในการสร้าโฟลเดอร์ขึ้นมา  
3. กรอกชื่อโฟเดอร์ และ คำอธิบาย และกดสร้าง

การสร้างโฟลเดอร์
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การใช้เมนูในแต่ละไฟล์

คลิกขวาที่ไฟล์ จะปรากฎ เมนูดังต่อไปนี้

การแชร์เอกสาร

การแชร์สาธารณะ

การแชร์ผ่านลิงค์

การแชร์ไปยังผู้ใช้คนอื่น

การแชร์ เราสามารถแชร์เอกสารไปให้ทั้งผู้ใช้ หรือ บุคคลทั่วไปเข้าถึงเอกสารของเราได้ โดยการแชร์จะแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
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การแชร์สาธารณะ

การแชร์นี้ ผู้ใช้ภายในองค์กรทุกคนสามารถเข้าถึงได้

1. กำหนดสิทธิ์เข้าถึงเอกสาร  
2. เปิดการแชร์สาธารณะ 
3. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการแชร์
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การแชร์ผ่านลิงก์

การแชร์นี้ ผู้ที่มีลิงก์สามารถเข้าถึงเอกสารได้

1. กำหนดสิทธิ์เข้าถึงเอกสาร  
2. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการแชร์
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1. รายชื่อผู้เข้าถึงเอกสาร 

2. กำหนดสิทธิ์เข้าถึงเอกสาร 

3. ลบสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร 

4. บันทึกการแชร์เอกสาร

การใช้งานปุ่มขั้นสูง

เมื่อกดปุ่มขั้นสูงจะปรากฎ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสาร สามารถจัดการ การเข้าถึง และ  
ลบสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร
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การแชร์ไปยังผู้ใช้คนอื่น

การแชร์นี้ สามารถระบุผู้ที่จะแชร์ไปได้โดยตรง

1. ป้อนชื่อ หรือ อีเมล เพื่อค้นหาและเลือกผู้ที่ต้องการแชร์เอกสารไปให้ 
2. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร 
3. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการแชร์
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1. เลือกดัชนี 
2. กรอกข้อมูลของดัชนี 
3. บันทึกดัชนี

ขั้นตอนการบันทึกดัชนี

การจัดการดัชนี

ดัชนีคือตัวช่วยในการค้นหาของเอกสารนั้นๆ ได้โดยดัชนีนั้นจะถูกสร้างขึ้นโดย Admin เท่านั้น
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การคัดลอก

1. ค้นหาเอกสาร 
2. ไปยังเอกสารที่ต้องการวางการคัดลอก 
3. ยืนยันการคัดลอก

1. ค้นหาเอกสาร 
2. ไปยังเอกสารที่ต้องการวางการย้าย 
3. ยืนยันการย้าย

การย้าย
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การเปลี่ยนชื่อเอกสาร

1. กรอกชื่อใหม่ 
2. บันทึกการเปลี่ยนชื่อ
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การจัดการเวอร์ชั่น

เวอร์ชั่นเอกสารจะช่วยในการจัดเก็บโดยเราสามารถอัพเดทเอกสารใหม่ โดยเอกสารต้นฉบับยังคงอยู่

1. คลิกเพิ่มเวอร์ชั่น 
2. เลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการ และ ระบบจะให้ทำการอัพโหลดไฟล์ใหม่เข้าไป 
3. ปุ่มดาวน์โหลดเอกสาร 
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การลบเอกสาร

เมื่อลบเอกสารนั้นๆ แล้ว เอกสารดังกล่าวจะถูกนำไปยังเมนูถังขยะ

 ในเมนูถังขยะจะมีรายการเอกสารที่ลบจะถูมาพักไว้ในถังขยะ ถ้าหากอยากจะลบแบบถาวร ก็สามารถ 
คลิกขวาเพื่อลบได้อย่างถาวร
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การค้นหาขั้นสูง

