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ຄ ູ່ ມ ືWORDPRESS 
ສໍາລບັຜ ູ້ເລ ູ່ ມຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສາ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ແປຮຽບຮຽງ: ມ ນທາ ບນັດາສກັ 

ວຊິາການຂະແໜງ MIS  

ຮຽນຮ ູ້ການສ ູ້າງເວບໄຊດ ູ້ວຍ WordPress  

ອ ູ້າງອ ງຈາກປຶູ້ມຄ ູ່ ມ ືການສ ູ້າງເວບໄຊດ ູ້ວຍ WordPress ສະບບັພາສາໄທ 
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I. ການຕິດຕ ັ້ງ Theme WordPress 

Theme ໃນ WordPress ໝາຍເຖງິໜ ູ້າຕາຂອງເວບ ຫ  ືເອ ູ້ນຢູ່ າງໜຶູ່ ງວູ່ າ Template ເຊິູ່ ງໃນ WordPress 
ມ  Theme ໃຫ ູ້ເລອືກໃຊ ູ້ງານໄດ ູ້ຫ າຍຮ ບແບບຕາມຄວາມຕ ູ້ອງການ ໂດຍສາມາດຕດິຕັ ູ້ງຜູ່ ານຕ ວມນັເອງ ຫ  ືດາວ
ໂຫ ດມາຕດິຕັ ູ້ງເອງກໍູ່ ໄດ ູ້ຕາມຄວາມຕ ູ້ອງການ. ເຊິູ່ ງສາມາດເບິູ່ ງລາຍລະອຽດການໃຊ ູ້ງານດັູ່ ງລ ູ່ ມນ ູ້: 

 

ວິທ ີ1: ຕິດຕ ັ້ງຈາກລະບົບ WordPress ເອງ 

ໃນ WordPress ຈະມ  Theme ທ ູ່ ຕດິມາກບັລະບ ບຢ ູ່  3 ແບບພຽງແຕູ່ ຄກິປ ູ່ ມ Activate ກໍູ່ ສາມາດໃຊ ູ້ງານ 
Theme ນັ ູ້ນໄດ ູ້ ຕ ວຢູ່ າງ: 

1. ເຂ ູ້າໄປທ ູ່  Appearance>Theme 
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ວິທ ີ2: ຕິດຕ ັ້ງຈາກການດາວໂຫຼດຜາ່ນລະບບົ 

1. ເຂ ູ້າໄປທ ູ່  Appearance>Theme>Add new theme>Install>Activate 

 
ວິທີ 3: ຕິດຕ ັ້ງຈາກ Zip file 

ໃນກລໍະນ ທ ູ່ ຜ ູ້ໃຊ ູ້ມ  Theme ທ ູ່ ໄດ ູ້ກຽມໄວ ູ້ແລ ູ້ວນັ ູ້ນ ກໍູ່ ສາມາດຕດິຕັ ູ້ງດັູ່ ງລ ູ່ ມນ ູ້: 

1. ເຂ ູ້າໄປທ ູ່  Appearance>Theme>Add new >Upload Theme> Browse 
>ຫ ງັຈາກນັ ູ້ນທໍາການຕດິຕັ ູ້ງ ແລະ ເປ ດໃຊ ູ້ງານຄກືບັ 2 ວທິ ຂ ູ້ອງເທງິ 

 

 

 

 

 

 

 

ຈະປະກ ດຮ ບແບບຂອງ 
theme ໃຫ ູ້ເລອືກໃຊ ູ້ງານ 

ສາມາດເຂ ູ້າໄປເບິູ່ ງລາຍ
ລະອຽດຂອງ theme 
ກູ່ ອນຈະເຂ ູ້າໃຊ ູ້ງານ 
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ໝວດໝ ູ່ ຫ ກັ 

ໝວດໝ ູ່ ຍູ່ ອຍ 

II. ໝວດໝ ູ່ບົດຄວາມ 

ໝວດໝ ູ່ ໃນບ ດຄວາມ WordPress ປຽບຄກືບັ Folder ທ ູ່ ໃຊ ູ້ສໍາລບັຈດັເກບັບ ດຄວາມຕູ່ າງໆ ທ ູ່ ສ ູ້າງຂຶ ູ້ນໃຫ ູ້
ເປັນໝວດໝ ູ່ ປະເພດດຽວກນັ ເຊັູ່ ນ: ໝວດໝ ູ່ ກ ູ່ ມຂູ່ າວສານ, ໝວດໝ ູ່ ກ ູ່ ມຕດິຕໍູ່ ເປັນຕ ູ້ນ. ຊູ່ ວຍເຮດັໃຫ ູ້ຜ ູ້ດ ແລ
ຈດັການເນື ູ້ອຫາບ ດຄວາມໄດ ູ້ງູ່ າຍຂຶ ູ້ນ.  ສໍາລບັໝວດໝ ູ່ ບ ດຄວາມສາມາດສ ູ້າງໄດ ູ້ຫ າຍລະດບັຕາມຄວາມຕ ູ້ອງການ
ເຊິູ່ ງຕ ວຢູ່ າງ: 

 

 

 

  

 

 

ສ້າງໝວດໝ ູ່ຫຼ ກໃຫບ້ົດຄວາມ 

ເພືູ່ ອຈດັລະບຽບໃຫ ູ້ກບັບ ດຄວາມຈຶູ່ ງຈາໍເປັນຕ ູ້ອງໄດ ູ້ສ ູ້າງໝວດໝ ູ່ ບ ດຄວາມ ( Category ) ຂຶ ູ້ນມາກູ່ ອນ ຊຶູ່ ງມ 
ລາຍລະອຽດດັູ່ ງລ ູ່ ມນ ູ້: 

1. ຄກິໝວດໝ ູ່  

2. ກາໍນ ດລາຍລະອຽດຕູ່ າງໆທ ູ່ ສໍາຄນັໃຫ ູ້ກບັໝວດໝ ູ່ ຫ ກັດັູ່ ງນ ູ້: 
Name: ຊືູ່ ໝວດໝ ູ່ ບ ດຄວາມ 
Slug: ຊືູ່ ທ ຈະສະແດງ URL 
Parent: ເລອືກໝວດໝ ູ່  (ໃນກລໍະນ ສ ູ້າງໃຫ ູ້ເປັນໝວດໝ ູ່ ຍູ່ ອຍ) 
Description: ຄໍາອະທບິາຍກູ່ ຽວກບັໝວດໝ ູ່ ນ ັ ູ້ນໆ 

