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ระบบจัดการ
เว็บไซต์  

เว็บไซต์ 

เขตพื้นที่ 

เว็บไซต์ 

คณะ/วิทยาลัย 

เว็บไซต์ 

ส านัก/สถาบัน 

เว็บไซต์ 

หน่วยงาน/ศูนย ์

หลักการและแนวคิดของระบบจัดการเว็บไซต์ มทร.ล้านนา  

เดิม มทร.ล้านนา เกิดปัญหาจากการมีเว็บไซต์ที่มีเว็บไซต์มากกว่า 1,000 เว็บไซต์ ที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งานภายใต้ 
Domain Name : rmutl.ac.th ซ่ึงแต่ละเวบ็ไซต์ใช้ภาษาท่ีพัฒนาต่างกัน จึงยากต่อการแก้ไขและพัฒนาต่อยอด อีกทั้งยังใช้
งานยากและไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้และผู้ดูแลเว็บไซต์ 

สวส. มทร.ล้านนา เร็งเห็นความส าคัญของการรวมเว็บไซต์หน่วยงานทั้งหมดของ มทร.ล้านนา ไว้ในที่เดียวกัน 
เพ่ือให้ง่ายต่อการดูแลรักษา แก้ไขและจัดการเมื่อเกิดปัญหา และทุกเว็บไซต์สามารถลิงค์บทความข่าวสารถึงกันและกันได้ 
รวมถึงความทันสมัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ในด้านความสวยงาม ความทันสมัยของข้อมูล ความรวดเร็วในการใช้
งานและค้นหาข้อมูล ใช้งานง่าย รองรับการให้บริการได้ 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้เยี่ยมชม จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบจัดการเว็บไซต์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แสดงดังรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1. แนวคิดและหลักการของการพัฒนาระบบจัดการเว็บไซต์ มทร.ล้านนา 

ข้อดีของการใช้ระบบจัดการเว็บไซต์คือ ผู้ดูแลเว็บไซต์ที่มีหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นไม่จ าเป็นต้อง
เขียนโปรแกรมหรือเขียนโค้ดเป็น เพราะระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ให้ความสะดวกต่อการจัดการ
เว็บไซต์ ให้สามารถจัดการบทความ ประกาศข่าวสาร, กิจกรรมของหน่วยงานได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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การเข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต ์มทร.ล้านนา 

การเข้าใช้งานส าหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ สามารถเข้าระบบจัดการ โดยใช้ Username และ 
Password ของมหาวิทยาลัย (Username ไม่ตอ้งใส่ @rmutl.ac.th)  
หมายเหตุ. หากเกดิปัญหาการเข้าใช้งาน ติดต่อ 1626 

 
1. เข้า Login ที่ Link URL : http://webs.rmutl.ac.th/login เมื่อเข้าใช้งานได้ส าเร็จ ระบบจะแสดงดังรูปที่ 2  

 
รูปที่ 2. หลังจากที่เข้าใช้งานระบบได้ส าเร็จ 

2. จากนั้นเขา้จัดการเว็บไซต์ คลิกท่ี  ในตารางของรายการเว็บไซต์ที่รับผิดชอบ เมื่อคลิกแล้ว

กลุ่มเมนูด้านซ้ายจะสามารถใช้งานได้ และปุ่มจัดการจะเปลี่ยนเป็น  ในส่วนเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่ไม่มีสิทธิ์

ในการเข้าถึงจะไม่สามารถเข้าจัดการเว็บไซต์ได้ แสดง   ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3. การเขา้จัดการเว็บไซต์ที่รับผิดชอบ 
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เริ่มต้นจดัท าเว็บไซต์หน่วยงาน ด้วยระบบจัดการเว็บไซต์ มทร.ล้านนา 
 

 

รูปที่ 4. ขั้นตอนการจัดการเว็บไซต์ ส าหรับผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน 

 
รูปที่ 5. ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ที่ยังไม่ได้ท าการจัดการข้อมูล

STEP 1 : จัดการเมน ู

STEP 2 : จัดการหน้าเว็บไซต์ 

STEP 3 : จัดการหมวดหมู่ข่าว 

STEP 4 : จัดการสไลด์โชว์ 

STEP 5 : จัดการบทความ 

STEP 6 : จัดการกิจกรรม 

STEP 7 : จัดการโซเชียลมีเดยี 

STEP 8 : จัดการสว่นอื่นๆ 
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STEP 1 : จัดการเมน ู
 

“เมนู” ส่วนส าคัญที่สุดของเว็บไซต์ที่บ่งบอกถึงข้อมูลทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ ดังนั้นสิ่งแรกที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ต้อง
จัดการคือ เมนู นั้นเอง ซึ่งทุกเว็บไซต์หน่วยงาน รวมถึงเว็บไซต์หลัก มทร.ล้านนา สามารถจัดการได้โดยง่ายและมี
วิธีการใช้งานเหมือนกัน (วิธีจัดการเมนูแสดงใน เมนู M09 จัดการเมนู หน้า 35) ส่วนต่างๆของเมนูที่ต้องจัดการ 
ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ Topbar Menu, Main Menu, Sidebar Menu และ Footer Menu แสดงดังรูปที่ 6 
 

  

 

 

รูปที่ 6. STEP 1 เริ่มต้นการด้วยการเพ่ิมเมนู 

 

 

 

Top bar Menu 

เมนูบนสุดของเว็บไซต์ 

Main Menu 

เมนูส่วนกลางของเว็บไซต์ 

Sidebar Menu  

เมนดู้านข้างของเว็บไซต์ 
 

 

Footer Menu 

เมนูส่วนล่างของเว็บไซต์ 
- Footer1: ล่างซ้าย 
- Footer2: ล่างกลาง 
- Footer3: ล่างขวา 
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STEP 2 : จัดการหน้า 
 

หลังจากท่ีเพ่ิมเมนูแล้ว ต่อมาคือการเพิ่มหน้าข้อมูลให้แตล่ะเมน ู(วิธีเพ่ิมหน้า page ให้แต่ละเมนูแสดงใน เมนู M01 จัดการ
หน้า หน้า 14) ตัวอย่างเช่น “เมนูเกี่ยวกับ” ที่ถูกเพ่ิมไปนั้น ผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องท าการเพิ่มหน้าเว็บที่เป็นข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวกับหน่วยงานเพ่ือน าเสนอบนหน้าเว็บไซต์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7. STEP 2 เพ่ิมหน้าข้อมูลให้กับแต่ละเมนู
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STEP 3 : จัดการหมวดหมู่ข่าว 

การจัดการหมวดหมู่ข่าว  ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถจัดการหมวดหมู่ที่ต้องการน าเสนอข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์      
(วิธีการจัดการหมู่ เมนู M13 จัดการหมวดหมู่ข่าว หน้า43) รูปที่ 8 แสดงตัวอย่างของหน้าเว็บไซต์ที่ท าการจัดการ
หมวดหมู่ข่าวแล้ว 

 

 

รูปที่ 8. STEP 3 จัดการหมวดหมู่ข่าว 

 

จัดการหมวดหมู่ข่าว 
เพ่ือแสดงบทความ ข่าวสารหรือประกาศตามหมวดหมู่ 
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STEP 4 : จัดการสไลดโ์ชว์ 

ต่อมาคือการเพ่ิมรูปภาพสไลด์โชว์ในหน้าเว็บไซต์ เพ่ือแสดงรูปที่เกี่ยวกับหน่วยงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่น าเสนอเป็น
รูปภาพ เพ่ิมความสวยงามให้กับเว็บไซต์ สามารถแสดงได้มากกว่า 1 รูป เลื่อนตามเวลาที่ก าหนด สิ่งส าคัญของ
รูปภาพที่น ามาแสดงบนเว็บไซต์ควรตกแตง่ให้สวยงาม และสื่อความหมายได้ชัดเจน (วิธีจัดการสไลด์โชว์แสดงใน เมนู 
M05 จัดการสไลด์โชว์ หน้า 24) รูปที่ 9 แสดงตัวอย่างของหน้าเว็บไซต์ที่ท าการเพ่ิมรูปภาพสไลด์โชว์แล้ว 