 การค้นหาขั้นสูงจะช่วยในการค้นหาเอกสารโดยสามารถเจาะจงข้อมูลเอกสารที่เราต้องการค้นหาได้

1. คลิกที่ปุ่มค้นหาขั้นสูง 
2. กลุ่มการค้นหาที่ 1 คือ ประเภทไฟล์ และ ชื่อไฟล์ 
3. กลุ่มการค้นหาที่ 2 คือ วันที่แก้ไขล่าสุด 
4. กลุ่มการค้นหาที่ 3 คือ การเลือกดัชนี 
5. การเพิ่มเงื่อนไขดัชนี โดยสามารถเพิ่มเงื่อนไขดัชนีที่เราต้องการค้นได้ 
6. คลิกที่ปุ่มค้นหา 
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แชร์ถึงฉัน


แชร์ถึงฉัน คือ เอกสารที่บุคคลอื่น แชร์เอกสารมาถึงเรา เราสามารถ ดาวน์โหลด จัดการ

เวอร์ชั่นหรือลบ ขึ้นอยู่กับว่า บุคคลที่แชร์เอกสารมากำหนดสิทธิ์เป็นแบบดูได้อย่างเดียว  
หรือสามารถแก้ไขได้
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แชร์สาธารณะ


แชร์สาธารณะ คือ เอกสารที่บุคคลอื่นแชร์เอกสารเป็นแบบสาธารณะ สามารถดูและ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ ตามเงื่อนไขที่ผู้แชร์กำหนดสิทธิ์ไว้
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การสร้างแบบฟอร์ม


1.เข้าที่เมนู แบบฟอร์ม 

2.กดที่ปุ่มสร้างแบบฟอร์ม 

3.เลือกเครื่อง ในการสร้างแบบฟอร์ม 

4.เสร็จแล้ว กดปุ่ม บันทึก 
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การแก้ไขแบบฟอร์ม


1.เข้าที่เมนู แบบฟอร์ม 

2.เลือกฟอร์มที่ต้องการแก้ไข 

3.กดที่่ปุ่ม แก้ไข 
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4.เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วกดปุ่ม           เพื่อบันทึก 



Page I !28

 การลบแบบฟอร์ม


1.เข้าที่เมนู แบบฟอร์ม 

2.เลือกฟอร์มที่ต้องลบ 

3.กดที่่ปุ่ม  

4.กดปุ่ม ใช่,ลบเลย 
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การผูกแบบฟอร์มกับเทมเพลต


1.เข้าที่เมนู แบบฟอร์ม 

2.เลือกฟอร์มที่ต้องการผูกกับเทมเพลต 

3.กดที่ปุ่ม  

4.เลือกเทมเพลต ที่ต้องการผูก แล้วกดปุ่ม  
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การแชร์ฟอร์มแบบสาธารณะ

1.เข้าที่เมนู แบบฟอร์ม 

2.เลือกฟอร์มที่ต้องการแชร์สาธารณะ 

3.กดที่ปุ่มแชร์ 

4.กดเปิดการแชร์สาธารณะ  
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การแชร์ฟอร์มแบบลิ้งค์

1.เข้าที่เมนู แบบฟอร์ม 

2.เลือกฟอร์มที่ต้องการแชร์แบบลิ้งค์ 

3.คัดลอกลิ้งค์ของแบบฟอร์ม ในช่อง Link  
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การแชร์ฟอร์มไปยังบุคคลอื่น

1.เข้าที่เมนู แบบฟอร์ม 

2.เลือกฟอร์มที่ต้องการแชร์ไปยังบุคคลอื่น 

3.กรอกชื่อบุคคลที่ต้องการแชร์ 

4.เสร็จแล้วกดปุ่ม แชร์ฟอร์ม 
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มุมมองการแสดงแบบฟอร์ม

