
 



คํานํา 

 
 โปรแกรม AtomyMaxsite เวอรชัน 2.5 นี้ เปน Software ที่พัฒนาโดยใช maxsitge 1.10 คุณ 

อัษฎา อินตะ จากเว็บ http://www.mocyc.com  เปนฐานในการพัฒนา  รวมทั้งไดรวบรวมความรูจากผูมี

ประสบการณหลายๆ ทานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ผสมผสานจนเกิดเปน software ที่ชื่อ 

AtomyMaxsite  โดยเริ่มตนพฒันามาตั้งแตป 2552 ในเวอรชันแรกคือ 1.50,2.0  และพัฒนาตอเนื่องมา

จนปจจุบนัเปนเวอรชัน 2.5   

 AtomyMaxsite 2.5  เปน Software ที่เขียนจากภาษา php เกบ็ขอมูลโดยใชฐานขอมูล Mysql  

สามารถทํางานไดทั้งใน host ที่เปน windows , unix , freebsd , linux เปนตน  มกีารบริหารจัดการใน

สวนของ admin ที่เปนมิตรกับผูใชงาน  ใชงานงาย ไมมีความซับซอน  ภาษาในโปรแกรมเปนภาษาไทย

ทั้งหมด  มีความยดืหยุนในการใชงานและการพฒันาตอ  เหมาะสําหรับหนวยงานทางการศึกษา และ

หนวยงานทัว่ๆ ไปท่ีจะนําไปใชสรางเว็บไซตของหนวยงาน  หรือจะสรางเว็บไซตสวนตวัก็เหมาะสม 

 ตองขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ทําใหงานชิ้นนี้สาํเร็จลงได หวังเปนอยางยิ่งวา 

AtomyMaxsite2.5 นี้ จะเปน CMS ของคนไทย  เพื่อคนไทย  ขอใหนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางไมมี

ขอจํากดัใดๆ  ผลบุญกุศลในครั้งนีข้ออนุโมทนาบุญใหกับ พอ แม ผูใหกําเนิด  ภรรยาและบุตร ผูอยู

เคียงขางและเปนกําลังใจดวยดีตลอดมา 
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บทที่ 1 

การติดตั้ง 
 โปรแกรมสรางเว็บไซตดวยโปรแกรม atomymaxsite2.5 ตวันี้ สามารถติดตั้งไดทั้ง

ระบบปฏิบัติการ windows และระบบปฏิบัติการตระกูล unix เชน Linux หรือ Freebsd กอนอื่นขอใหไป  

Download atomymaxsite ไดที่เว็บไซต   http://banphue.sytes.net/?name=shop  

 

1.1 การติดตั้งโปรแกรม atomymaxsite โดยจําลองเคร่ืองที่มีระบบปฏิบัติการ windows เปน

เคร่ือง server   

 

ดาวนโหลดโปรแกรม appserv จากเว็บไซต  http://www.appservnetwork.com/ เลือกเวอรชันที่

ตองการ 

     
 

คูมือการตดิตั้งโปรแกรม AppServ (PHP แอพพลเิคชั่นเซิรฟเวอร) 

 

ผมเลือกโปรแกรม AppServ v2.5.10 Setup ในชุดติดตั้งโปรแกรม PHP แอพพลิเคชั่นเซิรฟเวอร 

สําหรับติดตั้งบนระบบปฏิบัตกิาร Windows โดยในชุดติดตั้ง AppServ นี้ ประกอบดวยโปรแกรมตาง ๆ 

ดังตอไปนี้  

1. Apache  สําหรับทําหนาที่เปนเว็บไซตเซิรฟเวอร 

2. PHP  สําหรับทําหนาที่เปนตัวแปรภาษา PHP 

3. MySQL   สําหรับทําหนาที่เปนดาตาเบสเซิรฟเวอร 

 เนื้อหาในสวนนีจ้ะกลาวถึงวิธีการตดิตั้งโปรแกรม AppServ (PHP แอพพลิเคชั่น

เซิรฟเวอร)  โดยกอนทําการติดตั้ง ใหตรวจสอบภายในเครือ่งกอนวาไดมกีารตดิตั้งโปรแกรม AppServ 

เอาไวในเครื่องหรือไม โดยสามารถดูไดจาก start->Programs แลวดูวามีโปรแกรม AppServ หรือไม ถามี

ใหทําการ Uninstall ออกกอน เพราะอาจเกดิขอผิดพลาดในการทํางานของโปรแกรมได 
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หนา 2 

การติดตัง้โปรแกรม AppServ (PHP แอพพลิเคชั่นเซิรฟเวอร) 

กอนการติดตั้ง จะตั้งมัน่ใจกอนวาขณะนั้น ผูตดิตั้งมีสิทธิในการตดิตั้งโปรแกรมในเครื่อง

คอมพิวเตอร (มีสิทธ์ิเทียบเทากับ Administrator)  

1. ใหเปด Folder ที่ชื่อ Step_1 ที่อยูบนแผนซีดี จะเห็นไฟลทีช่ื่อ appserv-win32-2.5.10.exe ส่ัง 

run โดยกดดับเบิลคลกิที่ชื่อไฟล จากนัน้จะปรากฏหนาจอ ดังรูป 

   
 กดปุม Next จะปรากฏรายละเอียดเง่ือนไขของโปรแกรม License Agreement ตองกดปุม I Agree 