 

รูปที่ 9. STEP 4 จัดการสไลด์โชว ์

เพิ่มรูปภาพสไลดโ์ชว์บนหน้าเว็บไซต ์
น าเสนอข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆท่ีส าคัญเป็นรูปภาพ 
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STEP 5 : จัดการบทความ 

หลังจากท่ีท าการเพ่ิมหมวดหมู่ของบทความข่าวสารแล้ว ต่อไปคือการเพิ่มบทความ ข่าวสาร หรือประกาศต่างๆ ให้แสดงตาม
หมวดหมู่นั้นๆ (วิธีการเพ่ิมบทความ ข่าวสาร แสดงใน เมนู M03 จัดการบทความ หน้า 19) รูปที่ 10 แสดงตัวอย่างของหน้า
เว็บไซต์ที่แสดงชื่อบทความต่าง ๆ ตามหมวดหมู่กิจกรรม 

 

รูปที่ 10. STEP 5 เพ่ิมบทความข่าวสารตามหมวดหมู่ 

 

เพิ่มบทความ ข่าวสารต่างๆ  
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ถ้าหากบทความถูกเพ่ิมให้อยู่ในหมวดหมู่  RMUTL ช่อง@Youtube, RMUTL นิตยสารออนไลน์ หรือRMUTL วารสาร
ออนไลน์ บทความหรือข่าวสารจะถูกแสดงข้อมูลด้านล่างถัดจากหมวดหมู่ข่าวล่าสุด แสดงดังรูปที่ 11 

 

รูปที่ 11. ตัวอย่างหมวดหมู่  RMUTL ช่อง@YouTube, RMUTL นิตยสารออนไลน์ และRMUTL วารสารออนไลน์
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STEP 6 : จัดการกิจกรรม 

การจัดการกิจกรรม คือการเพ่ิมข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ตามปฏิทินที่ถูกก าหนดไว้ของมหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
โดยแสดงกิจกรรมที่ใกล้จะถึง เช่น กิจกรรมการศึกษาต่างๆ ที่ควรแจ้งเตือนให้กับนักศึกษา อาจารย์หรือบุคคลภายนอกที่เข้า
มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ (วิธีจัดการกิจกรรม แสดงใน เมนู M04 จัดการกิจกรรม หน้า22) รูปที่ 11 แสดงตัวอย่างของหน้าเว็บไซต์
ที่แสดงกิจกรรมที่ถูกเพ่ิมข้อมูลแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 11. STEP 6 จัดการกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 

 

เพิ่มปฏิทินกิจกรรม 

ของมหาวิทยาลัยหรอืหน่วยงาน 
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STEP 7 : จัดการโซเชียลมีเดีย 

สิ่งที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องจัดการอีกอย่าง คือ โซเชียลมีเดียของมหาวิทยาลัยหรือของหน่วยงานที่ผู้ดูแลเว็บไซต์รับผิดชอบ (วิธี
จัดการโซเชียลมีเดีย แสดงใน เมนู M12 จัดการโซเชียลมีเดีย หน้า 40)  เนื่องจากปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
บนเว็บไซต์ ช่วยให้เข้าถึงบทความข่าวสาร กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็ว อีกท้ังยังช่วยเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชม
เว็บไซต์ให้มากข้ึนอีกด้วย แสดงตัวอย่างของหน้าเว็บไซต์ที่ถูกเพ่ิมข้อมูลโซเชียลมีเดียแล้ว ดังรูปที่ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 12. STEP 7 จัดการโซเชียลมีเดีย
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STEP 8 : จัดการส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต ์

นอกจากท้ัง 7 ขั้นตอน ยังมีส่วนอื่นๆ ที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรทราบและจัดการบนเว็บไซต์ ได้แก่  

1. ลิงค์เชื่อมโยงเครือข่ายของมหาวิทยาลัยหรือลิงค์หน่วยงานภายนอก  
ลิงค์เชื่อมโยงจะถูกแสดงในต าแหน่งด้านล่างของหมวดหมู่  RMUTL ช่อง@YouTube, นิตยสาร

ออนไลน์ และวารสารออนไลน์ (วิธีจัดการลิงค์ แสดงในเมนู M06-1 จัดการลิงค์ หน้า 28)  ตัวอย่างดังรูปที่ 13 
ลิงค์ของเว็บไซต์ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นต้น 

 
รูปที่ 13. ตัวอย่างลิงค์ต่างๆ ของหน่วยงานเครือข่าย มทร. หรือหน่วยงานภายนอก 

2. pop-up หน้าแรกของเว็บไซต์ 
รูปภาพหรือข้อความต่างๆ แสดงก่อนเข้าชมเว็บไซต์ หรือท่ีเรียกว่า  pop-up (วิธีจัดการ pop-up 

แสดงใน เมนู M15 รูปภาพ (pop-up) หน้า 28) 

 
รูปที่ 14. ตัวอย่าง pop-up แสดงก่อนเข้าชมเว็บไซต์หลัก 
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3. จัดการ Logo ส่วนต่างๆของเว็บไซต์ (วิธีจัดการ Logoแสดงใน เมนู M16 โลโก หน้า 48) ประกอบด้วย 
3.1  ส่วนบนของเว็บไซต์ รูปโลโก้หลัก ภาษาไทยและอังกฤษ แบบเต็ม ขนาด 1170x250 

 
 

รูปที่ 15. ตัวอย่างรูปโลโก้หลักส่วนบนของเว็บไซต์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3.2 ส่วนบนของหน้าบทความข่าวสาร รูปโลโก้หลัก ภาษาไทยและอังกฤษ แบบครึ่ง ขนาด 1170x117 

 
 

รูปที่ 16. รูปโลโก้หลักแบบครึ่งส่วนบนของหน้าบทความข่าวสาร 

3.3 ส่วนที่แสดงเมื่อแชร์บทความไปยังสื่อมีเดียต่างๆ ขนาด 560x420 

3.4 ส่วนใต้ลิงค์แสดงในหน้าเว็บไซต์หลักต าแหน่งกลางด้านขวาของเว็บไซต์ ขนาด 261x100 
 

 

รูปที่ 17. รูปภาพใต้ลิงค์  

3.5 ส่วนล่างสุดของเว็บไซต์ รูปโลโก้ footer ขนาด 120x93 

 
รูปที่ 18. รูปโลโก้ footer ส่วนล่างสุดของเว็บไซต์ 
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M01 จัดการหน้า 

การจัดการหน้า คือการจัดการหน้าเว็บ Page หน้าต่างๆ ได้แก่ การเพ่ิมหน้าข้อมูลให้แต่ละเมนู การแก้ไขและ
การลบหน้า Page ของเว็บไซต์ ซึ่งระบบจัดการเว็บไซต์สามารถเป็นเครื่องมือที่ให้ความสะดวก ใช้งานง่าย และ
เพ่ิมความรวดเร็วในการจัดการแก่ผู้ดูแลเว็บไซต์ที่ไม่มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเมนู
จัดการหน้า คลิกท่ี เมนู M01 จัดการหน้า มุมมองของเมนูแสดงดังรูปที ่1.1  

มุมมองของ เมนู M01 จัดการหน้า  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.1 ตัวอย่างรายการที่ท าการเพ่ิมหน้าเรียบร้อยแล้ว 

 
ส่วนของรายการหน้า 
 
  

 
 
 
 

 

รูปที่ 1.2 รายละเอียดส่วนของรายการหน้า 

 
 
 

