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1  การเขาสูระบบบริหารการจัดการเว็บไซต 

 

 

 

เขาใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตไดท่ี  

5TUhttp://www.finearts.go.th/administrator U5T 

กรอกช่ือผูจัดทําขอมูล  และรหัสผานให

ถูกตอง  เสร็จแลวใหเลื่อนเมาสไปปลด lock 

ท่ีเครื่องมือปลด lock โดยทําการลากเมาสไป

ทางขวาใหสุด เมื่อทําการปลด lock แลว ให

ไปกดท่ีแถบเครื่องมือ Log In  ดังรูป 

 

  

http://www.finearts.go.th/administrator
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2 การจัดการเนือ้หาเกี่ยวกับองคกร 

 

                            

 
 

 
 

 

 

  

1) เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-Sitemap 

2) ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนู เก่ียวกับองคกร 

3) เมื่อเขามาในเมนูเก่ียวกับองคกรแลวจะพบ

หนาจอดังภาพ 
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3 การจัดการเนื้อหาขอมูลโครงสรางและบุคลากร 

 

 
1) เลือกหัวขอโครงสรางและบุคลากร 

2) จะปรากฎหนาจอดังภาพ หนาจอน้ีจะแสดงผลวา ช่ือเมนูน้ีคือ โครงสรางและบุคลากร  

 Published  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับการกําหนดการแสดงผลบนหนาเว็บไซต ถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหเมนู 

โครงสรางและบุคลากรแสดงผลบนเว็บไซต ผูจัดทําขอมูลสามารถปดการแสดงผลไดโดยเลือกท่ี No แตถาตองการเปด

การแสดงผลปกติใหเลือกท่ี Yes 

 Searchable ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเปดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถคนหาขอมูลโครงสรางและบุคลากร จาก 

เครื่องมือการคนหาของเว็บไซตได 

 Comments ฟงกช่ันกาใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถแสดงความคิดเห็นตอขอมูลท่ีปรากฎอยู

บนเว็บไซตได ซึ่งถาผูผูจัดทําขอมูลไมตองการใหผูใชงานแสดงความคิดเห็นตอขอมูล ผูผูจัดทําขอมูลสามารถปดได โดย

เลือกท่ี No 

 Frontpage ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหเน้ือหาขอมูลน้ี ไปปรากฎอยูท่ีหนาหลัก )Home  (ของเว็บไซต  
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 Categories ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเลือกวา ขอมูลโครงสรางบุคลากรน้ี จะไปอยูภายใตเมนูหลักใดไดบาง โดย

การเลือกท่ีช่ือของ Categories ตามท่ีผูจัดทําขอมูลตองการ 

 

 
 

 

 Primacy Category ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดเน้ือหาขอมูลของเมนูโครงสรางบุคลากร วาจะอยูภายใตเมนู

หลักอะไร เชน กําหนดใหอยูภายใตเมนูหลักเก่ียวกับองคกร เปนตน  

 Image  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับใสรูปภาพของเมนู  
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3.1 การจัดแตงและบันทึกขอมลูโครงสรางบุคลากร 

 
การจัดแตงขอมูลตางๆน้ันสามารถทําไดโดยงาย ผูจัดทําขอมูลสามารถกรอกขอมูลตางๆลงในชองกรอกขอมูลและ

สามารถใชเครื่องมือสําคัญ ๆ ในการจัดแตงขอมูลมีดังตอไปน้ี 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบอักษรผูจัดทําขอมูลสามารถเลือก B  เพ่ือกําหนดใหอักษรเปนตัวหนา   

I  เพ่ือกําหนดใหอักษรเปนตัวเอียง  และ U  เพ่ือขีดเสนใตเนนตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบการจัดวางบรรทัดขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน จัดใหชิดดานซาย  

จัดใหอยูตรงกลาง  จัดใหอยูชิดดานขวา และ จัดใหมีความเทากันท้ังซาย และ ขวาในทุกๆบรรทัด ตามลําดับ เปนตน 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดลักษณะของกลองการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ ผูจัดทํา

ขอมูลสามารถเลือกจัดวางขอมูลในรูปแบบตางๆไดตามตองการ 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบของตัวอักษรเชน กําหนดรูปแบบของหัวขอตามขนาดตางๆ 

ท่ีระบบไดมีมาใหเลือกใช ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกจากแถบเครื่องมือน้ีได 
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   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบตัวอักษร ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษร

ไดตามตองการ เชน กําหนดใหตัวอักษรของขอมูลในเว็บไซตเปนรูปแบบอักษร Tahoma เปนตน  

-   เครื่องมือน้ีใชกําหนดขนาดตัวอักษร 

-   เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีของตัวอักษร 

-  เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีพ้ืนหลังของตัวอักษร 

-   เครื่องมือน้ีใชสําหรับใสรูปภาพในบทความ สามารถทําไดโดย เลือกท่ีเครื่องมือ จะปรากฎหนอจอดัง

ภาพ 

 
 

ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกภาพจากไฟลภาพท่ีมีอยูใน Folder ของระบบ หรือจะทําการใสภาพใหมท่ีมีอยูใน

คอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูลลงในระบบก็ได  สําหรับการใสภาพใหมท่ีมาจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูลน้ัน ทํา

ไดโดย  

1) เลือกท่ีแถบ   

2) จะปรากฎหนาจอดังภาพ 
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  ผูจัดทําขอมูลทําการใสรูปภาพโดยเลือกท่ีปุม เรียกดู จากน้ันก็ทําการเลือกไฟลภาพ

ท่ีตองการจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูล เสร็จแลวก็กดท่ีปุม  

เมื่อทําการอัพโหลดไฟลเสร็จแลว จะปรากฎช่ือไฟลภาพท่ีไดทําการอัพโหลดไวบนแถบหนาจอดังภาพ 

 
เสร็จแลวใหทําการกดเลือกท่ีช่ือไฟล รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอรายละเอียดของภาพ  ดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถกําหนดคําประกอบรูปภาพ หรือ กําหนดขนาดของภาพไดโดยใสขอมูลตามชองตางๆไดตามความตองการ หรือ

หากตองการเช่ือมตออีเมล หรือ เว็บไซตอ่ืนๆ กับภาพน้ี ทําไดโดยเลือกท่ีแถบ  จะ

ปรากฎหนาจอดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถใสอีเมล หรือท่ีอยูเว็บไซตอ่ืนๆ ลงในชองท่ีอยูอางอิง URL หรือหากตองการเช่ือมโยงภาพน้ีกับภาพอ่ืน ก็

สามารถกดเลือกภาพอ่ืนท่ีตองการเช่ือมโยงไดท่ีแถบ ซึ่งการใสภาพน้ันจะมีการทํางาน

เหมือนกับการใสภาพเลือกภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอน้ีทุกประการ  เมื่อผูจัดทําขอมูลไดทําการเช่ือมโยงขอมูลตามท่ีตองการ

แลว ผูจัดทําขอมูลยังสามารถกําหนดการแสดงผลลิ้งคท่ีทําการเช่ือมโยงแลวใหมีการแสดงผลในหนาจอเดิม หรือแสดงผลในหนาจอ

ใหมไดโดยการเลือกท่ีแถบ  เสร็จแลวใหกดท่ีปุม ตกลง 
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3.2 รายละเอียดของขอมลู 

 

  เครื่องมือน้ี เปนการกําหนดช่ือผูทํารายการขอมูลน้ี  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวาขอมูลน้ีจะใหผูใดสามารถมองเห็นบนเว็บไซตไดบาง ถา

ตองการใหผูใชงานทุกทานสามารถเห็นขอมูลน้ีไดใหกดเลือกท่ี Public 

 เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันบันทึกขอมูล 

  เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการใหขอมูลน้ีแสดงผล  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการสิ้นสุดการแสดงผลขอมูลน้ีบนหนา

เว็บไซต 

 

1) Metadata  เปนขอมูลสําหรับคําอธิบาย หรือสวนขยายบทความเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต  

และเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลของ Search Engine  
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  เครื่องมือน้ีใชใสช่ือหัวขอของ Metadata เพ่ือใหคนหาขอมูลไดงาย 

   เครื่องมือน้ีเราอาจจะใส เปนช่ือบทความหรืออาจจะแตงเองใหสั้น ๆ แตไดใจความ 

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนด คําคน คําสั้นๆเพ่ือใหงายตอการหาขอมูล จะเปนคําเดียวหรือ

หลาย ๆ คําก็ได ถามีหลายคําใหใช  (,)คั่นกลางระหวางคํา แตถาไมใส ระบบจะกําหนดใหเองโดยอัตโนมัติ  

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนด Robots ใหทํา หรือไมทําอะไร ดวยพารามิเตอร ตอไปน้ี 

 * NOINDEX, FOLLOW     หามเก็บขอมูลในหนาน้ีแตสามารถไตลิ้งกไปได  

 * 8TINDEX, NOFOLLOW    เก็บขอมูลในหนาน้ีได แตหามไตลิ้งกภายในหนาน้ีตอไป 

 * 8TNOINDEX, NOFOLLOW   หามเก็บขอมูล หามไตลิ้งกตอไป 

 8TINDEX, FOLLOW 8T อันน้ีก็ท้ังเก็บขอมูลและไตลิ้งกตอไปได ตัวลางน้ีไมตองกําหนดก็ไดปลอยวางไวตัวระบบ 

จะใสใหโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนดช่ือผูใสขอมูล 

 

 

2) Tag  ฟงกช้ันน้ีเปนตัวกําหนด Tag ซึ่งเปนคํางายๆสั้นๆ หรือจะใสเปนประเภทของบทความก็ได ทําไดโดย

การใสช่ือ Tag ท่ีตองการลงในชองกรอกขอมูล แลวกด Add Tag  ดังรูป 
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3) การบันทึกขอมูล  เมื่อผูใชงานทําการใสขอมูลตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหกดท่ีบันทึก เปนอันเสร็จ

กระบวนการ ดังภาพ 
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4 การจัดการเนื้อหาขอมูลวิสัยทัศนและพันธกิจ 

 

 
 

1) เลือกหัวขอวิสัยทัศนและพันธกิจ 

2) จะปรากฎหนาจอดังภาพ หนาจอน้ีจะแสดงผลวา ช่ือเมนูน้ีคือ วิสัยทัศนและพันธกิจ 

 Published  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับการกําหนดการแสดงผลบนหนาเว็บไซต ถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหเมนู 

โครงสรางและบุคลากรแสดงผลบนเว็บไซต ผูจัดทําขอมูลสามารถปดการแสดงผลไดโดยเลือกท่ี No แตถาตองการเปด

การแสดงผลปกติใหเลือกท่ี Yes 

 Searchable ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเปดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถคนหาขอมูลวิสัยทัศนและพันธกิจจาก 

เครื่องมือการคนหาของเว็บไซตได 

 Comments ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถแสดงความคิดเห็นตอขอมูลท่ีปากฎอยู

บนเว็บไซตได ซึ่งถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหผูใชงานแสดงความคิดเห็นตอขอมูล ผูจัดทําขอมูลสามารถปดได โดย

เลือกท่ี No 
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 Frontpage ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหเน้ือหาขอมูลน้ี ไปปรากฎอยูท่ีหนาหลัก Homeของเว็บไซต 

 Categories ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเลือกวา ขอมูลวิสัยทัศนและพันธกิจน้ี จะไปอยูภายใตเมนูหลักใดไดบาง 

โดยการเลือกท่ีช่ือของ Categories ตามท่ีผูจัดทําขอมูลตองการ 

 

   
 

 Primacy Category ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดเน้ือหาขอมูลของเมนูวิสัยทัศนและพันธกิจวาจะอยูภายใต

เมนูหลักอะไร เชน กําหนดใหอยูภายใตเมนูหลักเก่ียวกับองคกร เปนตน  

 Image  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับใสรูปภาพของเมนู ซึ่งปกติเราจะไมใสรูปภาพในเมนูเพราะรูปภาพท่ีใสจะไม

ปรากฎบนหนาจอเว็บไซต 

 

4.1 การจัดแตงและบันทึกขอมลูวิสัยทัศน พันธกิจ 
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การจัดแตงขอมูลตางๆน้ันสามารถทําไดโดยงาย ผูจัดทําขอมูลสามารถกรอกขอมูลตางๆลงในชองกรอกขอมูลและสามารถใชเครื่องมือ

สําคัญ ๆ ในการจัดแตงขอมูลมีดังตอไปน้ี 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบอักษรผูใชงานสามารถเลือก B  เพ่ือกําหนดใหอักษรเปนตัวหนา   I  เพ่ือ

กําหนดใหอักษรเปนตัวเอียง  และ U  เพ่ือขีดเสนใตเนนตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบการจัดวางบรรทัดขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน จัดใหชิดดานซาย  จัด

ใหอยูตรงกลาง  จัดใหอยูชิดดานขวา และ จัดใหมีความเทากันท้ังซาย และ ขวาในทุกๆบรรทัด ตามลําดับ เปนตน 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดลักษณะของกลองการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ ผูจัดทําขอมูล

สามารถเลือกจัดวางขอมูลในรูปแบบตางๆไดตามตองการ 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบของตัวอักษรเชน กําหนดรูปแบบของหัวขอตามขนาดตางๆ ท่ี

ระบบไดมีมาใหเลือกใช ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกจากแถบเครื่องมือน้ีได 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบตัวอักษร ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรได

ตามตองการ เชน กําหนดใหตัวอักษรของขอมูลในเว็บไซตเปนรูปแบบอักษร Tahoma เปนตน  

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดขนาดตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีของตัวอักษร 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีพ้ืนหลังของตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชสําหรับใสรูปภาพในบทความ สามารถทําไดโดย เลือกท่ีเครื่องมือ จะปรากฎหนอจอดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกภาพจากไฟลภาพท่ีมีอยูใน Folder ของระบบ หรือจะทําการใสภาพใหมท่ีมีอยูในคอมพิวเตอรลงในระบบ

ก็ได  สําหรับการใสภาพใหมท่ีตองการท่ีมาจากเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน ทําไดโดย  

1) เลือกท่ีแถบ   

2) จะปรากฎหนาจอดังภาพ 

 
 

  ผูจัดทําขอมูลทําการใสรูปภาพโดยเลือกท่ีปุม เรียกดู จากน้ันก็ทําการเลือกไฟลภาพ

ท่ีตองการจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูล เสร็จแลวก็กดท่ีปุม  

เมื่อทําการอัพโหลดไฟลเสร็จแลว จะปรากฎช่ือไฟลภาพท่ีไดทําการอัพโหลดไวบนแถบหนาจอดังภาพ 
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เสร็จแลวใหทําการกดเลือกท่ีช่ือไฟล รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอรายละเอียดของภาพ  ดังภาพ 

 
ผูใชงานสามารถกําหนดคําประกอบรูปภาพ หรือ กําหนดขนาดของภาพไดโดยใสขอมูลตามชองตางๆไดตามความตองการ หรือหาก

ตองการเช่ือมตอ อีเมล หรือ เว็บไซตอ่ืนๆ กับภาพน้ี ทําไดโดยเลือกท่ีแถบ  จะปรากฎ

หนาจอดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถใสอีเมล หรือท่ีอยูเว็บไซตอ่ืนๆ ลงในชองท่ีอยูอางอิง URL หรือหากตองการเช่ือมโยงภาพน้ีกับภาพอ่ืน ก็

สามารถกดเลือกภาพอ่ืนท่ีตองการเช่ือมโยงไดท่ีแถบ ซึ่งการใสภาพน้ันจะมีการทํางาน

เหมือนกับการใสภาพ เลือกภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอน้ีทุกประการ  เมื่อผูจัดทําขอมูลไดทําการเช่ือมโยงขอมูลตามท่ีตองการ

แลว ผูจัดทําขอมูลยังสามารถกําหนดการแสดงผลลิ้งคท่ีทําการเช่ือมโยงแลวใหมีการแสดงผลในหนาจอเดิม หรือแสดงผลในหนาจอ

ใหมไดโดยการเลือกท่ีแถบ  เสร็จแลวใหกดท่ีปุม ตกลง 
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4.2 รายละเอียดของขอมลู 

 

  เครื่องมือน้ี เปนการกําหนดช่ือผูทํารายการขอมูลน้ี  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวาขอมูลน้ีจะใหผูใดสามารถมองเห็นบนเว็บไซตไดบาง ถา

ตองการใหผูใชงานทุกทานสามารถเห็นขอมูลน้ีไดใหกดเลือกท่ี Public 

 เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันบันทึกขอมูล 

  เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการใหขอมูลน้ีแสดงผล  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการสิ้นสุดการแสดงผลขอมูลน้ีบนหนา

เว็บไซต 

 

1) Metadata  เปนขอมูลสําหรับคําอธิบาย หรือสวนขยายบทความเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต  

และเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลของ Search Engine  
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  เครื่องมือน้ีใชใสช่ือหัวขอของ Metadata เพ่ือใหคนหาขอมูลไดงาย 

   เครื่องมือน้ีเราอาจจะใส เปนช่ือบทความหรืออาจจะแตงเองใหสั้น ๆ แตไดใจความ 

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนด คําคน คําสั้นๆเพ่ือใหงายตอการหาขอมูล จะเปนคําเดียวหรือ

หลาย ๆ คําก็ได ถามีหลายคําใหใช  (,)คั่นกลางระหวางคํา แตถาไมใส ระบบจะกําหนดใหเองโดยอั ตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนด Robots ใหทํา หรือไมทําอะไร ดวยพารามิเตอร ตอไปน้ี 

 * NOINDEX, FOLLOW     หามเก็บขอมูลในหนาน้ีแตสามารถไตลิ้งกไปได  

 * 8TINDEX, NOFOLLOW    เก็บขอมูลในหนาน้ีได แตหามไตลิ้งกภายในหนาน้ีตอไป 

 * 8TNOINDEX, NOFOLLOW   หามเก็บขอมูล หามไตลิ้งกตอไป 

 8TINDEX, FOLLOW 8T อันน้ีก็ท้ังเก็บขอมูลและไตลิ้งกตอไปได ตัวลางน้ีไมตองกําหนดก็ไดปลอยวางไวตัวระบบ 

จะใสใหโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนดช่ือผูใสขอมูล 

 

 

2) Tag  ฟงกช้ันน้ีเปนตัวกําหนด Tag ซึ่งเปนคํางายๆสั้นๆ หรือจะใสเปนประเภทของบทความก็ได ทําไดโดย

การใสช่ือ Tag ท่ีตองการลงในชองกรอกขอมูล แลวกด Add Tag  ดังรูป 
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3) การบันทึกขอมูล  เมื่อผูใชงานทําการใสขอมูลตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหกดท่ีบันทึก เปนอันเสร็จ

กระบวนการ ดังภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 การจัดการเนื้อหาขอมูลแผนท่ี 
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1) เลือกหัวขอโครงสรางแผนท่ี 

2) จะปรากฎหนาจอดังภาพ หนาจอน้ีจะแสดงผลวา ช่ือเมนูน้ีคือ แผนท่ี 

 Published  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับการกําหนดการแสดงผลบนหนาเว็บไซต ถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหเมนู 

แผนท่ีแสดงผลบนเว็บไซต ผูจัดทําขอมลูสามารถปดการแสดงผลไดโดยเลือกท่ี No แตถาตองการเปดการแสดงผลปกติ

ใหเลือกท่ี Yes 

 Searchable ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเปดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถคนหาขอมูลแผนท่ี จาก เครื่องมือการคนหา

ของเว็บไซตได 

 Comments ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถแสดงความคิดเห็นตอขอมูลท่ีปรากฎอยู

บนเว็บไซตได ซึ่งถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหผูใชงานแสดงความคิดเห็นตอขอมูล ผูจัดทําขอมูลสามารถปดได โดย

เลือกท่ี No 

 Frontpage ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหเน้ือหาขอมูลน้ี ไปปรากฎอยูท่ีหนาหลัก Homeของเว็บไซต 

 Categories ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเลือกวา ขอมูลแผนท่ีน้ี จะไปอยูภายใตเมนูหลักใดไดบาง โดยการเลือกท่ีช่ือ

ของ Categories ตามท่ีผูจัดทําขอมูลตองการ 
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 Primacy Category ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดเน้ือหาขอมูลของเมนูแผนท่ีวาจะอยูภายใตเมนูหลักอะไร 

เชน กําหนดใหอยูภายใตเมนูหลักเก่ียวกับองคกร เปนตน  

 Image  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับใสรูปภาพของเมนู  

 
 

 ขอมูลแผนท่ีตั้ง  ในชองน้ีใหระบุขอมูลท่ีอยู ท่ีตั้งของกรมศิลปากรลงไป ซึ่งระบบจะทําการเช่ือมตอขอมูลกับ 

แอพพลิเคช่ันของ google เพ่ือการแสดงผลในรูปแบบของ google map 

 อัลบ้ัมรูปสถานท่ี  ใหระบุอัลบ้ัมรูปสถานท่ีของกรมศิลปากร 

 ท่ีตั้ง  ในชองน้ีใหระบุขอมูลท่ีอยูท่ีตั้งของกรมศิลปากรลงไป 
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 โทรศัพท  ในชองน้ีใหกรอกขอมูลเบอรโทรศัพทตางๆลงไป 

5.1 รายละเอียดของขอมลู 

 

  เครื่องมือน้ี เปนการกําหนดช่ือผูทํารายการขอมูลน้ี  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวาขอมูลน้ีจะใหผูใดสามารถมองเห็นบนเว็บไซตไดบาง ถา

ตองการใหผูใชงานทุกทานสามารถเห็นขอมูลน้ีไดใหกดเลือกท่ี Public 

 เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันบันทึกขอมูล 

  เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการใหขอมูลน้ีแสดงผล  
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   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการสิ้นสุดการแสดงผลขอมูลน้ีบนหนา

เว็บไซต 

 

1) Metadata  เปนขอมูลสําหรับคําอธิบาย หรือสวนขยายบทความเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต  

และเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลของ Search Engine  

 
 

  เครื่องมือน้ีใชใสช่ือหัวขอของ Metadata เพ่ือใหคนหาขอมูลไดงาย 

   เครื่องมือน้ีเราอาจจะใส เปนช่ือบทความหรืออาจจะแตงเองใหสั้น ๆ แตไดใจความ 

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนด คําคน คําสั้นๆเพ่ือใหงายตอการหาขอมูล จะเปนคําเดียวหรือ

หลาย ๆ คําก็ได ถามีหลายคําใหใช  (,)คั่นกลางระหวางคํา แตถาไมใส ระบบจะกําหนดใหเองโดยอัตโนมัติ  

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนด Robots ใหทํา หรือไมทําอะไร ดวยพารามิเตอร ตอไปน้ี 

 * NOINDEX, FOLLOW     หามเก็บขอมูลในหนาน้ีแตสามารถไตลิ้งกไปได  

 * 8TINDEX, NOFOLLOW    เก็บขอมูลในหนาน้ีได แตหามไตลิ้งกภายในหนาน้ีตอไป 

 * 8TNOINDEX, NOFOLLOW   หามเก็บขอมูล หามไตลิ้งกตอไป 

 8TINDEX, FOLLOW 8T อันน้ีก็ท้ังเก็บขอมูลและไตลิ้งกตอไปได ตัวลางน้ีไมตองกําหนดก็ไดปลอยวางไวตัวระบบ 

จะใสใหโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนดช่ือผูใสขอมูล 
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2) Tag  ฟงกช้ันน้ีเปนตัวกําหนด Tag ซึ่งเปนคํางายๆสั้นๆ หรือจะใสเปนประเภทของบทความก็ได ทําไดโดย

การใสช่ือ Tag ท่ีตองการลงในชองกรอกขอมูล แลวกด Add Tag  ดังรูป 

 

 
 

3) การบันทึกขอมูล  เมื่อผูใชงานทําการใสขอมูลตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหกดท่ีบันทึก เปนอันเสร็จ

กระบวนการ ดังภาพ 
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6 การจัดการเนื้อหาขอมูลการติดตอ 

 

 
 

1) เลือกหัวขอการติดตอ 

2) จะปรากฎหนาจอดังภาพ หนาจอน้ีจะแสดงผลวา ช่ือเมนูน้ีคือ การติดตอ 

 Published  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับการกําหนดการแสดงผลบนหนาเว็บไซต ถาผูจัดทําขอมูลไมตองการให

เมนู โครงสรางและบุคลากรแสดงผลบนเว็บไซต ผูจัดทําขอมูลสามารถปดการแสดงผลไดโดยเลือกท่ี No แตถา

ตองการเปดการแสดงผลปกติใหเลือกท่ี Yes 

 Searchable ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเปดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถคนหาขอมูลการติดตอ จาก เครื่องมือ

การคนหาของเว็บไซตได 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 34 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

 Comments ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถแสดงความคิดเห็นตอขอมูลท่ี

ปรากฎอยูบนเว็บไซตได ซึ่งถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหผูใชงานแสดงความคิดเห็นตอขอมูล ผูจัดทําขอมูล

สามารถปดได โดยเลือกท่ี No 

 Frontpage ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหเน้ือหาขอมูลน้ี ไปปรากฎอยูท่ีหนาหลัก Homeของเว็บไซต 

 Categories ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเลือกวา ขอมูลการติดตอน้ี จะไปอยูภายใตเมนูหลักใดไดบาง โดยการ

เลือกท่ีช่ือของ Categories ตามท่ีผูจัดทําขอมูลตองการ 

 

 
 

 

 Primacy Category ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดเน้ือหาขอมูลของเมนูการติดตอ วาจะอยูภายใตเมนู

หลักอะไร เชน กําหนดใหอยูภายใตเมนูหลักเก่ียวกับองคกร เปนตน  

3) ท่ีตั้ง  ในชองน้ีใหผูใชงานกรอกท่ีอยูของหนวยงานลงไป 

4) โทรศัพท  ในชองน้ีใหผูใชงานกรอกขอมูลเบอรโทรศัพทของหนวยงานลงไป 
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5) เวลาเปดปด  ในชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลทําการกรอกขอมูลเวลาเปดปดลงไป 

6) รายละเอียดการติดตอ  ในชองน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถกรอกรายละเอียดการติดตอลงไปได โดยสามารถใสรูป ใส

ขอความจัดหนาเอกสารตางๆไดตามฟงช่ันการใชงานท่ีสําคัญ ๆ ดังตอไปน้ี 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบอักษรผูใชงานสามารถเลือก B เพ่ือกําหนดใหอักษรเปนตัวหนา  

 I  เพ่ือกําหนดใหอักษรเปนตัวเอียง  และ U  เพ่ือขีดเสนใตเนนตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบการจัดวางบรรทัดขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน จัดใหชิด

ดานซาย  จัดใหอยูตรงกลาง  จัดใหอยูชิดดานขวา และ จัดใหมีความเทากันท้ังซาย และ ขวาในทุกๆบรรทัด 

ตามลําดับ เปนตน 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดลักษณะของกลองการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ 

ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกจัดวางขอมูลในรูปแบบตางๆไดตามตองการ 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบของตัวอักษรเชน กําหนดรูปแบบของหัวขอตามขนาด

ตางๆ ท่ีระบบไดมีมาใหเลือกใช ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกจากแถบเครื่องมือน้ีได 
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 -   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบตัวอักษร ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกรูปแบบ

ตัวอักษรไดตามตองการ เชน กําหนดใหตัวอักษรของขอมูลในเว็บไซตเปนรูปแบบอักษร Tahoma เปนตน  

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดขนาดตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีของตัวอักษร 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีพ้ืนหลังของตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชสําหรับใสรูปภาพในบทความ สามารถทําไดโดย เลือกท่ีเครื่องมือ จะปรากฎหนอจอดัง

ภาพ 

 
 

ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกภาพจากไฟลภาพท่ีมีอยูใน Folder ของระบบ หรือจะทําการใสภาพใหมท่ีมีอยูในคอมพิวเตอรของผูจัดทํา

ขอมูลลงในระบบก็ได  สําหรับการใสภาพใหมท่ีตองการท่ีมาจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูลน้ัน ทําไดโดย  

1) เลือกท่ีแถบ   

2) จะปรากฎหนาจอดังภาพ 
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  ผูจัดทําขอมูลทําการใสรูปภาพโดยเลือกท่ีปุม เรียกดู จากน้ันก็ทําการเลือกไฟลภาพ

ท่ีตองการจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูล เสร็จแลวก็กดท่ีปุม  

เมื่อทําการอัพโหลดไฟลเสร็จแลว จะปรากฎช่ือไฟลภาพท่ีไดทําการอัพโหลดไวบนแถบหนาจอดังภาพ 

 
เสร็จแลวใหทําการกดเลือกท่ีช่ือไฟล รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอรายละเอียดของภาพ  ดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถกําหนดคําประกอบรูปภาพ หรือ กําหนดขนาดของภาพไดโดยใสขอมูลตามชองตางๆไดตามความตองการ หรือ

หากตองการเช่ือมตออีเมล หรือ เว็บไซตอ่ืนๆ กับภาพน้ี ทําไดโดยเลือกท่ีแถบ  จะ

ปรากฎหนาจอดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถใสอีเมล หรือท่ีอยูเว็บไซตอ่ืนๆ ลงในชองท่ีอยูอางอิง URL หรือหากตองการเช่ือมโยงภาพน้ีกับภาพอ่ืน ก็

สามารถกดเลือกภาพอ่ืนท่ีตองการเช่ือมโยงไดท่ีแถบ ซึ่งการใสภาพน้ันจะมีการทํางาน

เหมือนกับการใสภาพเลือกภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอน้ีทุกประการ  เมื่อผูจัดทําขอมูลไดทําการเช่ือมโยงขอมูลตามท่ีตองการ

แลว ผูจัดทําขอมูลยังสามารถกําหนดการแสดงผลลิ้งคท่ีทําการเช่ือมโยงแลวใหมีการแสดงผลในหนาจอเดิม หรือแสดงผลในหนาจอ

ใหมไดโดยการเลือกท่ีแถบ  เสร็จแลวใหกดท่ีปุม ตกลง 

 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 40 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

6.1 รายละเอียดของขอมลู 

 

  เครื่องมือน้ี เปนการกําหนดช่ือผูทํารายการขอมูลน้ี  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวาขอมูลน้ีจะใหผูใดสามารถมองเห็นบนเว็บไซตไดบาง ถา

ตองการใหผูใชงานทุกทานสามารถเห็นขอมูลน้ีไดใหกดเลือกท่ี Public 

 เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันบันทึกขอมูล 

  เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการใหขอมูลน้ีแสดงผล  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการสิ้นสุดการแสดงผลขอมูลน้ีบนหนา

เว็บไซต 

 

1) Metadata  เปนขอมูลสําหรับคําอธิบาย หรือสวนขยายบทความเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต  

และเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลของ Search Engine  
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  เครื่องมือน้ีใชใสช่ือหัวขอของ Metadata เพ่ือใหคนหาขอมูลไดงาย 

   เครื่องมือน้ีเราอาจจะใส เปนช่ือบทความหรืออาจจะแตงเองใหสั้น ๆ แตไดใจความ 

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนด คําคน คําสั้นๆเพ่ือใหงายตอการหาขอมูล จะเปนคําเดียวหรือ