มุมมองจะมีด้วยกัน 4 แบบคือ  

 1.ฟอร์มของฉัน 

 2.ฟอร์มแชร์ถึงฉัน 

 3.ฟอร์มสาธารณะ 

 4.ฟอร์มทั้งหมด 

ฟอร์มของฉัน

1.กดที่ปุ่ม  

2.เลือกที่เมนู ฟอร์มของฉัน 
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ฟอร์มแชร์ถึงฉัน

ฟอร์มสาธารณะ

1.กดที่ปุ่ม  

2.เลือกที่เมนู ฟอร์มแชร์ถึงฉัน 

1.กดที่ปุ่ม  

2.เลือกที่เมนู ฟอร์มสาธารณะ 
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ฟอร์มทั้งหมด

1.กดที่ปุ่ม  

2.เลือกที่เมนู ฟอร์มทั้งหมด 
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การสร้างงาน

1.เข้าที่เมนู งาน 

2.กดที่ปุ่ม สร้างงาน 

3.กดที่ PDF Files เพื่อเลือกเอกสาร 
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4.เลือกไฟล์ที่ต้องการแนบโดยกดที่ปุ่ม            เพื่อแนบเอกสาร 

5.เมื่อเลือกไฟล์เสร็จแล้ว กดที่ปุ่ม ถัดไป  
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6.เลือกผู้อนุมัติโดยกดที่ คลิกฉัน 

7.กรอกชื่อผู้อนุมัติแล้ว กดที่ชื่อของผู้อนุมัติ 



Page I !39

 

8.กรอกชื่อผู้อนุมัติแล้ว  (ลำดับผู้อนุมัติจะเรียงจากบนลงล่างตามระดับ)  
สามารถกรอกอีเมล์ผู้อนุมัติ และกด Enter เพื่อให้สามารถอนุมัติงานภายนอกได ้

9.กรอกชื่องาน 
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10.เลือกระดับความสำคัญ

11.เลือกระยะเวลาครบกำหนด 
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12.เสร็จแล้วกดปุ่ม ถัดไป 

13.เลือกระดับผู้อนุมัติ 
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การอนุมัติงานภายใน

1.เข้าที่เมนู งาน หรือ ดูจากการแจ้งเตือน 

2.เลือกงานที่ต้องการอนุมัติ 

3.คลิกที่งาน เพื่อตรวจสอบเอกสารที่จะเซ็น 



Page I !43




เมื่ออนุมัติงานแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น งานสำเร็จ และ เอกสารฉบับนี้ถูกอนุมัติแล้ว

4.ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยม หน้าชื่อเอกสาร เพื่ออนุมัติ 

5.เสร็จแล้ว กดปุ่ม ยืนยัน 
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การปฏิเสธงานภายใน

1.เข้าที่เมนู งาน หรือ ดูจากการแจ้งเตือน 

2.เลือกงานที่ต้องการปฏิเสธ 

3.ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยม หน้าชื่อเอกสาร ที่ต้องการปฏิเสธ 

4.กดปุ่ม ปฏิเสธ 
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5.สามารถกรอกเหตุผลการปฏิเสธ และ กดปุ่ม ยืนยัน 
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การอนุมัติงานภายนอก

1.เข้าอีเมล์เพื่อนตรวจสอบงาน 

2.เมื่อเข้ามาแล้ว ให้กดปุ่ม VIEW TASK 

3.คลิกที่งาน เพื่อตรวจสอบเอกสารที่จะเซ็น 
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4.ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยม หน้าชื่อเอกสาร เพื่ออนุมัติ 

5.เสร็จแล้ว กดปุ่ม ยืนยัน 

6.วาดลายเซ็นเพื่ออนุมัติ 
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เมื่ออนุมัติงานแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น เอกสารฉบับนี้ถูกอนุมัติแล้ว
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การปฏิเสธงานภายนอก