จะไปขั้นตอนตอไป   

2. จากนัน้ที่หนาตาง Welcome ใหกดปุม Next จะปรากฏหนาจอ ดังรูป 

  
จากนัน้ที่หนาตาง Choose Destination Location เปนการกาํหนดไดเร็คทอรี่ทีจ่ะตดิตั้งโปรแกรม 

ซึ่งกําหนดคาเริ่มตนเปน C:\AppServ ใหกดปุม Next จะปรากฏหนาจอ ดังรูป (ไมแนะนําใหเปล่ียนคา 

path ตรงนีค้รับ เนื่องจากจะกระทบกับการตั้งคาของ Web Server ที่กําหนดไวได) 

3. ระบบจะใหตั้งชื่อ Server และใส email ของผูดูแลระบบ เสร็จแลวก็ใหตั้ง password ของ 

ผูดูแลระบบ ในการใชงาน mysql (ระบบฐานขอมูล)  ตองจะใหดนีะ 

Username=root 

Password={ตั้งเอง} 
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หนา 3 

   
 

4. ชุดติดตั้งจะทําการติดตั้งโปรแกรม Apache + PHP + MySQL ลงในระบบ หลังจากการติดตั้ง

เสร็จเรียบรอย จะปรากฏหนาจอดังรูป 

   
 

5. คลิกเพื่อเช็คเลือกใหสตารท Apache และ MySQL เมื่อเปดเครื่องใหมทุกครั้ง หลังจากนั้น กด

ปุม Finish เพื่อส้ินสุดการติดตั้ง 
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การเริ่มตนใชงาน (Start) PHP แอพพลเิคชั่นเซิรฟเวอร 

   โดยปกติเมื่อเปดเครื่องคอมพิวเตอร  โปรแกรม Apache เว็บไซตเซิรฟเวอร และ MySQL ดาตา

เบสเซิรฟเวอรจะทํางานโดยอัตโนมตั ิ แตหากโปรแกรมไมทํางาน  เราสามารถสั่งใหเริ่มตนทํางานได 

โดยวิธีการดังนี ้

 1. รัน Apache เว็บไซตเซิรฟเวอร โดยคลกิที่เมน ู

   Start -> Programs -> AppServ -> Manual Control Server -> Apache Start 

2. รัน MySQL ดาตาเบสเซิรฟเวอร โดยคลกิที่เมน ู

    Start -> Programs -> AppServ -> Manual Control Server -> MySQL Start 

 

การหยุดใชงาน (Stop) PHP แอพพลเิคชั่นเซิรฟเวอร 

 หากตองการหยดุการทํางานของโปรแกรม Apache เว็บไซตเซิรฟเวอร และ MySQL ดาตาเบส

เซิรฟเวอร สามารถสั่งใหหยุดทํางานได โดยวิธีการดังนี ้

 1. หยุดการทํางาน Apache เว็บไซตเซิรฟเวอร โดยคลกิที่เมนู 

    Start -> Programs -> AppServ -> Manual Control Server -> Apache Stop 

2. หยุดการทํางาน MySQL ดาตาเบสเซิรฟเวอร โดยคลกิที่เมนู 

    Start -> Programs -> AppServ -> Manual Control Server -> MySQL Stop 

การลบ (Uninstall) โปรแกรม AppServ (PHP แอพพลเิคชั่นเซิรฟเวอร) 

   หากตองการลบโปรแกรม AppServ ออกจากเครื่องคอมพวิเตอรที่ติดตั้ง   สามารถทําไดโดย

วิธีการดังตอไปนี ้ ตามลําดับ 

1. หยุดการทํางาน Apache เว็บไซตเซิรฟเวอร โดยคลกิที่เมนู 

    Start -> Programs -> AppServ -> Manual Control Server -> Apache Stop 

2. หยุดการทํางาน MySQL ดาตาเบสเซิรฟเวอร โดยคลกิที่เมนู 

    Start -> Programs -> AppServ -> Manual Control Server -> MySQL Stop 

3. ลบโปรแกรมโดยคลิกที่เมน ู

   Start -> Programs -> AppServ -> Uninstall AppServ v2.5.10  
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การนํา atomymaxsite มาใชงานในระบบ Appserv 

 นําไฟล atomymaxsite2.5.zip ที่ดาวนโหลดมาแลว copy ไปวางไวใน  C:\AppServ\www  แตก

ไฟล ออกใหอยูใน folder atomymaxsite2.5 ดังภาพ 

 
เสร็จแลวเรียกโปรแกรม phpMyAdmin มาสราง database สําหรับ atomymaxsite โดยเปดโปรแกรม 

Internet Explorer  โดยพิมพในชอง Address  http://localhost/phpMyAdmin  

 
จะพบหนาตาโปรแกรมในการ login เขาระบบ (Username & Password ไดจากขอ หนา 2 ขอ 3) 

 
จากนัน้กจ็ะเขาสูหนาตาโปรแกรม phpMyAdmin ในการสราง database ซึ่งในที่นี้เราจะสราง database ชื่อ 

maxsite  
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เราก็จะไดฐานขอมูลชื่อ atomymaxsite25 ในการใชงานตดิตั้งโปรแกรม atomymaxsite2.5แลวตอไปก็จะ

เปนขั้นตอนการตดิตั้ง atomymaxsite2.5 ภายใตการใชงาน appserv  ใหเราเรียกโปรแกรม Internet 

Explorer  โดยพิมพในชอง Address  http://localhost/atomymaxsite2.5/install/index.php  เขาสูการ

