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วีธีสร้าง LANDING PAGE 

1. เข้าโปรแกรม site studio designer 

 

2. Login เข้าสู่ระบบ 

 

3. สร้าง page templates : landing page 

a. เข้าไปที่ site assets เลือกเมนู page templates 

 

ตรวจสอบข้อมูลว่ามีรายการ landing page อยู่แล้วหรือไม่ 
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b. ถ้าไม่มีให้คลิกขวาที่พ้ืนที่สีขาว เลือก copy>from server 

 

c. พิมพ์ 0001_LANDING_PAGE ในช่องค้นหาด้านมุมขวามือ 
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d. กดเลอืกรายการเพ่ือ copyไฟล์ มาท่ีเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

e. เมื่อเลือกไฟล์แล้วจะมหีน้าต่างดังภาพแสดงขึ้นมา  

 

f. ให้กรอกข้อมูลช่อง titleและช่องcontent ID ด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ โดยชื่อไฟล์จะ

เริ่มต้นด้วยรหัสหน่วยงาน_LANDING_PAGE ตัวอย่างเช่น สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่พิจิตร 

0603_LANDING_PAGE จากนั้นกำหนด security group เป็นของหน่วยงานนั้นๆ และเลื่อนลง

มาด้านล่างกดปุ่ม Assign Info เพ่ือบันทึกไฟล์ 
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g. เมื่อบันทึกสำเร็จ ไฟล์จะขึ้นในรายการดังภาพ ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์เพ่ือแก้ไขรายละเอียดให้เป็น

ของหน่วยงาน 

 

h. ให้สังเกตด้านขวาขอแถวจะมีข้อความที่ถูกคอมเมนท์ไว้ (ข้อความในวงเล็บสีเขียว) ให้ผู้ใช้งาน

ปรับแก้หรือตกแต่งตามการใช้งานของพื้นที่ 
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i. เมื่อปรับแก้เรียบแล้วให้กดsave บนแทบฟังก์ชั่น หรือกด Ctrl+S เพ่ือบันทึกไฟล์ 
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4. การสร้างหน้าหลักเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ใช้งาน landing page 

a. เลือกไอคอน Home คลิกขวาเลือก Add New Section 

 

b. เมือ่คลิกเลือกจะมีกล่องข้อความข้ึนมา ให้กรอกข้อมูลช่อง Labal:หน้าหลัก และ URL:Home 

เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ok 

 

c. เมื่อกด ok แล้ว โฟลเดอร์หน้าหลักจะแสดงตามภาพตัวอย่าง 

Home
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d. ให้เลือกโฟลเดอร์ หน้าหลัก แล้วคลิกขวา เลือกเมนู Select Primary Page 

 

e. กล่องข้อความแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ให้เลือก Select existing page template from the 

content server เลือกรายการ < Choose From Server > แล้วกดปุ่ม ok 
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f. กด ok เพ่ือตอบกลับกล่องข้อความยืนยันการดำเนินการ 

 

g. กรอกชื่อไฟล์ Home Page สามารถดูจากซ้ายมือของเดิม และกรอกเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์

ใหญ่เท่านั้น ตัวอย่างเช่น site phichit คือ 0603_LAYOUT1_HOME ไฟล์จะขึ้นด้วยรหัส

หน่วยงานตามด้วย_LAYOUT1_HOME เมื่อกรอกและให้กด Enter เพ่ือค้นหา เมื่อระบบหาไฟล์

เจอจะแสดงรายการที่ค้นหาขึ้นมา ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม select เพ่ือเรียกใช้งานไฟล์ 

 

h. จากนั้นให้กลับมาที่เมนูด้านซ้ายมือ กดเลือก LAYOUT1_HOME เพ่ือดูรายละเอียดในช่อง 

Properties และกดเลือกรายละเอียดของช่อง Primary Page Params และช่อง Replaceable 

Region ไปใส่ในโฟลเดอร์หน้าหลัก>ไฟล์ LAYOUT1_HOME ที่เราสร้างไว้ *กรณ ีcopy ข้อมูล

ไปใส่ในช่อง Properties ให้กด Enter ทุกครั้งเพ่ือบันทึกข้อมูล 
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i. เมื่อกรอกข้อมูลและ Save เรียบร้อยแล้วให้เลือก โฟลเดอร์หน้าหลัก>ไฟล์ LAYOUT1_HOME 

คลิกขวา เลือกเมนู view in browser เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผลบนหน้า

เว็บไซต์หน่วยงาน 
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j. เลือกโฟลเดอร์>หน้าหลัก แล้วคลิกขวา เลือกเมนู Select Secondary Page เพ่ือเรียกไฟล์ 

SP_POPUP มาใช้งาน 
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k. กล่องข้อความแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ให้เลือก Select existing page template from the 

content server เลือกรายการ < Choose From Server > แล้วกดปุ่ม ok 

 

l. กด ok เพ่ือตอบกลับกล่องข้อความยืนยันการดำเนินการ 

 

m. กรอกชื่อไฟล์ SP_POPUP สามารถดูจากซ้ายมือของเดิม และกรอกเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์

ใหญ่เท่านั้น ตัวอย่างเช่น site phichit คือ 0603_ SP_POPUP ไฟล์จะขึ้นด้วยรหัสหน่วยงาน

ตามด้วย_ SP_POPUP เมื่อกรอกและให้กด Enter เพ่ือค้นหา เมื่อระบบหาไฟล์เจอจะแสดง

รายการทีค่้นหาขึ้นมา ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม select เพ่ือเรียกใช้งานไฟล์ 
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5. การเรียก Landing Page มาใช้งาน 

a. เลือกไอคอน Home แล้วคลิกขวา เลือกเมนู Select Primary Page 

 

b. กล่องข้อความแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ให้เลือก Select existing page template from the 

content server เลือกรายการ XXXX_Landing Page ทีส่ร้างไว้ แล้วกดปุ่ม ok 
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c. เรียกใช้งาน Landing Page เสร็จสิ้น ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยกด  

ไฟล์  XXXX_Landing Page คลิกขวา เลือกเมนู view in browser เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

ของการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน 

 

 

 


