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คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

ค าน า 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายให้พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน จัดท าคู่มือปฏิบัติงานขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากปัจจุบันงานบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยยังไม่มีคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ดังนั้น 
จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ขึ้น 
เพ่ือถ่ายทอดกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายงานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งผู้ปฏิบัติงานเดิม ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ตลอดจนผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วในการค้นคว้า และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังอ านวยความสะดวก
ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติ งานแทนกันได้ ในกรณีติดภารกิจ หรือมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่  
ความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติและพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์
ของงานแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 

(อรปรียา ค าแพ่ง)
 มนีาคม 2562
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1. วัตถปุระสงค์ 
1.1 เพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการ 

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง
แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

1.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร สามารถเข้าใจล าดับการท างาน ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานแต่ละส่วน รวมไปถึง
หน่วยงานที่ต้องประสานงานติดต่อ สามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 
ขอบเขตของงานในคู่มือฉบับนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน 15 ส่วน แบ่งเป็น 

การบริหารจัดการโฮมเพจหลัก 13 ส่วน และการบริหารจัดการภายในเว็บไซต์ 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
1. บริหารจัดการส่วนหัวเว็บไซต์ (Header)  
2. บริหารจัดการเมนูหลัก (Main menu) 
3. บริหารจัดการป้ายประกาศข่าว (News Slider) 
4. บริหารจัดการระบบประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย (KPRU News) 
5. บริหารจัดการเมนูปฏิทินกิจกรรม (Upcoming events) 
6. บริหารจัดการป้ายโฆษณา 
7. บริหารจัดการ Sidebar 
8. บริหารจัดการภาพกิจกรรม (Gallery) 
9. บริหารจัดการป้ายอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ 
10. บริหารจัดการป้ายประกวด แข่งขัน 
11. บริหารจัดการป้ายข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 
12. บริหารจัดการส่วนล่างสุดของเว็บไซต์ (Footer) 
13. ตรวจสอบการเชื่อมโยงเว็บไซต์ (Check Links)  
14. อัพโหลดข้อมูลเข้าสู่เครื่องแม่ข่าย (Upload to the server) 
15. ส ารองข้อมูลเว็บไซต์ (Backup Website) 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ “บริหารจัดการเว็บไซตม์หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” 
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อย่างไรก็ตาม คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ ไม่รวมถึงการบริหารจัดระบบแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ระบบประมวลภาพกิจกรรม ระบบข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย ระบบทุน และ
ระบบแนะน า/ติชมเว็บไซต์  

 3. ค าจ ากัดความ 
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวทั้งจาก
ภายในและภายนอก เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ทั้งนักศึกษา บุคลากร และ
ผู้สนใจทั่วไป ภายใต้ http://www.kpru.ac.th  
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หมายถึง การน าเสนอและเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยแบ่ง
ตามประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ หมายถึง การให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวจากภายนอกฟรี เพ่ือเป็น
สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป โดยสงวนสิทธิ์ในการประกาศหรือ
โฆษณาขายตรง รวมถึงสิ่งที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมและประเพณี 
 ระบบ KPRU PR News หมายถึง ระบบรับข้อมูลที่พัฒนาขึ้น เพ่ือเป็นช่องทางรับแจ้ง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายใน และภายนอก ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามนโยบาย เงื่อนไข 
ขั้นตอนการด าเนินงานที่แจ้งไว้บนหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

4. หน้าที่รับผิดชอบ 
ภาระหน้าที่ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการด าเนินงาน          
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏก าแพงเพชร มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ/บุคลากร แบ่งเป็น 7 กลุ่มงาน ได้แก่ งานบริหาร
ทั่วไป งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ งานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์  
งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร งานศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานศูนย์ภาษา  

งานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ได้แบ่งออกเป็น 2 หน่วย คือ 1) หน่วยพัฒนานวัตกรรม
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีหน้าที ่พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียน
การสอน (e-Learning) และ 2) หน่วยพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ และพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC) โดยพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถรองรับได้ 4 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และภาษาพม่า  

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
บทบาทหน้าที่ : รับผิดชอบบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้  
1. บริหารจัดการส่วนหัวเว็บไซต์ (Header)  
    ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดังนี้  

(1)  รับข้อมูลเนื้อหา  
(2)  เตรียมข้อมูลและภาพประกอบ 
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(3)  จัดท าแบนเนอร์  
(4)  จัดท าเว็บเพจ 
(5) เชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง   
(6) ตรวจเช็คข้อมูลและการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ 3 ชนิด ได้แก่ Firefox,         

Google Chrome และ Internet Explorer 
(7)  อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร ์   

หมายเหตุ ส่วนหัวเว็บไซต์จะประชาสัมพันธ์เฉพาะข่าวรับสมัครนักศึกษาเท่านั้น) 
 

2. บริหารจัดการเมนูหลัก (Main menu) 
    ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดังนี้  

(1)  เพ่ิม/ลบ/แก้ไขรายการต่างๆ ในเมนูหลัก (แบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งาน) 
(2)  เชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง   
(3) ตรวจเช็คข้อมูลและการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ 3 ชนิด ได้แก่ Firefox,         

Google Chrome และ Internet Explorer 
(4)  อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์  

 

3. บริหารจัดการป้ายประกาศข่าว (News Slider) 
    หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล มีหน้าที่ ส่งข้อมูลข่าวที่ต้องการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบรับข้อมูล

เพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU PR NEWS) ให้ผู้ดูแล
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

    ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดังนี้  
(1) รับข้อมูลข่าว 

  (2) เรียบเรียงเนื้อหา  
  (3) เตรียมข้อมูลและภาพประกอบ  
  (4) ออกแบบแบนเนอร์/จัดท าเว็บเพจ/แปลงไฟล์  
  (5) เชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง   
      (6) ตรวจเช็คข้อมูลและการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ 3 ชนิด ได้แก่ Firefox,         

Google Chrome และ Internet Explorer 
  (7) อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์  

 

4. บริหารจัดการระบบประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย (KPRU News)   
ปัจจุบันได้พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข่าว KPRU News ขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้

หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถน าเสนอข้อมูลได้เอง โดยแบ่งข่าวออกเป็น 5 กลุ่ม มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
(1) ข่าวประกาศท่ัวไป   ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ  
(2) ข่าวรับสมัครงาน  บุคลากรของงานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ  
(3) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  บุคลากรของงานพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบ  
(4) ข่าวประกวดราคา  บุคลากรของงานพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบ 
(5) จดหมายข่าวสารสักทอง บุคลากรของงานประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ 

http://www.mozilla.org/th/firefox/new/
http://www.mozilla.org/th/firefox/new/
http://www.mozilla.org/th/firefox/new/
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  การบริหารจัดการข่าวประกาศ   ข่าวประกาศแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ข้อมูลที่เผยแพร่   
แบบ PDF และข้อมูลที่ต้องเผยแพร่เป็นเว็บเพจ (html,php) 
   แบบที่ 1 ข้อมูลที่เผยแพร่แบบ PDF ข้อพิจารณาในการเลือกชนิดไฟล์มีดังนี้  

(1) เป็นเอกสารทางราชการ  
(2) เป็นไฟล์ข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบไว้เรียบร้อยแล้ว 

      หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล มีหน้าที่ ส่งข้อมูลข่าวที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 
      ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดังนี ้

(1)  แปลงไฟล์เป็น PDF  
(2)  ตรวจเช็คข้อมูลและการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ 3 ชนิด ได้แก่ Firefox,         

Google Chrome และ Internet Explorer 
(3)  อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ 

      แบบที่ 2 ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นเว็บเพจ (html หรือ php) ข้อพิจารณาในการเลือกชนิด
ไฟล์ดังนี้ 

(1)  ข้อมูลที่มีรายละเอียดจ านวนมาก ต้องจัดท าเมนู 
(2)  ข้อมูลที่มีการน าเสนอแบบภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง 
(3)  ข้อมูลที่จะต้องจัดท าเป็นระบบลงทะเบียน 

      ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีหน้าที ่
(1)  เรียบเรียงเนื้อหา 
(2)  เตรียมข้อมูลภาพประกอบ 
(3)  ออกแบบเว็บเพจ 
(4)  เชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง   
(5) ตรวจเช็คข้อมูลและการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ 3 ชนิด ได้แก่ Firefox,         

Google Chrome และ Internet Explorer  
(6)  อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ 

 5. บริหารจัดการเมนูปฏิทินกิจกรรม (Upcoming events) 
    ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดังนี้  

(1) เรียบเรียงเนื้อหา 
(2) เตรียมข้อมูลภาพประกอบ 
(3) จัดท ากิจกรรมเร็วๆนี้ 
(4) เชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง   
(5) ตรวจเช็คข้อมูลและการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ 3 ชนิด ได้แก่ Firefox,         

Google Chrome และ Internet Explorer  
(6) อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ 

http://www.mozilla.org/th/firefox/new/
http://www.mozilla.org/th/firefox/new/
http://www.mozilla.org/th/firefox/new/
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6. บริหารจัดการโฆษณาภายในมหาวิทยาลัย 
    ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดังนี ้ 

(1) เรียบเรียงเนื้อหา 
(2) เตรียมข้อมูลภาพประกอบ 
(3) จัดท าโฆษณา 
(4) ตรวจเช็คข้อมูลและการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ 3 ชนิด ได้แก่ Firefox,         

Google Chrome และ Internet Explorer  
(5) อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ 

           

7. บริหารจัดการ Sidebar 
    ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดังนี ้ 

(1) เตรียมข้อมูลภาพประกอบ 
(2) จัดท าแบนเนอร ์
(3) เชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง  
(4) ตรวจเช็คข้อมูลและการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ 3 ชนิด ได้แก่ Firefox,         

Google Chrome และ Internet Explorer  
(5) อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ 

           

8. บริหารจัดการภาพกิจกรรม (Gallery) 
 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ รวบรวมไฟล์รูปภาพกิจกรรมต่างๆ และส่งต่อมายังผู้ดูแลเว็บไซต์ 
    ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดังนี ้ 

(1)  เรียบเรียงรายละเอียดกิจกรรม  
(2)  เตรียมข้อมูลภาพประกอบ  
(3)  ปรับขนาดรูปภาพ 
(4)  เพ่ิม/ลบ/แก้ไขข้อความ Gallery ในหน้าโฮมเพจ 
(5)  เชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง   
(6)  ตรวจเช็คข้อมูลและการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ 3 ชนิด ได้แก่ Firefox,         

Google Chrome และ Internet Explorer  
(7)  อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ 

 

9. บริหารจัดการป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
    ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดังนี ้ 

(1) เรียบเรียงเนื้อหา 
(2) เตรียมข้อมูลภาพประกอบ 
(3) จัดท าป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
(4) เชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง   
(5) ตรวจเช็คข้อมูลและการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ 3 ชนิด ได้แก่ Firefox,         

Google Chrome และ Internet Explorer  
(6) อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ 

http://www.mozilla.org/th/firefox/new/
http://www.mozilla.org/th/firefox/new/
http://www.mozilla.org/th/firefox/new/
http://www.mozilla.org/th/firefox/new/
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10. บริหารจัดการป้ายประกวด แข่งขัน 
    ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดังนี ้ 

(1) เรียบเรียงเนื้อหา 
(2) เตรียมข้อมูลภาพประกอบ 
(3) จัดท าป้ายประกวด แข่งขัน 
(4) เชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง   
(5)  ตรวจเช็คข้อมูลและการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ 3 ชนิด ได้แก่ Firefox,         

Google Chrome และ Internet Explorer  
(6) อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ 

 

11. บริหารจัดการข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 
    ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดังนี ้ 

(1) เรียบเรียงเนื้อหา 
(2) เตรียมข้อมูลภาพประกอบ 
(3) จัดท าป้ายข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 
(4) เชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง   
(5)  ตรวจเช็คข้อมูลและการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ 3 ชนิด ได้แก่ Firefox,         

Google Chrome และ Internet Explorer  
(6) อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ 

12. บริหารจัดการเมนู Footer 
     ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดังนี ้ 

(1) ออกแบบไอคอน (กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
(2) เชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง   
(3) ตรวจเช็คข้อมูลและการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ 3 ชนิด ได้แก่ Firefox,         

Google Chrome และ Internet Explorer  
(4) อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ 

13. ตรวจสอบการเชื่อมโยงเว็บไซต์ (Check Links) ภายในโดเมนเนมมหาวิทยาลัยฯ     
(.kpru.ac.th) 

     ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดังนี้  
(1) กรอกชื่อ URL ทีต่้องการตรวจสอบ  
(2) ตรวจสอบสถานะ Link  
(3) แยก Link ที่ผิดปกติตามผู้รับผิดชอบ  

ถ้าเป็น Link ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ปฏิบัติดังนี้  
(1) ระงับ Link ที่ผิดปกติชั่วคราว  
(2) วิเคราะห์หาสาเหตุ  
(3) ด าเนินการแก้ไข  

http://www.mozilla.org/th/firefox/new/
http://www.mozilla.org/th/firefox/new/
http://www.mozilla.org/th/firefox/new/
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(4) ทดสอบผลหลังจากด าเนินการแก้ไข ถ้าสถานะ Link เป็นปกติให้แก้ไข Link นั้น  
ให้ใช้งานได้ปกติ ถ้าไม่ปกติให้วิเคราะห์หาสาเหตุ และด าเนินการแก้ไขใหม่อีกครั้ง 

(5) อัพโหลด บันทึกลงฐานข้อมูล  
ถ้าเป็น Link ที่หน่วยงานอ่ืนรับผิดชอบ หน้าที่ของผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ปฏิบัติดังนี้  

(1) ระงับ Link ที่ผิดปกติชั่วคราว และแจ้งผู้ดูแลให้ทราบ  
(2) รอผู้ดูแลแจ้งผลการแก้ไข  
(3) เมื่อผู้ดูแลเว็บไซต์คณะ/หน่วยงาน แก้ไขและแจ้งผลการแก้ไขมาแล้ว ทดสอบผล

หลังการแก้ไขแล้ว  
(4) เมื่อสถานะ Link เป็นปกตแิล้ว ให้ด าเนินการแก้ไข Link นั้นให้ใช้งานได้ปกติ  
(5) อัพโหลด บันทึกลงฐานข้อมูล 

ผู้ดูแลเว็บไซต์คณะ/หน่วยงาน ปฏิบัติดังนี้  
(1) วิเคราะห์หาสาเหตุ  
(2) ด าเนินการแก้ไข  
(3) ทดสอบผลหลังจากแก้ไขแล้ว 
(4) อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ 
(5) แจ้งผลการแก้ไขไปยังผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย     

14. อัพโหลดไฟล์ข้อมูล ระหว่างเครื่อง PC กับ Web Server ผ่านช่องทาง FTP      
     ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ การอัพโหลดไฟล์ข้อมูล ระหว่างเครื่อง PC กับ 

Web Server ผ่านช่องทาง FTP      
 

15. ส ารองข้อมูลเว็บไซต์ (Backup Website) 
      การส ารองข้อมูล (backup) คือ กระบวนการการเก็บส ารองข้อมูลไว้เพ่ือให้พร้อมใช้ใน

กรณีที่จ าเป็นต้องมีการกู้ข้อมูลกลับมาจากเหตุการณ์ข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย ดังนั้นการส ารอง
ข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในองค์กร 

     ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ เก็บส ารองข้อมูลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยไว้เพ่ือให้
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ปัจจุบันส ารองไว้ใน HDD External ผ่านช่องทาง FTP 

  งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร มีหน้าที่ จัดเตรียมพ้ืนที่และติดตั้งระบบ 
ปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่ายให้สามารถพร้อมใช้งาน 
 

5. การตรวจเอกสาร 
1. พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  
ตามที่ สนช. ได้ลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับ

แก้ไขเพ่ิมเติมจากฉบับ พ.ศ.2550 แล้ว เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 และได้มีประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
แล้วเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560 โดยใช้ชื่อว่า พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  และจะมีผลทันทีใน 120 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น 

สรุปสาระส าคัญของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ได้ ดังนี้ 
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1. สรุปภาพรวมการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นการกระท าความผิดต่อระบบ การกระท าความผิดต่อข้อมูล  
การกระท าความผิดของผู้ให้บริการ และการกระท าความผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 2. ข้อแตกต่างที่ส าคัญระหว่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2560 กับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 

ล าดับที่ ประเด็นที่แตกต่าง พ.ร.บ. ปี 2550 พ.ร.บ. ปี 2560 
1 ความผิดฐานส่งสแปม

โดยปกปิดแหล่งที่มา 
ปรับ 10,000 บาท ไม่เปิดโอกาสให้ปฏิเสธการตอบรับ 

ได้โดยง่าย ปรับ 200,000 บาท 
2 การเข้าถึง/เปิดเผย

วิธีการเข้าถึงระบบ/
ข้อมูล ด้านความมั่นคง 

ไม่มีโทษเฉพาะ ก าหนดโทษสูงสุด คือ 
จ าคุก 1 - 10 ปี และปรับ 
20,000 - 200,000 บาท 

3 การน าเข้าข้อมูลเท็จที่
กระทบต่อความมั่นคง 

เอาผิดกับการน าเข้าข้อมูลเท็จที่น่าจะ 
1) เสียหายต่อความม่ันคงของ
ประเทศ 
2) ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่
ประชาชน 

เอาผิดกับการน าเข้าข้อมูลเท็จที่น่าจะ 
1) เสียหายต่อความม่ันคงของ
ประเทศ 
2) เสียหายต่อความปลอดภัย
สาธารณะ 
3) เสียหายต่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ 
4) ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่
ประชาชน 

ภาพรวมการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 
 

 

- เข้าถึงระบบของผู้อื่น 
- เผยแพร ่
- ระงับ/ขัดขวาง/รบกวน ท าให้ระบบท างานไม่ได้ 

ระบบ 

 
 

- สนับสนุน/ยินยอมใหก้ระท าผิด 
- ไม่เก็บรักษาข้อมูลจราจร >= 90 วัน 

ผู้ให้บริการ 

- เข้าถึง – ดักจับ -ท าลาย/แก้ไข/ปลอมแปลง 
- น าเข้า/ส่งต่อ ข้อมูลปลอม/เท็จ/ลามก/ 
กระทบความมั่นคง 

- ระงับ/ขัดขวาง/รบกวน ท าให้ระบบท างานไม่ได ้

ข้อมูล 

       - เผยแพร่/ส่งมอบ ข้อมูลคอมฯ/ 
         ข้อมูลจราจร/ข้อมูลผู้ใช้บริการ 
       - ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 18-21 เพือ่หาผู้กระท าผิด 
       - ประมาท ท าให้ผู้อื่นรู้ขอ้มูล 

พนักงานเจ้าหน้าที ่

ผู้กระท าเป็นคนไทย  - รัฐบาลของประเทศที่ท าผิด / มีผู้ร้องขอ 
ผู้กระท าเป็นคนต่างด้าว - รัฐบาล/คนไทย เสียหาย และผู้เสียหายร้องขอให้ลงโทษ 

ต้องรับโทษ 
ภายในไทย 

จ าคุก/ปรับ/
ทั้งจ าท้ังปรับ 



 

 
 

9 WORK MANUAL 
KPRU WEB SITE 2017 

คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

ล าดับที่ ประเด็นที่แตกต่าง พ.ร.บ. ปี 2550 พ.ร.บ. ปี 2560 
4 ผู้ให้บริการที่ไม่ลบ

เนื้อหาผิดกฎหมาย 
รับผิดต่อเมื่อ “จงใจสนับสนุนหรือ
ยินยอม” 

- รับผิดต่อเมื่อให้ความร่วมมือ 
ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ 
- กรณีได้รับแจ้งเตือนแล้วลบออกไม่
ต้องรับโทษ 

5 การเผยแพร่ภาพตัดต่อ ผิดเฉพาะภาพคนที่ยังมีชีวิต ภาพคนตายก็อาจผิดได้ 
6 ให้ท าลายภาพตัดต่อ ไม่ได้ระบุไว้ ให้ยึดและท าลายภาพตัดต่อได้ 
7 เนื้อหาที่จะถูก Block 1) เป็นความผิดต่อความมั่นคงของ

ประเทศ 
2) เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย 
3) ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ
ศีลธรรมอันดี 

1) เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์ฯ ทุกประเภท 
2) เป็นความผิดต่อความมั่นคงของ
ประเทศ 
3) เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการ
ร้าย 
4) เป็นความผิดต่อกฎหมายอ่ืนที่ขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดี และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น
ร้องขอ 
5) ไม่เป็นความผิดต่อกฎหมายแต่ขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดี และคณะกรรมการกลั่นกรองมี
มติเอกฉันท์ 

8 ผู้ให้บริการมีหน้าที่
เก็บข้อมูลการใช้งาน 

เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน กรณีจ าเป็น
สั่งให้เก็บเพ่ิมได้ไม่เกิน 1 ปี 

เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน กรณี
จ าเป็น สั่งให้เก็บเพ่ิมได้ไม่เกิน 2 ปี 

9 คณะกรรมการตาม
กฎหมาย 

ไม่ได้ระบุ มีคณะกรรมการ 2 ชุด 
1) คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ 
แต่งตั้งโดยรัฐมนตรี มีจ านวน 3 คน 
คนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
2) คณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่ผิดกฎหมาย
แต่เข้าข่ายเนื้อหาที่จะถูก Block 
แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีมีได้มากกว่า 1 
คณะ แต่ละคณะประกอบด้วย
กรรมการจ านวน 9 คน ซึ่ง 3 ใน 9 
คน ต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชน
ด้านสิทธิมนุษยชน ด้าน
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ล าดับที่ ประเด็นที่แตกต่าง พ.ร.บ. ปี 2550 พ.ร.บ. ปี 2560 
สื่อสารมวลชน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

10 เงินพิเศษส าหรับ 
เจ้าพนักงาน 

ไม่ได้ระบุไว้ มีเงินเพ่ิมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ 

 