1.เข้าอีเมล์เพื่อนตรวจสอบงาน 

2.เมื่อเข้ามาแล้ว ให้กดปุ่ม VIEW TASK 

3.คลิกที่งาน เพื่อตรวจสอบเอกสาร 
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4.ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยม หน้าชื่อเอกสาร ที่ต้องการปฏิเสธ 

5.เสร็จแล้ว กดปุ่ม ยืนยัน 

5.สามารถกรอกเหตุผลการปฏิเสธ และ กดปุ่ม ยืนยัน 
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การสร้างเทมเพลตงาน

1.เข้าที่เมนู สร้างเทมเพลต 

2.กดปุ่ม สร้างเทมเพลต 

3.กดปุ่ม คลิกฉันเพื่อเลือกผู้อนุมัติงาน 
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3.ป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมล์ 

4.เสร็จกดปุ่ม เพิ่ม

5.กรอกรายละเอียดงาน 

6.กดปุ่ม สร้างรูปแบบ
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กลุ่มของฉัน

1.เข้าที่เมนู กลุ่ม 

2.คลิกที่กลุ่มที่ต้องการเข้าไปดู 

เมนูภายในกลุ่ม

จะมีด้วยกัน 4 เมนูหลัก 

 1.ภาพรวม 

 2.เอกสารภายในกลุ่ม 

 3.เอกสารแชร์ถึงกลุ่ม 

 4.สมาชิก 
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เอกสารภายในกลุ่ม

ภาพรวม

ภาพรวมจะแสดงรายละเอียดการทำงานภายในกลุ่ม 

เป็นการจัดการเอกสารเฉพาะแค่ภายในกลุ่ม สิทธิ์การใช้งานของสมาชิก ขึ้นอยู่กับ 

ผู้ดูแลกลุ่มเป็นคนกำหนดสิทธิ์การใช้งาน 
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เอกสารแชร์ถึงกลุ่ม

เป็นการแชร์เอกสารจากภายนอกกลุ่ม เข้ามาในกลุ่ม 

สมาชิก

จะแสดงรายชื่อสมาชิกที่อยู่ภายในกลุ่มทั้งหมด 
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3.กรอกชื่อสมาชิกที่ต้องการเชิญเข้ากลุ่ม 

4.เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึก 

 หลังจากนี้จะมีคำเชิญส่งไปหาสมาชิก เพื่อตอบรับการเข้ากลุ่ม

การเพิ่มสมาชิกภายในกลุ่ม (สำหรับผู้ดูแลกลุ่ม)

1.เข้าที่เมนู สมาชิก 

2.กดปุ่ม เชิญสมาชิก
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การกำหนดสิทธิ์สมาชิกภายในกลุ่ม (สำหรับผู้ดูแลกลุ่ม)

1.เข้าที่เมนู สมาชิก 

2.เลือกแก้ขสิทธิ์

3.กำหนดสิทธิ์ เสร็จแล้ว กดปุ่ม บันทึก
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การเชิญสมาชิกออกจากกลุ่ม (สำหรับผู้ดูแลกลุ่ม)

1.เข้าที่เมนู สมาชิก 

2.เลือก เชิญออก
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ถังขยะ

1.คลิกขวาที่ไฟล์เอกสาร 

2.การ ลบ เอกสารนั้นจะถูกลบ แล้วไม่สามารถกู้คืนได้ 

3.การ กู้คืน เอกสารจะกลับไปอยู่ที่เดิม
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ผู้ดูแลระบบ

 ในส่วนของเมนู “ผู้ดูแลระบบ” ต้องเป็นผู้ใช้ที่ได้สิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเข้าใช้เมนูนี้ได้ โดย
ในเมนูนี้จะมี 
ส่วนของการจัดการหลัก ๆ ก็คือ  

1. การดูภาพรวม 
2. การจัดการสมาชิก 
3. การจัดการกลุ่ม 
4. การจัดการเทมเพลต 

1. การดูภาพรวม

ภาพรวมจะแสดงถึงส่วนใช้งานต่าง ๆ ของบริษัทของเรา
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1.1 การแก้ไขข้อมูบริษัท

