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ระบบหลังร้าน หรือ ระบบจัดการเว็บไซต์ 

 

ระบบจัดการหลังร้านเว็บไซต์ 

 เนื่องจากระบบถกูออกแบบมาเพื่อใช้งาน ได้ง่าย และสะดวก สามารถอพัเดตข้อมลูได้ทนัทีจากระบบหลงัร้าน 

โดยไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ในด้าน การเขยีนโปรแกรม โดยระบบหลงัร้านนัน้จะอาศยัทกัษะ การเขียนบทความ การอพั

โหลดรูปภาพ เบือ้งต้นเท่านัน้ สว่นส าหรับในกรณีที่ต้องการต่อยอด ผู้ใช้อาจจะต้องมีทกัษะในการ ยอ่รูป ปรับรูปตดัรูป จะ

ท าให้การใช้งานนัน้ ง่ายขึน้ ตามล าดบั 

โดยหลักการและทักษะต่างๆที่จ าเป็นต้องมีในการใช้ระบบนี ้มีดังนี ้

- การเพิม่ข้อมลู  

- การแก้ไขข้อมลู 

- การลบข้อมลู 

- การอพัโหลดไฟล์รูปภาพ 

- การย่อรูป การตดัรูปเบือ้งต้น 

 

 

 

 

 



รายละเอียดของเมนูการจัดการระบบ 

 

 

 การใช้งานระบบเบือ้งต้นนัน้ โดยผู้พฒันาระบบได้จ าแนก เมนอูอกเป็น 3 ประเภท ตามกรอบสีดงัภาพ เพื่อการ

ใช้งานที่ง่าย และสามารถจ าแนกหมวดหมู่การท างานได้ โดยแต่ละหมวดจะมกีารท างานที่แตกต่างกันดงันี ้ 

หมวด A ใช้ส าหรับจดัการข้อมลูพืน้ฐานของเว็บไซต์ อาทิ title,keyword, ของเว็บไซต์ เป็นต้น 

หมวด B  ใช้ส าหรับจดัการรายละเอียดของข้อมลูภายในเว็บไซต์หลกั เช่นเมนหูลกั เมนขูา่วเป็นต้น 

หมวด C ใช้ส าหรับจดัการรายละเอียดต่างๆภายในเว็บไซต์ โดยมีความส าคญัรองจากหมวด B  โดยจะใช้

ส าหรับจดัการ รายละเอียดที่ไม่ค่อยมีความส าคญั อาทิ แผนที่ วีดิโอ เป็นต้น 

  



การจัดการข้อมูลพืน้ฐานของเว็บไซต์ทั่วไป หมวด A 

 หมวดนีถื้อว่ามีความส าคญั อยา่งมาก เนื่องจาก หมวดนีส้ามารถควบคมุการท างานเบือ้งต้นของ

เว็บไซต์ เช่น การก าหนดไตเติล้ของเว็บไซต์ , คีย์เวิร์ดของเว็บไซต์ , รายละเอียดต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการท า SEO 

หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ต่างๆ รวมทัง้ การใช้งานร่วมกับ FaceBook 

Control 

รายละเอียด การแสดงผลของระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รายชื่อของระบบจดัการหลงัร้านได้  

 

 

 

 



Front-setting 

ส าหรับจดัการ สขีองพืน้หลงัเว็บไซต์  หรือรูปภาพพืน้หลงัของเว็บไซต์ และก าหนดัจ านวนของบทความ หรือ

สินค้าได้ด้วย  

  

  



Base-setting 

 ส าหรับจดัการค่าต่างๆของเว็บไซต์ ที่ส าคญั อาทิ ไตเติล้หลกัเว็บไซต์, คีย์เวร์ิดเว็บไซต์ , รายละเอียดเว็บไซต์ , 

หมายเลขเบอร์โทรศพัท์ , อีเมล์ เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถกรอก โดยพิมพ์ตามช่องด้านลา่ง แล้วสามารถบนัทึกได้ทนัที  

 



