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คูมือการใชงาน Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัด
 

บทที ่1  การใชงาน Template เว็บไซต
 

1.1 วัตถุประสงคในการพัฒนา Template 

1. เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางเทคโนโลยีส

2. เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานในสังกัดกรมปศสุัตวมีการพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานไปในทิศทางเดียวกัน

1.2 แนะนําเครื่องมือท่ีใชในการพฒันาเว็บไซต

  Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว พัฒนาโดยใชโปรแกรม

เวอรชั่นลาสุดคือ 3.7.x เพ่ือใหสามารถสรางเว็บไซตไดครบทุกดานอยางมีคุณภาพ 

รูปแบบตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ และ

เว็บไซตที่ทุกคนเขาถึง รองรับมาตรฐาน 

1.3 สวนประกอบของเว็บไซต 

   เราสามารถแบงสวนประกอบหลักของ

Front  End และ Back End 

ในสังกัดกรมปศุสัตว 

เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกรมปศสุัตว 

Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว 

เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  

เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานในสังกัดกรมปศสุัตวมีการพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานไปในทิศทางเดียวกัน

แนะนําเครื่องมือท่ีใชในการพฒันาเว็บไซต 

ของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว พัฒนาโดยใชโปรแกรม

สามารถสรางเว็บไซตไดครบทุกดานอยางมีคุณภาพ และขอมูลที่นําเสนอในเว็บไซตจะยึด

รูปแบบตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ และจูมลาเปนเครื่องมือที่รองรับ Web Accessibility 

เว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึง รองรับมาตรฐาน W3C   

เราสามารถแบงสวนประกอบหลักของTemplate เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว

  

รูปที่ 1 หนา

หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว

(Front End

Front  End  คือ สวนที่ผูเยี่ยมชม หรือเจาหนาที่  

เปดเขามาดูขอมูล นําเขาขอมูล หรือเผยแพร

ขอมูลผานทางหนาเว็บไซต   โดยระบุ 

http://localhost/webnew/  

รูปที่ 2 

 หนา 3 

 

เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานในสังกัดกรมปศสุัตวมีการพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานไปในทิศทางเดียวกัน 

ของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว พัฒนาโดยใชโปรแกรมจูมลา และมีการปรับปรุงเปน 

และขอมูลที่นําเสนอในเว็บไซตจะยึด

sibility ซึ่งเปนแนวทางการออกแบบ

ของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว ไดเปน 2 สวน คือ 

หนา Template เว็บไซตของ

หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว  

Front End) สําหรับบุคคลทั่วไป 

คือ สวนที่ผูเยี่ยมชม หรือเจาหนาที่  

เปดเขามาดูขอมูล นําเขาขอมูล หรือเผยแพร

ขอมูลผานทางหนาเว็บไซต   โดยระบุ URL  

http://localhost/webnew/  ดังรูปที่ 1  และ
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Back End  คือ สวนที่ผูดูแลเว็บเขามาบริหารจัดการเว็บไซต ซึ่งรวมไปถึงกลุมที่มีสิทธิ์ในการเพ่ิมหรือแกไข 

หมวดหมูหลัก  หมวดหมูยอย และขอมูลในเว็บไซต ไดโดยระบุ URL http://localhost/webnew/administrator/  

ดังรูปที่ 3.1 และ รูปที่ 3.2 

 
รูปที่ 3.1 หนาบริหารจัดการTemplate เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว (Back End)  

รูปที่ 2 หนา Template เว็บไซตของ

หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว 

(Front End) สําหรับเจาหนาที่ 

 

Login เขาสูระบบสําหรับเจาหนาที่ 

ผานหนา (Front End) 

 

ใส Username  และ Password 

เพ่ือเขาสูหนาบริหารจัดการ 

 Template เว็บไซตของหนวยงาน 

ในสังกัดกรมปศุสัตว (Back End) 
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รูปที่ 3.2 หนาบริหารจัดการเว็บไซต (Back End) 
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1.4 ขอควรปฏิบตัิกอนการใชงานเว็บไซต  

1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดําเนินการอัพโหลดไฟล Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัด 

กรมปศุสัตว พรอมโปรแกรมเสริมที่เก่ียวของ  ตามแผนการดําเนินงานการปรับปรุงเว็บไซตของหนวยงานในสังกัด

กรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

2. หากมีความจําเปนตองปรับปรุง Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวและโปรแกรมเสริมท่ี

เก่ียวของ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเปนผูดําเนินการอัพโหลดไฟลปรับปรุงใหกับหนวยงาน 

3. หนวยงานใดตองการใชงานโปรแกรมเสริมเพิ่มเติม ใหแจงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ เพ่ือ

ดําเนินการตรวจสอบกอนการใชงาน    

4. ผูดูแลเว็บไซตและผูรับผิดชอบในการนําเขาขอมูลและเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงาน ควรปฏิบัติตาม

ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยขอปฏิบัติในการบริหารจัดการเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว พ.ศ.2559 

และกฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัด เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคกุคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ขอใหหนวยงานติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส และปรับปรุงไฟลฐานขอมูลไวรัสใหเปนปจจุบัน และทําการตรวจสแกน

ไวรัสเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการพัฒนาหรืออัพโหลดขอมูลเขาสูเว็บไซตของหนวยงานอยางสม่ําเสมอ หากพบให

รีบกําจัดออกทันที 

6. ผูที่ไดรับสิทธิในการนําเขาขอมูลและเผยแพรขอมูลบนเว็บไซต ขอใหระบุที่มาของขอมูลที่นําเสนอในแตละ

บทความ 

7. ไฟลรูปภาพควรทําการปรับแตงหรือกําหนดใหมีขนาดที่เหมาะสม เพ่ือความรวดเร็วในการอัพโหลดไฟล และ 