ตรวจสอบกอนติดตั้ง  เราจะพบหนาตาโปรแกรม ดังนี ้

 
 กอนดําเนนิการติดตั้ง เราจําเปนตองตั้งคาการใชงานระบบใหสอดคลองกันสภาพแวดลอมของ 

host ที่ใชงานกอน ดังนี ้

1. การเลือกภาษาในการใชงาน 

 
 

 



  คูมือการใชงานโปรแกรม AtomyMaxsite2.5 

 โดย นายชัดสกร  พิกุลทอง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานผือ  (สพป.มค.3) 
โรงเรียนบานผือ ต.หนองกุง อ.ชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม 44160   
http://banphue.sytes.net  Mail :

หนา 7 

2. ตรวจสอบกอนการตดิตั้ง  ระบบตองแจงรายละเอียดเปนสีเขียว (ใชงานได) 

 
3. คาแนะนําของ php ที่เหมาะสมกับการใชงาน  เปนสีเขยีว (ใชงานได) 

 
4. ตรวจสอบ Permissions ของ Folder และ Files  เปนสีเขียว (ใชงานได) 

 
 

กดเลือก      เพ่ือเขาสูขั้นตอนที่ 1 ของการติดตั้งโปรแกรม  กรอกรายละเอียดของ

การติดตอกับฐานขอมูลที่เราใช  
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กดเลือก  เพื่อไปขั้นตอนที่ 2  ซ่ึงเปนการตั้งคาชื่อเว็บไซต และสวนทายเว็บไซต 

พรอมกับเลือก template 

 

กดเลือก  เพื่อไปขั้นตอนที่ 3 เพ่ือตั้งคาพื้นฐานเว็บไซต และกําหนด email และ 

password ของผูดูแลระบบ  
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กดเลือก  เพื่อไปขั้นตอนที่ 4 เปนอันเสร็จสิ้น ระบบจะรายงานขอมูลของผูดูแล

ระบบ จะตองจําไวใหดี และเลือกที่จะเขาไปหนาเว็บไซตหรือจะเขาไปจัดการในสวนของผูดูแลระบบ 

 
 

ถาเลือกดูเว็บไซตจะไดหนาตา ดังนี ้
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1.2 การติดตั้งโปรแกรม atomymaxsite2.5 ใน hosting ที่เปน host จริง อาจจะเปน

ระบบปฏิบัติการ windows หรือ unix ก็ได 

ในการสรางเว็บไซตบน host นั้นเราเองมีพื้นที่ใน host ที่ใหบริการ และมีขอมูลในการ connect 

เขาสูระบบของ host นั้นๆ ซ่ึงจะนําเสนอขอมูลตัวอยาง ดังนี้ 

- ขอมูลการติดตอ database 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ขอมูลการเรียกใชงานเวบ็ไซตของเราเอง เชน  http://banphue.sytes.net  

 Host = localhost 

 Databasename = maxsite 

 DatabaseUser = atomy 

 DatabasePassword = 123456 

- ขอมูลการติดตอ ftp server 

 Host = ftp://banphue.sytes.net  

 Userftp= atomy 

 PasswordFtp = 123456 

ขอมูลเหลานี้เราจะไดรับจาก 

host ที่เราใชงานนะครับผม 
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1.3 ติดตั้งโปแกรมสําหรับ ftp ขอมลูขึ้น host โดยโดยใชโปรแกรมจัดการ ftp 

ในที่นี้ผมเลือกใชโปรแกรม WS_FTP pro หลังจากการติดตั้งแลวก็เปนการใชงานโปรแกรม 

เลือก Icon ใน Desktop  

 
 - ตั้งชื่ออางอิงในการติดตอกับ ftp server  เชน  atomymaxsite 

 
- ระบุชื่อ Server Address  เชน ftp://banphue.sytes.net  
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- ระบุ UserFTP และ PasswordFTP ที่เราไดรับจาก host 
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- จะไดหนาตางการใชงาน ftp  

 
- ใหเราเลือกไฟล และ folder ทั้งหมดของ atomymaxsite แลว copy ขึ้นไปบน host  

 
- ในการใชงานโปรแกรม atomymaxsite2.5ไมใหมีความผดิพลาดนั้น จําเปนตองมีการเปลี่ยน 

Permission ของ file และ folder ใหระบบสามารถปรับปรุงแกใขได โดยใหเปล่ียนเปน 777 file 

และ folder ดังนี้   
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สวนการเปลี่ยน permission โดยใชโปรแกรม WS_FTP pro ดังนี ้

 
 

chmod -R 777 attach 

chmod -R 777 backup 

chmod -R 777 data 

chmod -R 777 icon 

chmod -R 777 images/personnel 

chmod -R 777 images/random 

chmod -R 777 images/icon 

chmod -R 777 images/gallery 

chmod -R 777 modules/aboutus 

chmod -R 777 modules/couter 

chmod -R 777 modules/editortalk 

chmod -R 777 modules/block/banner.xml 

chmod -R 777 modules/rss/news.xml 

chmod -R 777 modules/smiletag/data 

chmod -R 777 templates 

chmod -R 777 UserFiles 

chmod -R 777 install 

chmod -R 777 webboard_upload 

chmod 777 includes/config.in.php 

chmod 777 download.dat 

chmod 777 research.dat 

(  คําสั่ง  chmod –R 777 ….  เปนคําสัง่

ที่ใชใน host ของ unix นะครับ ) 
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 -  หลังจากนัน้ก็ทําแบบเดียวกนัจนครบไฟลและ folder ขางตน 