1.จดัการไตเต้ิลบาร์หลกัของเวบ็ไซต์ 

2.จดัการคียเ์วิร์ดเวบ็ไซต์ 

3.จดัการรายละเอียดเวบ็ไซต์ 

4.จดัการรายละเอียดเวบ็ไซต์ส าหรับการแสดงผลบน Google.com 

5.จดัการอีเมลข์องสถาบัน หรือเบอร์โทรเวบ็มาสเตอร์ 

6.จดัการหมายเลขโทรศพัท์สถาบัน 

7.จดัการท่ีอยูส่ถาบนั หรือท่ีอยู่ส าหรับติดต่อ 

8.จดัการรายละเอียด Footer เวบ็ไซต์ 

9.รายละเอียดและการจดัการ Facebook id 

10.แกไ้ขและเพ่ิมค่า Facebook app 

11.รายละเอียดการจดัการ Facebook Connect 

 

  



การจัดการข้อมูลของเว็บไซต์ หมวด B 

 ส าหรับจดัการข้อมลูหลกัๆ ของเว็บไซต์เช่น เมนหูลกั เมนยู่อย รายการสินค้า หรือ โลโก้แบนเนอร์ 

ต่างๆ โดยหมวดนี ้จ าเป็นต้องมีความรู้เร่ืองการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อความ และการอพัโหลดรูปภาพ 

เมนู 

ส าหรับจดัการเมนรูายการเมนตู่างๆ ของเว็บไซต์  จดัการหมวดเมน ูสามารถเพิ่มลบหมวดของเมนไูด้ ได้แก่ 

หมวดสินค้าโทรศพัท์ , หมวดสินค้าประเภทเคร่ืองเสียง เป็นต้น 

 

1. รายชื่อบทความ 

2. ประเภทของหมวดสนิค้า ซึ่งอ้างอิงจาก หวัข้อ a 

3. ล าดบับทความ 

4. รายละเอียดต่างๆ ของสนิค้า 

5. หมวดการจดัการสนิค้า แก้ไข ลบสินค้า 



 



บุคลากร 

ส าหรับจดัการบคุลากร สามารถเพิม่หมวดของสาขาวิชาทีส่อนได้ 

a. จดัการหมวดเมน ูสามารถเพิ่มลบหมวดของสาขาวิชา เชน่ สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ ์ 

 รายชื่อบคุลากร 

 ต าแหน่งบคุลากร 

 ประเภทสาขาวิชาที่สงักัด 

 รูปภาพบคุลากร 

 รายละเอียดบคุลากร 

 ประวติับคุลากร 

 จดัการบคุลากร 



 



งานประกันคุณภาพ 

ส าหรับจดัการข่าวสาร หรือ บทความของเว็บไซต์ เช่น เอกสารงานประกันคณุภาพ เป็นต้น โดยหวัข้อนี ้จะมี

ความแตกต่างจาก เมนหูลกั คือ เมนนูี ้จะมี ฟิวส์ ย่อหน้าบทความ , ฟิวส์ รูปภาพประจ าบทความ , ฟิวส์ ไฟล์เอกสาร

ประจ าบทความ  ใช้ส าหรับการแสดงผลผา่นหน้าเว็บไซต์  

 

1. ชื่อหวัข้อส าหรับเมน ู

2. ย่อหน้าของบทความ ใช้ส าหรับแสดง บทหน้าแรก 

3. รูปภาพประจ าบทความ ใช้ส าหรับแสดงบทหน้าแรก  

4. ไฟล์ เอกสารต่างๆ ส าหรับประกอบบทความ 

5. รายละเอียดของบทความ 



การจัดการความรู้ 

ส าหรับจดัการข่าวสาร หรือ บทความของเว็บไซต์ เช่น เอกสารการจดัการความรู้ เป็นต้น โดยหวัข้อนี ้จะมีความ

แตกต่างจาก เมนหูลกั คือ เมนนูี ้จะมี ฟิวส์ ย่อหน้าบทความ , ฟิวส์ รูปภาพประจ าบทความ , ฟิวส์ ไฟล์เอกสารประจ า

บทความ  ใช้ส าหรับการแสดงผลผา่นหน้าเว็บไซต์  

 

1. ชื่อหวัข้อส าหรับเมน ู

2. ย่อหน้าของบทความ ใช้ส าหรับแสดง บทหน้าแรก 

3. รูปภาพประจ าบทความ ใช้ส าหรับแสดงบทหน้าแรก  

4. ไฟล์ เอกสารต่างๆ ส าหรับประกอบบทความ 

5. รายละเอียดของบทความ 



เอกสารราชการ 

ส าหรับจดัการข่าวสาร หรือ บทความของเว็บไซต์ เช่น เอกสารราชการ เป็นต้น โดยหวัข้อนี ้จะมีความแตกต่าง

