คู่มือการประกาศข่ าวประชาสั มพันธ์ ของโรงเรี ยนในสั งกั ด สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
บนเว็บไซต์ ของ สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
วัตถุ ประสงค์
เพื่อให้ โรงเรี ยนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มีพื ้นที่ในกำรประชำสัมพันธ์ ข่ำวสำรต่ำงๆ
เช่น ข่ำวประกำศสอบ ประกำศทัว่ ไปของโรงเรี ยน ข่ำวกิ จกรรมต่ำงๆ ของโรงเรี ยน ฯลฯ
คาชีแ้ จง/เงื่อนไข
1.การสมัครสมาชิก
1.1 .ผู้ที่มีสิทธิ ลงประกำศข่ำวต้ องเป็ นข้ ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

พนักงำนรำชกำร ครูอตั รำจ้ ำง ครูพี่เลี ้ยง ลูกจ้ ำง ของโรงเรี ยนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต
1
1.2 ผู้ที่จะมีสิทธิ์ ลงประกำศข่ำวต้ องสมัครสมำชิกและกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนตำม

รำยละเอียดที่ปรำกฏ
1.3 กำรสมัครจะเสร็ จสมบูรณ์ และสำมำรถลงประกำศข่ำวได้ ก็ต่อเมื่อ ผู้ดแู ลระบบ

ตรวจสอบข้ อมูลของผู้สมัครและ “อนุมตั ิ” ให้ ผ้ สู มัครมีสิทธิ ลงประกำศข่ำว ใช้ เวลำประมำณ 12 วัน
2. การลงประกาศข่ าว

ผู้ที่ลงประกำศข่ำวหลังจำกกรอกข้ อมูลข่ำวครบถ้ วนแล้ ว หัวข้ อข่ำวและเนื ้อหำข่ำวจะยัง
ไม่ปรำกฎบนหน้ ำข่ำวหลัก ทันที จนกว่ำ ผู้ดแู ลระบบได้ ตรวจสอบข่ำว เนื ้อหำข่ำว ว่ำเหมำะสม
และสำมำรถประชำสัมพันธ์ ได้ แล้ วจึงอนุมตั ิ หลังจำกอนุมตั ิหวั ข้ อข่ำวและเนื ้อหำข่ำวจะปรำกฎ
ทันที

A.การสมัครสมาชิก

1. เข้ ำหน้ ำหลักเว็บ สพป.หนองบัวภู เขต 1 เลื่ อนมำตรงกลำงบล็ อก ข่ำว/กิจกรรม สำหรับ โรงเรียน คลิ ก
ตำมรู ปภำพ

2. คลิ กที่ป่ มุ “สมัครสมำชิก”

3. กรอก/เลื อก ข้ อมูล ให้ ครบแล้ วคลิ กที่ป่ มุ “สมัครสมำชิก”

4. หลังจำกนันข้
้ อมูลจะถูกจัดเก็บเข้ ำระบบและกลับไปสู่ หน้ ำหลัก รอผู้ ดูแลระบบตรวจสอบข้ อมูลเพื่อ
อนุมตั ิให้ ลงประกำศข่ำวได้ (1-2 วัน)

B.การลงประกาศข่ าว
ก่อนอื่นต้ องทำควำมเข้ ำใจกับประเภทของข่ำวที่ระบบนี ้ได้ ออกแบบไว้ 2 ประเภท ดังนี ้
1. ข่ำวประเภท กิจกรรม คือข่ำวที่เป็ นประเภทกิจกรรมที่เ น้ นรู ปภำพของกิจ กรรมนันๆ
้ หลำยๆ รู ป
โดยกำรประกำศสำมำรถลงกี่รู ป ก็ได้ แต่ลงได้ ทีละรู ป ขนำดไฟล์ รูปๆ หนึ่งไม่เกิน 1 MB เพื่อควำม
สวยงำมให้ ย่อรู ปไว้ ก่อน ขนำดที่แนะนำประมำณ 800 x 600 พิกเซล และแนะนำไม่ควำรเกิน 10-30
ภำพ ต่อข่ำวกิจกรรม
2. ข่ำวประเภท ข่ าวประชาสัมพันธ์ คือข่ำวที่ เน้ นกำรประกำศข้ อควำม และมีไฟล์ ข้อมูลแนบ
เช่น ประกำศสอบรำคำ ประกำศสอบพนักงำนรำชกำร ประกำศทัว่ ไปของโรงเรียน ส่ วนไฟล์ ที่แนบไม่เกิน 3
MB ต่อไฟล์ จะแนบกี่ไฟล์ ก็ได้ แต่แนบได้ ทีละไฟล์ ชนิดไฟล์ คือ word ,excel, pdf เป็ นต้ น
ส่ วนขันตอนกำรลงประกำศข่
้
ำวทัง้ 2 ประเภทจะคล้ ำยๆ กัน ต่ำงตรงเลื อกประเภทข่ำว ดังนี ้
1. ล๊ อคอินเข้ ำสู่ ระบบ ด้ วย username และ password ที่ได้ สมัครไว้

2. เลื อก จัดกำรข่ำวประชำสัมพันธ์

3. กรอก/เลื อก ข้ อมูลข่ำว

4.กรอก/เลื อก ข้ อมูลข่ำว กำร copy จำกที่อื่นแล้ วมำวำงบนหน้ ำนี ้ ให้ กด Ctrl + V แทนกำร
คลิ กขวำแล้ ววำง

5. เสร็จแล้ วให้ กดปุ่นบันทึก (ขันตอนนี
้
้ยังไม่มีกำรแนบไฟล์ ข้อมูล/ภำพ)

6. ตัวอย่ำงกำรแนบไฟล์ ข้อมูล/ภำพ

7. เลื อกไฟล์ และเขียนคำสัน้ ๆ อธิ บำยไฟล์ (เพื่อเป็ นชื่อ Link ไฟล์ )

8. สำมำรถเพิ่มได้ ทีละไฟล์ และไม่เกิน 3 MB ต่อไฟล์ ข้อมูล และ 1 MB ต่อไฟล์ ภำพ

9. เสร็ จแล้ วให้ คลิก “กลับหน้ ำหลัก” และออกจำกระบบ และรอ ผู้ดแู ลระบบ “อนุมตั ิ
ข่ำว” ส่วนในหน้ ำ user แต่ละคนสำมำรถแก้ ไขข้ อมูลสมำชิกได้ ด้วย

หากมีข้อสงสั ยสามารถสอบถามได้ ท่ ี
ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึ กษา สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
โทร 0868706758

