
คู่มือการส่งข่าวประชาสัมพันธ์  

โดย ITECสพป.หนองคาย เขต ๒                                                                         https://www.facebook.com/groups/infonki2/ 

ขั้นตอนการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

 

1. เข้าเว็บไซต์ สพป.หนองคายเขต ๒ ท่ี http://www.nongkhai2.go.th  หรือ

http://202.143.164.78/web2014/home.php 

 

2. คลิกท่ีเมนู เครือข่ายประชาสัมพันธ์ แล้วเลือก ส่งข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ตามภาพข้างบน 

 

http://202.143.164.78/web2014/home.php
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หรือ เข้าเว็บไซต์โรงเรียนของท่าน เช่น www.pabahtnahong.nongkhai2.go.th 

 

 

 

 แล้วเล่ือนหน้าจอหาเมนู e-Service คลิกท่ีเมนู ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ 

http://www.pabahtnahong.nongkhai2.go.th/
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3. เมื่อคลิก ส่งข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน หรือส่งข่าวประชาสัมพันธ์แล้วจะพบหน้าจอดังภาพข้างบน 

หากยังไม่มีรหัสเข้าระบบ ให้ท าการคลิกท่ี สมัครสมาชิก  

a. จากนั้นให้กรอกข้อมูลตามท่ีปรากฏท่ีจอภาพ 

 

b. กรอกข้อมูลเสร็จทุกช่อง แล้วคลิก ปุ่ม สมัครสมาชิก 
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4. หากสมัครสมาชิกเสร็จแล้วและได้รับการอนุมัติจาก Admin แล้วให้กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านท่ีช่อง 

ส าหรับสมาชิก และคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 

5. เข้าระบบได้จะปรากฏหน้าจอดังภาพข้างบน 

 

6. ปุ่มข้อมูลส่วนตัว ใช้ส าหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ 
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7. คลิกท่ีโปรแกรมปรับขนาดรูปภาพ เพื่อโหลดโปรแกรมส าหรับปรับขนาดรูปภาพท่ีจะใช้ในข่าว

ประชาสัมพันธ์ เครื่อง winXpและ เครื่อง win7 

 

8. คลิกปุ่ม บันทึกแฟ้มเพื่อท าการเลือกที่เก็บโปรแกรมปรับขนาดรูปภาพ 

 

9. เลือกไดร์ฟท่ีต้องการบันทึก ในกรณีตัวอย่างเลือกไดร์ฟ D: แล้ว คลิกปุ่ม Save 



คู่มือการส่งข่าวประชาสัมพันธ์  

โดย ITECสพป.หนองคาย เขต ๒                                                                         https://www.facebook.com/groups/infonki2/ 

 

10. เปิด ไดร์ฟ D แล้วหาไฟล์ vso.exe ดังภาพ จากนั้นดับเบิลคลิกท่ีไฟล์ vso.exe 

 

11. คลิกปุ่ม Run เพื่อเริ่มขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมปรับขนาดภาพ 

 

12. คลิกปุ่ม OK 
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13. คลิกปุ่ม Next 

 

14. คลิกปุ่ม Next 

 

15. คลิกปุ่ม Next 



คู่มือการส่งข่าวประชาสัมพันธ์  

โดย ITECสพป.หนองคาย เขต ๒                                                                         https://www.facebook.com/groups/infonki2/ 

 

16. คลิกช่องว่างหน้า Create a desktop icon ให้มีเครื่องหมาย เพื่อให้โปรแกรมสร้าง icon  

บนหน้าจอ จากนั้นคลิกปุ่ม Next 

 

17. คลิกปุ่ม Install 

 

18. คลิกปุ่ม Finish  เสร็จขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมปรับขนาดรูปภาพ 
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19. ท่ีหน้า desktop จะปรากฏ icon VSO Image Resizer ท าการดับเบิลคลิก เพื่อเข้าโปรแกรม 

 

20. เมื่อเข้าโปรแกรมได้แล้ว โปรแกรมจะให้เลือกรูปภาพท่ีต้องการปรับขนาด ซึ่งในระบบส่งข่าว

ประชาสัมพันธ์ ต้องการภาพท่ีมีขนาดไม่เกิน 400 kbโปรแกรมสามารถเลือกภาพได้พร้อมกัน หลาย 

ๆ ภาพ เมื่อเลือกภาพท่ีต้องการได้แล้วคลิกที่ปุ่ม Open 

 

