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การสร้างอัลบั้มภาพด้วย J Album 
 

 
ภาพ 1 สัญลักษณโ์ปรแกรม J Album 

 

JAlbum เป็นโปรแกรมส าหรับการสร้างอัลบั้มภาพส่วนตัว มีรูปแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ง่ าย มีธีมให้เลือกใช้
มากมาย โปรแกรมใช้งานง่าย สามารถแชร์รูปภาพเก็บเป็นอัลบั้มออนไลน์ได้ JAlbum เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการสร้าง 
Community เกี่ยวกับรูปภาพ แบ่งปัน อัลบั้มภาพบนโลก 

 

การเปิดใช้งาน Program J Album  
1. คลิกเลือกไอคอน Start > Office Button > เลือกโฟลเดอร์โปรแกรม jalbum  > คลิกเลือกเมนู jalbum 

 
 

ภาพที่ 2 หน้าต่างการเปิดใช้งานโปรแกรม jalbum 
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2. ปรากฏหน้าต่างโปรแกรม jalbum 

   

ภาพที่ 3 หน้าต่างโปรแกรม jalbum 

การเริ่มต้นใช้งาน Program J Album 
เมื่อเปิดโปรแกรม jalbum ขึ้นจะปรากฏ หน้าต่างการใช้งานของโปรแกรม โดยมีการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม

ดังนี้ 
1. คลิกเลือกไอคอน Add photos เพ่ือเลือกโฟลเดอร์ไฟล์ภาพ 

 
 

ภาพที่ 4 การเลือกโฟลเดอรไ์ฟล์ภาพ 
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2. เลือกภาพที่ต้องการโดยการกด ctrl แล้วคลิกเลือกภาพที่ต้องการ หรือกด ctrl +A เพ่ือเลือกภาพทั้งหมด  
> คลิกไอคอน Open  

 
ภาพที ่5 การเลือกไฟลภ์าพ 

 

3. ปรากฏจอ New Album Project คลิก OK 

 
 

ภาพที ่6 การสร้างอัลบั้มใหม ่
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4. ปรากฏการตั้งค่า Skin and Style 

 
 

ภาพที ่7 หน้าค าสั่ง Skin and Style 

การตั้งค่า Skin and Style 
  ตั้งค่า Skin คลิกไอคอนลูกศร > เลือก Chameleon 
  ตั้งค่า Style คลิกไอคอนลูกศร > เลือก Aqua_dark 
  เลือก    เพ่ือตั้งค่า Skin 
 

การตั้งธีม ด้วยค าสั่ง Album Settings 
1. ปรากฏหน้าจอ Album Settings จะประกอบด้วยหลายเมนู ดังนี้ 

  General  เพ่ือตั้งค่า Album title 
  Page  เพ่ือตั้งค่ารูปแบบการลิงค์ภาพ รูปแบบการแสดงภาพต่างๆ 
  Images  ตั้งตั้งค่า ขนาดภาพที่ต้องการให้แสดง 
  Advanced การตั้งค่าขั้นสูงของอัลบั้ม 
 Chameleon การตั้งค่าเฉพาะต่างๆ ของธีม Chameleon  
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ภาพที ่8 หน้าต่าง Album Settings 

2. คลิกเลือกแถบเมนูค าสั่ง General 
 

การตั้งค่า Album title 
  กลุ่มค าสั่งการตั้งค่าต่าง ๆ ที่อยู่ในแถบเครื่องมือ Album title 
  Album title > ใส่ข้อมูลชื่ออัลบั้มภาพบรรยากาศ โดยประกอบด้วย ชื่อชนิดกีฬา วันที่การแข่งขัน ช่วงเวลาที่ท า

การแข่งขัน 
  Album description > ใส่ข้อมูลสนามการแข่งและสถานที่การแข่งขัน 
  ตั้งค่า Directory locations > Documents > My Albums > ชื่อโฟล์เดอร์ภาพ (ชื่อโฟล์เดอร์ที่ Insert ไว้) 
 Output Directory > album 

 
 

ภาพที ่9 หน้าค าสั่ง Album title 
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3. คลิกเลือกแถบเมนูค าสั่ง Page 
  กลุ่มค าสั่งการตั้งค่าต่าง ๆ ที่อยู่ในแถบเครื่องมือ Page 
  ตั้งค่า Image linking > link to originals via scaled images 
  ตั้งค่า Thumbnill layout > Columns = 5 > Rows = 10 

 
ภาพที ่10 หน้าค าสั่ง Page 

การตั้งธีม ด้วยค าสั่ง Chameleon 
1. คลิกเลือกแถบเมนูค าสั่ง Chameleon 

  แถบค าสั่งการตั้งค่าต่าง ๆ ที่อยู่ในแถบเครื่องมือ Chameleon 
  กลุ่มค าสั่งการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะมีการตั้งค่าค าลั่งกลุ่มหลักๆ คือ  