 

1.4 ติดตั้งโปแกรมโปรแกรม atomymaxsite2.5 ใน host จริง 

 

ใหเราเรียกโปรแกรม Internet Explorer  โดยพิมพในชอง Address  ที่เราไดจาก host  เชน  

http://banphue.sytes.net/install/index.php  

 
 

ซึ่งกระบวนการในการตดิตั้งตั้งแตกระบวนการตรวจสอบกอนติดตั้ง  ขั้นตอนที่ 1-4 เหมือนกับการติดตั้ง

ในเครื่อง  จะตางกันในสวนของการกําหนดคาเชื่อมตอกับฐานขอมูลของ host ที่ใชเทานั้น รายละเอียด 

ตัวอยางจะคลายกับรายละเอียดในหนา 12  ซ่ึงจะไมขอกลาวถึงอีก 

- เมื่อติดตั้งเสร็จแลวก็ลบ folder ชื่อ install ใน host ทิ้ง หรือจะเปล่ียนชื่อเปนชื่ออื่นก็ได 
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บทที่ 2 

การจัดการระบบของ Admin 
2.1 การเขาระบบของ admin 

 - เลือก Administrator ในเมนูทางดานซาย หรือ ในลิงค admin ในเมนูดานบนและดานลาง 

 
- ในหนา login ของ admin ใหใส Username=admin และ Password ที่ไดกําหนดเองในขั้นตอน

การติดตั้ง ขัน้ที่ 3 

 
- หนาจอหลักของผูดูแลระบบ 
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2.2 การตั้งคาพื้นฐานเวบ็ไซต 

- เพื่ออํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนรูปภาพ หัวเว็บไซต ทายเว็บไซต สามารถใชเมนูนี้

เปล่ียนแปลง แกไข หรือลบรายการรูปภาพหัวเว็บไซต ทายเว็บไซตได  โดยเฉพาะสวนหวั

เว็บไซตนั้น  สามารถแสดงผลเปน flash ไดอีกดวย  เลือกหนาหลักผูดูแลระบบ แลวเลือก จัดการ

หัว / ทายเว็บไซต  

 

 
 

2.3 การจัดการผูดูแลระบบ 

ผูดูและระบบ เปนบุคคลท่ีสามารถจัดการ รายการตางๆ ของเว็บไซตได  ในที่นี้ไดแบงสิทธ์ิของ

ผูดูแลระบบออกเปนกลม ๆ ซ่ึงมีหนาที่และสิทธิ์ไมเทากัน 

- เลือกหนาหลัก ผูดูแลระบบ แลวเลือก  
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- หนาจอหลักของการจัดการผูดูแลระบบ ตอนนี้มีขอมูลผูดแูลระบบ 1 คน 

 
- การเพิ่มกลุมผูดูแลระบบใหม  เลือก  เพิ่มระดับผูดูแลระบบ กําหนดรายละเอียดตางๆ ใหครบ 

 
- การแกไข  ตรวจสอบ ลบ กลุมผูดูแลระบบที่มีในระบบ 
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- เพิ่มผูดูและระบบใหม เลือกเมนู เพ่ิมผูดูแลระบบ กรอกรายละเอียดใหครบ 

 
 

2.4 การจัดการแกไขขอมลูสวนตัว 

เปนแกไขขอมูลสวนตัวของผูดูแลระบบ  ที่เปนคนแรกของระบบ (admin) 

- เลือก จัดการผูดูแลระบบ แลวเลือก แกไข กรอกรายละเอียดใหครบ และสามารถเปล่ียนชื่อ login 

และ password ได 

 
 แกไขขอมูลตามตองการ 

 
 เมื่อเสร็จแลวจะปรากฏหนาตางตอบรับ  
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2.5 การจัดการสมาชกิเว็บไซต 

เปนสวนของการจัดการสมาชิกของเว็บไซต สิทธิ์การใชงาน เพิ่ม แกไข ลบ สมาชิกและขอมูล

ของสมาชิกเว็บไซตได 

- เลือกหนาหลักผูดูแลระบบ แลวเลือก จัดการสมาชิกเว็บไซต 

 
- รายละเอียดสมาชิกของเว็บไซต 

 
- ใชงานของสมาชิกในหนาเว็บไซต  สมาชิกเว็บไซตสามารถกรอก user และ password เขาสู

ระบบได 
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- แสดงรายละเอียดของสมาชิก ซึ่งสมาชิกเองสามารถแกไขขอมูล และเปล่ียนรหัสผานของตัวเอง

ได 

 
- หนาตางการ login เขาระบบของสมาชิกก็เปลี่ยนไป 

2.6 Filemanager 

เปนเครื่องมือชวยในการจัดการไฟล  ใน host ที่ใชงาน ไมวาจะเปนการอัพโหลดไฟล  รูปภาพ  แกไข 

ลบ ไฟล ตางๆ ได 
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2.7 การจัดการ block 

- เปนสวนที่ใชจัดการ block แสดงหนาเว็บไซตในตําแหนง  ตรงกลาง  ดานซาย  ดานขวา  

สามารถยายตําแหนงของการแสดงผลได และสราง block เองก็ได  เลือกหนาหลักผูดูแลระบบ 

แลวเลือก จัดการ block 

 
- หนาหลักแสดงผลรายการ block 

 
- สราง block  ใหมจากไฟล 

เราตองสรางไฟลที่เปน block เชน oil.php  เสร็จแลวก็อัพไฟลที่สราง ไปเก็บไวที่   

Folder ชื่อ modules/block/  โดยใช filemanager ในการอัพไฟลก็ได  จากนั้นก็เลือกสราง block 