หลาย ๆ คําก็ได ถามีหลายคําใหใช  (,)คั่นกลางระหวางคํา แตถาไมใส ระบบจะกําหนดใหเองโดยอัตโนมัติ  

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนด Robots ใหทํา หรือไมทําอะไร ดวยพารามิเตอร ตอไปน้ี 

 * NOINDEX, FOLLOW     หามเก็บขอมูลในหนาน้ีแตสามารถไตลิ้งกไปได  

 * 8TINDEX, NOFOLLOW    เก็บขอมูลในหนาน้ีได แตหามไตลิ้งกภายในหนาน้ีตอไป 

 * 8TNOINDEX, NOFOLLOW   หามเก็บขอมูล หามไตลิ้งกตอไป 

 8TINDEX, FOLLOW 8T อันน้ีก็ท้ังเก็บขอมูลและไตลิ้งกตอไปได ตัวลางน้ีไมตองกําหนดก็ไดปลอยวางไวตัวระบบ 

จะใสใหโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนดช่ือผูใสขอมูล 

 

 

2) Tag  ฟงกช้ันน้ีเปนตัวกําหนด Tag ซึ่งเปนคํางายๆสั้นๆ หรือจะใสเปนประเภทของบทความก็ได ทําไดโดย

การใสช่ือ Tag ท่ีตองการลงในชองกรอกขอมูล แลวกด Add Tag  ดังรูป 
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3) การบันทึกขอมูล  เมื่อผูใชงานทําการใสขอมูลตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหกดท่ีบันทึก เปนอันเสร็จ

กระบวนการ ดังภาพ 
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7 การจัดการเนื้อหาขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 

 
1) เลือกหัวขอ หนาท่ีความรับผิดชอบ จะปรากฎหนาจอดังภาพ หนาจอน้ีจะแสดงผลวา ช่ือเมนูน้ีคือ หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 Published  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับการกําหนดการแสดงผลบนหนาเว็บไซต ถาผูใชงานไมตองการใหเมนู 

หนาท่ีความรับผิดชอบ แสดงผลบนเว็บไซต ผูจัดทําขอมูลสามารถปดการแสดงผลไดโดยเลือกท่ี No แตถาตองการเปด

การแสดงผลปกติใหเลือกท่ี Yes 

 Searchable ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเปดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถคนหาขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบ จาก 

เครื่องมือการคนหาของเว็บไซตได 

 Comments ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถแสดงความคิดเห็นตอขอมูลท่ีปรากฎอยู

บนเว็บไซตได ซึ่งถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหผูใชงานแสดงความคิดเห็นตอขอมูล ผูจัดทําขอมูลสามารถปดได โดย

เลือกท่ี No 

 Frontpage ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหเน้ือหาขอมูลน้ี ไปปรากฎอยูท่ีหนาหลัก Homeของเว็บไซต 
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 Categories ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเลือกวา หนาท่ีความรับผิดชอบ น้ี จะไปอยูภายใตเมนูหลักใดไดบาง โดย

การเลือกท่ีช่ือของ Categories ตามท่ีผูจัดทําขอมูลตองการ 

 
 Primacy Category ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดเน้ือหาขอมูลของเมนูหนาท่ีความรับผิดชอบ วาจะอยูภายใต

เมนูหลักอะไร เชน กําหนดใหอยูภายใตเมนูหลักเก่ียวกับองคกร เปนตน  

 รูปภาพประกอบ ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับใสรูปภาพของเมนู  

7.1 การจัดแตงและบันทึกขอมลูหนาท่ีความรับผิดชอบ  

 
 

การจัดแตงขอมูลตางๆน้ันสามารถทําไดโดยงาย ผูจัดทําขอมูลสามารถกรอกขอมูลตางๆลงในชองกรอกขอมูลและสามารถใชเครื่องมือ

สําคัญ ๆ ในการจัดแตงขอมูลมีดังตอไปน้ี 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบอักษรผูใชงานสามารถเลือก B  เพ่ือกําหนดใหอักษรเปนตัวหนา   I  เพ่ือ

กําหนดใหอักษรเปนตัวเอียง  และ U  เพ่ือขีดเสนใตเนนตัวอักษร 
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   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบการจัดวางบรรทัดขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน จัดใหชิดดานซาย  จัด

ใหอยูตรงกลาง  จัดใหอยูชิดดานขวา และ จัดใหมีความเทากันท้ังซาย และ ขวาในทุกๆบรรทัด ตามลําดับ เปนตน 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดลักษณะของกลองการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ ผูจัดทําขอมูล

สามารถเลือกจัดวางขอมูลในรูปแบบตางๆไดตามตองการ 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบของตัวอักษรเชน กําหนดรูปแบบของหัวขอตามขนาดตางๆ ท่ี

ระบบไดมีมาใหเลือกใช ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกจากแถบเครื่องมือน้ีได 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบตัวอักษร ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรได

ตามตองการ เชน กําหนดใหตัวอักษรของขอมูลในเว็บไซตเปนรูปแบบอักษร Tahoma เปนตน  

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดขนาดตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีของตัวอักษร 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีพ้ืนหลังของตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชสําหรับใสรูปภาพในบทความ สามารถทําไดโดย เลือกท่ีเครื่องมือ จะปรากฎหนอจอดังภาพ 

 
 

ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกภาพจากไฟลภาพท่ีมีอยูใน Folder ของระบบ หรือจะทําการใสภาพใหมท่ีมีอยูในคอมพิวเตอรลงในระบบ

ก็ได  สําหรับการใสภาพใหมท่ีตองการท่ีมาจากเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน ทําไดโดย  

3) เลือกท่ีแถบ   
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4) จะปรากฎหนาจอดังภาพ 

 
 

  ผูจัดทําขอมูลทําการใสรูปภาพโดยเลือกท่ีปุม เรียกดู จากน้ันก็ทําการเลือกไฟลภาพ

ท่ีตองการจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูล เสร็จแลวก็กดท่ีปุม  

เมื่อทําการอัพโหลดไฟลเสร็จแลว จะปรากฎช่ือไฟลภาพท่ีไดทําการอัพโหลดไวบนแถบหนาจอดังภาพ 

 
เสร็จแลวใหทําการกดเลือกท่ีช่ือไฟล รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอรายละเอียดของภาพ  ดังภาพ 
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ผูใชงานสามารถกําหนดคําประกอบรูปภาพ หรือ กําหนดขนาดของภาพไดโดยใสขอมูลตามชองตางๆไดตามความตองการ หรือหาก

ตองการเช่ือมตอ อีเมล หรือ เว็บไซตอ่ืนๆ กับภาพน้ี ทําไดโดยเลือกท่ีแถบ  จะปรากฎ

หนาจอดังภาพ 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 48 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

 
ผูจัดทําขอมูลสามารถใสอีเมล หรือท่ีอยูเว็บไซตอ่ืนๆ ลงในชองท่ีอยูอางอิง URL หรือหากตองการเช่ือมโยงภาพน้ีกับภาพอ่ืน ก็

สามารถกดเลือกภาพอ่ืนท่ีตองการเช่ือมโยงไดท่ีแถบ ซึ่งการใสภาพน้ันจะมีการทํางาน

เหมือนกับการใสภาพ เลือกภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอน้ีทุกประการ  เมื่อผูจัดทําขอมูลไดทําการเช่ือมโยงขอมูลตามท่ีตองการ

แลว ผูจัดทําขอมูลยังสามารถกําหนดการแสดงผลลิ้งคท่ีทําการเช่ือมโยงแลวใหมีการแสดงผลในหนาจอเดิม หรือแสดงผลในหนาจอ

ใหมไดโดยการเลือกท่ีแถบ  เสร็จแลวใหกดท่ีปุม ตกลง 
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7.2 รายละเอียดของขอมลู 

 

  เครื่องมือน้ี เปนการกําหนดช่ือผูทํารายการขอมูลน้ี  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวาขอมูลน้ีจะใหผูใดสามารถมองเห็นบนเว็บไซตไดบาง ถา

ตองการใหผูใชงานทุกทานสามารถเห็นขอมูลน้ีไดใหกดเลือกท่ี Public 

 เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันบันทึกขอมูล 

  เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการใหขอมูลน้ีแสดงผล  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการสิ้นสุดการแสดงผลขอมูลน้ีบนหนา

เว็บไซต 

 

1) Metadata  เปนขอมูลสําหรับคําอธิบาย หรือสวนขยายบทความเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต  

และเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลของ Search Engine  
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  เครื่องมือน้ีใชใสช่ือหัวขอของ Metadata เพ่ือใหคนหาขอมูลไดงาย 

   เครื่องมือน้ีเราอาจจะใส เปนช่ือบทความหรืออาจจะแตงเองใหสั้น ๆ แตไดใจความ 

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนด คําคน คําสั้นๆเพ่ือใหงายตอการหาขอมูล จะเปนคําเดียวหรือ

หลาย ๆ คําก็ได ถามีหลายคําใหใช  (,)คั่นกลางระหวางคํา แตถาไมใส ระบบจะกําหนดใหเองโดยอัตโนมัติ  

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนด Robots ใหทํา หรือไมทําอะไร ดวยพารามิเตอร ตอไปน้ี 

 * NOINDEX, FOLLOW     หามเก็บขอมูลในหนาน้ีแตสามารถไตลิ้งกไปได  

 * 8TINDEX, NOFOLLOW    เก็บขอมูลในหนาน้ีได แตหามไตลิ้งกภายในหนาน้ีตอไป 

 * 8TNOINDEX, NOFOLLOW   หามเก็บขอมูล หามไตลิ้งกตอไป 

 8TINDEX, FOLLOW 8T อันน้ีก็ท้ังเก็บขอมูลและไตลิ้งกตอไปได ตัวลางน้ีไมตองกําหนดก็ไดปลอยวางไวตัวระบบ 

จะใสใหโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนดช่ือผูใสขอมูล 

 

 

2) Tag  ฟงกช้ันน้ีเปนตัวกําหนด Tag ซึ่งเปนคํางายๆสั้นๆ หรือจะใสเปนประเภทของบทความก็ได ทําไดโดย

การใสช่ือ Tag ท่ีตองการลงในชองกรอกขอมูล แลวกด Add Tag  ดังรูป 
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3) การบันทึกขอมูล  เมื่อผูใชงานทําการใสขอมูลตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหกดท่ีบันทึก เปนอันเสร็จ

กระบวนการ ดังภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 การจัดการเนื้อหาขอมูลประวัติความเปนมา 
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2.1.1 เลือกหัวขอโครงสรางและบุคลากร 

2.1.2 จะปรากฎหนาจอดังภาพ หนาจอน้ีจะแสดงผลวา ช่ือเมนูน้ีคือ ประวัติและบทบาทหนาท่ี  

- Published  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับการกําหนดการแสดงผลบนหนาเว็บไซต ถาผูใชงานไมตองการใหเมนู ประวัติและ

บทบาทหนาท่ี แสดงผลบนเว็บไซต ผูใชงานสามารถปดการแสดงผลไดโดยเลือกท่ี No แตถาตองการเปดการแสดงผลปกติใหเลือกท่ี 

Yes 

- Searchable ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเปดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถคนหาขอมูลประวัติและบทบาทหนาท่ี จาก เครื่องมือการ

คนหาของเว็บไซตได 

- Comments ฟงกช่ันกาใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถแสดงความคดิเหน็ตอขอมูลท่ีปากฎอยูบนเว็บไซตได ซึ่ง

ถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหผูใชงานแสดงความคิดเห็นตอขอมูล ผูจัดทําขอมูลสมาถปดได โดยเลือกท่ี No 

- Frontpage ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหเน้ือหาขอมูลน้ี ไปปรากฎอยูท่ีหนาหลัก Homeของเว็บไซต 

- Categories ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเลือกวา ขอมูลประวัติและบทบาทหนาท่ี น้ี จะไปอยูภายใตเมนูหลักใดไดบาง โดยการ

เลือกท่ีช่ือของ Categories ตามท่ีผูจัดทําขอมูลตองการ 
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- Primacy Category ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดเน้ือหาขอมูลของเมนูประวัติและบทบาทหนาท่ี วาจะอยูภายใตเมนูหลัก

อะไร เชน กําหนดใหอยูภายใตเมนูหลักเก่ียวกับองคกร เปนตน  

- รูปภาพประกอบ ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับใสรูปภาพของเมนู  

8.1 การจัดแตงและบันทึกขอมลูประวัติความเปนมา 

  

การจัดแตงขอมูลตางๆน้ันสามารถทําไดโดยงาย ผูจัดทําขอมูลสามารถกรอกขอมูลตางๆลงในชองกรอกขอมูลและสามารถใชเครื่องมือ

สําคัญ ๆ ในการจัดแตงขอมูลมีดังตอไปน้ี 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบอักษรผูใชงานสามารถเลือก B  เพ่ือกําหนดใหอักษรเปนตัวหนา   I  เพ่ือ

กําหนดใหอักษรเปนตัวเอียง  และ U  เพ่ือขีดเสนใตเนนตัวอักษร 
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   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบการจัดวางบรรทัดขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน จัดใหชิดดานซาย  จัด

ใหอยูตรงกลาง  จัดใหอยูชิดดานขวา และ จัดใหมีความเทากันท้ังซาย และ ขวาในทุกๆบรรทัด ตามลําดับ เปนตน 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดลักษณะของกลองการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ ผูจัดทําขอมูล

สามารถเลือกจัดวางขอมูลในรูปแบบตางๆไดตามตองการ 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบของตัวอักษรเชน กําหนดรูปแบบของหัวขอตามขนาดตางๆ ท่ี

ระบบไดมีมาใหเลือกใช ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกจากแถบเครื่องมือน้ีได 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบตัวอักษร ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรได

ตามตองการ เชน กําหนดใหตัวอักษรของขอมูลในเว็บไซตเปนรูปแบบอักษร Tahoma เปนตน  

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดขนาดตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีของตัวอักษร 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีพ้ืนหลังของตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชสําหรับใสรูปภาพในบทความ สามารถทําไดโดย เลือกท่ีเครื่องมือ จะปรากฎหนอจอดังภาพ 

 
 

ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกภาพจากไฟลภาพท่ีมีอยูใน Folder ของระบบ หรือจะทําการใสภาพใหมท่ีมีอยูในคอมพิวเตอรลงในระบบ

ก็ได  สําหรับการใสภาพใหมท่ีตองการท่ีมาจากเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน ทําไดโดย  

1) เลือกท่ีแถบ   



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 55 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

2) จะปรากฎหนาจอดังภาพ 

 
 

  ผูจัดทําขอมูลทําการใสรูปภาพโดยเลือกท่ีปุม เรียกดู จากน้ันก็ทําการเลือกไฟลภาพ

ท่ีตองการจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูล เสร็จแลวก็กดท่ีปุม  

เมื่อทําการอัพโหลดไฟลเสร็จแลว จะปรากฎช่ือไฟลภาพท่ีไดทําการอัพโหลดไวบนแถบหนาจอดังภาพ 

 
เสร็จแลวใหทําการกดเลือกท่ีช่ือไฟล รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอรายละเอียดของภาพ  ดังภาพ 
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ผูใชงานสามารถกําหนดคําประกอบรูปภาพ หรือ กําหนดขนาดของภาพไดโดยใสขอมูลตามชองตางๆไดตามความตองการ หรือหาก

ตองการเช่ือมตอ อีเมล หรือ เว็บไซตอ่ืนๆ กับภาพน้ี ทําไดโดยเลือกท่ีแถบ  จะปรากฎ

หนาจอดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถใสอีเมล หรือท่ีอยูเว็บไซตอ่ืนๆ ลงในชองท่ีอยูอางอิง URL หรือหากตองการเช่ือมโยงภาพน้ีกับภาพอ่ืน ก็

สามารถกดเลือกภาพอ่ืนท่ีตองการเช่ือมโยงไดท่ีแถบ ซึ่งการใสภาพน้ันจะมีการทํางาน

เหมือนกับการใสภาพ เลือกภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอน้ีทุกประการ  เมื่อผูจัดทําขอมูลไดทําการเช่ือมโยงขอมูลตามท่ีตองการ

แลว ผูจัดทําขอมูลยังสามารถกําหนดการแสดงผลลิ้งคท่ีทําการเช่ือมโยงแลวใหมีการแสดงผลในหนาจอเดิม หรือแสดงผลในหนาจอ

ใหมไดโดยการเลือกท่ีแถบ  เสร็จแลวใหกดท่ีปุม ตกลง 

 

 

 

 

 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 58 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

8.2 รายละเอียดของขอมลู 

 

  เครื่องมือน้ี เปนการกําหนดช่ือผูทํารายการขอมูลน้ี  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวาขอมูลน้ีจะใหผูใดสามารถมองเห็นบนเว็บไซตไดบาง ถา

ตองการใหผูใชงานทุกทานสามารถเห็นขอมูลน้ีไดใหกดเลือกท่ี Public 

 เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันบันทึกขอมูล 

  เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการใหขอมูลน้ีแสดงผล  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการสิ้นสุดการแสดงผลขอมูลน้ีบนหนา

เว็บไซต 

 

1) Metadata  เปนขอมูลสําหรับคําอธิบาย หรือสวนขยายบทความเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต  

และเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลของ Search Engine  
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  เครื่องมือน้ีใชใสช่ือหัวขอของ Metadata เพ่ือใหคนหาขอมูลไดงาย 

   เครื่องมือน้ีเราอาจจะใส เปนช่ือบทความหรืออาจจะแตงเองใหสั้น ๆ แตไดใจความ 

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนด คําคน คําสั้นๆเพ่ือใหงายตอการหาขอมูล จะเปนคําเดียวหรือ

หลาย ๆ คําก็ได ถามีหลายคําใหใช  (,)คั่นกลางระหวางคํา แตถาไมใส ระบบจะกําหนดใหเองโดยอัตโนมัติ  

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนด Robots ใหทํา หรือไมทําอะไร ดวยพารามิเตอร ตอไปน้ี 

 * NOINDEX, FOLLOW     หามเก็บขอมูลในหนาน้ีแตสามารถไตลิ้งกไปได  

 * 8TINDEX, NOFOLLOW    เก็บขอมูลในหนาน้ีได แตหามไตลิ้งกภายในหนาน้ีตอไป 

 * 8TNOINDEX, NOFOLLOW   หามเก็บขอมูล หามไตลิ้งกตอไป 

 8TINDEX, FOLLOW 8T อันน้ีก็ท้ังเก็บขอมูลและไตลิ้งกตอไปได ตัวลางน้ีไมตองกําหนดก็ไดปลอยวางไวตัวระบบ 

จะใสใหโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนดช่ือผูใสขอมูล 

 

 

2) Tag  ฟงกช้ันน้ีเปนตัวกําหนด Tag ซึ่งเปนคํางายๆสั้นๆ หรือจะใสเปนประเภทของบทความก็ได ทําไดโดย

การใสช่ือ Tag ท่ีตองการลงในชองกรอกขอมูล แลวกด Add Tag  ดังรูป 
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3) การบันทึกขอมูล  เมื่อผูใชงานทําการใสขอมูลตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหกดท่ีบันทึก เปนอันเสร็จ

กระบวนการ ดังภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 การจัดการเนื้อหานิทรรศการ 

 

                            

 
 

 

 

2.1 เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-Sitemap 

2.2 ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนู นิทรรศการ 

2.3 เมื่อเขามาในเมนูเก่ียวกับองคกรแลงจะพบ

หนาจอดังภาพ 
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9.1 การเพ่ิมเนื้อหาขอมูลนิทรรศการ 

 การเพ่ิมเน้ือหาขอมูลนิทรรศการทําไดโดย กดท่ีปุม     ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 

 
ใหทําการเลือกรูปแบบของขอมูลนิทรรศการตามท่ีตองการ 
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9.2 การต้ังคารายละเอียดตางๆ ของขอมูล  

  

 
 Name ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลกรอกช่ือของนิทรรศการท่ีตองการลงไป 

 Published  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับการกําหนดการแสดงผลบนหนาเว็บไซต ถาผูจัดทําขอมูลไม

ตองการใหเมนู โครงสรางและบุคลากรแสดงผลบนเว็บไซต ผูจัดทําขอมูลสามารถปดการแสดงผลไดโดย

เลือกท่ี No แตถาตองการเปดการแสดงผลปกติใหเลือกท่ี Yes 

 Searchable ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเปดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถคนหาขอมูลโครงสรางและ

บุคลากร จาก เครื่องมือการคนหาของเว็บไซตได 
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 Comments ฟงกช่ันกาใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถแสดงความคิดเห็นตอขอมูลท่ี

ปากฎอยูบนเว็บไซตได ซึ่งถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหผูใชงานแสดงความคิดเห็นตอขอมูล ผูจัดทําขอมูล

สมาถปดได โดยเลือกท่ี No 

 Frontpage ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหเน้ือหาขอมูลน้ี ไปปรากฎอยูท่ีหนาหลัก Homeของ

เว็บไซต 

 Categories ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเลือกวา ขอมูลนิทรรศการน้ี จะไปอยูภายใตเมนูหลักใดไดบาง 

โดยการเลือกท่ีช่ือของ Categories ตามท่ีผูจัดทําขอมูลตองการ 

 Primacy Category ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดเน้ือหาขอมูลของเมนูนิทรรศการวาจะอยูภายใต

เมนูหลักอะไร เชน กําหนดใหอยูภายใตเมนูหลักนิทรรศการช่ัวคราว เปนตน  

9.3 การจัดแตงและบันทึกขอมลูนิทรรศการ 

 
การจัดแตงขอมูลตางๆน้ันสามารถทําไดโดยงาย ผูจัดทําขอมูลสามารถกรอกขอมูลตางๆลงในชองกรอกขอมูลและสามารถใชเครื่องมือ

สําคัญ ๆ ในการจัดแตงขอมูลมีดังตอไปน้ี 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบอักษรผูใชงานสามารถเลือก B  เพ่ือกําหนดใหอักษรเปนตัวหนา   I  เพ่ือ

กําหนดใหอักษรเปนตัวเอียง  และ U  เพ่ือขีดเสนใตเนนตัวอักษร 
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   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบการจัดวางบรรทัดขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน จัดใหชิดดานซาย  จัด

ใหอยูตรงกลาง  จัดใหอยูชิดดานขวา และ จัดใหมีความเทากันท้ังซาย และ ขวาในทุกๆบรรทัด ตามลําดับ เปนตน 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดลักษณะของกลองการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ ผูจัดทําขอมูล

สามารถเลือกจัดวางขอมูลในรูปแบบตางๆไดตามตองการ 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบของตัวอักษรเชน กําหนดรูปแบบของหัวขอตามขนาดตางๆ ท่ี

ระบบไดมีมาใหเลือกใช ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกจากแถบเครื่องมือน้ีได 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบตัวอักษร ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรได

ตามตองการ เชน กําหนดใหตัวอักษรของขอมูลในเว็บไซตเปนรูปแบบอักษร Tahoma เปนตน  

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดขนาดตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีของตัวอักษร 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีพ้ืนหลังของตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชสําหรับใสรูปภาพในบทความ สามารถทําไดโดย เลือกท่ีเครื่องมือ จะปรากฎหนอจอดังภาพ 

 
 

ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกภาพจากไฟลภาพท่ีมีอยูใน Folder ของระบบ หรือจะทําการใสภาพใหมท่ีมีอยูในคอมพิวเตอรลงในระบบ

ก็ได  สําหรับการใสภาพใหมท่ีตองการท่ีมาจากเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน ทําไดโดย  

1) เลือกท่ีแถบ   
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2) จะปรากฎหนาจอดังภาพ 

 
 

  ผูจัดทําขอมูลทําการใสรูปภาพโดยเลือกท่ีปุม เรียกดู จากน้ันก็ทําการเลือกไฟลภาพ

ท่ีตองการจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูล เสร็จแลวก็กดท่ีปุม  

เมื่อทําการอัพโหลดไฟลเสร็จแลว จะปรากฎช่ือไฟลภาพท่ีไดทําการอัพโหลดไวบนแถบหนาจอดังภาพ 

 
เสร็จแลวใหทําการกดเลือกท่ีช่ือไฟล รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอรายละเอียดของภาพ  ดังภาพ 
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ผูใชงานสามารถกําหนดคําประกอบรูปภาพ หรือ กําหนดขนาดของภาพไดโดยใสขอมูลตามชองตางๆไดตามความตองการ หรือหาก

ตองการเช่ือมตอ อีเมล หรือ เว็บไซตอ่ืนๆ กับภาพน้ี ทําไดโดยเลือกท่ีแถบ  จะปรากฎ

หนาจอดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถใสอีเมล หรือท่ีอยูเว็บไซตอ่ืนๆ ลงในชองท่ีอยูอางอิง URL หรือหากตองการเช่ือมโยงภาพน้ีกับภาพอ่ืน ก็

สามารถกดเลือกภาพอ่ืนท่ีตองการเช่ือมโยงไดท่ีแถบ ซึ่งการใสภาพน้ันจะมีการทํางาน

เหมือนกับการใสภาพ เลือกภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอน้ีทุกประการ  เมื่อผูจัดทําขอมูลไดทําการเช่ือมโยงขอมูลตามท่ีตองการ

แลว ผูจัดทําขอมูลยังสามารถกําหนดการแสดงผลลิ้งคท่ีทําการเช่ือมโยงแลวใหมีการแสดงผลในหนาจอเดิม หรือแสดงผลในหนาจอ

ใหมไดโดยการเลือกท่ีแถบ  เสร็จแลวใหกดท่ีปุม ตกลง 
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9.4 การจัดการ Media ของขอมลูนทิรรศการ 

 
 รูปภาพหนารายการ  ใหผูจัดทําขอมูลเลือกรูปภาพท่ีจะใชแสดงผลหนาแรกของเว็บไซต ท่ีเปนภาพแสดง

นิทรรศการท่ีกรอกขอมูลนิทรรศการน้ี 

 อัลบ้ัมภาพ ใหผูจัดทําขอมูลระบุอัลบ้ัมภาพลงไปในชองกรอกขอมูล  รวมท้ังสามารถระบุช่ืออัลบ้ัมภาพได

ดวย 

 Media เครื่องมือน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถระบุ ช่ือ URL ของ Media ท่ีจะแสดงขอมมูลเสริม เชน  Youtube  

เปนตน 

 นิทรรศการท่ีเกียวของ  ผูจัดทําขอมูลสามารถเพ่ิมนิทรรศการท่ีเก่ียวของกับนิทรรศการท่ีกําลังเขียนขอมูลน้ี

อยูได  
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9.5 รายละเอียดของขอมลู 

 

  เครื่องมือน้ี เปนการกําหนดช่ือผูทํารายการขอมูลน้ี  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวาขอมูลน้ีจะใหผูใดสามารถมองเห็นบนเว็บไซตไดบาง ถา

ตองการใหผูใชงานทุกทานสามารถเห็นขอมูลน้ีไดใหกดเลือกท่ี Public 

 เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันบันทึกขอมูล 

  เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการใหขอมูลน้ีแสดงผล  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการสิ้นสุดการแสดงผลขอมูลน้ีบนหนา

เว็บไซต 

 

1) Metadata  เปนขอมูลสําหรับคําอธิบาย หรือสวนขยายบทความเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต  

และเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลของ Search Engine  
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  เครื่องมือน้ีใชใสช่ือหัวขอของ Metadata เพ่ือใหคนหาขอมูลไดงาย 

   เครื่องมือน้ีเราอาจจะใส เปนช่ือบทความหรืออาจจะแตงเองใหสั้น ๆ แตไดใจความ 

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนด คําคน คําสั้นๆเพ่ือใหงายตอการหาขอมูล จะเปนคําเดียวหรือ

หลาย ๆ คําก็ได ถามีหลายคําใหใช  (,)คั่นกลางระหวางคํา แตถาไมใส ระบบจะกําหนดใหเองโดยอัตโนมัติ  

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนด Robots ใหทํา หรือไมทําอะไร ดวยพารามิเตอร ตอไปน้ี 

 * NOINDEX, FOLLOW     หามเก็บขอมูลในหนาน้ีแตสามารถไตลิ้งกไปได  

 * 8TINDEX, NOFOLLOW    เก็บขอมูลในหนาน้ีได แตหามไตลิ้งกภายในหนาน้ีตอไป 

 * 8TNOINDEX, NOFOLLOW   หามเก็บขอมูล หามไตลิ้งกตอไป 

 8TINDEX, FOLLOW 8T อันน้ีก็ท้ังเก็บขอมูลและไตลิ้งกตอไปได ตัวลางน้ีไมตองกําหนดก็ไดปลอยวางไวตัวระบบ 

จะใสใหโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนดช่ือผูใสขอมูล 

 

 

2) Tag  ฟงกช้ันน้ีเปนตัวกําหนด Tag ซึ่งเปนคํางายๆสั้นๆ หรือจะใสเปนประเภทของบทความก็ได ทําไดโดย

การใสช่ือ Tag ท่ีตองการลงในชองกรอกขอมูล แลวกด Add Tag  ดังรูป 
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3) การบันทึกขอมูล  เมื่อผูใชงานทําการใสขอมูลตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหกดท่ีบันทึก เปนอันเสร็จ

กระบวนการ ดังภาพ 
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10 การจัดการเนื้อหาขาวประชาสัมพันธ 

 

                            

 
 

 

 

 
 

 

 

10.1 การเพ่ิมเนื้อหาขาวประชาสัมพันธ 

การเพ่ิมเน้ือหาขอมูลขาวประชาสัมพันธทําไดโดย กดท่ีปุม     ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 

2.1 เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-Sitemap 

2.2 ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนู ขาวประชาสัมพันธ 

2.3 เมื่อเขามาในเมนูขาวประชาสัมพันธแลวจะ

พบหนาจอดังภาพ 
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ใหทําการเลือกรูปแบบของขอมูลขาวประชาสัมพันธตามท่ีตองการ 
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10.2 การต้ังคารายละเอียดตางๆ ของขอมูล  

 
  

    

 
 Name ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลกรอกช่ือของขาวประชาสัมพันธท่ีตองการลงไป 
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 Published  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับการกําหนดการแสดงผลบนหนาเว็บไซต ถาผูจัดทําขอมูลไม

ตองการใหเมนู โครงสรางและบุคลากรแสดงผลบนเว็บไซต ผูจัดทําขอมูลสามารถปดการแสดงผลไดโดย

เลือกท่ี No แตถาตองการเปดการแสดงผลปกติใหเลือกท่ี Yes 

 Searchable ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเปดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถคนหาขอมูลขาวประชาสัมพันธ

จาก เครื่องมือการคนหาของเว็บไซตได 

 Comments ฟงกช่ันกาใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถแสดงความคิดเห็นตอขอมูลท่ี

ปากฎอยูบนเว็บไซตได ซึ่งถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหผูใชงานแสดงความคิดเห็นตอขอมูล ผูจัดทําขอมูล

สมาถปดได โดยเลือกท่ี No 

 Frontpage ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหเน้ือหาขอมูลน้ี ไปปรากฎอยูท่ีหนาหลัก Homeของ