2. Webometrics 
 การประกาศผลจัดอันดับ (Webometrics Ranking of World Universities) จะท าทุกเดือน
มกราคม และกรกฎาคมของทุกปี มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 โดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab 
ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในสังกัด The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) 
สภาวิจัยแห่งชาติ (Spanish National Research Council - CSIC) ณ กรุงแมดดริด ประเทศสเปน  
มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.webometrics.info 
 Webometrics มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดความสามารถในการผลิต web publications และ
ความเป็น open access ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งเป็นการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บน
อินเทอร์เน็ต นอกเหนือจากการวัดด้วยดัชนีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย แบบที่เรา
รู้จักกันดี ที่เรียกว่า bibliometric indicators เท่านั้น หรือมองอีกแง่หนึ่งก็คือ วัดความสามารถในการ
เป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-university)" ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดอันดับคุณภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่อย่างใด 
 Webometrics เป็นศาสตร์ใหม่ เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ของเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์
ต่างๆที่สร้างขึ้น เน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านทางเว็บไซต์ การปรากฎตัว
บนอินเทอร์เน็ต และดูจ านวน Link จากเว็บไซต์ภายนอกทั่วโลกที่ท า Link มายังเว็บเพจ หรือวัดผล
กระทบการอ้างอิง ตามจ านวนของ link ที่ได้รับจากภายนอก (external inlinks / sitations หรือ 
site citations) ซึ่งจะแสดงถึง visibility และ impact ของ web publications นั้นๆ โดยมีความเชื่อ
ว่า เว็บไซต์จะสามารถสะท้อนผลงานและกิจกรรมของบรรดาศาสตราจารย์ อาจารย์หรือนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันได้ดี ทั้งในรูปแบบเป็นทางการ เช่น e-journals, repositories อ่ืนๆ หรือ
แบบไม่เป็นทางการ เช่น scholarly communication การเผยแพร่ผลงานไม่ว่าจะเป็น บทความวิจัย 
เอกสารการประชุมวิชาการ หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย หรือ pre-print ต่างๆ โดยผ่าน 
web publications มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่า และยังคงสามารถรักษามาตรฐานของระบบ peer review  
ที่ใช้ส าหรับบทความวิจัยได้เช่นเดิม มีผู้อ่านหรือเข้าถึงจ านวนมากกว่า หรือที่เรียกกันว่าเป็น "Open 
Access Initiatives" นอกจากนั้น ยังรวมถึง เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน มัลติมีเดีย 
ฐานข้อมูล ห้องสมุดดิจิตัล เอกสารจากการสัมมนา ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน 
ภาควิชา กลุ่มวิจัย หน่วยงานบริการ หรือแม้กระทั่งข้อมูลของแต่ละบุคคล เป็นต้น วิธีนี้จะท าให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาครัฐ หรือสังคม สามารถตรวจสอบและ
เข้าถึงแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับมหาวิทยาลัยในประเทศที่ก าลังพัฒนา 
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2.1 หลักเกณฑ์ และเทคนิคในการออกแบบเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน ในการจัดอันดับ Webometrics 
Ranking of World Universities 
 1. Institutional domain URL Naming เว็บไซต์ของคณะ หน่วยงานที่อยู่ในมหาวิทยาลัย 
ควรอยู่ภายใต้ Institutional domain เดียวกัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่ 
.kpru.ac.th 
 2. Content: Create การสรา้งฐานข้อมูลร่วมกัน อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างฐานข้อมูล โดยการเขียน หรือพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการบนเว็บไซต์ 
 - สร้างคลังเอกสารฉบับเต็มของสิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และ pre-prints ต่างๆ 
 - สร้าง Bibliographic Databases ฐานข้อมูลบรรณานุกรมเพ่ือการสืบค้น 
 -  สร้ า ง  Personal Webpages หรื อ  Official Webpages สนับสนุน ให้ บุ คล ากรของ
มหาวิทยาลัยจัดท าเว็บไซต์ส่วนบุคคล หรือกลุ่มวิจัย เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลงานทางวิชาการของตนเอง 
 - จัดท าเว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
 - Electronic Journals มีเวบ็ไซต์ส าหรับจัดเก็บ และเผยแพร่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. Content: Convert การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย หรือข้อมูลในเชิงอนุรักษ์ของ
มหาวิทยาลัย ให้อยู่ในรูปแบบ Electronic และจัดท าเป็นเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ จะเป็นการช่วยเพ่ิม
ปริมาณเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ 
 4. Interlinking เว็บไซต์ของคณะ และหน่วยงาน ควรได้รับการเชื่อมโยง link จากภายนอก  
ซึ่งหมายถึงหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การเชื่อมโยง link จากเว็บไซต์หลักของคณะมาที่เว็บไซต์
ของหน่วยงานย่อยภายใน หรือเชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์ของหน่วยงานอ่ืนในแวดวงวิชาการเดียวกัน  
หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีความร่วมมือกัน ดังนั้นควรตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเองที่ไม่ได้รับการ 
link จากภายนอกเลย สาเหตุอาจจะมาจากการออกแบบไม่ดี ข้อมูลไม่ครบ หรือใช้ภาษาไม่สากล 
 5. Language ควรใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นภาษาสากล โดยเฉพาะหน้าหลักของเว็บไซต์ 
และเอกสารทางวิชาการ และข้อมูลภายในเว็บไซต์ควรจะเป็น 2 ภาษา มีทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 
 6. Rich and media files ควรจัดแสดงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็น rich files ได้แก่ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ .pdf, .doc, .ppt นอกจากนั้น ควรจัดท า web repositories ซึ่งเป็นการ
แสดงข้อมูลประเภท media files เช่น ไฟล์วีดิโอ เสียง บทสัมภาษณ์ ภาพถ่ายดิจิตอล ภาพกราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 
 7. Search engine การออกแบบเว็บไซต์ที่สะดวกและง่ายต่อการค้นหาของ Search engine 
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ Flash, JavaScript, Deep nested directories, การสร้างฐานข้อมูล หรือการใช้ 
Dynamic pages เนื่องจากท าให้ robot access ของ Search engine ค้นหาเว็บไซต์ไม่พบ 
 8. Popularity and statistics ควรมีการตรวจสอบและวิเคราะห์สถิติการเข้าใช้เว็บ มีการ
แสดงข้อมูลสถิติจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชม แหล่งที่มาของผู้เข้าเยี่ยมชม (หน่วยงาน/สถาบัน/ประเทศ)  
ค าส าคัญที่นิยมใช้ในการค้น หรือ keywords ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล และ web pages หรือข้อมูล 
บนเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมที่ถูกเรียกใช้บ่อย 
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 9. Archiving and persistence ควรมีการจัดเก็บ หรือท าส าเนาข้อมูลเดิม หรือข้อมูลเก่า 
ภายในเว็บไซต์ไว้อย่างเป็นระบบ ก่อนการปรับปรุงทุกครั้ง และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ ไม่สูญหาย 
แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บปัจจุบันไปแล้ว 
 10. Standards for enriching sites ควรตั้งชื่อ title หรือ descriptive metatags ของเว็บ
เพจทุกหน้าได้อย่างเหมาะสม และสื่อความหมาย เพ่ือเพ่ิม visibility ของเว็บซึ่งอาจใช้มาตรฐานของ 
Dublin Core เพ่ือบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน ค าส าคัญ หรือข้อมูลอ่ืนๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใส่ keywords ก ากับไว้ใน source code ของเว็บเพจเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการเข้าถึง
ของ search engines ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 
 

2.2 เทคนิคในการจัดท าเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้ Search engine สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ 
ได้ง่ายขึ้น 
 การสร้าง Web Indicators มีเป้าหมายหลัก คือท าให้ Web publications ไม่เป็นเพียงแค่
การกระจายและเผยแพร่ความรู้เท่านั้น แต่จะสามารถเป็นดัชนีชี้วัดปริมาณ (volume) การปรากฎตัว
บนอินเทอร์เน็ต (visibility) และผลกระทบการอ้างอิง (impact) ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น
ได้ด้วย โดยในการสร้างเว็บไซต์ที่ดีนั้นสามารถอาศัยหลักการ SEO (Search Engine Optimization) 
ซึ่งจะสอดคล้องกับกระบวนการจัดอันดับของ Webometrics 
 

2.3 Link Analysis และ เกณฑ์การให้คะแนนของ Webometrics (January 2017) 
 - Presence จ านวนเพจทั้งหมดของเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเดียวกัน โดยจะนับจ านวนไฟล์ทุก
ชนิดรวมไปถึงไฟล์ PDF ตามจ านวนที่วัดได้จาก Google คิดคะแนนเป็น 10% 
 - Visibility นับจากจ านวนของเครือข่ายภายนอก (subnet) ที่มีการเชื่อมโยงกลับมายัง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะพิจารณาจากค่าสูงสุดของแหล่งข้อมูล ใช้วิธีการวัด external inlinks 
จาก providers สองค่ายคือ ahrefs และ Majestic รวมกันแล้วหารด้วย 2 คิดคะแนนเป็น 50% 
 - Transparency จ านวนของการอ้างอิงจากผู้เขียนที่มีอันดับสูง โดยใช้ Google Scholar 
Citation เป็นเครื่องมือ คิดคะแนนเป็น 10% 
 - Excellence คิดคะแนนจาก Scimago โดยเลือกเอาจาก 10% ของ papers ที่ถูก cited 
มากที่สุด เลือกมาจากปี 2010-2014 คิดคะแนนเป็น 30% 
 

 3. หลักในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี 
  หลักการในการเริ่มต้นที่ดีในการออกแบบเว็บไซต์ 
  1. การวางแผนล่วงหน้า 

• ควรมีการสร้างเค้าโครงลงบนกระดาษเสียก่อน ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้สามารถจัด
ระเบียบโครงสร้างต่างๆของเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 

• ควรมีการเก็บรวบรวมวัสดุ ได้แก่ แฟ้มเนื้อหา แฟ้มภาพ แฟ้มเสียง หรือ
ภาพถ่าย เป็นต้น โดยควรเก็บไว้ในลักษณะของแฟ้มต้นฉบับ (source files) 

2. รวบรวมจัดระเบียบ 
• ควรมีการจัดเก็บรวมกันไว้ในโฟลเดอร์ โดยการสร้างโฟลเดอร์ย่อยๆซึ่งอาจมี

หลายระดับก็ได้ เพื่อสามารถเลือกไฟล์มาใช้ได้อย่างสะดวก 
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• ตัวเลือกในแต่ละหน้าจะต้องมีจานวนที่ไม่มากจนเกินไป 
• ไม่ควรให้เว็บไซต์มีระดับความลึกท่ีมากเกินไป ผู้อ่านไม่ควรต้องคลิกผ่านไปเกิน

กว่า 5 หน้าจึงจะถึงเนื้อหาที่ต้องการ 
3. การน าทาง (Navigation) 

• การสร้างเครื่องมือน าทาง ซึ่งได้แก่ แถบเครื่องมือ (toolbar) หรือเมนู (menu) 
ควรค านึงถึงความรวดเร็วในการเข้าถึงสารสนเทศของผู้อ่านเป็นหลัก ผู้ใช้สามารถไปสู่ส่วนต่างๆได้โดย
ไม่จ าเป็นต้องย้อนกลับมาที่หน้าโฮมเพจหรือสารบัญทุกครั้ง 

• ระบบน าทางที่ใช้งานง่าย โดยวางไว้ต าแหน่งเดียวกันของทุกหน้า มีการใช้
ไอคอน กราฟิก หรือข้อความส าหรับเชื่อมโยงที่คงที่ และชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 

• ควรใช้เครื่องมือน าทางในลักษณะเป็นกราฟิก ที่สื่อความหมายร่วมกับ
ค าอธิบายที่ชัดเจนเพ่ือดึงดูดใจให้ผู้ใช้ใช้งาน แต่หากเป็นไซต์ค่อนข้างใหญ่มีส่วนต่างๆให้เลือกมากควร
ใช้เครื่องมือน าทางในลักษณะเป็นข้อความ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ 

• ไม่ควรออกแบบแถบเครื่องมือให้ใหญ่เกินไปเพราะจะท าให้กินเนื้อที่ของหน้า
เว็บ และยังท าให้การโหลดช้าด้วย 

• ควรออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่
ต้องผ่านการคลิกมากเกินไป การออกแบบโครงสร้างสารสนเทศล่วงหน้าจะช่วยลดขั้นตอนในการ
เข้าถึงสารสนเทศของผู้เรียนได้ 

• ไม่ควรมีหน้าที่เป็นทางตัน (dead-end pages) เว็บเพจแต่ละหน้าจะต้องมีลิงค์
อย่างน้อย 1 ลิงค์ไม่ควรออกแบบเว็บเพจที่ไม่มีทางไปเพราะท าให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกสับสนและหลงทาง 

• ควรมีการออกแบบการใช้ปุ่มต่างๆให้เหมาะสม เพ่ือเชื่อมโยงไปในเว็บก่อน-หลัง
ตามล าดับที่ตายตัว โดยการจัดหาปุ่มหน้าถัดไป (next) และหน้าที่แล้ว (back) เป็นสิ่งจ าเป็น 

4. เกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐานเป็นสิ่งส าคัญในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี เพราะจะช่วยผู้ใช้ไม่ให้

เกิดความสับสน เกณฑ์ที่ส าคัญๆ 
• การออกแบบโดยค านึงถึงความคงตัว (consistency) การออกแบบเส้นแนวใน

การแบ่งส่วนเนื้อหาที่ต่างกันออกจากกัน ที่นิยมส่วนใหญ่จะแบ่งพ้ืนที่ใช้งานออกเป็น 3 ส่วน ขึ้นอยู่กับ
เนื้อหา และการออกแบบเว็บไซต์ที่เหมาะสม 

• สามารถแสดงผลได้ในทุกระบบปฏิบัติการและที่ความละเอียดหน้าจอที่ต่างกัน
อย่างไม่มีปัญหา สิ่งเหล่านี้จะยิ่งมีความส าคัญมากขึ้น ส าหรับเว็บที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก หรือมี
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 

• การก าหนดเส้นกริดเพ่ือให้เกิดความสม่ าเสมอกับโครงร่างของแต่ละหน้า ส่งผล
ให้การส ารวจเว็บเพจเป็นไปได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น กริดอาจจะอยู่ในรูปแบบการแบ่งคอลัมน์ที่ชัดเจน 
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โดยใช้ตาราง เส้น หรือสีสันที่แบ่งเป็นขอบเขตอย่างชัดเจน และจะมีการปรากฎส่วนประกอบต่างๆ
ค่อนข้างสม่ าเสมอ เช่น การวางชื่อหน้า รูปภาพ หรือข้อความ ในต าแหน่งเดียวกันทุกหน้า 

• คงตัว และการสร้างล าดับขั้นของแบบการพิมพ์เพ่ือให้ผู้ใช้สังเกตเห็นล าดับ
ความส าคัญของเนื้อหา 

5. เนื้อหา (Content) 
  เนื้อหาที่มีประโยชน์ เนื้อหาเป็นสิ่งที่สาคัญท่ีสุดในเว็บไซต์ ดังนั้นควร 
  - จัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้อง และสมบูรณ์  
  - มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ  
  - เนื้อหาไม่ควรซ้ ากับเว็บไซต์อ่ืน จึงจะดึงดูดความสนใจ 
  - ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน้าไม่ควรมีจ านวนมากเกินไป พบว่า 85% ของผู้ใช้จะไม่
อ่านข้อความจนจบ จ านวนที่เหมาะสมในการอ่านแต่ละบรรทัดในหนึ่งคอลัมน์ ได้แก่ 55-60 ตัวอักษร 
หรือประมาณ 9-10 ค าต่อบรรทัด ส่วนตัวอักษรภาษาไทยมีความกว้างมากว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
จ านวนที่เหมาะสม ได้แก่ 28 ตัวอักษรเท่านั้น 
  - เนื้อหาที่ส าคัญและจ าเป็นจะต้องออกแบบให้อยู่ส่วนบนของหน้าเว็บเสมอ พบว่า 
10% ของผู้ใช้ไม่เคยเลื่อนหน้าเพ่ืออ่านเนื้อหาในส่วนล่างของหน้าจอเลย จึงควรลดการคลิกเลื่อน
จอภาพ(Scrolling ) เพ่ืออ่านข้อมูลยาวๆ ในหน้าจอ 
  - หลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างการเข้าถึงเนื้อหาที่สลับซับซ้อน และแบ่งโครงสร้าง
เนื้อหาให้ตืน้ขึ้น เนื่องจากผู้ใช้จะไม่อดทนต่อการดาวน์โหลดของข้อมูลที่ช้าเกินไป 
  - ควรทดสอบการท างานของลิงค์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เว็บมาสเตอร์จะต้องหมั่นอัพเดทและตรวจสอบอยู่เสมอ 
เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือของเว็บ 

6. การออกแบบ (Design) 
• ความเรียบง่าย (Simplicity) ควรออกแบบให้ดูรู้สึกสบายตา ไม่ซับซ้อน และ 

ใช้งานได้สะดวก ไม่มีกราฟิกหรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ใช้ชนิดและสีของตัวอักษรไม่มาก
จนเกินไปให้วุ่นวาย สีสันจะท าให้ผู้ชมเว็บรับรู้อารมณ์ของเว็บ และเรื่องราวที่น าเสนอได้ ควรเลือกสีให้
เหมาะสมกับเนื้อหา แต่ละสีให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน เช่น สีฟ้า สีเหลือง ให้ความรู้สึกสดใส และ
อบอุ่น สีแดงให้ความรู้สึกสนุกสนาน ร้อนแรง และสีน้ าเงิน มั่งคง เข้มแข็ง 

• ความสม่ าเสมอ (consistency) ได้แก่ ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ เช่น 
รูปแบบของหน้า สไตล์ของกราฟิก ระบบเนวิเกชันและโทนสี ควรมีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์ 

• การใช้ฟอนต์ ( Font ) ซี่งถ้าต้องการความสวยงาม ต้องมีขนาดคงที่ ชนิดและสี
ของตัวอักษรไม่มากจนเกินไปท าให้วุ่นวาย ควรจัดท าเป็น Image Text ( ข้อความที่แปลงเป็นภาพ ) 
เสียก่อนที่จะน ามาเสนอบนเว็บ จะช่วยได้มาก และส าหรับภาษาอังกฤษ font ที่ได้รับความนิยมว่า
อ่านง่ายบนเว็บได้แก่ New century Schoolbook, Bookman และ Palatino ส่วนภาษาไทยควร
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เลือกใช้ตัวพิมพ์ที่ระบบ Windows ให้มากับโปรแกรมปฏิบัติการ และขนาดของตัวพิมพ์ควรอยู่ที่ความ
สูงประมาณ 3-4 มิลลิเมตร 

• ภาพกราฟิกหรือข้อความ (Graphic) 
   - ใช้กราฟิกที่สื่อความหมายร่วมกับค าอธิบายที่ชัดเจน คุ้นเคย และเป็นเหตุ
เป็นผลส าหรับผู้ใช้ เช่น เมื่อเนื้อหากล่าวถึงเรื่องของการใช้งานคอมพิวเตอร์ กราฟิกที่ใช้ในการ
ออกแบบก็ควรจะเป็นรูป คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ใช่รูปดอกไม้ หรือตัวการ์ตูนต่างๆ ที่
ไม่เก่ียวข้องกับเนื้อหา 
   - ภาพที่ใช้ควรอยู่ในตระกูล jpg - gif แต่ในปัจจุบันโปรแกรมทั่วๆไปมี
ความสามารถแปลงไฟล์ให้ได้จากหลายสกุล 
   - การใช้ภาพเคลื่อนไหวมากจนเกินไป หรือเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 
ก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้ใช้ และดึงความสนใจได้ 

• ให้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ออกแบบให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้งานได้อย่าง่ายดาย 
และสะดวกท่ีสุด โดยมีการใช้ส่วนต่อประสานของกราฟิกเข้าช่วย หลีกเลี่ยงการออกแบบที่หวือหวาแต่
ไร้ประโยชน์ เช่น กราฟิกเต้นระบ า ตัวอักษรกระพริบได้ ฯลฯ 

• ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) 
  - การออกแบบเว็บไซต์ควรค านึงถึงลักษณะขององค์กร เพราะรูปแบบของ

เว็บไซต์จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้น ๆ เช่น ถ้าเป็นเว็บไซต์ของทางราชการ 
จะต้องดูน่าเชื่อถือไม่เหมือนสวนสนุก ฯลฯ 

  - ควรใช้ Theme ที่คล้ายๆ กันทุกหน้า การใช้โทนสี หรือกราฟิกจะมีผลต่อ
รูปแบบของเว็บไซต์อย่างมาก จึงต้องเลือกใช้องค์ประกอบเหล่านี้อย่างเหมาะสมจะทาให้ผู้ชมเว็บไซต์
จดจ าเว็บได้ง่ายขึ้น 

7. ผู้ใช้งาน (User) 
• ควรมีการออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด อาจจะ

ต้องค านึงว่ากลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์คือใคร วัยเด็ก วัยรุ่น หรือวัยท างาน และออกแบบให้เหมาะสม 
• ต้องพิจารณาถึงอุปกรณ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้ด้วย ไม่ควรออกแบบ

กราฟิก หรือภาพเคลื่อนไหว ที่มีความใหญ่ของไฟล์มาจนเกินไป ท าให้มีปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์
ของผู้ใช้บางเครื่องที่มีการเข้าถึงข้อมูลที่จ ากัด เช่นโมเด็มความเร็วต่ า ท าให้ต้องรอดาวน์โหลดนาน  
แต่หากผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นผู้ ใช้ที่มีการเข้าถึงข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การใช้กราฟิกเป็นสิ่งที่เหมาะสม 

• ควรมีช่องทางในการให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสในการส่งข้อมูลป้อนกลับมายังเว็บ
มาสเตอร์ได้โดยตรงแบบไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการสื่อสารแบบเวลาเดียวกัน เช่น chat หรือใน
ลักษณะของการสื่อสารต่างเวลากัน เช่น e-mail หรือ webboard 