21. คลิกเลือก Profile เป็น 1024x768  จากนั้นคลิกปุ่ม OK 
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22. รอสักครู่ โปรแกรมจะท าการปรับขนาดให้ เมื่อเรียบร้อยจะแสดงสถานะดังภาพข้างบน จากนั้นคลิก

ปุ่ม Close 

 

23. จากนั้นไปเปดิที่เก็บรูปภาพ จะมีวงเล็บขนาดภาพ เช่น ชื่อไฟล์[1024x768] ดังภาพข้างบน เสร็จ

ขั้นตอนการเตรียมภาพเพื่อส่งข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

24. กลับมาหน้าระบบข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกเลือกจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ 
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25. คลิกเลือก เพิ่มข่าวใหม่ 

 

26.  จากนั้นเลือกประเภทข่าว เช่น ข่าวกิจกรรม 
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27.  จากนั้นกรอกข้อความ ตามหัวข้อต่าง ๆเช่น หัวข้อข่าว  บทคัดย่อ และรายละเอียดข่าว 

 

28.  คลิกเรียกดู ท่ีหัวข้อรูปภาพ เพื่อเลือกรูปภาพมาเป็นหน้าปกของข่าวกิจกรรม 
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29. เลือกรูปภาพท่ีเราท าการปรับขนาดไว้แล้วในขั้นตอนท่ี 23 แล้วคลิก Open 

 

30.  สังเกตที่หัวข้อรูปภาพ หากเลือกรูปภาพแล้วจะมีชื่อไฟล์ที่เลือกปรากฏอยู่ดังภาพ จากนั้นคลิกปุ่ม 

บันทึกข้อมูล 
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31. ระบบจะแจ้งบันทึกเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกดปุ่ม กลับหน้าหลัก 

 

32. ระบบจะกลับมาท่ีหน้าหลัก  ข่าวกิจกรรมท่ีบันทึกใหม่จะอยู่ข้างบนเป็นล าดับท่ี 1 หากต้องการแก้ไข

ข่าว ให้คลิกท่ีปุ่ม รูปดินสอ หากต้องการลบข่าว คลิก รูปเครื่องหมายกากบาท หากต้องการเพิ่ม

รูปภาพประกอบให้คลิกท่ี จัดการภาพประกอบ 
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33. ภาพข่าวกิจกรรมจะปรากฏท่ีหน้าเว็บ www.nongkhai2.go.th 

 

 

 

 

 

 

http://www.nongkhai2.go.th/
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34. ข่
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หน้

าเว็บไซต์โรงเรียนของท่านด้วย ส่งข่าวครั้งเดียวปรากฎสองท่ี 

 

 

 

35. หากต้องการเพิ่มรูปภาพประกอบข่าว ให้ท าการคลิกจัดการภาพประกอบ 
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36. ระบบจะให้เพิ่มรูปภาพ โดยคลิกที่เรียกดู ท่ีหัวข้อรูปภาพ เพื่อเพิ่มรูปภาพประกอบข่าว 

 

37. เลือกภาพท่ีปรับขนาดภาพไว้แล้วในขั้นตอนท่ี 23 จากนั้นคลิก Open 
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38. หากเลือกรูปภาพได้แล้วจะปรากฏชื่อไฟล์ของรูปภาพท่ีหัวข้อ รูปภาพ จากนั้นคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 

 

39. หากรูปภาพเป็นขนาดท่ีระบบต้องการ ระบบจะบันทึกรูปภาพให้แล้วแจ้งบันทึกข้อมูลเรียบร้อย 

จากนั้นคลิก กลับหน้าหลักเพื่อกลับไปเพิ่มรูปภาพอีก 

 

40. คลิกท่ีเรียกดูที่หัวข้อรูปภาพ หากต้องการเพิ่มรูปภาพอีก แต่หากไม่ต้องการให้คลิกกลับหน้าหลัก 
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41. หากต้องการเพิ่มข่าวใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มข่าวใหม่ หรือหากต้องการออกจากระบบ ก็คลิกที่กลับ

หน้าหลัก เพื่อออกจากระบบ 
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42. หากต้องการส่งข่าวในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง เผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ ก็ให้เลือกหัวข้อให้ถูกต้องก่อนจะเพิ่มข่าวใหม่ 

 

 