เว็บไซต 

 Categories ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเลือกวา ขอมูลขาวประชาสัมพันธน้ี จะไปอยูภายใตเมนูหลักใดได

บาง โดยการเลือกท่ีช่ือของ Categories ตามท่ีผูจัดทําขอมูลตองการ 

 Primacy Category ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดเน้ือหาขอมูลของเมนูโครงสรางบุคลากร วาจะอยู

ภายใตเมนูหลักอะไร เชน กําหนดใหอยูภายใตเมนูขาวประชาสัมพันธ เปนตน  

 ภาพหนารายการ  ฟงช่ันน้ีใชสําหรับกําหนดรูปภาพตัวอยางของขาวประชาสัมพันธท่ีจะปรากฎบนหนาเว็บ

หลัก Home 
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10.3 การจัดแตงและบันทึกขอมลูขาวประชาสัมพันธ 

 
การจัดแตงขอมูลตางๆน้ันสามารถทําไดโดยงาย ผูจัดทําขอมูลสามารถกรอกขอมูลตางๆลงในชองกรอกขอมูลและสามารถใชเครื่องมือ

สําคัญ ๆ ในการจัดแตงขอมูลมีดังตอไปน้ี 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบอักษรผูใชงานสามารถเลือก B  เพ่ือกําหนดใหอักษรเปนตัวหนา   I  เพ่ือ

กําหนดใหอักษรเปนตัวเอียง  และ U  เพ่ือขีดเสนใตเนนตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบการจัดวางบรรทัดขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน จัดใหชิดดานซาย  จัด

ใหอยูตรงกลาง  จัดใหอยูชิดดานขวา และ จัดใหมีความเทากันท้ังซาย และ ขวาในทุกๆบรรทัด ตามลําดับ เปนตน 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดลักษณะของกลองการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ ผูจัดทําขอมูล

สามารถเลือกจัดวางขอมูลในรูปแบบตางๆไดตามตองการ 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบของตัวอักษรเชน กําหนดรูปแบบของหัวขอตามขนาดตางๆ ท่ี

ระบบไดมีมาใหเลือกใช ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกจากแถบเครื่องมือน้ีได 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบตัวอักษร ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรได

ตามตองการ เชน กําหนดใหตัวอักษรของขอมูลในเว็บไซตเปนรูปแบบอักษร Tahoma เปนตน  

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดขนาดตัวอักษร 
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   เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีของตัวอักษร 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีพ้ืนหลังของตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชสําหรับใสรูปภาพในบทความ สามารถทําไดโดย เลือกท่ีเครื่องมือ จะปรากฎหนอจอดังภาพ 

 
 

ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกภาพจากไฟลภาพท่ีมีอยูใน Folder ของระบบ หรือจะทําการใสภาพใหมท่ีมีอยูในคอมพิวเตอรลงในระบบ

ก็ได  สําหรับการใสภาพใหมท่ีตองการท่ีมาจากเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน ทําไดโดย  

1) เลือกท่ีแถบ   

2) จะปรากฎหนาจอดังภาพ 
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  ผูจัดทําขอมูลทําการใสรูปภาพโดยเลือกท่ีปุม เรียกดู จากน้ันก็ทําการเลือกไฟลภาพ

ท่ีตองการจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูล เสร็จแลวก็กดท่ีปุม  

เมื่อทําการอัพโหลดไฟลเสร็จแลว จะปรากฎช่ือไฟลภาพท่ีไดทําการอัพโหลดไวบนแถบหนาจอดังภาพ 

 
เสร็จแลวใหทําการกดเลือกท่ีช่ือไฟล รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอรายละเอียดของภาพ  ดังภาพ 
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ผูใชงานสามารถกําหนดคําประกอบรูปภาพ หรือ กําหนดขนาดของภาพไดโดยใสขอมูลตามชองตางๆไดตามความตองการ หรือหาก

ตองการเช่ือมตอ อีเมล หรือ เว็บไซตอ่ืนๆ กับภาพน้ี ทําไดโดยเลือกท่ีแถบ  จะปรากฎ

หนาจอดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถใสอีเมล หรือท่ีอยูเว็บไซตอ่ืนๆ ลงในชองท่ีอยูอางอิง URL หรือหากตองการเช่ือมโยงภาพน้ีกับภาพอ่ืน ก็

สามารถกดเลือกภาพอ่ืนท่ีตองการเช่ือมโยงไดท่ีแถบ ซึ่งการใสภาพน้ันจะมีการทํางาน

เหมือนกับการใสภาพ เลือกภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอน้ีทุกประการ  เมื่อผูจัดทําขอมูลไดทําการเช่ือมโยงขอมูลตามท่ีตองการ

แลว ผูจัดทําขอมูลยังสามารถกําหนดการแสดงผลลิ้งคท่ีทําการเช่ือมโยงแลวใหมีการแสดงผลในหนาจอเดิม หรือแสดงผลในหนาจอ

ใหมไดโดยการเลือกท่ีแถบ  เสร็จแลวใหกดท่ีปุม ตกลง 
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10.4 การจัดการ Media ของขอมลูขาวประชาสัมพันธ 

 
 อัลบ้ัมภาพ ใหผูจัดทําขอมูลระบุอัลบ้ัมภาพลงไปในชองกรอกขอมูล  รวมท้ังสามารถระบุช่ืออัลบ้ัมภาพได

ดวย 

 Media เครื่องมือน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถระบุ ช่ือ URL ของ Media ท่ีจะแสดงขอมมูลเสริม เชน  Youtube  

เปนตน 

 ขาวท่ีเกียวของ  ผูจัดทําขอมูลสามารถเพ่ิมขาวท่ีเก่ียวของกับขาวท่ีกําลังเขียนขอมูลน้ีอยูได  

 

10.5 รายละเอียดของขอมลู 

 

  เครื่องมือน้ี เปนการกําหนดช่ือผูทํารายการขอมูลน้ี  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวาขอมูลน้ีจะใหผูใดสามารถมองเห็นบนเว็บไซตไดบาง ถา

ตองการใหผูใชงานทุกทานสามารถเห็นขอมูลน้ีไดใหกดเลือกท่ี Public 

 เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันบันทึกขอมูล 
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  เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการใหขอมูลน้ีแสดงผล  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการสิ้นสุดการแสดงผลขอมูลน้ีบนหนา

เว็บไซต 

 

1) Metadata  เปนขอมูลสําหรับคําอธิบาย หรือสวนขยายบทความเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต  

และเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลของ Search Engine  

 
 

  เครื่องมือน้ีใชใสช่ือหัวขอของ Metadata เพ่ือใหคนหาขอมูลไดงาย 

   เครื่องมือน้ีเราอาจจะใส เปนช่ือบทความหรืออาจจะแตงเองใหสั้น ๆ แตไดใจความ 

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนด คําคน คําสั้นๆเพ่ือใหงายตอการหาขอมูล จะเปนคําเดียวหรือ

หลาย ๆ คําก็ได ถามีหลายคําใหใช  (,)คั่นกลางระหวางคํา แตถาไมใส ระบบจะกําหนดใหเองโดยอัตโนมัติ  

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนด Robots ใหทํา หรือไมทําอะไร ดวยพารามิเตอร ตอไปน้ี 

 * NOINDEX, FOLLOW     หามเก็บขอมูลในหนาน้ีแตสามารถไตลิ้งกไปได  

 * 8TINDEX, NOFOLLOW    เก็บขอมูลในหนาน้ีได แตหามไตลิ้งกภายในหนาน้ีตอไป 

 * 8TNOINDEX, NOFOLLOW   หามเก็บขอมูล หามไตลิ้งกตอไป 

 8TINDEX, FOLLOW 8T อันน้ีก็ท้ังเก็บขอมูลและไตลิ้งกตอไปได ตัวลางน้ีไมตองกําหนดก็ไดปลอยวางไวตัวระบบ 

จะใสใหโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนดช่ือผูใสขอมูล 
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2) Tag  ฟงกช้ันน้ีเปนตัวกําหนด Tag ซึ่งเปนคํางายๆสั้นๆ หรือจะใสเปนประเภทของบทความก็ได ทําไดโดย

การใสช่ือ Tag ท่ีตองการลงในชองกรอกขอมูล แลวกด Add Tag  ดังรูป 

 

 
 

3) การบันทึกขอมูล  เมื่อผูใชงานทําการใสขอมูลตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหกดท่ีบันทึก เปนอันเสร็จ

กระบวนการ ดังภาพ 
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11 การจัดการเนื้อหาคลังวิชาการ 

 

                            

 

 
 

 

 

 
 

11.1 การเพ่ิมเนื้อหาคลังวิชาการ 

การเพ่ิมเน้ือหาขอมูลคลังวิชาการทําไดโดย กดท่ีปุม     ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 

2.1 เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-Sitemap 

2.2 ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนู คลังวิชาการ 

2.3 เมื่อเขามาในเมนูคลังวิชาการแลวจะพบ

หนาจอดังภาพ 
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ใหทําการเลือกรูปแบบของขอมูลคลังวิชาการตามท่ีตองการ 
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11.2 การต้ังคารายละเอียดตางๆ ของขอมูล  

 
 

 
 

 Name ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลกรอกช่ือของขอมูลท่ีตองการลงไป 

 Published  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับการกําหนดการแสดงผลบนหนาเว็บไซต ถาผูจัดทําขอมูลไม

ตองการใหเมนู โครงสรางและบุคลากรแสดงผลบนเว็บไซต ผูจัดทําขอมูลสามารถปดการแสดงผลไดโดย

เลือกท่ี No แตถาตองการเปดการแสดงผลปกติใหเลือกท่ี Yes 

 Searchable ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเปดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถคนหาขอมูลคลังวิชาการจาก 

เครื่องมือการคนหาของเว็บไซตได 
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 Comments ฟงกช่ันกาใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถแสดงความคิดเห็นตอขอมูลท่ี

ปากฎอยูบนเว็บไซตได ซึ่งถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหผูใชงานแสดงความคิดเห็นตอขอมูล ผูจัดทําขอมูล

สมาถปดได โดยเลือกท่ี No 

 Frontpage ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหเน้ือหาขอมูลน้ี ไปปรากฎอยูท่ีหนาหลัก Homeของ

เว็บไซต 

 Categories ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเลือกวา ขอมูลคลังวิชาการน้ี จะไปอยูภายใตเมนูหลักใดไดบาง 

โดยการเลือกท่ีช่ือของ Categories ตามท่ีผูจัดทําขอมูลตองการ 

 Primacy Category ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดเน้ือหาขอมูล วาจะอยูภายใตเมนูหลักอะไร  

 

11.3 การจัดแตงและบันทึกขอมลูคลังวิชาการ 

 
 

การจัดแตงขอมูลตางๆน้ันสามารถทําไดโดยงาย ผูจัดทําขอมูลสามารถกรอกขอมูลตางๆลงในชองกรอกขอมูลและสามารถใชเครื่องมือ

สําคัญ ๆ ในการจัดแตงขอมูลมีดังตอไปน้ี 
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   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบอักษรผูใชงานสามารถเลือก B  เพ่ือกําหนดใหอักษรเปนตัวหนา   I  เพ่ือ

กําหนดใหอักษรเปนตัวเอียง  และ U  เพ่ือขีดเสนใตเนนตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบการจัดวางบรรทัดขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน จัดใหชิดดานซาย  จัด

ใหอยูตรงกลาง  จัดใหอยูชิดดานขวา และ จัดใหมีความเทากันท้ังซาย และ ขวาในทุกๆบรรทัด ตามลําดับ เปนตน 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดลักษณะของกลองการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ ผูจัดทําขอมูล

สามารถเลือกจัดวางขอมูลในรูปแบบตางๆไดตามตองการ 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบของตัวอักษรเชน กําหนดรูปแบบของหัวขอตามขนาดตางๆ ท่ี

ระบบไดมีมาใหเลือกใช ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกจากแถบเครื่องมือน้ีได 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบตัวอักษร ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรได

ตามตองการ เชน กําหนดใหตัวอักษรของขอมูลในเว็บไซตเปนรูปแบบอักษร Tahoma เปนตน  

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดขนาดตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีของตัวอักษร 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีพ้ืนหลังของตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชสําหรับใสรูปภาพในบทความ สามารถทําไดโดย เลือกท่ีเครื่องมือ จะปรากฎหนอจอดังภาพ 

 
 

ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกภาพจากไฟลภาพท่ีมีอยูใน Folder ของระบบ หรือจะทําการใสภาพใหมท่ีมีอยูในคอมพิวเตอรลงในระบบ

ก็ได  สําหรับการใสภาพใหมท่ีตองการท่ีมาจากเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน ทําไดโดย  
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1) เลือกท่ีแถบ   

2) จะปรากฎหนาจอดังภาพ 

 
 

  ผูจัดทําขอมูลทําการใสรูปภาพโดยเลือกท่ีปุม เรียกดู จากน้ันก็ทําการเลือกไฟลภาพ

ท่ีตองการจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูล เสร็จแลวก็กดท่ีปุม  

เมื่อทําการอัพโหลดไฟลเสร็จแลว จะปรากฎช่ือไฟลภาพท่ีไดทําการอัพโหลดไวบนแถบหนาจอดังภาพ 
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เสร็จแลวใหทําการกดเลือกท่ีช่ือไฟล รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอรายละเอียดของภาพ  ดังภาพ 

 
ผูใชงานสามารถกําหนดคําประกอบรูปภาพ หรือ กําหนดขนาดของภาพไดโดยใสขอมูลตามชองตางๆไดตามความตองการ หรือหาก

ตองการเช่ือมตอ อีเมล หรือ เว็บไซตอ่ืนๆ กับภาพน้ี ทําไดโดยเลือกท่ีแถบ  จะปรากฎ

หนาจอดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถใสอีเมล หรือท่ีอยูเว็บไซตอ่ืนๆ ลงในชองท่ีอยูอางอิง URL หรือหากตองการเช่ือมโยงภาพน้ีกับภาพอ่ืน ก็

สามารถกดเลือกภาพอ่ืนท่ีตองการเช่ือมโยงไดท่ีแถบ ซึ่งการใสภาพน้ันจะมีการทํางาน

เหมือนกับการใสภาพ เลือกภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอน้ีทุกประการ  เมื่อผูจัดทําขอมูลไดทําการเช่ือมโยงขอมูลตามท่ีตองการ

แลว ผูจัดทําขอมูลยังสามารถกําหนดการแสดงผลลิ้งคท่ีทําการเช่ือมโยงแลวใหมีการแสดงผลในหนาจอเดิม หรือแสดงผลในหนาจอ

ใหมไดโดยการเลือกท่ีแถบ  เสร็จแลวใหกดท่ีปุม ตกลง 
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11.4 การจัดการ Media ของขอมลูคลังวิชาการ 

 
 รูปภาพหนารายการ  เครื่องมือน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถใสรูปภาพตัวอยาง ท่ีจะปรากฎบนหนาเว็บ Homeได 

 อัลบ้ัมภาพ ใหผูจัดทําขอมูลระบุอัลบ้ัมภาพลงไปในชองกรอกขอมูล  รวมท้ังสามารถระบุช่ืออัลบ้ัมภาพได

ดวย 

 Media เครื่องมือน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถระบุ ช่ือ URL ของ Media ท่ีจะแสดงขอมมูลเสริม เชน  Youtube  

เปนตน 

 คลังวิชาการท่ีเก่ียวของ  ผูจัดทําขอมูลสามารถเพ่ิมขอมูลท่ีเก่ียวของกับขอมูลท่ีกําลังเขียนขอมูลน้ีอยูได  
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11.5 รายละเอียดของขอมลู 

 

  เครื่องมือน้ี เปนการกําหนดช่ือผูทํารายการขอมูลน้ี  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวาขอมูลน้ีจะใหผูใดสามารถมองเห็นบนเว็บไซตไดบาง ถา

ตองการใหผูใชงานทุกทานสามารถเห็นขอมูลน้ีไดใหกดเลือกท่ี Public 

 เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันบันทึกขอมูล 

  เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการใหขอมูลน้ีแสดงผล  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการสิ้นสุดการแสดงผลขอมูลน้ีบนหนา

เว็บไซต 

 

1) Metadata  เปนขอมูลสําหรับคําอธิบาย หรือสวนขยายบทความเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต  

และเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลของ Search Engine  
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  เครื่องมือน้ีใชใสช่ือหัวขอของ Metadata เพ่ือใหคนหาขอมูลไดงาย 

   เครื่องมือน้ีเราอาจจะใส เปนช่ือบทความหรืออาจจะแตงเองใหสั้น ๆ แตไดใจความ 

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนด คําคน คําสั้นๆเพ่ือใหงายตอการหาขอมูล จะเปนคําเดียวหรือ

หลาย ๆ คําก็ได ถามีหลายคําใหใช  (,)คั่นกลางระหวางคํา แตถาไมใส ระบบจะกําหนดใหเองโดยอัตโนมัติ  

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนด Robots ใหทํา หรือไมทําอะไร ดวยพารามิเตอร ตอไปน้ี 

 * NOINDEX, FOLLOW     หามเก็บขอมูลในหนาน้ีแตสามารถไตลิ้งกไปได  

 * 8TINDEX, NOFOLLOW    เก็บขอมูลในหนาน้ีได แตหามไตลิ้งกภายในหนาน้ีตอไป 

 * 8TNOINDEX, NOFOLLOW   หามเก็บขอมูล หามไตลิ้งกตอไป 

 8TINDEX, FOLLOW 8T อันน้ีก็ท้ังเก็บขอมูลและไตลิ้งกตอไปได ตัวลางน้ีไมตองกําหนดก็ไดปลอยวางไวตัวระบบ 

จะใสใหโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนดช่ือผูใสขอมูล 

 

 

2) Tag  ฟงกช้ันน้ีเปนตัวกําหนด Tag ซึ่งเปนคํางายๆสั้นๆ หรือจะใสเปนประเภทของบทความก็ได ทําไดโดย

การใสช่ือ Tag ท่ีตองการลงในชองกรอกขอมูล แลวกด Add Tag  ดังรูป 
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3) การบันทึกขอมูล  เมื่อผูใชงานทําการใสขอมูลตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหกดท่ีบันทึก เปนอันเสร็จ

กระบวนการ ดังภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 การจัดการเนื้อหาประชาชนควรรู 

 

                            

 

2.1 เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-Sitemap 

2.2 ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนู ประชาชนควรรู 

2.3 เมื่อเขามาในเมนูประชาชนควรรูแลวจะพบ

หนาจอดังภาพ 
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12.1 การเพ่ิมเนื้อหาประชาชนควรรู 

การเพ่ิมเน้ือหาขอมูลประชาชนควรรรูทําไดโดย กดท่ีปุม     ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 

 
ใหทําการเลือกรูปแบบของขอมูลตามท่ีตองการ 
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12.2 การต้ังคารายละเอียดตางๆ ของขอมูล  

 
 

 
 

 Name ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลกรอกช่ือของขอมูลท่ีตองการลงไป 

 Published  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับการกําหนดการแสดงผลบนหนาเว็บไซต ถาผูจัดทําขอมูลไม

ตองการใหเมนู โครงสรางและบุคลากรแสดงผลบนเว็บไซต ผูจัดทําขอมูลสามารถปดการแสดงผลไดโดย

เลือกท่ี No แตถาตองการเปดการแสดงผลปกติใหเลือกท่ี Yes 

 Searchable ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเปดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถคนหาขอมูลประชาชนควรรู จาก 

เครื่องมือการคนหาของเว็บไซตได 
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 Comments ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถแสดงความคิดเห็นตอขอมูลท่ี

ปากฎอยูบนเว็บไซตได ซึ่งถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหผูใชงานแสดงความคิดเห็นตอขอมูล ผูจัดทําขอมูล

สมารถปดได โดยเลือกท่ี No 

 Frontpage ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหเน้ือหาขอมูลน้ี ไปปรากฎอยูท่ีหนาหลัก Homeของ

เว็บไซต 

 Categories ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเลือกวา ขอมูลน้ี จะไปอยูภายใตเมนูหลักใดไดบาง โดยการเลือก

ท่ีช่ือของ Categories ตามท่ีผูจัดทําขอมูลตองการ 

 Primacy Category ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดเน้ือหาขอมูล วาจะอยูภายใตเมนูหลักอะไร 

12.3 การจัดแตงและบันทึกขอมลูประชาชนควรรู 

 
 

การจัดแตงขอมูลตางๆน้ันสามารถทําไดโดยงาย ผูจัดทําขอมูลสามารถกรอกขอมูลตางๆลงในชองกรอกขอมูลและสามารถใชเครื่องมือ

สําคัญ ๆ ในการจัดแตงขอมูลมีดังตอไปน้ี 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบอักษรผูใชงานสามารถเลือก B  เพ่ือกําหนดใหอักษรเปนตัวหนา   I  เพ่ือ

กําหนดใหอักษรเปนตัวเอียง  และ U  เพ่ือขีดเสนใตเนนตัวอักษร 
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   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบการจัดวางบรรทัดขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน จัดใหชิดดานซาย  จัด

ใหอยูตรงกลาง  จัดใหอยูชิดดานขวา และ จัดใหมีความเทากันท้ังซาย และ ขวาในทุกๆบรรทัด ตามลําดับ เปนตน 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดลักษณะของกลองการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ ผูจัดทําขอมูล

สามารถเลือกจัดวางขอมูลในรูปแบบตางๆไดตามตองการ 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบของตัวอักษรเชน กําหนดรูปแบบของหัวขอตามขนาดตางๆ ท่ี

ระบบไดมีมาใหเลือกใช ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกจากแถบเครื่องมือน้ีได 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบตัวอักษร ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรได

ตามตองการ เชน กําหนดใหตัวอักษรของขอมูลในเว็บไซตเปนรูปแบบอักษร Tahoma เปนตน  

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดขนาดตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีของตัวอักษร 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีพ้ืนหลังของตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชสําหรับใสรูปภาพในบทความ สามารถทําไดโดย เลือกท่ีเครื่องมือ จะปรากฎหนอจอดังภาพ 

 
 

ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกภาพจากไฟลภาพท่ีมีอยูใน Folder ของระบบ หรือจะทําการใสภาพใหมท่ีมีอยูในคอมพิวเตอรลงในระบบ

ก็ได  สําหรับการใสภาพใหมท่ีตองการท่ีมาจากเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน ทําไดโดย  

1) เลือกท่ีแถบ   
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2) จะปรากฎหนาจอดังภาพ 

 
 

  ผูจัดทําขอมูลทําการใสรูปภาพโดยเลือกท่ีปุม เรียกดู จากน้ันก็ทําการเลือกไฟลภาพ

ท่ีตองการจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูล เสร็จแลวก็กดท่ีปุม  

เมื่อทําการอัพโหลดไฟลเสร็จแลว จะปรากฎช่ือไฟลภาพท่ีไดทําการอัพโหลดไวบนแถบหนาจอดังภาพ 

 
เสร็จแลวใหทําการกดเลือกท่ีช่ือไฟล รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอรายละเอียดของภาพ  ดังภาพ 
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ผูใชงานสามารถกําหนดคําประกอบรูปภาพ หรือ กําหนดขนาดของภาพไดโดยใสขอมูลตามชองตางๆไดตามความตองการ หรือหาก

ตองการเช่ือมตอ อีเมล หรือ เว็บไซตอ่ืนๆ กับภาพน้ี ทําไดโดยเลือกท่ีแถบ  จะปรากฎ

หนาจอดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถใสอีเมล หรือท่ีอยูเว็บไซตอ่ืนๆ ลงในชองท่ีอยูอางอิง URL หรือหากตองการเช่ือมโยงภาพน้ีกับภาพอ่ืน ก็

สามารถกดเลือกภาพอ่ืนท่ีตองการเช่ือมโยงไดท่ีแถบ ซึ่งการใสภาพน้ันจะมีการทํางาน

เหมือนกับการใสภาพ เลือกภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอน้ีทุกประการ  เมื่อผูจัดทําขอมูลไดทําการเช่ือมโยงขอมูลตามท่ีตองการ

แลว ผูจัดทําขอมูลยังสามารถกําหนดการแสดงผลลิ้งคท่ีทําการเช่ือมโยงแลวใหมีการแสดงผลในหนาจอเดิม หรือแสดงผลในหนาจอ

ใหมไดโดยการเลือกท่ีแถบ  เสร็จแลวใหกดท่ีปุม ตกลง 
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12.4 การจัดการ Media ของขอมลูประชาชนควรรู 

 
 รูปภาพหนารายการ  เครื่องมือน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถใสรูปภาพตัวอยาง ท่ีจะปรากฎบนหนาเว็บ Homeได 

 อัลบ้ัมภาพ ใหผูจัดทําขอมูลระบุอัลบ้ัมภาพลงไปในชองกรอกขอมูล  รวมท้ังสามารถระบุช่ืออัลบ้ัมภาพได

ดวย 

 Media เครื่องมือน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถระบุ ช่ือ URL ของ Media ท่ีจะแสดงขอมมูลเสริม เชน  Youtube  

เปนตน 

 คลังวิชาการท่ีเก่ียวของ  ผูจัดทําขอมูลสามารถเพ่ิมขอมูลท่ีเก่ียวของกับขอมูลท่ีกําลังเขียนขอมูลน้ีอยูได  
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12.5 รายละเอียดของขอมลู 

 

  เครื่องมือน้ี เปนการกําหนดช่ือผูทํารายการขอมูลน้ี  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวาขอมูลน้ีจะใหผูใดสามารถมองเห็นบนเว็บไซตไดบาง ถา

ตองการใหผูใชงานทุกทานสามารถเห็นขอมูลน้ีไดใหกดเลือกท่ี Public 

 เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันบันทึกขอมูล 

  เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการใหขอมูลน้ีแสดงผล  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการสิ้นสุดการแสดงผลขอมูลน้ีบนหนา

เว็บไซต 

 

1) Metadata  เปนขอมูลสําหรับคําอธิบาย หรือสวนขยายบทความเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต  

และเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลของ Search Engine  
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  เครื่องมือน้ีใชใสช่ือหัวขอของ Metadata เพ่ือใหคนหาขอมูลไดงาย 

   เครื่องมือน้ีเราอาจจะใส เปนช่ือบทความหรืออาจจะแตงเองใหสั้น ๆ แตไดใจความ 

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนด คําคน คําสั้นๆเพ่ือใหงายตอการหาขอมูล จะเปนคําเดียวหรือ

หลาย ๆ คําก็ได ถามีหลายคําใหใช  (,)คั่น กลางระหวางคํา แตถาไมใส ระบบจะกําหนดใหเองโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนด Robots ใหทํา หรือไมทําอะไร ดวยพารามิเตอร ตอไปน้ี 

 * NOINDEX, FOLLOW     หามเก็บขอมูลในหนาน้ีแตสามารถไตลิ้งกไปได  

 * 8TINDEX, NOFOLLOW    เก็บขอมูลในหนาน้ีได แตหามไตลิ้งกภายในหนาน้ีตอไป 

 * 8TNOINDEX, NOFOLLOW   หามเก็บขอมูล หามไตลิ้งกตอไป 

 8TINDEX, FOLLOW 8T อันน้ีก็ท้ังเก็บขอมูลและไตลิ้งกตอไปได ตัวลางน้ีไมตองกําหนดก็ไดปลอยวางไวตัวระบบ 

จะใสใหโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนดช่ือผูใสขอมูล 

 

 

2) Tag  ฟงกช้ันน้ีเปนตัวกําหนด Tag ซึ่งเปนคํางายๆสั้นๆ หรือจะใสเปนประเภทของบทความก็ได ทําไดโดย

การใสช่ือ Tag ท่ีตองการลงในชองกรอกขอมูล แลวกด Add Tag  ดังรูป 
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3) การบันทึกขอมูล  เมื่อผูใชงานทําการใสขอมูลตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหกดท่ีบันทึก เปนอันเสร็จ

กระบวนการ ดังภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

13 การจัดการเนื้อหาจัดซ้ือจัดจาง 

 

                            

 

2.1 เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-Sitemap 

2.2 ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนู จัดซื้อจัดจาง 

2.3 เมื่อเขามาในเมนูจัดซื้อจัดจางแลวจะพบ

หนาจอดังภาพ 
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13.1 การเพ่ิมเนื้อหาจัดซ้ือจัดจาง 

การเพ่ิมเน้ือหาขอมูลจัดซื้อจัดจางทําไดโดย กดท่ีปุม     ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 110 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

 
ใหทําการเลือกรูปแบบของขอมูลตามท่ีตองการ 

 

13.2 การต้ังคารายละเอียดตางๆ ของขอมูล  
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 Name ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลกรอกช่ือของขอมูลท่ีตองการลงไป 

 Published  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับการกําหนดการแสดงผลบนหนาเว็บไซต ถาผูจัดทําขอมูลไม

ตองการใหเมนู ประกาศจัดซื้อจัดจางแสดงผลบนเว็บไซต ผูจัดทําขอมูลสามารถปดการแสดงผลไดโดยเลือก

ท่ี No แตถาตองการเปดการแสดงผลปกติใหเลือกท่ี Yes 

 Searchable ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเปดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถคนหาขอมูลจาก เครื่องมือการ

คนหาของเว็บไซตได 

 Comments ฟงกช่ันกาใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถแสดงความคิดเห็นตอขอมูลท่ี

ปากฎอยูบนเว็บไซตได ซึ่งถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหผูใชงานแสดงความคิดเห็นตอขอมูล ผูจัดทําขอมูล

สมาถปดได โดยเลือกท่ี No 

 Frontpage ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหเน้ือหาขอมูลน้ี ไปปรากฎอยูท่ีหนาหลัก Homeของ

เว็บไซต 

 Categories ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเลือกวา ขอมูลประกาศจัดซื้อจัดจางน้ี จะไปอยูภายใตเมนูหลักใด

ไดบาง โดยการเลือกท่ีช่ือของ Categories ตามท่ีผูจัดทําขอมูลตองการ 

 Primacy Category ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดเน้ือหาขอมูล วาจะอยูภายใตเมนูหลักอะไร  

 File ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับใสไฟลดาวนโหลดตางๆ เชนเอกสาร รูปภาพ เพ่ือใหผูใชงานเว็บไซตดาวน

โหลดขอมูลเหลาน้ันไปใชงานได 
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 Description ฟงกช่ันน้ีใชสําหรับระบุรายละเอียดของไฟลท่ีใหดาวนโหลด 

 Author ฟงกช่ันน้ีใชสําหรับระบุผูจัดทําขอมูล 

 License ฟงกช่ันน้ีใชสําหรับระบุวาไฟลท่ีใหดาวนโหลดน้ีมีลิขสิทธ์ิหรือไม 

13.3 การจัดแตงและบันทึกขอมลูเอกสารจัดซ้ือจัดจาง 

 

 
 

การจัดแตงขอมูลตางๆน้ันสามารถทําไดโดยงาย ผูจัดทําขอมูลสามารถกรอกขอมูลตางๆลงในชองกรอกขอมูลและสามารถใชเครื่องมือ