ใหม  กรอกขอมูลตามรูป 
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- การแสดงผล 

 
- สราง block ใหม จาก code html 

เราสามารถสราง block ใหมโดยการแปะ code html เขาไปในการสราง โดยไมตองอัพ

โหลดไฟล ซ่ึงมีความสะดวก หรือ แมแตการที่เราจะเอา code ขาวของเว็บไซตอื่น ๆ มาแสดงใน       

เว็บไซตของเราก็ได  เชน จะเอา code ขาวจาก  

 
 แลวกดออกจากการเลือกแทรก code html  จะไดตัวอยาง 
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- การแสดงผลในตําแหนงที่เลือกไวหนาเว็บไซต 

 
 

2.8 การแกไข Editor Talk 

Edit Talk  เปนหนาที่แสดงขอความที่ผูดูแลระบบตองการสื่อใหผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตไดเขาใจ

ระบบของเว็บไซต 

- เลือกลิงค Editor  Talk 

 
- จะพบหนาตางการเขียนขอความ สามารถแกไข หลังจากนัน้ก็บันทกึ 

 
2.9 การจัดการขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซต 

เปนขอมูลแสดงรายละเอียดของขอมูลพ้ืนฐานของเว็บไซตแหงนี้  กลับไปหนาผูดูและระบบ แลว

เลือก เมนูเกี่ยวกับเรา 

 
 สามารถแกไขขอความเดิมแลวบันทกึขอความใหมได 
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2.10  การจัดการขาวประชาสัมพันธ 

ขาวประชาสัมพันธเปนการเผยแพรขาวสารทั่วไปทีต่องการใหผูมาเยี่ยมชมไดทราบขาวคราว

ความเคล่ือนไหวตางๆ และสามารถสรางหมวดหมูยอยขึ้นมาได 

 
- การจัดการหมวดหมูขาวสารทั่วไป  เลือกรายการหมวดหมู 

 
-  การเพิ่มหมวดหมูใหม เลือกเพิ่มหมวดหมู 

 
-  กรอกรายละเอียดของหัวขอหมวดหมูขาวสาร 
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- เพิ่มขาวใหม กดลิงค เพิ่มขาวสาร จากนัน้กก็รอกรายละเอียดของขาว 
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- ในสวนของเนื้อหาของขาวทั้งหมด  ถาขาวยาวมากๆ เราตองการจะแบงหนาของขาว ก็สมารถ

กําหนดไดโดยใส code  คือ <!--pagebreak-->  เขาไประหวางเนื้อหาขาวที่ตองการแบงหนา 

 
- การแสดงผลในรายละเอียดของขาว เมื่อเราแบงหนาขาว 

 
- การแสดงผลหนาเว็บไซต หมวดหมูขาวประชาสมพันธ 
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- การเผยแพรขาวของเว็บไซตเราแบบ xml  เชน  เว็บไซตของเราเปนเว็บไซตหลัก  ตองการให

โรงเรียนในเครือขาย นําขาวของเว็บไซตเราไปเผยแพรอัตโนมัติ เมื่อเรามีการอัพเดทขอมูล ซ่ึงได

เตรียม block (อานรายละเอียดในสวนของการใชงาน block เพิ่มเติม) ไวใหแลวเพียงตอง

ปรับเปลี่ยน code นิดหนอย  ดังนี ้(ใชในกรณีที่เวบ็ไซตแมขายและลูกขายใชโปรแกรม 

atomymaxsite2.5 เหมือนกนั) 

- เว็บไซตเราเปนเวบ็ไซตหลักในการบริการขาว   

 
 ลิงคในการเผยแพรขาว คือ http://maxtom.sytes.net/modules/rss/news.xml  

- เว็บไซตของลูกขายที่จํานําขาวไปเผยแพร ตองดําเนินการดังนี ้

1. เขาสูการจัดการ filemanager 

 
2. เขาสู filemanager  แลวเลือกเขาไปสูที่อยูไฟล  newsrss.php คือ modules/block/ 

 
 

 จะเขาสูหนาแกไขไฟล  newsrss.php  และเล่ือนหาบรรทัด  

$xml5=file("".WEB_URL."/modules/rss/news.xml"); ซึ่งเปนการระบุเว็บไซตที่ใหบรกิารขาวแบบ xml 

ในที่นี้เราจะดึงขาวจากเว็บไซตหลัก   เชน $xml5=file("http://banphue.sytes.net/modules/rss/news.xml"); 
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 เสร็จแลวเว็บไซตของลูกขายตองไปเปดการทํางานของ block  newsrss.php โดยเลือก 

 

 
 เขาสูหนาแกไขการแสดงผลของ block newsrss.php 

 
 กลับไปหนาแรกเว็บไซต  เพื่อดูการแสดงผลของการดึงขาวมาแสดง 

 
2.11 การจัดการความรู (Knowledge) 

Knowledge  เปนสวนที่เว็บไซตหรือสมาชิกใชเผยแพรความรู บทความทางวิชาการตางๆ ซ่ึงใน

สวนนี้  บุคคลที่สามารถอานบทความไดตองเปนสมาชิกของเว็บไซตเทานั้น 

- เลือกหนาหลักผูดูแลระบบ แลวเลือก การจดัการความรู 
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- เลือกหนาหลักผูดูแลระบบ แลวเลือก การจดัการความรู  จะไดผลดังภาพ 