การเปดเขาชมเว็บไซต 

8. การตั้งชื่อไฟลหามเวนวรรคใหพิมพติดกันและตั้งชื่อไฟลเปนภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 

9. หากมีการแทรกไฟลรูปภาพใหใสคําอธิบายใหกับรูปภาพในชอง Alternate Text  เพื่อรองรับมาตรฐาน W3C 

และมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ   

10. การตกแตงและจัดรูปแบบของเอกสารหรือบทความ ใหใช CSS หรือ Cascading Style Sheet  ไมควรใช HTML 

ในการตกแตงหรือจัดรูปแบบ อานรายละเอียดไดในบทที่ 9 แนะนําการใชเทคนิคพิเศษ 

11. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการองคความรูของกรมปศสุัตว ขอใหหนวยงานจัดสงไฟลเอกสารเผยแพร หรือ

วีดีโอคลิปความรูของหนวยงาน ใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือรวบรวมเปนองคความรูของ 

กรมปศุสัตว และประชาสัมพันธใหประชาชน ผาน 2 ชองทาง คือ 

- ผานทาง Web Browser ไดแก  เว็บไซตกรมปศุสัตว เว็บไซตการจัดการความรูกรมปศุสัตว และระบบเอกสาร

เผยแพรกรมปศสุัตว 

- ผานทาง Mobile Application  ไดแก  ระบบเผยแพรประชาสัมพันธและองคความรูดานการปศุสัตว (DLD 

Plus)  เปนตน 
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บทที่ 2  ประเภทของผูใชงานเว็บไซต  

ประเภทของผูใชงาน Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว  แบงออกเปน 8 ประเภท คือ  

1. Public   เปนผูเยี่ยมชมเว็บไซตทั่วไป ที่เปดมาดูขอมูลในเว็บไซต ไมสามารถเขียนบทความได  

2. Registered  เปนผูลงทะเบียนที่เปนสมาชิก สามารถล็อกอินเขาในเว็บไซตและดูขอมูลที่กําหนดใหเฉพาะ

สมาชิกสามารถดูได (ในกรณีที่ผูดูแลเว็บมีการสรางเนื้อหาสวนนี้ไวและกําหนดสิทธิให เฉพาะสมาชิกดูเทานั้น)  แตไม

สามารถสรางหรือแกไข Article ได 

3. Author สามารถทําไดทุกอยางเหมือน  Registered  สมาชิกในกลุมนี้สามารถสรางและแกไข Article  ของ

ตนเองได  แตจะตองไดรับการอนุมัติจากสมาชิกในกลุม Publisher  ขึ้นไปเพ่ือใหแสดง  Article นั้นในเว็บไซต 

4. Editor สามารถทําไดทุกอยางเหมือน  Author  นอกจากนี้   Editor  ยังสามารถแกไข  Article  ของคนอื่นที่ 

แสดงในเว็บไซตอยูแลวไดทันที แตหากเปน   Article   ที่สรางขึ้นมาใหมก็จะตองไดรับการอนุมัติจากสมาชิก ในกลุม  

Publisher  ขึ้นไปเพ่ือใหแสดง Article นั้นในเว็บไซตได 

5. Publisher  เจาหนาที่ที่ไดรับสิทธิ สามารถล็อกอินเขาในเว็บไซต สามารถทําไดทุกอยางเหมือน Editor 

นอกจากนี้ Publisher เปนผูที่ตัดสินใจวาจะให Article ใดแสดงหรือไมแสดงในเว็บไซต โดย Article ที่ เขียนโดยผูใชงาน

ในกลุม Editor จะตองผานการอนุมัติใหแสดงจากสมาชิกในกลุม Publisher ขึ้นไป สามารถสรางหรือแกไข Article และ

กําหนดใหแสดงในเว็บไซตไดทันทีหรือแสดงตามวันและเวลาที่กําหนด โดยไมตองใหคนอ่ืนอนุมัติ  

6. Manager เปนสมาชิกทีส่ามารถล็อกอินเขาหนาผูดูแลและจัดการเนื้อหา สามารถสราง แกไข ระงับ ยาย ลบ 

และจัดหมวดหมูเนื้อหา จัดการไฟล Media ได แตไมสามารถจัดการ Extensions และไมสามารถจัดการสิทธิข์องผูใชงาน

ได 

7. Administrator คือ สามารถทําไดเกือบทุกอยาง แตไมสามารถสรางหรือแกไขขอมูลของผูดูแลเว็บในระดับ

เดียวกันหรือระดับที่เหนือกวาได 

8. Super User เปนกลุมที่มีสิทธิท์ํางานไดทุกอยางในระบบ   

        
รูปที่ 4 
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บทที ่3  กาสรางเนื้อหาใหกับเว็บไซต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมูหลัก  ขอมูลองคกร 
หมวดหมูยอย  ประกอบดวย 

หมวดหมูหลัก  กฎหมายดานปศุสัตว
หมวดหมูยอย   - 

หมวดหมูหลัก  บริการประชาชน
หมวดหมูยอย  ประกอบดวย 

หมวดหมูหลัก  ชวยเหลือ 
หมวดหมูยอย   - 

กําหนดหมวดหมูหลักและหมวดหมูยอยของเว็บไซต

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เว็บไซต ตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ ดังนี้

 

แนะนําโครงสรางเนื้อหาของเว็บไซต

-

-

รวบรวม 

ในสังกัดกรมปศุสัตว 

เว็บไซต  

  

 

 

 

 

 

หมวดหมูหลัก  ขาวสารประชาสัมพันธ
หมวดหมูยอย  ประกอบดวย

 

 

หมวดหมูหลัก  กฎหมายดานปศุสัตว 

หมวดหมูหลัก  บริการประชาชน 
 

 