• ส ารวจความคิดเห็น และความต้องการของผู้ใช้ เพ่ือน ามาพัฒนา และปรับปรุง
แก้ไขในครั้งต่อไป 
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3.1 หลักการท า SEO เบื้องต้น 
 การท า SEO หรือ Search Engine Optimizer นั้นเป็นการท าให้โครงสร้างข้อมูลภายใน
เว็บไซต์ท าให้ Crawler หรือ Search Engine นั้นสามารถเข้ามาเก็บข้อมูลในเนื้อหาได้ง่าย ซึ่งใน
หลักการให้คะแนนของ Webometrics นั้น มีการ crawl data ซึ่งมีหลักการเดียวกับ Search Engine 
 ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้การออกแบบ Style Sheet CSS ซึ่งเป็นการออกแบบเพ่ือให้เกิด 
ความง่ายต่อ Search Engine ให้เข้ามา Crawl ข้อมูลได้ง่ายที่สุดนั่นเอง 
 

สิ่งท่ีควรท าส าหรับ SEO 
 1. ท าการ Update เนื้อหาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ Search Engine นั้นสามารถหาข้อมูลเพิ่มได้ 
 2. ควรแสดงข้อมูลที่ไม่ยาวเกินไป ถ้ายาวมากให้ท าเป็นอีกหน้าหนึ่งเป็น link ที่เชื่อมต่อไป 
 3. ขนาดของ file ต่าง ๆ ของ Web Page ท าให้มีขนาดเล็กที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อการ Crawl 
 4. การใช้ Keyword ของ Title ในทุก ๆ หน้า ไม่ควรซ้ ากัน 
 5. ควรจัดเก็บไฟล์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ปนประเภทกัน 
 6. ควรมีลิงค์ที่เก่ียวข้อง ในส่วนท้ายของทุกๆหน้าเพจที่มีการน าเสนอ Content 
 

ข้อห้ามในการท า SEO 
 1. หลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรม เช่น โปรแกรมท่ี Generate หน้าเพจต่างๆ Search Engine จะ
จับได้ทั้งหมด 
 2. การท า Robots Invite บ่อยครั้งเกินไป จนรบกวนระบบ 
 3. การท า link ในหน้าเดียวกันมากจนเกินไปส่งผลเสียต่อการค้นหาของ Search Engine 
 4. ไม่ควรมี link ที่ใช้งานไม่ได้อยู่ ส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือ 
 
การจัดท าเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านงานวิจัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สู่ Google Scholar 
 ตามหลักเกณฑ์การคิดคะแนนของ Webometrics Ranking นั้นคะแนนส่วนส าคัญอีกส่วน
หนึ่งคือคะแนนของ Scholar ซึ่งคิดเป็น 10% Scholar จึงเป็นส่วนส าคัญในการแสดงถึงความเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) ได้เป็นอย่างด ี
 

Google Scholar คืออะไร 
 Google Scholar เป็นวิธีในการค้นหางานเขียนทางวิชาการต่าง ๆ สามารถค้นหาในสาขาวิชา
และแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้จากจุดเดียว บทความ peer-reviewed วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทคัดย่อ และ
บทความจากสานักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวงวิชาชีพ ที่เก็บร่างบทความ มหาวิทยาลัย และองค์กรด้าน
การศึกษาอ่ืนๆ 
 การ Search ข้อมูลของ Google Scholar นั้นแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ 
  1. Search จากตัว Google Scholar โดยตรง 
  2. Search โดยดึงจากฐานข้อมูลของ www.worldcat.org 
 ซึ่งจากการค านวณคะแนนของ Webometrics มีวิธีการคิดคะแนนอ้างอิงจากการนับจ านวน
ผลการค้นหาด้วยค าค้นจาก Google Scholar มาใช้ในการค านวณ เช่น ใส่ค าค้นว่า kpru.ac.th ลงใน 
Google Scholar เป็นต้น โดย Webometrics มี robot ที่ใช้ในการ Crawl Data ในเว็บไซต์ของ 
แต่ละมหาวิทยาลัยได้โดยตรงมีลักษณะเหมือนกับ Robot ของ Google Scholar 



 

 
 

17 WORK MANUAL 
KPRU WEB SITE 2017 

คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

ขั้นตอนการท าข้อมูลในส่วนของ Scholar เพื่อให้เป็นที่รู้จักของ Google Scholar 
  1. ท า Library Search โดยเข้าร่วมกับ Worldcat OCLC 
  2. ท า Library links 
 โดยขั้นตอนของการท านั้นจะเน้นในการเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ซึ่งผู้จัดท าเว็บไซต์นั้นจะต้องมีการเก็บข้อมูลในส่วนของงานวิจัยที่อยู่ในรูปแบบ 
PDF DOC PPT ฯลฯ ไว้ในฐานข้อมูลหรือแฟ้มที่จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วจึ งจัดท า
เว็บไซต์ให้อยู่ในรูปแบบของการดึงข้อมูลขึ้นมาเพ่ือเผยแพร่ไฟล์นั้น ๆ ได้โดยการเขียน Script ของ 
SEO ครอบข้อมูลเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น 
 การเรียกลิงค์ข้อมูลภายในฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมภาษา PHP ท าการเรียกไฟล์งานวิจัยขึ้นมาแสดง 
 <a title=<? echo $research_detail; ?> href=”<? echo $research_name; ?>” 
 target=”_self”><? echo $research_name; ?></a> 
 

 หลังจากท่ีท าการเขียน Script ในการเผยแพร่ข้อมูลเสร็จแล้วนั้นให้ท าการเข้าร่วมกับเว็บไซต์ 
Woldcat OCLC ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ฐานข้อมูลด้านงานวิจัยที่ร่วมกับ Google Scholar ที ่
 

  http://www.worldcat.org/registry/Institutions/ 
 

 หลังจากที่เข้าร่วมกับ OCLC Worldcat แล้วส่งอีเมล์ถึง ผู้ดูแลระบบ Google Scholar  
เพ่ือท าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นจะต้องท าการ Library Links การตั้งค่าที่ 
Scholar Search 
  http://scholar.google.com/intl/th/scholar/librarylinks.html 
และท าการตั้งค่าที่ 
  http://scholar.google.com/scholar_preferences?hl=th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
หน่วยพัฒนาเว็บไซต์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏบิัต ิ(Standard Operating procedure) เร่ือง บริหารจัดการส่วนหัวเว็บไซต์ (Header) 
มีผลบังคับใช.้............./................/.................ปรับปรงุครั้งที่............/................/..................ก าหนดการปรบัปรุง............/................/............... 

หน่วยงานที่จัดท า หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้รับผดิชอบ นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง วันจัดท า 10 พฤษภาคม 2560  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น

รับข้อมูลข่าว

เรียบเรียงเน้ือหา

เตรียมข้อมูลภาพประกอบ

จัดท าแบนเนอร์ 

อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์

แก้ไข/ปรับปรุง

ไม่ถูก

ถูก

สิ้นสุด

ส่งข้อมูลสารสนเทศการรับสมัครนักศึกษาท่ี Admin KPRU 
ประสานงานไว้ เพื่อน ามาประกอบการจัดท าส่วนหัวเว็บไซต์

ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จัดท าเว็บเพจ

ตรวจเช็คข้อมูลและ
การแสดงผลบน Browser

เชื่อมโยงลิงค์



 

 
 WORK MANUAL 

KPRU WEB SITE 2017 
คู่มือปฏิบตัิงาน 

การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยพัฒนาเว็บไซต์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏบิัต ิ(Standard Operating procedure) เร่ือง บริหารจัดการเมนูหลัก (Main menu) 

มีผลบังคับใช.้............./................/.................ปรับปรงุครั้งที่............/................/..................ก าหนดการปรบัปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้รับผดิชอบ นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง วันจัดท า 10 พฤษภาคม 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น

เพิ่ม/ลบ/แก้ไขรายการต่างๆ 
ในเมนูหลัก ตามกลุ่มผู้ใช้งาน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง  

อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์

แก้ไข/ปรับปรุง

ไม่ถูก

ถูก

สิ้นสุด

ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ตรวจเช็คข้อมูลและ
การแสดงผลบน Browser



 

 
 WORK MANUAL 

KPRU WEB SITE 2017 
คู่มือปฏิบตัิงาน 

การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยพัฒนาเว็บไซต์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏบิัต ิ(Standard Operating procedure) เร่ือง บริหารจัดการป้ายประกาศข่าว (News Slider) 

มีผลบังคับใช.้............./................/.................ปรับปรงุครั้งที่............/................/..................ก าหนดการปรบัปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้รับผดิชอบ นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง วันจัดท า 10 พฤษภาคม 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เริ่มต้น

รับข้อมูลข่าว

เรียบเรียงเน้ือหา

เตรียมข้อมูลภาพประกอบ

อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์

แก้ไข/ปรับปรุง

ไม่ถูก

ถูก

สิ้นสุด

ส่งข้อมูลข่าวท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ลงเว็บ
ผ่านระบบ KPRU PR NEWS

ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบแบนเนอร/์
จัดท าเว็บเพจ/แปลงไฟล์

ตรวจเช็คข้อมูลและ
การแสดงผลบน Browser

เชื่อมโยงลิงค์
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KPRU WEB SITE 2017 
คู่มือปฏิบตัิงาน 

การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยพัฒนาเว็บไซต์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏบิัต ิ(Standard Operating procedure) เร่ือง บริหารจัดการระบบประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย (KPRU News) 

มีผลบังคับใช.้............./................/.................ปรับปรงุครั้งที่............/................/..................ก าหนดการปรบัปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้รับผดิชอบ นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง วันจัดท า 10 พฤษภาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น

รับข้อมูลข่าว

เป็นข่าวประกาศหลัก ข่าวรับสมัครงาน

จัดกลุ่มเป็นข่าวสมัครงาน

แปลงไฟล์เป็น PDF ตรวจเช็คข้อมูลและ
การแสดงผลบน Browser

แก้ไข/ปรับปรุง

ไม่ถูก

ถูก

ไม่ใช่

ใช่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

จัดกลุ่มเป็นข่าวจัดซ้ือจัดจ้าง

ตรวจเช็คข้อมูลและ
การแสดงผลบน Browser

แก้ไข/ปรับปรุง

ไม่ถูก

ถูก

ใช่

จัดกลุ่มเป็นจดหมายข่าว

ตรวจเช็คข้อมูลและ
การแสดงผลบน Browser

แก้ไข/ปรับปรุง

ไม่ถูก

ถูก

จัดกลุ่มเป็นข่าวหลัก

เตรียมข้อมูลภาพประกอบ

สิ้นสุด

เชื่อมโยงลิงค ์

อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์

ตรวจเช็คข้อมูลและ
การแสดงผลบน Browser

แก้ไข/ปรับปรุง

ถูก

ไม่ถูก

ตรวจเช็คข้อมูลและ
การแสดงผลบน Browser

แก้ไข/ปรับปร ุง

ไม ่ถูก

ถูก

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล งานการเจ้าหน้าท่ี

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์

บันทึกลง
ฐานข้อ มูล

ส่งข้อม ูลข่าวที่ต้องการ
ประชาสัมพันธ์ลงเว ็บผ่าน
ระบบ KPRU PR NEWS

รูปแบบข่าวประกาศ
WEB PDF

ประกวดราคา

จัดกลุ่มเป็นประกวดราคา

แก้ไข/ปรับปรุง

ตรวจเช็คข้อมูลและ
การแสดงผลบน Browser

ไม่ถูก

ถูก

ไม่ใช่

ใช่

สร้างเว ็บเพจ
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KPRU WEB SITE 2017 
คู่มือปฏิบตัิงาน 

การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยพัฒนาเว็บไซต์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏบิัต ิ(Standard Operating procedure) เร่ือง บริหารจัดการเมนูปฏิทินกิจกรรม (Upcoming events)  

มีผลบังคับใช.้............./................/.................ปรับปรงุครั้งที่............/................/..................ก าหนดการปรบัปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้รับผดิชอบ นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง วันจัดท า 10 พฤษภาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น

เรียบเรียงเน้ือหา

จัดท าป้ายกิจกรรมเร็วๆน้ี

อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์

แก้ไข/ปรับปรุง

ไม่ถูก

ถูก

สิ้นสุด

ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ตรวจเช็คข้อมูลและ
การแสดงผลบน Browser

เตรียมข้อมูลภาพประกอบ

เชื่อมโยงลิงค์
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KPRU WEB SITE 2017 
คู่มือปฏิบตัิงาน 

การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยพัฒนาเว็บไซต์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏบิัต ิ(Standard Operating procedure) เร่ือง บริหารจัดการโฆษณาภายในมหาวิทยาลัย  

มีผลบังคับใช.้............./................/.................ปรับปรงุครั้งที่............/................/..................ก าหนดการปรบัปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้รับผดิชอบ นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง วันจัดท า 10 พฤษภาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เริ่มต้น

เรียบเรียงเน้ือหา

จัดท าโฆษณา

อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์

แก้ไข/ปรับปรุง

ไม่ถูก

ถูก

สิ้นสุด

ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ตรวจเช็คข้อมูลและ
การแสดงผลบน Browser

เตรียมข้อมูลภาพประกอบ



 

 
 WORK MANUAL 

KPRU WEB SITE 2017 
คู่มือปฏิบตัิงาน 

การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยพัฒนาเว็บไซต์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏบิัต ิ(Standard Operating procedure) เร่ือง บริหารจัดการ Sidebar 

มีผลบังคับใช.้............./................/.................ปรับปรงุครั้งที่............/................/..................ก าหนดการปรบัปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้รับผดิชอบ นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง วันจัดท า 10 พฤษภาคม 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น

เชื่อมโยงลิงค์ท่ีเกี่ยวข้อง

อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์

แก้ไข/ปรับปรุง

ไม่ถูก

ถูก

สิ้นสุด

ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ตรวจเช็คข้อมูลและ
การแสดงผลบน Browser

จัดท าแบนเนอร์

เตรียมข้อมูลภาพประกอบ



 

 
 WORK MANUAL 

KPRU WEB SITE 2017 
คู่มือปฏิบตัิงาน 

การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยพัฒนาเว็บไซต์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏบิัต ิ(Standard Operating procedure) เร่ือง บริหารจัดการภาพกิจกรรม (Gallery) 

มีผลบังคับใช.้............./................/.................ปรับปรงุครั้งที่............/................/..................ก าหนดการปรบัปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้รับผดิชอบ นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง วันจัดท า 10 พฤษภาคม 2560 

 

เริ่มต้น

รับข้อมูลและรูปภาพ

เรียบเรียงรายละเอียดหัวข้อ

เตรียมข้อมูลภาพประกอบ

ปรับขนาดรูปภาพ 

ส่งข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

1

 
 



 

 
 WORK MANUAL 

KPRU WEB SITE 2017 
คู่มือปฏิบตัิงาน 

การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยพัฒนาเว็บไซต์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏบิัต ิ(Standard Operating procedure) เร่ือง บริหารจัดการรูปกิจกรรม (Gallery) 

มีผลบังคับใช.้............./................/.................ปรับปรงุครั้งที่............/................/..................ก าหนดการปรบัปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้รับผดิชอบ นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง วันจัดท า 10 พฤษภาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์

แก้ไข/ปรับปรุง

ไม่ถูก

ถูก

สิ้นสุด

ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

เพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อความ
Gallery ในหน้าโฮมเพจ

ตรวจเช็คข้อมูลและ
การแสดงผลบน Browser

เชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ท่ี
เกี่ยวข้อง  

1



 

 
 WORK MANUAL 

KPRU WEB SITE 2017 
คู่มือปฏิบตัิงาน 

การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยพัฒนาเว็บไซต์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏบิัต ิ(Standard Operating procedure) เร่ือง บริหารจัดการป้ายประชาสัมพันธ์  

มีผลบังคับใช.้............./................/.................ปรับปรงุครั้งที่............/................/..................ก าหนดการปรบัปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้รับผดิชอบ นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง วันจัดท า 10 พฤษภาคม 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เริ่มต้น

รับข้อมูลข่าว/
แยกประเภทข่าว

เรียบเรียงเน้ือหา

เตรียมข้อมูลภาพประกอบ

อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์

แก้ไข/ปรับปรุง

ไม่ถูก

ถูก

สิ้นสุด

ส่งข้อมูลข่าวท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ลงเว็บ
ผ่านระบบ KPRU PR NEWS

ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบแบนเนอร/์
จัดท าเว็บเพจ/แปลงไฟล์

ตรวจเช็คข้อมูลและ
การแสดงผลบน Browser

เชื่อมโยงลิงค์



 

 
 WORK MANUAL 

KPRU WEB SITE 2017 
คู่มือปฏิบตัิงาน 

การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยพัฒนาเว็บไซต์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏบิัต ิ(Standard Operating procedure) เร่ือง บริหารจัดการประกวด แข่งขัน 

มีผลบังคับใช.้............./................/.................ปรับปรงุครั้งที่............/................/..................ก าหนดการปรบัปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้รับผดิชอบ นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง วันจัดท า 10 พฤษภาคม 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เริ่มต้น

รับข้อมูลข่าว/
แยกประเภทข่าว

เรียบเรียงเน้ือหา

เตรียมข้อมูลภาพประกอบ

อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์

แก้ไข/ปรับปรุง

ไม่ถูก

ถูก

สิ้นสุด

ส่งข้อมูลข่าวท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ลงเว็บ
ผ่านระบบ KPRU PR NEWS

ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบแบนเนอร/์
จัดท าเว็บเพจ/แปลงไฟล์

ตรวจเช็คข้อมูลและ
การแสดงผลบน Browser

เชื่อมโยงลิงค์



 

 
 WORK MANUAL 

KPRU WEB SITE 2017 
คู่มือปฏิบตัิงาน 

การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยพัฒนาเว็บไซต์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏบิัต ิ(Standard Operating procedure) เร่ือง บริหารจัดการข่าวฝากประชาสัมพันธ ์

มีผลบังคับใช.้............./................/.................ปรับปรงุครั้งที่............/................/..................ก าหนดการปรบัปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้รับผดิชอบ นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง วันจัดท า 10 พฤษภาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เริ่มต้น

รับข้อมูลข่าว/
แยกประเภทข่าว

เรียบเรียงเน้ือหา

เตรียมข้อมูลภาพประกอบ

อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์

แก้ไข/ปรับปรุง

ไม่ถูก

ถูก

สิ้นสุด

ส่งข้อมูลข่าวท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ลงเว็บ
ผ่านระบบ KPRU PR NEWS

ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบแบนเนอร/์
จัดท าเว็บเพจ/แปลงไฟล์

ตรวจเช็คข้อมูลและ
การแสดงผลบน Browser

เชื่อมโยงลิงค์



 

 
 WORK MANUAL 

KPRU WEB SITE 2017 
คู่มือปฏิบตัิงาน 

การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยพัฒนาเว็บไซต์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏบิัต ิ(Standard Operating procedure) เร่ือง บริหารจัดการเมน ูFooter 

มีผลบังคับใช.้............./................/.................ปรับปรงุครั้งที่............/................/..................ก าหนดการปรบัปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้รับผดิชอบ นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง วันจัดท า 10 พฤษภาคม 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เริ่มต้น

ออกแบบ Icon 
กรณีมีการปรับเปล่ียน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง  

อัพโหลดข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์

แก้ไข/ปรับปรุง

ไม่ถูก

ถูก

สิ้นสุด

ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ตรวจเช็คข้อมูลและ
การแสดงผลบน Browser



 

 
 WORK MANUAL 

KPRU WEB SITE 2017 
คู่มือปฏิบตัิงาน 

การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยพัฒนาเว็บไซต์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏบิัต ิ(Standard Operating procedure) เร่ือง ตรวจสอบการเชื่อมโยงเว็บไซต์ (Check Links) ภายในโดเมนเนมมหาวิทยาลัยฯ 

มีผลบังคับใช.้............./................/.................ปรับปรงุครั้งที่............/................/..................ก าหนดการปรบัปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้รับผดิชอบ นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง วันจัดท า 10 กุมภาพันธ์ 2558  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต ้น

กรอกชื่อ URL
ที่ต้องการตรวจสอบ

ตรวจสอบ
สถานะ Link

ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ผู้ดูแลเว็บไซต์คณะ/ศูนย์/ส านัก

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์หาสาเหตุ

สิ้นสุด
ปกติ

ระงับ Link 

ตรวจผู้รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัย คณะ/ส านัก

แก้ไข Link ที่ระงับ/อัพโหลด

ปกติ

ด าเนินการแก้ไข

ทดสอบผล
หลังจากแก้ไขแล ้ว

ผิดปกติ

สิ้นสุด

วิเคราะห์หาสาเหตุ

ด าเนินการแก้ไข

ทดสอบผล
หลังจากแก้ไขแล ้ว

อัพโหลดข้อม ูลขึ้นเซิร ์ฟเวอร์

แจ้ง Admin มหาวิทยาลัย

ผิดปกติ

ปกติ

บันทึกลงฐานข้อมูล

แจ้งผู้ดูแลให้ทราบ

ผิดปกติ



 

 
 WORK MANUAL 

KPRU WEB SITE 2017 
คู่มือปฏิบตัิงาน 

การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยพัฒนาเว็บไซต์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏบิัต ิ(Standard Operating procedure) เร่ือง อัพโหลดข้อมูลเข้าสู่เครื่องแม่ข่าย (Upload) 

มีผลบังคับใช.้............./................/.................ปรับปรงุครั้งที่............/................/........... .......ก าหนดการปรบัปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้รับผดิชอบ นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง วันจัดท า 10 กุมภาพันธ์ 2558  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น

เข้าโปรแกรม FTP

Upload ข้อมูล

แก้ไข/ปรับปรุง

ไม่ปกติ

ปกติ

สิ้นสุด

ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ตรวจเช็คสถานะ
การโอนข้อมูล

เลือกต าแหน่งข้อมูล
ท่ีต้องการ Upload



 

 
 WORK MANUAL 

KPRU WEB SITE 2017 
คู่มือปฏิบตัิงาน 

การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยพัฒนาเว็บไซต์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏบิัต ิ(Standard Operating procedure) เร่ือง ส ารองข้อมูลเว็บไซต์ (Backup) 