สําคัญ ๆ ในการจัดแตงขอมูลมีดังตอไปน้ี 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบอักษรผูใชงานสามารถเลือก B  เพ่ือกําหนดใหอักษรเปนตัวหนา   I  เพ่ือ

กําหนดใหอักษรเปนตัวเอียง  และ U  เพ่ือขีดเสนใตเนนตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบการจัดวางบรรทัดขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน จัดใหชิดดานซาย  จัด

ใหอยูตรงกลาง  จัดใหอยูชิดดานขวา และ จัดใหมีความเทากันท้ังซาย และ ขวาในทุกๆบรรทัด ตามลําดับ เปนตน 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดลักษณะของกลองการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ ผูจัดทําขอมูล

สามารถเลือกจัดวางขอมูลในรูปแบบตางๆไดตามตองการ 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบของตัวอักษรเชน กําหนดรูปแบบของหัวขอตามขนาดตางๆ ท่ี

ระบบไดมีมาใหเลือกใช ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกจากแถบเครื่องมือน้ีได 
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   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบตัวอักษร ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรได

ตามตองการ เชน กําหนดใหตัวอักษรของขอมูลในเว็บไซตเปนรูปแบบอักษร Tahoma เปนตน  

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดขนาดตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีของตัวอักษร 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีพ้ืนหลังของตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชสําหรับใสรูปภาพในบทความ สามารถทําไดโดย เลือกท่ีเครื่องมือ จะปรากฎหนอจอดังภาพ 

 
 

ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกภาพจากไฟลภาพท่ีมีอยูใน Folder ของระบบ หรือจะทําการใสภาพใหมท่ีมีอยูในคอมพิวเตอรลงในระบบ

ก็ได  สําหรับการใสภาพใหมท่ีตองการท่ีมาจากเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน ทําไดโดย  

1) เลือกท่ีแถบ   

2) จะปรากฎหนาจอดังภาพ 
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  ผูจัดทําขอมูลทําการใสรูปภาพโดยเลือกท่ีปุม เรียกดู จากน้ันก็ทําการเลือกไฟลภาพ

ท่ีตองการจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูล เสร็จแลวก็กดท่ีปุม  

เมื่อทําการอัพโหลดไฟลเสร็จแลว จะปรากฎช่ือไฟลภาพท่ีไดทําการอัพโหลดไวบนแถบหนาจอดังภาพ 

 
เสร็จแลวใหทําการกดเลือกท่ีช่ือไฟล รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอรายละเอียดของภาพ  ดังภาพ 
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ผูใชงานสามารถกําหนดคําประกอบรูปภาพ หรือ กําหนดขนาดของภาพไดโดยใสขอมูลตามชองตางๆไดตามความตองการ หรือหาก

ตองการเช่ือมตอ อีเมล หรือ เว็บไซตอ่ืนๆ กับภาพน้ี ทําไดโดยเลือกท่ีแถบ  จะปรากฎ

หนาจอดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถใสอีเมล หรือท่ีอยูเว็บไซตอ่ืนๆ ลงในชองท่ีอยูอางอิง URL หรือหากตองการเช่ือมโยงภาพน้ีกับภาพอ่ืน ก็

สามารถกดเลือกภาพอ่ืนท่ีตองการเช่ือมโยงไดท่ีแถบ ซึ่งการใสภาพน้ันจะมีการทํางาน

เหมือนกับการใสภาพ เลือกภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอน้ีทุกประการ  เมื่อผูจัดทําขอมูลไดทําการเช่ือมโยงขอมูลตามท่ีตองการ

แลว ผูจัดทําขอมูลยังสามารถกําหนดการแสดงผลลิ้งคท่ีทําการเช่ือมโยงแลวใหมีการแสดงผลในหนาจอเดิม หรือแสดงผลในหนาจอ

ใหมไดโดยการเลือกท่ีแถบ  เสร็จแลวใหกดท่ีปุม ตกลง 
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13.4 การจัดการ Media ของขอมลูประชาชนควรรู 

 
 รูปภาพหนารายการ  เครื่องมือน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถใสรูปภาพตัวอยาง ท่ีจะปรากฎบนหนาเว็บ Homeได 

 อัลบ้ัมภาพ ใหผูจัดทําขอมูลระบุอัลบ้ัมภาพลงไปในชองกรอกขอมูล  รวมท้ังสามารถระบุช่ืออัลบ้ัมภาพได

ดวย 

 Media เครื่องมือน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถระบุ ช่ือ URL ของ Media ท่ีจะแสดงขอมมูลเสริม เชน  Youtube  

เปนตน 

 คลังวิชาการท่ีเก่ียวของ  ผูจัดทําขอมูลสามารถเพ่ิมขอมูลท่ีเก่ียวของกับขอมูลท่ีกําลังเขียนขอมูลน้ีอยูได  
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13.5 รายละเอียดของขอมลู 

 

  เครื่องมือน้ี เปนการกําหนดช่ือผูทํารายการขอมูลน้ี  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวาขอมูลน้ีจะใหผูใดสามารถมองเห็นบนเว็บไซตไดบาง ถา

ตองการใหผูใชงานทุกทานสามารถเห็นขอมูลน้ีไดใหกดเลือกท่ี Public 

 เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันบันทึกขอมูล 

  เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการใหขอมูลน้ีแสดงผล  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการสิ้นสุดการแสดงผลขอมูลน้ีบนหนา

เว็บไซต 

 

1) Metadata  เปนขอมูลสําหรับคําอธิบาย หรือสวนขยายบทความเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต  

และเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลของ Search Engine  
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  เครื่องมือน้ีใชใสช่ือหัวขอของ Metadata เพ่ือใหคนหาขอมูลไดงาย 

   เครื่องมือน้ีเราอาจจะใส เปนช่ือบทความหรืออาจจะแตงเองใหสั้น ๆ แตไดใจความ 

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนด คําคน คําสั้นๆเพ่ือใหงายตอการหาขอมูล จะเปนคําเดียวหรือ

หลาย ๆ คําก็ได ถามีหลายคําใหใช  (,)คั่นกลางระหวางคํา แตถาไมใส ระบบจะกําหนดใหเองโดยอัตโนมัติ  

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนด Robots ใหทํา หรือไมทําอะไร ดวยพารามิเตอร ตอไปน้ี 

 * NOINDEX, FOLLOW     หามเก็บขอมูลในหนาน้ีแตสามารถไตลิ้งกไปได  

 * 8TINDEX, NOFOLLOW    เก็บขอมูลในหนาน้ีได แตหามไตลิ้งกภายในหนาน้ีตอไป 

 * 8TNOINDEX, NOFOLLOW   หามเก็บขอมูล หามไตลิ้งกตอไป 

 8TINDEX, FOLLOW 8T อันน้ีก็ท้ังเก็บขอมูลและไตลิ้งกตอไปได ตัวลางน้ีไมตองกําหนดก็ไดปลอยวางไวตัวระบบ 

จะใสใหโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนดช่ือผูใสขอมูล 

 

 

2) Tag  ฟงกช้ันน้ีเปนตัวกําหนด Tag ซึ่งเปนคํางายๆสั้นๆ หรือจะใสเปนประเภทของบทความก็ได ทําไดโดย

การใสช่ือ Tag ท่ีตองการลงในชองกรอกขอมูล แลวกด Add Tag  ดังรูป 
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3) การบันทึกขอมูล  เมื่อผูใชงานทําการใสขอมูลตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหกดท่ีบันทึก เปนอันเสร็จ

กระบวนการ ดังภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

14 การจัดการเนื้อหาบริการ 

 

                            

 

2.1 เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-Sitemap 

2.2 ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนู บริการ 

2.3 เมื่อเขามาในเมนูบริการแลวจะพบหนาจอ

ดังภาพ 
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14.1 การเพ่ิมเนื้อหาบริการ 

การเพ่ิมเน้ือหาขอมูลบริการทําไดโดย กดท่ีปุม     ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 
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ใหทําการเลือกรูปแบบของขอมูลตามท่ีตองการ 
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14.2 การต้ังคารายละเอียดตางๆ ของขอมูล  

 

 
  

 Name ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลกรอกช่ือของขอมูลท่ีตองการลงไป 

 Published  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับการกําหนดการแสดงผลบนหนาเว็บไซต ถาผูจัดทําขอมูลไม

ตองการใหเมนู ขอมูลบริการแสดงผลบนเว็บไซต ผูจัดทําขอมูลสามารถปดการแสดงผลไดโดยเลือกท่ี No แต

ถาตองการเปดการแสดงผลปกติใหเลือกท่ี Yes 

 Searchable ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเปดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถคนหาขอมูลขอมูลบริการจาก 

เครื่องมือการคนหาของเว็บไซตได 

 Comments ฟงกช่ันกาใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถแสดงความคิดเห็นตอขอมูลท่ี

ปากฎอยูบนเว็บไซตได ซึ่งถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหผูใชงานแสดงความคิดเห็นตอขอมูล ผูจัดทําขอมูล

สมาถปดได โดยเลือกท่ี No 
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 Frontpage ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหเน้ือหาขอมูลน้ี ไปปรากฎอยูท่ีหนาหลัก  )Home   (ของ

เว็บไซต 

 Categories ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเลือกวา ขอมูลขอมูลบริการน้ี จะไปอยูภายใตเมนูหลักใดไดบาง 

โดยการเลือกท่ีช่ือของ Categories ตามท่ีผูจัดทําขอมูลตองการ 

 Primacy Category ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดเน้ือหาขอมูล วาจะอยูภายใตเมนูหลักอะไร 

 

14.3 การจัดแตงและบันทึกขอมลูบริการ 

 

 
 

การจัดแตงขอมูลตางๆน้ันสามารถทําไดโดยงาย ผูจัดทําขอมูลสามารถกรอกขอมูลตางๆลงในชองกรอกขอมูลและสามารถใชเครื่องมือ

สําคัญ ๆ ในการจัดแตงขอมูลมีดังตอไปน้ี 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบอักษรผูใชงานสามารถเลือก B  เพ่ือกําหนดใหอักษรเปนตัวหนา   I  เพ่ือ

กําหนดใหอักษรเปนตัวเอียง  และ U  เพ่ือขีดเสนใตเนนตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบการจัดวางบรรทัดขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน จัดใหชิดดานซาย  จัด

ใหอยูตรงกลาง  จัดใหอยูชิดดานขวา และ จัดใหมีความเทากันท้ังซาย และ ขวาในทุกๆบรรทัด ตามลําดับ เปนตน 
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  เครื่องมือน้ีใชกําหนดลักษณะของกลองการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ ผูจัดทําขอมูล

สามารถเลือกจัดวางขอมูลในรูปแบบตางๆไดตามตองการ 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบของตัวอักษรเชน กําหนดรูปแบบของหัวขอตามขนาดตางๆ ท่ี

ระบบไดมีมาใหเลือกใช ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกจากแถบเครื่องมือน้ีได 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบตัวอักษร ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรได

ตามตองการ เชน กําหนดใหตัวอักษรของขอมูลในเว็บไซตเปนรูปแบบอักษร Tahoma เปนตน  

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดขนาดตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีของตัวอักษร 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีพ้ืนหลังของตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชสําหรับใสรูปภาพในบทความ สามารถทําไดโดย เลือกท่ีเครื่องมือ จะปรากฎหนอจอดังภาพ 

 
 

ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกภาพจากไฟลภาพท่ีมีอยูใน Folder ของระบบ หรือจะทําการใสภาพใหมท่ีมีอยูในคอมพิวเตอรลงในระบบ

ก็ได  สําหรับการใสภาพใหมท่ีตองการท่ีมาจากเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน ทําไดโดย  

1) เลือกท่ีแถบ   

2) จะปรากฎหนาจอดังภาพ 
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  ผูจัดทําขอมูลทําการใสรูปภาพโดยเลือกท่ีปุม เรียกดู จากน้ันก็ทําการเลือกไฟลภาพ

ท่ีตองการจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูล เสร็จแลวก็กดท่ีปุม  

เมื่อทําการอัพโหลดไฟลเสร็จแลว จะปรากฎช่ือไฟลภาพท่ีไดทําการอัพโหลดไวบนแถบหนาจอดังภาพ 

 
เสร็จแลวใหทําการกดเลือกท่ีช่ือไฟล รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอรายละเอียดของภาพ  ดังภาพ 
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ผูใชงานสามารถกําหนดคําประกอบรูปภาพ หรือ กําหนดขนาดของภาพไดโดยใสขอมูลตามชองตางๆไดตามความตองการ หรือหาก

ตองการเช่ือมตอ อีเมล หรือ เว็บไซตอ่ืนๆ กับภาพน้ี ทําไดโดยเลือกท่ีแถบ  จะปรากฎ

หนาจอดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถใสอีเมล หรือท่ีอยูเว็บไซตอ่ืนๆ ลงในชองท่ีอยูอางอิง URL หรือหากตองการเช่ือมโยงภาพน้ีกับภาพอ่ืน ก็

สามารถกดเลือกภาพอ่ืนท่ีตองการเช่ือมโยงไดท่ีแถบ ซึ่งการใสภาพน้ันจะมีการทํางาน

เหมือนกับการใสภาพ เลือกภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอน้ีทุกประการ  เมื่อผูจัดทําขอมูลไดทําการเช่ือมโยงขอมูลตามท่ีตองการ

แลว ผูจัดทําขอมูลยังสามารถกําหนดการแสดงผลลิ้งคท่ีทําการเช่ือมโยงแลวใหมีการแสดงผลในหนาจอเดิม หรือแสดงผลในหนาจอ

ใหมไดโดยการเลือกท่ีแถบ  เสร็จแลวใหกดท่ีปุม ตกลง 
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14.4 การจัดการ Media ของขอมลูบริการ 

 
 รูปภาพหนารายการ  เครื่องมือน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถใสรูปภาพตัวอยาง ท่ีจะปรากฎบนหนาเว็บ 

)Home (ได  

 อัลบ้ัมภาพ ใหผูจัดทําขอมูลระบุอัลบ้ัมภาพลงไปในชองกรอกขอมูล  รวมท้ังสามารถระบุช่ืออัลบ้ัมภาพได

ดวย 

 Media เครื่องมือน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถระบุ ช่ือ URL ของ Media ท่ีจะแสดงขอมมูลเสริม เชน  Youtube  

เปนตน 

 บริการท่ีเก่ียวของ  ผูจัดทําขอมูลสามารถเพ่ิมขอมูลท่ีเก่ียวของกับขอมูลท่ีกําลังเขียนขอมูลน้ีอยูได  
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14.5 รายละเอียดของขอมลู 

 

  เครื่องมือน้ี เปนการกําหนดช่ือผูทํารายการขอมูลน้ี  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวาขอมูลน้ีจะใหผูใดสามารถมองเห็นบนเว็บไซตไดบาง ถา

ตองการใหผูใชงานทุกทานสามารถเห็นขอมูลน้ีไดใหกดเลือกท่ี Public 

 เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันบันทึกขอมูล 

  เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการใหขอมูลน้ีแสดงผล  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการสิ้นสุดการแสดงผลขอมูลน้ีบนหนา

เว็บไซต 

 

1) Metadata  เปนขอมูลสําหรับคําอธิบาย หรือสวนขยายบทความเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต  

และเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลของ Search Engine  
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  เครื่องมือน้ีใชใสช่ือหัวขอของ Metadata เพ่ือใหคนหาขอมูลไดงาย 

   เครื่องมือน้ีเราอาจจะใส เปนช่ือบทความหรืออาจจะแตงเองใหสั้น ๆ แตไดใจความ 

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนด คําคน คําสั้นๆเพ่ือใหงายตอการหาขอมูล จะเปนคําเดียวหรือ

หลาย ๆ คําก็ได ถามีหลายคําใหใช  (,)คั่นกลางระหวางคํา แตถาไมใส ระบบจะกําหนดใหเองโดยอัตโนมัติ  

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนด Robots ใหทํา หรือไมทําอะไร ดวยพารามิเตอร ตอไปน้ี 

 * NOINDEX, FOLLOW     หามเก็บขอมูลในหนาน้ีแตสามารถไตลิ้งกไปได  

 * 8TINDEX, NOFOLLOW    เก็บขอมูลในหนาน้ีได แตหามไตลิ้งกภายในหนาน้ีตอไป 

 * 8TNOINDEX, NOFOLLOW   หามเก็บขอมูล หามไตลิ้งกตอไป 

 8TINDEX, FOLLOW 8T อันน้ีก็ท้ังเก็บขอมูลและไตลิ้งกตอไปได ตัวลางน้ีไมตองกําหนดก็ไดปลอยวางไวตัวระบบ 

จะใสใหโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนดช่ือผูใสขอมูล 

 

 

2) Tag  ฟงกช้ันน้ีเปนตัวกําหนด Tag ซึ่งเปนคํางายๆสั้นๆ หรือจะใสเปนประเภทของบทความก็ได ทําไดโดย

การใสช่ือ Tag ท่ีตองการลงในชองกรอกขอมูล แลวกด Add Tag  ดังรูป 
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3) การบันทึกขอมูล  เมื่อผูใชงานทําการใสขอมูลตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหกดท่ีบันทึก เปนอันเสร็จ

กระบวนการ ดังภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

15 การจัดการเนื้อหาขาวรับสมัครงาน 

 

                            

 

2.1 เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-Sitemap 

2.2 ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนู ขาวรับสมัครงาน 

2.3 เมื่อเขามาในเมนูขาวรับสมัครงานแลวจะพบ

หนาจอดังภาพ 
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15.1 การเพ่ิมเนื้อหาขาวรับสมัครงาน 

การเพ่ิมเน้ือหาขอมูลขาวรับสมัครงานทําไดโดย กดท่ีปุม     ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 
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ใหทําการเลือกรูปแบบของขอมูลตามท่ีตองการ 

 

15.2 การต้ังคารายละเอียดตางๆ ของขอมูล  
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 Name ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลกรอกช่ือของขอมูลท่ีตองการลงไป 

 Published  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับการกําหนดการแสดงผลบนหนาเว็บไซต ถาผูจัดทําขอมูลไม

ตองการใหเมนู ขาวรับสมัครงานแสดงผลบนเว็บไซต ผูจัดทําขอมูลสามารถปดการแสดงผลไดโดยเลือกท่ี No 

แตถาตองการเปดการแสดงผลปกติใหเลือกท่ี Yes 

 Searchable ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเปดใหผูจัดทําขอมูลเว็บไซตสามารถคนหาขอมูลจาก เครื่องมือ

การคนหาของเว็บไซตได 

 Comments ฟงกช่ันกาใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถแสดงความคิดเห็นตอขอมูลท่ี

ปากฎอยูบนเว็บไซตได ซึ่งถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหผูใชงานแสดงความคิดเห็นตอขอมูล ผูจัดทําขอมูล

สมาถปดได โดยเลือกท่ี No 

 Frontpage ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหเน้ือหาขอมูลน้ี ไปปรากฎอยูท่ีหนาหลัก Home ขอ 

งเว็บไซต 

 Categories ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเลือกวา ขอมูลน้ี จะไปอยูภายใตเมนูหลักใดไดบาง โดยการเลือก

ท่ีช่ือของ Categories ตามท่ีผูจัดทําขอมูลตองการ 

 Primacy Category ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดเน้ือหาขอมูล วาจะอยูภายใตเมนูหลักอะไร  

 File ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับใสไฟลดาวนโหลดตางๆ เชนเอกสาร รูปภาพ เพ่ือใหผูใชงานเว็บไซตดาวน

โหลดขอมูลเหลาน้ันไปใชงานได 
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 Description ฟงกช่ันน้ีใชสําหรับระบุรายละเอียดของไฟลท่ีใหดาวนโหลด 

 Author ฟงกช่ันน้ีใชสําหรับระบุผูจัดทําขอมูล 

 License ฟงกช่ันน้ีใชสําหรับระบุวาไฟลท่ีใหดาวนโหลดน้ีมีลิขสิทธ์ิหรือไม 

15.3 การจัดแตงและบันทึกขอมลูบริการ 

 

 
 

การจัดแตงขอมูลตางๆน้ันสามารถทําไดโดยงาย ผูจัดทําขอมูลสามารถกรอกขอมูลตางๆลงในชองกรอกขอมูลและสามารถใชเครื่องมือ

สําคัญ ๆ ในการจัดแตงขอมูลมีดังตอไปน้ี 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบอักษรผูใชงานสามารถเลือก B  เพ่ือกําหนดใหอักษรเปนตัวหนา   I  เพ่ือ

กําหนดใหอักษรเปนตัวเอียง  และ U  เพ่ือขีดเสนใตเนนตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบการจัดวางบรรทัดขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน จัดใหชิดดานซาย  จัด

ใหอยูตรงกลาง  จัดใหอยูชิดดานขวา และ จัดใหมีความเทากันท้ังซาย และ ขวาในทุกๆบรรทัด ตามลําดับ เปนตน 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดลักษณะของกลองการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ ผูจัดทําขอมูล

สามารถเลือกจัดวางขอมูลในรูปแบบตางๆไดตามตองการ 
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   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบของตัวอักษรเชน กําหนดรูปแบบของหัวขอตามขนาดตางๆ ท่ี

ระบบไดมีมาใหเลือกใช ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกจากแถบเครื่องมือน้ีได 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบตัวอักษร ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรได

ตามตองการ เชน กําหนดใหตัวอักษรของขอมูลในเว็บไซตเปนรูปแบบอักษร Tahoma เปนตน  

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดขนาดตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีของตัวอักษร 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีพ้ืนหลังของตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชสําหรับใสรูปภาพในบทความ สามารถทําไดโดย เลือกท่ีเครื่องมือ จะปรากฎหนอจอดังภาพ 

 
 

ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกภาพจากไฟลภาพท่ีมีอยูใน Folder ของระบบ หรือจะทําการใสภาพใหมท่ีมีอยูในคอมพิวเตอรลงในระบบ

ก็ได  สําหรับการใสภาพใหมท่ีตองการท่ีมาจากเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน ทําไดโดย  

1) เลือกท่ีแถบ   

2) จะปรากฎหนาจอดังภาพ 
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  ผูจัดทําขอมูลทําการใสรูปภาพโดยเลือกท่ีปุม เรียกดู จากน้ันก็ทําการเลือกไฟลภาพ

ท่ีตองการจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูล เสร็จแลวก็กดท่ีปุม  

เมื่อทําการอัพโหลดไฟลเสร็จแลว จะปรากฎช่ือไฟลภาพท่ีไดทําการอัพโหลดไวบนแถบหนาจอดังภาพ 

 
เสร็จแลวใหทําการกดเลือกท่ีช่ือไฟล รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอรายละเอียดของภาพ  ดังภาพ 
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ผูใชงานสามารถกําหนดคําประกอบรูปภาพ หรือ กําหนดขนาดของภาพไดโดยใสขอมูลตามชองตางๆไดตามความตองการ หรือหาก

ตองการเช่ือมตอ อีเมล หรือ เว็บไซตอ่ืนๆ กับภาพน้ี ทําไดโดยเลือกท่ีแถบ  จะปรากฎ

หนาจอดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถใสอีเมล หรือท่ีอยูเว็บไซตอ่ืนๆ ลงในชองท่ีอยูอางอิง URL หรือหากตองการเช่ือมโยงภาพน้ีกับภาพอ่ืน ก็

สามารถกดเลือกภาพอ่ืนท่ีตองการเช่ือมโยงไดท่ีแถบ ซึ่งการใสภาพน้ันจะมีการทํางาน

เหมือนกับการใสภาพ เลือกภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอน้ีทุกประการ  เมื่อผูจัดทําขอมูลไดทําการเช่ือมโยงขอมูลตามท่ีตองการ

แลว ผูจัดทําขอมูลยังสามารถกําหนดการแสดงผลลิ้งคท่ีทําการเช่ือมโยงแลวใหมีการแสดงผลในหนาจอเดิม หรือแสดงผลในหนาจอ

ใหมไดโดยการเลือกท่ีแถบ  เสร็จแลวใหกดท่ีปุม ตกลง 
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15.4 การจัดการ Media ของขอมลูบริการ 

 
 รูปภาพหนารายการ  เครื่องมือน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถใสรูปภาพตัวอยาง ท่ีจะปรากฎบนหนาเว็บ Homeได 

 อัลบ้ัมภาพ ใหผูจัดทําขอมูลระบุอัลบ้ัมภาพลงไปในชองกรอกขอมูล  รวมท้ังสามารถระบุช่ืออัลบ้ัมภาพได

ดวย 

 Media เครื่องมือน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถระบุ ช่ือ URL ของ Media ท่ีจะแสดงขอมมูลเสริม เชน  Youtube  

เปนตน 

 บริการท่ีเก่ียวของ  ผูจัดทําขอมูลสามารถเพ่ิมขอมูลท่ีเก่ียวของกับขอมูลท่ีกําลังเขียนขอมูลน้ีอยูได 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 142 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

15.5 รายละเอียดของขอมลู 

 

  เครื่องมือน้ี เปนการกําหนดช่ือผูทํารายการขอมูลน้ี  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวาขอมูลน้ีจะใหผูใดสามารถมองเห็นบนเว็บไซตไดบาง ถา

ตองการใหผูใชงานทุกทานสามารถเห็นขอมูลน้ีไดใหกดเลือกท่ี Public 

 เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันบันทึกขอมูล 

  เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการใหขอมูลน้ีแสดงผล  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการสิ้นสุดการแสดงผลขอมูลน้ีบนหนา

เว็บไซต 

 

1) Metadata  เปนขอมูลสําหรับคําอธิบาย หรือสวนขยายบทความเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต  

และเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลของ Search Engine  
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  เครื่องมือน้ีใชใสช่ือหัวขอของ Metadata เพ่ือใหคนหาขอมูลไดงาย 

   เครื่องมือน้ีเราอาจจะใส เปนช่ือบทความหรืออาจจะแตงเองใหสั้น ๆ แตไดใจความ 

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนด คําคน คําสั้นๆเพ่ือใหงายตอการหาขอมูล จะเปนคําเดียวหรือ

หลาย ๆ คําก็ได ถามีหลายคําใหใช  (,)คั่นกลา งระหวางคํา แตถาไมใส ระบบจะกําหนดใหเองโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนด Robots ใหทํา หรือไมทําอะไร ดวยพารามิเตอร ตอไปน้ี 

 * NOINDEX, FOLLOW     หามเก็บขอมูลในหนาน้ีแตสามารถไตลิ้งกไปได  

 * 8TINDEX, NOFOLLOW    เก็บขอมูลในหนาน้ีได แตหามไตลิ้งกภายในหนาน้ีตอไป 

 * 8TNOINDEX, NOFOLLOW   หามเก็บขอมูล หามไตลิ้งกตอไป 

 8TINDEX, FOLLOW 8T อันน้ีก็ท้ังเก็บขอมูลและไตลิ้งกตอไปได ตัวลางน้ีไมตองกําหนดก็ไดปลอยวางไวตัวระบบ 

จะใสใหโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนดช่ือผูใสขอมูล 

 

 

2) Tag  ฟงกช้ันน้ีเปนตัวกําหนด Tag ซึ่งเปนคํางายๆสั้นๆ หรือจะใสเปนประเภทของบทความก็ได ทําไดโดย

การใสช่ือ Tag ท่ีตองการลงในชองกรอกขอมูล แลวกด Add Tag  ดังรูป 
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3) การบันทึกขอมูล  เมื่อผูใชงานทําการใสขอมูลตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหกดท่ีบันทึก เปนอันเสร็จ

กระบวนการ ดังภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

16 การจัดการเนื้อหาคลังภาพ 

 

                            

 

2.1 เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-Sitemap 

2.2 ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนู คลังภาพ 

2.3 เมื่อเขามาในเมนูคลังภาพแลวจะพบหนาจอ

ดังภาพ 
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16.1 การเพ่ิมเนื้อหาคลังภาพ 

การเพ่ิมเน้ือหาขอมูลคลังภาพทําไดโดย กดท่ีปุม     ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 
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ใหทําการเลือกรูปแบบของขอมูลตามท่ีตองการ 
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16.2 การต้ังคารายละเอียดตางๆ ของขอมูล  
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 Name ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลกรอกช่ือของขอมูลท่ีตองการลงไป 

 Published  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับการกําหนดการแสดงผลบนหนาเว็บไซต ถาผูจัดทําขอมูลไม

ตองการใหเมนู ขอมูลคลังภาพแสดงผลบนเว็บไซต ผูจัดทําขอมูลสามารถปดการแสดงผลไดโดยเลือกท่ี No 

แตถาตองการเปดการแสดงผลปกติใหเลือกท่ี Yes 

 Searchable ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเปดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถคนหาขอมูลจาก เครื่องมือการ

คนหาของเว็บไซตได 

 Comments ฟงกช่ันกาใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถแสดงความคิดเห็นตอขอมูลท่ี

ปากฎอยูบนเว็บไซตได ซึ่งถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหผูใชงานแสดงความคิดเห็นตอขอมูล ผูจัดทําขอมูล

สมาถปดได โดยเลือกท่ี No 

 Frontpage ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหเน้ือหาขอมูลน้ี ไปปรากฎอยูท่ีหนาหลัก Homeของ

เว็บไซต 

 Categories ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเลือกวา ขอมูลน้ี จะไปอยูภายใตเมนูหลักใดไดบาง โดยการเลือก

ท่ีช่ือของ Categories ตามท่ีผูจัดทําขอมูลตองการ 

 Primacy Category ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดเน้ือหาขอมูล วาจะอยูภายใตเมนูหลักอะไร  
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 อัลบัมภาพ  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับระบุเลือกอัลบัมภาพท่ีจะนํามาใชในการแสดงผลขอมูล 

 ภาพหนารายการ  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเลือกภาพตัวอยางเพ่ือนํามาแสดงหนารายการขอมูลในหนา

เว็บHome 

 อัลบัมภาพท่ีเกียวของ ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเช่ือมโยงขอมูลกับอัลบัมภาพอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 

16.3 รายละเอียดของขอมลู 

 

  เครื่องมือน้ี เปนการกําหนดช่ือผูทํารายการขอมูลน้ี  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวาขอมูลน้ีจะใหผูใดสามารถมองเห็นบนเว็บไซตไดบาง ถา

ตองการใหผูใชงานทุกทานสามารถเห็นขอมูลน้ีไดใหกดเลือกท่ี Public 

 เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันบันทึกขอมูล 

  เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการใหขอมูลน้ีแสดงผล  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการสิ้นสุดการแสดงผลขอมูลน้ีบนหนา

เว็บไซต 

 

1) Metadata  เปนขอมูลสําหรับคําอธิบาย หรือสวนขยายบทความเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต  

และเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลของ Search Engine  



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 
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  เครื่องมือน้ีใชใสช่ือหัวขอของ Metadata เพ่ือใหคนหาขอมูลไดงาย 

   เครื่องมือน้ีเราอาจจะใส เปนช่ือบทความหรืออาจจะแตงเองใหสั้น ๆ แตไดใจความ 

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนด คําคน คําสั้นๆเพ่ือใหงายตอการหาขอมูล จะเปนคําเดียวหรือ