3. ເມືູ່ ອກາໍນ ດຄູ່ າແລ ູ້ວກໍູ່ ຄກິປ ູ່ ມ  ເພືູ່ ອບນັທກຶຄູ່ າທ ສ ູ້າງຂຶ ູ້ນ 

4. ເມືູ່ ອບນັທກຶຮຽບຮ ູ້ອຍແລ ູ້ວຈະສະແດງລາຍການໝວດໝ ູ່ ທ ູ່ ສ ູ້າງ 
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ການຈ ດການ ຫຼຼື ແກ້ໄຂໝວດໝ ູ່ 

ໃນສູ່ ວນຂອງການຈດັການ ຫ  ືແກ ູ້ໄຂໝວດໝ ູ່ ມ ຢ ູ່  4 ຮ ບແບບດັູ່ ງນ ູ້: 

  
 Edit: ແກ ູ້ໄຂບ ດຄວາມແບບລະອຽດ(ໜູ້າຕູ່ າງສະແດງການແກ ູ້ໄຂຂໍ ູ້ມ ນແບບລະອຽດ) 

 
 Quick Edit: ແກ ູ້ໄຂບ ດຄວາມແບບທາງລດັ 

1 2

 

3 

4 
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 Delete: ລບຶໝວດໝ ູ່ (ໝວດໝ ູ່ ບ ດຄວາມທ ູ່ ບໍູ່ ໄດ ູ້ໃຊ ູ້ແລ ູ້ວຕ ູ້ອງການລບຶ) 

 
 View: ກວດສອບບ ດຄວາມທ ູ່ ໄດ ູ້ສ ູ້າງໄວ ູ້ 

 
 

I. ການຂຽນບົດຄວາມ 

ການຂຽນບ ດຄວາມໝາຍເຖງິການຂຽນເລືູ່ ອງ ເຊິູ່ ງອະນ ຍາດໃຫ ູ້ຜ ູ້ຂຽນສາມາດຂຽນ ຫ  ືອະທບິາຍກູ່ ຽວກບັເລືູ່ ອງ 
ເຫດການ ຄວາມຮ ູ້ ແລະສິູ່ ງຕູ່ າງໆທ ູ່ ຕ ູ້ອງການເຜ ຍແຜູ່ . 

ກູ່ ອນຈະຂຽນບ ດຄວາມໃນ WordPress ກູ່ ອນອືູ່ ນຕ ູ້ອງມາຮ ູ້ໂຄງສ ູ້າງຂອງບ ດຄວາມໃນ WordPress ກນັ
ກູ່ ອນ, ຊິູ່ ງແບູ່ ງອອກເປັນ 2 ຮ ບແບບເຊັູ່ ນ:  

 ຮ ບແບບ Post: ໝາຍເຖງິບ ດຄວາມທ ູ່ ວໄປ ຫ  ືບ ດຄວາມໃໝູ່ ໆ ທ ູ່ ມ  ການອບັເດດປູ່ ຽນແປງຕະ ຫ ອດ
ເວລາ (Dynamic) ຊຶູ່ ງຈະມ ໝວດໝ ູ່ ບ ດຄວາມ (Categories), ວນັທ ຂຽນບ ດຄວາມ, ຊືູ່ ຜ ູ້ຂຽນບ ດ
ຄວາມ ແລະ ສາມາດກາໍນ ດຄໍາສໍາຄນັ (Tag) ໃຫ ູ້ກບັບ ດຄວາມໄດ ູ້.  
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 ຮ ບແບບ Page: ບ ດຄວາມທ ູ່ ບໍູ່ ຄູ່ ອຍມ ການປູ່ ຽນແປງ (Static) ເຊັູ່ ນ: ໜ ູ້າ About us, ໜູ້າ 
Contect us, ເປັນຕ ູ້ນ. ຊຶູ່ ງບໍູ່ ມ  ໝວດໝ ູ່ , ວນັທ ູ່ ຂຽນ, ຊືູ່ ຜ ູ້ຂຽນບ ດຄວາມ ແລະ ບໍູ່ ສາມາດກາໍນ ດຄໍາສໍາ
ຄນັໄດ ູ້ ໂດຍປ ກກະຕໜິ ູ້າ Page ຈະໄປປາກ ດຫ ວຂໍ ູ້ຢ ູ່ ສູ່ ວນຂອງເມນ ຫ ກັ (Mainmenu).  

   

1.1. ສ້າງບົດຄວາມໃໝູ່: 

1. ເຂ ູ້າໄປທ ູ່  Post> add new  
2. ກາໍນ ດລາຍລະອຽດຕູ່ າງໆດັູ່ ງນ ູ້: 

- ຊືູ່ ບ ດຄວາມ: ເມືູ່ ອຂຽນຊືູ່ ບ ດຄວາມແລ ູ້ວຈະປາກ ດ URL (ລິ ູ້ງຖາວອນ) ໃຫ ູ້. 
- ໝວດໝ ູ່  : ເລອືກໝວດໝ ູ່ ບ ດຄວາມ (ສາມາດເລອືກໄດ ູ້ຫ າຍກວູ່ າ 1 ໝວດໝ ູ່ ) 
- ຮ ບພເິສດ: ເລອືກຮ ບປະຈາໍຕ ວສໍາລບັບ ດຄວາມ (ເບິູ່ ງລາຍລະອຽດຫ ວຂໍ ູ້ທດັໄປ) 

3. ໃສູ່ ເນື ູ້ອໃນບ ດຄວາມ 
4. ເມືູ່ ອກາໍນ ດແລ ູ້ວໃຫ ູ້ທໍາການເຜ ຍແຜູ່  



ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

 

ຕ ວຢູ່ າງແບບPost 

 

1.2. ກໍານົດຮ ບພິເສດໃຫ້ບດົຄວາມ (Feagtured Image) 

ກາໍນ ດຮ ບພເິສດກໍູ່ ຄ ືການກາໍນ ດຮ ບພາບປະຈາໍຂອງແຕູ່ ລະບ ດຄວາມ ຊຶູ່ ງເປັນພາບທ ູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັບ ດຄວາມໂດຍ
ສະແດງໜູ້າທໍາອດິໂດຍມ ຂັ ູ້ນຕອນການກາໍນ ດດັູ່ ງນ ູ້: 

1. ສ ູ້າງບ ດຄວາມແລ ູ້ວໃຫ ູ້ຄກິທ ເລອືກຮ ບພເິສດ 

2. ເລອືກຮ ບພາບທ ູ່ ຕ ູ້ອງການອບັໂຫ ດ 

3.  ກາໍນ ດລາຍລະອຽດໃຫ ູ້ຮ ບພາບ 

4. ຄກິປ ູ່ ມຕັ ູ້ງຮ ບພເິສດ(Set feadtured image) 