มีผลบังคับใช.้............./................/.................ปรับปรงุครั้งที่............/................/..................ก าหนดการปรบัปรุง............/................/............... 
หน่วยงานที่จัดท า หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้รับผดิชอบ นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง วันจัดท า 10 กุมภาพันธ์ 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น

เข้าโปรแกรม FTP

Download ข้อมูล

แก้ไข/ปรับปรุง

ไม่ปกติ

ปกติ

สิ้นสุด

ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ตรวจเช็คสถานะ
การโอนข้อมูล

เลือกต าแหน่งข้อมูล
ท่ีต้องการ Download
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

ส่วนที่ 1 Header 

ส่วนที่ 12 Footer 

ส่วนที่ 2 Main menu 

ส่วนที่ 3 News Slider 

ส่วนที่ 4 KPRU News 

ส่วนที่ 8 Gallery 

ส่วนที่ 5 Upcoming 
events 
ส่วนที่ 6 โฆษณา 
ส่วนที่ 7 Sidebar  

ส่วนที่ 9 ประชาสัมพันธ ์
ส่วนที่ 10 ประกวด แข่งขัน 
ส่วนที่ 11 ข่าวฝาก
ประชาสัมพันธ ์

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย รูปแบบภาษาไทย แบ่งส่วนบริหารจัดการหน้า

โฮมเพจออกเป็น 12 ส่วน ดังภาพ 1 และส่วนบริหารจัดการภายในเว็บไซต์อีก 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) 
การตรวจสอบการเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายในโดเมนเนมมหาวิทยาลัยฯ 2) การอัพโหลดไฟล์ข้อมูลระหว่าง
เครื่อง PC กับ Web Server ผ่านช่องทาง FTP และ 3) การส ารองข้อมูลเว็บไซต์  

 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 การแบ่งส่วนบริหารจัดการหน้าโฮมเพจออกเป็น 12 ส่วน 
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

ส่วนที่ 1 Header 

 
ภาพ 2 ส่วนของ Header 

 

 Header คือ Banner ที่อยู่บริ เวณส่วนหัวของเว็บเพ็จ ประกอบด้วย 3 ส่วนย่อย ดังนี้ 
1) ตราสัญลักษณ์และชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2) ก้อนเมฆส าหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
หลักๆ ของมหาวิทยาลัย 3) เมนูการใช้งานตามกลุ่มผู้ใช้งาน บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร รูปแบบภาษาต่างประเทศ ดังภาพ 

 
ภาพ 3 ส่วนประกอบของ Header เว็บไซต์ 

 

การบริหารจัดการตราสัญลักษณ์และช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
 

1. เปิดไฟล์ header-name-kpru.psd ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop และด าเนินการ
แก้ไขบันทึกไฟล์เป็นชนิด PNG โดยก าหนดชื่อให้เป็นชื่อเดิม header-name-kpru.png 

 
ภาพ 4 ไฟล์ header-name-kpru.psd 

ไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

1. header-name-kpru.psd  (ส าหรับแกไ้ขกราฟิก ช่ือมหาวิทยาลัยฯ และตราสัญลักษณ์) 
2. variable-kpru.php (ส าหรับแกไ้ข code php ส่วนของตัวแปรที่เรียกใช้งาน) 
3. name-kpru.php  (ส าหรับแกไ้ข code php ส่วนช่ือมหาวิทยาลยัฯ และก้อนเมฆ) 
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

2. เปิดไฟล์ variable-kpru.php ด้วยโปรแกรม Editor และด าเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนของ 
Header ตามตัวแปรที่ต้องการแก้ไข โดยให้อยู่ในเครื่องหมาย “……” 

 

 
 

3. เปิดไฟล์ name-kpru.php ด้วยโปรแกรม Editor และด าเนินการแก้ไขตามต้องการ  
(กรณีต้องการแก้ไข code หรือ ชื่อตัวแปร เท่านั้น) 

 

 
 

4. อัพโหลดไฟล์ไปยังเครื่องแม่ข่าย โดยผ่านช่องทาง FTP โดยต าแหน่งเก็บข้อมูล ดังนี้ 
 

 
 
  

1. <!--Header สว่นของป้ายชือ่มหาวทิยาลยัฯ และ กอ้นเมฆ-ประชาสมัพนัธข์า่ว-->   
2. <?php    

3.     $link_homepage="index.php";      *  URL เชือ่มโยงหนา้หลกั มรภ.กพ. 
4.     $header_kpru_name="header-name-kpru.png";    * ชือ่ป้ายมหาวทิยาลยั ขนาด sm+ 
5.     $header_kpru_name_xs="header-name-kpru-xs.png";   * ชือ่ป้ายมหาวทิยาลยั ขนาด xs 
6.     $header_kpru_pr="header-kpru-pr.png";     * ชือ่ไฟลร์ปูกอ้นเมฆ 
7.     $header_kpru_pr_url="https://admission.kpru.ac.th";   * URL เชือ่มโยงกอ้นเมฆ 
8. ?>   

1. <div class="row colortop-kpru">   
2.     <!-- ป้ายชือ่มหาวทิยาลยั sm md lg-->   
3.     <div class="col-sm-6 hidden-xs" style="padding: 0em">   
4.         <a href="<?php echo $link_homepage;?>"><img src="img/header-name-kpru.png?v=

1001" title="มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร" class="img-responsive" style="float: left"></a>   
5.     </div>   

6.     <!-- ป้ายชือ่มหาวทิยาลยั xs-->   
7.     <div class="visible-xs col-sm-6 col-xs-12" style="padding: 0em" align="center">   
8.         <a href="<?php echo $link_homepage;?>"><img src="img/header-name-kpru-xs.png?v=

1001" title="มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร" class="img-responsive"></a>   
9.     </div>   

10.     <!-- กอ้นเมฆ ส าหรับประชาสมัพนัธ ์sm md lg-->   
11.     <div class="col-sm-6 col-xs-12 hidden-xs" style="padding: 0em;">   
12.         <a href="<?php echo $header_pr_url;?>" target="_blank"><img src=

"img/<?echo $header_pr;?>?v=1001" title="รับสมคัรนักศกึษา-มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร" class=
"img-responsive" style="float: right"></a>   

13.     </div>   

14.     <!-- กอ้นเมฆ ส าหรับประชาสมัพนัธ ์xs -->   
15.     <div class="col-sm-6 col-xs-12 visible-xs" style="padding: 0em;" align="center">   
16.         <a href="<?php echo $header_pr_url;?>" target="_blank"><img src=

"img/<?echo $header_pr;?>?v=1001" title="รับสมคัรนักศกึษา-มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร" class=
"img-responsive"></a>   

17.     </div>   
18. </div>   

โฟล์เดอร์เก็บไฟล์ข้อมูลบนเคร่ืองแม่ข่าย 

1. header-name-kpru.png  = wwwroot/img/ 
2. variable-kpru.php = wwwroot/ 
3. name-kpru.php  = wwwroot/ 
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

การบริหารจัดการก้อนเมฆส าหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารหลักๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

 
1. เปิดไฟล์ข้อมูล header-kpru-pr.psd ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop และด าเนินการ 

แก้ไข และบันทึกไฟล์เป็นชนิด PNG โดยก าหนดชื่อให้เป็นชื่อเดิม header-kpru-pr.png 

ภาพ 5 ไฟล์ header-kpru-pr.psd 
 

2. เปิดไฟล์ variable-kpru.php ด้วยโปรแกรม Editor และด าเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนของ 
Header ตามตัวแปรที่ต้องการแก้ไข โดยให้อยู่ในเครื่องหมาย “……” 

 
 

3. เปิดไฟล์ name-kpru.php ด้วยโปรแกรม Editor และด าเนินการแก้ไขตามต้องการ (กรณี
ต้องการแก้ไข code หรือ ชื่อตัวแปร เท่านั้น) 

 

ไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. kpru-header-pr.psd (ส าหรับแกไ้ขกราฟิก ก้อนเมฆ) 
2. variable-kpru.php (ส าหรับแกไ้ข code php ส่วนของตัวแปรที่เรียกใช้งาน) 
3. name-kpru.php  (ส าหรับแกไ้ข code php ส่วนช่ือมหาวิทยาลยัฯ และก้อนเมฆ) 

9. <!--Header สว่นของป้ายชือ่มหาวทิยาลยัฯ และ กอ้นเมฆ-ประชาสมัพนัธข์า่ว-->   
10. <?php    

11.     $link_homepage="index.php";      *  URL เชือ่มโยงหนา้หลกั มรภ.กพ. 
12.     $header_kpru_name="header-name-kpru.png";    * ชือ่ป้ายมหาวทิยาลยั ขนาด sm+ 
13.     $header_kpru_name_xs="header-name-kpru-xs.png";   * ชือ่ป้ายมหาวทิยาลยั ขนาด xs 
14.     $header_kpru_pr="header-kpru-pr.png";     * ชือ่ไฟลร์ปูกอ้นเมฆ 
15.     $header_kpru_pr_url="https://admission.kpru.ac.th";   * URL เชือ่มโยงกอ้นเมฆ 
16. ?>   

19.     <!-- กอ้นเมฆ ส าหรับประชาสมัพนัธ ์sm md lg-->   
20.     <div class="col-sm-6 col-xs-12 hidden-xs" style="padding: 0em;">   
21.         <a href="<?php echo $header_pr_url;?>" target="_blank"><img src=

"img/<?echo $header_pr;?>?v=1001" title="รับสมคัรนักศกึษา-มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร" class=
"img-responsive" style="float: right"></a>   

22.     </div>   

23.     <!-- กอ้นเมฆ ส าหรับประชาสมัพนัธ ์xs -->   
24.     <div class="col-sm-6 col-xs-12 visible-xs" style="padding: 0em;" align="center">   
25.         <a href="<?php echo $header_pr_url;?>" target="_blank"><img src=

"img/<?echo $header_pr;?>?v=1001" title="รับสมคัรนักศกึษา-มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร" class=
"img-responsive"></a>   

26.     </div>   
27. </div>   
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

การบริหารจัดการเมนูการใช้งานตามกลุ่มผู้ใช้งาน บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร รูปแบบภาษาต่างประเทศ 
 

 
 

เปิดไฟล์ lg-logo-top.php ด าเนินการแก้ไขตามต้องการ 
 

 
 

ส่วนที่ 2 Main menu 

  Main menu คือ เมนูหลักของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ใช้เชื่อมโยงไปยังข้อมูลสารสนเทศ 
การบริการออนไลน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
การบริหารจัดการบริหารจัดการ Main menu 
 

 
  

ไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
lg-logo-top.php  (ส าหรับแกไ้ข code php ส่วนช่ือมหาวิทยาลยัฯ และก้อนเมฆ) 

1. <!-- เมนูเชือ่มโยงหนา้เว็บเพจหลกัส าหรับบคุลากร และนักศกึษา-->   
2. <font size="2">   
3.     <img src="icon/user.png" style="width: 20px; margin-right: .2em;">   
4.     <span><a href="personel.php" style="color:#FFFFFF; background-

color: #333333; padding-top: .15em; padding-left: .25em; padding-right: .25em; padding-
bottom: .25em;" title="เมนูส าหรบัการใชง้านส าหรับบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร">บคุลากร</a></

span>   
5.     <span><a href="student.php" style="color:#FFFFFF; background-

color: #333333; padding-top: .15em; padding-left: .25em; padding-right: .25em; padding-
bottom: .25em; margin-right: .35em" title="เมนูส าหรับการใชง้านส าหรับบนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร">นักศกึษา</a></span>   

6. </font>   

7. <!-- เมนูเชือ่มโยงหนา้เว็บไซตห์ลกั รปูแบบภาษาตา่งประเทศ องักฤษ จนี พมา่-->   
8. <a href="index.php"><img src="lg-logo/logo-th-svg.svg" alt="เว็บไซตม์หาวทิยาลยัราชภฏั

ก าแพงเพชร รปูแบบภาษาไทย" width="31px" height="19px" style=
"border: 1px solid #FFFFFF;margin-right: .1em; margin-bottom: .15em;"></a>   

9. <a href="http://www.kpru.ac.th/en/"><img src="lg-logo/logo-en-svg.svg" alt="เว็บไซตม์หาวทิยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร รปูแบบภาษาองักฤษ" width="31px" height="19px" style=
"border: 1px solid #FFFFFF; margin-right: .1em; margin-bottom: .15em"></a>   

10. <a href="http://www.kpru.ac.th/ch/"><img src="lg-logo/logo-ch-svg.svg" alt="เว็บไซตม์หาวทิยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร รปูแบบภาษาจนี" width="31px" height="19px" style=
"border: 1px solid #FFFFFF; margin-right: .1em; margin-bottom: .15em"></a>   

11. <a href="http://www.kpru.ac.th/mm/"><img src="lg-logo/logo-mm-svg.svg" alt="เว็บไซตม์หาวทิยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร รปูแบบภาษาพมา่" width="31px" height="19px" style=
"border: 1px solid #FFFFFF; margin-right: .1em; margin-bottom: .15em"></a> 

ไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. topmenu-kpru.php   (ไฟล์เมนหูลักส าหรับออนไลน์) 
2. list-menu-faculty.php   (ไฟล์เมนคูณะ/หน่วยงาน) 
3. list-menu-research.php   (ไฟล์เมนูงานวิจยั) 
4. list-menu-searchroom-getnews.php  (ไฟล์เมนู ค้นหาห้อง และ แจ้งข่าวสาร) 
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

การแก้ไขเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย” 
  เปิดไฟล์ topmenu-kpru.php ท าการแก้ไข code ส่วนของเมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

 
 

การแก้ไขเมนู “คณะ/หน่วยงาน” 
  เปิดไฟล์ list-menu-faculty.php ท าการแก้ไข code ตามต้องการ 
 

 
 

การแก้ไขเมนู “งานวิจัย” 
  เปิดไฟล์ list-menu-research.php ท าการแก้ไข code ตามต้องการ 

 

1. <!-- Main MENU-->   
2. <div class="row">   
3.     <div id='cssmenu'>   
4.     <!--Menu เกีย่วกบัมหาวทิยาลยั-->   

5.         <ul>   
6.            <li class="has-sub"><a href='http://www.kpru.ac.th/th/about-kpru/' target="_blank">

เกีย่วกบัมหาวทิยาลยั</a>   

7.             <ul>   
8.                 <li><a href="http://www.kpru.ac.th/th/about-kpru/history-kpru.html" target=

"_blank">ประวตัมิหาวทิยาลยั</a> </li>   
9.                 <li><a href="http://www.kpru.ac.th/th/about-kpru/logo.html" target="_blank">

ตราสญัลกัษณ์</a> </li>   
10.                 <li><a href="http://www.kpru.ac.th/th/about-kpru/budda-image.html" target=

"_blank">สิง่ศกัดิส์ทิธิป์ระจ ามหาวทิยาลยั</a> </li>   
11.                 <li><a href="http://www.kpru.ac.th/th/about-kpru/tree.html" target="_blank">

ตน้ไมป้ระจ ามหาวทิยาลยั</a> </li>   
12.                 <li><a href="http://www.kpru.ac.th/th/about-kpru/general-

information.html" target="_blank">ปรัชญา วสิยัทศัน ์พธักจิ อตัลกัษณ์</a> </li>   
13.                 <li><a href="http://ga.kpru.ac.th/laws/" target="_blank">

ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ</a> </li>   
14.                 <li><a href="http://www.kpru.ac.th/ethics/morals.html" target="_blank">

จรรยาบรรณ มหาวทิยาลยั</a> </li>   
15.                 <li><a href="http://www.kpru.ac.th/th/services/phonebook.pdf" target=

"_blank">เบอรโ์ทรศพัทภ์ายใน</a></li>   
16.                 <li><a href="https://www.youtube.com/watch?v=4zXaUayOWcY" target="_blank">

วดิทีศันม์หาวทิยาลยั</a> </li>   
17.                 <li><a href="http://www.kpru.ac.th/th/about-kpru/mapkpru57.pdf" target=

"_blank">แผนทีม่หาวทิยาลยั</a> </li>   
18.                 <div style="background-color:#FF6600; height:5px;"></div>   
19.             </ul>   
20.            </li>   

1. <li class='has-sub'><a href='#'>คณะ/หน่วยงาน</a>   

2.     <ul>   

3.         <!--เมน ูคณะ-->   
4.         <li class='has-sub'><a href='#'>คณะ</a>   

5.             <ul>   

6.                 <li><a href='http://edu.kpru.ac.th' target="_blank"> คณะครศุาสตร<์/a></li>   

7.                 <li><a href='http://management.kpru.ac.th' target="_blank">คณะวทิยาการ
จัดการ</a></li>   

8.                 <li><a href='http://techno.kpru.ac.th' target="_blank">คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม</a></li>   

9.                 <li><a href='http://scitech.kpru.ac.th' target="_blank">คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย<ี/a></li>   

10.                 <li><a href='http://huso.kpru.ac.th' target="_blank">คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร<์/a></li>   

11.                 <li><a href='http://graduates.kpru.ac.th' target="_blank">บณัฑติวทิยาลยั</
a></li>   

12.                 <li><a href='https://maesot.kpru.ac.th' target="_blank">มรภ.กพ. แมส่อด</
a></li>   

13.                 <div style="background-color:#FF6600; height:5px;"></div>   
14.             </ul>   
15.             </li>   1. <!--เมนู งานวจัิย-->   
2. <li class='has-sub'><a href='#'>งานวจัิย</a>   

3.     <ul>   

4.         <li><a href='http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/' target="_blank">วารสารพกิลุ</
a></li>   

5.         <li><a href='http://research.kpru.ac.th/old/Joumal_HSS/' target="_blank">สกัทอง
วารสารมนุษยศาสตรฯ์</a></li>   

6.         <li><a href='http://research.kpru.ac.th/old/journal_science/' target="_blank">สกั
ทอง : วารสารวทิยาศาสตรฯ์</a></li>   

7.         <li><a href='http://graduates.kpru.ac.th/thesis/' target="_blank">
บทคดัยอ่ (Abstract)</a></li>   

8.         <li><a href='http://research.kpru.ac.th/sre/pages/index.php' target="_blank">ระบบ
สบืคน้รายงานวจัิย</a></li>   

9.         <div style="background-color:#FF6600; height:5px;"></div>   
10.     </ul>   
11. </li>   
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

การแก้ไขเมนู “ผู้บริหาร” 
  เปิดไฟล์ top-menu-kpru.php ท าการแก้ไข code ส่วนของ เมนูผู้บริหาร ตามต้องการ 
 

 
 
การแก้ไขเมนู “บุคลากร” 
  เปิดไฟล์ top-menu-kpru.php ท าการแก้ไข code ส่วนของ เมนูบุคลากร ตามต้องการ 
 

 
 
การแก้ไขเมนู “นักศึกษา” 
  เปิดไฟล์ top-menu-kpru.php ท าการแก้ไข code ส่วนของ เมนูนักศึกษา ตามต้องการ 
 

 
 
  

1. <!--Menu ผูบ้รหิาร-->   
2.     <li class='has-sub'><a href='#'>ผูบ้รหิาร</a>   

3.          <ul>   
4.            <li><a href='http://www.kpru.ac.th/th/mailto-president/contact.php?type=

admin' target="_blank">สายตรงอธกิารบด<ี/a></li>   
5.            <li><a href='http://www.kpru.ac.th/council-kpru.php'>คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั</

a></li>   
6.            <li><a href='http://www.kpru.ac.th/university_executivel_committee.php'>

คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั</a></li>   
7.            <div style="background-color:#FF6600; height:5px;"></div>   
8.          </ul>      
9.      </li>   

 

1. <!--Menu บคุลากร-->   
2.      <li class='has-sub'><a href='personel.php'>บคุลากร</a>   

3.          <ul>   
4.              <li><a href="personel.php">เว็บไซตส์ าหรับบคุลากร</a></li>   
5.              <li><a href=

"http://mis.kpru.ac.th/procemployee/information/default.aspx?catalogue=
63&sm=mniInformationEmployeeAll" target="_blank">ขอ้มลูสารสนเทศดา้นบคุลากร</a></li>   

6.              <li><a href=
"http://mis.kpru.ac.th/procemployee/employeereport.aspx?catalogue=
64&sm=mniSearchEmployeeAll" target="_blank">คน้หาขอ้มลูบคุลากร</a></li>   

7.          <div style="background-color:#FF6600; height:5px;"></div>   
8.          </ul>      
9.      </li>   

1. <!--Menu นักศกึษา-->   
2.      <li class='has-sub'><a href='student.php'>นักศกึษา</a>   

3.          <ul>   

4.              <li><a href="student.php">เว็บไซตส์ าหรับนักศกึษา</a></li>   
5.              <li><a href=

"http://mis.kpru.ac.th/procstudent/information/default.aspx?catalogue=
63&sm=mniInformationStudentAll" target="_blank">ขอ้มลูสารสนเทศดา้นนักศกึษา</a></li>   

6.              <li><a href=
"http://mis.kpru.ac.th/procstudent/information/PublicSearch.aspx?menu_id=
0&statusid=1&sm=mniSearchStudentAll" target="_blank">คน้หาขอ้มลูนักศกึษา</a></li>   

7.              <div style="background-color:#FF6600; height:5px;"></div>   
8.          </ul>      
9.      </li>   
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

การแก้ไขเมนู “ชีวิตในมหาวิทยาลัย” 
  เปิดไฟล์ top-menu-kpru.php ท าการแก้ไข code ส่วนของ เมนูชีวิตในมหาวิทยาลัย  
ตามต้องการ 
 

 
 
การแก้ไขเมนู “ค้นหาห้อง” และ “แจ้งข่าวสาร” 
  เปิดไฟล์ list-menu-searchroom-getnews.php ท าการแก้ไข code ตามต้องการ 
 

 
ส่วนที่ 3 News slide 

 
ภาพ 6 ตัวอย่าง News slide 

 

  News slide คือ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในระดับมหาวิทยาลัยฯ หรือลักษณะ
ข่าวสารที่เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ แสดงผลแบบเลื่อนอัตโนมัติ 
 

 

1. <!--Menu ชวีติในมหาวทิยาลยั-->   
2.      <li class='has-sub'><a href='#'>ชวีติในมหาวทิยาลยั</a>   

3.          <ul>   

4.              <li><a href="http://www.kpru.ac.th/learning-resources/" target="_blank">แหลง่
สนับสนนุการเรยีนรู<้/a></li>   

5.              <li><a href="http://photos.kpru.ac.th" target="_blank">ภาพกจิกรรม</a></li>   
6.              <div style="background-color:#FF6600; height:5px;"></div>   
7.          </ul>      
8.      </li>   

1. <!--เมนู คน้หาหอ้ง-->   
2. <li><a href='search-room.php'> คน้หาหอ้ง</a></li>   

3.    