เพิ่มหน้า 

ตัวอย่างรายการที่เพ่ิมหน้า Page 

บนเว็บไซตเ์รียบร้อยแล้ว 

ลบหน้า 
แก้ไขหน้า 
แสดงหน้าตัวอย่าง 

แสดงข้อมูล 
แสดงภาษาของหน้า 

รายละเอียดเวลาที่ถูกเพ่ิมและแก้ไข แสดงภาษาของหน้า 
 

     เพ่ิมข้อมูลภาษาไทยแล้ว 

     ท าการเพ่ิมข้อมูลภาษาอังกฤษ 

แสดงชื่อหน้า 

แสดงหน้า 
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การเพิ่มหน้า Page ใหม่ มี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 

 
 

รูปที่ 1.3 ขั้นตอนการเพ่ิมหน้า 

ตัวอย่างเมื่อเพิ่มหน้า Page “เมนู ประวัติความเป็นมา” 
 หลังจากที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ท าการเพ่ิมข้อมูลที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยลงไปในช่อง ปรับแต่งข้อมูลต่างๆ 
และเพ่ิมรูปภาพตามท่ีต้องการแล้ว เมื่อข้อมูลถูกบันทึก จะมีปุ่มและช่องว่างปรากฏขึ้นเพ่ิมเติม ได้แก่ ปุ่มแสดง
ดูตัวอย่าง, ชื่อที่อยู่ลิงค์ของหน้า และส่วนที่เพ่ิมข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ดังรูปที่1.4  เมื่อจัดการข้อมูลทุกอย่าง
เสร็จแล้ว กดบันทึกข้อมูลอีกครั้ง เพ่ือแสดงข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์  

เม่ือกรอกทุกอย่างเสร็จบันทึก 

เพ่ิมรูปภาพหลัก 

 

- กรอกค าอธิบายรายละเอียดและ 
ค าท่ีเกี่ยวข้อง (key word) เพ่ือใช้
ในค าค้นหา 

- หากต้องการเพ่ิมไฟล์ PDF หรือ 
วิดีโอในหน้า Page  สามารถน า
ลิงค์ของวิดีโอใส่ในช่องว่าง 

กรอกชื่อหน้าท่ีต้องการ กดบันทึกก่อน 1 คร้ัง 

 
เม่ือบันทึกแล้วต้องกรอกชื่อลิงค์ของหน้า Page 

 

กรอกข้อมูลและรายละเอียดของหน้าที่เพ่ิม 

 

เลือกสถานะของหน้า Page  

เลือกเพ่ิมข้อมูล     

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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รูปที ่1.4 ตัวอย่างการเพ่ิมข้อมูลหน้าประวัติความเป็นมา 

หลังจากท่ีเพ่ิมหน้า Page และชื่อของหน้าแล้ว ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์คลิกท่ี แสดงตัวอย่าง  
จากนั้นน าที่อยู่ Link URL ที่แสดงในช่อง URL ไปใส่ในที่อยู่ของเมนู (ศึกษารายละเอียดวิธีการจัดการเมนู ได้ที่ 
เมน ูM09 จัดการเมนู หน้า 35) 

ตัวอย่าง “เมนูประวัติความเป็นมา” ที่ถูกจัดการข้อมูลส าเร็จแล้ว 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1.5 ตัวอย่างแสดงหน้า Page ประวัติความเป็นมา 

https://www.rmutl.ac.th/page/

history 
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M02 จัดการคลังภาพ 

คลังภาพ เป็นส่วนที่เก็บรูปภาพต่างๆ เพ่ือน าเสนอบนเว็บไซต์ในแต่ละบทความ ซึ่งการจัดการคลังภาพ คือการ
เพ่ิม แก้ไขและลบรูปภาพต่างๆนั้นเอง ผู้จัดการเว็บไซต์หรือผู้จัดการบทความ สามารถคลิกท่ี เมนู M02 
จัดการคลังภาพ จากนั้นหน้าจอจะแสดงส่วนต่างๆที่ใช้ในการจัดการ แสดงดังรูปที่ 2.1  
 

 
 

รูปที่ 2.1 มุมมองของเมนูจัดการคลังภาพ 

1. การเพิ่มคลังภาพใหม่ คลิกที่  จากนั้นเพ่ิมชื่อแกลเลอรี่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
พร้อมเลือกหมวดหมู่แกลเลอรี่ เมื่อท าการเพ่ิมข้อมูลแกลเลอรี่แล้ว ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์เพ่ิมรูปในแกลเลอรี่ดังกล่าว 

โดยไปคลิกเลือกที ่  ท าการเพิ่มรูปภาพตามท่ีต้องการจากนั้น กด   

 

รูปที่ 2.2 ขั้นตอนการเพ่ิมคลังภาพ 

1. กรอกช่ือภาษาไทย 

2. กรอกช่ือภาษาอังกฤษ 

3. กรอกช่ือหมวดหมู่รูปภาพ 

4. คลิก เพิ่มรูปภาพ 

5. คลิก บันทึกข้อมูล 

เพิ่มแกลเลอรี ่

เครื่องมือที่ใช้
จัดการคลังภาพ   

รายการคลังภาพที่ถูกเพิ่มแล้ว ค้นหา 
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2. การแก้ไขคลังภาพ คลิกท่ี ด้านหลังของคลังภาพที่ต้องการแก้ไข เช่น แก้ไขชื่อคลังภาพ หมวดหมู่

หรือการเพ่ิมรูปในคลังภาพ โดยคลิกที่  รวมถึงการลบรูปภาพที่อยู่ในคลังภาพ ให้คลิกไปยัง

รูปภาพที่ต้องการ หลังจากท่ีรูปภาพถูกเลือกจะแสดงเครื่องหมาย  จากนั้นเลือกท่ี  
ตัวอย่างการแก้ไขคลัง แสดงดังรูปที่ 2.3 

 

รูปที่ 2.3 มุมมองการแก้ไขคลังภาพ 

3. การลบคลังภาพ คลิกท่ี  พร้อมท าการยืนยันการลบ ดังรูปที่ 2.4 

 

รูปที ่2.4 การยืนยันการลบคลังภาพ 
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M03 จัดการบทความ 

การจัดการบทความ คือการประกาศข่าวสาร หรือเขียนบทความต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม  ของมหาวิทยาลัย 
หรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งการจัดการบทความ คือการเพ่ิม แก้ไขและการลบบทความ เลือกเมนู M03 จัดการบทความ 

ซึ่งสามารถจัดการบทความที่แสดงในรายการบทความ ที่ถูกเพ่ิมแล้วโดยสามารถแก้ไข        

คลิก  แสดงตัวอย่างของบทความ คลิก   และลบบทความ คลิก  บทความที่ต้องการ 

มุมมองของเมนูจัดการบทความ  

 

 

รูปที่ 3.1 การจัดการบทความ 

รู้จักกับเครื่องมือที่ช่วยในการเขียนบทความ 

ส่วนที่ 1 : จัดการตัวหนังสือ ได้แก่ การคัดลอก การค้นหาและแทนที่ค า การจัดรูปแบบตัวหนังสือ 
รวมไปถึงการจัดต าแหน่งอีกด้วย  

 

ส่วนที่ 2 : จัดการรูปแบบ ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อความ การเพิ่มรูปภาพ การเพ่ิมตารางและสัญลักษณ์ 
รวมถึงการเพ่ิมสีให้กับข้อความ 

 

ส่วนที่ 2 : จัดการส่วนอื่นๆ ได้แก่ การเปลี่ยนหน้าจอให้เป็น Source Code การขยายให้กล่อง
ข้อความใหญ่ข้ึน การแสดงบล็อกในกล่องข้อความและเทมเพลตที่ช่วยวางต าแหน่งของบทความ 

 

เพิ่มบทความ อนุมัติบทความ ที่ถูกขอแสดง
บทความจากเว็บไซต์อ่ืนๆ 

รายการบทความที่ถูกเพิ่มขึ้น 

ภาษาของบทความ 

เพ่ิมข้อมูลภาษาไทยแล้ว 

ยังไม่ได้เพ่ิมข้อมูล
ภาษาอังกฤษ 
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การเพิ่มบทความ ข่าวสาร คลิกที่ เพ่ือเพ่ิมบทความใหม ่จากนั้นท าการเพ่ิมข้อมูลต่างๆให้
ครบถ้วน สามารถดูตัวอย่างของบทความ คลิก ขั้นตอนและวิธีการเพ่ิมบทความแสดงดังรูปที่ ... 