จาก เมนหูลกั คือ เมนนูี ้จะมี ฟิวส์ ย่อหน้าบทความ , ฟิวส์ รูปภาพประจ าบทความ , ฟิวส์ ไฟล์เอกสารประจ าบทความ  ใช้

ส าหรับการแสดงผลผา่นหน้าเว็บไซต์  

 

1. ชื่อหวัข้อส าหรับเมน ู

2. ย่อหน้าของบทความ ใช้ส าหรับแสดง บทหน้าแรก 

3. รูปภาพประจ าบทความ ใช้ส าหรับแสดงบทหน้าแรก  

4. ไฟล์ เอกสารต่างๆ ส าหรับประกอบบทความ 

5. รายละเอียดของบทความ 



ข่าวด่วน 

บทความพืน้ฐาน หรือ ข่าวสารด่วนของคณะ 

 

ดังตัวอย่างด้านล่าง 

 



สโมสรนักศึกษา 

เก่ียวกับรายละเอียดของสโมสรนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

  



สไลด์โชว์ 

จดัการรูปภาพ สไลด์ บนหน้าเว็บไซต์  โดยสามารถเพิ่มลบ แก้ไข ภาพได้ในตวั ดงัตวัอย่าง 

 

 

1. ส าหรับการอพัโหลดรูปจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไปยงัเว็บไซต์ โดยจะมี ขนาดความกว้าง ความสงูของภาพ 

ก าหนดไว้ เพื่อความสวยงาม 

2. รายละเอียดของ รูปภาพในแต่ละภาพ 

3. ส าหรับ แก้ไข และลบรูปภาพ 

  



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ส าหรับจดัการข่าวสาร หรือ บทความของเว็บไซต์ เช่น เอกสารราชการ เป็นต้น โดยหวัข้อนี ้จะมีความแตกต่าง

จาก เมนหูลกั คือ เมนนูี ้จะมี ฟิวส์ ย่อหน้าบทความ , ฟิวส์ รูปภาพประจ าบทความ , ฟิวส์ ไฟล์เอกสารประจ าบทความ  ใช้

ส าหรับการแสดงผลผา่นหน้าเว็บไซต์  

 

1. ชื่อหวัข้อส าหรับเมน ู

2. ย่อหน้าของบทความ ใช้ส าหรับแสดง บทหน้าแรก 

3. รูปภาพประจ าบทความ ใช้ส าหรับแสดงบทหน้าแรก  

4. ไฟล์ เอกสารต่างๆ ส าหรับประกอบบทความ 

5. รายละเอียดของบทความ 

  



ข่าวกิจกรรมนักศึกษา 

ส าหรับจดัการข่าวสารกิจกรรมนกัศึกษา หรือ บทความของเว็บไซต์ เช่น เอกสารราชการ เป็นต้น โดยหวัข้อนี ้จะ

มีความแตกต่างจาก เมนหูลกั คือ เมนนูี ้จะมี ฟิวส์ ย่อหน้าบทความ , ฟิวส์ รูปภาพประจ าบทความ , ฟิวส์ ไฟล์เอกสาร

ประจ าบทความ  ใช้ส าหรับการแสดงผลผา่นหน้าเว็บไซต์  

 

1. ชื่อหวัข้อส าหรับเมน ู

2. ย่อหน้าของบทความ ใช้ส าหรับแสดง บทหน้าแรก 

3. รูปภาพประจ าบทความ ใช้ส าหรับแสดงบทหน้าแรก  

4. ไฟล์ เอกสารต่างๆ ส าหรับประกอบบทความ 

5. รายละเอียดของบทความ 

  



ข่าวสารงานวิจัย 

ส าหรับจดัการข่าวสางานวิจยัของคณะ หรือ บทความของเว็บไซต์ เช่น เอกสารราชการ เป็นต้น โดยหวัข้อนี ้จะมี

ความแตกต่างจาก เมนหูลกั คือ เมนนูี ้จะมี ฟิวส์ ย่อหน้าบทความ , ฟิวส์ รูปภาพประจ าบทความ , ฟิวส์ ไฟล์เอกสาร

ประจ าบทความ  ใช้ส าหรับการแสดงผลผา่นหน้าเว็บไซต์  

 