2.ໃສູ່ ຊືູ່ ເລືູ່ ອງ 

3.ໃສູ່ ເນື ູ້ອໃນ 

1 

4. ເລອືກທໍາການສະແດງ 

1 

2 



ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

 

3.3. ແນບຮ ບພາບລົງໃນບົດຄວາມ 

ເມືູ່ ອຕ ູ້ອງການແນບຮ ບພາບລ ງໃນບ ດຄວາມທ ູ່ ສ ູ້າງຂຶ ູ້ນໃໝູ່  ຫ  ືບ ດຄວາມເກ ູ່ າທ ູ່ ຕ ູ້ອງການແກ ູ້ໄຂ ກາໍສາມາດແນບ
ຮ ບພາບໄດ ູ້ໂດຍບໍູ່ ຈາໍກດັ ສໍາລບັວທິ ແນບຮ ບພາບໃນບ ດຄວາມໃນ wordpress ສາມາດເຮດັໄດ ູ້ 2 ຮ ບແບບ
ດັູ່ ງນ ູ້: 

 ໃສູ່  file (Media Libarly):ເລອືກຮ ບພາບທ ູ່ ເຄ ຍອບັໂຫ ດໃນເວບຂອງເຮ າ 

 ໃສູ່  fileຈາກ URL (From URL): ກາໍນ ດຮ ບພາບທ ູ່ ຕ ູ້ອງການໃສູ່ ໃນບ ດຄວາມ 

ຂ ັ້ນຕອນໃນການແທກຮ ບພາບ ແລະ ບົດຄວາມ  

1. ເມືູ່ ອສ ູ້າງບ ດຄວາມແລ ູ້ວໃຫ ູ້ເລອືກຕໍາແໜູ່ ງທ ູ່ ຕ ູ້ອງການວາງຮ ບພາບຄກິປ ູ່ ມ Add media > ຄກິທ ູ່  
Insert Media 

2. ຄກິແທບັ Media Libarly ເພືູ່ ອເລອືກຟາຍທ ູ່ ອລັໂຫ ດໄວ ູ້ແລ ູ້ວ ຫ  ືຕ ູ້ອງການອບັໂຫ ດໃໝູ່ ກໍູ່ ຄກິທ ູ່  
Upload file  

3. ເລອືກຮ ບພາບທ ູ່ ຕ ູ້ອງການ ແລ ູ້ວຄກິ Insert to post 

4. ຄກິປ ູ່ ມອບັເດດ ຫ  ືເຜ ຍແຜູ່ ຂໍ ູ້ຄວາມ 

 

 

3 

4 

1 

2 

3 

4 



ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

3.4. ການແກ້ໄຂບົດຄວາມ 

ໃນ WordPress ມ ຄໍາສັູ່ ງທ ູ່ ໃຊ ູ້ໃນການຈດັການກບັບ ດຄວາມສະເພາະ ເຊິູ່ ງແຕູ່ ລະຮ ບແບບແມູ່ ນມ ລາຍລະອຽດ

ດັູ່ ງລ ູ່ ມນ ູ້:  

 Edit: ແກ ູ້ໄຂບ ດຄວາມແບບທ ູ່ ວໄປ(ໜ໊າຕູ່ າງການແກ ູ້ໄຂບ ດຄວາມແບບລະອຽດ)   

 

 Quick Edit: ແກ ູ້ໄຂບ ດຄວາມແບບທາງລດັ(ໜ໊າຕູ່ າງການແກ ູ້ໄຂບ ດຄວາມແບບທາງລດັ)   

 

 Trash: ຄໍາສັູ່ ງລບຶບ ດຄວາມໂດຍທ ູ່ ບ ດຄວາມນັ ູ້ນຈະມາເກບັຢ ູ່ ໃນກູ່ ອງ Trash ເມືູ່ ອໃຊ ູ້ຄໍາສັູ່ ງນ ູ້ຂໍ ູ້ມ ນທ ູ່

ຖກືລບຶຈະບໍູ່ ຫາຍໄປໃສ ແຕູ່ ຖ ູ້າເລອືກ Delete Permanently ຂໍ ູ້ມ ນຈະຫາຍຈາກລະບ ບເລ ຍ 

  
 View: ກວດສອບບ ດຄວາມທ ູ່

ໄດ ູ້ສ ູ້າງໄວ ູ້ 

 

 

http://localhost/poui/wp-admin/post.php?post=22&action=delete&_wpnonce=8f7c60acfd


ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

3.5. ການແນບວີດີໂອລງົໃນບົດຄວາມ 

ການແນບ URL ຈາກ YouTube ລ ງໃນບ ດຄວາມມ ຂັ ູ້ນຕອນດັູ່ ງນ ູ້:  

1. ເປ ດ YouTube ເພືູ່ ອຄ ູ້ນຫາວ ດ ໂອທ ູ່ ຕ ູ້ອງການ ເມືູ່ ອພ ບແລ ູ້ວໃຫ ູ້ຄກິທ ູ່ ແບູ່ ງປັນ ແລ ູ້ວໃຫ ູ້ກອບປ ູ້ URL
ຂອງວ ດ ໂອ 

2. ວາງ URL ທ ູ່ ກອບປ ູ້ລ ງໃນຕໍາແໜູ່ ງທ ູ່ ຕ ູ້ອງການສະແດງລ ງໃນບ ດຄວາມນັ ູ້ນ 

3. ຄກິປ ູ່ ມເຜ ຍແຜູ່ ຫ ອືບັເດດ 

  

 

3.6. ແນບ URL ໃນ Embed Media 

1. ເປ ດ YouTube ເພືູ່ ອຄ ູ້ນຫາວ ດ ໂອທ ູ່ ຕ ູ້ອງການ ເມືູ່ ອພ ບແລ ູ້ວໃຫ ູ້ຄກິທ ູ່ ແບູ່ ງປັນ ແລ ູ້ວໃຫ ູ້ກອບປ ູ້ 
embed URLຂອງວ ດ ໂອ 

2. ວາງ URL ທ ູ່ ກອບປ ູ້ລ ງໃນຕໍາແໜູ່ ງທ ູ່ ຕ ູ້ອງການສະແດງລ ງໃນບ ດຄວາມນັ ູ້ນ 

3. ຄກິປ ູ່ ມເຜ ຍແຜູ່ ຫ ອືບັເດດ 

2 

3 

1 
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3.7. ສ້າງ Link ເຊຼືື່ອມໂຍງໃຫ້ກ ບບົດຄວາມ 

ການເຊືູ່ ອມໂຍງ ຫ  ືການ Link ມ  2 ຮ ບແບບຄ:ື ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.  