4. <!--เมนู แจง้ขา่วสาร-->   
5. <li><a href='get_news.php'> แจง้ขา่วสาร</a></li>   

ไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. banner-news-slide-template.psd (ไฟล์ template ส าหรบัออกแบบกราฟิก) 
2. banner-slide-kpru.php  (ไฟล์ code ส าหรับแสดงผลออนไลน์) 
3. variable-kpru.php  (ไฟล์ตัวแปร) 
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

การบริหารจัดการ banner-news-slide-template.psd 
1. เปิดไฟล์ banner-news-slide-template.psd ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 

ภาพ 7 ไฟล์ banner-news-slide-template.psd 
 

2. แก้ไขข้อความในต าแหน่งต่างๆ ด้วยเครื่องมือ Type Tool  โดยสามารถเลือกแก้ไข 
Layer ที่เตรียมไว้ 

3. การเพ่ิมรูปภาพ โดยดับเบิ้ลคลิกที่ Layer “รูปภาพ” 

 
 

ภาพ 8 ขั้นตอนการเพ่ิมรูป 
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

จากนั้นจะเปิด Layer “รูปภาพ” แยกขึ้นมา 1 ไฟล์ 

 
ภาพ 9 ต าแหน่ง Layer “รูปภาพ” ที่เปิดแยก 

 
4. เพ่ิมรูปภาพให้ขยายเต็มพ้ืนที่ส าหรับรูปทั้งหมด 

 
ภาพ 10 การขยายรูปภาพ 

 

5. จากนั้น บันทึก Layer “รูปภาพ” โดยไปที่เมนู File > save 

 
ภาพ 11 ขั้นตอนการบันทึกไฟล์รูปภาพ 
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การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

6. เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว ให้ปิด Layer รูปภาพ 

 
ภาพ 12 ขั้นตอนการปิด layer รูปภาพ 

 
เมื่อเพ่ิมรูปภาพเรียบร้อยแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังภาพ 13 

 
ภาพ 13 ผลลัพธ์การเพิ่มรูปภาพ 

 
การบริหารจัดการ variable-kpru.php 

1. เปิดไฟล์ variable-kpru.php ด้วยโปรแกรม Editor ด าเนินการแก้ไข code ส่วนของ News 
Slide KPRU โดยตัวแปรที่ก าหนดไว้ 4 ตัวแปรต่อ 1 ชุด ดังนี้ 

 
  

1. <!-- News Slide KPRU -->   
2. <?php   

3.     $kpru_banner_1_img=" ";   * ชือ่รปูภาพกราฟิกทีอ่อกแบบไว ้
4.     $kpru_banner_1_url=" ";   * URL การเชือ่มโยงของรปู หากไมม่ปีลอ่ยวา่งไว ้
5.     $kpru_banner_1_target=" ";    * กรณีม ีURL ใหก้ าหนดเป็น _blank เพือ่หนา้เว็บเพจใหม ่
6.     $kpru_banner_1_alt=" ";  * ค าอธบิายรปูภาพ 
7. ?>   
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

2. ท าการ copy code 1 ชุด โดยเลือกชุดสุดท้าย จากนั้นเปลี่ยนล าดับตัวเลขของตัวแปรขึ้น
ตามล าดับ จาก 1, 2, 3... และเพ่ิมข้อมูลของแต่ละตัวแปร ตัวอย่างเช่น ดังนี้ 

 
3. ท าการบันทึกไฟล์ variable-kpru.php 
4. เปิดไฟล์ banner-slide-kpru.php และ เพ่ิม code ตัวแปรที่ต้องการลงไป 

 
 

5. ด าเนินการอัพโหลดไฟล์ไปยังเครื่องแม่ข่ายผ่านช่องทาง FTP 

 
 

1. <!-- News Slide KPRU  _target  _blank -->   
2. <?php   
3.     $kpru_banner_1_img="elearning.jpg";   
4.     $kpru_banner_1_url="http://lms.kpru.ac.th";   
5.     $kpru_banner_1_target="_blank";   
6.     $kpru_banner_1_alt="ระบบสือ่การเรยีนการสอนอเิล็กทรอนกิส ์e-Learning "; 

7.  
8.     $kpru_banner_2_img="2017lecturers-v.3.jpg";   
9.     $kpru_banner_2_url="http://www.kpru.ac.th/2017lecturers-v2/";   
10.     $kpru_banner_2_target="_blank";   
11.     $kpru_banner_2_alt="ประกาศผูไ้ดร้ับคดัเลอืกอบรมมาเลเซยี รอบ2”"; 

 

12. ?>   

1. <!--Code รปูภาพใหญ-่->   

2. <div class="ws_images">   

3.     <ul>   

4.         <li><a href="<?php echo $kpru_banner_1_url;?>" target="<?php echo $kpru_banner_1_target;?>">

<img src="img/banner-

slide/images/<?php echo $kpru_banner_1_img;?>" alt="<?php echo $kpru_banner_1_alt;?>"/></a></li>   

5.         <li><a href="<?php echo $kpru_banner_2_url;?>" target="<?php echo $kpru_banner_2_target;?>">

<img src="img/banner-

slide/images/<?php echo $kpru_banner_2_img;?>" alt="<?php echo $kpru_banner_2_alt;?>"/></a></li>   

6.     </ul>   

7. </div>   

8. <!--Code รปูภาพเล็ก-->   

9. <div class="ws_thumbs">   

10.     <div>   

11.         <a href="#"><img src="img/banner-

slide/tooltips/<?php echo $kpru_banner_1_img;?>" alt="<?php echo $kpru_banner_1_alt;?>"/></a>   

12.         <a href="#"><img src="img/banner-

slide/tooltips/<?php echo $kpru_banner_2_img;?>" alt="<?php echo $kpru_banner_2_alt;?>"/></a>   

13.     </div>   

14. </div> 

ไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. banner-news-slide-template.jpg (ไฟล์ template ส าหรบัออกแบบกราฟิก) 
2. banner-slide-kpru.php  (ไฟล์ code ส าหรับแสดงผลออนไลน์) 
3. variable-kpru.php  (ไฟล์ตัวแปร) 
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ส่วนที่ 4 KPRU News 

 
ภาพ 14 ตัวอย่างส่วนของ KPRU News 

 
 KPRU News เป็นส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ มีข่าว
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวรับสมัครงาน ราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง และการพิจารณาผลการร้องเรียน/ 
ร้องทุกข ์การเพ่ิมข้อมูลในส่วนนี้ท าได้โดยผ่านระบบเพ่ิมข้อมูล ดังนี้ 
 

การบริหารจัดการระบบประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศ (KPRU News)  
1. เข้าสู่ ระบบ ได้จาก URL: http://www.kpru.ac.th/kpru/newsDB/login.php  

ดังภาพ 15 

 
ภาพ 15 ตัวอย่างหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ 

 

กรอก ชื่อผู้ใช ้
และ รหัสผ่าน 

http://www.kpru.ac.th/kpru/newsDB/login.php
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2. จากนั้นให้กรอก ชื่อผู้ใช้ , รหัสผ่าน ลงไป คลิกปุ่ม   
 

 
 

ภาพ 16 หน้าจอหลังจากเข้าสู่ระบบ 
 
ขั้นตอนการเพิ่มข่าวประกาศ 
 

1.  คลิกท่ีปุ่ม   
 

          
 

ภาพ 17 หน้าจอการเพ่ิมข่าวใหม่ 
 

2. จากนั้น  เลือกประเภทข่าว  
   กรอกหัวข้อข่าว  
   เลือกแสดง/ไม่แสดงสัญลักษณ์ New     
   เลือกวันที่ที่ประกาศข่าว  

คลิก เพ่ิมข่าวใหม่ 
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
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ภาพ 18 ล าดับขั้นตอนที่ 1-4 ของการเพิ่มข่าว 
 
3. เลือกประเภทลิงค ์ซึ่งมี 2 แบบ คือแบบระบุ URL และแบบแนบไฟล์  
  3.1 กรณีระบุ URL เลือก URL และกรอกดังหมายเลข 5  

 
ภาพ 19 ล าดับขั้นตอนการเลือก URL 

 
  3.2 กรณเีลือก แนบไฟล์ ให้กรอกดังหมายเลข 5  

 
ภาพ 20 ล าดับขั้นตอนการแนบไฟล์ 

 

4. จากนั้นคลิกปุ่ม  เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน  
 
 

 

ขั้นตอนการแก้ไขข่าวประกาศ  

1. จากภาพที่ 17 ให้คลิกที่ปุ่ม  

2. เลือกประเภทข่าวที่ต้องการแก้ไขแล้วคลิกปุ่ม   
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
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ภาพ 21 หน้าจอการเลือกแก้ไขประเภทข่าว 

 
 3. แก้ไขหัวข้อข่าว หรือปรับแก้ไขส่วนอื่นๆ ตามต้องการ  
 

 
ภาพ 22 หน้าจอตัวอย่างการเลือกแก้ไขหัวข้อข่าว 

 

 4. จากนั้นกดปุ่ม เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไขข่าว  
 

ขั้นตอนการลบข่าวประกาศ  

1. จากภาพ 17 ให้คลิกท่ีปุ่ม  

2. เลือกประเภทข่าวที่ต้องการลบ แล้วคลิกปุ่ม   
 

 
ภาพ 23 หน้าจอการเลือกลบประเภทข่าว 

 
 3. ลบหัวข้อข่าวแล้วจึงกดปุ่ม ตกลง เพ่ือบันทึกข้อมูลจะปรากฏหน้าจอแสดงข้อความ 
กรุณายืนยันการลบอีกครั้ง  กดปุ่ม ตกลง เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลบข่าวประกาศ  
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ขั้นตอนการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ 

        1. จากภาพ 17 ให้คลิกท่ีปุ่ม   จะปรากฏหน้าจอ รายชื่อและสิทธิ์เข้าถึง
ข้อมูลของสมาชิก  
 

 
ภาพ 24 หน้าจอรายชื่อและสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของสมาชิก 

 
ค าอธิบาย 

จากภาพ 24 จะแสดงรายชื่อและสิทธิ์เข้าถึงของสมาชิก ประกอบไปด้วย ล าดับ ชื่อ หน่วยงาน 
โดยสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของสมาชิก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ admin และสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ในการ
เข้าถึงตามประเภทข่าว  
   admin    หมายถึง ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

news    หมายถึง ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  
     โดยมี งานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รับผิดชอบ 

                ลงประกาศส่วนนี้ 
job       หมายถึง ข่าวรับสมัครงาน โดยมี งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี  

เป็นผู้รับผิดชอบลงประกาศส่วนนี้ มีสิทธิ์ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข  
ได้เฉพาะส่วนของข้อมูลการรับสมัครงานเท่านั้น 

bidding  หมายถึง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดยมี งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี  
                            เป็นผู้รับผิดชอบลงประกาศส่วนนี้ มีสิทธิ์ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข  

     ได้เฉพาะส่วนของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น 
sletter    หมายถึง จดหมายข่าวสารสักทอง โดยมีงานประชาสัมพันธ์   

       เป็นผู้รับผิดชอบลงประกาศส่วนนี้ มีสิทธิ์ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข  
       ได้เฉพาะส่วนของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น 

tender   หมายถึง ราคากลาง โดยมี งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี  
                           เป็นผู้รับผิดชอบลงประกาศส่วนนี้ มีสิทธิ์ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ได ้

    เฉพาะส่วนของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น 
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ส่วนที่ 5 Upcoming events 

 
ภาพ 25 ตัวอย่าง Upcoming event 

 
 Upcoming event คือ ปฏิทินกิจกรรม ใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมที่ก าลังจะด าเนิน
กิจกรรมเร็วๆ นี้ 
 

 
  

ไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

upcoming-event-master.psd (ไฟล์ Template ส าหรับออกแบบกราฟิก) 
variable-kpru.php  (code php ส่วนของตัวแปรที่เรียกใช้งาน) 
kpru-upcoming-events.php (code php ส่วนของการแสดงผล) 
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การบริหารจัดการ upcoming-event-master.psd 
1. เปิดไฟล์ upcoming-event-master.psd  ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 

ด าเนินการแก้ไขตัวอักษร วันที่ เดือน ปี ด้วยเครื่องมือ  
2. แก้ไข หรือ เพิ่มรูปภาพกราฟิก ท าได้โดยดับเบิ้ลคลิกท่ี Layer รูปภาพ 

 

 
ภาพ 26  การแก้ไข หรือ เพ่ิมรูปภาพกราฟิก 

 
จากนั้น จะเปิด Layer รูปภาพ ขึ้นมา ด าเนินการเพ่ิมรูปภาพตามต้องการ 
 

 
ภาพ 27  การเปิดและเพ่ิมรูปภาพกราฟิก 
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3. เพ่ิมรูปประกอบเรียบร้อยแล้ว ท าการปิด Layer 

 
ภาพ 28  เพ่ิมรูปภาพและปิด layer 

 
4. แก้ไข สีพื้นของข้อความ โดยดับเบิ้ลคลิกท่ี Layer แถบสีพ้ืน 

 
ภาพ 29  การแก้ไขสีพื้นของข้อความ 
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5. เลือกสีตามต้องการ จากนั้นท าการบันทึกไฟล์ และด าเนินการอัพโหลดไฟล์ไปยังเครื่องแม่ข่าย 

 
 

ภาพ 30  การเลือกสี 
 
การบริหารจัดการ variable-kpru.php 

เปิดไฟล์ variable-kpru.php ด้วยโปรแกรม editor ท าการเพิ่มชุดตัวแปรตามล าดับ ในส่วน
ของ code “upcoming-events- ข่าวกิจกรรมเร็วๆ นี้” ดังนี้ 

 

 
  

1. <!-- upcoming-events- ข่าวกจิกรรมเร็วๆ นี ้-->   
2. <?php   

3.     $cal_1_img="ชือ่รปูภาพกราฟิก ขา่วที ่1";   
4.     $cal_1_url="URL กรณีมเีนือ้หาตอ้งการเชือ่มโยงเพิม่เตมิ  ขา่วที ่1";   
5.     $cal_1_text="ขอ้ความอธบิายความหมาย  ข่าวที ่1";   
6.    
7.     $cal_2_img="ชือ่รปูภาพกราฟิก ขา่วที ่2";   
8.     $cal_2_url="URL กรณีมเีนือ้หาตอ้งการเชือ่มโยงเพิม่เตมิ ขา่วที ่2";   
9.     $cal_2_text="ขอ้ความอธบิายความหมาย ขา่วที ่2";   
10.    

11.     $cal_3_img="ชือ่รปูภาพกราฟิก ขา่วที ่3";   
12.     $cal_3_url="URL กรณีมเีนือ้หาตอ้งการเชือ่มโยงเพิม่เตมิ ขา่วที ่3";   
13.     $cal_3_text="ขอ้ความอธบิายความหมาย ขา่วที ่3";   
14. ?>   
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การบริหารจัดการ kpru-upcoming-events.php   
เปิดไฟล์ kpru-upcoming-events.php ด้วยโปรแกรม editor ท าการเพ่ิมชุดตัวแปร

ตามล าดับ ดังนี้ 
 

 
 

 เมื่อเตรียมรูปภาพกราฟิกและ code เรียบร้อยแล้ว ด าเนินการอัพโหลดผ่านทาง FTP 
ต าแหน่งโฟล์เดอร์เก็บไฟล์ข้อมูล ดังนี้ 

 

  

1. <!--กจิกรรมที ่1-->   
2.             <p><img src="img/calendar/<?php echo $cal_125_img;?>" class="img-

responsive" style="border: 1px solid #9B9B9B;"></p>   
3.             <p><a href="<?php echo $cal_125_url;?>" target="_blank"><font size="2">

<?php echo $cal_125_text;?></font></a></p>   
4.             <hr class="visible-xs">   
5. <!--กจิกรรมที ่2-->   
6.             <p><img src="img/calendar/<?php echo $cal_122_img;?>" class="img-

responsive" style="border: 1px solid #9B9B9B;"></p>   
7.             <p><a href="<?php echo $cal_122_url;?>" target="_blank"><font size="2">

<?php echo $cal_122_text;?></font></a></p>   
8.             <hr class="visible-xs">   
9. <!--กจิกรรมที ่3-->   
10.             <p><img src="img/calendar/<?php echo $cal_124_img;?>" class="img-

responsive" style="border: 1px solid #9B9B9B;"></p>   
11.             <p><a href="<?php echo $cal_124_url;?>" target="_blank"><font size="2">

<?php echo $cal_124_text;?></font></a></p>   
12.             <hr class="visible-xs">   

 

โฟล์เดอร์เก็บไฟล์ข้อมูลบนเคร่ืองแม่ข่าย 

1. upcoming-event-master = wwwroot/img/calendar/ 
2. variable-kpru.php  = wwwroot/ 
3. kpru-upcoming-events.php   = wwwroot/ 
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ส่วนที่ 6 โฆษณา 

 
ภาพ 31  ตัวอย่างโฆษณา 

 

 ส าหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยฯ หรือเป็นการโฆษณาการบริการ
ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาและการเรียนการสอน โดยขั้นตอนการบริหาร
จัดการ ดังนี้ 
 

 
 
การบริหารจัดการ kpru-advertising-template.psd 

1. เปิดไฟล์ kpru-advertising-template.psd ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop แก้ไข

ข้อความด้วยเครื่องมือ   

 
ภาพ 32 การแก้ไขข้อความ 

ไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

kpru-advertising-template.psd (Template ไฟล์ออกแบบกราฟิก) 
variable-kpru.php  (code php ส่วนของตัวแปรที่เรียกใช้งาน) 
kpru-pr-advertising.php  (code php ส่วนของการแสดงผล) 
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2. การเพ่ิมรูปภาพ โดยดับเบิ้ลคลิกที่ Layer “รูปภาพ” 

 
ภาพ 33 การเพ่ิมรูปภาพ 

 
 จากนั้นจะเปิด Layer “รูปภาพ” มา 1 ไฟล์ ด าเนินการเพ่ิม ปรับแต่งรูปตามต้องการ 

 
ภาพ 34 layer รูปภาพที่เปิดเพ่ิม 
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ภาพ 35 ส่วนพื้นที่ในการเพ่ิม/ปรับแต่งรูปภาพ 

 
3. เพ่ิมรูปภาพประกอบลงไป และปรับขนาดให้เต็มพ้ืนที่ของงาน 

 
ภาพ 36 ตัวอย่างการเพ่ิม/ปรับแต่งรูปภาพ 

 

4. เมื่อเพ่ิมรูปภาพ หรือ ออกแบบกราฟิกเสร็จสิ้นแล้ว บันทึกและปิดไฟล์ Layer “รูปภาพ” 

 
ภาพ 37 ต าแหน่งปุ่มปิดหลังจากออกแบบกราฟิก และบันทึกไฟล์ 
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จะได้ผลดังรูป 

 
ภาพ 38 ตัวอย่างการปรับแต่งภาพสมบูรณ์แล้ว 

 
5. ด าเนินการเปลี่ยนสีพ้ืนหลังข้อความ โดยดับเบิ้ลคลิกท่ี Layer “พ้ืนหลังข้อความ” 

 
ภาพ 39 การเปลี่ยนสีพ้ืนหลังข้อความ 
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 จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างสี ให้เลือกสีตามต้องการ ให้เหมาะสม และบันทึกไฟล์ 

 
ภาพ 40 ตัวอย่างการเลือกสีพ้ืนหลังข้อความ 

 
การบริหารจัดการ variable-kpru.php 
 เปิดไฟล์ variable-kpru.php ด้วยโปรแกรม Editor ท าการเพิ่มตัวแปรในส่วนของข่าวโฆษณา 
kpru-pr-advertising ท าการเพ่ิมตัวแปรชุดใหม่ (1 ชุด ประกอบด้วย 3 ตัวแปร) โดยการ copy  
ชุดล่าสุดและเปลี่ยนตัวเลขตามล าดับขึ้นไป 
 

 
 

 เมื่อเพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว บันทึกไฟล์ 
 

1. <!-- kpru-pr-advertising - ขา่วโฆษณาภายในมหาลยั-->   

2. <?php   

3. $kpru_pr_advertising_1="......";   * ชือ่ไฟลร์ปูภาพ 
4. $kpru_pr_advertising_1_url=".....";   * URL กรณีมกีารเชือ่มโยงไปยังขอ้มลู 
5. $kpru_pr_advertising_1_target="....";   * การแสดงผลการเชือ่มโยง (ถา้ม)ีใหใ้สเ่ป็น _blank 

6.    
7. $kpru_pr_advertising_2="......";   
8. $kpru_pr_advertising_2_url=".....";   
9. $kpru_pr_advertising_2_target="....";   
10. ?>   
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การบริหารจัดการ kpru-pr-advertising.php 
 เปิดไฟล์ variable-kpru.php ด้วยโปรแกรม Editor ท าการเพิ่ม Code แถวใหม่โดยการ 
copy code ที่มีอยู่ 1 แถว จากนั้นเปลี่ยนชื่อตัวแปรให้ตรงกับท่ีก าหนดไว้ในไฟล์ variable-kpru.php 
 

 
 

ส่วนที่ 7 Sidebar 

 
ภาพ 41 ตัวอย่างเมนู Sidebar 

  

1.     <!--ส าหรับรปูใหญ-่->   
2.     <ul>   
3.         <li><a href="<?php echo $kpru_pr_advertising_8_url;?>" target="<?php echo $

kpru_pr_advertising_8_target;?>"><img src="img/kpru-
advertising/images/<?php echo $kpru_pr_advertising_8;?>"/></a></li>   

4.         <li><a href="<?php echo $kpru_pr_advertising_5_url;?>" target="<?php echo $
kpru_pr_advertising_5_target;?>"><img src="img/kpru-
advertising/images/<?php echo $kpru_pr_advertising_5;?>"/></a></li>   

5.     </ul>   
6. </div>   
7. <div class="ws_bullets">   
8.    