1. ชื่อหวัข้อส าหรับเมน ู

2. ย่อหน้าของบทความ ใช้ส าหรับแสดง บทหน้าแรก 

3. รูปภาพประจ าบทความ ใช้ส าหรับแสดงบทหน้าแรก  

4. ไฟล์ เอกสารต่างๆ ส าหรับประกอบบทความ 

5. รายละเอียดของบทความ 

 

  



คณบดี 

ส าหรับจดัการข้อมลูเก่ียวกับ คณบดี ของคณะสามารถระบอีุเมล์เพื่อส าการส่งข้อมลู หรือสายตรงต่อคณะบดีได้  

 

  



โลโก้ 

จดัการรูปภาพ โลโก้ของเว็บไซต์ หรือ ตราสญัลกัษณ์ของหน่วยงานหรือผลิตภณัฑ์ 

 

 

1. หวัข้อ หรือ รายละเอียดก ากับ โลโก้ 

2. ลิงค์ของเว็บไซต์ ส่วนใหญ่ ต้องก าหนดเป็น index.php  

3. ส าหรับการอพัโหลดรูปจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไปยงัเว็บไซต์ โดยจะมี ขนาดความกว้าง ความสงูของภาพ 

ก าหนดไว้ เพื่อความสวยงาม 

4. ส าหรับ แก้ไข และลบรูปภาพ 

  



แบนเนอร์ 

จดัการรูปภาพ แบนเนอร์โฆษณาต่างๆ ของเว็บไซต์ 

 

 

1. หวัข้อ หรือ รายละเอียดก ากับ แบนเนอร์ 

2. ลิงค์ของเว็บไซต์ ส่วนใหญ่ ต้องก าหนดเป็น index.php  

3. ส าหรับการอพัโหลดรูปจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไปยงัเว็บไซต์ โดยจะมี ขนาดความกว้าง ความสงูของภาพ 

ก าหนดไว้ เพื่อความสวยงาม 

4. ส าหรับ แก้ไข และลบรูปภาพ 

  



ปฏิทินวิชาการ 

สามารถระบ ุรายการกิจกรรมของคณะ ได้ตลอดทัง้ภาคการศึกษา  

 

 

  



บริการอาจารย์ 

เว็บลิงค์ส าหรับ งานบริการสารสนเทศ ส าหรับอาจารย์ 

 

 

1. หวัข้อ หรือ รายละเอียดก ากับ แบนเนอร์ 

2. ลิงค์ของเว็บไซต์ ส่วนใหญ่ ต้องก าหนดเป็น index.php  

3. ส าหรับการอพัโหลดรูปจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไปยงัเว็บไซต์ โดยจะมี ขนาดความกว้าง ความสงูของภาพ 

ก าหนดไว้ เพื่อความสวยงาม 

4. ส าหรับ แก้ไข และลบรูปภาพ 

  



บริการนักศึกษา 

เว็บลิงค์ส าหรับ งานบริการสารสนเทศ ส าหรับนกัศึกษา  

 

 

1. หวัข้อ หรือ รายละเอียดก ากับ แบนเนอร์ 

2. ลิงค์ของเว็บไซต์ ส่วนใหญ่ ต้องก าหนดเป็น index.php  

3. ส าหรับการอพัโหลดรูปจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไปยงัเว็บไซต์ โดยจะมี ขนาดความกว้าง ความสงูของภาพ 

ก าหนดไว้ เพื่อความสวยงาม 

4. ส าหรับ แก้ไข และลบรูปภาพ 

  



บริการอาจารย์ 

เว็บลิงค์ระบบ สาขาวิชาต่างๆ 

 

 

5. หวัข้อ หรือ รายละเอียดก ากับ แบนเนอร์ 

6. ลิงค์ของเว็บไซต์ ส่วนใหญ่ ต้องก าหนดเป็น index.php  

7. ส าหรับการอพัโหลดรูปจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไปยงัเว็บไซต์ โดยจะมี ขนาดความกว้าง ความสงูของภาพ 

ก าหนดไว้ เพื่อความสวยงาม 

8. ส าหรับ แก้ไข และลบรูปภาพ 

  



Google Analytics  

  Google Analytics ใหม่ช่วยให้สามารถปรับปรุง ผลลพัธ์ออนไลนข์องคณุได้ง่ายขึน้ เขยีน โฆษณาได้ดีขึน้ เพิ่ม

ความแข็งแกร่งให้โปรแกรม การตลาด และสร้างการแปลงของเว็บไซต์ที่สงู ขึน้ Google Analytics สามารถใช้งานได้ฟรี 