 

 

รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการเพ่ิมบทความ 

กรอกชื่อของบทความ/ข่าวสาร และกดบันทึก 1ครั้ง จากน้ันลิงค์ของบทความจะปรากฏอัตโนมัตดิ้านล่างของชื่อบทความ 

เพ่ิมรายละเอียดของบทความ 

เพิ่มค าอธิบายรายละเอียด และ ค าที่เกี่ยวข้อง (key word) เพื่อใช้ในค าค้นหา 

  

 เพิ่มค าอธิบายรายละเอียด และ ค าที่เกี่ยวข้อง (key word) 
เพื่อใช้ในค าค้นหา  
- หากต้องการเพ่ิมไ ล์ PDF หรือ วิดีโอในหน้า Page  สามารถน าลิงค์ท่ีอยู่ใส่
ในช่องว่าง 
 

หากต้องการเพิ่มไ ล ์PDF หรือ วิดีโอในบทความ สามารถน าลิงค์ที่อยู่ใส่ใน
ช่องว่าง 

เลือกหมวดหมูข่องบทความ 
เพื่อแสดงบทความใน
หมวดหมู่ขา่วที่เลือก 

กรณีที่เป็นขา่วจัดซื้อจัดจา้ง 

ต้องท าการก าหนดเวลาใน
การแสดงข่าว 

กรณีที่เขยีนบทความย้อนหลัง 

เลือกวันของบทความย้อนหลัง 

สถานะของบทความ 

สถานะปกต ิคือ “แสดง” 

-> หากไม่ต้องการให้แสดง   
เลือก “ไม่แสดง” หรือเลือกแบบ
ตั้งเวลาให้แสดงบทความได้ 

เพิ่มรูปภาพหลักบทความ 

หลังจากที่เพิ่มรูปภาพหลกั  
แล้วให้ท าการบันทึกอีกครั้ง 

รายการเวบ็ไซต์ทั้งหมดจะปรากฏเมื่อท าการเลือกหมวดหมู่บทความแลว้ 

เลือกให้แสดงผลบนเว็บไซต์อ่ืนๆ  

หมายเหตุ.  
บทความสามารถเลือกให้แสดงบทเว็บไซต์อื่นๆได้ โดยเลือก  
เว็บไซต์จากรายการที่แสดง หรือสามารถเลือกเว็บไซต์ทั้งหมดได้ 
โดยคลิกที่  แต่ผู้จัดการบทความต้องแนใ่จก่อนวา่
เว็บไซต์อื่นๆ ที่เราต้องการให้บทความแสดงนั้นต้องมีหมวดหมู่ข่าว
เหมือนกับหมวดหมู่ของบทความเรา 

 เชื่อมโยงกบัคลังรูปภาพ  
(ส่วนของเช่ือมโยงจะปรากฏเมื่อได้บันทึกบทความแลว้ 1ครั้ง)
เพื่อแสดงรูปภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบทความ ซ่ึงคลังภาพต้อง
ถูกเพิ่มในเมนู M02 จัดการคลังภาพ กอ่นแล้ว   

เพิ่มบทความเป็นภาษาอังกฤษ 



21 
 

การอนุมัติบทความ คือการอนุมัติให้บทความที่ถูกขอให้แสดงบทความจากเว็บไซต์อ่ืนๆ บนเว็บไซต์ที่เราดูแล 
เช่น บทความข่าวสารจากเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศแจ้งให้กับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย จึงขอ
แสดงบทความดังกว่าบนหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย บทความจะถูดแสดงบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ก็ต่อเมื่อ
ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยท าการอนุมัติให้แสดงนั้นเอง  

การอนุมัติบทความ คลิกที่  จากนั้น เลือกบทความที่ร้องขอแสดง  และท าการ
เปลี่ยนสถานะจาก “รออนุญาต” -> “อนุญาต” และท าการบันทึก ตัวอย่างดังรูปที่ 3.3 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3 การอนุญาตให้บทความแสดงบนหน้าเว็บไซต์ 

รายละเอียดบทความที่รออนุญาตแสดงบนหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

ประกอบดว้ย 

- ชื่อทบความ 

- วัน เวลาทีบ่ทความถกูเพิ่ม 

- ชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของบทความ 
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M04 จัดการกิจกรรม 

การจัดการกิจกรรม คือการจัดการข้อมูลกิจกรรมท้ังหมดของมหาวิทยาลัยหรือของหน่วยงานเพ่ือแจ้งให้ผู้เยี่ยม

ชมทราบถึงกิจกรรมต่างๆที่ก าลังจ าเกิดขึ้นหรือกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว เลือกเมนู  ซึ่ง

ประกอบด้วย การเพ่ิมกิจกรรม (แสดงดังรูปที่ 4.3) การแก้ไข คลิก  และการลบ คลิก   ข้อมูลกิจกรรม
ต่างๆ  ซึ่งกิจกรรมสามารถเลือกเพ่ิมข้อมูลกิจกรรมได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อกดบันทึกข้อมูล
กิจกรรมจะถูกแสดงบนหน้าเว็บไซต์ในส่วนของปฏิทินกิจกรรม 

มุมมองของการจัดการกิจกรรม 
 

 

รูปที่ 4.1 มุมมองของการจัดการกิจกรรม 

ส่วนของรายการหน้า 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 4.2 รายละเอียดส่วนของรายการกิจกรรม 

 
 
 

เพ่ิมกิจกรรม 

ลบกิจกรรม 
แก้ไขข้อมูลกิจกรรม  
แสดงหน้าตัวอย่าง 

 
แสดงชื่อผู้เขียนกิจกรรม 
แสดงข้อมูล 

แสดงภาษาของข้อมูลกิจกรรม 

รายละเอียดการเพ่ิมและแก้ไข 

แสดงภาษาของกิจกรรม 
 

     เพ่ิมข้อมูลภาษาไทยแล้ว 

     ท าการเพ่ิมข้อมูลภาษาอังกฤษ 

แสดงชื่อกิจกรรม 

รายการกิจกรรม อนุมัติกิจกรรม 

ภาษาที่แสดงข้อมูลกิจกรรม 
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การเพ่ิมกิจกรรมต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์นั้น เมื่อกิจกรรมถูกเพ่ิมแล้ว ข้อมูลจะถูกแสดงต าแหน่งกลางด้านขวา 
และมีขั้นตอนการเพ่ิมกิจกรรมดังรูปที่ 4.4 
 

  
 

รูปที่ 4.3 ต าแหน่งของกิจกรรมที่แสดงบนเว็บไซต์ 
 
ขั้นตอนการเพิ่มกิจกรรม 
 

 

รูปที่ 4.4 ขั้นตอนการเพ่ิมกิจกรรม     

เลือกปฏิทินกิจกรรม 

เพ่ิมชื่อกิจกรรม 

เพ่ิมสถานท่ี เพ่ิมหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรม 

วัน-เวลา เร่ิมและสิ้นสุดกจิกรรม 

เพิ่มเนื้อหาของกิจกรรม 

เพ่ิมรายละเอียดค าอธิบายของกิจกรรม 

เลือกเว็บไซด์ท่ีต้องการเช่ือมโยงแสดงกิจกรรม 

เพ่ิมรูปภาพหลัก 

เลือกสถานะ 

เลือกภาษาที่แสดง 
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M05 จัดการสไลด์โชว์ 