 ການ Link ຈາກພາຍນອກ 

1. ເລອືກຂໍ ູ້ຄວາມ, ຮ ບພາບ ຫ  ືວດິ ໂອທ ູ່ ຕ ູ້ອງການເຊືູ່ ອມໂຍງ 

2. ຄກິປ ູ່ ມ Link  ຈະປະກ ດໜູ້າຕູ່ າງຂຶ ູ້ນມາ ເພືູ່ ອໃຫ ູ້ໃສູ່  URL ປາຍທາງ 

3. ຄກິປ ູ່ ມ apply  

4. ຄກິປ ູ່ ມ ເພືູ່ ອທໍາການສະແດງ 

1 

2 

3 



ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

 

 

 

 ການ Link ຈາກພາຍໃນ 

ໝາຍເຖງິການ Link ໄປຫາບ ດຄວາມພາຍໃນເວບເຊັູ່ ນ: ການ Link ໝວດໝ ູ່ , ບ ດຄວາມ, Page ເປັນຕ ູ້ນ. 

 
1. ເລອືກຂໍ ູ້ຄວາມ ຫ  ືຮ ບພາບຂອງ Link ທ ູ່ ຕ ູ້ອງການເຊືູ່ ອມໂຍງ 

2. ຄກິປ ູ່ ມ  ຈາກນັ ູ້ນຈະ
ສະແດງໜູ້າຕູ່ າງ
add/setting ຂຶ ູ້ນມາ 

3. ຕ ວເລອືກເປ ດ link ໃນໜູ້າ
ຕູ່ າງດຽວ ຫ  ືຕ ູ້ອງການເປ ດ
ເເທບັໃໝູ່  

4. ຄກິເລອືກບ ດຄວາມທ ູ່

ຕ ູ້ອງການ Link ໄປຫາຈະ
ສະແດງ URL ຂຶ ູ້ນ 

5. ຄກິປ ູ່ ມ Add link 

1 
2 

3 

4 
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II. ສ້າງ Page ໃນເວບໄຊ 

ດັູ່ ງທ ູ່ ໄດ ູ້ກູ່ າວມາຂ ູ້າງເທງິເນື ູ້ອຫາຢ ູ່ ໃນ WordPress ມ ຢ ູ່  2 ແບບຄ:ື Post ແລະ Page; ໃນການສ ູ້າງໜ ູ້າ 
Page ຈະບໍູ່ ມ ການເລອືກເນື ູ້ອຫາຄກືບັການຂຽນ Post ນອກຈາກນັ ູ້ນເມືູ່ ອໄດ ູ້ສ ູ້າງ Page ຂຶ ູ້ນມາໃໝູ່ ແລ ູ້ວ ທາງ 
WordPress ຈະນາໍເອ າ Page ໄປສ ູ້າງເປັນເມນ ໂດຍອດັຕະໂນມດັ. 

Page ແມູ່ ນບ ດຄວາມໜຶູ່ ງໃນ WordPress ໃນແຕູ່ ລະ Page ສາມາດສະແດງຂໍ ູ້ມ ນໄດ ູ້ຂ ູ້ອນຂ ູ້າງ
ອດິສະຫ ະເຊັູ່ ນ: ສະແດງ link, ສະແດງເວບບອັດໃຫ ູ້ສືູ່ ສານ, ສະແດງແບບຟອມສໍາລບັໃສູ່ ຂໍ ູ້ມ ນ ຫ  ືສະແດງຂໍ ູ້

ມ ນທ ູ່ ວໆໄປ, ຄວາມສໍາຄນັໃນໜູ້າ Page ອ ກປະການໜຶູ່ ງກໍູ່ ຄ ືWordPress ຈະໃຊ ູ້ໜ ູ້າ Page ສໍາລບັການສ ູ້າງ
ເມນ ຫ ກັເພືູ່ ອໃຫ ູ້ຜ ູ້ຢຽມຊ ມສາມາດເຂ ູ້າໄປສູ່ ວນຕູ່ າງໆຂອງເວບໄຊ. 

2.1. ການສ້າງໜ້າໃໝູ່ 

Page ເປັນການສະແດງເນື ູ້ອຫາທ ູ່ ບໍູ່ ລະບ ຜ ູ້ຂຽນ ບໍູ່ ມ ການກາໍນ ດໝວດໝ ູ່  ແລະ ບໍູ່ ມ ການກາໍນ ດ Tag; ສະນັ ູ້ນ 
Page ຈ ຶູ່ ງປຽບສະເໝອືນໜູ້າຫ ກັຂອງເວບໄຊ ເຊິູ່ ງເມ ືູ່ ອໃດທ ຜ ູ້ຢູ້ຽມຊ ມຕ ູ້ອງການຢາກເບິູ່ ງເນື ູ້ອຫາ ຫ  ືໜ ູ້າເວບຫ ກັ
ກໍູ່ ໃຫ ູ້ເຂ ູ້າມາ Page ນ ູ້ໂດຍກ ງ. 

ສໍາລບັວທິ ການສ ູ້າງ Page ຈະຄ ູ້າຍກບັການສ ູ້າງບ ດຄວາມແບບ Post ດັູ່ ງນ ູ້: 

1. ຄກິເມນ  Page > Add new ຂຽນໜູ້າໃໝູ່  (ຫ  ືຄກິເມນ  Page > ໜູ້າທງັໝ ດແລ ູ້ວຂຽນໜູ້າໃໝູ່ ) 

 

2. ກາໍນ ດລາຍລະອຽດຕູ່ າງໆດັູ່ ງນ ູ້: 
ຊືູ່  Page : ເມືູ່ ອກາໍນ ດຊືູ່  Page ແລ ູ້ວຈະປາກ ດ link URL ໃຫ ູ້ໂດຍອດັຕະໂນມດັ  
ເນື ູ້ອຫາ: ໃສູ່ ລາຍລະອຽດຕູ່ າງໆ 

ຮ ບພເິສດ: ເລອືກຮ ບປະຈາໍຕ ວສໍາ
ລບັບ ດຄວາມ 

3. ເມືູ່ ອກາໍນ ດແລ ູ້ວ ໃຫ ູ້ຄກິປ ູ່ ມ
ເຜ ຍແຜູ່  

4. ຜ ນທ ູ່ ໄດ ູ້ 

1 
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ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

III. ການຈ ດການເມນ ຂອງເວບໄຊ 

3.1. ປະເພດເມນ ທີື່ຄວນຮ ຈ້ ກ 

ສໍາລບັປະເພດເມນ ທ ູ່ ຄວນຮ ູ້ຈກັໃນເວບໄຊມ  5 ປະເພດເຊິູ່ ງແຕູ່ ລະປະເພດຈະສະແດງໃນຕໍາແໜູ່ ງທ ູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ 
ທງັນ ູ້ຂຶ ູ້ນກບັ Theme ທ ູ່ ເລອືກໃຊ ູ້ງານ ດັູ່ ງນ ູ້: 