หมวดหมูหลัก  ถาม-ตอบ
หมวดหมูยอย  ประกอบดวย

หมวดหมูหลัก  เว็บไซตท่ีนาสนใจ 
หมวดหมูยอย   - 

หมวดหมูหลัก  ไอคอนลิงค
หมวดหมูยอย

กําหนดหมวดหมูหลักและหมวดหมูยอยของเว็บไซต 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดมีกําหนดหมวดหมูหลักและหมวดหมูยอยของบทความบน

ตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ ดังนี ้

แนะนําโครงสรางเนื้อหาของเว็บไซต 

-Article  คือ  ข้อมลูหรือเนือหาในแตล่ะหน้าของเว็บไซต์

- Categories  คือ  หมวดหมูห่ลกัและหมวดหมูย่อ่ยของ 

รวบรวม Article ทีอยู่ในหมวดเดียวกนัไว้ด้วยกนั 

 หนา 8 

หมวดหมูหลัก  ขาวสารประชาสัมพันธ 
ประกอบดวย 

 

ตอบ 
ประกอบดวย 

 

หมวดหมูหลัก  ไอคอนลิงค 
หมวดหมูยอย   - 

หมวดหมูหลักและหมวดหมูยอยของบทความบน

ข้อมลูหรือเนือหาในแตล่ะหน้าของเว็บไซต์   

ยอ่ยของ Article ซงึเก็บ



คูมือการใชงาน Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัด
 

การสรางและแกไขบทความที่หนาบริหารจัดการเว็บไซต

 ผูที่ไดรับสิทธิใ์นการสรางและแกไขบทความผานทางหนาบริหารจัดการเว็บไซต 

ตั้งแต Manager ขึ้นไป โดยทําตามขั้นตอนดังนี้

1) การเขาสูระบบ พิมพ URL  http://localhost/webnew/administrator/

2) คลิกที่ เมนู Content  -> เลือก  Article

3) ใชปุม Search Tool ชวยในการคนหา

 ตองการคนหาบทความ  ใหคลิกที่เมนู 

รายละเอียดเพ่ิมเติมในการคนหา  ไดแก 

Select Language  

ในสังกัดกรมปศุสัตว 

สรางและแกไขบทความที่หนาบริหารจัดการเว็บไซต 

ในการสรางและแกไขบทความผานทางหนาบริหารจัดการเว็บไซต (Back End

ขึ้นไป โดยทําตามขั้นตอนดังนี้ 

://localhost/webnew/administrator/  ใส Username 

 
รูปที่ 5 

Article 

รูปที่ 6 

ชวยในการคนหา 

ตองการคนหาบทความ  ใหคลิกที่เมนู Content  -> Article -> และคลิกที่ปุม  Search Tools 

รายละเอียดเพ่ิมเติมในการคนหา  ไดแก    Select  Status  , Select Category  , Select Access , Select Author , 

รูปที่ 7 

 หนา 9 

Back End)  จะตองมีระดับสิทธิ์

Username และ Password 

 

Search Tools จะสามารถเลือก

Select  Status  , Select Category  , Select Access , Select Author , 

 



คูมือการใชงาน Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว หนา 10 
 

4) การเพ่ิมบทความ (Article)  

 ตัวอยางการเพิ่มบทความ ขาวสารปศุสัตว  คลิก Select Category ขาวสารปศุสัตว  แลวคลิกที่ปุม New 

 

 

รูปที่ 8 

1.พิมพ์ชือเรือง 

3.พิมพ์เนือหา หรือรายละเอยีดลงฟอร์ม Editor 

4.คลิกปุ่ ม Insert/Edit  image 

2.กําหนดคา่ Alias ให้กบับทความ 

เพอืป้องกนับทความซาํ 

5.เลอืกหมวดหมูข่องบทความ ถ้า

ไมไ่ด้คลิกเลือกท ีSearch Tool 

6.เลอืกระดบัการเข้าถงึ  คา่ default คือ  Public  คือ สาธารณ ทาํให้สามารถเข้าดขู้อมลูได้โดยไมต้่อง Login 

7.เลอืกกําหนดภาษาให้กบับทความ 



คูมือการใชงาน Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว หนา 11 
 

5) การแกไขบทความ (Article)  

 คลิกที่  ที่หัวขอ Article ที่ตองการแกไข แลวกดปุม Edit หรือคลิกที่ ชื่อเรื่องของ Article ที่ตองการแกไข 

เสร็จแลวกดปุมบันทึก  

 

รูปที่ 9 

6) ขอแนะนําในการกําหนดขนาดไฟลรูปภาพในการแสดงภาพ Intro ของแตละบทความ 

  ภาพอินโฟกราฟก/ภาพประชาสัมพันธ  ขอใหกําหนดขนาดภาพ Intro (Dimension) ใหเทากับ  900 x 350 

      ดังรูปที่ 11 

   

รูปที่ 10 

กําหนดขนาดภาพ Intro ในภาพอินโฟกราฟก/ภาพประชาสัมพันธ   

ใหมีขนาด (Dimensions)  เปน  900 X 350 



คูมือการใชงาน Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัด
 

ในสังกัดกรมปศุสัตว 

รูปที่ 11 

รูปที่ 12 

3. กําหนดขนาดภาพ Intro ในภาพอินโฟกราฟก

    ใหมีขนาด (Dimensions)  เปน  

1. คลกิที่รูปภาพอินโฟกราฟก/ภาพประชาสัมพันธ   

2. คลิกที่รูปไอคอน Insert/Edit image  

4. กดปุม  Update

ในชอง Alternate Text   อยาลมืใสคําอธิบายข

 เพ่ือรองรับมาตรฐาน W3C  

 หนา 12 

 

 

ในภาพอินโฟกราฟก/ภาพประชาสัมพันธ   

เปน  900 X 350 

 

Update 

อยาลมืใสคําอธิบายของรูปภาพ 

C   



คูมือการใชงาน Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัด
 

    ภาพ Intro ขาวกิจกรรม 

        เปน  500 X 300  ดังรูปที่ 

      ขอแนะนํา   

         การอัพโหลด ไฟลรูปภาพ เอกสาร และไฟลมัลติมีเดีย ที่มีขนาดใหญกวา 

       ผานหนาการจัดการ Media 

 