การจัดการสไลด์โชว์ คือการจัดการแสดงรูปภาพข่าวสารที่เก่ียวกับหน่วยงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่น าเสนอเป็น
รูปภาพ เพิ่มความสวยงามให้กับเว็บไซต์ สามารถแสดงได้มากกว่า 1 รูป เลื่อนตามเวลาที่ก าหนด สิ่งส าคัญของ
รูปภาพที่น ามาแสดงบนเว็บไซต์ควรตกแต่งให้สวยงาม และสื่อความหมายได้ชัดเจน คลิกที่ เมนู M05 จัดการ

สไลด์โชว์ แสดงมุมมองของการจัดการดังรูปที่ 5.1 

มุมมองของ เมนู M05 จัดการสไลด์โชว์ 
 
 

 

 

รูปที่ 5.1 เครื่องมือจัดการรูปภาพสไลด์โชว์ 

การเพิ่มรูปภาพสไลด์โชว์ มีข้ันตอนการเพิ่ม ดังนี้ 

 

รูปที่ 5.2 ขั้นตอนการเพ่ิมข้อมูลรูปภาพสไลด์โชว ์

 

เพ่ิมรูปภาพสไลดโ์ชว์ รายการรูปภาพสไลด์โชว์  

เลือกรูปภาพประกอบ 2 รูปเหมือนกัน 
 ขนาด 668 x 250  
 

ชื่อสไลดโ์ชว์ภาษาไทย 

 
ชื่อสไลดโ์ชว์ภาษาอังกฤษ 

 
ลิงค์ URL ปลายทาง 

 
เลือกการเปิดลิงคป์ลายทาง 

 
ใส่ตัวเลขเรียงล าดับของสไลด์  

 
เลือกสถานะ การแสดงสไลด ์ 
(แสดง / ไม่แสดง / ตั้งเวลา) 
 

ตัวอย่างรายการรูปภาพสไลด์โชว์ 

เรียงล าดับรูปภาพ 

เคร่ืองมือจัดการรูปภาพสไลด์โชว์ 
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ตัวอย่างข้อมูลสไลด์โชว์ที่ถูกเพิ่มส าเร็จแล้ว 

 
รูปที่ 5.3 ตัวอย่างข้อมูลรูปภาพสไลด์โชว ์

  

 
 

รูปที่ 5.4 ตัวอย่างการแสดงสไลด์โชว์รูปภาพบนหน้าเว็บไซต์ 
 

ต าแหน่งแสดงสไลด์โชว ์

บนหน้าเว็บไซต์ 
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M06 จัดการแบนเนอร ์

การจัดแบนเนอร์ คือการจัดการลิงค์อ่ืนๆ ที่ต้องการให้แสดงบนเว็บไซต์โดยแสดงเป็นรูปภาพ ต าแหน่งแสดง

ด้านล่างขวาและซ้ายของเว็บไซต์ คลิกท่ี เมนู M06 จัดการแบนเนอร ์  แสดงมุมมอง
ของการจัดการดังรูปที่ 6.1  

มุมมองของ เมนู M06 จัดการแบนเนอร ์
 
 

 

รูปที่ 6.1 มุมมองของเครื่องมือจัดการแบนเนอร์ 

การเพิ่มแบนเนอร์ มีข้ันตอนการเพิ่ม ดังนี้ 

 

รูปที่ 6.2 ขั้นตอนการเพ่ิมข้อมูลแบนเนอร์ 
 
 
 

 

เพ่ิมแบนเนอร ์รายการแบนเนอร ์

เลือกรูปภาพแบนเนอร ์ขนาด 360 x 60  
 

เลือกให้แสดงด้านซ้ายหรือด้านขวา 

 ชื่อแบนเนอร ์

 

ลิงค์ URL ปลายทาง 

 เลือกการเปิดลิงคป์ลายทาง 

 
ใส่ตัวเลขเรียงล าดับของแบนเนอร ์

 
เลือกสถานะ การแสดงสไลด ์ 
(แสดง / ไม่แสดง / ตั้งเวลา) 
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ตัวอย่างข้อมูลสไลด์โชว์ที่ถูกเพิ่มส าเร็จแล้ว 

 
รูปที่ 6.3 ตัวอย่างข้อมูลแบนเนอรท์ี่ถูกเพ่ิมแล้ว 

 

 
 

รูปที ่6.4 ตัวอย่างแบนเนอรบ์นหน้าเว็บไซต์ 

 
 

 

ต าแหน่งที่แสดงแบนเนอร์ 

บนเว็บไซต์ 
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M06-1 จัดการลิงค์เชือ่มโยงหน่วยงานภายนอก 

การจัดการลิงค์ คือการจัดการลิงค์เว็บไซต์หน่วยงานที่เป็นเครือข่าย หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ที่ต้องการให้
แสดงบนเว็บไซต์โดยแสดงเป็นรูปภาพ แสดงด้านล่างตรงกลางของเว็บไซต์ ก่อน เมนู Footer คลิกท่ี เมนู 

M06-1 จัดการลิงค ์  แสดงมุมมองของการจัดการดังรูปที่ 6.1 

มุมมองของ เมนูการจัดการลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก 
 
 

 

รูปที่  6.1 ตัวอย่างรายการลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก 

การเพ่ิมลิงค์หน่วยงานภายนอกสามารถจัดกลุ่มของลิงค์ต่างๆได้ เช่น กลุ่มลิงค์ของเครือค่ายราชมงคลทั้ง 9ราช
มงคล หรือกลุ่มลิงค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นต้น 

1. การเพิ่มกลุ่มของลิงค์ มีข้ันตอนการ ดังนี้ 
 

 

รูปที่ 6.2 การเพ่ิมกลุ่มลิงค์ 
 
 

เพ่ิมกลุ่มของลิงค์ รายการลิงค์ต่างๆ เพ่ิมลิงค์ 

กรอกชื่อกลุ่มภาษาไทย 
 
กรอกชื่อกลุ่มภาษาอังกฤษ 
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2. การเพิ่มลิงค์ มีข้ันตอนการ ดังนี้ 

  

รูปที่ 6.3 ขั้นตอนการเพ่ิมลิงค ์

ตัวอย่างข้อมูลลิงค์ที่ถูกเพิ่มส าเร็จแล้ว 
 

 
 

รูปที่ 6.4 แสดงตัวอย่างกลุ่มลิงค์และลิงค์บนหน้าเว็บไซต์ 

 

เลือกรูปภาพแบนเนอร์ ขนาด 320 x 320  
 

เลือกกลุ่มลิงค์ 

 
ชื่อลิงค์ 

 
ลิงค์ URL ปลายทาง 

 
เลือกการเปิดลิงคป์ลายทาง 

 
เลือกสถานะ การแสดงสไลด ์ 
(แสดง / ไม่แสดง / ตั้งเวลา) 
 

 

ต าแหน่งที่แสดงแบนเนอร์บนเว็บไซต์ 

ชื่อลิงค์ภาษาอังกฤษ 

 

 



30 
 

M07 จัดการรูปภาพ 
 

การจัดการรูปภาพ คือเมนูที่ใช้ส ำหรับจัดกำรรูปภำพ สำมำรถเพ่ิมรูปภำพคลิกที่  ซึ่งรูปภำพที่ถูกเพ่ิมเข้ำ

ระบบจัดกำรเว็บไซต์ทุกรูปจะถูกเก็บข้อมูลไว้ในเมนูนี้ ถือว่ำเป็นคลังรูปภำพของเว็บไซต์ โดยรูปที่อยู่ในรำยกำรจะแสดง 

เว็บไซต์ที่เป็นเจ้ำของรูปภำพ แสดงควำมส ำคัญของรูปภำพ เช่น รูปภำพที่ถูกเพ่ิมให้เป็นรูปภำพหลักของบทควำม เป็น