 Main Menu: ເປັນລກັສະນະເມນ ຫ ກັຂອງເວບໄຊທ ູ່ ມ  ມາໃຫ ູ້ພ ູ້ອມກບັ Theme ສູ່ ວນໃຫຍູ່ ປະກອບ
ດ ູ້ວຍລາຍການເມນ ເຊັູ່ ນ: ໜ ູ້າທໍາອດິ, ກູ່ ຽວກບັເຮ າ, ສນິຄ ູ້າ,ເວບບອດເປັນຕ ູ້ນ 

 Top Menu: ເປັນລກັສະນະເມນ ທ ູ່ ມ  ຄວາມສໍາຄນັໜູ້ອຍກວູ່ າ Main Menu ຈະສະແດງຜ ນຢ ູ່ ດ ູ້ານ
ເທງິຂອງເວບໄຊ 

 User Menu: ເປັນເມນ ທ ູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັ Main Menu ສະມາຊກິຂອງເວບໄຊເຊັູ່ ນ: ແກ ູ້ໄຂລາຍ
ລະອຽດສູ່ ວນຕ ວເປັນຕ ູ້ນ ຊຶູ່ ງຈະສະແດງຜ ນເມືູ່ ອສະມາຊກິຂອງເວບໄຊໄດ ູ້ ລອັກອນິເຂ ູ້າສ ູ່ ລະບ ບຂອງ
ເວບໄຊເທ ູ່ ານັ ູ້ນ 

 Resource: ເປັນລກັສະນະເມນ ທ ູ່ ບໍູ່ ກູ່ ຽວກບັຊືູ່ ເມນ ອືູ່ ນໆເຊັູ່ ນ: ເມນ ລິ ູ້ງໄປຍງັເວບໄຊ, ເມນ ສະແດງບ ດ
ຄວາມສະເພາະເຈາະຈ ງເປັນຕ ູ້ນ. 

 Key Concepts: ເປັນລກັສະນະເມນ ທ ູ່ ເກບັລາຍການເມນ ທ ູ່ ລິ ູ້ງໄປຍງັບ ດຄວາມຕູ່ າງໆທ ູ່ ມ  ຢ ູ່ ໃນເວບໄຊ
ໂດຍກ ງ 

3.2. ສໍາຫຼວດຈໍານວນເມນ ໃນ Theme 

ສໍາລບັເມນ ໃນແຕູ່ ລະ Theme ນັ ູ້ນມ ຈາໍນວນທ ູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັບາງ Theme ມ ເມນ ດຽວຄ ືMain Menu ບາງ 
Theme ມ  2 ເມນ  ດັູ່ ງນັ ູ້ນກູ່ ອນລ ງມສື ູ້າງເວບໄຊຄວນສໍາຫ ວດເມນ ໃນ Theme ກູ່ ອນດ ູ້ວຍວທິ ດັູ່ ງນ ູ້: 

1. ຄກິເມນ ໃນຮ ບແບບ blog 

2. ຄກິແທບັຈດັການທ ູ່ ຢ ູ່  

3. ເລອືກສະແດງປະເພດເມນ 
ໃນ Theme ທ ູ່ ເລອືກໃຊ ູ້
ພ ູ້ອມກບັທ ູ່ ຢ ູ່ ຂອງ Footer 

4. ຫ ງັຈກກາໍນ ດແລ ູ້ວຄກິ
ບນັທກຶການປູ່ ຽນແປງ 
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ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

3.3. ຂ ັ້ນຕອນການສ້າງເມນ  

ສໍາລບັວທິ ການສ ູ້າງເມນ ຂຶ ູ້ນມາໃໝູ່ ສິູ່ ງທ ູ່ ສໍາຄນັຈະຕ ູ້ອງກາໍນ ດຊືູ່ ເມນ  ແລະ ລາຍການເມນ ສາມາດສະຫ  ບຂັ ູ້ນຕອນ
ໄດ ູ້ດັູ່ ງນ ູ້: 

1. ເມືູ່ ອເຂ ູ້າໄປໜູ້າເມນ ແລ ູ້ວໃຫ ູ້ຄກິທ ູ່ ສ ູ້າງເມນ ໃໝູ່  

 

2. ກາໍນ ດຊືູ່ ຂອງປະເພດເມນ  > create menu 

3. ທ ູ່ ໂຄງສ ູ້າງເມນ  ໃຫ ູ້ເລອືກສ ູ້າງປະເພດລາຍການເມນ ທ ູ່ ຕ ູ້ອງການ( ເບິູ່ ງໃນຂໍ ູ້ຖດັໄປ) 

4. ຄກິຕ ວເລອືກທ ຢ ູ່  Theme ທ ູ່ ຈະໃຫ ູ້ສະແດງເມນ ໃນ Theme ເຊິູ່ ງແຕູ່ ລະ Theme ຈະສະແດງ
ລາຍການເມນ ທ ູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ 

5. ຄກິປ ູ່ ມບນັທກຶເມນ  
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ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

ປະເພດລາຍການເມນ  

 

 

5.4. ສ້າງລາຍການເມນ  

ສໍາລບັລາຍການເມນ ເປັນການດງຶບ ດຄວາມ, ໝວດໝ ູ່  ຫ  ືໜ ູ້າ page ຂຶ ູ້ນມາໜູ້າເບໂດຍມ ຂັ ູ້ນຕອນດັູ່ ງນ ູ້: 

1. ຫ ງັຈາກສ ູ້າງ Top Menu ຂ ູ້າງເທງິແລ ູ້ວ 

2. ເລອືກປະເພດລາຍການເມນ ທ ູ່ ຕ ູ້ອງການແລ ູ້ວຄກິ Add to menu 

3. ຈະປະກ ດເມນ ຫ ກັ 

 

 

 ເປັນລາຍການທ ູ່ ດງຶເອ າ Page ມາໃຊ ູ້ເປັນເມນ  

 ເປັນລາຍການທ ູ່ ດງຶເອ າ Post ມາໃຊ ູ້ເປັນເມນ  

 ເປັນລາຍການທ ູ່ ດງຶເອ າ Link ມາໃຊ ູ້ເປັນເມນ  

 ລາຍການເມນ ທ ູ່ ດງຶເອ າໝວດໝ ູ່ ມາໃຊ ູ້ເປັນເມນ  
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ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