ในสังกัดกรมปศุสัตว 

ขาวกิจกรรม และบทความบนเว็บไซต ใหใชขนาดจริง  แตกําหนดขนาดในการแสดง 

ดังรูปที่ 24

รูปที่ 13 

รูปที่ 14 

การอัพโหลด ไฟลรูปภาพ เอกสาร และไฟลมัลติมีเดีย ที่มีขนาดใหญกวา 1 เมกกะไบต  

กําหนดขนาดภาพ Intro ในขาวสารปศุสัตว

ในบทความอื่น ๆ  ใหมีขนาด (Dimensions

กําหนดขนาดภาพ Intro ในขาวสารปศุสตัว

ในบทความอื่น ๆ  ใหมีขนาด (Dimensions

ในชอง Alternate Text   อยาลมืใสคําอธิบายข

 เพ่ือรองรับมาตรฐาน W3C   

 หนา 13 

ใหใชขนาดจริง  แตกําหนดขนาดในการแสดง  

 

 

เมกกะไบต  ใหอัพโหลด 

ขาวสารปศุสัตว และภาพ Intro 

Dimensions)  เปน 500 X 300 

ขาวสารปศุสตัว และภาพ Intro 

Dimensions)  เปน 500 X 300   

อยาลมืใสคําอธิบายของรูปภาพ 

 



คูมือการใชงาน Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว หนา 14 
 

7) การแกไขคําสั่ง HTML ใน JCE Editor  

  โดยปกติเม่ือเราพิมพรายละเอียดผานหนาจอ Design View ใน  JCE Editor ดังรูปที่ 25  ระบบจะทําการสราง 

คําสั่ง HTML ใหโดยอัตโนมัติ  เราสามารถปรับแกไขคําสั่ง HTML เพ่ือกําหนดรูปแบบเว็บเพจที่เราตองการเพิ่มเติมได  โดย

การกดปุม  Toggle Editor หลังจากนั้นจะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 26 

  

รูปที่ 15 

 

รูปที่ 16 



คูมือการใชงาน Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว หนา 15 
 

การจัดการไฟล Media ของเว็บไซต 

เขาสูการจัดการไฟล Media ไดโดยคลิกที่เมนู Content เลือก -> Media  จะปรากฎดังรูปที่ 17 

 
รูปที่ 17 

 

 การกําหนดโฟลเดอรในการจัดเก็บไฟลบน Template เว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว ไดแก 

ชื่อโฟลเดอร รายละเอียด 
apply_job   สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับการรับสมัคร 
award สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับรางวัลแหงความภาคภูมิใจ 
icon สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับภาพไอคอนตางๆ 
law สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวกับดานปศุสัตว 
news สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับขาวสารประชาสัมพันธ 
organization สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับขอมูลขององคกร  
procurement สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับประกาศจัดซื้อจัดจาง  
report สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับรายงาน และสถิติตาง ๆของหนวยงาน 
service สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับการใหบริการของหนวยงาน 

 

 การกําหนดโฟลเดอรยอยในการจัดเก็บไฟลที่เกี่ยวกับขอมูลขององคกร (organization) 

 

รูปที่ 18 



คูมือการใชงาน Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัด
 

รายละเอียดโฟลเดอรยอยที่จัดเก็บเกี่ยวกับขอมูลองคกร ประกอบดวย

ชื่อโฟลเดอร 
about_us   สําหรับจัดเก็บไฟลขอมูลที่เก่ียวกับหนวยงาน
person สําหรับจัดเก็บไฟลรูปภาพของบุคลากรในหนวยงาน
planning สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับแผนงาน
strategic สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับยุทธศาสตร
structure สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับโครงสรางของหนวยงาน 

 

 การกําหนดโฟลเดอรยอยในการจัดเก็บไฟล

รายละเอียดโฟลเดอรยอยที่จัดเก็บเกี่ยวกับขาวสารประชาสัมพันธ ประกอบดวย

ชื่อโฟลเดอร 
bookkrut สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับหนังสือเวียน
hotnews สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับเรื่องดวน
info สําหรับจัดเก็บไฟลรูปภาพอินโฟกราฟก
livestock สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับขาวสารปศุสัตวในลักษณะภาพขาวกิจกรรมของหนวยงาน
royal สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับขาวพระราชกรณียกิจ
vet สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับขาวสัตวแพทยพระราชทาน 
warning สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับขอมูลเตือนภัย

 

 การกําหนดโฟลเดอรยอยในการจัดเก็บไฟล

ในสังกัดกรมปศุสัตว 

รายละเอียดโฟลเดอรยอยที่จัดเก็บเกี่ยวกับขอมูลองคกร ประกอบดวย 

รายละเอียด 
สําหรับจัดเก็บไฟลขอมูลที่เก่ียวกับหนวยงาน 
สําหรับจัดเก็บไฟลรูปภาพของบุคลากรในหนวยงาน 
สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับแผนงาน/โครงการ 
สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับยุทธศาสตร 
สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับโครงสรางของหนวยงาน  

ในการจัดเก็บไฟลที่เกี่ยวกับขาวสารประชาสัมพันธ (news

รูปที่ 19 

รายละเอียดโฟลเดอรยอยที่จัดเก็บเกี่ยวกับขาวสารประชาสัมพันธ ประกอบดวย 

รายละเอียด 
สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับหนังสือเวียน 
สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับเรื่องดวน 
สําหรับจัดเก็บไฟลรูปภาพอินโฟกราฟก/ภาพประชาสัมพันธ   
สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับขาวสารปศุสัตวในลักษณะภาพขาวกิจกรรมของหนวยงาน
สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับขาวพระราชกรณียกิจ 
สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับขาวสัตวแพทยพระราชทาน  
สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับขอมูลเตือนภัย 

ในการจัดเก็บไฟลที่เกี่ยวกับประกาศจัดซื้อจัดจาง (procurement

รูปที่ 20 

 หนา 16 

news)  

 

 
สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับขาวสารปศุสัตวในลักษณะภาพขาวกิจกรรมของหนวยงาน 

procurement) 

 



คูมือการใชงาน Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัด
 

รายละเอียดโฟลเดอรยอยที่จัดเก็บเก่ียวกับประกาศจัดซื้อจัดจาง ประกอบดวย

ชื่อโฟลเดอร 
2559 สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับ
2560 สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับ

 

   ขอแนะนํา   

  ในการบันทึกชื่อไฟลประกาศตางๆ

   ปเดือนวัน_ รันนิ่งนัมเบอร   เชน   images/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในสังกัดกรมปศุสัตว 

รายละเอียดโฟลเดอรยอยที่จัดเก็บเก่ียวกับประกาศจัดซื้อจัดจาง ประกอบดวย 

รายละเอียด 
สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับประกาศจัดซื้อจัดจางของป 2559
สําหรับจัดเก็บไฟลที่เก่ียวกับประกาศจัดซื้อจัดจางของป 2560

ในการบันทึกชื่อไฟลประกาศตางๆ  เชน  ไฟลเก่ียวกับประกาศจัดซื้อจัดจาง  สามารถตั้งชื่อ

images/stories/procurement/2560/25600201_1.pdf

  

 หนา 17 

2559 
2560 

สามารถตั้งชื่อไฟลโดยระบุ  

25600201_1.pdf 
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บทที ่4  การจัดการเมนูบนเว็บไซต

 

รูปที่ 21 

 
 
 

 

ไดมีการกําหนดเมนดูานบนของเว็บไซต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก ขอมูลองคกร 
เมนูยอย  ประกอบดวย 

 

เมนูหลัก  กฎหมายดานปศุสัตว 
เมนูยอย   - 

เมนูหลัก  คนหา 
เมนูยอย   - 

ในสังกัดกรมปศุสัตว 

เว็บไซต 

 

ชื่อเมนูหลัก 
Top Menu En สําหรับสรางเมนู
Top Menu Th สําหรับสรางเมนู
Sidebar Menu Th สําหรับสรางเมนู

 

  

เว็บไซต (Top Menu Th)  ประกอบดวย 

เมนูหลัก ขาวสารประชาสัมพันธ 
เมนูยอย  ประกอบดวย 

 

เมนูหลัก บริการประชาชน
เมนูยอย

เมนูหลัก ถาม
เมนูยอย

เมนูหลัก  ชวยเหลือ 
เมนูยอย   - 

เมนูหลัก  แผนผังเว็บไซต 
เมนูยอย   - 

รูปที่ 

 หนา 18 

 
 

รายละเอียด 
สําหรับสรางเมนูภาษาอังกฤษดานบน 
สําหรับสรางเมนูภาษาไทยดานบน 
สําหรับสรางเมนูภาษาไทยดานขาง 

 

เมนูหลัก บริการประชาชน 
เมนูยอย  ประกอบดวย 

 

เมนูหลัก ถาม-ตอบ 
เมนูยอย  ประกอบดวย 

 

 
รูปที่ 22 
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บทที ่5  แนะนําการปรับแตง Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกรมปศสุัตว 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดมีการออกแบบและพัฒนา Template ใหมีตําแหนง (Position) ใน

การแสดงขอมูลบนเว็บไซตไดอยางหลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหรองรับความตองการของผูพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานใน

สังกัดกรมปศุสัตว ดังรูปที่ 24  

 

รูปที่ 23 

  
รูปที่ 24 

1 

2 
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คลิกเลือก Layout  เพ่ือดูรูปแบบ Layout ของ Template ที่เลอืกใชงาน 

 
รูปที่ 25 

Small Logo (โลโก้ขนาดเล็ก)  

จะแสดงในกรณีทหีน้าจอมีขนาดเล็กกวา่ 

ไฟล์โลโก้ 



คูมือการใชงาน Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัด
 

การแกไขภาพโลโกดานบนของ  Template  

                                         รูปที่ 26 

การแกไขภาพโลโกขนาดเล็ก(small logo

                              รูปที่ 27 

การแกไขภาพพื้นหลังดานบนของ

ชื่อไฟลคือ t3-bg.png  ในโฟลเดอร (template

 

 

 

 

 

 

 

 

ในสังกัดกรมปศุสัตว 

Template   

 

ชื่อไฟล logo.png  ในโฟลเดอร 
ใชงาน) /images/logo.png
ทาง FTP 

 

small logo) ดานบนของ  Template  

 

ชื่อไฟล logo_s.png   ในโฟลเดอร images/stories/icon/logo_s.png 
แกไขไฟลโดยลบและอัพโหลดไฟลที่ Media Manager 
ของจูมลา 

 

การแกไขภาพพื้นหลังดานบนของ Template    

 

รูปที่ 28 

templateที่เราใชงาน)/images/t3-bg.png  แกไขไฟลโดยอัพโหลดไฟลผานทาง 

 หนา 21 

ในโฟลเดอร (template ที่เรา 
/images/logo.png  แกไขไฟลโดยอัพโหลดไฟลผาน

 

images/stories/icon/logo_s.png    
Media Manager ที่หนาบริหารจัดการ

แกไขไฟลโดยอัพโหลดไฟลผานทาง FTP 
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 บทที ่6  แนะนําโปรแกรมเสริมทีต่ิดตั้งบนเว็บไซต 
 

  โปรแกรมเสริม (Extension) ที่ไดมีการติดตั้งบน Template เว็บไซตหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว ประกอบดวย 