 
- เลือก รายการหมวดหมู  ของสาระความรู ซึ่งตอนนี้มีหมวดหมูเดียวคือ บทความทางวิชาการ 

 
- เพิ่มหมวดหมูใหมจากเมนู เพิ่มหมวดหมู กรอกชื่อหมวดหมูที่ตองการ 

 
- การ เพิ่มความรู ใหม เลือกจากลิงคเมนู เพิ่มความรู แลวกรอกรายละเอียด ตามภาพ 
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- สวนการแบงหนาบทความที่ยาวๆ ใหมีหลายหนาก็ทําเชนเดียวกับเรื่องของขาวประชาสัมพันธ 

- การแสดงผลหนาเว็บไซต 
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2.12 การจัดการดาวนโหลด 

- เลือกหนาหลักผูดูแลระบบ แลวเลือก ไฟล download 

 
- หนาหลัก ไฟล download 

 
- เพิ่มหมวดหมู 

 
- รายการหมวดหมู 

 
 

- เพิ่มไฟล download 
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- การแสดงผลหนาเว็บไซต 
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2.13 การจัดการ Blog ของสมาชิก 

เปนโมดูล weblog สําหรับสมาชิกไดเขียนบทความสวนตัว  

 
การเพิ่มสิทธ์ิสมาชิกในการเขยีน Blog เลือก  สามารถกําหนด

สถานการณอนุญาตใหสมาชิกเขียน blog ได  โดย  

 
- การเพิ่มหมวดหมูของ blog 

 
- รายการหมวดหมูของ blog ที่สรางไวแลว 
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- แกไข level  ของแตละ blog ตามจํานวนของบทความ ซ่ึงจะแสดงถึงความสามารถในการเขียน 

blog 

 
2.14 การจัดการทําเนียบบุคลกร 

เปนสวนของการจัดการสมาชิกของคณะหรือบุคลากรในหนวยงาน  

- เลือกหนาหลักผูดูแลระบบ แลวเลือก ทําเนียบบุคลากร 

 
- รายละเอียดของสมาชิกทั้งหมดในระบบ 
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- เพิ่มระดับของสมาชิก เลือกเมนู เพ่ิมระดับของสมาชิก กรอกชื่อกลุมและรายละเอียดโดยยอ 

 
- รายละเอียดของกลุมของบุคลากร  มีกลุมบุคลากรที่เราไดเพิ่มไวแลว สามารถแกไข ลบ ได 

 
- เพิ่มสมาชิกใหมในคณะ เลือกเมนู เพ่ิมสมาชิกในคณะ 

 
- การแสดงผลหนาเว็บไซต  จากเมนูหลัก  ทําเนียบบคุลากร ดังภาพ 
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แสดงผังการบริหารหนวยงาน 

 
 แสดงรายละเอียดเฉพาะบุคคล 

 
- และแสดงใน block หนาเว็บไซต ระบบจะแสดงบุคลากรทีเ่ปนหัวหนาหนวยงาน (id=1) มา

แสดง ดังภาพ 
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2.15 การจัดการผลงานทางวิชาการ 

ในสวนนี้เปนสวนทีใ่ชสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ผลงานวจิัย 

- เลือกหนาหลักผูดูแลระบบ แลวเลือก ผลงานทางวิชาการ 

 
- แสดงรายการผลงานทางวิชาการที่เผยแพร 

 
- เพิ่มหมวดหมูผลงานทางวิชาการ 

 
- จัดการรายการหมวดหมู 

 
- การแสดงผลหนาเว็บไซตใน block เผยแพรผลงานทางวิชาการ จะอานทั้งหมดหรือ ผูทาน

สามารถเพิ่มผลงานทางวิชาการเองเพื่อเผยแพรเองได 

 



  คูมือการใชงานโปรแกรม AtomyMaxsite2.5 

 โดย นายชัดสกร  พิกุลทอง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานผือ  (สพป.มค.3) 
โรงเรียนบานผือ ต.หนองกุง อ.ชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม 44160   
http://banphue.sytes.net  Mail :

หนา 39 

 
- การแสดงผลของผูเยี่ยมชมผลงานทางวิชาการ 
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2.16 การจัดการคลงัรูปภาพ (Gallery) 

- เลือกหนาหลักผูดูแลระบบ แลวเลือก gallery 

 
- เมื่อเลือกแลวจะแสดงหมวดหมูรูปภาพในระบบ  พรอมกับ random ภาพตัวอยางใน gallery ดวย 

 
 เมื่อเลือกจะแสดงภาพในหมวดหมู gallery ที่เลือก 

 
 

- สราง gallery ใหม  เลือก   

 

- การเพิ่มรูปภาพใน gallery  เลือก  
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 ถามีรูปภาพที่จะเพิ่มใน gallery มากกวา 1 ภาพในคราวเดียวกันใหเลือก    เพื่อเพิ่มชองใน

การอัพโหลดรูปภาพ  ถาจะลบก็เลือก  

 
- การแสดงภาพในหนาเว็บไซต แสดงใน block ของ gallery 

 
 และในรายการเมนู  ในสวนของ ประมวลภาพกิจกรรม 

 
2.17 สมาคมศิษยเกา 

เปนโมดูลที่เอาไวสําหรับใหศิษยเกาที่จบการศกึษาไปแลว ลงทะเบียนไว เพื่อเก็บขอมูล ในการ

ติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับศษิยเกา ในการที่จะทาํโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

หรือกิจกรรรมอื่นๆ 
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2.18 การจัดการกระดานขาว (webboard) 

กระดานขาว เปนกระดานที่เปดโอกาสใหผูเยี่ยมชมเว็บไซตไดแสดงความคิดเห็นโตตอบเกี่ยวกับ

ประเด็นตางๆ ตามหมวดหมูของเว็บไซตบอรดนั้นๆ 

- เลือกหนาหลักผูดูแลระบบ แลวเลือก Webboard 

 
 

- เขาสูหนาแสดงรายการหวัขอ webboard สามารถที่จะแกไข ลบ ได   

 
- ในสวนของหมวดหมู webboard ก็สามารถเพิ่ม แกไข ลบได เชนกัน 
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 รายการหมวดหมูที่มีในระบบ 

 
ในสวนของการใชงานหนาเว็บไซต 

 

- การตั้งกระทูใหม   ใหกรอกรายละเอียดใหครบถวน  สําหรับสมาชิกเว็บไซตจะ

ไดรับสิทธิ์ในการแทรกไฟล  ซอนเนื้อหาขอความ ใหสําหรับสมาชิกเทานั้นที่มองเห็น และไม

ตองยืนยันรหัสลับเพื่อปองกัน spam ดวย 
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 ตัวอยางการโพสขอความ 

 
2.19 การจัดการสมุดเยีย่ม 

เปนการดรูายการเขียนสมุดเยี่ยมของผูมาเยี่ยมชมเว็บไซต และหากหัวขอใดตองการลบก็สามารถ

ทําได 

- เลือกหนาหลักผูดูแลระบบ แลวเลือก จัดการสมุดเยี่ยม 

 
- แสดงรายการหัวขอการเขียนสมุดเยี่ยม 

 
- แสดงรายการสมุดเยี่ยมในสวนหนาเว็บไซต  ใหเลือกรายการสมุดเยี่ยม ในเมนูหลัก 

 
2.20 การจัดการปฏทิินกิจกรรม 

ปฏิทินกิจกรรมเปนสวนที่ใชจัดการตารางกิจกรรมตามวัน และเวลา ตางๆของหนวยงาน 
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- เลือกหนาหลักผูดูแลระบบ แลวเลือก จัดการปฏิทินกจิกรรม 

 
- ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดใน 1 ป 

 
- การเพิ่มกจิกรรมใหม ในปฏิทินกิจกรรม เลือกเพิ่มรายการใหม จะไดหนาตางเพื่อเพิ่มกจิกรรมก็

สามารถเพิ่มกิจกรรมได 
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 กําหนดรายละเอียดกิจกรรม 

 
เสร็จแลวก็จะรายงานผลการเพิ่มกิจกรรม 

 
- การแสดงผลหนาเว็บไซต จะมี icon แสดงวาในวนัดังกลาวมีรายการกจิกรรมอยู 
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2.21 การจัดการฝากขอความ 

- เลือกหนาหลักผูดูแลระบบ แลวเลือก จัดการฝากขอความ 

 
- เมนูหลักของการจัดการฝากขอความ 

 
- จัดการรายการของขอความที่มีผูฝากไว 

 
- เราสามารถ ban แสดงฝากขอความได จาก ip หรือ จาก ชื่อ ของผูเขามาใชงาน 

 
 

- เราสามารถ block ขอความที่ไมพึงประสงคได 
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2.22 การจัดการสุมรูปภาพ 

- เลือกหนาหลักผูดูแลระบบ แลวเลือก จัดการสุมรูปภาพ 

 
 

- หนาหลักจัดการสุมรูปภาพ 

 

 ถามีรูปภาพที่จะเพิ่ม มากกวา 1 ภาพในคราวเดียวกนัใหเลือก    เพื่อเพิ่มชองในการอัพโหลด

รูปภาพ  ถาจะลบก็เลือก  
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- การแสดงผลหนาเว็บไซต 

 
2.23 แบบสํารวจความคดิเหน็ (Poll) 

เปนโมดูลสําหรับสํารวจความคิดเห็นของผูท่ีเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต  ในเรื่องตางๆ  

 

 
- การเพิ่มแบบสํารวจใหม  เลือก เพิ่มแบบสํารวจ 
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  การเพิ่มตัวเลือกของแบบสํารวจ ใหกดเลือก  จะปรากฏชองสําหรับใส

ตัวเลือกของแบบสํารวจ  1 ชองคือ 1 ตัวเลือก ถาตองการตวัเลือกเพิ่มขึ้นก็กดเลือกอกีไดเรื่อยๆ เสร็จแลวก็

เลือก Submit 

 
- การแกไขแบบสํารวจแตละหัวขอก็เลือก  ไอคอน  สําหรับแกไข 

 
- การดูสถิติการกรอกแบบสํารวจ  ก็กดเลือกในรายการแบบสํารวจ จะแสดงสถิติออกมา 
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2.24 การบริหารโครงการ/งาน 

เปนโมดูลที่ใชสําหรับบริหารโครงการ/งาน ของหนวยงาน บันทึกความกาวหนาของโครงการ/

งาน  และการมอบหมายหนาที่ใหผูเกี่ยวของรับผิดชอบ 

 

 