5.5. ສ້າງລາຍການເມນ  DropDown ຈາກປະເພດໝວດໝ ູ່ 

ສໍາລບັລາຍການເມນ  DropDown ເປັນການສ ູ້າງເມນ ຈາກປະເພດລິ ູ້ງ ແລະ ໝວດໝ ູ່ ເຊັູ່ ນ: ເມນ ປະເພດລິ ູ້ງຈະ
ສະແດງລາຍການເມນ ຫ ກັ ສູ່ ວນເມນ ປະເພດໝວດໝ ູ່ ຈະສະແດງລາຍການຍູ່ ອຍທງັໝ ດທ ູ່ ເລອືກໂດຍມ ຂັ ູ້ນຕອນ
ດັູ່ ງນ ູ້: 

ຕົວຢູ່າງ: ການດຶງບົດຄວາມ Post ມາເປ ນເມນ ຍອ່ຍ 

1. ເລອືກທ ູ່ ປະເພດເມນ  > ເພ ູ່ ມເມນ  

2. ຄກິລາກເມນ ທ ູ່ ຕ ູ້ອງການໃຫ ູ້ເປັນເມນ ຍູ່ ອຍ 

3. ກ ດ Save menu 

 
IV. ເພີື່ມຄວາມສາມາດໃຫ້ກ ບເວບໄຊດ້ວຍ Plugin 

Plugin ເປັນໂປແກ ມເສ ມ ທ ູ່ ຈະຊູ່ ວຍເພ ູ່ ມຄວາມສາມາດໃຫ ູ້ກບັເວບໄຊໃຫ ູ້ມ ປະສດິທພິາບໃນດ ູ້ານຕູ່ າງໆ
ເຊັູ່ ນ: sidebar, image, link, comment, widget ເປັນຕ ູ້ນ. 

4.1. ດາວໂຫຼດ Plugin ມາໃຊ້ງານ 

ສໍາລບັ Plugin ໃນ WordPress ມ ໃຫ ູ້ເລອືກດາວໂຫ ດມາໃຊ ູ້ງານຢູ່ າງຫ ວງຫ າຍທງັແບບຟ  ແລະ ເສຍເງນິ
ໂດຍເຂ ູ້າໄປດາວໂຫ ດທ ູ່ ເວບໄຊຂອງຜ ູ້ພດັທະນາ Plugin ເອງ ຫ  ືຈາກເວບໄຊຂອງ WordPress 
https://wordpress.org/plugins  
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ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

4.2. ຕິດຕ ັ້ງ Plugin ດວ້ຍວທິີ Search 

ສໍາລບັວທິ ການຕດິຕັ ູ້ງ Plugin ແບບທໍາອດິຈະເປັນການຕດິຕັ ູ້ງດ ູ້ວຍວທິ ຄ ູ້ນຫາ (Search) ຕາມຂັ ູ້ນຕອນ
ດັູ່ ງນ ູ້:  

1. ຄກິເມນ ເພ ູ່ ມ Pluginໃໝູ່  (Add new)   

 

2. ຄກິໜູ້າຄ ູ້ນຫາ ແລະ ພມິໃສູ່  Plugin ທ ູ່ ຕ ູ້ອງການຄ ູ້ນຫາ ແລ ູ້ວກ ດ Enter 

 

3. ຄກິປ ູ່ ມ Install now ເພືູ່ ອທໍາການຕດິຕັ ູ້ງ 

4.3. ຕິດຕ ັ້ງ Plugin ດວ້ຍວທິີອ ບໂຫຼດ 

ສໍາລບັການຕດິຕັ ູ້ງແບບທ ສອງຈະເປັນການຕດິຕັ ູ້ງໂດຍວທິ ອບັໂຫ ດ ເຊິູ່ ງຈະຕ ູ້ອງດາວໂຫ ດຟາຍ Plugin ມາ
ໃຊ ູ້ງານແລະຕດິຕັ ູ້ງດັູ່ ງນ ູ້: 
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ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

 

4.4. ປິດເປີດການໃຊ້ງານ Plugin 

1. ໃນກລໍະນ ທ ູ່ ຕ ູ້ອງເປ ດການໃຊ ູ້ງານ Plugin        2. ໃນກລໍະນ ປິດກນໃຊ ູ້ງານຄກິທ ູ່  

 
4.5. ແນະນໍາ Plugin  

 Dynamic Plugin ຄກິເລຼືື່ອນໜ້າຈຂໍຶັ້ນດາ້ນເທິງ 

 

1. ຄກິເມນ  Upload Plugin 

2. ເລອືກຟາຍ  

3. ຕດິຕັ ູ້ງ 

 



ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

 

 

 WordPress pop up Plugin (ສ ູ້າງໜູ້າຕູ່ າງປະຊາສໍາພນັ)ໃຊ ູ້ສໍາລບັສະແດງໜ໊າຕູ່ າງປະຊາສໍາພນັ
ຂໍ ູ້ມ ນຂູ່ າວສານ ການຕ ັ້ງຄ່າໃຊ້ງານ Plugin 

 
1. ຄກິເມນ  pop up > Add new 

2. ກາໍນ ຄູ່ າ ໃສູ່ ຊືູ່  pop up > add media > save 

 

 

ຄກິເພືູ່ ອເລືູ່ ອນຂຶ ູ້ນດ ູ້ານເທງິ 
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ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

 wpPDF: ເປັນເຄືູ່ ອງມທື ູ່ ຊູ່ ວຍເຮດັໃຫ ູ້ content ມ ຄວາມໜູ້າສ ນໃຈຂຶ ູ້ນຕືູູ່່ ມ ມ ລາຍລະອຽດດັູ່ ງນ ູ້:  

 
ຫ ງັຈາກຕດິຕັ ູ້ງ Plugin ແລະເປ ດໃຊ ູ້ງານຈະປາກ ດເຫນັເຄືູ່ ອງມຂືຶ ູ້ນມາດ ູ້ານຂ ູ້າງ 

1. ຄກິທ ູ່   

2. ໃສູ່ ລາຍລະອຽດ 
3. Copy code  

 
4. Add new page ໃສູ່ ຊືູ່ ຫ ວຂໍ ູ້ ວາງ code  
5. ເລອືກທໍາການສະແດງ 
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ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

 ປ ບແຕູ່ງບົດຄວາມດ້ວຍ Editor TinyMCE Advance: ເປັນເຄືູ່ ອງມທື ູ່ ຊູ່ ວຍຈດັການຂຽນ
ເນື ູ້ອຫາບ ດຄວາມລກັສະນະໜູ້າຕາຄ ູ້າຍກບັໂປ ແກ ມ MS word.  