ต้น แสดงวัน/เวลำ ที่เพ่ิมรูปภำพ ซึ่งสำมำรถ แก้ไขหรือ ลบรูปภำพนั้นได้ ตัวอย่ำงดังรูปที่ 7.1 

มุมมองของ เมนู M07 จัดการรูปภาพ 

 

 

 

รูปที่  7.1 มุมมองตัวอย่ำงรำยกำรรูปภำพที่ถูกเพ่ิมเรียบร้อยแล้ว 

การเพิ่มรูปภาพ มีข้ันตอนดังนี้ 

 

รูปที่ 7.2 กำรเพ่ิมรูปภำพ 

เพ่ิมรูปภาพ 

เลือกรูปภาพ  

 

เพิ่มชื่อรูปภาพ 

 

รายการรูปภาพท้ังหมด 
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M08 จัดการไฟล์ 
 

การจัดไฟล์ คือเมนูที่ใช้ส ำหรับจัดกำรไฟล์ต่ำงๆที่ถูกเพ่ิม ซึ่งกำรเพ่ิมไฟล์สำมำรถเพ่ิมจำก เพ่ิมไฟล์  

ซึ่งไฟล์ที่ถูกเพ่ิมเข้ำระบบจัดกำรเว็บไซต์ทุกไฟล์จะถูกเก็บข้อมูลไว้ในเมนูนี้ ถือว่ำเป็นคลังเก็บไฟล์ของเว็บไซต์ สำมำรถ 

แก้ไขหรือ ลบไฟล์นั้นได้ ตัวอย่ำงดังรูปที่ 7-1 

มุมมองของ เมนู M08 จัดการไฟล์ 

 

  

รูปที่  8.1 มุมมองตัวอย่ำงรำยกำรรูปภำพที่ถูกเพ่ิมเรียบร้อยแล้ว 

กำรเพ่ิมรูปภำพ และตัวอย่ำงของไฟล์ที่ถูกเพ่ิมแล้ว สำมำรถท ำกำรแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงไฟล์ได้ และสำมำรถน ำลิงค์

ไฟล์ไปใช้เขียนในบทควำมหรือกิจกรรมได้มีข้ันตอนดังนี้ 

 

 

 

 

รูปที่  8.2 กำรเพ่ิมรูปภำพและตัวอย่ำงรำยละเอียดของไฟล์ที่ถูกเพ่ิมแล้ว 

เพ่ิมไฟล์ แก้ไข/ลบข้อมูลไฟล ์

เลือกไฟล์ 

 เพ่ิมชื่อไฟล์ 
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M08-1 ไฟล์ดาวน์โหลด 
 

ไฟล์ดาวน์โหลด คือเมนูที่ใช้ส ำหรับจัดกำรไฟล์ต่ำงๆ เป็นแบบโฟลเดอร์ทีต่้องกำรเพ่ิมให้ผู้ใช้งำนเว็บไซต์ดำวน์โหลด

ไฟล์ เช่น ไฟล์คู่มือปฏิบัติงำนต่ำงๆ สำมำรถเพ่ิมได้เป็นโฟลเดอร์ เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรจัดกำร คลิกท่ี     

ซึ่งกำรเพ่ิมไฟล์ต้องท ำกำรสร้ำงโฟลเดอร์ก่อน คลิกท่ี   ใช้เก็บไฟล์ จำกนั้นจึงจะสำมำรถเพ่ิมไฟล์ได้ คลิกท่ี

  ซ่ึงโฟลเดอร์และไฟล์ที่ถูกเพ่ิมเข้ำระบบจัดกำรเว็บไซต์นี้ จะถูกเก็บเป็นคลังไฟล์ดำวน์โหลดของเว็บไซต์ 

สำมำรถจัดกำรเพ่ิม แก้ไขหรือลบไฟล์นั้นๆได้ ตัวอย่ำงดังรูปที่ … 

มุมมองของ เมนู M08.1 ไฟล์ดาวน์โหลด 

 

 

 

 รูปที่  8-1.1 มุมมองตัวอย่ำงรำยกำรรูปภำพที่ถูกเพ่ิมเรียบร้อยแล้ว 

 

 

เรียงโฟลเดอร์/ไฟล์ เพ่ิมโฟลเดอร์ เพ่ิมไฟล์ 

ลบ โฟลเดอร์/ไฟล์ 
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1. เพิ่มโฟลเดอร์ ขั้นตอนแรกของกำรเพ่ิมไฟล์ดำวน์โหลด ต้องท ำกำรเพ่ิมโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ก่อนถึงจะเพ่ิม

ไฟล์ได ้ซึ่งสำมำรถเพ่ิมโฟลเดอร์ภำยใต้โฟลเดอร์ได้ วิธีกำรเพ่ิมโฟลเดอร์มีดังนี้ 

- กรณีที่เพิ่มโฟลเดอร์นอกสุด 

 
 

- กรณีที่เพิ่มโฟลเดอร์ซ้อนโฟลเดอร์ 

 

เพ่ิมชื่อโฟลเดอร์ ภาษาไทย 

 

เพ่ิมชื่อโฟลเดอร์ ภาษาอังกฤษ 

 

เลือก “สร้ำงโฟลเดอร์ใหมน่อกสุด” 

 

เลือก “สร้ำงโฟลเดอรท์ี่มอียู่” 

 

เพ่ิมชื่อโฟลเดอร์ ภาษาไทย 

 

เพ่ิมชื่อโฟลเดอร์ ภาษาอังกฤษ 
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2. เพิ่มไฟล์ เมื่อเพ่ิมโฟลเดอร์ให้กับไฟล์แล้ว ต่อไปคือกำรเพ่ิมไฟล์ๆ ลงในโฟลเดอร์ เพ่ือให้ผู้เข้ำชมเว็บไซต์ได้

ดำวน์โหลด ซึ่งมีขั้นตอนกำรเพ่ิมไฟล์ดังนี้ 

 

ตัวอย่างของโฟลเดอร์ไฟล์ที่ถูกเพิ่มแล้ว สำมำรถท ำกำรแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงไฟล์ในโฟลเดอร์ หรือโฟลเดอร์ได้  

 

รูปที่ 8-1.2 ตัวอย่ำงกำรแก้ไขชื่อโฟลเดอร์และไฟล์ที่ถูกเพ่ิมแล้ว 

เลือกโฟลเดอร์ท่ีถูกเพ่ิมแล้ว 

 
เพ่ิมชื่อไฟล์ 

 

เพ่ิมชื่อไฟล์ ภาษาไทยและอังกฤษ 

 

เลือกไฟล์ 

 

แสดงประเภทของไฟล์ 

คลิกไปที่โฟลเดอร์หรือไฟล์ท่ีต้องการแก้ไข 

จากนั้นพิมพ์ชื่อท่ีต้องการ และกดบันทึก 

ไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนชื่อส าเร็จ 
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M09 จัดการเมน ู

 การจัดการเมนู คือการเพ่ิม แก้ไขและลบ ข้อมูลเมนู เช่น เปลี่ยนชื่อเมนู เปลี่นยนลิงค์ที่อยู่ เพิ่มเมนู 
บนเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์ทั้งหมดของ มทร.ล้านนา มีทั้งหมด 6 ประเภทที่ต้องจัดการ ได้แก่ 

  1. Topbar Menu เมนูในส่วนบนสุดของเว็บไซต์ 
  2. Main Menu เมนใูนส่วนกลางของเว็บไซต์ 

3. Sidebar Menu เมนใูนส่วนด้านกลางขวาของเว็บไซต์ 
4. Footer 1 Menu เมนูในส่วนด้านล่างซ้ายของเว็บไซต์ 

  5. Footer 2 Menu เมนูในส่วนด้านล่างกลางของเว็บไซต์ 
  6. Footer 3 Menu เมนูในส่วนด้านล่างขวาของเว็บไซต์ 
 

 
   