Components 

 JCE   Editor  เปน Editor พิมพรายละเอียดในบทความ 

 Jevent  ใชในการแสดงปฏิทินกิจกรรม 

 Xmap  ใชในการแสดงแผนผังเว็บไซต 

Plugins 

 Simple Image Gallery (by JoomlaWorks)   ใชในการแสดงภาพ Gallery 

 Tabs & Sliders [for articles] (by JoomlaWorks)   ใชในการแสดง TAB 

 AllVideos (by JoomlaWorks)   ใชในการแสดงไฟลวีดีโอ 

 Content - BT Social Share    ใชในการ Share บทความไปยัง Social Media  เชน  Facebook 

 System - Popup Anywhere  ใชแสดง Popup 

Module  

 jFontSize   ใชปรับขนาดตัวอักษร 

 SP Tab      นํา Module มาแสดงในลักษณะ Tab  

 BT Content Slider  ใชในการแสดงบทความในลักษณะภาพ Slide 

 BT Content Showcase  ใชในการแสดงบทความ 

 Globalnews ใชในการแสดงบทความ 

 Vvisit_counter ใชในการแสดงสถิติผูเขาชม 

การแสดงภาพ Gallery 

 ใหทําการ Upload ไฟลรูปภาพ ไปไวที่  images/stories/โฟลเดอรที่เก็บไฟลรูปภาพ และพิมพคําสั่ง ประกอบ

เนื้อหาใน Article ดังนี้ 

รูปแบบ
ของคําสั่ง 

{gallery}stories/โฟลเดอรที่เก็บไฟลรูปภาพ{/gallery} 
ตัวอยาง {gallery}stories/โฟลเดอรที่เก็บไฟลรูปภาพ{/gallery} 
หลังจากพิมพคําสั่งเมื่อดูที่หนาจอ (Front End) จะปรากฏ  
ดังรูปที่ 27 

 
 
 

 

  รูปที่ 29 
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การแสดงไฟลเสียงบนหนาเว็บ 

 ใหทําการ Upload ไฟลเสียง ไปไวที่  images/stories/audio/โฟลเดอรที่เก็บไฟลเสียง และพิมพคําสั่ง ประกอบ

เนื้อหาใน Article ดังนี้ 

รูปแบบของคําสั่ง {audio type file} โฟลเดอรที่เก็บไฟลเสียง/ชื่อไฟล{/audio type file } 
ตัวอยาง {mp3} stories/audio/โฟลเดอรที่เก็บไฟลเสียง/ชื่อไฟล{/mp3} 

 

การแสดงไฟลวีดีโอบนหนาเว็บ 

 ใหทําการ Upload ไฟลวีดีโอ ไปไวที่  images/stories/video/โฟลเดอรที่เก็บไฟลวีดีโอ และพิมพคําสั่ง ประกอบ

เนื้อหาใน Article ดังนี้ 

รูปแบบของคําสั่ง {video type file}โฟลเดอรที่เก็บไฟลวีดีโอ/ชื่อไฟล{/video type file } 
ตัวอยาง {mp4}stories/video/โฟลเดอรที่เก็บไฟลวีดีโอ/ชือ่ไฟล{/mp4} 
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บทที ่7  แนะนําการใชเทคนคิพิเศษ 
 

  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดรวบรวมเทคนิคพิเศษ เพ่ือใหผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในสังกัด

กรมปศุสัตวใชเปนแนวทางในการพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี ้

7.1) การสรางหัวเรื่องในเอกสารหรือบทความ ใหใช <h1>,<h2>,..,<h6> ตามลําดับ ในการสรางระดับของหัวเรื่องจาก

หัวเรื่องใหญไปหัวเรื่องเล็ก ใหเปนลําดับชั้นของหัวเรื่อง ดังตารางท่ี 7.1 

ตัวอยางการใชคําสั่ง ตัวอยางหนาจอ 
<h1>หัวเรื่องใหญ 1</h1> 
<h2>หัวขอเรื่องที่ 1.1</h2> 
<h2>หัวขอเรื่องที่ 1.2</h2> 
<h1>หัวเรื่องใหญ 2</h1> 
<h2>หัวขอเรื่องที่ 2.1</h2> 
<h2>หัวขอเรื่องที่ 2.2</h2>  
<h3>หัวเรื่องท่ี 2.2.1</h3> 
<h3>หัวเรื่องท่ี 2.2.2</h3> 
<h4>หัวเรื่องยอย 1</h4> 
<h5>หัวเรื่องยอย 1.1</h5> 
<h5>หัวเรื่องยอย 1.2</h5> 
<h6>หัวเรื่องยอย 1.1.1</h6> 
<h6>หัวเรื่องยอย 1.1.2</h6>  

ตารางที่ 7.1 

7.2) การสรางขอมูลที่มีรายการเปนขอๆ  ใหใชคําสั่ง <ol>เพ่ือแสดงลําดับ หรือจะใชคําสั่ง <ul>ที่ไมตองการแสดงลําดับ

ของขอมูล โดยใชคูกับ <li> ดังตารางที่ 7.2 

ตัวอยางการใชคําสั่ง ตัวอยางหนาจอ 
<h4 >ขอมูล/สถิต<ิ/h4> 
<ol> 

<li>ขอมูลเกษตรกรผูเลีย้งสัตว/จํานวนสัตว</li> 
<li>ขอมูลการนําเขาสงออก</li> 
<li>ขอมูลสงออกอาหารสัตว</li> 
<li>ขอมูลนําเขาอาหารสตัว</li> 

</ol> 
 

ตัวอยางการใชคําสั่ง ตัวอยางหนาจอ 
<h4 >ขอมูล/สถิต<ิ/h4> 
<ul> 

<li>ขอมูลเกษตรกรผูเลีย้งสัตว/จํานวนสัตว</li> 
<li>ขอมูลการนําเขาสงออก</li> 
<li>ขอมูลสงออกอาหารสัตว</li> 
<li>ขอมูลนําเขาอาหารสตัว</li> 