 

ການຕັ ູ້ງຄູ່ າເພືູ່ ອເພ ມເຄືູ່ ອງມ ື

1. ຄກິທ ູ່  Setting > TinyMCE Advance  

2. ລາກເມ ູ້າຍ ູ້າຍເຄືູ່ ອງມທື ູ່ ຕ ູ້ອງການໃຊ ູ້ງານ ມາວາງໄວ ູ້ໃນຊ ດເຄືູ່ ອງມ ື

3. ຄກິປ ູ່ ມ Save changes 

  
 

 

 

 

 

V. ເສີມແຕູ່ງບົດຄວາມໃຫ້ໜາ້ອ່ານ 

 ການສ້າງຕາຕະລາງ 
1. ວາງເຄ ເຊ  ໃນຕໍາແໜູ່ ງທ ູ່ ຕ ູ້ອງການແທກັຕາຕະລາງ 
 
 
 
 
 
 
 
2. ຄກິປ ູ່ ມ Table / Insert Table 
ລາຍລະອຽດໃນການສ ູ້າງຕາຕະລາງ 
> columns: ກາໍນ ດຈາໍນວນ columns ໃນທ ູ່ ນ ູ້ຄ ື4 ຄໍລໍ ູ້າ 

1 
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ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

> Row: ກາໍນ ດຈາໍນວນແຖວ ໃນທ ູ່ ນ ູ້ຄ ື2 ແຖວ 
> Cellpadding: ກາໍນ ດໄລຍະຫູ່ າງລະຫວູ່ າງເຊວ ໃນທ ູ່ ນ ູ້ຄ ື2 ພກິເຊວ 
> Cellspaching: ກາໍນ ດຊູ່ ອງວູ່ າງພາຍໃນເຊວ ໃນທ ູ່ ນ ູ້ຄ ື2 ພກິເຊວ 
> Alignment: ກາໍນ ດຕໍາແໜູ່ ງການຈດັວູ່ າງຕາຕະລາງ ກາໍນ ດເປັນ Left 
> Border:  ກາໍນ ດເສັ ູ້ນຂອບຕາຕະລາງ ໃນທ ູ່ ນ ູ້ຄ ື0 
> Width:  ກາໍນ ດຄວາມກວ ູ້າງຂອງຕາຕະລາງ 
> Height: ກາໍນ ດຄວາມກວ ູ້າງຂອງຕາຕະລາງ 
> Table caption: ກາໍນ ດຄໍາບນັຍາຍ 
3. ເມືູ່ ອກນໍ ດຄູ່ າຕູ່ າງໆແລ ູ້ວຈາກນັ ູ້ນກໍູ່ ຈະປາກ ດຕາຕະລາງ ແລ ູ້ວໃສູ່ ຂໍ ູ້ມ ນລ ງໄປ 

 
ປ ບແຕູ່ງຕາຕະລາງໃສູ່ສີໃຫ້ກ ບເສ ັ້ນຂອບ 
1. ເລອືກແຖວ ແລະ ຄໍລໍ ູ້າ ທງັໝ ດ 

 
2. ຄກິປ ູ່ ມ table > Table poperties  > General ກາໍນ ດຂະໜາດເສັ ູ້ນຂອບborderໃນທ ູ່ ນ ູ້ຄ ື2 
ພກິເຊວ. 



ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

3. ທ ູ່ ແທບັ Advance ໃນ Border color ໃຫ ູ້ເລອືກຄກິຊູ່ ອງສ ເສັ ູ້ນຂອບເລອືກ Background color 

     
 Plugin GTranslate 

GTranslate ໃຊ ູ້ສໍາລບັແປບ ດຄວາມເທງິໜູ້າເວບໄຊໃຫ ູ້ເປັນພາສາລາວ ໂດຍໃຊ ູ້ຄວາມ
ສາມາດໃນການແປຈາກ Google Translate ເຊິູ່ ງຈະຊູ່ ວຍເຮດັໃຫ ູ້ເວບໄຊສາມາດແປ
ພາສາອືູ່ ນໄດ ູ້ຫ າຍພາສາ.  
ຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ວິທກີານຕິດຕ ັ້ງ 

1. ດາວໂຫຼດ-ຕິດຕ ັ້ງ plugin 

 
 

2. ກໍານົດ plugin ໃຫເ້ປ ນ activate 
 

 
 

 

 

3. ກໍານົດຄ່າພາສາຢ ູ່ໃນ setting 

ຫ ງັຈາກ activate ແລ ູ້ວ 



ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. ສ້າງເມນ ເພຼືື່ອກໍານົດໃຫ້ສະແດງພາສາຢ ູ່ໜາ້ເວບ  
 

 

 

 

 

 

ຫ ງັຈາກນັ ູ້ນໃຫ ູ້ເລອືກ add language ແລະ ກາໍນ ດໃຫ ູ້ເປັນ enable 



ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

 
1. ເຂ ູ້າໄປທ ູ່  Appearance > Widgets 

2 ລາກ qTranslate language chooser Slidebar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 ຫ ງັຈາກນັ ູ້ນຕັ ູ້ງຄູ່ າຮ ບແບບທ ູ່ ຈະສະແດງ 
ແລ ູ້ວກ ດ save 
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ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

VI. ການຕ ັ້ງຄາ່ wordpress  
ການຕ ັ້ງຄາ່ທົື່ວໄປ:  

 

 

 

ປູ່ ຽນຊືູ່ ເວບໄຊ 
ໃສູ່ ຄໍາອະທບິາຍກູ່ ຽວກບັເວບ 

 
ທ ູ່ ຢ ູ່ ເວບໄຊ 
 
ອ ເມວຜ ູ້ໃຊ ູ້(ຖູ້າຕ ູ້ອງການປູ່ ຽນ) 
 
ກໍານ ດການສະໝກັສະມາຊກິ 
ກໍານ ດສທິໃິຫ ູ້ເຈ  ູ້າຂອງເວບໄຊ 
 
 
 

ກໍານ ດເຂດບ ວໂມງ 
 
 
 

ກໍານ ດຮ ບແບບວນັທ  ເວລາ 
 
 

 

 

 

ກໍານ ດໃຊ ູ້ພາສາ 
 
 



ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

ການຕ ັ້ງຄາ່ການຂຽນ 

 

ການຕ ັ້ງຄາ່ການອ່ານ 

 

ເມືູ່ ອສ ູ້າງ Post ເລືູ່ ອງໃດແມູ່ ນຈະຖກືກໍາ
ນ ດໃຫ ູ້ໄປຢ ູ່ ທ ູ່ ບ ດຄວາມນັ ູ້ນ 
ການກໍານ ດປະເພດໃຫູ້ບ ດຄວາມ 
 
 
 
 
ການຕັ ູ້ງຄູ່ ານ ູ້ສາມາດຮອງຮບັການເຮດັ
ວຽກຜູ່ ານ Smart phone, taplat 

ສາມາດກໍານ  ດການສະແດງຂອງໜູ້າ(ສະແດງ
ສະເພາະບ ດຄວາມທ ູ່ ສ ູ້າງໃໝູ່ ) 