 
 

รูปที่ 9.1 ตัวอย่างเมนูที่แสดงบนเว็บไซต์

Top bar Menu 

เมนูบนสุดของเว็บไซต์ 

Main Menu 

เมนูส่วนกลางของเว็บไซต์ 

Sidebar Menu  

เมนดู้านข้างของเว็บไซต์ 
 

Footer Menu 

เมนูส่วนล่างของเว็บไซต์ 
1. Footer1: ล่างซ้าย 
2. Footer2: ล่างกลาง 
3. Footer3: ล่างขวา 
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มุมมองของเมนู M09 จัดการเมนู 
 

 

รูปที่ 9.2 ประเภทของเมนู 
 
ตัวอย่างการจัดเรียงล าดับเมนู  
 
  
 

 
 
 

รูปที ่9.3 จัดการเรียงล าดับเมนู 

 

รายการเมนูที่แยกตามประเภท เคร่ืองมือท่ีจัดการเมนู เรียงล าดับเมน ู

น าเม้าส์ไปคลิกเลื่อนเมนู
ไปยังต าแหน่งที่ต้องการ

เพื่อเรียงล าดับใหม ่

เลือกกลุ่มเมนูที่ต้องการเรียงล าดับ
เมนูใหม่ตามทีต่้องการ  
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การจัดการเมนู คลิกท่ี  ด้านหลังของประเภทเมนูที่ต้องการจัดการ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

1. ตารางข้อมูลเมนู แสดงรายการเมนูที่เราต้องการจัดการ  
กรณีที่เป็นเมนูด้านบนสุด (Topbar menu)  ตารางจะประกอบไปด้วย 3 ระดับ(level) แต่รายเมนูสามารถ
แก้ไขและลบได้ ถ้าหากเป็นเมนูประเภทอื่น ที่ไม่ใช่ Topbar menu จะมีแค่ระดับเดียวเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

     หมายเหตุ 

         แสดงหน้าเว็บไซต์    แก้ไขข้อมูล  ลบข้อมูล   ลูกศรชี้ไปยัง level ต่อไป 
 

รูปที่ 9.4  ตารางข้อมูลเมนู 
 
 

 

level 1 : เมนูหลัก 

level 2 : เมนูย่อยท่ี 1 

level 3 : เมนูย่อยท่ี 2 

1. TOPBAR level1 
เมนูหลัก ถ้ามีเมนยู่อยที ่1   
ปุ่มลูกศรก็จะกดไปได้ ถา้ไม่มี
เมนูย่อย จะแสดงข้อความ 
“ไม่มีเมนูย่อย” 

ตัวอย่างท่ีมี level ครบ 

 

2. TOPBAR level2 
เมนูย่อยที่ 1 ต่อจากเมนู 
หลักถ้ามีเมนูยอ่ยที ่1       ปุ่ม
ลูกศรก็จะกดไปได้ ถ้าไม่มีเมนู
ย่อย จะแสดงข้อความ “ไม่มี
เมนูย่อย” 

 

3. TOPBAR level3 
เมนูย่อยที่ 2 ต่อจากเมนูย่อย
ที่ 1    
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- การเพิ่มเมนูด้านบนสุด คลิกที่ จากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน 

  
รูปที ่9.5 ขั้นตอนการเพ่ิมเมนูเมนูด้านบนสุด Topbar menu 

กรณีที่เป็นเมนูหลัก ตรงกลาง,ไซด์บาร์ด้านขวา, ล่าง 1 ซ้าย, ล่าง 2 กลางและล่าง 3 ขวา จะแตกต่างกับการ
เพ่ิมเมนูอ่ืน คือจะต้องเพ่ิม ชื่อเมนู subline 

 
 

 
รูปที ่9.6 แสดงชื่อเมนูหลักตรงกลาง 

 
รูปที ่9.7 ตัวอย่างรายละเอียดของการเพ่ิมเมนูหลักตรงกลาง  

1. เลือกเมนูหลัก  
 
2. กรอกชื่อเมนูหลัก ภาษาไทย 

 3. กรอกชื่อเมนูหลัก ภาษาอังกฤษ 

 4. กรอกชื่อเมนู Subline ภาษาไทย 

 5. กรอกชื่อเมนู Subline ภาษาอังกฤษ 

 6. เพิ่มลิงค์เพื่อเช่ือมไปหน้าเว็บ 

7. เลือกการเปิดลิงค์ 

 8. เลือกสถานะที่จะให้แสดง 

 9. เพิ่ม code ไอคอน 

 หากต้องการก าหนดเส้นค่ัน 

 

ชื่อเมนู 

ชื่อเมนู subline 
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M11 ตั้งค่าเว็บไซต ์
 
การตั้งค่าข้อมูลเว็บไซต์ คือ เขียนข้อมูลที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ เพ่ือสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อผู้ที่จะท าการค้นหา 

เว็บไซต์ เมื่อท าการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กด   
 

 

สิ่งส าคัญของเมนูตั้งค่า คือค าอธิบายและค าท่ีเกี่ยวข้อง เพราะ โปรแกรมของ google จะท าการเก็บค าต่างๆ 
เพ่ือใช้ในการค้นหา การสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ หรือที่เรียกว่า search engine เพ่ือเพ่ิมอันดับให้เว็บไซต์ 

ท าการกรอกข้อมูลของเว็บไซต์เพ่ือง่ายต่อการค้นหา 
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M12 จัดการโซเชียลมีเดยี 

โซเชียลมีเดีย คือ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้นั่นเอง ซ่ึงการจัดการโซเชียล
มีเดียในระบบจัดการเว็บไซต์ คือการจัดการ เพ่ิม แก้ไขและลบ ข้อมูลโซเชียลมีเดียที่ใช้ในเว็บไซต์ เช่น Facebook 
Twitter เป็นต้น เราใช้โซเชียลมีเดียในช่วยการเผยแพร่ ประกาศ ประชาสัมพันธ์หรือไปถึงการให้ข้อมูลต่างบนโลก
ออนไลน์ โดยผู้ดูแลสามารถจัดการโซเชียวมีเดียได้ ซึ่งโซเชียลมีเดียวที่เพิ่มไปนั้นจะท าการแสดงในด้านล่างซ้ายของ
หน้าเว็บไซต์ ดังรูปที่ 12.1 

มุมมองของเมนู M12 จัดการโซเชียลมีเดีย 
 

 
  

 
 

รูปที่ 12.1 ข้อมูลโซเชียลมีเดีย 
 
 
 
 
 

ตารางขอ้มูลโซเชียลมีเดีย 

แก้ไขขอ้มูลโซเชียลมีเดีย 

ลบข้อมูลโซเชียลมีเดีย 

เพิ่มโซเชียลมเีดีย 
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การเพิ่มโซเชียลมีเดีย คลิก  มีข้อจ ากัดของการเพ่ิมข้อมูลโซเชียลมีเดียคือสามารถเพ่ิมข้อมูลได้ 6 
รายการเท่านั้น ถ้าหากผู้ดูแลท าการเพ่ิมข้อมูลครบแล้ว ปุ่มเพ่ิมโซเชียลมีเดียลจะหายไป โดยมีขั้นตอนการเพ่ิมดังนี้ 

 
1) เลือกโซเชียลมีเดีย 

 
 
2) เพ่ิมชื่อไซต์โซเชียลมีเดีย (ไทย) 

 
 
3) เพ่ิมชื่อไซต์โซเชียลมีเดีย (อังกฤษ) 

 
 
4) เพ่ิมลิ้งค์ที่ไปยังหน้าเว็บอื่น 

 
 