- การกําหนด  ตําแหนง  เลือก   เปนการกําหนดหนาที่รับผิดชอบโครงการใหกับ

หนวยงานยอย 

 
- การกําหนด  สมาชิก  เลือก   เปนการเพิ่มสมาชิกในหนวยงาน สําหรับรับผิดชอบ

โครงการ 

 
- การกําหนด  ความสําคัญ  เลือก   เปนการกําหนดความสําคญัใหกับโครงการ 
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- การกําหนด  สถานะ  เลือก   เปนการกําหนดสถานะใหกับโครงการวาปจจุบันเปน

อยางไร 

 
- การกําหนด  งาน  เลือก   เปนการกําหนดรายละเอียดของงาน ที่อยูในโครงการหลัก 
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- การกําหนด  โครงการ  เลือก   กําหนดรายละเอียดโครงการ และเพิ่มโครงการใหม 

 
 

 
 

2.25 การจัดการเมน ูหนาที่สรางเอง และการเชือ่มโยงเว็บไซตภายนอก 

เราสามารถสรางเมนูเองได ซึ่งสะดวกในสําหรับจะสราง หนาที่เปนการแสดงผลขอมูลที่เปน

เนื้อหาขอมูลพื้นฐานของหนวยงานทั่วๆ ไป เชน ประวัติความเปนมา  วัตถุประสงค  เบอรโทรศัพท

ภายใน  เปนตน และแสดงผลในสวนของเมนูหลักของหนาเว็บไซตเพจ 

- เลือกหนาหลักผูดูแลระบบ แลวเลือก จัดการเมน ู
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- แสดงรายการเมนูที่ไดสรางไวแลว  สามารถลบ  แกไข เพิ่มเติมได 

 
- เพิ่มเมนูใหมจาก เพิ่มรายการเมนู  กรอกรายละเอียดและเนือ้หาที่ตองการแสดง 

 
1. เลือกสําหรับผูที่จะสรางเมนู แลวมีเนื้อหาแสดงในเว็บไซตภายใน เปนหนาที่สรางเอง 

2. เลือกสําหรับการที่จะสรางเมนู แลวลิงคไปหาเว็บไซตอื่นภายนอก หรือแมแตเชื่อมโยง modules 

ตางๆ ภายในเว็บไซตเรา 

* ถาเลือกแบบ 1 ไมตองระบุ 2 หรือ ถาเลือกแบบ 2 ก็ไมตองแทรกเนื้อหาใน 1 

- การแสดงผลหนาเว็บไซต ในสวนของกลุม mainmenu จะแสดงในเมนูหลัก ถามีรายการเมนูมาก 

จะเรียงตามการจัดลําดับในรายการเมน ู
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2.26 การ backup  ขอมูลและฐานขอมูล 

เปนโมดูลสําหรับสํารองขอมูลในสวนของ ไฟลขอมูลทั้งหมด  และในสวนของ ฐานขอมูล 

 
- จะมีใหเลือก 2 อยางคือ สํารองขอมูล  และ สํารองฐานขอมูล 

 
- เลือก backup ของขอมูลเว็บไซต  ระบบจะใชเวลาในการอานไฟลทั้งหมด และทําการบีดอัดและ

เก็บไวที่  folder ชื่อ backup  

 
- เลือก backup ฐานขอมูล  ระบบจะเชื่อตอฐานขอมูลและ dump ขอมูลออกมาเปนไฟล .sql  เสร็จ

แลวก็จะบีดอัดในรูปแบบ zip  และเก็บไวที่  folder ชื่อ backup  
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http://banphue.sytes.net  Mail :

หนา 56 

บทที่ 3 

การใชงานเว็บไซต 
3.1 สวนประกอบของหนาเว็บไซต 

 



  คูมือการใชงานโปรแกรม AtomyMaxsite2.5 

 โดย นายชัดสกร  พิกุลทอง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานผือ  (สพป.มค.3) 
โรงเรียนบานผือ ต.หนองกุง อ.ชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม 44160   
http://banphue.sytes.net  Mail :

หนา 57 

ขอขอบคุณทกุทานที่มีสวนในการพัฒนางานชิ้นนี้สําเร็จลงได เจาของผลงาน maxsitge 1.10 คุณ 

อัษฎา อินตะ จากเว็บไซต http://www.mocyc.com และสมาชิกทานอื่นๆ ที่ไดชวยกันพฒันา modules 

ตางๆ ในการใชงานรวมกันกับ maxsite  ขอใหอานิสงสการทําความดใีนครั้งนีข้องทานสงผลใหครอบครัว

ประสบแตความสุข ความเจริญยิง่ๆ ขึน้ๆไป   

ผมเองไดนําความรูของทานทัง้หลายมาพัฒนา ปรบัแตงใหเปนแนวทางการใชงานตาม

เจตนารมณของผมเอง ซ่ึงหวงัวา atomymaxsite2.5 ที่พัฒนามาจาก maxsite1.10 จะเปนประโยชนตอ

ทานที่นําไปใชประโยชนในหนวยงานทางการศึกษา หรือหนวยงานทั่วๆ ไป ทีย่ังขาดบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถในการสรางเวบ็ไซตเอง  สดุทายหวังเปนอยางยิ่งวาทกุทานที่นําไปใชจะชวยกันขอบคุณ

เจาของผลงานทกุทานที่ไดกลาวมาแลวขางตน  และชวยกนัพัฒนาการใชงาน cms ของไทยตอไปครับ 

 

    
http://maxsite.geniuscyber.com                    http://www.kokostudio.net/website 

   

   
http://www.dek-ac.com/d-sign2u                           http://www.narongrit.net 

 

 


