การอัพเดทข่ าวสารใน Joomla 3.4.x
1. เข้าสู่ ระบบการจัดการเว็บไซต์ที่เมนู Administrator ดังภาพ หรื อทางลัด ตามชื่อโดเมนและโฟลเดอร์
http://www.yourdomain.com/folder/administrator/ ระบุชื่อผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านตามที่กาํ หนดไว้ให้
ถูกต้อง (ดูหน้าเว็บจูมลาหน้าแรกตามด้วย /administrator นะ)

2. จะเข้าสู่ หน้าจัดการเว็บไซต์ ดังภาพ

3. เลือกเมนู Content > Article > Add New Article หรื อจะคลิกที่เมนูฝั่งซ้ายล่าง Add New Article เลยก็ได้
เพื่อสร้างข่าวสารใหม่ในเว็บไซต์ของเรา
4. จะปรากฏหน้าต่างให้เราเพิ่มเนื้อหาตามปกติ หากเป็ นข้อความให้พิมพ์เนื้ อหาเข้าไปเหมือนใช้เอกสาร
เวิร์ดทัว่ ๆ ไป ข่าวสารควรระบุเนื้ อหารายละเอียดให้มากที่ สุดเท่าที่ จะเป็ นไปได้ ตามหลักการเสนอ
ข่าวสารคือ ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ผลลัพธ์ที่ได้เป็ นอย่างไร จะใช้การพรรณนาโวหารหรื อจัดการ
เป็ นรายข้อก็ตามอัธยาศัย ที่สาํ คัญต้องใส่ หวั เรื่ อง ช่อง Alias เป็ นภาษาอังกฤษที่สื่อความตามหัวข้อเรื่ อง
(เพราะระบบจะนําไปสร้างลิงก์และเก็บหมวดหมู่ ใส่ แบบคาราโอเกะก็ได้ดงั ภาพ อย่าปล่อยว่างนะครับ)

5. การจัดการข้อความสามารถจัดชิดซ้าย ชิดขวา เสมอหน้าหลัง หรื อกึ่งกลาง การทําตัวหนา ตัวเอียง ใส่ สี
ตัวอักษร โดยใช้เครื่ องมือช่วยต่างๆ ดังในรู ปประกอบ
6. อย่าลืมจัดหมวดหมู่เนื้อหาของข่าวด้วยนะครับ อยากให้ข่าวไหนแสดงหน้าเว็บไซต์กก็ าํ หนด Featured
เป็ น Yes ทําการบันทึกเป็ นระยะๆ ด้วยครับ (ระบบกําหนดเวลาทํางานไว้ที่ 15 นาที)
7. การใส่ รูปในเวอร์ชนั่ ใหม่น้ ีสามารถใส่ รูปใหญ่ๆ ได้มากขึ้น ย่อรู ปทุกรู ปไว้ที่ขนาดประมาณ 1024 pixels
(เท่ากับขนาดหน้าจอคอมพิวเตอร์ใช้งานทัว่ ไป) แล้วแทรกรู ปลงในเนื้อหาได้เลย โดยไปย่อการแสดงผล
ในเนื้ อหาให้เล็กลงตามความเหมาะสม แต่ผูช้ มสามารถคลิ กดูภาพขยายใหญ่ข้ ึ นได้ครั บดังตัวอย่า ง
ข้างล่าง ผูช้ มคลิกที่ Close ปิ ดภาพเพื่อดูเนื้อหาต่อ หากในบทความมีหลายภาพ จะปรากฏมีปุ่ม Next กด
ดูภาพต่อไป และปุ่ ม Prev เพื่อย้อนกลับดูภาพที่ผา่ นมาได้ดว้ ย

8. ถ้ามีภาพประกอบจํานวนมากให้แทรกภาพในตาราง แล้วย่อขนาดภาพเล็กลงในตัวบทความ (ภาพจริ ง
ใหญ่ไม่เกิน 1024 pixels) ทําได้ง่ายๆ ดังนี้

9. ให้กดเลือกที่การแทรกตารางเพื่อกําหนดจํานวนคอลัมน์และแถว พร้อมรายละเอียดอื่นๆ เช่น ระยะห่ าง
เส้นขอบตารางกับรู ปภาพ (Cellpadding) ระยะห่ างระหว่างช่ องตาราง (Cellspacing) การวางตําแหน่ ง
ตาราง (Alignment) และความหนาเส้นขอบ (Border) พอใจแล้วกดปุ่ ม Insert

10. จะได้ตารางว่างๆ มาตามจํานวนที่กาํ หนด รอการใส่ รูปภาพดังตัวอย่างนี้

11. ขั้นต่อไปก็จดั การนํารู ปภาพใส่ ในตารางจากภาพที่เตรี ยมไว้แล้ว หากยังไม่มีก็ให้อพั โหลดภาพขึ้นไป
โดยใช้เครื่ องมือแทรกภาพดังตัวอย่าง คลิกที่เครื่ องมือในกรอบสี แดง