โดยผู้โฆษณา ผู้ เผยแพร่และเจ้าของเว็บไซต์ทกุ ทา่น 

ความสามารถหลัก ของ Google Analytics 

 Google analytics แบ่งความสามารถตามจดุประสงค์การใช้งานได้ดงัต่อไปนีคื้อ 

•สถิติเก่ียวกับ Visitor รวบรวมข้อมลูเก่ียวกับผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ 

•สถิติเก่ียวกับ Traffic รวบรวมข้อมลูเก่ียวกับช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ 

 •สถิติเก่ียวกับ Content รวบรวมข้อมลูเก่ียวกับสถิติการเข้าชมเนือ้หาภายในหน้าเว็บไซต์ 

•สถิติเก่ียวกับ Goal วิเคราะห์วา่ผู้ใช้งานเข้าถึงเป้าหมายภายในเว็บไซต์ได้อย่างไร 

 การสมัครขอใช้ Google Analytics 

การสมคัรขอใช้ Google Analytics ให้ไปที่ http://www.google.com/analytics/th-TH/ 

  

 

1. Code ของ Google Analytic 

  



 

ภาคผนวก การใช้งาน FCK Editor 

คู่มือการใช้ทูล FCKeditor 

ส าหรับการเพิม่ข่าว หรือข้อมลูต่าง ๆ และการเขียนไดอารี  ใน We shop และ We Easy จะใช้ FCKeditor เป็นตวัจดัการ 

เช่น ท าตวัหนา ตวัเอียง ใสส่ีตวัอกัษร หรือการเพิ่มรูป ซึ่งจะคล้ายกับการใช้ทลูของโปรแกรม word 

 

 

 

ในที่นีจ้ะอธิบาย เคร่ืองมือที่ใช้งานบ่อย ๆ  และมีความจ าเป็น 

การท าตวัหนา 

เลือกข้อความที่จะให้เป็นตวัหนา แล้วคลกิ   ตวัอย่าง  

 

การท าตวัเอยีง 

เลือกข้อความที่จะให้เป็นตวัเอียง  แล้วคลกิ   ตวัอย่าง  



 

การท าตวัขดีเส้นใต้ 

เลือกข้อความที่จะให้มีเส้นขีดด้านใต้  แล้วคลกิ  ตวัอย่าง  

 

การท าให้ตวัอกัษรมเีส้นขดีตรงกลาง 

เลือกข้อความที่จะให้มีเส้นขีดตรงกลาง แล้วคลิก     ตวัอย่าง  

 

การใส่สีตวัอกัษร 

เลือกข้อความที่จะใสส่ี แล้วคลิก   จากนัน้เลือกสีที่ต้องการ ตวัอย่าง  

การใส่สีพืน้หลงัตวัอกัษร 

เลือกข้อความที่จะใสส่ีพืน้หลวั แล้วคลกิ    จากนัน้เลือกสีที่ต้องการ ตวัอยา่ง  

 

การจัดรูปแบบเอกสาร 

 จดัชิดซ้าย 

 จดัก่ึงกลาง 

 จดัชิดขวา 

 จดัพอดีหน้ากระดาษ 

 แทรก/แก้ไข ล าดบัรายการแบบตวัเลข 

 แทรก/แก้ไข ล าดบัรายการแบบสญัลกัษณ์ 

 ลดระยะย่อหน้า 

 เพิ่มระยะย่อหน้า 



 ตวัห้อย 

 ตวัยก 

  

การยกเลกิการท าลกัษณะตวัอกัษรข้างต้น 

เลือกข้อความที่จะยกเลกิ แล้วคลิกที่ลกัษณะของตวัอกัษรนัน้ ๆ ตวัอย่างเชน่ ถ้าต้องการยกเลกิตวัหนา ให้เลือกข้อความที่

เป็นตวัหนา แล้วคลิก   

 

การล้างรูปแบบของตวัอกัษรทัง้หมด  

ในกรณีที่คณุต้องการยกเลิกรูปแบบของตวัอกัษรที่ได้แก้ไขไป โดยไม่อยาก แก้ทีตวัตวั ให้คลิก  (เลือกทัง้หมด)   แล้ว

คลิก   (ล้างรูปแบบ) 

 

การยกเลกิการกระท าใด ๆ ในทูล 

คลิก     (ยกเลิกค าสัง่)   