การแก้ไขข้อมูลบริษัท ผู้ดูแลระบบสามารถกรอกข้อมูลบริษัท และ กดบันทึก 

ในส่วนนี้ระบบจะแสดงจำนวนวันคงเหลือ และ วันที่หมดอายุของแพ็คเกจที่ใช้อยู่

1.2. จำนวนแพ็คเกจคงเหลือ (วัน)
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ในส่วนนี้ระบบจะแสดงจำนวนสมาชิกทั้งหมดในระบบ และ จำนวนสมาชิกที่สามารถเพิ่มได้

1.3. จำนวนสมาชิกทั้งหมด

ในส่วนนี้ระบบจะแสดงจำนวนกลุ่มทั้งหมดในระบบ

1.4. จำนวนกลุ่มทั้งหมด
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พื้นที่เหลือคงเหลือ

พื้นที่ใช้ไปแล้ว

ในส่วนนี้ระบบจะแสดงจำนวนพื้นที่คงเหลือ และ พื้นที่ที่ใช้ไปแล้ว ว่าเหลือเท่าไหร่

1.5. พื้นที่ทั้งหมดในระบบ

ในส่วนนี้ระบบจะแสดงการอัพโหลดไฟล์ของผู้ใช้ว่ามีการอัพโหลดเอกสารประเภทใด เป็นจำนวนเท่าไหร่

1.6. อัตราการอัพโหลดไฟล์เอกสารของผู้ใช้
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2. การจัดการสมาชิก

ในส่วนนี้ผู้ดูแลระบบ จะสามารถแก้ไขข้อมูลสมาชิกในบริษัทได้ทั้งหมด

ในส่วนนี้เป็นการเชิญสมาชิกใหม่เข้ามาทำงานร่วมกันในระบบ

2.1. เชิญสมาชิก

กรอกอีเมลของผู้ใช้ และ กำหนดพื้นที่ใช้งานให้แก่ผู้ใช้ และรอให้ ผู้ใช้ยืนยันการเข้าใช้งานผ่านทางอีเมล
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แก้ไขข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
ปิดการเข้าใช้ของผู้ใช้ ทำให้
ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าสู่บริษัท
นี้ได้ แต่ยังคงข้อมูลเอาไว้ลบสมาชิกโดยข้อมูลของสมาชิก 

ทั้งหมดจะถูกลบไปด้วย

ในส่วนของการจัดการสมาชิกสามารถคลิกขวาที่รายชื่อสมาชิกและจะมีรายการเมนูปรากฎขึ้น

2.2. เชิญสมาชิก
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3. การจัดกลุ่ม

ในส่วนนี้ผู้ดูแลระบบ จะสามารถสร้างกลุ่มเพื่อให้สมาชิกแบ่งกลุ่มข้อมูลร่วมกันได้

การสร้างกลุ่มเพียงแค่ กรอกชื่อกลุ่ม , คำอธิบาย และกดสร้าง เพื่อสร้างกลุ่ม 

3.1.การสร้างกลุ่ม
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ในส่วนของการจัดการกลุ่มสามารถคลิกขวาที่รายชื่อกลุ่มและจะมีรายการเมนูปรากฎขึ้น

3.2.การจัดการกลุ่ม

 ปิดการเข้าใช้ของกลุ่ม 
ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าสู่
กลุ่มนี้ได้ แต่ยังคงข้อมูลลบกลุ่มโดยข้อมูลของ

กลุ่มทั้งหมดจะถูกลบ
ไปด้วย
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การสร้างกลุ่มเพียงแค่ กรอกชื่อดัชนี , หัวข้อดัชนี และประเภทดัชนี สามารถกดปุ่มเพิ่มหรือลบในหัวข้อ