</ul> 
 

ตารางที่ 7.2 
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7.3) การตกแตงและจัดรูปแบบของเอกสารหรือบทความ ใหใช CSS หรือ Cascading Style Sheet   

7.3.1) การใส Background ใหกับขอความ ใหเรียกใช  class="hilight-text6" ดังตารางที่ 7.3.1 

ตัวอยางการใชคําสั่ง ตัวอยางหนาจอ 
<h4 class="hilight-text6">ขอมูล/สถิต<ิ/h4> 
<ul class="picicon"> 
<li>ขอมูลเกษตรกรผูเลีย้งสัตว/จํานวนสัตว <img alt="pdffile" 
src="images/stories/icon/linkicon/pdffile.png" /></li> 
<li>ขอมูลการนําเขาสงออก <img alt="pdffile" 
src="images/stories/icon/linkicon/pdffile.png" /></li> 
<li>ขอมูลสงออกอาหารสัตว <img alt="pdffile" 
src="images/stories/icon/linkicon/pdffile.png" /></li> 
<li>ขอมูลนําเขาอาหารสตัว <img alt="pdffile" 
src="images/stories/icon/linkicon/pdffile.png" /></li> 

</ul> 

 

ตารางที่ 7.3.1 

 7.3.2) การแทรกรูปภาพใน Template ของ Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว จะมีการกําหนด

รูปแบบคําสั่งใน Tag ของ img ใหอยูก่ึงกลางของหนาจอโดยอัตโนมัติ ดังตารางท่ี 7.3.2 

ตัวอยางการใชคําสั่ง ตัวอยางหนาจอ 
<p><img 
src="images/stories/news/livestock/2560/25600203_1/03_0
2_60_01.jpg" alt="การแทรกไฟลรูปภาพ Intro" width="500" 
height="300" /></p> 

 

ตารางที ่7.3.2 

7.3.3)  การแทรกรูปภาพใน Template ของ Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว หากไมตองการ

ใหรูปภาพอยูกึ่งกลาง ใหเรียกใช class="picicon" ดังตารางที่ 7.3.3 

ตัวอยางการใชคําสั่ง ตัวอยางหนาจอ 
<p class="picicon"><img 
src="images/stories/news/livestock/2560/25600203_1/03_0
2_60_01.jpg" alt="การแทรกไฟลรูปภาพ Intro" width="500" 
height="300" /></p> 

 
ตารางที ่7.3.3 
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7.4) การกําหนดรูปแบบของเอกสารหรือบทความโดยอางอิงจาก Bootstrap 

 - รูจักกับ Bootstrap  

 Bootstrap คือ Framework ยอดนิยมที่ชวยใหการเขียนเว็บไซตดวย PHP ทําไดงาย และสะดวกรวดเร็ว 

วัตถุประสงคหลักของ Bootstrap เพ่ือใหเว็บไซตมีลักษณะเปน Responsive Design ตองสามารถปรับแตงตามขนาด 

หนาจอที่เปลี่ยนไป โดยภายใน Bootstrap ไดเตรียมชุดของ CSS ที่ชวยปรับแตงหนาตาเว็บเพจ เพียงแคกําหนดคลาส

ใหกับอิลิเมนตบนเว็บเพจ เราจะไดหนาเว็บเพจที่สวยงามทันที โคดที่เขียนขึ้นโดยอางอิงจาก Bootstrap นั้น จะมีรูปแบบที่

เปนมาตรฐาน งายตอการพัฒนา แก ไข หรือปรับเปลี่ ยนในอนาคต สามารถอานรายละเอียดเ พ่ิมเติมไดที่ 

http://getbootstrap.com 
 

 7.4.1) การกําหนดสีใหกับขอความ ดังตารางที่  7.4.1 

ตารางที ่7.4.1 
 

 7.4.2) การกําหนดสีพ้ืนหลัง (Background) ดังตารางที ่7.4.2 

ตารางที ่7.4.2 
 

 

ตัวอยางการใชคําสั่ง ตัวอยางหนาจอ 

<p class="text-muted">ขอความ</p> 

<p class="text-primary">ขอความ</p> 

<p class="text-success">ขอความ</p> 

<p class="text-info">ขอความ</p> 

<p class="text-warning">ขอความ</p> 

<p class="text-danger">ขอความ</p>  

ตัวอยางการใชคําสั่ง ตัวอยางหนาจอ 

<p class="bg-primary">ขอความ</p> 
<p class="bg-success">ขอความ</p> 
<p class="bg-info">ขอความ</p> 
<p class="bg-warning">ขอความ</p> 
<p class="bg-danger">ขอความ</p> 
<p class="bg-dldsuccess">ขอความ</p> 
<p class="bg-dldinfo">ขอความ</p> 
<p class="bg-dldwarning">ขอความ</p> 
<p class="bg-dlddanger">ขอความ</p>  
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 7.4.3) การกําหนดรูปรางใหกับรูปภาพ ดังตารางที ่7.4.3 

ตารางที ่7.4.3 
 

 7.4.4) การกําหนดรูปแบบของตาราง  

      - การกําหนดรูปแบบของตาราง โดยใช class="table"  ดังตารางที่ 7.4.4.1 

ตารางที ่7.4.4.1 

ตัวอยางการใชคําสั่ง ตัวอยางหนาจอ 
<p><img src="images/sampledata/parks/animals/180px_koala_ag1.jpg" 
alt="180px koala ag1" class="img-rounded" /></p> 
<p><img src="images/sampledata/parks/animals/180px_koala_ag1.jpg" 
alt="180px koala ag1" class="img-circle" /></p> 
<p><img src="images/sampledata/parks/animals/180px_koala_ag1.jpg" 
alt="180px koala ag1" class="img-thumbnail" /></p> 