หลาย ๆ คําก็ได ถามีหลายคําใหใช  (,)คั่นกลางระหวางคํา แตถาไมใส ระบบจะกําหนดใหเองโดยอัตโนมัติ  

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนด Robots ใหทํา หรือไมทําอะไร ดวยพารามิเตอร ตอไปน้ี 

 * NOINDEX, FOLLOW     หามเก็บขอมูลในหนาน้ีแตสามารถไตลิ้งกไปได  

 * 8TINDEX, NOFOLLOW    เก็บขอมูลในหนาน้ีได แตหามไตลิ้งกภายในหนาน้ีตอไป 

 * 8TNOINDEX, NOFOLLOW   หามเก็บขอมูล หามไตลิ้งกตอไป 

 8TINDEX, FOLLOW 8T อันน้ีก็ท้ังเก็บขอมูลและไตลิ้งกตอไปได ตัวลางน้ีไมตองกําหนดก็ไดปลอยวางไวตัวระบบ 

จะใสใหโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนดช่ือผูใสขอมูล 

 

 

2) Tag  ฟงกช้ันน้ีเปนตัวกําหนด Tag ซึ่งเปนคํางายๆสั้นๆ หรือจะใสเปนประเภทของบทความก็ได ทําไดโดย

การใสช่ือ Tag ท่ีตองการลงในชองกรอกขอมูล แลวกด Add Tag  ดังรูป 
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3) การบันทึกขอมูล  เมื่อผูใชงานทําการใสขอมูลตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหกดท่ีบันทึก เปนอันเสร็จ

กระบวนการ ดังภาพ 
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17 การจัดการเนื้อหาสกูปพิเศษ 

 

                            

 

 
 

 
 

17.1 การเพ่ิมเนื้อหาสกูปพิเศษ 

การเพ่ิมเน้ือหาขอมูลสกูปพิเศษทําไดโดย กดท่ีปุม     ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 

2.1 เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-Sitemap 

2.2 ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนู สกูปพิเศษ 

2.3 เมื่อเขามาในเมนูสกูปพิเศษแลวจะพบ

หนาจอดังภาพ 
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ใหทําการเลือกรูปแบบของขอมูลตามท่ีตองการ 
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17.2 การต้ังคารายละเอียดตางๆ ของขอมูล  

 
 

 

 Name ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลกรอกช่ือของขอมูลท่ีตองการลงไป 

 Published  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับการกําหนดการแสดงผลบนหนาเว็บไซต ถาผูจัดทําขอมูลไม

ตองการใหเมนู ขอมูลสกูปพิเศษแสดงผลบนเว็บไซต ผูจัดทําขอมลูสามารถปดการแสดงผลไดโดยเลือกท่ี No 

แตถาตองการเปดการแสดงผลปกติใหเลือกท่ี Yes 

 Searchable ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเปดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถคนหาขอมูลขอมูลสกูปพิเศษ จาก 

เครื่องมือการคนหาของเว็บไซตได 

 Comments ฟงกช่ันกาใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถแสดงความคิดเห็นตอขอมูลท่ี

ปากฎอยูบนเว็บไซตได ซึ่งถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหผูใชงานแสดงความคิดเห็นตอขอมูล ผูจัดทําขอมูล

สมาถปดได โดยเลือกท่ี No 

 Frontpage ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหเน้ือหาขอมูลน้ี ไปปรากฎอยูท่ีหนาหลัก Homeของ

เว็บไซต 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 155 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

 Categories ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเลือกวา ขอมูลน้ี จะไปอยูภายใตเมนูหลักใดไดบาง โดยการเลือก

ท่ีช่ือของ Categories ตามท่ีผูจัดทําขอมูลตองการ 

 Primacy Category ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดเน้ือหาขอมูล วาจะอยูภายใตเมนูหลักอะไร 

17.3 การจัดแตงและบันทึกขอมลูสกูปพิเศษ 

 

 
 

การจัดแตงขอมูลตางๆน้ันสามารถทําไดโดยงาย ผูจัดทําขอมูลสามารถกรอกขอมูลตางๆลงในชองกรอกขอมูลและสามารถใชเครื่องมือ

สําคัญ ๆ ในการจัดแตงขอมูลมีดังตอไปน้ี 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบอักษรผูใชงานสามารถเลือก B  เพ่ือกําหนดใหอักษรเปนตัวหนา   I  เพ่ือ

กําหนดใหอักษรเปนตัวเอียง  และ U  เพ่ือขีดเสนใตเนนตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบการจัดวางบรรทัดขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน จัดใหชิดดานซาย  จัด

ใหอยูตรงกลาง  จัดใหอยูชิดดานขวา และ จัดใหมีความเทากันท้ังซาย และ ขวาในทุกๆบรรทัด ตามลําดับ เปนตน 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดลักษณะของกลองการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ ผูจัดทําขอมูล

สามารถเลือกจัดวางขอมูลในรูปแบบตางๆไดตามตองการ 
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   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบของตัวอักษรเชน กําหนดรูปแบบของหัวขอตามขนาดตางๆ ท่ี

ระบบไดมีมาใหเลือกใช ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกจากแถบเครื่องมือน้ีได 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบตัวอักษร ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรได

ตามตองการ เชน กําหนดใหตัวอักษรของขอมูลในเว็บไซตเปนรูปแบบอักษร Tahoma เปนตน  

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดขนาดตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีของตัวอักษร 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีพ้ืนหลังของตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชสําหรับใสรูปภาพในบทความ สามารถทําไดโดย เลือกท่ีเครื่องมือ จะปรากฎหนอจอดังภาพ 

 
 

ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกภาพจากไฟลภาพท่ีมีอยูใน Folder ของระบบ หรือจะทําการใสภาพใหมท่ีมีอยูในคอมพิวเตอรลงในระบบ

ก็ได  สําหรับการใสภาพใหมท่ีตองการท่ีมาจากเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน ทําไดโดย  

1) เลือกท่ีแถบ   

2) จะปรากฎหนาจอดังภาพ 
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  ผูจัดทําขอมูลทําการใสรูปภาพโดยเลือกท่ีปุม เรียกดู จากน้ันก็ทําการเลือกไฟลภาพ

ท่ีตองการจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูล เสร็จแลวก็กดท่ีปุม  

เมื่อทําการอัพโหลดไฟลเสร็จแลว จะปรากฎช่ือไฟลภาพท่ีไดทําการอัพโหลดไวบนแถบหนาจอดังภาพ 

 
เสร็จแลวใหทําการกดเลือกท่ีช่ือไฟล รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอรายละเอียดของภาพ  ดังภาพ 
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ผูใชงานสามารถกําหนดคําประกอบรูปภาพ หรือ กําหนดขนาดของภาพไดโดยใสขอมูลตามชองตางๆไดตามความตองการ หรือหาก

ตองการเช่ือมตอ อีเมล หรือ เว็บไซตอ่ืนๆ กับภาพน้ี ทําไดโดยเลือกท่ีแถบ  จะปรากฎ

หนาจอดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถใสอีเมล หรือท่ีอยูเว็บไซตอ่ืนๆ ลงในชองท่ีอยูอางอิง URL หรือหากตองการเช่ือมโยงภาพน้ีกับภาพอ่ืน ก็

สามารถกดเลือกภาพอ่ืนท่ีตองการเช่ือมโยงไดท่ีแถบ ซึ่งการใสภาพน้ันจะมีการทํางาน

เหมือนกับการใสภาพ เลือกภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอน้ีทุกประการ  เมื่อผูจัดทําขอมูลไดทําการเช่ือมโยงขอมูลตามท่ีตองการ

แลว ผูจัดทําขอมูลยังสามารถกําหนดการแสดงผลลิ้งคท่ีทําการเช่ือมโยงแลวใหมีการแสดงผลในหนาจอเดิม หรือแสดงผลในหนาจอ

ใหมไดโดยการเลือกท่ีแถบ  เสร็จแลวใหกดท่ีปุม ตกลง 
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17.4 การจัดการ Media ของขอมลูสกูปพิเศษ 

 
 รูปภาพประกอบ  เครื่องมือน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถใสรูปภาพตัวอยาง ท่ีจะปรากฎบนหนาเว็บ )Home (ได  

 อัลบ้ัมภาพ ใหผูจัดทําขอมูลระบุอัลบ้ัมภาพลงไปในชองกรอกขอมูล  รวมท้ังสามารถระบุช่ืออัลบ้ัมภาพได

ดวย 

 Media เครื่องมือน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถระบุ ช่ือ URL ของ Media ท่ีจะแสดงขอมมูลเสริม เชน  Youtube  

เปนตน 

 สกูปพิเศษท่ีเก่ียวของ  ผูจัดทําขอมูลสามารถเพ่ิมขอมูลท่ีเก่ียวของกับขอมูลท่ีกําลังเขียนขอมูลน้ีอยูได  
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17.5 รายละเอียดของขอมลู 

 

  เครื่องมือน้ี เปนการกําหนดช่ือผูทํารายการขอมูลน้ี  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวาขอมูลน้ีจะใหผูใดสามารถมองเห็นบนเว็บไซตไดบาง ถา

ตองการใหผูใชงานทุกทานสามารถเห็นขอมูลน้ีไดใหกดเลือกท่ี Public 

 เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันบันทึกขอมูล 

  เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการใหขอมูลน้ีแสดงผล  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการสิ้นสุดการแสดงผลขอมูลน้ีบนหนา

เว็บไซต 

 

1) Metadata  เปนขอมูลสําหรับคําอธิบาย หรือสวนขยายบทความเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต  

และเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลของ Search Engine  
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  เครื่องมือน้ีใชใสช่ือหัวขอของ Metadata เพ่ือใหคนหาขอมูลไดงาย 

   เครื่องมือน้ีเราอาจจะใส เปนช่ือบทความหรืออาจจะแตงเองใหสั้น ๆ แตไดใจความ 

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนด คําคน คําสั้นๆเพ่ือใหงายตอการหาขอมูล จะเปนคําเดียวหรือ

หลาย ๆ คําก็ได ถามีหลายคําใหใช  (,)คั่นกลางระหวางคํา แตถาไมใส ระบบจะกําหนดใหเองโดยอัตโนมัติ  

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนด Robots ใหทํา หรือไมทําอะไร ดวยพารามิเตอร ตอไปน้ี 

 * NOINDEX, FOLLOW     หามเก็บขอมูลในหนาน้ีแตสามารถไตลิ้งกไปได  

 * 8TINDEX, NOFOLLOW    เก็บขอมูลในหนาน้ีได แตหามไตลิ้งกภายในหนาน้ีตอไป 

 * 8TNOINDEX, NOFOLLOW   หามเก็บขอมูล หามไตลิ้งกตอไป 

 8TINDEX, FOLLOW 8T อันน้ีก็ท้ังเก็บขอมูลและไตลิ้งกตอไปได ตัวลางน้ีไมตองกําหนดก็ไดปลอยวางไวตัวระบบ 

จะใสใหโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนดช่ือผูใสขอมูล 

 

 

2) Tag  ฟงกช้ันน้ีเปนตัวกําหนด Tag ซึ่งเปนคํางายๆสั้นๆ หรือจะใสเปนประเภทของบทความก็ได ทําไดโดย

การใสช่ือ Tag ท่ีตองการลงในชองกรอกขอมูล แลวกด Add Tag  ดังรูป 
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3) การบันทึกขอมูล  เมื่อผูใชงานทําการใสขอมูลตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหกดท่ีบันทึก เปนอันเสร็จ

กระบวนการ ดังภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

18 การจัดการเนื้อหาแหลงเรียนรู 

 

                            

 

2.1 เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-Sitemap 

2.2 ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนู แหลงเรียนรู 

2.3 เมื่อเขามาในเมนูแหลงเรียนรูแลวจะพบ

หนาจอดังภาพ 
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18.1 การเพ่ิมเนื้อหาแหลงเรียนรู 

การเพ่ิมเน้ือหาขอมูลเน้ือหาแหลงเรียนรูทําไดโดย กดท่ีปุม     ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 165 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

 
ใหทําการเลือกรูปแบบของขอมูลตามท่ีตองการ 
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18.2 การต้ังคารายละเอียดตางๆ ของขอมูล  

 

 
 

 

 Name ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลกรอกช่ือของขอมูลท่ีตองการลงไป 

 Published  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับการกําหนดการแสดงผลบนหนาเว็บไซต ถาผูจัดทําขอมูลไม

ตองการใหเมนู ขอมูลเน้ือหาแหลงเรียนรูแสดงผลบนเว็บไซต ผูจัดทําขอมูลสามารถปดการแสดงผลไดโดย

เลือกท่ี No แตถาตองการเปดการแสดงผลปกติใหเลือกท่ี Yes 

 Searchable ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเปดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถคนหาขอมูลขอมูลเน้ือหาแหลง

เรียนรูจาก เครื่องมือการคนหาของเว็บไซตได 

 Comments ฟงกช่ันกาใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถแสดงความคิดเห็นตอขอมูลท่ี

ปากฎอยูบนเว็บไซตได ซึ่งถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหผูใชงานแสดงความคิดเห็นตอขอมูล ผูจัดทําขอมูล

สมาถปดได โดยเลือกท่ี No 
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 Frontpage ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหเน้ือหาขอมูลน้ี ไปปรากฎอยูท่ีหนาหลัก Homeของ

เว็บไซต 

 Categories ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเลือกวา ขอมูลน้ี จะไปอยูภายใตเมนูหลักใดไดบาง โดยการเลือก

ท่ีช่ือของ Categories ตามท่ีผูจัดทําขอมูลตองการ 

 Primacy Category ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดเน้ือหาขอมูล วาจะอยูภายใตเมนูหลักอะไร 

18.3 การจัดแตงและบันทึกขอมลูแหลงเรียนรู 

 

 
 

การจัดแตงขอมูลตางๆน้ันสามารถทําไดโดยงาย ผูจัดทําขอมูลสามารถกรอกขอมูลตางๆลงในชองกรอกขอมูลและสามารถใชเครื่องมือ

สําคัญ ๆ ในการจัดแตงขอมูลมีดังตอไปน้ี 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบอักษรผูใชงานสามารถเลือก B  เพ่ือกําหนดใหอักษรเปนตัวหนา   I  เพ่ือ

กําหนดใหอักษรเปนตัวเอียง  และ U  เพ่ือขีดเสนใตเนนตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบการจัดวางบรรทัดขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน จัดใหชิดดานซาย  จัด

ใหอยูตรงกลาง  จัดใหอยูชิดดานขวา และ จัดใหมีความเทากันท้ังซาย และ ขวาในทุกๆบรรทัด ตามลําดับ เปนตน 
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  เครื่องมือน้ีใชกําหนดลักษณะของกลองการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ ผูจัดทําขอมูล

สามารถเลือกจัดวางขอมูลในรูปแบบตางๆไดตามตองการ 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบของตัวอักษรเชน กําหนดรูปแบบของหัวขอตามขนาดตางๆ ท่ี

ระบบไดมีมาใหเลือกใช ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกจากแถบเครื่องมือน้ีได 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบตัวอักษร ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรได

ตามตองการ เชน กําหนดใหตัวอักษรของขอมูลในเว็บไซตเปนรูปแบบอักษร Tahoma เปนตน  

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดขนาดตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีของตัวอักษร 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีพ้ืนหลังของตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชสําหรับใสรูปภาพในบทความ สามารถทําไดโดย เลือกท่ีเครื่องมือ จะปรากฎหนอจอดังภาพ 

 
 

ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกภาพจากไฟลภาพท่ีมีอยูใน Folder ของระบบ หรือจะทําการใสภาพใหมท่ีมีอยูในคอมพิวเตอรลงในระบบ

ก็ได  สําหรับการใสภาพใหมท่ีตองการท่ีมาจากเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน ทําไดโดย  

1) เลือกท่ีแถบ   

2) จะปรากฎหนาจอดังภาพ 
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  ผูจัดทําขอมูลทําการใสรูปภาพโดยเลือกท่ีปุม เรียกดู จากน้ันก็ทําการเลือกไฟลภาพ

ท่ีตองการจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูล เสร็จแลวก็กดท่ีปุม  

เมื่อทําการอัพโหลดไฟลเสร็จแลว จะปรากฎช่ือไฟลภาพท่ีไดทําการอัพโหลดไวบนแถบหนาจอดังภาพ 

 
เสร็จแลวใหทําการกดเลือกท่ีช่ือไฟล รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอรายละเอียดของภาพ  ดังภาพ 
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ผูใชงานสามารถกําหนดคําประกอบรูปภาพ หรือ กําหนดขนาดของภาพไดโดยใสขอมูลตามชองตางๆไดตามความตองการ หรือหาก

ตองการเช่ือมตอ อีเมล หรือ เว็บไซตอ่ืนๆ กับภาพน้ี ทําไดโดยเลือกท่ีแถบ  จะปรากฎ

หนาจอดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถใสอีเมล หรือท่ีอยูเว็บไซตอ่ืนๆ ลงในชองท่ีอยูอางอิง URL หรือหากตองการเช่ือมโยงภาพน้ีกับภาพอ่ืน ก็

สามารถกดเลือกภาพอ่ืนท่ีตองการเช่ือมโยงไดท่ีแถบ ซึ่งการใสภาพน้ันจะมีการทํางาน

เหมือนกับการใสภาพ เลือกภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอน้ีทุกประการ  เมื่อผูจัดทําขอมูลไดทําการเช่ือมโยงขอมูลตามท่ีตองการ

แลว ผูจัดทําขอมูลยังสามารถกําหนดการแสดงผลลิ้งคท่ีทําการเช่ือมโยงแลวใหมีการแสดงผลในหนาจอเดิม หรือแสดงผลในหนาจอ

ใหมไดโดยการเลือกท่ีแถบ  เสร็จแลวใหกดท่ีปุม ตกลง 

 

18.4 การจัดการ Media ของขอมลูแหลงเรียนรู 

 
 

 รูปภาพหนารายการ  เครื่องมือน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกรูปภาพเพ่ือทําเปนรูปภาพตัวอยางหนารายการ

ได  
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18.5 รายละเอียดของขอมลู 

 

  เครื่องมือน้ี เปนการกําหนดช่ือผูทํารายการขอมูลน้ี  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวาขอมูลน้ีจะใหผูใดสามารถมองเห็นบนเว็บไซตไดบาง ถา

ตองการใหผูใชงานทุกทานสามารถเห็นขอมูลน้ีไดใหกดเลือกท่ี Public 

 เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันบันทึกขอมูล 

  เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการใหขอมูลน้ีแสดงผล  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการสิ้นสุดการแสดงผลขอมูลน้ีบนหนา

เว็บไซต 

 

1) Metadata  เปนขอมูลสําหรับคําอธิบาย หรือสวนขยายบทความเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต  

และเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลของ Search Engine  
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  เครื่องมือน้ีใชใสช่ือหัวขอของ Metadata เพ่ือใหคนหาขอมูลไดงาย 

   เครื่องมือน้ีเราอาจจะใส เปนช่ือบทความหรืออาจจะแตงเองใหสั้น ๆ แตไดใจความ 

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนด คําคน คําสั้นๆเพ่ือใหงายตอการหาขอมูล จะเปนคําเดียวหรือ

หลาย ๆ คําก็ได ถามีหลายคําใหใช  (,)คั่นกลางระหวางคํา แตถาไมใส ระบบจะกําหนดใหเองโดยอัตโนมัติ  

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนด Robots ใหทํา หรือไมทําอะไร ดวยพารามิเตอร ตอไปน้ี 

 * NOINDEX, FOLLOW     หามเก็บขอมูลในหนาน้ีแตสามารถไตลิ้งกไปได  

 * 8TINDEX, NOFOLLOW    เก็บขอมูลในหนาน้ีได แตหามไตลิ้งกภายในหนาน้ีตอไป 

 * 8TNOINDEX, NOFOLLOW   หามเก็บขอมูล หามไตลิ้งกตอไป 

 8TINDEX, FOLLOW 8T อันน้ีก็ท้ังเก็บขอมูลและไตลิ้งกตอไปได ตัวลางน้ีไมตองกําหนดก็ไดปลอยวางไวตัวระบบ 

จะใสใหโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนดช่ือผูใสขอมูล 

 

 

2) Tag  ฟงกช้ันน้ีเปนตัวกําหนด Tag ซึ่งเปนคํางายๆสั้นๆ หรือจะใสเปนประเภทของบทความก็ได ทําไดโดย

การใสช่ือ Tag ท่ีตองการลงในชองกรอกขอมูล แลวกด Add Tag  ดังรูป 
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3) การบันทึกขอมูล  เมื่อผูใชงานทําการใสขอมูลตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหกดท่ีบันทึก เปนอันเสร็จ

กระบวนการ ดังภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

19 การจัดการเนื้อหาดาวนโหลด 

 

                            

 

2.1 เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-Sitemap 

2.2 ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนู ดาวนโหลด 

2.3 เมื่อเขามาในเมนูดาวนโหลดแลวจะพบ

หนาจอดังภาพ 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 175 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

 
 

 
 

 

19.1 การเพ่ิมเนื้อหาดาวนโหลด 

การเพ่ิมเน้ือหาขอมูลดาวนโหลดทําไดโดย กดท่ีปุม     ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ 
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ใหทําการเลือกรูปแบบของขอมูลตามท่ีตองการ 

 

19.2 การต้ังคารายละเอียดตางๆ ของขอมูล  
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 Name ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลกรอกช่ือของขอมูลท่ีตองการลงไป 

 Published  ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับการกําหนดการแสดงผลบนหนาเว็บไซต ถาผูจัดทําขอมูลไม

ตองการใหเมนู ขอมูลดาวนโหลด แสดงผลบนเว็บไซต ผูจัดทําขอมูลสามารถปดการแสดงผลไดโดยเลือกท่ี 

No แตถาตองการเปดการแสดงผลปกติใหเลือกท่ี Yes 

 Searchable ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเปดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถคนหาขอมูลจาก เครื่องมือการ

คนหาของเว็บไซตได 

 Comments ฟงกช่ันกาใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหผูใชงานเว็บไซตสามารถแสดงความคิดเห็นตอขอมูลท่ี

ปากฎอยูบนเว็บไซตได ซึ่งถาผูจัดทําขอมูลไมตองการใหผูใชงานแสดงความคิดเห็นตอขอมูล ผูจัดทําขอมูล

สมาถปดได โดยเลือกท่ี No 

 Frontpage ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดใหเน้ือหาขอมูลน้ี ไปปรากฎอยูท่ีหนาหลัก Homeของ

เว็บไซต 

 Categories ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับเลือกวา ขอมูลน้ี จะไปอยูภายใตเมนูหลักใดไดบาง โดยการเลือก

ท่ีช่ือของ Categories ตามท่ีผูจัดทําขอมูลตองการ 

 Primacy Category ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับกําหนดเน้ือหาขอมูล วาจะอยูภายใตเมนูหลักอะไร  

 File ฟงกช่ันการใชงานน้ีใชสําหรับใสไฟลดาวนโหลดตางๆ เชนเอกสาร รูปภาพ เพ่ือใหผูใชงานเว็บไซตดาวน

โหลดขอมูลเหลาน้ันไปใชงานได 

 Description ฟงกช่ันน้ีใชสําหรับระบุรายละเอียดของไฟลท่ีใหดาวนโหลด 
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 Author ฟงกช่ันน้ีใชสําหรับระบุผูจัดทําขอมูล 

 License ฟงกช่ันน้ีใชสําหรับระบุวาไฟลท่ีใหดาวนโหลดน้ีมีลิขสิทธ์ิหรือไม 

19.3 การจัดแตงและบันทึกขอมลูบริการ 

 

 
 

การจัดแตงขอมูลตางๆน้ันสามารถทําไดโดยงาย ผูจัดทําขอมูลสามารถกรอกขอมูลตางๆลงในชองกรอกขอมูลและสามารถใชเครื่องมือ

สําคัญ ๆ ในการจัดแตงขอมูลมีดังตอไปน้ี 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบอักษรผูใชงานสามารถเลือก B  เพ่ือกําหนดใหอักษรเปนตัวหนา   I  เพ่ือ

กําหนดใหอักษรเปนตัวเอียง  และ U  เพ่ือขีดเสนใตเนนตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบการจัดวางบรรทัดขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน จัดใหชิดดานซาย  จัด

ใหอยูตรงกลาง  จัดใหอยูชิดดานขวา และ จัดใหมีความเทากันท้ังซาย และ ขวาในทุกๆบรรทัด ตามลําดับ เปนตน 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดลักษณะของกลองการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ ผูจัดทําขอมูล

สามารถเลือกจัดวางขอมูลในรูปแบบตางๆไดตามตองการ 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบของตัวอักษรเชน กําหนดรูปแบบของหัวขอตามขนาดตางๆ ท่ี

ระบบไดมีมาใหเลือกใช ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกจากแถบเครื่องมือน้ีได 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบตัวอักษร ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรได

ตามตองการ เชน กําหนดใหตัวอักษรของขอมูลในเว็บไซตเปนรูปแบบอักษร Tahoma เปนตน  



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 179 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดขนาดตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีของตัวอักษร 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีพ้ืนหลังของตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชสําหรับใสรูปภาพในบทความ สามารถทําไดโดย เลือกท่ีเครื่องมือ จะปรากฎหนอจอดังภาพ 

 
 

ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกภาพจากไฟลภาพท่ีมีอยูใน Folder ของระบบ หรือจะทําการใสภาพใหมท่ีมีอยูในคอมพิวเตอรลงในระบบ

ก็ได  สําหรับการใสภาพใหมท่ีตองการท่ีมาจากเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน ทําไดโดย  

1) เลือกท่ีแถบ   

2) จะปรากฎหนาจอดังภาพ 
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  ผูจัดทําขอมูลทําการใสรูปภาพโดยเลือกท่ีปุม เรียกดู จากน้ันก็ทําการเลือกไฟลภาพ

ท่ีตองการจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูล เสร็จแลวก็กดท่ีปุม  

เมื่อทําการอัพโหลดไฟลเสร็จแลว จะปรากฎช่ือไฟลภาพท่ีไดทําการอัพโหลดไวบนแถบหนาจอดังภาพ 

 
เสร็จแลวใหทําการกดเลือกท่ีช่ือไฟล รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอรายละเอียดของภาพ  ดังภาพ 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 181 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

 
ผูใชงานสามารถกําหนดคําประกอบรูปภาพ หรือ กําหนดขนาดของภาพไดโดยใสขอมูลตามชองตางๆไดตามความตองการ หรือหาก

ตองการเช่ือมตอ อีเมล หรือ เว็บไซตอ่ืนๆ กับภาพน้ี ทําไดโดยเลือกท่ีแถบ  จะปรากฎ

หนาจอดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถใสอีเมล หรือท่ีอยูเว็บไซตอ่ืนๆ ลงในชองท่ีอยูอางอิง URL หรือหากตองการเช่ือมโยงภาพน้ีกับภาพอ่ืน ก็

สามารถกดเลือกภาพอ่ืนท่ีตองการเช่ือมโยงไดท่ีแถบ ซึ่งการใสภาพน้ันจะมีการทํางาน

เหมือนกับการใสภาพ เลือกภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอน้ีทุกประการ  เมื่อผูจัดทําขอมูลไดทําการเช่ือมโยงขอมูลตามท่ีตองการ

แลว ผูจัดทําขอมูลยังสามารถกําหนดการแสดงผลลิ้งคท่ีทําการเช่ือมโยงแลวใหมีการแสดงผลในหนาจอเดิม หรือแสดงผลในหนาจอ

ใหมไดโดยการเลือกท่ีแถบ  เสร็จแลวใหกดท่ีปุม ตกลง 
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19.4 การจัดการ Media ของขอมลูบริการ 

 
 รูปภาพหนารายการ  เครื่องมือน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถใสรูปภาพตัวอยาง ท่ีจะปรากฎบนหนาเว็บ 

)Home (ได  

 อัลบ้ัมภาพ ใหผูจัดทําขอมูลระบุอัลบ้ัมภาพลงไปในชองกรอกขอมูล  รวมท้ังสามารถระบุช่ืออัลบ้ัมภาพได

ดวย 

 Media เครื่องมือน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถระบุ ช่ือ URL ของ Media ท่ีจะแสดงขอมมูลเสริม เชน  Youtube  

เปนตน 

 บริการท่ีเก่ียวของ  ผูจัดทําขอมูลสามารถเพ่ิมขอมูลท่ีเก่ียวของกับขอมูลท่ีกําลังเขียนขอมูลน้ีอยูได  
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19.5 รายละเอียดของขอมลู 

 

  เครื่องมือน้ี เปนการกําหนดช่ือผูทํารายการขอมูลน้ี  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวาขอมูลน้ีจะใหผูใดสามารถมองเห็นบนเว็บไซตไดบาง ถา

ตองการใหผูใชงานทุกทานสามารถเห็นขอมูลน้ีไดใหกดเลือกท่ี Public 

 เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันบันทึกขอมูล 

  เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการใหขอมูลน้ีแสดงผล  

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนดวันเวลาท่ีตองการสิ้นสุดการแสดงผลขอมูลน้ีบนหนา

เว็บไซต 

 

1) Metadata  เปนขอมูลสําหรับคําอธิบาย หรือสวนขยายบทความเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต  

และเพ่ืองายตอการคนหาขอมูลของ Search Engine  
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  เครื่องมือน้ีใชใสช่ือหัวขอของ Metadata เพ่ือใหคนหาขอมูลไดงาย 

   เครื่องมือน้ีเราอาจจะใส เปนช่ือบทความหรืออาจจะแตงเองใหสั้น ๆ แตไดใจความ 

   เครื่องมือน้ีเปนการกําหนด คําคน คําสั้นๆเพ่ือใหงายตอการหาขอมูล จะเปนคําเดียวหรือ

หลาย ๆ คําก็ได ถามีหลายคําใหใช  (,)คั่นกลางระหวางคํา แตถาไมใส ระบบจะกําหนดใหเองโดยอัตโนมัติ  

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนด Robots ใหทํา หรือไมทําอะไร ดวยพารามิเตอร ตอไปน้ี 

 * NOINDEX, FOLLOW     หามเก็บขอมูลในหนาน้ีแตสามารถไตลิ้งกไปได  

 * 8TINDEX, NOFOLLOW    เก็บขอมูลในหนาน้ีได แตหามไตลิ้งกภายในหนาน้ีตอไป 

 * 8TNOINDEX, NOFOLLOW   หามเก็บขอมูล หามไตลิ้งกตอไป 

 8TINDEX, FOLLOW 8T อันน้ีก็ท้ังเก็บขอมูลและไตลิ้งกตอไปได ตัวลางน้ีไมตองกําหนดก็ไดปลอยวางไวตัวระบบ 

จะใสใหโดยอัตโนมัติ 

   เครื่องมือน้ีเปนตัวกําหนดช่ือผูใสขอมูล 

 

 

2) Tag  ฟงกช้ันน้ีเปนตัวกําหนด Tag ซึ่งเปนคํางายๆสั้นๆ หรือจะใสเปนประเภทของบทความก็ได ทําไดโดย

การใสช่ือ Tag ท่ีตองการลงในชองกรอกขอมูล แลวกด Add Tag  ดังรูป 
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3) การบันทึกขอมูล  เมื่อผูใชงานทําการใสขอมูลตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหกดท่ีบันทึก เปนอันเสร็จ

