ขันตอนการลงข่ าวประชาสัมพันธ์ บทความและแก้ ไขเนือหาใน Block ส่ วนงาน
1. เปิ ดโปรแกรม Mozilla firefox หรือไม่มีโปรแกรมดังกล่าว ให้ ดาวน์โหลดจากเว็บ
http://www.mozilla.com/th/ แล้ วติดตังตามขันตอนจนเสร็จสิน

2. เข้ าสูเ่ ว็บสช.จ.สตูล ที http://www.opes.go.th/ แล้ วกรอก username และ password ตามที
กําหนดให้ ของแต่ละหน่วยงาน

ขันตอนการลงข่ าว/บทความ
3. เมือ log in เรียบร้ อยแล้ ว จะประรากฏเมนูดงั ภาพ ให้ คลิกปุ่ ม สร้ างเนือหา เพือลงข่าวหรือบทความ

4. เมือปรากฎหน้ าจอเลือกรูปแบบเนือหาทีต้ องการสร้ าง ในทีนีให้ เลือก Create Page

5. หน้ าจอสําหรับลงข่าวจะประกอบด้ วย 3 ส่วนหลัก คือ
1. ส่ วนประเภทข่าวและกลุ่มงาน เพือกําหนดว่าเนือหาทีลงไปเป็ นเนือหาเกียวกับอะไร
เพือใช้ ในการนํามาจัดหมวดหมู่ และตัวกลุม่ งานสามารถเลือกได้ มากกว่า 1 ตัวเลือก เพือให้ รองในกรณีที
เนือหาเกียวข้ องกับหลายกลุม่ งาน ในการเลือกหลายกลุม่ งานให้ กดปุ่ ม ctrl ค้ างไว้ แล้ วกลุม่ งาน
2. ส่ วนเนือหาข่ าว สามารถแทรกรูปภาพหรือกําหนดรูปแบบตัวอักษรและสีตวั อักษรได้
3. ตังค่ าการตีพมิ พ์ สําหรับกําหนดค่าการแสดงผลของเนือหาว่าจะให้ แสดงไว้ ทีใด ใน
กรณีของการลงข่าวให้ เลือก promote to front page เพือให้ ขา่ วไปแสดงผลในหน้ าแรก แต่สําหรับบทความ
หรือเนือหาทัวไปไม่จําเป็ นต้ องใช้ ตวั เลือกนี

6. การแทรกรุปภาพลงในเนือหาข่าว ให้ คลิกทีสัญลักษณ์ที 1 จะปรากฎหน้ าต่างดังภาพ ซึงเป็ น
หน้ าต่างแทรกรูป จากนันคลิกทีสัญลักษณ์ที 2 เปิ ดหน้ าต่างจัดการไฟล์ ซึงเว็บจะแบ่งโฟลเดอร์จดั เก็บไฟล์
ต่างๆ บนเว็บ โดยแบ่งตามชือ username ทีใช้ งานอยู่

7. หน้ าต่างจัดการไฟล์จะเป็ นหน้ าต่างสําหรับแสดงรายชือไฟล์ทงหมดของเราซึ
ั
งเก็บไว้ บนเว็บ ในการ
แทรกรุปหรือลิงค์ไปยังเอกสารต่างๆ สามารถเลือกจากรายการทีมีอยู่แล้ วหรือ upload ไฟล์เข้ าไปใหม่ก็ได้
1. ปุ่ ม upload เมือคลิกปุ่ มนี จะปรากฏส่วนของการ upload ไฟล์ขนไปบนเว็
ึ
บ โดยคลิก
ปุ่ ม browse เลือกไฟล์ทีต้ องการ แล้ วคลิกปุ่ ม upload เมือ upload เสร็จ ชือไฟล์จะไปปรากฏใน
รายชือไฟล์ทนั ที โดยข้ อควรระวัง คือ ชือไฟล์ควรเป็ นชือภาษาอังกฤษ
2. ปุ่ ม send to tinymce สําหรับส่ง url (ทีอยู)่ ไฟล์ทีเราเลือกไว้ กลับไปยังหน้ าต่างเดิม ซึง
ในทีนี คือ หน้ าต่างแทรกรูป เมือคลิกปุ่ มนีหน้ าต่างจัดการไฟล์จะหายไป และ url จะไปปรากฏใน
ช่อง image url ของหน้ าต่างแทรกรูป

8. เมือมี url ปรากฏในช่อง image url ให้ คลิกปุ่ ม insert ภาพจะปรากฏในหน้ าต่างเนือหา

9. เมือคลิกทีรูปจะปรากฏสัญลักษณ์ให้ เราสามารถปรับขนาดของรูปได้ ตามต้ องการ

10. สําหรับการสร้ างลิงค์ไปยังไฟล์ตา่ งๆ ให้ พิมพ์ข้อความแล้ วคลิกเลือกข้ อความ หรือคลิกเลือกรูป ปุ่ ม
แทรกลิงค์จะปรากฏขึนมา เมือเราคลิกจะปรากฏหน้ าต่างแทรกลิงค์ (รูปโซ่)

11. หน้ าต่างแทรกลิงค์จะมีลกั ษณะการทํางานคล้ ายกับหน้ ารูป โดยการคลิกทีปุ่ มด้ านหลัง link URL
เพือเรียกหน้ าต่างจัดการไฟล์ จากนันให้ เลือกไฟล์ทีมีอยู่แล้ วหรือ upload เข้ าไปใหม่ผา่ นหน้ าต่างจัดการ
ไฟล์เช่นเดิม เมือเลือกไฟล์ทีต้ องการแล้ วคลิกปุ่ ม send to tinymce เพือส่ง url กลับมายังหน้ าต่างแทรกลิงค์
จากนันคลิกปุ่ ม insert

12. เมือกําหนดค่าต่างๆ และลงรายละเอียดในส่วนเนือหาเรียบร้ อยแล้ วให้ คลิกปุ่ ม save เพือบันทึก
ข้ อมูล แล้ วจะปรากฏหน้ าต่างแสดงข้ อมูลต่างๆ ทีเราได้ กรอกลงไปทังหมด หากต้ องการแก้ ไขให้ คลิกปุ่ ม
edit เพือแก้ ไขข้ อมูล

ขันตอนการแก้ ไขเนือหาใน Block ส่ วนงาน
13. ขันตอนการแก้ ไข block ส่วนงาน ให้ นําเมาส์ไปชีบริเวณ block ของส่วนงาน จะปรากฏปุ่ ม edit block

14. จะปรากฏหน้ าต่างกําหนดค่า block ในส่วนของ block title เป็ นกําหนดข้ อความส่วนหัวของ block
และส่วน block body เป็ นการกําหนดส่วนของเนือหาซึงการทํางานต่างๆ คล้ ายกับการลงข่าวและบทความ