 
ภาพที ่10 หน้าค าสั่ง Chameleon 
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2. แถบเมนูค าสั่ง Design 
 คลิกเลือกแถบเมนูค าสั่ง Design 
 ตั้งค่า Align path > center 

 
ภาพที ่11 หน้าค าสั่ง Design 

3. แถบเมนูค าสั่ง Header/Footer 
 คลิกเลือกแถบเมนูค าสั่ง Header/Footer 
 ตั้งค่า Index Page / Slide Page  
 Footer >ใส่ข้อมูลที่อยู่มหาวิทยาลัย (Rajamangala University of Technology Thanyaburi มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
12110) 

 
ภาพที ่12 หน้าค าสั่ง Header/Footer 
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4. แถบเมนูค าสั่ง General 
 คลิกเลือกแถบเมนูค าสั่ง General 
 Link > Website ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ 45 (http://www.thanyaburi45.rmutt.ac.th 

 
ภาพที ่13 หน้าค าสั่ง General 

5. แถบเมนูค าสั่ง Filters 
 คลิกเลือกแถบเมนูค าสั่ง Filters 
 คลิกเลือกแถบเมนูค าสั่ง Logo  
 เลือกไฟล์โลโก้ ที่ค าสั่ง Filename > Select > เลือกไฟล์ภาพ photoRMUTT 
 คลิ๊ก OK 

 
ภาพที ่14 หน้าค าสั่ง Filters 
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การสร้างอัลบั้มภาพ 
1. คลิก Make Jalbum  
2. ปรากฏหน้าจอ การสร้างอัลบั้ม เมื่อระบบสร้างอัลบั้มเรียบร้อยแล้ว กด Preview เพ่ือดูตัวอย่างอัลบั้ม 
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3. ภาพแสดงหน้าจอ Preview อัลบั้มภาพ 

 
ภาพที ่15 ภาพแสดงหน้าจอ Preview อัลบั้มภาพ 

 

การตั้งค่า Jalbum ให้เป็นค่าเริ่มต้น 
ในการตั้งค่าเริ่มต้น เหมาะส าหรับการสร้างอัลบั้มที่มีกิจกรรมเดียวกัน และมีการใช้ข้อมูลในการตั้งค่าส่วนอื่นใน

เครื่องมือของโปรแกรมซ้ ากัน ซึ่งการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นนั้นช่วยท าให้การสร้างอัลบั้มใช้เวลาที่สั้นลง ทั้งยังเป็นการลด
ขั้นตอนในการท างานด้วย ในการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น เมื่อท าการตั้งค่า ในครั้งแรกแล้วสามารถท าการตั้งค่าเริ่มต้น
โปรแกรม Jalbum ดังนี้ 

1. คลิกท่ี File > Save as Default 

 
ภาพที ่16 ภาพแสดงการตั้งค่า Jalbum ให้เป็นค่าเริม่ต้น 
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การลบโฆษณา ด้วยโปรแกรม removeAds 
ก่อนน าอัลบั้มภาพอัพโหลดบนเซิพเวอร์ จะต้องมีการน าโฆษณาที่ติดมากับโปรแกรมออกก่อน เนื่องจาก

โปรแกรมเป็นโปรแกรมฟรีจึงมีการแฝงโฆษณา มาพร้อมกับโปรแกรม โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้  

การเข้าโฟล์เดอร์อัลบั้มภาพ 
1. เลือกค าสั่ง Computer/This PC  
2. เลือกค าสั่ง > Documents 

 
ภาพที ่17 ขั้นตอนการเข้าโฟลเดอร์อัลบั้มภาพ 

 

3. เลือกค าสั่ง > My Albums 

 

ภาพที ่18 ขั้นตอนการเข้าโฟลเดอร์อัลบั้มภาพ (ต่อ) 
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4. เลือกโฟลเดอร์อัลบั้มภาพที่ท าการสร้างไว้ (20171101-sepak-takraw01) 

 
ภาพที่ 19 ขั้นตอนการเข้าโฟลเดอร์อัลบั้มภาพ (ต่อ) 

5. เลือกโฟลเดอร์ Albums 

 
ภาพที่ 20 ขั้นตอนการเข้าโฟลเดอร์อัลบั้มภาพ (ต่อ) 

6. เลือก Part folder > Copy Part folder (Ctrl+c) 

 
ภาพที่ 21 ขั้นตอนการเข้าโฟลเดอร์อัลบั้มภาพ (ต่อ) 
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การใช้งานโปรแกรม removeAds 
7. เลือกค าสั่ง removeAds 

 
ภาพที่ 22 ขั้นตอนการ removeAds 

 

8. น า Part folder ที ่Copy ไว้ วางในช่องว่าง > คลิกท่ี Remove Ads 

 
ภาพที่ 23 ขั้นตอนการ removeAds (ต่อ) 

 

9. เมื่อระบบ แจ้งเตือน ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก OK 
 

 
ภาพที่ 24 ขั้นตอนการ removeAds (ต่อ) 

 