กระบวนการ ดังภาพ 
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20 การจัดหนาเทศกาล )Intro Page 

 

                      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

1) เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-Function   

2) ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนู การจัดการหนาเทศ

การ 

3) เมื่อเขามาในเมนูเมนู การจัดการหนาเทศ

การ 

4) แลวจะพบหนาจอดังภาพ 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 188 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

20.1 การเพ่ิมขอมูลหนาเทศกาล 

การเพ่ิมขอมูลหนาเทศกาลตางๆ ผูจัดทําขอมูลสามารถเพ่ิมหนาเทศกาลได โดยการทําไฟลรูปภาพหนาเทศกาลท่ีมีขนาด 

1024x768 pixel เตรียมไว แลวดําเดินการตามข้ันตอนน้ี 

1) เลื่อนเมาสไปคลิ๊กท่ีเมนู Items    จะปรากฎหนาจอดังภาพ 

 

 
 

2) กดเลือกท่ีปุม   จะไดหนาจอดังภาพ 
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3) ใหผูจัดทําขอมลูกรอกขอมูลเก่ียวกับหนาวันสําคญั ดังน้ี 

 
 Name  ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลกอกช่ือของวันสําคัญลงไป 

 Title  ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลกรอกหัวขอของวันสําคัญลงไป 

 Title alias )URL(  ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลกรอก ช่ือท่ีตองการใหปากฎบน URL ของหนา Intro page 

 Type ใหเลือกชนิดของหนาขอมูลท่ีตองการ 

 Category ใหเลือกหมวดหมูท่ีตองการ 

 Featured ใหเลือก Yes 

 Published  ใหเลือก ท่ี Yes แตหากยังไมตองการเผยแพรใหเลือกท่ี No 

 Preview  เมื่อจัดทําขอมลูแลวสามารถกดดูหนาท่ีจะปรากฎจริง โดยใชฟงกช่ันน้ีได 
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4) การใสรูปภาพหนาเทศกาลลงในระบบ 

 

   เครื่องมือน้ีใชสําหรับใสรูปภาพในบทความ สามารถทําไดโดย เลือกท่ีเครื่องมือ จะปรากฎ

หนอจอดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกภาพจากไฟลภาพท่ีมีอยูใน Folder ของระบบ หรือจะทําการใสภาพใหมท่ีมีอยูในคอมพิวเตอร

ของผูจัดทําขอมูลลงในระบบก็ได  สําหรับการใสภาพใหมท่ีตองการท่ีมาจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูลน้ัน ทําไดโดย  

1 . เลือกท่ีแถบ   

2. จะปรากฎหนาจอดังภาพ 
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  ผูจัดทําขอมูลทําการใสรูปภาพโดยเลือกท่ีปุม เรียกดู จากน้ันก็ทําการเลือกไฟลภาพ

ท่ีตองการจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูล เสร็จแลวก็กดท่ีปุม  

เมื่อทําการอัพโหลดไฟลเสร็จแลว จะปรากฎช่ือไฟลภาพท่ีไดทําการอัพโหลดไวบนแถบหนาจอดังภาพ 

 
เสร็จแลวใหทําการกดเลือกท่ีช่ือไฟล รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอรายละเอียดของภาพ  ดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถกําหนดคําประกอบรูปภาพ หรือ กําหนดขนาดของภาพไดโดยใสขอมูลตามชองตางๆไดตามความ

ต อ ง ก า ร  ห รื อ ห า ก ต อ ง ก า ร เ ช่ื อ ม ต อ  อี เ ม ล ล  ห รื อ  เ ว็ บ ไ ซ ต อ่ื น ๆ  กั บ ภ า พ น้ี  ทํ า ไ ด โ ด ย เ ลื อ ก ท่ี แ ถ บ

 จะปรากฎหนาจอดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถใสอีเมลล หรือท่ีอยูเว็บไซตอ่ืนๆ ลงในชองท่ีอยูอางอิง URL หรือหากตองการเช่ือมโยงภาพน้ีกับภาพ

อ่ืน ก็สามารถกดเลือกภาพอ่ืนท่ีตองการเช่ือมโยงไดท่ีแถบ   ซึ่งการใสภาพน้ันจะมีการทํางาน

เหมือนกับการใสภาพ เลือกภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอน้ีทุกประการ  เมื่อผูจัดทําขอมูลไดทําการเช่ือมโยงขอมูลตามท่ีตองการ

แลว ผูจัดทําขอมูลยังสามารถกําหนดการแสดงผลลิ้งคท่ีทําการเช่ือมโยงแลวใหมีการแสดงผลในหนาจอเดิม หรือแสดงผลในหนาจอ

ใหมไดโดยการเลือกท่ีแถบ  เสร็จแลวใหกดท่ีปุม ตกลง 
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20.2 การต้ังกําหนดการเผยแพรหนาเทศกาลสําคัญ 

 
 Language ใหผูใชเลือกภาษา 

 Access Level  ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกไดวาจะใหผูใชงานกลุมใดสามารถมองเห็นหนาเทศกาลท่ีจัดทํา

ได  

 Creation date  ระบุวันท่ีจัดทําขอมูล 

 Start publishing  ระบุวันท่ีเผยแพร 

 Finish publishing  ระบุวันสิ้นสดุการเผยแพร 

เมื่อทําการจดัทําขอมูลเสรจแลว ใหเลือกปุม  
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20.3 การเพ่ิมหมวดหมู Category สามารถทําไดโดยเลือกท่ี  จะปากฎหนาจอดังภาพ 

 
 

 เลือกท่ีปุม   จะปรากฎหนาจอดังภาพ 

 
 

ใหผูจัดทําขอมลูทํากากรอกขอมลูดังตอไปน้ี 

 Title ช่ือหมวดหมูท่ีตองการ 

 Title alias )URL( ช่ือหมวดหมูท่ีจะบุบน URL 

 Parent category  เลือกหมวดหมูหลัก )ถามี(  

 Published  ตั้งคาใหเผยแพรไดหรือไม 

 Access level  กําหนดสิทธิวาผูใชงานกลุมใดจะสามารถมองเห็นขอมูลได 

  



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 197 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

21 การจัดการคําถามท่ีพบบอย )FAQ( 

 

                      

 
 

 
 

 

 

 

  

1) 0Bเลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-

Function   

2) 1Bตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนู คําถามท่ีพบ

บอย 

3) 2Bเมื่อเขามาในเมนูเมนู คําถามท่ีพบ

บอย 

4) แลวจะพบหนาจอดังภาพ 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 198 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

 

21.1 การเพ่ิมขอมูลคําถามท่ีพบบอย )FAQ( 

 

การเพ่ิมขอมลูคําถามท่ีพบบอย ผูจัดทําขอมูลสามารถเพ่ิมคําถามท่ีพบบอยได โดยดําเดินการตามข้ันตอนน้ี 

1) ในกรณีท่ีคําถาม คําตอบใหม ไมไดมีหมวดหมู ใหทําการสรางหมวดหมูใหมโดย คลิ๊กท่ี  

จะปากฎหนาจอดังภาพ 

 

 
 

1) เสร็จแลวใหกดเลือกท่ี   จะปรากฎหนาจอดังภาพ 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 199 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

 
 

2) ใหผูจัดทําขอมลูทําการใสขอมูลรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ช่ือ ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลทําการใสช่ือของหมวดหมูท่ีตองการลงไป 

 เอเลียส  ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลใสช่ือของหมวดหมู )ชองน้ีมีประโยชนในการทํา seo( 

 หมวดหมูหลัก  ใหผูจดัทําขอมูลเลอืกหมวดหมูหลัก )ถามี(  

 สถานะ  ใหผูจดัทําขอมูลทําการเลอืกสถานะการเผยแพรหมวดหมูท่ีไดจัดทําข้ึน 

 การเขาถึง ผูจัดทําขอมลูสามารถกําหนดไดวาผูใชงานกลุมใดจะสามารถเขาใชงานหมวดหมูท่ีสรางข้ึนไว

ได 

 ภาษา  ผูใชงานสามารถเลือกภาษาได 

3) เมื่อทําการใสขอมลูเสร็จ ใหเลือก  

 

4) การเพ่ิมคําถามท่ีพบบอย ทําไดโดยเลือกท่ี   จะปรากฎหนาจอดังตอไปน้ี 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 200 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5) ใหผูจัดทําขอมลูเลือกท่ี   จะปรากฎหนาจอดังตอไปน้ี 

 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 201 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

 
 Question  ใหผูจัดทําขอมูลทําการใสคําถามท่ีพบบอยลงไป 

 Category  ผูจัดทําขอมูลทําการเลือกหมวดหมู 

 Status  ผูจัดทําขอมูลสามารถเลอืกสถานะการเผยแพรได 

 Access  ผูจัดทําขอมลูสามารถกําหนดไดวาผูใชงานกลุมใดจะสามารถมองเห็นขอมูลไดบาง 

 ไอดี  ผูจัดทําขอมูลสามารถกําหนดคาไอดี ของขอมูลได 

สําหรับการทําขอมูลคําตอบน้ัน ใหผูจัดทําขอมลู ดําเนินการกรอกขอมูลคําตอบผานทางเครื่องมือดังภาพ 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 202 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

 

6) เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลวใหเลอืกท่ี  

 

  



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 203 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

22 การจัดการเว็บลิงค )Weblinks( 

 

                      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1) เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-Function   

2) ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนู เว็บลิงค )Weblinks( 

3) เมื่อเขามาในเมนูเว็บลิงค แลวจะพบ

หนาจอดังภาพ 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 204 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

 

22.1 การเพ่ิมขอมูลเว็บลิงค )Weblinks( 

 

การเพ่ิมขอมลู ผูจดัทําขอมูลสามารถเพ่ิมเว็บลิงคได โดยดําเดินการตามข้ันตอนน้ี 

1) ในกรณีท่ีเว็บลิงคไมไดมหีมวดหมู ใหทําการสรางหมวดหมูใหมโดย คลิ๊กท่ี  จะปากฎหนาจอ

ดังภาพ 

 

 
 

2) เสร็จแลวใหกดเลือกท่ี   จะปรากฎหนาจอดังภาพ 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 205 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

 
 

3) ใหผูจัดทําขอมลูทําการใสขอมูลรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ช่ือ ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลทําการใสช่ือของหมวดหมูท่ีตองการลงไป 

 เอเลียส  ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลใสช่ือของหมวดหมู )ชองน้ีมีประโยชนในการทํา seo( 

 หมวดหมูหลัก  ใหผูจดัทําขอมูลเลอืกหมวดหมูหลัก )ถามี(  

 สถานะ  ใหผูจดัทําขอมูลทําการเลอืกสถานะการเผยแพรหมวดหมูท่ีไดจัดทําข้ึน 

 การเขาถึง ผูจัดทําขอมลูสามารถกําหนดไดวาผูใชงานกลุมใดจะสามารถเขาใชงานหมวดหมูท่ีสรางข้ึนไว

ได 

 ภาษา  ผูจัดทําขอมลูสามารถเลือกภาษาได 

4) เมื่อทําการใสขอมลูเสร็จ ใหเลือก  

 

5) การเพ่ิมเว็บลิงค ทําไดโดยเลือกท่ี   จะปรากฎหนาจอดังตอไปน้ี 

 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 206 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

 

6) ใหผูจัดทําขอมลูเลือกท่ี   จะปรากฎหนาจอดังตอไปน้ี 

 
 

 ช่ือ ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลทําการใสช่ือของเว็บลิงคท่ีตองการลงไป 

 เอเลียส  ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลใสช่ือของเว็บลิงค )ชองน้ีมีประโยชนในการทํา seo( 

 URL ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลทําการระบุ ท่ีตั้งของเว็บไซต URL ของเว็บลิงคท่ีตองการลงไป 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 207 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

 หมวดหมู ใหผูจัดทําขอมลูเลือกหมวดหมู 

 สถานะ  ใหผูจดัทําขอมูลทําการเลอืกสถานะการเผยแพรขอมูลท่ีไดจดัทําข้ึน 

 การเขาถึง ผูจัดทําขอมลูสามารถกําหนดไดวาผูใชงานกลุมใดจะสามารถเขาใชงานขอมูลท่ีสรางข้ึนไวได 

 ภาษา  ผูจัดทําขอมลูสามารถเลือกภาษาได 

 ไอดี  ชองน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถระบุ ไอดี ของขอมูลท่ีจดัทําข้ึนมาได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2 การต้ังคาการเผยแพรขอมูล 

 

 
 เขียนโดย   ชองน้ีใหผูจัดทําขอมลูทําการเลือกช่ือของผูจัดทําขอมลู 

 วันท่ีสราง  ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลทําการระบุวันท่ีสรางขอมลู 

 เผยแพรเมื่อ ชองน้ีใหผูจัดทําขอมลูระบุวันท่ีตองการเผยแพรขอมลู 

 งดเผยแพร  ชองน้ีใหผูจัดทําขอมลูระบุวันท่ีท่ีตองการหยุดการแสดงผลขอมูลบนหนาเว็บไซต 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 208 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

1) เมื่อกรอกขอมูลทุกอยางเส็จใหเลอืก  

  



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 209 จาก 356 
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23 การจัดการแบบสํารวจ )Poll( 

 

                      

 
 

 
  

1) เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-Function   

2) ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนู แบบสํารวจ )Poll( 

3) เมื่อเขามาในเมนูแบบสาํรวจ แลวจะพบ

หนาจอดังภาพ 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 210 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

 

23.1 การเพ่ิมขอมูลแบบสํารวจ)Poll( 

การเพ่ิมขอมลู ผูจดัทําขอมูลสามารถเพ่ิมแบบสําวจได โดยดําเดินการตามข้ันตอนน้ี 

1) คลิ๊กท่ี   จะปากฎหนาจอดังภาพ 

 

 
 

2) เสร็จแลวใหกดเลือกท่ี   จะปรากฎหนาจอดังภาพ 

 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 211 จาก 356 
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3) ใหผูจัดทําขอมลูทําการใสขอมูลรายละเอียดดังตอไปน้ี  

 

 
 Title  ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลทําการใสหัวขอของแบบสอบถามท่ีตองการลงไป 

 เอเลียส  ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลใสช่ือของหมวดหมู )ชองน้ีมีประโยชนในการ ทํา seo( 

 Lag  ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลตั้งคาชวงเวลาสําหรบั 1 ผูใชงานท่ีจะโหวต เชน 1 ผูใชงานโหวต 1 ครั้งแลว

จะมาโหวตอีกตองรอ 1 ช่ัวโมงเปนตน  

 Start date ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลระบุวันท่ีตองการเผยแพรขอมูล 

 End date ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลระบุวันท่ีท่ีตองการหยดุการแสดงผลขอมลูบนหนาเว็บไซต 

 Publish  ใหผูจัดทําขอมูลทําการเลือกสถานะการเผยแพรหมวดหมูท่ีไดจัดทําข้ึน 

 

4) การกําหนดตัวเลือกแบบสอบถาม 

 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 
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การกําหนดตัวเลือกแบบสอบถามทําไดกด กดท่ีปุม   แลวทําการพิมพขอมูลตัวเลือกแบบสอบถามจนครบตามตองการ  

 

 

23.2 การต้ังคาการตอบแบบสอบถาม 

 

 
 ผูจัดทําขอมลูสามารถกําหนดใหเฉพาะผูใชงานท่ีทําการลงทะเบียนเขาสูระบบแลวจึงจะสามารถตอบ

แบบสอบถามได    

 ผูจัดทําขอมลูสามารถกําหนดใหผูใชงานสามารถตอบแบบสอบถามได 1 ทาน ตอ 1 ครั้ง 

 ผูจัดทําขอมลูสามารถกําหนดใหระบบนับ  1 IP เปน 1 คนโหวตได 

  

23.3 การต้ังคาการแสดงผลการตอบแบบสอบถาม 

 
 

 ผูจัดทําขอมลูสามารถตั้งคาการแสดงผลการตอบแบบสอบถามในรูปแบบแผนภูมไิด 

 ผูจัดทําขอมลูสามารถเลือกเปด ปด การแสดงคาความนิยมของผลการตอบแบบสอบถามได 

 ผูจัดทําขอมลูสามารถเลือก เปด ปด การแสดงผลรวมจํานวนผูตอบแบบสอบถามได 
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 ผูจัดทําขอมลูสามารถเลือกเปด ปด การแสดงเวลาของผลการตอบแบบสอบถามได 

 ผูจัดทําขอมลูสามารถเลือกการแสดงผลการตอบแบบสอบถามแบบ Dropdown ได 

 ผูจัดทําแบบสอบถามสามารถเลือกเปด ปดการแสดงผลหัวขอของผลกาตอบแบบสอบถามได 

เมื่อทําการใสขอมลูเสร็จ ใหเลือก  

24 การจัดการแผนผังเว็บไซต )Site map( 

 

                      

 
 

1) เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-Function   

2) ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนู แผนผังเว็บไซต )Site 

map( 

3) เมื่อเขามาในเมนูแผนผังเว็บไซต แลวจะพบ

หนาจอดังภาพ 
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24.1 การเพ่ิมขอมูลแผนผังเว็บไซต )Site map( 

 

การเพ่ิมขอมลู ผูจดัทําขอมูลสามารถเพ่ิมขอมูลแผนผังเว็บไซตได โดยดําเดินการตามข้ันตอนน้ี 

1) คลิ๊กท่ี   จะปากฎหนาจอดังภาพ 

 

 
 

2) เสร็จแลวใหกดเลือกท่ี   จะปรากฎหนาจอดังภาพ 
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3) ใหผูจัดทําขอมลูทําการใสขอมูลรายละเอียดดังตอไปน้ี  
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 ช่ือ เอเลียส  ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลใสช่ือของแผนผังเว็บไซตท่ีตองการลงไป )ชองน้ีมีประโยชนในการทํา 

seo( 

 สถานะการเขาถึง  ใหผูจัดทําขอมูลกําหนดวาจะเผยแพร หือยังไมเผยแพร แผนผังเว็บไซตท่ีสรางข้ึน 

 Access  ใหผูจัดทําขอมูลทําการเลือกกลุมผูใชงานวาผูใชงานกลุมใดจะสามารถใชงานขอมูลแผนผัง

เว็บไซตได 

 รายละเอียด  ใหผูจัดทําขอมูลใสรายละเอียดของแผนผังเว็บไซตท่ีไดจัดทําข้ึน )ถามี(  
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4) การกําหนเลือกเมนูตาง ๆ ท่ีจะปรากฎบนแผนผังเว็บไซต 

 
5) กําหนดเลือกช่ือเมนูไดตามตองการโดยการกดเครื่องหมาย  หนาเมนู 

6) เมื่อทําการใสขอมลูเสร็จ ใหเลือก  
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25 การจัดการการคนหา )Search( 

                      

 
 

 
 

 

 

 

1) เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-Function   

2) ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนูคนหา  )Search( 

3) เมื่อเขามาในเมนูคนหา แลวจะพบหนาจอ

ดังภาพ 
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25.1 การเพ่ิมขอมูลการคนหา )Search( 

 

การเพ่ิมขอมลู ผูจดัทําขอมูลสามารถเพ่ิมขอมูลการคนหาได โดยดาํเดินการตามข้ันตอนน้ี 

1) คลิ๊กท่ี   จะปากฎหนาจอดังภาพ 

 

 
 

2) เสร็จแลวใหกดเลือกท่ี   จะปรากฎหนาจอดังภาพ 

 
 

3) ใหผูจัดทําขอมลูรอจนกวาระบบจะดําเนินการเสร็จ จึงจะออกจากระบบได  
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26 การจัดการระบบติดตอองคกร )Contact( 

 

                
       

 

1) เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Menu-Function   

2) ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนูติดตอองคกร 

)Contact( 

3) เมื่อเขามาในเมนูติดตอองคกร แลวจะพบ

หนาจอดังภาพ 
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26.1 การเพ่ิมขอมูลติดตอองคกร )Contact( 

 

การเพ่ิมขอมลู ผูจดัทําขอมูลสามารถเพ่ิมขอมูลติดตอองคกรได โดยดําเดินการตามข้ันตอนน้ี 

1) คลิ๊กท่ี    จะปรากฎหนาจอดังภาพ 

 

 
 

2) เสร็จแลวใหกดเลือกท่ี   จะปรากฎหนาจอดังภาพ 
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3) ใหผูจัดทําขอมลูกรอกขอมูลการตดิตอ 

 ช่ือ ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลทําการใสช่ือของขอมูลการติดตอ 

 เอเลียส  ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลใสช่ือของขอมูลการติดตอ )ชองน้ีมีประโยชนในการทํา seo( 

 เช่ือมตอกับสมาชิก  ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลทําการเช่ือมตอกับสมาชิกใหนวยงาน 

 สถานะ  ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลสามารถเปด ปด การเผยแพรขอมูลท่ีจัดทําได 

 การเขาถึง  ชอง้ีผูจัดทําขอมูลสามารถกําหดกลุมผูใชงานในการมองเห็นขอมูลได 

 เรียงลําดับ  ชองน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกการเรียงลําดับขอมูลท่ีจัดทําได 

 เน้ือหาเดน  ชองน้ีผูจัดทําขอมลูสามารถกําหนดใหขอมูลท่ีกําลังจัดทําน้ีมีความสําคัญเปนเน้ือหาเดน 

 ภาษา  ชองน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกภาษาได 

 ไอดี  ชองน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถกําหนดไอดี ของขอมูลได  
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26.2 การต้ังคาการเผยแพร 

 
 

 เขียนโดย  ชองน้ีผูจัดทําขอมลูสามารถระบุช่ือผูทําขอมูลได 

 วันท่ีสราง ชองน้ีผูจัดทําขอมูลจะระบุวันท่ีจัดทําขอมูล 

 เริ่มการเผยแพร  ผูจดัทําขอมูลสามารถตั้งเวลาการเริ่มการเผยแพรขอมูลได 

 สิ้นสุดการเผยแพร  ผูจัดทําขอมลูสามารถระบุวันสิ้นสดุการเผยแพรขอมูลได 

เมื่อทําการใสขอมลูตาง ๆ ครบถวนแลวใหเลือก  
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27 การจัดการ Star Zone  

 

                       
 

 

 
 

27.1 การเพ่ิมขอมูล Star Zone 

 

การเพ่ิมขอมลู ผูจดัทําขอมูลสามารถเพ่ิมขอมูล Star Zone ได โดยดําเดินการตามข้ันตอนน้ี 

1) คลิ๊กท่ี   จะปากฎหนาจอดังภาพ 

 

1) เลื่อนเมาสไปเลือกท่ี Multisite  

2) ตอมาคลิ๊กเลือกท่ีเมนู Star Zone 

3) เมื่อเขามาในเมนู Star Zone แลวจะพบ

หนาจอดังภาพ 
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2) กรอกขอมูลตามชองตางๆ 

 ช่ือ   ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลทําการระบุช่ือหัวขอของขอมูลท่ีตองการ 

 เอเลียส  ชองน้ีใหผูจัดทําขอมูลทําการระบุช่ือหัวขอของขอมูลท่ีตองการ  )ชวยในการจัดทํา SEO( 

 หมวดหมู   ชองน้ีใหผูจัดทําขอมลูเลือกหมวดหมูของขอมูล 

 สถานะ  ชองน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถเปด ปดการเผยแพรขอมลูท่ีไดจัดทําบนเว็บไซตได 

 การเขาถึง  ชองน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถระบุกลุมผูใชงานท่ีจะเขาชมขอมูลได 

 เน้ือหาเดน  ชองน้ีผูจัดทําขอมลูสามารถกําหนดใหเน้ือหาขอมลูท่ีจดัทําน้ีเปนเน้ือหาเดนหรือไม ก็ได 

 ภาษา  ชองน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถเลือกภาษาได 

 ไอดี  ชองน้ีผูจัดทําขอมูลสามารถระบุไอดี ของขอมูลได 
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3) การจัดใสขอมลูและการจัดวางขอมูล 

 
 

การจัดแตงขอมลูตางๆน้ันสามารถทําไดโดยงาย ผูจดัทําขอมูลสามารถกรอกขอมูลตางๆลงในชองกรอกขอมูลและสามารถ

ใชเครื่องมือสําคัญ ๆ ในการจัดแตงขอมูลมีดังตอไปน้ี 

 -   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบอักษรผูจัดทําขอมลูสามารถเลือก B เพ่ือกําหนดให

อักษรเปนตัวหนา   I  เพ่ือกําหนดใหอักษรเปนตัวเอียง  และ U  เพ่ือขีดเสนใตเนนตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบการจัดวางบรรทัดขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน จัด

ใหชิดดานซาย  จัดใหอยูตรงกลาง  จัดใหอยูชิดดานขวา และ จัดใหมีความเทากันท้ังซาย และ ขวาใน

ทุกๆบรรทัด ตามลําดับ เปนตน 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดลักษณะของกลองการแสดงผลขอมูลในรูปแบบ

ตางๆ ผูจดัทําขอมูลสามารถเลือกจัดวางขอมูลในรูปแบบตางๆไดตามตองการ 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบของตัวอักษรเชน กําหนดรูปแบบของหัวขอ

ตามขนาดตางๆ ท่ีระบบไดมีมาใหเลือกใช ผูจัดทําขอมลูสามารถเลือกจากแถบเครื่องมือน้ีได 
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 -   เครื่องมือน้ีใชกําหนดรูปแบบตวัอักษร ผูจัดทําขอมูลสามารถเลือก

รูปแบบตัวอักษรไดตามตองการ เชน กําหนดใหตัวอักษรของขอมูลในเว็บไซตเปนรูปแบบอักษร 

Tahoma เปนตน  

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดขนาดตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีของตัวอักษร 

  เครื่องมือน้ีใชกําหนดสีพ้ืนหลังของตัวอักษร 

   เครื่องมือน้ีใชสําหรับใสรูปภาพในบทความ สามารถทําไดโดย เลือกท่ีเครื่องมือ จะปรากฎ

หนอจอดังภาพ 

 
 

ผูจัดทําขอมลูสามารถเลือกภาพจากไฟลภาพท่ีมีอยูใน Folder ของระบบ หรือจะทําการใสภาพใหมท่ีมีอยูในคอมพิวเตอรของผูจดัทํา

ขอมูลลงในระบบก็ได  สําหรับการใสภาพใหมท่ีตองการท่ีมาจากเครือ่งคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมลูน้ัน ทําไดโดย  

1 . เลือกท่ีแถบ   

2. จะปรากฎหนาจอดังภาพ 
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  ผูจัดทําขอมูลทําการใสรูปภาพโดยเลือกท่ีปุม เรียกดู จากน้ันก็ทําการเลือกไฟลภาพ

ท่ีตองการจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูจัดทําขอมูล เสร็จแลวก็กดท่ีปุม  

เมื่อทําการอัพโหลดไฟลเสรจ็แลว จะปรากฎช่ือไฟลภาพท่ีไดทําการอัพโหลดไวบนแถบหนาจอดังภาพ 

 
เสร็จแลวใหทําการกดเลือกท่ีช่ือไฟล รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฎท่ีหนาจอรายละเอียดของภาพ  ดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมูลสามารถกําหนดคําประกอบรูปภาพ หรือ กําหนดขนาดของภาพไดโดยใสขอมูลตามชองตางๆไดตามความตองการ หรือ

หากตองการเช่ือมตอ อีเมลล หรือเว็บไซตอ่ืนๆ กับภาพน้ี ทําไดโดยเลือกท่ีแถบ  จะ

ปรากฎหนาจอดังภาพ 
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ผูจัดทําขอมลูสามารถใสอีเมลล หรือท่ีอยูเว็บไซตอ่ืนๆ ลงในชองท่ีอยูอางอิง URL หรือหากตองการเช่ือมโยงภาพน้ีกับภาพอ่ืน ก็

สามารถกดเลือกภาพอ่ืนท่ีตองการเช่ือมโยงไดท่ีแถบ ซึ่งการใสภาพน้ันจะมีการทํางาน

เหมือนกับการใสภาพ เลือกภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอน้ีทุกประการ  เมื่อผูจดัทําขอมูลไดทําการเช่ือมโยงขอมลูตามท่ีตองการ

แลว ผูจัดทําขอมลูยังสามารถกําหนดการแสดงผลลิ้งคท่ีทําการเช่ือมโยงแลวใหมีการแสดงผลในหนาจอเดิม หรือแสดงผลในหนาจอ

ใหมไดโดยการเลือกท่ีแถบ  เสร็จแลวใหกดท่ีปุม ตกลง 
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27.2 การต้ังคาการเผยแพร 

 
 

 เขียนโดย  ชองน้ีผูจัดทําขอมลูสามารถระบุช่ือผูทําขอมูลได 

 วันท่ีสราง ชองน้ีผูจัดทําขอมูลจะระบุวันท่ีจัดทําขอมูล 

 เริ่มการเผยแพร  ผูจดัทําขอมูลสามารถตั้งเวลาการเริ่มการเผยแพรขอมูลได 

 สิ้นสุดการเผยแพร  ผูจัดทําขอมลูสามารถระบุวันสิ้นสดุการเผยแพรขอมูลได 

เมื่อทําการใสขอมลูตาง ๆ ครบถวนแลวใหเลือก  
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28 การบริหารจัดการโครงสรางองคกร 

 

ผูใ้ชง้านเขา้สูร่ะบบโครงสรา้งองคก์รผ่านเมนู “โครงสรา้งองคก์ร” 

 
 

เมื่อเขามาผูใชจะพบกับหนาจอแนะนําวิธรการใชงานเบ้ืองตน โดยใหผูใชสามารถทําตามข้ันตอนในสวนน้ีได 
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28.1 การสรางกลุมผูใชงานในองคกร 

เลอืกท่ีเมน ู“กลุม่”  ผู้ใช้จะพบกบัหน้าจอรายการกลุม่ทัง้หมดท่ีมีอยู่ในระบบ ซึ่งสําหรับการสร้างใหม่ให้ผู้ ใช้

เลอืกท่ีปุ่ ม “สร้างใหม”่ 

 
  

เมื่อเข้ามาให้ผู้ใช้บนัทกึข้อมลูตามแบบฟอร์มของดงันี ้  

 บนัทกึช่ือกลุม่ 

 ตัง้คา่การเผยแพร่ 

 รายละเอียดของกลุม่ 

หลงัจากท่ีบนัทกึข้อมลูเสร็จสิน้ให้ผู้ ใช้เลือกท่ีปุ่ ม “บนัทึก” เพ่ือสง่ข้อมลูเข้าสูร่ะบบ โดยข้อมลูท่ีบนัทึกเรียบร้อยจะปรากฏท่ีหน้า

รายการ 
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28.2 การสรางตําแหนงในองคกร 

เลอืกท่ีเมน ู“ตําแหนง่”  ผู้ใช้จะพบกบัหน้าจอรายการตําแหนง่ทัง้หมดท่ีมีอยูใ่นระบบ ซึง่สาํหรับการสร้างใหม่