4. การจัดการเทมเพลต

ในส่วนนี้ผู้ดูแลระบบ จะสามารถจัดการเทมเพลต โดยในส่วนของเทมเพลตมีดังนี้ ดัชนี และ โฟลเดอร์

4.1.1 การสร้างเทมเพลตดัชนี

4.1 เทมเพลตดัชนี ผู้ดูแลระบบจะสร้างรูปแบบดัชนีที่ให้ผู้ใช้ในระบบเลือกไปใช้เพื่อติดตามเอกสารได้
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การสร้างโฟลอร์เทตเพลตทำได้เช่นเดียวกับการสร้างโฟลเดอร์เอกสาร และสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ข้างใน

4.2.1 การสร้างเทมเพลตดัชนี

4.2 เทมเพลตโฟลเดอร์ ผู้ดูแลระบบจะสร้างรูปแบบโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บเอกสารให้ผู้ใช้ระบบสามารถจัด
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การแจ้งเตือน

1.คลิกที่ไอคอน          แถบด้านขวาบนสุด 

2.เสร็จแล้ว จะแสดงข้อมูลการแจ้งเตือนทั้งหมด
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คำเชิญ

1.คลิกที่ไอคอน          แถบด้านขวาบนสุด 

2.เสร็จแล้ว จะแสดงข้อมูลคำเชิญเพื่อเข้าร่วม 

3.ถ้าต้องการเข้าร่วมกลุ่ม กดปุ่ม เข้าร่วม 

4.ถ้าไม่ต้องการเข้าร่วมกดปุ่ม ปฏิเสธ
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พื้นที่ทำงาน

1.คลิกที่ไอคอน          แถบด้านขวาบนสุด 

2.เสร็จแล้ว จะแสดงพื้นที่ทำงานทั้งหมด
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บัญชีผู้ใช้งาน

มี 6 เมนูหลัก คือ 

 1.แก้ไขข้อมูลทั่วไป 

 2.แก้ไขอีเมล์ 

 3.แก้ไขรหัสผ่าน 

 4.ลายเซ็น 

 5.ตั้งค่ารหัสยืนยันตัวตน (2FA) 

 6.เปลี่ยนรูปภาพประจำตัว

แก้ไขข้อมูลทั่วไป

1.เข้าที่เมนู บัญชีผู้ใช้ 
2.เลือกที่ ข้อมูลทั่วไป  
3.กดปุ่ม แก้ไข
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4.กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 
5.เสร็จแล้ว กดปุ่ม บันทึก

แก้ไขข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
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แก้ไขอีเมล

1.เข้าที่เมนู บัญชีผู้ใช้ 
2.เลือกที่ อีเมล 
3.กดปุ่ม แก้ไข

4.กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 
5.เสร็จแล้ว กดปุ่ม บันทึก
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แก้ไขรหัสผ่าน

1.เข้าที่เมนู บัญชีผู้ใช้ 
2.เลือกที่ รหัสผ่าน 
3.กดปุ่ม แก้ไข

4.วาดลายเซ็น / อัพโหลดลายเซ็น 
5.เสร็จแล้ว กดปุ่ม บันทึก
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รหัสยืนยันตัวตน Two-Factor (2FA)

1.เข้าที่เมนู บัญชีผู้ใช้ 
2.เลือกที่ รหัสยืนยันตัวตน Two-Factor (2FA) 
3.กดปุ่ม แก้ไข แล้วกดที่เมนู ตั้งค่ารหัสยืนยันตัวตน

4.กรอกรหัสยืนยันตัวตน 
5.เสร็จแล้ว กดปุ่ม บันทึก
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เปลี่ยนรูปภาพประจำตัว

1.เข้าที่เมนู บัญชีผู้ใช้ 
2.เลือกที่ รูปภาพประจำตัว 
3.คลิกที่รูปเพื่อเปลี่ยนรูปภาพ