 

ตัวอยางการใชคําสั่ง 
<table class="table"><caption>รายชื่อสมาชิก</caption> 
<tbody> 
<tr><th>ลําดับ</th><th>ชื่อ - สกุล</th></tr> 
<tr><td class="center">1</td><td>นายดําดี สไีมตก</td></tr> 
<tr><td class="center">2</td><td>นายขาว หมดจด</td></tr> 
<tr><td class="center">3</td><td>นางสาวสะอาด ไมหมอง</td></tr> 
<tr><td class="center">4</td><td>นายมี มากลน</td></tr>  
</tbody> 
</table> 

ตัวอยางหนาจอ 
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     - การกําหนดรูปแบบของตาราง โดยใช class="table table-striped"  ดังตารางที่ 7.4.4.2 

ตารางที ่7.4.4.2 

   - การกําหนดรูปแบบของตาราง โดยใช class="table table-bordered"  ดังตารางที่ 7.4.4.3 

ตารางที ่7.4.4.3 

ตัวอยางการใชคําสั่ง 
<table class="table  table-striped"><caption>รายช่ือสมาชิก</caption> 
<tbody><tr><th>ลําดับ</th><th>ชื่อ - สกุล</th></tr> 
<tr><td class="center">1</td><td>นายดําดี สไีมตก</td></tr> 
<tr><td class="center">2</td><td>นายขาว หมดจด</td></tr> 
<tr><td class="center">3</td><td>นางสาวสะอาด ไมหมอง</td></tr> 
<tr><td class="center">4</td><td>นายมี มากลน</td></tr>  
</tbody></table> 

ตัวอยางหนาจอ 

 

ตัวอยางการใชคําสั่ง 
<table class="table  table-bordered"><caption>รายช่ือสมาชิก</caption> 
<tbody><tr><th>ลําดับ</th><th>ชื่อ - สกุล</th></tr> 
<tr><td class="center">1</td><td>นายดําดี สไีมตก</td></tr> 
<tr><td class="center">2</td><td>นายขาว หมดจด</td></tr> 
<tr><td class="center">3</td><td>นางสาวสะอาด ไมหมอง</td></tr> 
<tr><td class="center">4</td><td>นายมี มากลน</td></tr>  
</tbody></table> 

ตัวอยางหนาจอ 
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   - การกําหนดรูปแบบของตาราง โดยใช class="table table-hover"  ดังตารางที่ 7.4.4.4 

ตารางที ่7.4.4.4 
 

   - การกําหนดสีพ้ืนหลังของตาราง โดยใช class="active"  class="success" class="warning"  class="danger"  class="info"  

ดังตารางที่ 7.4.4.5    

ตารางที ่7.4.4.5 

ตัวอยางการใชคําสั่ง 
<table class="table  table-hover"><caption>รายช่ือสมาชิก</caption> 
<tbody><tr><th>ลําดับ</th><th>ชื่อ - สกุล</th></tr> 
<tr><td class="center">1</td><td>นายดําดี สไีมตก</td></tr> 
<tr><td class="center">2</td><td>นายขาว หมดจด</td></tr> 
<tr><td class="center">3</td><td>นางสาวสะอาด ไมหมอง</td></tr> 
<tr><td class="center">4</td><td>นายมี มากลน</td></tr>  
</tbody></table> 

ตัวอยางหนาจอ 

 

ตัวอยางการใชคําสั่ง 
<table class="table  table-bordered"><caption>รายช่ือสมาชิก</caption> 
<tbody><tr class="active"><th>ลําดับ</th><th>ช่ือ - สกุล</th></tr> 
<tr class="success"><td class="center">1</td><td>นายดําดี สีไมตก</td></tr> 
<tr class="warning"><td class="center">2</td><td>นายขาว หมดจด</td></tr> 
<tr class="danger"><td class="center">3</td><td>นางสาวสะอาด ไมหมอง</td></tr> 
<tr  class="info"><td class="center">4</td><td>นายมี มากลน</td></tr> 
</tbody></table> 

ตัวอยางหนาจอ 

 

hilight จะเลื่อนตาม Mouse Over 



คูมือการใชงาน Template เว็บไซตของหนวยงานในสังกัด
 

     - การกําหนดใหตาราง สามารถปรับแตงตามขนาดหนาจอที่เปลี่ยนไป

 <div class="table-responsive">  ดังตารางที่ 

 
 
 

   

หากติดปญหาหรือมีขอสงสัย      

  สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

และการสื่อสาร กรมปศุสัตว  โทรศพัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

<div class="table-responsive"> 
<table class="table  table-bordered"><caption>
<tbody><tr><th>ลําดับ</th><th>ชื่อ - 
<tr><td class="center">1</td><td>นายดําดี สีไมตก
<tr><td class="center">2</td><td>นายขาว หมดจด
<tr><td class="center">3</td><td>นางสาวสะอาด ไมหมอง
<tr><td class="center">4</td><td>นายมี มากลน
</tbody></table> 
</div> 

ในสังกัดกรมปศุสัตว 

สามารถปรับแตงตามขนาดหนาจอที่เปลี่ยนไป (Responsive Design

ดังตารางที่ 7.4.4.6 

ตารางที ่7.4.4.6 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดที่  กลุมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โทรศพัท 0-2653-4444 ตอ 2331  อีเมล suwaneek@dld.go.th

ตัวอยางการใชคําสั่ง 

bordered"><caption>รายชื่อสมาชิก</caption> 
 สกุล</th></tr> 

นายดําดี สีไมตก</td></tr> 
นายขาว หมดจด</td></tr> 
นางสาวสะอาด ไมหมอง</td></tr> 
นายมี มากลน</td></tr>  

ตัวอยางหนาจอ 

 

 หนา 30 

Responsive Design)  โดยใชคําสั่ง 

ไดที่  กลุมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

suwaneek@dld.go.th 