ให้ผู้ใช้เลอืกท่ีปุ่ ม “สร้างใหม ่

 
เมื่อเข้ามาให้ผู้ใช้บนัทกึข้อมลูตามแบบฟอร์มของดงันี ้  

 บนัทกึช่ือตาํแหนง่ 

 ตัง้คา่การเผยแพร่ 

 รายละเอียดของตําแหนง่ 
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หลงัจากท่ีบันทึกข้อมูลเสร็จสิน้ให้ผู้ ใช้เลือกท่ีปุ่ ม “บันทึก” เพ่ือส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยข้อมูลท่ีบนัทึกเรียบร้อยจะ

ปรากฏท่ีหน้ารายการ 

 
 

28.3 การสรางบุคคลในองคกร 

เลอืกท่ีเมน ู“บคุคล”  ผู้ ใช้จะพบกบัหน้าจอรายการช่ือบคุคลทัง้หมดท่ีมีอยู่ในระบบ ซึ่งสําหรับการสร้างใหม่

ให้ผู้ใช้เลอืกท่ีปุ่ ม “สร้างใหม ่

 
 

 

 

 

 

 
 กระทรวงวัฒนธรรม 

 กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม 
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เมื่อเข้ามาให้ผู้ใช้บนัทกึข้อมลูตามแบบฟอร์มซึง่แบง่ข้อมลูออกเป็น 6 สว่น ดงันี ้

1) สว่นข้อมลูบคุคล ในสว่นนีใ้ห้ผู้ใช้บนัทกึข้อมลู ช่ือ , นามสกลุ , กลุม่ , ตําแหนง่ และตัง้ค่าการเผยแพร่ เมื่อบนัทึกข้อมลู

เสร็จสิน้ให้ผู้ ใช้เลือกท่ีปุ่ ม “บนัทึก” หรือ สามารถบนัทึกรวมกันในครัง้เดียวหลงัจากแก้ไขข้อมูลทุกส่วนเสร็จสิน้ได้

เช่นกนั 

 
2) สว่นข้อมลูงาน ในสว่นนีใ้ห้ผู้ใช้บนัทกึข้อมลู ท่ีอยู ่1, ท่ีอยู ่2, อําเภอ ,  จงัหวดั , รหสัไปรษณีย์ ,เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน , 

เบอร์โทรศพัท์มือถือ , อีเมล์ เมื่อบนัทกึข้อมลูเสร็จสิน้ให้ผู้ใช้เลอืกท่ีปุ่ ม “บนัทกึ” หรือ สามารถบนัทกึรวมกนัในครัง้เดียว

หลงัจากแก้ไขข้อมลูทกุสว่นเสร็จสิน้ได้เช่นกนั 

 
 

3) สว่นข้อมลูสว่นตวั ในสว่นนีใ้ห้ผู้ใช้บนัทกึข้อมลู ท่ีอยู ่1, ท่ีอยู ่2, อําเภอ ,  จงัหวดั , รหสัไปรษณีย์ ,เบอร์โทรศพัท์สว่นตวั 

, เบอร์โทรศพัท์มือถือ(สว่นตวั)  , อีเมล์(ส่วนตวั ) เมื่อบนัทึกข้อมลูเสร็จสิน้ให้ผู้ ใช้เลือกท่ีปุ่ ม “บนัทึก” หรือ สามารถ

บนัทกึรวมกนัในครัง้เดียวหลงัจากแก้ไขข้อมลูทกุสว่นเสร็จสิน้ได้เช่นกนั 
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4) สว่นข้อมลูรูปภาพ ในสว่นนีใ้ห้ผู้ใช้บนัทกึข้อมลูรูปภาพ โดยใช้วิธีการอพัโหลดรูปภาพเข้าสูร่ะบบ เมื่อบนัทึกข้อมลูเสร็จ

สิน้ให้ผู้ใช้เลอืกท่ีปุ่ ม “บนัทกึ” หรือ สามารถบนัทกึรวมกนัในครัง้เดียวหลงัจากแก้ไขข้อมลูทกุสว่นเสร็จสิน้ได้เช่นกนั 

 
 

5) สว่นข้อมลูรายละเอียดบคุคล ในสว่นนีใ้ห้ผู้ใช้บนัทกึข้อมลูรายละเอียดงานเฉพาะของบคุคล เมื่อบนัทกึข้อมลูเสร็จสิน้ให้

ผู้ใช้เลอืกท่ีปุ่ ม “บนัทกึ” หรือ สามารถบนัทกึรวมกนัในครัง้เดียวหลงัจากแก้ไขข้อมลูทกุสว่นเสร็จสิน้ได้เช่นกนั 
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6) หลงัจากผู้ ใช้บนัทึกข้อมลูครบถ้วน ผู้ ใช้สามารถตรวจสอบการแสกงผลได้โดยให้ผู้กดปุ่ ม”บนัทึก” และจึงเลือกท่ีแถบ 

“ข้อมลูบคุคล” เพ่ือตรวจสอบการแสดงผล 
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หลงัจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมลูเสร็จสิน้ให้ผู้ใช้เลอืกท่ีปุ่ ม “บนัทกึ” เพ่ือสง่ข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 
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28.4 การเชื่อมโยงความสัมพันธ  

เป็นขัน้ตอนท่ีใช้อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มตําแหน่งและบุคคล ส่วนนีเ้ป็นส่วนท่ีใช้แสดงในตาราง

แผนผงัองค์กร โดยเข้าใช้งานท่ีปุ่ ม “จดัการความสมัพนัธ์” เมื่อเข้ามาผู้ ใช้จะพบกบัหน้าจอแสดงรายการความสมัพนัธ์ทัง้หมด 

สาํหรับการสร้างความสมัพนัธ์ใหมห้่ผู้ใช้เลอืกท่ีปุ่ ม “สร้างใหม”่ 

 

 
 

เมื่อเข้ามาผู้ ใช้จะพบกับหน้าจอในการจัดการความสมัพันธ์ โดยสามารถเลือกรูปแบบการจัดความสัมพันธ์ได้ 3 

ประเภท ดงันี ้

1) ความสัมพนัธ์แบบรายบุคคล  

เป็นลกัษณะการเช่ือมโยงระหวา่งบคุคล โดยการตัง้คา่ให้ผู้ใช้เลอืกท่ีช่อง “บคุคล” 
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จากนัน้ให้เลอืกช่ือของบคุคลท่ีต้องการกําหนดในช่อง “ช่ือบคุคล” 

 
 

จากนัน้ให้เลือกช่ือของบุคคลท่ีต้องการกําหนดให้ไปเช่ือมโยงโดยระบบจะไปดึงข้อมูลรายช่ือบุคคลในระบบท่ีผู้ ใช้ได้

สร้างไว้ในเบือ้งต้นมาแสดงในช่อง “เช่ือมโยงความสมัพนัธ์” 
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2) ความสัมพนัธ์แบบตาํแหน่ง 

เป็นลกัษณะการเช่ือมโยงระหวา่งตําแหนง่โดยการตัง้คา่ให้ผู้ใช้เลอืกท่ีช่อง “ตําแหนง่” 

 

 
จากนัน้ให้เลือกช่ือของตําแหน่งท่ีต้องการกําหนดในช่อง “ช่ือตําแหน่ง” จากนัน้ให้เลือกช่ือของตําแหน่งท่ีต้องการ

กําหนดให้ไปเช่ือมโยงโดยระบบจะไปดึงข้อมูลรายช่ือตําแหน่งในระบบท่ีผู้ ใช้ได้สร้างไว้ในเบือ้งต้นมาแสดงในช่อง “เช่ือมโยง

ความสมัพนัธ์” 
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3) ความสัมพนัธ์แบบกลุ่ม 

4)  

เป็นลกัษณะการเช่ือมโยงระหวา่งกลุม่โดยการตัง้คา่ให้ผู้ใช้เลอืกท่ีช่อง “กลุม่” 

 
 

จากนัน้ให้เลือกช่ือของกลุ่มท่ีต้องการกําหนดในช่อง “กลุ่ม” จากนัน้ให้เลือกช่ือของกลุ่มท่ีต้องการกําหนดให้ไป

เช่ือมโยงโดยระบบจะไปดงึข้อมลูรายช่ือกลุม่ในระบบท่ีผู้ใช้ได้สร้างไว้ในเบือ้งต้นมาแสดงในช่อง “เช่ือมโยงความสมัพนัธ์” 
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หลังจากผูใชไดทําการเช่ือมโยงความสัมพันธเสร็จสิ้น ผูใชสามารถตรวจสอบการเรียงลําดับและการแสดงผลมุมมองแผนผัง

องคกรไดท่ีปุม “แผนผังความสัมพันธ”  

 

 
 

ผูใชไดทําการเช่ือมโยงความสัมพันธเสร็จสิ้น ผูใชสามารถตรวจสอบการเรียงลําดับและการแสดงผลมุมมองรายการเช่ือม

บุคคลไดท่ีปุม “รายการช่ือความสัมพันธ”  



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 246 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 
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29 ระบบจัดการแบบสอบถาม 

ผูใ้ชง้านเขา้สูส่ว่นของการจดัการแบบสอบถาม ไดโ้ดยเขา้ผ่านเมนู “แบบสอบถาม (Qusetionaire) “ 

 

 
 

เมื่อเขามาผูใชจะพบกับหนาแนะนําวิธีการใชงานเบ้ืองตน 

 

 
เมื่อผูใชเขามาจะพบกับหนาจอการทํางานของระบบแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน     2 เมนู คือสวนของการจัดการ

แบบฟอรม และ สวนของการจัดการภารกิจ/งานซึ่งเปนท่ีสําหรับเก็บขอมูลจากแบบฟอรม 
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29.1 การสรางแบบฟอรม 

ใหผูใชเขาท่ีเมนู “จัดการแบบฟอรม” และกดท่ีปุม  “สรางใหม” 

 
 

เมื่อเขามาในสวนของการสรางแบบฟอรมสามารถเลือกหกปุม “ตอไป” ในกรณีท่ีตองการสรางแบบฟอรมใน

ลักษณะ wizard 

 
หรือผูใชสามารถสรางแบบฟอรมในรูปแบบปกติ โดยกดท่ีปุม “ขามข้ันตอน wizard ” 

 
หนาจอท่ีผูใชจะไดสําหรับการสรางแบบฟอรมก็จะมลีักษณะเหมือนๆกันคือ แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 
 สวนท่ี 1 สวนแสดงปุมควบคมุการทํางานตางๆของแบบฟอรม 
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 สวนท่ี 2 เปนสวนท่ีใหผูใชเลือกรูปแบบของพารามิเตอรตางๆมาประยุกตใชในการสรางแบบฟอรมของตนเอง ดังภาพ 

 
 สวนท่ี 3 พ้ืนท่ีสําหรับการแสดงแบบฟอรมท่ีไดมีการถูกเลือกขากสวนท่ี 2 มาแสดง ซึ่งสําหรับการสรางแบบฟอรมน้ันระบบ

จะแจงใหผูใชสรางปุม “Submit” ข้ึนมาเพ่ือปองกันผูใชสรางแบบฟอรมทุกชองครบแตอาจลืมสรางปุมสงขอมูล ซึ่งสงผลให

ไมสามารถบันทึกขอมูลมาจัดเก็บได 

 
 

แนะนําการใชงานพารามิเตอร/ชองทางรับขอมูลตางๆ จะประกอบดวยสวนแสดงขอมูลท่ีตองบันทึก 2 – 3 สวน ซึ่งข้ึนอยู

กับประเภทชองกรอกท่ีเลือกมาทําเปนแบบฟอรม 
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รูปองคประกอบของแตละชองกรอกท่ีม ี

 
 

สวนประกอบชองกรอกขอมูลท่ี 1 คือ สวนแสดงขอมูลท่ัวไป มีไวสําหรับการตั้งช่ือ , คําอธิบาย , คาพ้ืนฐาน , รายละเอียด 

เปนตน ซึ่งในสวนน้ีเมื่อผูใชไดจัดทําขอมูลเสร็จสิ้นใหผูใชกดปุม “บันทึก” บันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 

 
 

สวนประกอบชองกรอกขอมูลท่ี 2  คือ สวนท่ีใชสําหรับตั้งเง่ือนไข และขอบังคับ สําหรับชองกรอกเพ่ือใหการกรอกขอมูลมี

ความถูกตองและเพ่ือแจงเตือนผูท่ีกรอกขอมูลมาไมถูกตอง 
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สวนประกอบชองกรอกขอมูลท่ี 3  สวนของการปรับแตงองคประกอบยอยของเน้ืกหาภายในชองกรอกน้ันๆ เชน การตั้งคา

ขนาดตัวอักษร การจํากัดขนาด เปนตน 

 

 
 

ตัวอยางการทําหลังจากสรางแบบฟอรมเสร็จสิ้นสวนหลังบาน 
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ตัวอยางการทําหลังจากสรางแบบฟอรมเสร็จสิ้นสวนหนาบาน 
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29.2 สวนจัดการคุณสมบัติของแบบฟอรม  

ใหเขาท่ีปุม “คุณสมบัต”ิ หรือ Properties เพ่ือบันทึกคุณสมบัติตางๆ 

 
 

สําหรับเครื่องมือในการจดัการคณุสมบัตมิีใหผูใชเลือกใชงานไดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีดังน้ีตอไป 

 

29.3 การออกแบบ (Design) 

การออกแบบโครงสราง ในสวนน้ีผูใชสามารถเลือกใชงานรูปแบบโครงสรางไดตามความตองการ เชน inline , 2 

lines , 2 columns inline , 2 columns 2 line เปนตน 

 

 
 

การเลือกรูปแบบธีมใหกับฟอรม ตามความตองการของผูใช โดยมีใหเลือก เชน ธีมขาวสะอาด , ธีมเขียว , ธีมแดง 

, ไมมีธีม เปนตน  

 
 

 

 

 

 

  



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 255 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

29.4 การจัดการเร่ืองการแทรกโคด CSS และ JavaScript  
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29.5 การจัดการ Form 

สําหรับสวนท่ีใชจัดการบันทึกขอมลูและเง่ือนไขในการนําไปใชงานของฟอรมในลักษณะตางๆ ดังน้ี 

สวนขอมูลแบบฟอรมสามารถเขาใชงานไดทีเมนู Form info 

 
 

เมื่อเขามาแลวผูจะตองบันทึกขอมลูพ้ืนฐานของแบบฟอรมท่ีไดจดัทํา โดยตองบันทึกขอมูลดังตอไปน้ี 

 การเผยแพร / ไมเผยแพร 

 ช่ือหัวเรื่องในแบบฟอรม 

 ช่ือแบบฟอรม (แนะนําใหตั้งช่ือมีความสัมพันธกับภารกิจท่ีใชงาน) 

 ตั้งคาใช Ajax ในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 
สวนตอมาคือ ขอมลูท่ีเก่ียวของกับภารกิจ ในการกําหนดจังหวะและรูปแบบการโตตอบกับผูใชงานเมือ่ใชงานผาน

หนาเว็บไซต ดังน้ี 

 การแสดงขอความขอบคณุ 

 การกําหนดขอความขอบคณุ 

 การแสดงปุมยอนกลับ และ ระบุ URL ใหกับปุม 
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สวนตอมาคือการตั้งคาเก่ียวกับการเก็บขอมูล ดังน้ี 

 ตั้งคาใหบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล 

 ตองการใหมีการยืนยันทางอีเมล 

 กําหนดใหมีการแสดง required field พรอมกําหนดขอมความท่ีใชแจงเตือน 

 การตั้งคากรณีใชตัวเลือกชนิดหลายตัวเลือก 

 การคาขอความของ Textarea 
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29.6 การต้ังคาคุณลักษณะของแบบฟอรม 

เขาไดผานเมนู “Form Attributes” 

 
สามารถเขาไปตั้งคา Action , Name , Additional HTML Attributes และ กําหนดคาของ CSS ดังภาพ 
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กําหนดขอมูล meta tags ซึ่งในสวนน้ีมีประโยชนในดานการทํา seo ซึ่งผูใชสามารถระบุขอมูลไดดังน้ี 

 
 

สวนบันทึกขอมูล Meta Description และ สวนบันทึกขอมลู Meta Keywords 
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29.7 การจัดการอีเมล 

User Emails  เปนสวนท่ีใชผูกการทํางานของอีเมลเขากับแบบฟอรมตางๆ โดยผูใชสามารถเขาใชงานผานเมนู 

“User Emails” 

 
รองรับการตั้งคาท่ีเก่ียวของกับอีเมลของ User สวนหนาเว็บไซต ดังภาพ 

 
 

 

 

 

Admin Emails สวนท่ีใชผูกการทํางานของอีเมลเขากับแบบฟอรมตางๆ โดยผูใชสามารถเขาใชงานผานเมนู 

“Admin Emails” 
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รองรับการตั้งคาท่ีเก่ียวของกับอีเมลของ Admin สวนหนาเว็บไซต ดงัภาพ 
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Additional Emails สวนท่ีใชผูกการทํางานของอีเมลเขากับแบบฟอรมตางๆ โดยผูใชสามารถเขาใชงานผานเมนู 

“Additional Emails” 

 
รองรับการตั้งคาท่ีเก่ียวของกับ Additional Emails  ดังภาพ 

 

 
 

29.8 สวนจัดการขอมูลภารกิจ 

สวนน้ีเปนสวนท่ีใชสําหรับจัดการขอมูลท่ีไดรับการบันทึกผานตัวแบบฟอรมท่ีไดใหบริการผานหนาเว็บไซต ผูใช

สามารถเขาใชงานไดโดยเขาท่ีเมนู “จัดการขอมูลภารกิจ” 

 
เมื่อเขามาผูใชจะพบกับหนาจอสําหรับแสดงรายการของขอมูลท่ีไดมกีารบันทึกเขามาจากหนาเว็บไซต 

 
ในสวนน้ีผูใชสามารถเลือกชมขอมูลแตละภารกิจไดโดยเลือกท่ีปุม กรองขอมูลโดยสามารถเลือกชมขอมูลไดดังน้ี 

 เลือกตามภารกิจ (ช่ือแบบฟอรม) 

 

 
 

 เลือกตามภาษา 
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 เลือกตามภารกิจวันท่ี 

 
 

 เลือกชมเฉพาะคอลัมภท่ีตองการ 

 
 

สวนตอมาคือการนําขอมูลออก โดยระบบน้ีรองรับในการนําขอมลูออกไดหลากหลายรูปแบบ ดังน้ี 

 นําออกเปน CSV 

 นําออกเปน  OpenDocument Spreadsheet 

 นําออกเปน Excel 

 นําออกเปน XML 

  

 
 

สําหรับทุกรูปแบบของการนําขอมลูออก จะมีข้ันตอนวิธีการท่ีเหมือนกัน ดังน้ี 

 เลือกท่ีประเภทของเอกสารท่ีตองการนําออก 
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 เลือกขอมูลท่ีผูใชตองการนําออกโดยทําเครื่องหมายท่ีหนาชองของรายการท่ีตองการนําออก รวมถึงการ

จัดเรียง 

 
 

 กําหนดคุณลักษณะเพ่ิมเติมใหกับไฟลท่ีจะนําออก 

 
 ตรวจสอบขอมูลตัวอยางกอนการนําออกจริง และกดปุมนําออก 
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 ระบบจะทําการประมวลผลระหวางน้ีใหผูใชรอจนกวาระบบจะแจงเตือนวานําออกขอมูลเสร็จสิ้น 
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30 การบริหารจัดการประเภทกิจกรรม 

 หลงัจากทําการ Login ที ่Back-end แลว้ใหเ้ลอืกเมนูระบบบรหิารจดัการปฏทินิกจิกรรม เพื่อเขา้ไปยงัหน้าบรหิาร

จดัการปฏทินิกจิกรรม 

 

 
 

เมื่อเขา้มาผูใ้ชจ้ะพบกบัหน้าจอช่องทางในการควบคุมเมนูภายในปฏทินิกจิกรรม 
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30.1 การบริหารจัดการประเภทกิจกรรม 

  หากตอ้งการบรหิารจดัการประเภทกจิกรรมใหเ้ลอืกที ่ ปฏิทินกิจกรรม > หมวดหมู่รอง    เพื่อเขา้สู่หน้า

การบรหิารจดัการประเภทกจิกรรม 

 
 

เมื่อเขา้มาผูใ้ชจ้ะพบกบัหน้าจอแสดงรายการหมวดหมู่ทัง้หมดของปฏทินิกจิกรรม สว่นน้ีผูใ้ชส้ามารถ สรา้ง 

, แก ้, ลบ , ตัง้ค่าหมวดหมู่ปฏทินิกจิกรรมได ้
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30.2 การสรางประเภทกิจกรรม 

เมื่อตอ้งการสรา้งประเภทกจิกรรมขึน้มาใหมใ่หเ้ลอืกปุม่  เพื่อสรา้งประเภทกจิกรรม จากนัน้ระบบจะ

เขา้สูห่น้าสรา้งประเภทกจิกรรมใหม ่

 
 

 เมื่อตอ้งการสรา้งประเภทกจิกรรมขึน้มาใหมใ่หเ้ลอืกปุม่”สรา้งใหม”่ เพื่อสรา้งประเภทกจิกรรม จากนัน้ระบบจะเขา้สู่

หน้าสรา้งประเภทกจิกรรมใหม ่
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เมื่อเขา้มาถงึสว่นหน้าสรา้งหมวดหมูห่ลกั เพื่อบนัทกึรายละเอยีดของหมวดหมู ่
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เลอืกสขีองหมวดหมู ่

 
 

กรอกคาํอธบิาย เป็นการกรอกคาํอธบิายเกีย่วกบัประเภททีส่รา้งขึน้ 

 
เมื่อสรา้งขอ้มลูทุกอย่างเสรจ็สิน้ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกทีปุ่่ม “บนัทกึ” เพื่อส่งขอ้มูลเขา้สู่ระบบขอ้มูลของผูใ้ชจ้ะขึน้มา

แสดงทีห่น้ารายการหมวดหมู่ 
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30.3 การสรางกิจกรรม 

ผูใ้ชส้ามารถสรา้งกจิกรรมขึน้มาใหม่ใหเ้ลอืกปุม่ “จดัการกจิกรรม”  เพื่อสรา้งกจิกรรม จากนัน้ระบบจะเขา้สู่

หน้าสรา้งประเภทกจิกรรมใหม่ 

 
 

เมื่อตอ้งการสรา้งกจิกรรมขึน้มาใหม่ใหเ้ลอืกปุม่”สรา้งใหม”่ เพื่อสรา้งกจิกรรม จากนัน้ระบบจะเขา้สูห่น้าสรา้งกจิกรรมใหม่ 
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ผูใ้ชส้ามารถบนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดกจิกรรมโดยสามารถแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงัน้ี 

1) ขอ้มลูกจิกรรม 

 ตัง้ชื่อกจิกรรมทีใ่ชแ้สดงในปฏทินิ 

 เลอืกชื่อผูเ้ขยีน 

 เลอืกปฏทินิ 

 เลอืกประเภท 

 เลอืกกลุ่มสทิธิท์ีต่อ้งการใหเ้หน็ขอ้มลู 

 บนัทกึรายละเอยีดกจิกรรม 

 ตําแหน่งทีต่ัง้ 

 ตดิต่อ 

 ขอ้มลูพเิศษ 
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2) สว่นกาํหนดวนัทีใ่นปฏทินิ 

 กาํหนดรปูแบบเวลา 

 กาํหนดวนัทีเ่ริม่ตน้ 

 กาํหนดวนัทีส่ ิน้สดุ 

 กาํหนดการเกดิซํ้าของเหตุการณ์ 

 

 
 

เมื่อผูใ้ชไ้ดจ้ดัทาํขอ้มลูเสรจ็สิน้ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกทีปุ่ม่ “บนัทกึ” สง่สง่ขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ โดยเขา้มูลทีบ่นัทกึจะปรากฏทีห่น้า

รายการของกจิกรรม 
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31 การบริหารจัดการระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านการจดัการเวบ็บอรด์ ไดท้ีเ่มนู “หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส”์  

 
 

 

เมื่อคลิกเขามาผูใชจะพบหนาสําหรับแนะนําข้ันตอนการใชงานระบบ 
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31.1 การจัดการหมวดหมู 

เขาสูหนาการจัดการหมวดหมูโดยคลิกท่ีปุม “หมวดหมู”  

 

 
 

เมื่อเขามาผูใชจะพบกับหนารายการหมวดหมูท้ังหมด 

 
 

31.2 การสรางหมวดหมู 

ใหผูใชคลิกท่ีปุม “สรางใหม” เพ่ือเขาสูหนาบันทึกรายละเอียดหมวดหมู  
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เมื่อบันทึกขอมูลเสร็จสิ้นใหผูใชคลกิท่ีปุม “บันทึก” เพ่ือสงขอมูลเขาสูระบบ 

 
 

 

เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นขอมลูจะปรากฏในหนารายการ 
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31.3 การจัดการหนังสือ 

ใหผูใชเลือกท่ีเมนู “หนังสือ” 

 
เมื่อเขามาผูใชจะพบกับหนารายการหมวดหมูท้ังหมด 

 
 

ใหผูใชคลิกท่ีปุม “สรางใหม” เพ่ือเขาสูหนาบันทึกรายละเอียดหนังสอื 
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เมื่อคลิกเขามาหนาจอของการบันทึกขอมูลหนังสือแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 

 
 

1. ขอมลูชื่อหนังสือ 

 ตั้งช่ือหนังสือในชอง “ช่ือหนังสือ”  

 กรอกช่ือ เอเลียส สําหรับเปนช่ือในการแสดงผล มีประโยชนสําหรับการทํา SEO 

 เลือกหมวดหมูท่ีตองการใหหนังสอืท่ีจัดสรางไปอยู   

 เลือกสถานะใหกับหนังสือท่ีจัดทําโดยสามารถเลือกไดท้ัง เผยแพรและไมเผยแพร 

 
 

 

 

 

1 

2 

3 
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2. รายละเอียดหนังสือ 

 บันทึกขอมูลคําอธิบายเก่ียวกับหนังสือท่ีไดจัดสรางข้ึน 

 
 

3. บันทึกรูปภาพและองคประกอบ 

 บันทึกขอมูลรูปภาพและองคประกอบตางๆของหนังสือ ดังน้ี 
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สวนปรับแตงรูปภาพตัวอยางหนังสือ , การแสดงผลหนาหนังสือและคําอธิบาย , กําหนดขนาดของหนาหนังสือ , กําหนดรูปแบบของ

ปกหนังสือ , กําหนดการเปดหนาหนังสือ ขวาไปซาย และซายไปขวา เปนตน 

 

 
 

กําหนดตําแหนงการแสดงผล สีสนั , หนาเริ่มตน , เงาการเปดหนังสือ เปนตน 
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กําหนดเลือกการแสดงผลภาพพ้ืนหลังและสีพ้ืนหลัง 

 

 
 

 

กําหนดตําแหนงสําหรับปุมควบคมุการเปดหนาหนังสือและควบคมุเสียงในการเปดหนาหนังสือและสวนประกอบตางในหนาหนังสือ 
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กําหนดขนาดของจังหวะการชมขอมูลในมุมมองแบบ ขยาย เพ่ิมลูกเลนใหกับหนาหนังสือ 
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กําหนด URL และขอมลูสําหรับใหดาวนโหลดหนังสือผานหนาเว็บไซต 

 

 
 

กําหนดลิงกและรูปแบบการเปดหนาเบราเซอรสาํหรับเช่ือมโยงไปยงัหนังสือ 

 

 
 

กําหนดจังหวะการแสดงผลของหนังสือ 

 
 

กําหนดลิงกและรูปแบบการเปดหนาเบราเซอรสาํหรับเช่ือมโยงไปยงัหนังสือ 
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31.4 การจัดเตรียมไฟลเพ่ือจัดทําเปน ebook  

โดยสามารถเขาใชงานผานเมนู “การจัดการไฟล” 

 
เมื่อเขาผูใชจะพบกับหนาการจัดการไฟลซึ่งมีแฟมขอมูลจัดเรียงกันอยูซึ่งสวนน้ีแนะนําใหผูใชทําการสรางหมวดหมูข้ึนใหมเพ่ือแบงชุด

หนังสือตามท่ีตองการเพ่ือความเปนระเบียบในการใชงาน 

 

 
 

ใหผูใชทําการสรางแฟมขอมูลใหมท่ี “สรางแฟมขอมูลใหม” 

 
 

ตั้งช่ือในชองท่ีกําหนดและกดปุม “สราง” 
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เมื่อสรางเรียบรอยผูใชจะเห็นช่ือแฟมขอมูลปรากฏท่ีหนารายการซึ่งในการสรางแฟมขอมลูสามารถสรางไดหลายระดับช้ัน 

 
 

ข้ันตอนตอมาคือการอัพโหลดไฟลซึ่งสามารถทําไดโดยเลือกท่ีปุม “อัพโหลดไฟล” 

 
 

 

เมื่อเขามาผูใชจะพบกับหนาจอสําหรับอัพโหลดไฟลโดยใหผูใชเลือกท่ีปุม “เลือกไฟล”  
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ซึ่งระบบจะเปดหนาตางข้ึนมาเพ่ือใหทางผูใชเลือกไฟลท่ีตองการอัพโหลดไดจากหนาตางน้ี 

 

 
 

 

หลังจากเลือกไฟลเสร็จสิ้นใหผูใชเลือกท่ีปุม “อัพโหลด” 
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รายช่ือไฟลท่ีอัพโหลดจะแสดงท่ีหนารายการภายในแฟมขอมลูท่ีผูใชอัพโหลดไฟลข้ึนไป 

 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 289 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 
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ในสวนน้ีผูใชสามารถท่ีจะเปลี่ยนช่ือหรือลบไฟลไดจากเครื่องมือในหนารายการ ดังภาพตัวอยาง 

 

 
 

*เทคนิคเพ่ือลดเวลาในข้ันตอนการอัพโหลดไฟลท่ีมีจํานวนมากแนะนําใหใชการนําไฟลไปวางตรงๆโดยอาจใชวิธีการ FTP หรือนําเขา

ไฟลโดยตรงท่ีหนาเครื่องเพ่ือลดเวลาในการอัพโหลดจํานวนมาก 

 

 
 

เทคนิคในการบริหารจดัการไฟลใหงายตอการใชงานแนะนําใหตั้งช่ือไฟลดวยช่ือหนังสือและเครื่องหมาย _ ตามดวยเลขหนาจํานวน 4 

หลัก 

  



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 291 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

31.5 การนําไฟลไปลงในหนาหนังสือ 

 

ในข้ันตอนการจัดทําหนาหนังสือสามารถจัดทําได 2 วิธี คือการจัดทําครั้งละ 1 หนา และ จัดทําครั้งละหลายๆหนา 

 

 
การนําเขาหนังสือครั้งละ 1 หนาทําไดโดยเลือกท่ีเมนู “หนาหนังสือ” 

 
เมื่อเขามาจะพบกับหนารายการของหนาหนังสือท้ังหมด 

 
สวนน้ีผูใชสามารถเลือกดูหนาหนังสือเฉพาะของแตละเลมได โดยเลอืกท่ีตัวกรองหนังสือ  
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เมื่อเลือกแลวจะพบกับรายการหนาของหนังสือเฉพาะเลมท่ีผูใชตองการ 

 

 
 

สําหรับการเพ่ิมใหผูใชเลือกท่ีปุม “สรางใหม” 
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หนาของการสรางหนาหนังสือใหมน้ีแบงออกเปน 2 สวนหลักคือ 