5) ใส่ตัวเลขเพื่อเรียงล าดับความส าคัญ 
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การแก้ไขข้อมูลโซเชียลมีเดีย คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลโซเชียลมีเดียที่ถูกเพ่ิมแล้ว โดยสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ 
และสามารถแก้ไขการเปิดลิ้งค์ได้ จากนั้นกดบันทึก   

 
 

การลบข้อมูลโซเชียลมีเดีย คลิก  เมื่อต้องการลบข้อมูล จากนั้นท าการยืนยัน เพื่อลบข้อมูลโซเชียลมีเดีย 
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M13 จัดการหมวดหมูข่่าว 
 

มุมมองของเมนู M13 จัดการหมวดหมู่ข่าว 

 

 

รูปที่  13.1 มุมมองส ำหรับจัดกำรหมวดหมู่ข่ำว 
 

กำรจัดหมวดหมู่ข่ำวได้ต้องมีข้อมูลของหมวดหมู่ข่ำวแล้ว ผู้ดูแลถึงจะสำมำรถกำรจัดกำรหมวดหมู่ข่ำวใน
เว็บไซต์ได้ โดยกำรผูกหมวดหมู่ให้แสดงบนหน้ำเว็บไซต์ และจัดกำรล ำดับของหมวดหมู่ได้แสดงตัวอย่ำงหมวดหมู่
ข่ำวดังรูปที่ 13.2 

 
รูปที ่13.2 ตัวอย่ำงหมวดหมู่ข่ำว 

ตำรำงข้อมูลเมนู 
เรียงล ำดับหมวดหมู่ขำ่ว 

จัดกำรหมวดหมู ่
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จัดการหมวดหมู่ คลิก เพ่ือเลือกรำยกำรหมวดหมู่ข่ำวให้แสดงบนหน้ำเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1) เลือกหมวดหมู่ที่ต้องกำรให้แสดงบนหน้ำเว็บจำก ชื่อหมวดหมู่ที่ปรำกฏบนหน้ำจอ 

2) คลิก ปรับสถำนะ จำก  เปลี่ยนเป็น  
3) จำกนั้นกดบันทึกกำรเปลี่ยนแปลง 

4) หมวดหมู่ข่ำวนั้น สถำนะเดิมจะเปลี่ยนจำก  เปลี่ยนเป็น   
 

 

รูปที่ 13. 3 กำรจัดกำรหมวดหมู่ 

เรียงล าดับ คือกำรเรียงล ำดับกำรแสดงของหมวดหมู่ข่ำว คลิก  ขั้นตอนกำรเรียงล ำดับดังนี้ 

 
 
 
 
 

รูปที่ 13.4 กำรเรียงล ำดับหมวดหมู่ข่ำวใหม่ 

เลือกหมวดหมู่ข่ำวท่ีต้องกำร 

ปรับสถำนะเป็น  ON 

บันทึกกำรเปลีย่นแปลง 

2. ใช้เมำส์เลือกหมู่หมวดที่ต้องกำร 

1. ขยับหมวดหมู่ที่เลือกใหไ้ปยังต ำแหน่งที่ต้องกำร 
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M14 รายการติดต่อ 
 

รายการติดต่อที่ถูกส่งมายังผู้ดูแลเว็บไซต์ คือข้อความที่นักศึกษา บุคลากร หรือคนภายนอกท่ีต้องการส่งข้อความ

สายตรงให้กับอธิการบดีทราบ ที่มาจากการกรอกข้อความ ได้แก่ชื่อเรื่อง อีเมล์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์และเนื้อหาที่ต้องการแจ้ง 

มุมมองของ เมนู M14 รายการติดต่อ 

 

รูปที่ 14.1 ส่วนของเครื่องมือจัดการข้อมูลรายการติดต่อสายตรงอธิการ 

 

รูป 14.2 หน้าเว็บรับแจ้งเรื่องสายตรงอธิการ 

 

รายการข้อความท่ีถูกส่งถึง สถานะของข้อความ 
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M15 Popup รูปภาพหน้าแรก 
 

Popup รูปภาพหน้าแรก คือส่วนของรูปภาพหรือข้อความต่างๆ ที่ถูกแสดงก่อนเข้าชมเว็บไซต์ เพ่ือแสดงรูปภาพ เนื่องใน

โอกาสส าคัญๆ ซึ่งการท า popup ในระบบจัดการเว็บไซต์ มีส่วนประกอบใหญ่ๆ 2 ส่วน คือ ส่วนของตัวจัดการ เพิ่ม 

popup และส่วนของการแสดงผลบนหน้าแรกของเว็บไซต์ มีรายละเอียดดังนี้ 

มุมมองของตัวจัดการ Popup 

 

 

รูปที่ 15.1 เครื่องมือจัดการ Popup รูปภาพหน้าแรก 

เพิ่มรูปภาพ (pop-up) หน้าแรก คลิกท่ี การเพ่ิมรูปภาพที่จะให้แสดงโชว์หน้าแรก สามารถเพ่ิมชื่อ
รูปภาพ และก าหนดสถานะของการตั้งเวลาให้เริ่มต้น – สิ้นสุดของรูปภาพได้ 
 

            

รูปที่ 15.2 เพ่ิมรูปภาพ (pop-up) หน้าแรกและตัวอย่างของการเพิ่มข้อมูล 

เพิ่มรูปภาพ รายการของรูปภาพที่ถูกเพิ่มแล้ว 

แก้ไข 

ลบ 

เพิ่มชื่อรูปภาพ 

 เพิ่มลิงค์ที่อยู่ 
 ปรับเปลี่ยนสถานะ เมื่อต้องการตั้ง

เวลาหรือปิดการแสดง 

 

รูปภาพควรเป็นรูปที่สวยงานและ

สื่อความหมายได้ชดัเจน 
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ส่วนของการแสดงผล Popup บนหน้าแรกของเว็บไซต์ 

 

รูปที ่15.3 ตัวอย่าง Popup บนหน้าแรกของเว็บไซต์ 
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M16 โลโก้ 
 

เมนู M16 โลโก้ คือเมนูที่ใช้ในการจัดการ Logo ส่วนต่างๆของเว็บไซต์ ซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถจัดการได้เอง เดิม

เว็บไซต์เวอร์ชันที่ 1 ผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่สามารถจัดการLogo ได้ แต่ในเวอร์ชันที่ 2 ได้ปรับปรุงระบบจัดการเว็บไซต์

ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์แก้ไขได้เองตามความต้องการ โดยคลิกไปที่  เพ่ือเปลี่ยนแปลงรูปภาพใหม่ ในแต่ละ

ส่วน เพ่ิมความสะดวกและลดเวลาในการติดต่อสื่อสาร  ดังรูปที่ 16.1 

ส่วนของเครื่องมือที่ใชจ้ัดการโลโก้ในระบบจัดการเว็บไซต ์

 

 

 

 

รูปที่ 16.1 ส่วนของการจัดการโลโก้ในระบบจัดการเว็บไซต์ 

บันทึกข้อมูลหลักจากแก้ไขส าเร็จ 

ส่วนที่ 1 : รปูโลโก้หลักแบบเต็ม 

แสดงเป็นรูปภาพหลักบนเว็บไซต์ 

ส่วนที่ 2 : รปูโลโก้หลักแบบครึ่ง 

แสดงเมื่อเข้าไปยังหน้า Page ต่างๆ 

ส่วนที่ 3 : รปูโลโก้หลักส าหรบัแชร์ 

แสดงเมื่อมีผู้เข้าชมแชร์บทความไปยัง

สื่อมีเดียต่างๆ 

ส่วนที่ 4 : รปูภาพใต้ลิงค ์

แสดงในหน้าเว็บไซต์หลัก

กลางขวาของเว็บไซต์ 

ส่วนที่ 5 : รปูโลโก้ footer 

แสดงในหน้าเว็บไซต์หลัก 

ล่างสุดของเว็บไซต์ 
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