หมายเหต ุ จะยกเลิกทัง้หมด  ก่อนการบนัทึกเอกสารนัน้ ๆ ซึ่งจะแตกต่างกับโปรแกรม Word ที่ยกเลิก 1 ครัง้ จากที่คลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การค้นหาและแทนที่  

คลิก    แล้วใส่ ค้นหาค าวา่: และค าที่ต้องการแทนที่ จากนัน้คลิก แทนทีท่ ัง้หมดที่พบ 

 

 

การแทรกรูปส่ืออารมณ์ 

คลิก   แล้วคลกิเลือกรูปที่ต้องการ 

 

 

การแทรกตัวอักษรพิเศษ 

คลิกที่   แล้วเลือกตวัอกัษรพเิศษที่ต้องการ 



 

 

 

การแทรกลิงค์ 

เลือกข้อความที่จะแทรกลิงค์ แล้วคลกิ   แล้วใสท่ี่อยู่ของเว็บ ตวัอยา่งเช่น www.we.co.th  

การให้ลิงค์เปิดหน้าต่างใหม่ คลกิที่ การเปิดหน้าจอ ที่ การเปิดหน้าลิงค์ เลือก เปิดหน้าจอใหม่  เมื่อก าหนดค่าต่าง ๆ เสร็จ

แล้ว คลกิที่ ตกลง 

 
การให้ลิงค์เปิดหน้าต่างใหม่ 

http://www.we.co.th/


 

การยกเลิกการแทรกลิงค์ 

เลือกข้อความที่มีลิงค์แทรกอยู่ จากนัน้คลกิ   (ลบลิงค์) 

การแทรก ตรารางในเอกสาร 

คลิก   แล้วใส่คณุสมบติัต่าง ๆ ของตาราง เช่น แถว สดมน์  ความกว้าง ความสงู  จากนัน้คลิก ตกลง 

 

 

การขีดเส้นขัน้เอกสาร 

ให้คลิกเลือกบริเวณที่ต้องการให้มีเส้นขัน้ แล้วคลิกที่    

 

ตวัอย่างเอกสารทีม่ีเส้นขีดขัน้ 



การแทรกรูป Flash 

คลิก   แล้วใส่ ความกว้าง ความสงู ของรูป จากนัน้คลกิ อพัโหลดไฟล์  

 
 

Browse… เพื่อหารูป Flash ที่ต้องการ เมื่อพบรูปที่ต้องการแล้วให้คลกิที่ บนัทกึไว้บนเซิร์ฟเวอร์ 

 

 



ระบบจะแจ้งว่า Upload ส าเร็จ ให้คลิกที่ OK 

 

 

 

คลิกที่ ตกลง  

 

 

 

 

 

 

 

 



การแทรกรูปลงในเอกสาร 

ในส่วนนีค้ณุอาจต้องใช้งานบ่อย ๆ  อนัดบัแรกให้คลิกเมาส์ เพื่อวางเคอร์เซอร์ของเมาส์ในต าแหน่งที่ต้องการวางรูป แล้ว

คลิก   จากนัน้คลิก อพัโหลดไฟล ์

 

 

Browse… เพื่อหารูป ที่ต้องการ เมื่อพบรูปที่ต้องการแล้วให้คลกิที่ บนัทกึไว้บนเซร์ิฟเวอร์ 

 



 

ระบบจะแจ้งว่า Upload ส าเร็จ ให้คลิกที่ OK 

 

 

 

ถ้าต้องการให้รูปมีลิงค์เพื่อไปเว็บอ่ืน ให้คลกิที่ ลิงค์ แล้วใส่ URL ที่ต้องการให้ลิงค์ไป (อย่าลืมใส่ http://www ) ที่ ที่อยู่

อ้างอิงออนไลน์ (URL)   

http://www/


 

 

เมื่อก าหนดเสร็จแล้วให้คลิก ตกลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การแก้ปัญหาเม่ือเพ่ิมข้อมูลแล้ว บรรทัดแรกห่าง 

ตัวอย่าง 

 

 

วิธีแก้ 

ให้คลิกที่    แล้วลบแท็ก <p> และ  </p>  ที่อยู่ พารากราฟ แรกออก แล้วคลิก  อีกครัง้ 

เพื่อกลบัไปสู่โหมดปกติ แล้วบนัทึกข้อมลู 

 



 

 

 

 

ตัวอย่างที่แก้เสร็จแล้ว 

 

 