1.  สวนกําหนดรูปภาพท่ีตองการนํามาสรางเปนหนาหนังสือ 

2.  สวนท่ีใชสําหรบับันทึกขอมูลคาํอธิบายของหนังสือแตละหนา สวนน้ีเปนสวนท่ีใชสําหรับบันทึกขอมูลคําคนไดอีกเชนกัน 

 

 
 

สวนการเลือกไฟลขนาดปกติ โดยใหผูใชเลือกท่ีปุมรปูภาพและเลือกไฟลตามท่ีผูใชไดอัพโหลดเอาไว 

 
 

1 

2 
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สวนการเลือกภาพขนาดขยาย โดยใหผูใชเลือกท่ีปุมรูปภาพและเลือกไฟลตามท่ีผูใชไดอัพโหลดเอาไว โดยรูปท่ีเลือกน้ีจะถูกแสดงผล

ในจังหวะท่ีผูชมกดปุมขยายขนาด ท่ีหนาเว็บไซตในสวน ebook ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกวาภาพสามารถขยายไดจริงแตความจริงแลวได

ใชเทคนิคของการใชภาพคนแลวภาพและคนละขนาดกันมาใชในการจัดการ สวนน้ีหากผูใชไมมีภาพขนาดขยายสามารถเลือกใหแสดง

แตภาพขนาดปกติยางเดยีวไดเชนกัน โดยไมตองเลือกช่ือไฟลในชองภาพขยาย 

 

 
สวนตอมาคือการกําหนดใหหนาหนังสือท่ีไดจัดทําไปปรากฏท่ีหนังสอืเลมท่ีตองการโดยเลือกท่ีชอง “เลือกหนังสือ” และเลื่อนหาช่ือ

หนังสือท่ีตองการ 
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สวนของการเรียงลําดับของหนาหนังสือใหกําหนดเลขท่ีตองการใหหนาหนังสือน้ีไปแสดงท่ีหนาท่ีเทาไหรของหนังสือท้ังเลม 

 

 
 

ชอง URL ใชสําหรับใส URL ท่ีตองการใหผูใชเห็นบนหนาเว็บไซตเมือ่เลือกชมท่ีหนาหนังสือน้ี 
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ชองสําหรับใสขอมูลของหนาหนังสือโดยเฉพาะ โดยสามารถบันทึกขอมูลเน้ือหาท่ีอยูในหนาหนังสือ และ ใชสําหรับบันทึกคําคนลงไป

ท่ีหนาน้ีไดเพ่ือประโยชนในการทําการคนหาขอมลูแบบรายหนาได 

 

 
 

 

การเพ่ิมหนาหนังสือแบบหลายไฟล 

 

การจัดทําหนาหนังสือแบบหลายๆหนาในครั้งเดียวใหผูใชเลือกท่ีปุม “สรางหนาหนังสือแบบ Batch” 

 

 
 

เมื่อเขามาจะพบกับหนาสําหรับจดัการหนาหนังสือ  

 
 

ใหผูใชเลือกท่ีช่ือหนังสือท่ีตองการในชอง “เลือกหนังสือ” 
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เลือกแฟมขอมูลท่ีผูใชไดนําไฟลท่ีตั้งช่ือและเรียงเลขหนาไวเรยีบรอยแลว 
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เลือกรูปแบบท่ีจะนําเขาหนาหนังสือ ซึ่งมี 2 รูปแบบคือ  

1) นําเขาแบบท่ัวไปรูปจะข้ึนเฉพาะขนาดปกต ิ

2) นําเขาแบบข้ันสูงรูปจะข้ึนขนาดปกติและขนาดขยาย แตในแฟมขอมูลตองมีการตั้งช่ือขนาดขยายไวรองรับ 
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ตัวอยางการตั้งช่ือของไฟลเมื่อตองการทําหนาหนังสือแบบข้ันสูง ท้ังน้ีจุดหลักของการทํา ebook คือเตรียมขอมลูใหมีความพรอมมาก

ท่ีสุดตามขนาดและความตองการ , การตั้งช่ือและจัดลําดับตองเรยีบรอยเพ่ือปองกันการสับสนในการจดัทํา 

 
 

เมื่อเลือกไฟลทุกอยางเปนท่ีเรียบรอยใหผูใชเลือกท่ีปุม “บันทึก” 

 
เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นระบบจะมีขอความแจงเตือนวาไดดําเนินการเสรจ็สิ้น 
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31.6 การตรวจสอบหนังสือ 

วิธีการตรวจสอบวาหนาหนังสือไดจัดทําเสร็จสิ้นใหเขาท่ีเมนู “หนาหนังสือ”  

 
เลือกท่ีช่ือหนังสือท่ีผูใชตองการตรวจสอบและตรวจหาไฟลท่ีไดจัดทําวาข้ึนจริงตามท่ีไดนําเขาแบบ Batch หรือไมโดบขอมลูจะแสดง

รันเลขหนาตามช่ือไฟลท่ีไดตั้งไวท้ังหมด 
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32 การจัดการ favicon 

ผูใ้ชง้านเขา้สูร่ะบบกระจายขา่วผ่านเมนู “จดัการ favicon 

 

 
 

เมื่อเขา้มาจะพบกบัหน้าจอสาํหรบัการจดัการ favicon 

 
 

1) ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกทีช่่อง เทมเพลต โดยเลอืกชื่อเทมเพลต ทีผู่ใ้ชต้อ้งการจดัทาํ Favicon 
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2) จากนัน้ให้ผู้ใช้เลอืกที่ช่องรูปภาพ และกดเลอืกรูปภาพ เพื่อเข้าไปทําการจดัการอพัโหลดรูปภาพและจกัทําเป็น 

favicon 

 
 

3) ให้ผู้ใช้เลอืกรูปภาพที่ต้องการจดัทําเป็น Favicon หรือ ผู้ใช้สามารถที่จะอพัโหลดรูปใหม่เข้าไปเพื่อจดัทําเป็น 

Favicon ไดเ้ช่นกนั 
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4) เมื่อผูใ้ชเ้ลอืกเทมเพลต และ รปูภาพเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกทีปุ่ ่ม “สรา้ง” ใหร้ะบบประมวลผลรูปภาพทีผู่ใ้ช้

ตอ้งการแปลงเป็นรปู Favicon ตดิทีเ่วบ็ไซต ์

 

 
 

5) เมื่อผูใ้ชก้ดปุม่ระบบจะทาํการประสวลผลระยะเวลาหน่ึงและเมื่อเสรจ็สิน้จะมขีอ้ความแจง้เตอืนขึน้มา 

 
 

6) การตรวจสอบผูใ้ชส้ามารถดผูลลพัธข์องการจดัทาํ Favicon ไดท้ีห่น้าเวบ็ไซตบ์รเิวณ title  
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33 เคร่ืองมือสําหรับตกแตงเว็บไซต 

ผูใ้ชง้านเขา้สูส่ว่นของเครื่องมอืตกแต่งเวบ็ไซต ์ไดโ้ดยเขา้ผ่านเมนู “เครื่องมอืตกแต่งเวบ็ไซต ์(Tools) “ 

 

 
 

33.1 การทําสไลดทีละภาพ 

สาํหรบัเครื่องมอืตกแต่งน้ี เป็นตวัทีใ่ชส้าํหรบัทาํ สไลดโ์ชวท์ีห่น้าเวบ็ไซต ์ซึง่เป็นจุดไฮไลทข์องเวบ็ไซต ์
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1) การเขา้ใชง้านใหเ้ขา้ทีปุ่ม่ “สไลดโ์ชว”์ เมื่อเขา้มาจะพบกบัหน้ารายการสไลดโ์ชวท์ัง้หมด  

 

 
 

ซึง่สาํหรบัการสรา้งใหม่นัน้ ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกทีปุ่ม่ “Add new” 

 

 
 

2) เมื่อเขา้มาแลว้ใหผู้ใ้ชท้าํการตัง้ชื่อของกลุ่มสไลดโ์ชว ์

 

 
 

1) ใหผู้ใ้ชท้าํการสรา้งสไลดโ์ชวข์ึน้มาโดยแต่ละสไลดโ์ชวจ์ะแบง่ออกเป็นสว่นๆ ดงัน้ี 

 ชื่อหวัเรื่องของสไลด ์
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 รายละเอียดของสไลด โดยสวนใหญจะใชรูปภาพในการใสเขาไปท่ีสวนน้ี (แนะนําใหทํารูปเปนแบบโปรงใสท่ีพ้ืนหลัง) 

 
 

 คําอธิบายของสไลด 
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2) เมื่อบนัทกึเสรจ็สิน้ไปแลว้ 1 ชุดสไลดห์ากผูใ้ชต่อ้งการบนัทกึสไลดเ์พิม่เตมิใหผู้เ้ลอืกทีปุ่ม่ “Add new Item” โดย

ระบบจะสรา้งชุดสไลดข์ึน้มาเพิม่ใหอ้กี 1 ชุดสไลด ์
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33.1.1 การต้ังคารูปแบบและลูกเลนตางๆของสไลด  

มีลูกเลนใหเลือกใชดังน้ี 

 การปรบัสไตลข์องสไลดโ์ชว ์

 การตัง้ค่าใหเ้ล่นสไลดแ์บบอตัโนมตั ิ

 ตัง้ค่าความหน่วงของเวลาในการสไลด ์

 กาํหนดขนาดความกวา้งและความสงูของสไลด ์

 กาํหนดช่วงเวลาของการแสดง effect 

 กาํหนดค่าใหส้ไลดโ์ชวต์วัไหนเป็นตวัแรกในการแสดงผล 
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 กาํหนดการเรยีงลาํดบัของสไลดโ์ชว ์

 กาํหนดการแสดงผลของแถบ navigation 

 กาํหนดการแสดงผลของปุม่ 

 กาํหนดปรมิาณของจาํนวนสไลดใ์นการแสดงผล 

 กาํหนดรปูแบบ Effect ในการสไลดโ์ชว ์

 กาํหนดค่าความหน่วงของขอ้ความคาํอธบิายของสไลดโ์ชว ์

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 311 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

 

33.1.2 การกําหนดการจัดเรียงสไลดโชว 

ระบบรองรับการเรียงขอมูล ดวยวิธีการลากวาง 
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33.2 การทําสไลดทีละชุด 

สาํหรบัเครื่องมอืตกแต่งน้ี เป็นตวัที่ใชส้าํหรบัทํา สไลดโ์ชวแ์ต่มคีวามแตกต่างจากแบบแรกคอื การสไลด์

แบบเป็นชุดขอ้มลูซึง่ต่างจากแบบแรกทีส่ไลดท์ลีะภาพ 

 

 
 

1) การเขาใชงานใหผูใชเขาท่ีปุม “Slide set” เมื่อเขามาผูใชจะพบกับหนารายการของสไลดท่ีไดมีการสรางไวแลว 

 
 

2) ซึง่สาํหรบัการสรา้งใหม่นัน้ ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกทีปุ่ม่ “Add new” 

 
 

 

3) เมื่อเขา้มาแลว้ใหผู้ใ้ชท้าํการตัง้ชื่อของกลุ่มสไลดโ์ชว ์
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การสรา้งสไลดโ์ชวข์ึน้มาโดยแต่ละสไลดโ์ชวจ์ะแบ่งออกเป็นสว่นๆ ดงัน้ี 

 ช่ือหัวเรื่องของสไลด 

 คําอธิบายของเซตสไลด (สําหรับบางชุดขอมูลท่ีตองการแสดงแตรูปอยางเดียวไมจําเปนตองบันทึกขอมูลในสวนน้ีได) 

 รายละเอียดของสไลด โดยสวนใหญจะใชรูปภาพในการใสเขาไปท่ีสวนน้ี (แนะนําใหทํารูปเปนแบบโปรงใสท่ีพ้ืนหลัง) 
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ตัวอยางขอมูลท่ีไดบันทึกขอมูลไวแลว และหากผูใ้ช่ตอ้งการบนัทกึสไลดเ์พิม่เตมิใหผู้เ้ลอืกทีปุ่ม่ “Add new Item” โดยระบบจะ

สรา้งชุดสไลดข์ึน้มาเพิม่ใหอ้กี 1 ชุดสไลด ์
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33.2.1 การต้ังคารูปแบบและลูกเลนตางๆ 

มลีกูเล่นใหเ้ลอืกใชด้งัน้ี 

 การปรบัสไตลข์องสไลดโ์ชว ์

 กาํหนดขนาดความกวา้งและความสงูของสไลด ์

 กาํหนดช่วงเวลาของการแสดง effect 

 กาํหนดค่าใหส้ไลดโ์ชวต์วัไหนเป็นตวัแรกในการแสดงผล 
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 กาํหนดการสไลดแ์บบอตัโนมตั ิ

 กาํหนดความหน่วงของเวลาในการสไลด ์

 กาํหนดจาํนวน Item ทีต่อ้งการใหแ้สดงผลต่อ 1 เซต 

 กาํหนดการแสดงผลของแถบ navigation 

 กาํหนดการแสดงผลของปุม่ 

 กาํหนดการแสดงชื่อ Title 

 กาํหนดค่าความหน่วงของขอ้ความคาํอธบิายของสไลดโ์ชว ์
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33.2.2 การกําหนดการจัดเรียงสไลดโชว 

ระบบรองรับการเรียงขอมูล ดวยวิธีการลากวาง 
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34 การควบคุมการแสดงผล 

ผูใ้ชง้านเขา้สูส่ว่นของควบคุมการแสดงผล ไดโ้ดยเขา้ผ่านเมนู “ควบคุมการแสดงผล (Template) “ 

 

 
เมื่อเขามาผูใชจะพบกับหนาจอแสดงรายการ เทมเพลต ท้ังหมดในระบบ ( จุดสังเกตคือสัญลักษณรูปดาวหมายถึงเปน เทมเพลตท่ี

เปนตัวหลักในการแสดงผล ) 

 
สําหรับการจัดการเทมเพลตจะประกอบไปดวยขอมลูท้ังหมด 7 สวน ดังน้ี 

 

สวนท่ี 1 คือ สวนแสดงขอมูลเบ้ืองตนของเทมเพลต 
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สวนท่ี  2 คือสวนของการจัดการสไตลของเทมเพลต ซึ่งในสวนน้ีผูใชสามารถปรับแตงไดดังน้ี 

 เลือกโทนส ี

 เลือกสีขอความตัวอักษร 

 เลือกสีพ้ืนหลัง 

 
 

สวนท่ี  3 คือสวนของการจัดการสวนเสรมิของเทมเพลต ซึ่งสามารถเลือกปรับแตงไดดังน้ี 

 สวนเลือกใชงานโลโก ,  กําหนดตาํแหนง , ชนิดของโลโก 

 สวนการจดัการรูปภาพโลโก (แนะนําใหใชรูปภาพท่ีมีพ้ืนหลังโปรงใส) 

 สวนบันทึกขอมูลสวนแสดงลิงก สงัคมออนไลน 

 สวนการแสดงผลวันท่ี , กําหนดตาํแหนง , รูปแบบการแสดงผล 
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 สวนปรับยอ-ขยายตัวอักษร 

 สวนแสดงปุมเลื่อนหนาจอข้ึน 

 สวนกําหนดตาํแหนงแสดงขอความเตือนของระบบ 

 สวนกําหนดคา reset หนาจอ 

 สวนของการบันทึกขอมูลเช่ือมโยงระบบการเก็บสถิติของ Google analytics 

 

 
 

สวนท่ี  4 คือสวนของการจัดการตัง้คาการแสดงผลของเมนู ดังน้ี 

 สวนเลือกเปดใชงานเมนู และ เลือกชนิดเมนู 

 สวนเลือกขอมลูในระบบมาแสดงผล 

 สวนกําหนดตาํแหนงการแสดงผลของเมนู 

 กําหนดการทํางานของ Java Script 
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สวนท่ี  5 คือสวนของการจัดวางโครงสรางหนาจอการแสดงผล (Layout) สําหรับการตั้งคาใชงานสวนน้ีระบบจะคํานวณสัดสวนของ

หนาจอ ออกเปน 13 ตําแหนง โดยแตละตําแหนงประกอบดวยการตั้งคา ดังน้ี 

 กําหนดจํานวนชองท่ีตองการใหแสดงท่ีแถวน้ันๆ (Position Count) 

 เลือกจํานวนท่ีตองการใชงานจริง 

 กําหนดสดัสวนของแตละกลองในสวนน้ีระบบจะคํานวณใหอัตโนมัต ิ

 กําหนดการจดัเรยีงโดยคําสั่ง (Force Position) หากใชงานกลองท่ีอยูใกลเคียงจะถูกคาํสั่งทาง CSS คือ Float Left 

*สวนน้ีแนะนําใหใชงานตามคาท่ีระบบตั้งมาให เน่ืองจากมีการคํานวณและประกบกราฟฟกกับระบบเปนท่ีเรียบรอยแลว การแกไข

อาจทําใหรูปรางของหนาเว็บไซตผดิปกติได 
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สวนท่ี  6 คือสวนของการจัดตั้งคาข้ันสูงใหกับเทมเพลต  ซึ่งมีจุดใหเลือกปรับแตงดังน้ี 

 การเปดใชงาน Cache ของเทมเพลต พรอมกําหนดเวลา (แนะนําใหใช Cache ของระบบซึ่งมีอยูแลว) 

 การเปดใชงาน Gzip  ของเทมเพลต พรอมกําหนดเวลา (แนะนําใหใช Cache ของระบบซึ่งมีอยูแลว) 

 กําหนดใหมีการแสดงผลของ Component 

 กําหนดใหมีการแสดงผลของ Mainbody 

 กําหนดใหสนับสนุนการอานจากชวาไปซาย 
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สวนท่ี  7 คือสวนของการมอบหมายเทมเพลต ใหแสดงท่ีเมนูของระบบท่ีตองการ ในสวนน้ีผูใชสามารถเลือกเมนูท่ีตองการใหแสดงผล

ดวยเทมเพลตน้ี ซึ่งแตละเทมเพลตหากมีการกําหนดใหเปนเทมเพลตพ้ืนฐาน ก็ไมจําเปนตองเลือกเมนูในสวนน้ีเน่ืองจากมีการดึงไปทํา

ใหแบบอัตโนมัต ิ
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35 การจัดการสถิติการเขาชม 

ผูใ้ชง้านเขา้สูร่ะบบสถติกิารเขา้ชมผ่านเมนู “สถติกิารเขา้ชม” 

 

 
 

เมื่อเขา้มาผูใ้ชจ้ะพบกบัหน้าจอแสดงรายการสถติกิารใชง้านทัง้หมด 
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35.1 ขอมูลมุมมองสถิติ 

ผูใ้ช้สามารถเขา้ขมขอ้มูลในมุมมองสถิตไิดโ้ดยเลอืกทีปุ่่ม “สถิต”ิ ทัง้น้ีในส่วนของขอ้มูลสถตผิู้ใช้สามารถ

เลอืกชมขอ้มลูไดห้ลากหลายมุมมอง ดงัต่อไปน้ี 

 

35.1.1 มุมมองสถิติขอมูลรวมรายป 

 

 

 
 

35.1.2 มุมมองสถิติขอมูลรวมรายเดือน 
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35.1.3 มุมมองสถิติขอมูลผูเขาชม 

 

 
 

35.1.4 มุมมองสถิติขอมูลผูเขาชมรายพ้ืนท่ี 

 

 
 

35.1.5 มุมมองสถิติขอมูลหนาท่ีไดรับความนิยม 
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35.1.6 มุมมองสถิติขอมูลระบบ 

 

 
 

35.1.7 มุมมองสถิติขอมูลเบราเซอร 

 

 
35.1.8 มุมมองสถิติขอมูล บอทจากโดเมน 
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โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร 

รางคูมือการใชงาน แกไขครัง้ที่ 1 

วันที ่3 ธันวาคม  2555  หนา 330 จาก 356 

 

 

บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด  :EMWORK Group Co.,Ltd. © 2002 -2014 

 

35.1.9 มุมมองสถิติขอมูล บอท  

 

 
 

35.1.10 มุมมองสถิติขอมูล ผูเขาชมท่ีระบุไมได 

 

 
 

35.1.11 มุมมองสถิติขอมูล บอทและการเชื่อมโยงท่ีไมรูจัก 
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35.1.12 มุมมองสถิติขอมูล เคร่ืองมือคนหา 

 

 
 

35.1.13 มุมมองสถิติขอมูล คําสําคัญ 
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35.1.14 มุมมองสถิติขอมูล โดเมนท่ีอางอิงมาถึงเว็บไซต  

 
35.1.15 มุมมองสถิติขอมูล หนาเพจท่ีอางอิงมาถึงเว็บไซต 

 
 

35.2 ขอมูลมุมมองกราฟฟก 

ผูใ้ชส้ามารถเขา้ชมขอ้มลูในมุมมองกราฟฟิกไดโ้ดยเลอืกทีปุ่ม่ “กราฟฟิก” โดยระบบจะแสดงขอ้มลูของสถติิ

ในมุมมองของกราฟ ดงัน้ี 

35.2.1 ขอมูลผูเย่ียมชมสูงสุด 10 อันดับ 
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35.2.2 ขอมูลคําสําคัญนิยมสูงสุด 10 คํา 

 
 

35.3 ขอมูลการคัดแยก 

ผูใ้ชส้ามารถเขา้ชมขอ้มลูการคดัแยกไดโ้ดยเลอืกทีปุ่ม่ “การคดัแยก” โดยระบบจะแสดงขอ้มลูการคดัแยก

ดงัน้ี 
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35.3.1 การคัดแยก 

ผูใ้ชส้ามารถจดัการคดัแยกขอ้มลูไดโ้ดยเลอืกทีปุ่ม่ “คดัแยก” โดยระบบจะแสดงขอ้มลูของสถติ ิดงัน้ี 

 
35.4 การต้ังคาใชงานระบบ 

ผูใ้ชส้ามารถเขา้จดัการขอ้มลูในในการตัง้ค่าการใชง้านโดยเลอืกทีปุ่ม่ “ตัง้ค่า” 

 
ผูใ้ชส้ามารถเขา้จดัการปรบัแต่งรปูแบบการใชง้านไดจ้าก 2 สว่นคอื 

 สวน Common 

 
 สวน Performance 
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35.5 การใชงานเคร่ืองมือ 

ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านเครื่องมอืของระบบจดัการสถติไิดโ้ดยเลอืกทีปุ่ม่ “เครื่องมอื”  

 
 

ผูใ้ชส้ามารถเขา้จดัการปรบัแต่งรปูแบบการใชง้านไดจ้าก 3 สว่นคอื 

 ผูใชสามารถจัดการเรื่องของการบํารุงรักษา 

 
 ผูใชสามารถจัดการเรื่องของการนําออกขอมูล 

 

 
 

 

 ผูใ้ชส้ามารถจดัการเรื่องของตรวจสอบ ไอพหีรอืโดเมน 
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35.6 การใชตรวจสอบสถานะ 

ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านส่วนของการตรวจสอบสถานะไดโ้ดยเลอืกทีปุ่่ม “สถานะ” โดยระบบจะแสดงขอ้มูล

สถานะทัง้หมดขึน้มาทีบ่รเิวณหน้าจอใหผู้ใ้ชท้าํการตรวจสอบสถานะ เช่น  คาํเตอืน , ขอ้แนะนํา , ขอ้มลูพืน้ฐานต่างๆ เป็นตน้ 
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36 การจัดการฐานขอมูล 

ผูใ้ชง้านเขา้สูร่ะบบการจดัการฐานขอ้มลูไดโ้ดยเขา้ผ่านเมนู “จดัการฐานขอ้มลู “ 

 

 
 

เมื่อเขา้มาผูใ้ชต้้องทําการ ลงทะเบยีนเพื่อเขา้ใชง้าน โดยกรอขอ้มูล Username และ Password ซึง่สทิธิใ์นการเหน็หรอืการ

จดัการนัน้ขึน้อยู่กบัสทิธิท์ีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูด้แูลฐานขอ้มลู 
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เมื่อลงทะเบยีนเขา้มาระบบมสีว่นในการจดัการฐานขอ้มลู  ซึง่สามารถจดัการฐานขอ้มลูไดต้ามหน้าจอดงัน้ี 

 
36.1 การสรางฐานขอมลูใหม 

 
 

ตวัอย่างหน้าจอการใชง้าน Create new database 
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36.2 การกําหนดสิทธิ์ของผูใชงานในการใชงานฐานขอมูล 

 
 

 

ตวัอย่างหน้าจอการใชง้าน Privileges 
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36.3 การประมวลผลของการใชงานฐานขอมลู 

 
 

ตวัอย่างหน้าจอการใชง้าน Process list 

 
36.4 การแสดงขอมูลเกี่ยวกบัการต้ังคาของฐานขอมลู 

 
 

ตวัอย่างหน้าจอการใชง้าน Variables 
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36.5 การใชคําสั่งผาน SQL command  

เขาใชงานไดท่ีเมนู “SQL command”  ใชสําหรับ Query ขอมูลตามความตองการของผูใช 
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36.6 การ  Dump ฐานขอมูล 

เขาใชงานไดท่ีเมนู “Dump”  ใชสําหรับการสาํรองฐานขอมูล 
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37 การสรางไซตยอย 

ผูใ้ชง้านเขา้สูส่ว่นของการจดัการเวบ็ไซตย์่อย ไดโ้ดยเขา้ผ่านเมนู “จดัการเวบ็ไซตย์่อย (Sub site) “ 

 

 
 

เมื่อเขามาผูใชจะพบกับหนาแนะนําวิธีการใชงานและข้ันตอนลําดับในการสรางเว็บไซตยอย และ สิ่งท่ีผูใชตองเตรียมพรอมกอนการ

สรางเว็บไซตยอยคือ การสรางฐานขอมูลไวลวงหนา โดยตองประกอบไปดวยขอมลูดังน้ี 

1. ช่ือฐานขอมูล 

2. ช่ือผูใชงาน 

3. รหัสผาน 
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สําหรับการสรางเว็บไซตยอยแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังน้ี 

37.1 ขั้นตอนท่ี 1 

1) ผูใชเลือกท่ีปุม “สรางเว็บไซตยอย”  

 

 
ใหผูใชบันทึกขอมูลของเว็บไซตท่ีตองการสรางตามแบบฟอรมการสรางข้ันตอนท่ี 1 ดังภาพ 
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 บันทึกขอมูลรูปภาพประจาํตัว 

 บันทึกช่ือของเว็บไซตยอย 

 บันทึก URL ท่ีตองการใชงานคูกับเว็บไซตยอบยท่ีสราง 

 บันทึกขอมูลคําอธิบายเก่ียวกับเว็บไซตยอยท่ีสรางข้ึน 

 

 
 

 บันทึกขอมูล ช่ือผูใชงาน (Username) 

 บันทึกขอมูลรหสัผาน 

 บันทึกการยืนยันขอมูลรหสัผาน (ผูใชตองใสรหัสผานใหตรงกับรหสัผานดานบน) 
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 บันทึกขอมูลอีเมล 

 บนทึกขอมูลเบอรโทรศัพท 

 บันทึกขอมูลท่ีอยู และรายละเอียดท่ีเก่ียวของ 

 

 
 

 เลือกการแบงปนขอมูล (สวนน้ีเปนสวนท่ีใชสําหรับกําหนดความสามารถการเปนเว็บไซตแมดับเว็บไซตลูกซึ่ง

จะสามารถสงขอมูลหากันไดโดยผาน Star zone) 

 

 
 

เมื่อบันทึกขอมูลครบถวนใหผูใชเลอืกท่ีปุม “ถัดไป” เพ่ือไปยังข้ันตอนถัดไป 
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37.2 ขั้นตอนท่ี 2 

2) ใหผูใชบันทึกขอมูลของฐานขอมูล สําหรับเว็บไซตยอยใหม 

ใหผูใชบันทึกขอมูลตามแบบฟอรมการสรางข้ันตอนท่ี 2 ดังภาพ 

 เลือกชนิดของฐานขอมูล (แนะนําใหเปน Mysqli) 

 บันทึกช่ือโฮส (แนะนํา localhost) 

 บันทึกช่ือผูใชงานของฐานขอมูล 

 บันทึกรหัสผาน 

 บันทึกช่ือฐานขอมูล 

 ตั้งคา Prefix ท่ีจะใชในฐานขอมูล (แนะนําใหตั้งเปนช่ือของเว็บไซตยอยเพ่ืองายในการจัดการ) 

 ข้ันตอนสุดทายทดสอบการเช่ือมตอฐานขอมูลโดยการกดปุม “Test Connection” ตองเปน Success 

ท้ังการเช่ือมตอและการเลือกฐานขอมูล 
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หากผูใชบันทึกขอมูลไดถูกตองจะปรากฎหนาจอดังภาพ 

 

 
 

เมื่อบันทึกขอมูลครบถวนใหผูใชเลอืกท่ีปุม “ถัดไป” เพ่ือไปยังข้ันตอนถัดไป 
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37.3 ขั้นตอนท่ี 3 

3) ใหผูใชบันทึกรูปแบบเทมเพลตท่ีตองการ 

ผูใชสามารถเลือกชมภาพตัวอยางโดยเลือกท่ีปุม “ภาพตัวอยาง” และ เมื่อตองการเลือกเทมเพลตใหเลือกท่ีปุม”

เลือก”ของเทมเพลตท่ีตองการ 

 

 
 

เมื่อเลือกเทมเพลตเสร็จสิ้น ผูใชจําเปนตองยืนยันการดําเนินการตามเง่ือนไข โดยทําเครื่องหมาย Checkbox ท่ีหนาชองยอมรับ

เง่ือนไข 
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เมื่อผูใชทําการยอมรับเสร็จสิ้นใหผูใชเลือกท่ีปุม “ถัดไป” เพ่ือไปยังข้ันตอนถัดไป 
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37.4 ขั้นตอนท่ี 4  

4) รอระบบทําการประมวลผลและจัดเตรียมขอมูลสําหรับสรางเว็บไซตยอย  

ในข้ันตอนน้ีผูใชตองรอใหระบบประมวลผลจนเสร็จโดยหามคลิกขอมูลในหนาน้ีจนกวาจะมีการสรางเว็บไซตยอย

เสร็จสิ้น 

 
เมื่อระบบประมวลผลเสร็จสิ้นจะมีขอความแจงเตือนดังภาพ พรอมกับแจง URL เพ่ือใหผูใชเชาใชงานตาม URL ดังกลาวใหผูใช

ทดลองกดท่ีลิงกดังกลาวเพ่ือทดสอบขอมูลหนาเว็บไซตยอย 
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เมื่อผูใชเขาตาม URL ผูใชจะไดหนาเว็บไซตและเทมเพลตตามท่ีผูใชไดเลือกไว 

 

 
 

หากผูใชตองการเขาสวนการจดัการใหผูใชเลือกพิมพคําวา administrator ตอทาย URL ท่ีระบบแจงซึง่จะไดหนาจอสําหรับ

ลงทะเบียนเขาใชงาน ซึ่งสําหรับขอมูลท่ีใชในการลงทะเบียนจะเปนไปตามท่ีผูใชบันทึกไวในข้ันตอนท่ี 1 ของการสรางเว็บไซตยอย 
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