9.     <!--ส าหรับรปูเล็ก-->   

10.     <div>   
11.         <a href="#"><span><img src="img/kpru-

advertising/tooltips/<?php echo $kpru_pr_advertising_8;?>"/></span></a>   
12.         <a href="#"><span><img src="img/kpru-

advertising/tooltips/<?php echo $kpru_pr_advertising_5;?>"/></span></a>   
13.     </div>   
14. </div>   
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 Sidebar เป็นเมนูส าหรับเชื่อมโยงไปยังข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
ระบบสายตรงอธิการบดี, การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย, ปฏิทินกิจกรรม, จดหมายข่าวสารสักทอง, 
วารสาร KPRU News, e-University, แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้, KPRU Download, ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ 
 

 
 
การบริหารจัดการ Sidebar ด าเนินการ ดังนี ้

1. เปิดไฟล์ sidebar-template.psd ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 

 
ภาพ 42 ไฟล์ sidebar-template.psd 

2. แก้ไขข้อความด้วย Layer “ข้อความส าหรับชื่อเมนู” โดยใช้เครื่องมือ  
3. เปลี่ยนรูป icon โดยดับเบิ้ลคลิกท่ี Layer “icon” จากนั้นจะเปิดไฟล์ icon มา 

 
ภาพ 43 ขั้นตอนการเปลี่ยนรูป icon 

ไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

sidebar-template.psd  (Template ไฟล์ออกแบบกราฟิก) 
sidebar.php   (code php ส่วนของการแสดงผล) 
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4. ให้ท าการน ารูป icon ที่เตรียม ให้เลือกรูปแบบที่สอดคล้องกับเมนู และลากไฟล์ icon  
ที่ต้องการ จากหน้าต่าง Explorer 

 
ภาพ 44 การใส่รูป icon 

 
5. เมื่อเพ่ิม icon เรียบร้อยแล้ว ท าการบันทึกไฟล์ และปิดไฟล์ Layer “icon” 

    
ภาพ 45 ขั้นตอนการเพิ่ม/บันทึกไฟล์ 
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6. เสร็จสิ้นแล้วจะได้ดังนี้ 

 
ภาพ 46 ตัวอย่างการใส่รูป icon ที่สมบูรณ์แล้ว 

 
การบริหารจัดการ sidebar.php 
 เปิดไฟล์ Sidebar.php ด้วยโปรแกรม Editor แก้ไข code ส่วนของชื่อไฟล์ URL การ
เชื่อมโยง ดังนี้ 
 

 
 

1. <!-- สายตรงอธกิารบด ี-->   
2. <span>   
3.     <a href="http://www.kpru.ac.th/th/mailto-

president/contact.php" target="_blank">   
4.         <img src="img/sidebar/01-sidebar-boss.png" alt="สายตรงอธกิารบด-ีมหาวทิยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร" class="img-responsive rectangle orange button">   
5.     </a>   
6. </span>   

7. <!-- แนะน ามหาวทิยาลัย -->   
8. <span>   
9.     <a href="kpru-role.php">   
10.         <img src="img/sidebar/02-sidebar-about.png" alt="การด าเนนิงานตามบทบาท

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร " class="img-
responsive rectangle orange button">   

11.     </a>   
12. </span>   

13. <!-- ปฏทินิกจิกรรม -->   
14. <span>   
15.     <a href="http://ict.kpru.ac.th/jpis-kpru/main.php" target="_blank">   
16.         <img src="img/sidebar/03-sidebar-ecalendar.png" alt="ปฏทินิกจิกรรม

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร" class="img-responsive rectangle orange button">   
17.     </a>   
18. </span>   

19. <!-- จดหมายขา่วสารสักทอง -->   
20. <span>   
21.     <a href="http://www.kpru.ac.th/th/newsletter/" target="_blank">   
22.         <img src="img/sidebar/04-sidebar-saktong.png" alt="จดหมายขา่วสารสักทอง-

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร" class="img-responsive rectangle orange button">   
23.     </a>   
24. </span>   

25. <!-- วารสาร KPRU News -->   
26. <span>   
27.     <a href="http://www.kpru.ac.th/th/newskpruletter/" target="_blank">   
28.         <img src="img/sidebar/05-sidebar-kprunews.png" alt=

"วารสาร KPRU NEWS" class="img-responsive rectangle orange button">   
29.     </a>   
30. </span>   
31. <!-- e-University -->   
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 เมื่อด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นด าเนินการอัพโหลดเข้าสู่ 
เครื่องแม่ข่าย ดังนี้ 
 

 
 

ส่วนที่ 8 Gallery 

 
ภาพ 47 ตัวอย่าง Gallery 

 
 Gallery เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ โดยจะแสดงที่หน้า
เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 3 กิจกรรม ๆ ละ 3 รูป หากจะดุกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติมต้อง

คลิกท่ีปุ่มบวก  ส่วนของรูปภาพที่ปรากฏอยู่นั้น เป็นการเรียกใช้ผ่าน URL ของรูปที่อยู่ในระบบ
รูปกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ (http://photos.kpru.ac.th) 
 

ต าแหน่งเก็บไฟล์ข้อมูลบนเคร่ืองแม่ข่าย 

sidebar-template.psd  (Template ไฟล์ออกแบบกราฟิก) 
sidebar.php   (code php ส่วนของการแสดงผล) 
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การบริหารจัดการ variable-kpru.php 
 เปิดไฟล์ variable-kpru.php ด้วยโปรแกรม Editor เพ่ิมข้อมูลตามตัวแปรส่วนของ KPRU 
Gallery โดยใน 1 ชุด จะมีตัวแปร 5 ตัวแปร ดังรูป 
 

 
 

 ข้อมูล URL, รูปภาพประกอบ 3 รูป, ค าอธิบายรูปภาพ ทั้งหมดนี้ต้องเอาจากเว็บไซต์รูป
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ข้อมูลตัวแปร “$g74_url” 

1. เปิดเว็บไซต์ http://photos.kpru.ac.th 

 
ภาพ 48 ตัวอย่างเว็บไซต์ http://photos.kpru.ac.th 

ไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

veriable-kpru.php   (code php ตัวแปรเก็บข้อมลู) 
gallery.php    (code php ส่วนของการแสดงผล) 
http://photos.kpru.ac.th   (เว็บไซตร์ูปกิจกรรมมหาวิทยาลยัฯ) 
 

1. <!-- KPRU Gallery ขา่วกจิกรรม + รปูภาพกจิกรรม -->   
2. <?php   
3.     $g74_url="";   
4.     $g74_photo1="";   
5.     $g74_photo2="";   
6.     $g74_photo3="";   
7.     $g74_alt="";   

8.    
9.     $g75_url="";   
10.     $g75_photo1="";   
11.     $g75_photo2="";   
12.     $g75_photo3="";   
13.     $g75_alt="";   
14. ?>   
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2. คลิกเลือกอัลบั้มรูปที่ต้องการ 
3. ท าการ  copy URL ของหน้าเว็บเพจที่ต้องการ และน ามาหรอกลงในตัวแปรส าหรับ URL 

ดังรูป 

 
 

ภาพ 49 ตัวอย่างการคัดลอก url 
 

 
 

 ข้อมูลตัวแปร “$g74_photo1, $g74_photo2, $g74_photo3” 
1. คลิกท่ีปุ่ม Download ของรูปที่ต้องการ 

 
 

ภาพ 50 ต าแหน่งส าหรับการ Download 

1. <!-- KPRU Gallery ขา่วกจิกรรม + รปูภาพกจิกรรม -->   

2. <?php   
3.     $g74_url="http://photos.kpru.ac.th/index.php/kpru-gallery/category/14-mis-2";   
4.     $g74_photo1="";   
5.     $g74_photo2="";   
6.     $g74_photo3="";   
7.     $g74_alt="";   
8. ?>   
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2. เมื่อปรากฏหน้าต่างรูปขึ้นมา ให้คลิกขวาที่รูป เลือกเมนู คัดลอกต าแหน่งที่ตั้งภาพ 

 
ภาพ 51 ตัวอย่างการคัดลอกต าแหน่งที่ตั้งภาพ 

 
3. จากนั้น น า URL ที่ตั้งรูปภาพมาไว้ใน code โดยท าให้ครบทั้ง 3 รูป ดังนี้ 

 

 
 

 ข้อมูลตัวแปร “$g74_alt” 
1. เปิดรูปกิจกรรมไปยังอัลบั้มที่ต้องการ จากนั้น ส าเนาชื่อเรื่องของรูปกิจกรรม 

 
 

ภาพ 52 ตัวอย่างการส าเนาชื่อเรื่องของรูปกิจกรรม 

1. <!-- KPRU Gallery ขา่วกจิกรรม + รปูภาพกจิกรรม -->   
2. <?php   
3.     $g74_url="http://photos.kpru.ac.th/index.php/kpru-gallery/category/14-mis-2";   
4.     $g74_photo1="http://photos.kpru.ac.th/images/phocagallery/mis-kp-cm-280555/mis-kp-cm-

280555-10.jpg";   
5.     $g74_photo2="http://photos.kpru.ac.th/images/phocagallery/mis-kp-cm-280555/mis-kp-cm-

280555-10.jpg";   
6.     $g74_photo3="http://photos.kpru.ac.th/images/phocagallery/mis-kp-cm-280555/mis-kp-cm-

280555-10.jpg";   
7.     $g74_alt="";   
8. ?>   
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2. น าข้อความท่ีส าเนามากรอกลงในตัวแปร ดังนี้ 
 

 
  

 และต้องด าเนินการให้ครบ 3 กิจกรรม จากนั้น ไปแก้ไข code ต่อที่ไฟล์ gallery.php 
 
การบริหารจัดการ gallery.php 
 เปิดไฟล์ galleru.php ด้วยโปรแกรม Editor จากนั้นเปลี่ยนตัวแปรให้เป็นล่าสุดตามที่ได้
แก้ไขในไฟล์ variable-kpru.php เช่น เพ่ิมชุดตัวแปร $g74 ในส่วนของ gallery.php ต้องแก้ไขเป็น
ชุดตัวแปรเป็น $g74 ดังนี้ 
 

 
 
 จากนั้น ด าเนินการอัพโหลดข้อมูลขึ้นเครื่องแม่ข่ายผ่านทาง FTP 
 

  

1. <!-- KPRU Gallery ขา่วกจิกรรม + รปูภาพกจิกรรม -->   

2. <?php   
3.     $g74_url="http://photos.kpru.ac.th/index.php/kpru-gallery/category/14-mis-2";   
4.     $g74_photo1="http://photos.kpru.ac.th/images/phocagallery/mis-kp-cm-280555/mis-kp-cm-

280555-10.jpg";   
5.     $g74_photo2="http://photos.kpru.ac.th/images/phocagallery/mis-kp-cm-280555/mis-kp-cm-

280555-10.jpg";   
6.     $g74_photo3="http://photos.kpru.ac.th/images/phocagallery/mis-kp-cm-280555/mis-kp-cm-

280555-10.jpg";   
7.     $g74_alt="อบรม MIS ชว่มกบัทมีการ มช. ครัง้ที ่2";   
8. ?>   

1. <!-- รปูกจิกรรมที ่3-->   
2. <div class="row">   
3.     <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">   
4.         <a href="<?php echo $g74_url;?>" target="_blank"><img class="img-

responsive link-
photo" src="<?php echo $g74_photo1;?>" alt="<?php echo $g74_alt;?>"></a>   

5.     </div>   
6.     <div class="hidden-xs col-sm-6 col-md-4">   
7.         <a href="<?php echo $g74_url;?>" target="_blank"><img class="img-

responsive link-
photo" src="<?php echo $g74_photo2;?>" alt="<?php echo $g74_alt;?>"></a>   

8.     </div>   
9.     <div class="hidden-xs hidden-sm col-md-4">   
10.         <a  href="<?php echo $g74_url;?>" target="_blank"><img class="img-

responsive link-
photo" src="<?php echo $g74_photo3;?>" alt="<?php echo $g74_alt;?>"></a>   

11.     </div>   
12.     <div class="col-sm-12" style="margin-

top: 5px"><a href="<?php echo $g74_url;?>" target="_blank"><?php echo $g74_alt;?></a></

div>   
13. </div>   

ต าแหน่งเก็บไฟล์ข้อมูลบนเคร่ืองแม่ข่าย 

veriable-kpru.php  = wwwroot/ 
gallery.php   = wwwroot/ 
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ส่วนที่ 9 ประชาสัมพันธ์ 

 
ภาพ 53 ตัวอย่างแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ 

 
เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องน่าสนใจ เชิญชวนรณรงค์ต่างๆ เช่น ต่อต้านการคอรัปชั่น 

หรือเผยแพร่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) ปี 2560 
  

การบริหารจัดการ การออกแบบกราฟิก 
 ส่วนที่ 9 การออกแบบกราฟิก ไม่มีการก าหนด Template แต่จะก าหนดองค์ประกอบพื้นฐาน
ที่ควรมีในงานออกแบบกราฟิก ดังนี้ 

- ข้อความชื่อหน่วยงาน ตราสัญลักษณ์ต้นเรื่อง 
- ข้อความชื่อเรื่อง หรือ ชื่อหัวข้อใหญ่ 
- ข้อความเนื้อหาย่อย โดยใช้ค าที่กระชับ สั้น เข้าใจได้ง่าย กรณีมีเนื้อหารายละเอียด

เพ่ิมเติม ให้สร้างการเชื่อมโยงไปยังเพ็จเนื้อหานั้น ๆ 
- ข้อความ วัน เดือน ปี เวลา 
- ข้อความคลิกเพ่ืออ่านเพ่ิมเติม หรือ ค าอ่ืนที่สื่อความหมายตามจุดประสงค์ท่ีต้องการ 
- รูปภาพประกอบที่สื่อความหมาย 
- คุณสมบัติของชิ้นงาน ขนาด 676x350 px, หมดสี RGB, Resolution 72 dpi 

 

การบริหารจัดการ variable-kpru.php 
 เปิดไฟล์ variable-kpru.php ด้วยโปรแกรม Editor แก้ไขส่วนของ “ข่าวประชาสัมพันธ์” 
โดยตัวแปร 1 ชุด จะมี 4 ตัวแปร ให้ท าการเพ่ิมชุดตัวแปรตามล าดับตัวเลขขึ้นไป 
 

 

1. <!-- กลอ่งขา่วประชาสมัพนัธ ์ทัง้ภายใน - ภายนอก มหาวทิยาลยั -->   
2. <?php   

3. $kpru_news_pr_1=" ";  * ชือ่รปูภาพกราฟิกทีอ่อกแบบ 
4. $kpru_news_pr_1_url="";    * URL ส าหรับเชือ่มโยงขอ้มลู 
5. $kpru_news_pr_1_target="";   * การแสดงผลกรณีมกีารเชือ่มโยง ใหใ้สเ่ป็น  _blank 
6. $kpru_news_pr_1_lat="";    * ค าอธบิายประกอบรปูภาพกราฟิก 
7. ?>   
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 เมื่อใส่ข้อมูลให้ตัวแปรไปแล้ว ได้ดังรูป 
 

 
 
บริหารจัดการ kpru-news-pr.php 
 เปิดไฟล์ kpru-news-pr.php ด้วยโปรแกรม Editor ด าเนินการเพิ่ม code โดยก าหนดให้ใช้
ชุดตัวแปรล่าสุดที่เพ่ิมเติมไป ดังนี้ 
 

 
 
 แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการอัพโหลดไปยังเครื่องเมื่อข่ายผ่านทาง FTP 
 

    

1. <!-- กลอ่งขา่วประชาสมัพนัธ ์ทัง้ภายใน - ภายนอก มหาวทิยาลยั -->   

2. <?php   
3. $kpru_news_pr_1="7-qc-tools.jpg";   
4. $kpru_news_pr_1_url="";   
5. $kpru_news_pr_1_target="";   
6. $kpru_news_pr_1_lat="";   
7.    
8. $kpru_news_pr_2="authen.jpg";   
9. $kpru_news_pr_2_url="#";   
10. $kpru_news_pr_2_target="";   
11. $kpru_news_pr_2_lat="";   
12. ?>   

1. <div class="ws_images">   
2.     <ul>   
3.         <li><a href="<?php echo $kpru_news_pr_1_url;?>" target="<?php echo $

kpru_news_pr_1_target;?>"><img src="img/kpru-news-
pr/images/<?php echo $kpru_news_pr_1;?>" alt="<?php echo $kpru_news_pr_1_alt;
?>"/></a></li>   

4.         <li><a href="<?php echo $kpru_news_pr_2_url;?>" target="<?php echo $
kpru_news_pr_2_target;?>"><img src="img/kpru-news-
pr/images/<?php echo $kpru_news_pr_2;?>" alt="<?php echo $kpru_news_pr_2_alt;
?>"/></a></li>   

5.     </ul>   
6. </div>   
7. <div class="ws_bullets">   
8.     <div>   
9.         <a href="#"><span><img src="img/kpru-news-

pr/tooltips/<?php echo $kpru_news_pr_1;?>"/></span></a>   
10.         <a href="#"><span><img src="img/kpru-news-

pr/tooltips/<?php echo $kpru_news_pr_2;?>"/></span></a>   
11.     </div>   
12. </div>   

ต าแหน่งเก็บไฟล์ข้อมูลบนเคร่ืองแม่ข่าย 

รูปภาพกราฟิก   = wwwroot/img/kpru-news-pr/ 
veriable-kpru.php  = wwwroot/ 
kpru-news-pr.php  = wwwroot/ 



 

 
 

72 WORK MANUAL 
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

ส่วนที่ 10 ประกวด แข่งขัน และ ส่วนที่ 11 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 

 
ภาพ 54 ตัวอย่างแบนเนอร์ประกวด แข่งขัน และข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 

 

ส่วนที่ 10 และ 11 มีการบริหารจัดการที่เหมือนกัน ต่างกันเพียงเรื่องการก าหนดชื่อไฟล์ 
โฟลเดอร์เก็บข้อมูล และไฟล์ code php ส าหรับแสดงผล 
 การออกแบบกราฟิก ไม่มีการก าหนด Template แต่จะก าหนดองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ควรมี
ในงานออกแบบกราฟิก ดังนี้ 

- ข้อความชื่อหน่วยงาน ตราสัญลักษณ์ต้นเรื่อง 
- ข้อความชื่อเรื่อง หรือ ชื่อหัวข้อใหญ่ 
- ข้อความเนื้อหาย่อย โดยใช้ค าที่กระชับ สั้น เข้าใจได้ง่าย กรณีมีเนื้อหารายละเอียดเพิ่มเติม 

ให้สร้างการเชื่อมโยงไปยังเพ็จเนื้อหานั้น ๆ 
- ข้อความ วัน เดือน ปี เวลา 
- ข้อความคลิกเพ่ืออ่านเพ่ิมเติม หรือ ค าอ่ืนที่สื่อความหมายตามจุดประสงค์ท่ีต้องการ 
- รูปภาพประกอบที่สื่อความหมายตรงตามเนื้อหา 
- คุณสมบัติของชิ้นงาน ขนาด 400x300 px, หมดสี RGB, Resolution 72 dpi 

 
การบริหารจัดการ variable-kpru.php 

เปิดไฟล์ variable-kpru.php ด้วยโปรแกรม Editor แก้ไขส่วนของ “ข่าวประชาสัมพันธ์” 
โดยตัวแปร 1 ชุด จะมี 4 ตัวแปร ให้ท าการเพ่ิมชุดตัวแปรตามล าดับตัวเลขขึ้นไป 

 

 

1. <!-- กลอ่งขา่วประกวด แขง่ขนั -->   

2. <?php   

3.     $kpru_contest_pr_9="";    * ชือ่รปูภาพกราฟิกทีอ่อกแบบ 
4.     $kpru_contest_pr_9_url="";    * URL ส าหรับเชือ่มโยงขอ้มลู 
5.     $kpru_contest_pr_9_target="";   * การแสดงผลกรณีมกีารเชือ่มโยง ใหใ้สเ่ป็น  _blank 
6.     $kpru_contest_pr_9_alt="";    * ค าอธบิายประกอบรปูภาพกราฟิก 
7.    
8.     $kpru_contest_pr_10="";   
9.     $kpru_contest_pr_10_url="";   
10.     $kpru_contest_pr_10_target="";   
11.     $kpru_contest_pr_10_alt="";   

12. ?> 
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

บริหารจัดการ kpru-contest.php 
 เปิดไฟล์ kpru-contest.php ด้วยโปรแกรม Editor ด าเนินการเพิ่ม code โดยก าหนดให้ใช้
ชุดตัวแปรล่าสุดที่เพ่ิมเติมไป ดังนี้ 
 

 
 

บริหารจัดการ kpru-pr-out.php 
 เปิดไฟล์ kpru-pr-out.php ด้วยโปรแกรม Editor ด าเนินการเพิ่ม code โดยก าหนดให้ใช้ชุด
ตัวแปรล่าสุดที่เพ่ิมเติมไป ดังนี้ 
 

 
 

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการอัพโหลดไปยังเครื่องแม่ข่ายผ่านทาง FTP 
 

 

1. <div class="ws_images">   
2.     <ul>   
3.         <li><a href="<?php echo $kpru_contest_pr_9_url;?>" target="<?php echo $kpru_

contest_pr_9_target;?>"><img src="img/contest/images/<?php echo $kpru_contest_pr_9;?>"
/></a></li>   

4.         <li><a href="<?php echo $kpru_contest_pr_10_url;?>" target="<?php echo $kpru
_contest_pr_10_target;?>"><img src="img/contest/images/<?php echo $kpru_contest_pr_10
;?>"/></a></li>   

5.            
6.     </ul>   
7. </div>   
8. <div class="ws_bullets">   

9.     <div>   
10.         <a href="#"><span><img src="img/contest/tooltips/<?php echo $kpru_contest_pr_9

;?>"/></span></a>   
11.         <a href="#"><span><img src="img/contest/tooltips/<?php echo $kpru_contest_pr_1

0;?>"/></span></a>   
12.     </div>   
13. </div>   

 