12. ทําการเลือกรู ปในโฟลเดอร์ที่เก็บแยกเป็ นหมวดหมู่ ถ้ายังไม่มีให้กดที่ปุ่ม Upload ตามลูกศรสี น้ าํ เงิน (ใน
ภาพถัดไป) เพื่อทําการอัพโหลดรู ปที่เราเลือกไว้ข้ ึนไปบนเว็บไซต์ได้ ภาพทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้ว ขนาด
ภาพรวมไม่ควรเกิน 2MB นะ (ถ้าใคร สว. อัพเท่าที่จะแทรกในเนื้อหาทีละตอนก็ได้ จะได้ไม่หลงลืมชื่อ
รู ป อ้อ...!!! สําคัญมากรู ปต้องตั้งชื่ อเป็ นภาษาอังกฤษ สื่ อว่าคือรู ปอะไร เช่ น sportday_01.jpg คื อรู ป
การแข่งขันกีฬา ส่ วน 01, 02, 03,… ต่อท้ายคือลําดับชื่อรู ปหากมีหลายรู ปในหนึ่งกิจกรรม)

13. คลิกที่ปุ่ม Browse เลือกรู ปตามจํานวนที่ตอ้ งการ คลิกปุ่ ม Open จะเห็นรู ปเป็ นรายการตามจํานวนที่เลือก
มา กดปุ่ ม Upload ได้เลย

14. เลือกรู ปเพื่อแทรกเข้าไปในตาราง หรื อบทความ ต้องการย่อรู ปอีกทีให้เหมาะสม คลิกที่รูปแล้วกดปุ่ ม
Shift ค้างไว้ ใช้เมาส์คลิกที่มุมรู ปเพื่อทําการย่อได้เลยจนพอใจ (ปุ่ ม Shift จะช่วยให้อตั ราส่ วนของรู ป
คงที่ ไม่หน้าบานหรื อตัวลีบผิดเพี้ยน)
15. ลองทําการบันทึก (Save) แล้วดูผลหน้าเว็บไซต์หลัก ถ้ายังไม่ถูกใจก็กลับมาแก้ไขใหม่ได้
16. กรณี เนื้ อหาข่าวยาวเกินไป ต้องการให้แสดงที่หน้าเว็บเพียงส่ วนนําของข่าว แล้วมีปุ่มให้ผชู ้ มคลิกเพื่อ
อ่านเพิ่มเติม.... ให้ทาํ การแทรกปุ่ มคําสัง่ Read more ลงในเนื้อข่าวในตําแหน่งที่เหมาะสมดังภาพ

17. การแทรกวีดิโอจาก Youtube ทําได้ง่ายๆ เช่นกัน เพียงอัพโหลดวีดิโอกิจกรรมของเราลงในผูใ้ ห้บริ การ
Youtube หรื อเลือกที่เขามีไว้ โดยปกติลิงก์ใน Youtube จะเป็ นแบบนี้
https://www.youtube.com/watch?v=aCgdNSbThLg
18. ให้เราเลือกเฉพาะโค๊ดหลัง v=xxxxxxxxxxxx มา เช่นตามตัวอย่างคือ aCgdNSbThLg แล้วนํามาแทรกใน
บทความตรงตําแหน่งที่ตอ้ งการได้เลย ด้วยการเขียนโค๊ดกํากับ เช่น
{youtube}aCgdNSbThLg{/youtube}
ในภาพข้างล่างเป็ นตัวอย่างแทรกเพลง ค่านิยม ๑๒ ประการ สําหรับคนไทย

19. กรณี มีภาพกิจกรรมเยอะ อยากทําอัลบัม๊ ภาพก็ทาํ ได้ง่ายๆ เช่นกัน เพียงแต่เตรี ยมภาพที่ตอ้ งการให้อยูใ่ น
โฟลเดอร์ เดียวกัน (ควรเป็ นภาพแนวนอน หรื อแนวตั้งเหมือนๆ กัน จะได้สวยงามนะครับ) จากนั้นอัพ
โหลดขึ้นไปไว้ในโฟลเดอร์ ที่กาํ หนด เช่น การแข่งขันกีฬา เราก็สร้างโฟลเดอร์ ชื่อ gallery/sport ไว้ใน
โฟลเดอร์ images อี กที หนึ่ ง หรื อการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ก็สร้ างโฟลเดอร์ ชื่อ gallery/skill ไว้
ภายใต้โฟลเดอร์ images ซึ่งโครงสร้างการจัดเก็บเป็ นดังนี้

จากนั้นอัพโหลดรู ปไว้ในโฟลเดอร์ดงั กล่าว เวลาเรี ยกใช้ภาพในแกลเลอรี่ กแ็ ค่เขียนโค๊ดเป็ น

อัลบั้มการแข่งขันกีฬา
{gallery}gallery/sport{/gallery}
อัลบั้มการแข่งขันทักษะวิชาการ
{gallery}gallery/skill{/gallery}
อัลบั้มการทัศนศึกษาภาคใต้
{gallery}gallery/tour_south{/gallery}
ตัวอย่างจะเป็ นแบบนี้ เมื่อเอาเมาส์ไปคลิกที่ภาพ ภาพนั้นจะขยายใหญ่และสามารถแสดงแบบสไลด์โชว์ได้

ลองศึกษาและทําดูนะครับ ไม่ยากอย่างที่คิด อยากรู ้ละเอียดซื้อหนังสื อมาอ่านนะ
คู่มือการสร้างเว็บด้วย Joomla 3.x หาเล่มใหม่ๆ พิมพ์ปีล่าสุ ด ราคาไม่เกิน 300 บาทเยอะแยะ อย่าเหนียวนัก
ด้วยความปรารถนาดี
ครู มนตรี โคตรคันทา