1. <div class="ws_images">   

2.     <ul>   
3.         <li><a href="<?php echo $kpru_pr_out_14_url;?>" target="<?php echo $kpru_pr_o

ut_14_target;?>"><img src="img/outer/images/<?php echo $kpru_pr_out_14;?>"/></a></li>   
4.         <li><a href="<?php echo $kpru_pr_out_13_url;?>" target="<?php echo $kpru_pr_o

ut_13_target;?>"><img src="img/outer/images/<?php echo $kpru_pr_out_13;?>"/></a></li>   
5.     </ul>   
6. </div>   
7. <div class="ws_bullets">   

8.     <div>   
9.         <a href="#"><span><img src="img/outer/tooltips/<?php echo $kpru_pr_out_14;?>"/></

span></a>   
10.         <a href="#"><span><img src="img/outer/tooltips/<?php echo $kpru_pr_out_13;?>"/></

span></a>   
11.     </div>   
12. </div> 

ต าแหน่งเก็บไฟล์ข้อมูลบนเคร่ืองแม่ข่าย 

รูปภาพกราฟิก   = wwwroot/img/kpru-news-pr/ 
veriable-kpru.php  = wwwroot/ 
kpru-contest-pr.php  = wwwroot/ 
kpru-pr-out.php   = wwwroot/ 
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

ส่วนที่ 12 Footer 

 
ภาพ 55 ตัวอย่าง Footer 

 
 Footer เป็นส่วนด้านล่างสุดของหน้าเว็บเพ็จ โดยมีข้อมูลประกอบด้วย 5 ส่วนย่อย ดังนี้ 
1) สถิติผู้ใช้งานออนไลน์และผู้ใช้งานทั้งหมด, 2) ที่อยู่ เบอร์โทร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 
3) การเชื่อมโยงเครือข่ายสังคม, 4) การเชื่อมโยงไปยังมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ และหน่วยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการ, 5) การแสดงสถานะการเชื่อมแบบ IPv6 ดังรูป 

 
ภาพ 56 ส่วนประกอบของ Footer 

 

 
  

ไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

Footer.php   (code ไฟล์หลักส าหรับการแสดงผล) 
rajabhat-university-link.php (code ไฟลร์ายการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 
university-link.php  (code ไฟลร์ายการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัย) 
education-authorities.php (code ไฟลร์ายการเชื่อมโยงหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ) 
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

การบริหารจัดการ สถิติผู้ใช้งานออนไลน์และผู้ใช้งานทั้งหมด, ที่อยู่ เบอร์โทร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร, การเชื่อมโยงเครือข่ายสังคม 
 เปิดไฟล์ footer.php ด้วยโปรแกรม Editor ด าเนินการแก้ไขตามต้องการ ดังนี้ 
 
 สถิติผู้ใช้งานออนไลน์และผู้ใช้งานทั้งหมด 
 

 
 

ทีอ่ยู่ เบอร์โทร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
 

การเชื่อมโยงเครือข่ายสังคม 
 

 
 

1. <!-- จ านวนผูใ้ชง้าน -->   
2. <div class="col-xs-12 col-md-2 col-sm 6" style="padding: 25px; top:px;" align="center">   
3.                 <p><font size="2" color="#FFFFFF"><span>ผูใ้ชง้านออนไลน<์/span>   
4.                     <iframe src="th/webCounter2015/show.php" width="100%" height="25px" sc

rolling="no" frameborder="0"></iframe></font></p>   

5.                 <p><font size="2" color="#FFFFFF"><span>ผูใ้ชง้านทัง้หมด   
6.                     <iframe src="th/webCounter2015/showCount.php" width="100%" height="26

px" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></span></font></p>   
7. </div> 

1. <!-- ตดิตอ่เรา -->   
2. <div class="col-xs-12 col-md-3 col-sm-6" style="top:px; padding:25px;"> 
3.     <div class="row" align="center">   
4.         <div class="col-sm-12 col-xs-12" style="color: #FFFFFF" align="left">   
5.               <p><font size="2">มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร</font></p>   

6.               <p><font size="2"><span class="glyphicon glyphicon-home"> 69 หมู ่1 ต.นคร
ชมุ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 62000</span></font></p>   

7.               <font size="2"><span class="glyphicon glyphicon-phone-alt"> 055-706-
555</span></font>      

8.               <font size="2"><span class="glyphicon glyphicon-print"> 055-706-
518</span></font>   

9.               <p><font size="2"><span class="glyphicon glyphicon-
envelope"><a href="http://www.kpru.ac.th/th/contact/" target="_blank" style="color: #FFFFFF"> W
ebmaster</a></span></font></p>   

10.         </div>   
11.     </div>   
12. </div>   

1. <!-- เครอืขา่ยออนไลน ์-->   
2.             <div class="col-xs-6 col-md-2 col-sm-3" align="center" style="padding:25px;">   
3.                  <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=gmD1kI7J5Fs" target="_blank" 

data-toggle="tooltip" title="KPRU Youtube"><img src="icon/youtube.png"></a></p>   
4.                  <p><a href="https://www.facebook.com/kprupr" target="_blank" data-

toggle="tooltip" title="KPRU Facebook"><img src="icon/facebook.png"></a></p>   
5.             </div>   
6.             <div class="col-xs-6 col-md-1 col-sm-3" align="center" style="padding:25px;">   
7.                 <p><a href="http://www.kpru.ac.th/th/sitemap.php" target="_blank" data-

toggle="tooltip" title="Site MAP"><img src="icon/sitemap.png"></a></p>   
8.                 <p><a href="http://www.kpru.ac.th/th/about-

kpru/mapkpru57.pdf" target="_blank" data-
toggle="tooltip" title="KPRU MAP"><img src="icon/map.png"></a></p>   

9.             </div> 
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน ๆ 
 เปิดไฟล์ rajabhat-university-link.php ด าเนินการแก้ไขตามต้องการ 
 

 
 

การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงไปยังมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
 เปิดไฟล์ university-link.php ด าเนินการแก้ไขตามต้องการ 
 

 
 

การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ 
 เปิดไฟล์ education-authorities.php ด าเนินการแก้ไขตามต้องการ 
 

 

1. <div class="col-sm-12" style="padding:0px;" align="center">   
2.     <div class="btn-group dropup">   
3.         <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle=

"dropdown" style="width:253px;">มหาวทิยาลยัราชภัฏ <span class="caret"></span></button>   
4.         <ul class="dropdown-menu scrollable-menu" role="menu">   
5.             <li><font color="#FF3300"><span class="glyphicon glyphicon-link"></

span> กลุม่รัตนโกสนิทร ์----------------------</font></li>   

6.             <li><a href='http://www.ssru.ac.th' target="_blank"><font size="2">มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสวนสนัุนทา</font></a></li>   

7.             <li><a href='http://www.chandra.ac.th' target="_blank"><font size="2">
มหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม</font></a></li>   

8.             <li><a href='http://www.pnru.ac.th' target="_blank"><font size="2"> 
9.         </ul>   
10.     </div>   
11. </div> 

1. <div class="col-sm-12" style="padding:0px;" align="center">   
2.     <div class="btn-group dropup">   
3.         <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle=

"dropdown" style="width:253px;">มหาวทิยาลยั <span class="caret"></span></button>   
4.         <ul class="dropdown-menu scrollable-menu" role="menu">   
5.             <li><a href='http://www.ku.ac.th' target="_blank"><font size="2">ม.เกษตรศาสตร<์/

font></a></li>   

6.             <li><a href='http://www.bu.ac.th' target="_blank"><font size="2">ม.กรงุเทพ</
font></a></li>   

7.             <li><a href='http://www.bkkthon.ac.th' target="_blank"><font size="2">ม.กรงุเทพ
ธนบรุ<ี/font></a></li>   

8.             <li><a href='http://www.krirk.ac.th' target="_blank"><font size="2">ม.เกรกิ</
font></a></li>   

9.         </ul>   
10.     </div>   
11. </div>   

1. <!-- รวม LINK หน่วยงานในกระทรวงศกึษาธกิาร -->   
2. <div class="col-sm-12" style="padding:0px;" align="center">   
3.     <div class="btn-group dropup">   
4.         <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle=

"dropdown" style="width:253px;">หน่วยงานในกระทรวงศกึษาธกิาร <span class="caret"></span></

button>   
5.         <ul class="dropdown-menu scrollable-menu" role="menu">   
6.             <li><a href='http://www.moe.go.th' target="_blank"><font size="2">

กระทรวงศกึษาธกิาร</font></a></li>   
7.             <li><a href='http://www.moe.go.th/websm/' target="_blank"><font size="2">

ส านักงานรัฐมนตร<ี/font></a></li>   

8.             <li><a href='http://www.ops.moe.go.th' target="_blank"><font size="2">ส านักงาน
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร</font></a></li>   

9.         </ul>   
10.     </div>   
11. </div> 
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คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

การบริหารจัดการ การแสดงสถานะการเชื่อมแบบ IPv6 
 เปิดไฟล์ footer.php ด าเนินการแก้ไขตามต้องการ 
 

 
 

ส่วนที่ 13 ขั้นตอนการตรวจสอบการเชื่อมโยงเว็บไซต์ (Check Links) ภายในโดเมนเนม
มหาวิทยาลัยฯ (.kpru.ac.th) 
 ในที่นี้แนะน าให้ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบลิงค์เสียฟรีแบบออนไลน์จากเว็บไซต์ 
http://www.brokenlinkcheck.com โดยกรอกชื่อโดนเมนเว็บไซต์ที่ต้องการตรวจสอบลงไป 
 

 
ภาพ 57 ตัวอย่างเว็บไซต์ http://www.brokenlinkcheck.com 

 

1. <!-- IPv6 -->   
2.        <div class="row" style="background-color:#CF3204; height: 30px;" align="left">   
3.            <div id=ipv6_enabled_www_test_logo>   
4.                <script language="JavaScript" type="text/javascript">   
5.                var Ipv6_Js_Server = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://" :

 "http://");   
6.                document.write(unescape("%3Cscript src='" + Ipv6_Js_Server + "www.ipv6fo

rum.com/ipv6_enabled/sa/SA1.php?id=5163' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));   
7.                </script>   
8.            </div>   
9.        </div>  

http://www.brokenlinkcheck.com/


 

 
 

78 WORK MANUAL 
KPRU WEB SITE 2017 

คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

                         
ภาพ 58 ตัวอย่างเมื่อตรวจสอบลิงค์เสร็จ 
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จากภาพ 54 เมื่อ status COMPLETED จะแสดงผลจ านวนเพจทั้งหมดที่ตรวจสอบและ
จ านวนลิงค์เสียที่พบ จากนั้นผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย แยก Link ที่ผิดปกติตามผู้รับผิดชอบ  

13.1 ถ้าเป็น Link ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ปฏิบัติดังนี้  
 (1) ระงับ Link ที่ผิดปกติชั่วคราว  
 (2) วิเคราะห์หาสาเหตุ  
 (3) ด าเนินการแก้ไข  
 (4) ทดสอบผลหลังจากด าเนินการแก้ไข ถ้าปกติก็แก้ไข Link ที่ระงับให้ใช้

งานได้ปกติ แต่ถ้าไม่ปกติให้วิเคราะห์หาสาเหตุ และด าเนินการแก้ไขใหม่อีกครั้ง 
 (5) อัพโหลด บันทึกลงฐานข้อมูล  
13.2 ถ้าเป็น Link ที่หน่วยงานอื่นรับผิดชอบ หน้าที่ของผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติดังนี้  
 (1) ระงับ Link ที่ผิดปกติชั่วคราว และแจ้งผู้ดูแลของหน่วยงานนั้นๆให้ทราบ  

    (2) เมื่อผู้ดูแลเว็บไซต์คณะ/หน่วยงาน แก้ไขและแจ้งผลการแก้ไขมาแล้ว   
ให้ทดสอบผลหลังการแก้ไขแล้ว  

 (3) หาก Link อยู่ในสภาวะปกติแล้ว ให้ยกเลิกการระงับ Link เพ่ือให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ  

 (4) อัพโหลด บันทึกลงฐานข้อมูล  
 

ส่วนที่ 14 ขั้นตอนการ Upload ไฟล์ข้อมูลระหว่างเครื่อง PC กับ Web Server ผ่านช่องทาง FTP 
ท าการเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายผ่านช่องทาง FTP ด้วยโปรแกรม FileZilla โดยเปิดโปรแกรม 

FileZilla จากนั้น กรอกข้อมูล Host, Username, Password, Port  
 

 

ภาพ 59 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล Host, Username, Password, Port 
 

หมายเลข 1  202.29.15.3  คือ หมายเลข IP เครื่องแม่ข่ายหลักเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ 
หมายเลข 2  Username คือ ชื่อผู้ใช้ในการเข้าใช้งานผ่านช่องทาง FTP 
หมายเลข 3  Password คือ รหัสผ่านที่ใช้คู่กับ Username 
หมายเลข 4  Port 21 คือ Port มาตรฐานของ FTP อาจจะกรอก หรือไม่กรอกก็ได้ 
หมายเลข 5  เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว คลิกที่ปุ่ม Quickconnect เพ่ือเชื่อมต่อกับ 

เครื่องแม่ข่าย เมื่อเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์  
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ภาพ 60 การเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายด้วยโปรแกรม FileZilla 
 
หมายเลข 1 แสดงข้อความแจ้งว่า เชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
หมายเลข 2 แสดงข้อมูลที่อยู่ในเครื่องแม่ข่าย 
หมายเลข 3 แสดงข้อมูลที่อยู่ในเครื่อง PC ของเรา 
หมายเลข 4 พ้ืนที่แสดงการถ่ายโอนข้อมูล 
 
2. เลือกต าแหน่งเก็บไฟล์ข้อมูลตามที่ต้องการ ดังภาพที่ 57 
 

 

ภาพ 61 การเลือกต าแหน่งเก็บไฟล์ข้อมูลของโปรแกรม FileZilla 
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หมายเลข 1 ต าแหน่งเก็บข้อมูลในเครื่อง PC ของเราที่ต้องการ Upload ข้อมูล 
หมายเลข 2 ต าแหน่งเก็บข้อมูลในเครื่องแม่ข่ายที่ต้องการ Upload ข้อมูล 
 

3. เมื่อเลือกไฟล์หรือโฟล์เดอร์ที่ต้องการ Upload ได้แล้ว ให้คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์และ
เลือกเมนู Upload ดังภาพ 62 

 

ภาพ 62 ขั้นตอนการ Upload 
 

4. หากมีไฟล์เดิมอยู่แล้ว โปรแกรมจะแจ้งว่า ต้องการจะเขียนทับไฟล์เดิมหรือไม่ ให้ก าหนดได้
ตามความต้องการ ในที่นี้ เลือกเป็นทับไฟล์เดิมทุกไฟล์ 

 
 

ภาพ 63 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมแจ้งว่า ต้องการจะเขียนทับไฟล์เดิมหรือไม่ 
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5. เมื่อเริ่มท าการ Upload ข้อมูล จะปรากฏหน้าจอแสดงการถ่ายโอนข้อมูล ดังภาพที่ 64 

 

ภาพ 64 การถ่ายโอนข้อมูล 
 

หมายเลข 1   แสดงการถ่ายโอนข้อมูลที่ก าลัง Upload/Download 
หมายเลข 2   Queued file คือ คิวไฟล์ที่ก าลังด าเนินการ Upload/Download 
 Failed Transfers คือ ไฟล์ข้อมูลที่ไม่สามารถอัพโหลดหรือดาวน์โหลดได้ 
 Successful Transfers คือ ไฟล์ข้อมูลที่ Upload/Download เสร็จสมบูรณ์ 
 

1.  เมื่อการ Upload ข้อมูลเสร็จสิ้น จะแสดงรายการ Upload เสร็จสมบูรณ์  
 

 

ภาพ 65 หน้าจอรายการ Upload เสร็จสมบูรณ์ 
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ส่วนที่ 15 ขั้นตอนการส ารองข้อมูลเว็บไซต์ (Backup Website) 
การส ารองข้อมูล (backup) คือ กระบวนการการเก็บส ารองข้อมูลเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหาย

ที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย โดยสามารถน าข้อมูลที่ส ารองไว้มาใช้งานได้ทันที 
ดังนั้นการส ารองข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในองค์กร 

ปัจจุบันผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีการส ารองข้อมูลเว็บไซต์ไว้ใน HDD External  
ผ่านช่องทาง FTP 

   
วิธีส ารองข้อมูลไว้ใน HDD External ผ่านช่องทาง FTP 
 การส ารองข้อมูลวิธีนี้ ท าได้ในลักษณะเดียวกันกับการ Upload เพียงเลือกข้อมูลด้านขวา
ของเครื่องแม่ข่าย แล้วคลิกขวา เลือกเมนู Download  

 

 
ภาพ 66 แสดงตัวอย่างการ Download ไฟล์ข้อมูลเว็บไปยังเครื่อง PC 

 

หมายเลข 1 เลือกต าแหน่งข้อมูลที่ต้องการดาวน์โหลด 
หมายเลข 2 เลือกต าแหน่งที่เก็บข้อมูลในเครื่อง PC 
หมายเลข 3 คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ จากนั้น คลิกขวาเลือกเมนู Download

จากนั้นรอการถ่ายโอนข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ 
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8. แนวทางในการปฏิบัตขิองบุคลากร 
 การท าเว็บไซต์แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ Front-End (สิ่งที่แสดงผลบนบราวเซอร์ คือ HTML, 
CSS, Javascript) กับ Back-End (ส่วนประมวลผล หรือโปรแกรมมิ่งนั่นเอง เช่น PHP) 
 สิ่งท่ีนักพัฒนาเว็บไซต์ควรรู้ มีดังนี้ 

• HTML4 / XHTML / HTML5 
• CSS2 / CSS3 
• Javascript / jQuery 
jQuery เป็น Library ของ Javascript ที่จ าเป็นต้องรู้ เรียนรู้ได้ง่าย + ใช้ดีมาก  
• Web Developer Tool / Firebug 

 ควรจะศึกษาปลั๊กอินของเว็บบราวเซอร์ที่เอาไว้ช่วยท าเว็บไซต์ ซึ่งทั้ง Firefox ทั้ง Chrome  
มีปลั๊กอินช่วยนักพัฒนาเว็บได้มากมาย ส าหรับท่านที่ไม่รู้ว่ามีอะไรบางแนะน าให้อ่านบทความ รวม
ปลั๊กอิน Firefox เด็ด ๆ ส าหรับท าเว็บไซต์  

• Responsive Web Design 
 เป็นเทคนิคใหม่ในการโค้ดเว็บไซต์ให้ Layout สามารถปรับเท่าขนาดจอได้ คือเปิดในคอม
หรือเปิดในมือถือก็ยังสามารถอ่านเนื้อหาได้ง่ายโดยไม่ต้องสร้างเว็บส าหรับ Mobile แยกออกมา 

• Cross-Browser / Cross-Platform Development / Cross-Browser Bug (IE6) 
 เป็นกรรมของคนท าเว็บไซต์ที่ 1 เว็บไซต์สามารถเปิดได้จากหลายทางเหลือเกิน ทั้ง Firefox, 
Chrome, Opera, Safari, iPhone, Blackberry etc. ซึ่งการท าให้สวยบนบราวเซอร์เดียวเป็นเรื่อง
ง่าย แต่การท าให้สวยบนทุกบราวเซอร์นี่ยากเหลือเกิน โดยเฉพาะคู่ปรับอันดับ 1 อย่าง Internet 
Explorer 6 อย่างไรก็ตาม หากเจอปัญหากับ IE แนะน าให้อ่านบทความ เทคนิคสู้รบกับ IE6 IE7 
IE8 (https://www.designil.com/fight-html-css-bugs-internet-explorer-ie6-ie7-ie8.html) 

• HTML5 Javascript API 
 HTML5 ได้เพ่ิมความสามารถมากมาย ทั้งการเล่นเพลง เล่นวีดิโอ การวาดรูป การจับที่อยู่
ผู้ใช้ ซึ่งเทคนิคพวกนี้ถ้ารู้เอาไว้จะได้เปรียบมาก แทนที่เราจะพ่ึง Javascript Library หรือ Flash ใน
การท าพวกนี้ แนะน าให้ลองหันมาดู HTML5 บ้าง แนะน าให้อ่านบทความ ทุกอย่างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ 
HTML5 (https://www.designil.com/html5-tips-tricks-techniques-1.html) 

• CMS Theme (WordPress, Drupal, Joomla) 
CMS หมายถึงระบบจัดการเว็บส าเร็จรูปทั้งหลาย เพราะจะประหยัดเวลาได้เยอะ 
• SEO (Search Engine Optimization) 
SEO คือ เทคนิคการท าเว็บไซต์ให้ Search Engine หาเจอได้ง่าย 

  

https://www.designil.com/webdesign-tools-must-have-firefox-addons.html
https://www.designil.com/what-is-responsive-web-design-1.html
https://www.designil.com/html5-tips-tricks-techniques-1.html
https://www.designil.com/html5-tips-tricks-techniques-1.html
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9. มาตรฐานคุณภาพงาน 
    ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 1. ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้รองรับต่อการจัดอันดับเว็บไซต์  (Webometrics 
Ranking of World Universities) ซึ่งจะประกาศผลทุกเดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี 
 2. พัฒนาเว็บไซต์น าเสนอข้อมูลแก่ประชาคมอาเซียน มีภาษาที่แสดงผลบนเว็บไซต์ จ านวน  
4 ภาษา โดยมุ่งเน้นประเทศที่มหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาต่างชาติมาเข้าศึกษาต่อ ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาพม่า 
 3. พัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต โดยเฉพาะการใช้งานบนเครื่องมือ
สื่อสาร (Responsive Web) 
 

     ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 เชิงคุณภาพ  จ านวนภาษาท่ีแสดงผลบนเว็บไซต์ จ านวน 4 ภาษา 
 เชิงปริมาณ  
    1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 4 จากระดับ 5 คะแนน 
    2. ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  
3 (ระดับ) จาก 5 ระดับ 
 เชิงเวลา ระยะเวลาด าเนินการ 1 (ปี) 
 

     ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
             1. เกณฑ์การจ่ายค่าจ้างแปลข้อมูลเว็บไซต์ ควรตรวจสอบเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างแปลข้อมูล
เว็บไซต์ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย เนื่องจากอัตราการแปลเอกสารของแต่ละภาษา
แตกต่างกัน ดังตาราง 
 

 แปลเอกสาร ตามอัตรา ดังนี้ 
ภาษาที่แปล ราคา 

1. แปลจากไทยเป็นอังกฤษ 300 
2. แปลจากอังกฤษเป็นไทย 300 
3. แปลจากภาษาอ่ืน (นอกจากภาษาอังกฤษ) เป็นภาษาไทย 700 
3. แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอ่ืน (นอกจากภาษาอังกฤษ) 700 

 หมายเหต ุ:  ราคาข้างต้นเป็นราคาการแปลเอกสารซ่ึงใช้อักษร Angsana New ขนาด 16 หรือเทียบเท่า 
 

 2. ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการด าเนินการจ้างแปล ดังนี้ 
2.1 ผู้ว่าจ้าง จัดส่งไฟล์งานให้ผู้แปลทางอีเมล์ / facebook  ตามแต่ตกลง 
2.2 ผู้แปล ด าเนินการตรวจสอบต้นฉบับงานแปล รูปแบบ ประเมินราคางานแปลตามอัตรา

ค่าแปล หรือตามแต่ตกลง พร้อมก าหนดวันรับงาน 
2.3 ส่งมอบงานตามก าหนด โดยจะจัดส่งงานแปลให้กับผู้ว่าจ้าง ทางอีเมล์หรือ Facebook 

โดยเนื้อหาของงานได้รับการจัดหน้า ตามแบบฟอร์มของผู้ว่าจ้าง (ไฟล์งานแปลก าหนดมาตรฐานของหน้า
ขนาด A4, ฟ้อนท์ TH SarabunPSK ขนาดฟ้อนท์ 16) เสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้ทันที 

2.4 ส่วนที่เป็นรูปภาพหรือกราฟจะไม่น ามาคิดค่าแปล 
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2.5 ผู้แปลตรวจทานความถูกต้องของภาษาอีกครั้ง หลังจากผู้ว่าจ้าง น าข้อมูลและ
สารสนเทศมาจัดท าในรูปแบบเว็บไซต์ ก่อนเผยแพร่ 

3. ควรมีการเร่งรัดงานแปลภาษาต่างประเทศ  
  3.1 ประสานงาน ติดต่อผู้แปลภาษา เพ่ือให้สามารถแปลงานได้ทันตามก าหนด 
  3.2 ก าหนดกรอบระยะเวลางานที่ชัดเจนในการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน 
     4.  การปรับปรุ งข้อมูล เว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ รองรับต่อการจัด อันดับเว็บไซต์  
(Webometrics Ranking of World Universities) ซึ่งจะประกาศผลทุกเดือนมกราคม และกรกฎาคม
ของทุกปี ผู้พัฒนาเว็บไซต์ควรศึกษา ค้นคว้าเกณฑ์การประเมินในแต่ละรอบโดยละเอียด เนื่องจาก 
Webometrics มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์เป็นประจ าทุกรอบการประเมิน 

10. ระบบตดิตามประเมนิผล 
 1. ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการการบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย รูปแบบภาษาไทย 
ต้องรายงานการติดตามผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ส่งให้แก่กองนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม/โครงการ ทุก 3 เดือน 
 2. ต้องส่งแบบรายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมตามตัวชี้วัด ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไข โดยรายงานหัวหน้างานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุก 3 เดือน (ไตรมาส)  
 3. ต้องรายงานสรุปโครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยตามปีงบประมาณ ส่งให้ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี 
 4. ต้องจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อย่างน้อย
ปีละ 10 ครั้ง และตรวจสอบผลการด าเนินงานพัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์การจัดอันดับ Webometrics 
ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือรายงานความก้าวหน้าให้กับคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยรับทราบ เป็นประจ าทุกเดือน รวมถึงรายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์ (Webometrics 
Ranking of World Universities) ซึ่งจะประกาศผลทุกเดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี 

11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 11.1 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
 11.2 การจัดอันดับ (Webometrics Ranking of World Universities) 
 11.3 หลักเกณฑ์ และเทคนิคในการออกแบบเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน  
 11.4 หลักในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี 
 11.5 หลักการท า SEO เบื้องต้น 
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12. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 12.1 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ ระดับคณะ/ส านัก/หน่วยงาน
ภายในโดเมนมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 12.2 แบบฟอร์มตรวจสอบผลการด าเนินงานพัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์การจัดอันดับ 
Webometrics ของแต่ละหน่วยงาน 
 12.3 แบบฟอร์มเปรียบเทียบค่าคะแนนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (แบบไม่เป็น
ทางการ) 
 12.4 แบบรายงานการติดตามผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
ส่งกองนโยบายและแผน 
 12.5 แบบรายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ปี 2560 ส่งผู้อ านวยการส านักฯ 
 



13. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธกีารแก้ไข 
 ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ที ่ กระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 
1 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

กับการปฏิบัติงาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ติดตั้งชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่ง
ส าเร็จรูป และทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และชุดค าสั่ง เพ่ืออ านวยให้การ
ปฏิบัติงานด้านเว็บไซต์ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การติดตั้งและ 
ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ 
อาจถูกฟ้องร้องได้ 

- สร้างความตระหนักในเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการใช้งานซอฟต์แวร์
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
- กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตามแนวนโยบายหรือระเบียบ
ด้านสารสนเทศอย่างจริงจัง 

2 ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล เขียนชุดค าสั่ง
ประมวลผลด้านเว็บไซต์ เขียนชุดค าสั่งฐานข้อมูล
สารสนเทศส าหรับใช้งานบนเว็บไซต์ ทดสอบ
ความถูกต้องของชุดค าสั่งต่างๆ แก้ไขและ
ปรับปรุงชุดค าสั่ง ให้ประมวลผลได้อย่างถูกต้อง 

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องแบ่งเวลาในการศึกษาข้อมูลทางด้าน
เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์และเทคโนโลยีด้านการ
ออกแบบจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ทั้งเว็บไซต์ในประเทศ
และต่างประเทศ ศึกษามาตรฐานเว็บไซต์ กฎหมาย 
ข้อบังคับ ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือให้ได้
ข้อมูล แนวทางและเครื่องมือที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการเว็บไซต์ น ามาพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไป
ตามสมัยนิยม มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ และสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 
webometircs 
 

- ควรมีการก าหนดแผนการพัฒนา ทดสอบ วิเคราะห์
ปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์ในกรณีมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น ตัวอักษร ขนาดภาพ เสียง การใช้สี 
ตาราง การจัดวางต าแหน่งข้อมูลต่างๆ บนหน้าเว็บเพจ ให้
มีความเหมาะสมและสวยงาม  
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ที ่ กระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 
3 ปรับปรุง (Update) ข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์

ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง  
- ความเสี่ยงส าคัญที่พบ เช่น ผู้ปฏิบัติงานขาดความ
ระมัดระวังในการดูแลระบบสารสนเทศ โดยมีการ
มอบหมายให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านของตนเองเข้าใช้ระบบหรือ
ใช้งานแทน อาจถูกสวมรอยเข้าถึงข้อมูล/เปลี่ยนแปลง
ข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต 
- ผู้ปฏิบัติงาน มีภาระงานอื่นแทรก ส่งผลให้ไม่สามารถ
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันตามเวลาที่
ก าหนด 
 

- สร้างความตระหนักในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล ในการ
พึงรักษาสิทธิ์ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล 
- เปลี่ยนรหัสผ่านตามแนวปฏบิัติด้านการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
- สร้างความตระหนักในเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
- ควรมีการก าหนดแผนปรับปรุง (Update) ข้อมูลเนื้อหา 
ภาพประกอบเว็บไซต์ ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการ
ปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนงานตลอด
ปีงบประมาณ เพื่อให้ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และฝึก
วินัยโดยแบ่งเวลาในแต่ละวันเพื่อด าเนินการปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ 

4 ตรวจสอบและแก้ไขการเชื่อมโยงเว็บไซต์ 
ในความรับผิดชอบให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ความเสี่ยงจาก Broken Links หรือ Dead Links คือ 
เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปหาไม่มีอยู่อีกต่อไป ผู้ดูแลเว็บไซต์ 
ไม่ควรให้เกิดปัญหา link เข้าไม่ได้ เนื่องจากเป็นผลเสีย
ต่อ SEO เพราะบรรดา Search Engine จะมองว่า เว็บ 
ที่มี link เสีย หรือท่ีเรียกกันว่า Broken Link นั้นเป็น 
เว็บไม่มีคุณภาพ ไม่นาเชื่อถือ  

- หน้าที่ของผู้ดูแลเว็บไซต์นอกจากการสร้างเว็บไซต์แล้ว  
ยังต้องคอยดูแลเว็บไซต์ขององค์กรอยู่ตลอดเวลา โดย
ก าหนดแผนการตรวจสอบโดยใช้ Broken Links Checker 
คือปลั๊กอินที่ใช้ในการดูแลเว็บไซต์ด้วยการตรวจเช็คหาลิงค์
เสียต่างๆ ดังนั้น หากพบลิงค์เสียให้สังเกตได้จากปลั๊กอินที่
จะคอยแจ้งเตือนที่แถบเมนูของเว็บไซต์แล้วรีบแก้ไขเพ่ือให้
เว็บไซต์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ถูกต้องรวมถึง
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ที ่ กระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 
ลบการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงผลลัพธ์
สามัญที่สุดของการเรียกลิงก์เสียก็คือ ข้อผิดพลาด 404  
ซึ่งแสดงว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง แต่หน้าที่ระบุนั้น 
ไม่สามารถค้นพบได้ 
    วิธีแก้ Error 404 not found เบื้องต้นไม่ให้มีผลกับ
ผู้ใช้งานเว็บ ใส่ code : 
ErrorDocument 404 /index.php 
ไปใน .htaccess จะ redirect จากหน้า 404 ไปยังไฟล์ 
index.php 

5 ส ารองข้อมูลชุดค าสั่งด้านเว็บไซต์ (Backup site) 
ฐานข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ (Backup 
Database) เพ่ือใช้ส าหรับการกู้คืน กรณีเกิดการ
สูญหายของข้อมูล 

จากประสบการณ์การท างานที่มีการส ารองข้อมูลเพียง
อย่างเดียว แต่ไม่มีการส ารองข้อมูลไว้ใน Server ส ารอง
อีก 1 เครื่อง กรณีข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย 
ต้องใช้เวลานานในการกู้คืนข้อมูล เพ่ือให้เว็บไซต์สามารถ
กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ส่งผลให้เผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยล่าช้ากว่าที่ก าหนด 
 

- ส ารองข้อมูล (Backup) ข้อมูลระบบสารสนเทศ และ
ฐานข้อมูลเก็บไว้ในสถานที่อ่ืนอีกหนึ่งชุด 
- เนื่องจากข้อมูลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเป็นข้อมูลที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร นอกจากการส ารองข้อมูลเก็บไว้แล้ว 
ควรมี Server ส ารองอีก 1 เครื่อง เพื่อสลับใช้งานได้ทันที 
กรณีข้อมูลใน Server ตัวแรกเกิดความผิดปกติ หรือข้อมูล
เสียหายหรือสูญหาย ทั้งนี้ควรมีการทดสอบข้อมูลส ารอง
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบได้ว่าข้อมูลรวมทั้ง
โปรแกรมต่างๆที่ได้ส ารองไว้มีความถูกต้องครบถ้วนและใช้
งานได้ เพ่ือลดข้อผิดพลาด เมื่อถึงเวลาใช้งานจริง 
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ที ่ กระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 
6 บ ารุงรักษา ตรวจตราความปลอดภัยของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ระบบอุปกรณ์ต่างๆ ชุดค าสั่ง
ระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งประยุกต์ ระบบ
สารสนเทศและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 

ความเสี่ยงจากการน าเอาอุปกรณ์อ่ืนที่ไม่ได้รับอนุญาต 
มาเชื่อมต่อ 

- สร้างความตระหนักในเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
- ใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงส าหรับ
อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อเข้าเครือข่าย 

ความเสี่ยงจากการถูกบุกรุก โดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น 
hacker เป็นต้น การดักจับข้อมูล การส่งข้อมูลค าสั่ง
เจตนาร้าย การติดไวรัสหรือเวิร์ม ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
ระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

- ตรวจสอบการตั้งค่าของ firewall อย่างสม่ าเสมอ 
- ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและ patch อย่างสม่ าเสมอ 
- ติดตั้ง patch ของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอ 
- เปลี่ยนรหัสผ่านตามแนวปฏบิัติด้านการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
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ภาคผนวก



ภาคผนวก ก  ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

1) แบบฟอร์มตรวจสอบผลการด าเนินงานพัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์การจัดอันดับ Webometrics ของแต่ละหน่วยงาน 
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2) แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ ระดับคณะ/ส านัก/หน่วยงานภายในโดเมนมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 



 
3) แบบฟอร์มเปรียบเทียบค่าคะแนนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (แบบไม่เป็นทางการ) 



 
4) ตัวอย่าง รายงานการติดตามผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ส่งกองนโยบายและแผน 
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5) ตัวอย่าง แบบรายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรับการจัดอันดับ Webometrics ปี 2560 ส่งผู้อ านวยการส านักฯ 

 
แบบรายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการปี 2560 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ( / ) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 

ชื่อโครงการ  ปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดอันดับ Webometrics 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผศ.ดร.ฆัมภิชา   ตันติสันติสม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
        1. เพ่ือปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้รองรับต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ 
         2. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์น าเสนอข้อมูลแก่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งประเทศที่มหาวิทยาลัยได้รับ
นักศึกษาต่างชาติมาเข้าศึกษาต่อ 
         3. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต โดยเฉพาะการใช้งานบนเครื่องมือ
สื่อสาร 
 
ผลการด าเนินงานกิจกรรมตามตัวช้ีวัด 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุตามแผน
หรือไม่บรรล ุ

เหตุผล 

ปรับปรุงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเพือ่รองรับ
การจัดอันดับ 
Webometrics  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการพัฒนาเว็บไซต์ 4 ภาษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร เมื่อวนัที่ 
17 มกราคม 2559 
2. รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ 
ส่งให้คณะกรรมการแปลเว็บไซต์
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาพม่า 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการเป็นไปตามแผนท่ี
วางไว้ 

1 คร้ัง 
 
 
 
 
 

3. ปฏิบัติงานล่วงเวลานอกเวลาราชการ ใน
ระหว่างวันที ่20-24, 27-28 กุมภาพันธ ์
2560 ระหว่างวันที่ 1–3 มีนาคม 2560 
และระหวา่งวันที่ 6-8 มีนาคม 2560 ตั้งแต่
เวลา 17.00 – 21.00 น.  

บรรลุ เพื่อปรับปรุงข้อมูลและปรับ
รูปแบบเว็บ
ภาษาตา่งประเทศให้
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของ 
Webometrics และ
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้รองรับ
การแสดงผลผ่านทาง
อุปกรณ์เคลื่อนที่  
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กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุตามแผน
หรือไม่บรรล ุ

เหตุผล 

3 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ในการ
พัฒนาเว็บไซต์ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (ตึก 14) 
ดังรายการต่อไปนี ้
    ครั้งที่ 1 วันพธุที่ 25 มกราคม 2560 
เวลา 09.00 – 12.00 น. มีประเด็นหัวขอ้
ดังนี้ 
    - แนวทางการพัฒนาเวบ็ไซต์เพื่อการจัด
อันดับเว็บโอเมตริกซ ์
    -  แจ้งผลการจัดอันดับ Ranking 
Web of Universities ครั้งที่ 1 
ปี ค.ศ. 2017 
    -  แจ้งเกณฑ์การจัดอันดับ Ranking 
Web of Universities 
    - ติดตามความกา้วหน้าในการจัดท า 
Profile อาทิเช่น ผลงานวิชาการ วจิัย ของ
อาจารย์และบุคลากรของแต่ละหนว่ย 
    - ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ ์
2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. มีประเด็น
หัวข้อดังนี ้
   - ความคืบหน้าของการพัฒนาเว็บไซต์
รูปแบบภาษาต่างประเทศ 
    - ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    - ผลการตรวจสอบความปลอดภยัของ
เว็บไซต์หน่วยงาน 
    ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
มีประเด็นหัวข้อดังนี ้
    -  Update แนวโน้มเกณฑ์การ
ประเมินในอนาคตจาก 
www.webometrics.info 
    - แนวทางการพัฒนาเวบ็ไซต์ตาม
ข้อเสนอแนะของ webometrics 

บรรลุ - เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางใน
การพัฒนาเว็บไซต์ สร้าง
ความเข้าใจ และสร้าง
ข้อตกลงร่วมกัน ในการ
พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
- เพื่อติดตามความกา้วหนา้
การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
Webometrics และ
รายงานผลให้คณะ
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยรับทราบ 
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุตามแผน

หรือไม่บรรล ุ
เหตุผล 

ปรับปรุงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเพือ่รองรับการ
จัดอันดับ Webometrics  
 
 
 

15,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,600 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,150 บาท 
 
 
 
 
 

1. ด าเนินการเบิกจา่ยค่าจา้งแปลเนื้อหา
เพื่อน าเสนอในหน้าเว็บภาษาต่างประเทศ 
3 ภาษา จ านวน 15,000 บาท แบ่งเป็น 
 - ภาษาอังกฤษจ านวน 15 หนา้ๆละ 
300 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท 
 - ภาษาจีน จ านวน 8 หนา้ๆละ 700 
บาท เป็นเงิน 5,600 บาท 
 - ภาษาพม่า จ านวน 7 หนา้ๆละ 700 
บาท เป็นเงิน 4,900 บาท 
2. ได้บันทึกขอปฏิบัติงานลว่งเวลานอก
เวลาราชการ เพื่อปรับปรุงข้อมูลและปรบั
รูปแบบเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ 
Webometrics ปรับปรุงเว็บไซต์ให้
รองรับการแสดงผลผ่านทางอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 
ในระหว่างวันที ่20-24, 27-28 กุมภาพนัธ์ 
2560 ระหว่างวันที่ 1–3 มีนาคม 2560 
และระหวา่งวันที่ 6-8 มีนาคม 2560 
ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. และขอ
อนุมัติเบิกจ่ายค่าปฏบิัติงานล่วงเวลา จาก
งบประมาณ บัณฑิต โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัด
อันดับ Webometrics รหัสโครงการ 
6028000025 รหัสกิจกรรม 
401008250121 รวมเป็นเงิน 5,000 
บาท 
3. ได้ด าเนินการขออนุมัติเบิกจา่ยค่าวัสดุที่
ใช้ในการด าเนินกิจกรรม ได้แก ่ตลับหมกึ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และอิงค์เจ็ท จาก
งบประมาณ บัณฑิต โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัด
อันดับ Webometrics รหัสโครงการ 
6028000025 กิจกรรมรอง ปรับปรุง
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัด
อันดับ Webometrics รหัสกิจกรรม 
401008250121 รวมเป็นเงิน 3,600 บาท 
4. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้
งบประมาณ บัณฑิต โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัด
อันดับ Webometrics รหัสโครงการ 
6028000025 กิจกรรมรอง ปรับปรุง
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัด

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
 

- เพื่อให้ผลการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามแผน 
ที่ก าหนดไว ้
 
 
 
 
 
- เพื่อเร่งด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลและปรับรูปแบบ
เว็บไซต์ภาษาต่างประเทศให้
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานใหม่ของ 
Webometrics และ
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้รองรับ
การแสดงผลผ่านทาง
อุปกรณ์เคลื่อนที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพื่อให้ผลการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามแผน 
ที่ก าหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
- เพื่อติดตามความกา้วหนา้
การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
Webometrics และ
รายงานผลให้คณะ
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยรับทราบผลการ
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4 
WORK MANUAL 
KPRU WEB SITE 2017 

คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุตามแผน
หรือไม่บรรล ุ

เหตุผล 

 
 

อันดับ Webometrics รหัสกิจกรรม 
401008250121 เป็นค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 
30 คนๆ ละ 30 บาท จ านวน  
3 ครั้ง เป็นเงิน 2,700 บาท และเป็นค่า
เอกสารประกอบกิจกรรม จ านวน 30 ชดุๆ
ละ 5 บาท จ านวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 450 
บาท รวมเป็นเงิน 3,150 บาท 

ด าเนินกิจกรรม 
เป็นไปตามแผนที่วางไว ้
 

 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
             กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ยังคงมีหน่วยงานที่บุคลากรลาออก และบาง
หน่วยงานเป็นบุคลากรที่เข้าใหม่ ที่ต้องเรียนรู้และต่อยอดในการพัฒนาปรับรูปแบบเว็บไซต์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ Webometrics 
 



ภาค ผนวก ข กฎระเบียบ/ค าสั่ง 
 
1) ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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6 
WORK MANUAL 
KPRU WEB SITE 2017 

คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
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7 
WORK MANUAL 
KPRU WEB SITE 2017 

คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
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8 
WORK MANUAL 
KPRU WEB SITE 2017 

คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

2. ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนาเว็บไซต์ 4 ภาษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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9 
WORK MANUAL 
KPRU WEB SITE 2017 

คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
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0 
WORK MANUAL 
KPRU WEB SITE 2017 

คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
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1 
WORK MANUAL 
KPRU WEB SITE 2017 

คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

ภาคผนวก ค บันทึกที่เกี่ยวข้อง 
 
 
ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ขออนุญาตจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ 
 

  



 11
2

WORK MANUAL 
KPRU WEB SITE 2017 

คู่มือปฏิบตัิงาน 
การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

ภาคผนวก ง ประวัติผู้จัดท า 

ชื่อ – ชื่อสกุล นางสาวอรปรียา   ค าแพ่ง 
วัน  เดือน  ปีเกิด 19  มีนาคม 2523  
ที่อยู่ปัจจุบัน 199/1 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
ที่ท างานปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ. 2545 ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

พ.ศ. 2548 พนักงานราชการ ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2545 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
พ.ศ. 2554 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 