ກໍານ ດໃຫ ູ້ເປັນໜູ້າຄ ງທ ູູ່່  
 
 
ຈາໍນວນບ ດຄວາມທ ູ່ ສະແດງໃນໜູ້າ 
 
ຈໍາໍນວນຟ ດທ ູ່ ຖກືດງຶງໄປສະແດງໃນໜູ້າເວບອືູ່ ນ 
ສະແດງແບບເຕມັ 
ສະແດງແບບຫຍໍ ູ້ 
 
ການຄ ູ້ນຫາເວບໄຊ 



ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

ການຕ ັ້ງຄາ່ການສົນທະນາ: ອະນ ຍາດໃຫ ູ້ຜ ູ້ໃຊ ູ້ສາມາດສະແດງຄໍາເຫນັ 

 

 ການຕ ັ້ງຄ່າເລີື່ມເລີື່ມຕົັ້ນຂອງບົດຄວາມ 

 ພະຍາຍາມທ ູ່ ຈະເຕອືນວູ່ າມ  blog ໃດແດູ່ ທ ູ່ ລິ ູ້ງມາຈາກບ ດຄວາມ 

 ອະນ ຍາດການເຕອືນວູ່ າມ ລິ ູ້ງຈາກ blog ອືູ່ ນ 

 ອະນ ຍາດໃຫູູ້້ຜ ູ້ໃຊ ູ້ເຂ ູ້າຢູ້ຽມຊ ມສາມາດສະແດງຄວາມເຫນັເທງິບ ດຄວາມໃໝູ່  

ການຕ ັ້ງຄ່າຄວາມເຫ ນອຼືື່ນໆ:  ມ ຜ ນຕໍູ່ ການຕັ ູ້ງຄູ່ າໃຫ ູ້ກບັຄ ນທ ູ່ ເຂ ູ້າມາ comment ໃນບ ດຄວາມ 

 ຜ ູ້ສະແດງຄວາມເຫນັຕ ູ້ອງຂຽນຊືູ່  ແລະ ອ ເມວ 

 ຜ ູ້ໃຊ ູ້ຕ ູ້ອງລ ງທະບຽນ ແລະ ເຂ ູ້າສ ູ່ ລະບ ບກູ່ ອນຈະສະແດງຄວາມເຫນັ 

 ເປ ດການສະແດງຄໍາເຫນັອດັຕະໂນມດັຂອງບ ດຄວາມທ ູ່ ເກ ູ່ າກູ່ ອນ(ກໍານ ດເປັນມື ູ້) 

 ສະແດງລາຍລະອຽດຂອງການໃຫູ້ຄໍາເຫນັ 

 ກໍານ ດລາຍລະອຽດການສະແດງຄໍາເຫນັ 

ການແຈ້ງເຕຼືອນອີເມວຫາ: 

 ເມືູ່ ອມ ຄ ນສະແດງຄວາມເຫນັ 

 ຄວາມເຫນັຈະຖກືພກັໄວ ູ້ລໍຖູ້າການກວດສອບ 

ກ່ອນທີື່ຄວາມເຫ ນຈະສະແດງ 

 ຄວາມເຫນັຈະຕ ູ້ອງຖກືອະນ ມດັກູ່ ອນ 

 ຜ ູ້ສະແດງຄວາມເຫນັຈະຕ ູ້ອງມ ຄໍາເຫນັເກ ູ່ າທ ູ່ ເຄ ຍໄດ ູ້ຮບັການອະນ ມດັແລ ູ້ວ 



ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

 

ຕ ັ້ງຄ່າຮ ບປະຈໍາໂຕ 
ເປັນຮ ບພາບທ ູ່ ຈະຕດິຕາມ ຈາກເວບ blog ໜຶູ່ ງໄປຍງັອ ກເວບ blog ໜຶູ່ ງໂດຍຈະປາກ ດຢ ູ່ ຂ ູ້າງໆຊືູ່  ເມ ືູ່ ອກໍານ ດໃຫ ູ້
ສະແດງ ມນັກໍູ່ ຈະສະແດງເວລາທ ູ່ ເຮ າມ ຄວາມເຫນັ 

 

 

 

 

ຈັດັການຄວາມເຫນັໄວ ູ້ໃນຄ ວຈັດັການ 

 ເກບັຄວາມເຫນັໄວ ູ້ໃນຄ ວຈດັການ ຖູ້າໃນຄວາມເຫນັນັ ູ້ນມ  2 ລິ ູ້ງ ຫ  ືຫ າຍກວູ່ າ(ໂດຍ
ທ ູ່ ວໄປຖູ້າຄວາມເຫນັໃດມ ລິ ູ້ງຫ າຍຈະຖວືູ່ າຄວາມເຫນັນັ ູ້ນສະເປມ) 

ຄວາມເຫນັທ ູ່ ຖກື blacklist 

 ຖູ້າຄວາມເຫນັນັ ູ້ນມ ຄູ່ າເຫ  ູ່ ານ ູ້ໃນເນື ູ້ອຫາ, ຊືູ່ , URL, e-mail, IP ຄວາມເຫນັນັ ູ້ນຈະຖກື
ເກບັໄວ ູ້ໃນຖງັຂໍ ູ້ເຫຍື ູ້ອ ໜຶູ່ ງຄໍາ ຫ  ືໜຶູ່ ງ IP ຕໍູ່ ແຖວມນັຈະຖກືຈບັຄ ູ່ ກນັພາຍໃນຄໍາ ດູ່ ັູ່ ງນັ ູ້ນ 
ຄໍາວູ່ າ press ຈະຖກືຈບັຄ ູ່ ກບັ WordPress 



ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

ການຕ ັ້ງຄາ່ມເີດຍ 

 

 

 

VII. ລະບົບສະມາຊິກ ແລະ ການຈ ດການຄວາມເຫ ນ 
ທໍາຄວາມຮ ້ຈ ກກ ບ User ໃນ WordPress  
ໂດຍປ ກກະຕເິວບໄຊທ ູ່ ວໄປໂດຍສະເພາະເວບຂູ່ າວ, ເວບໜງັສ ືຫ  ືເວບທ ູ່ ມ  ການອບັເດດຂູ່ າວສານ ຈະມ 
ຜ ູ້ໃຊ ູ້ງານຫ າຍກວູ່ າ 1 ຄ ນເພືູ່ ອຮອງຮບັການທໍາງານທ ູ່ ຫ າກຫ າຍເຊັູ່ ນ: ການຂຽນບ ດຄວາມ ເປັນຕ ູ້ນ  

ທງັນ ູ້ WordPress ຈ ຶູ່ ງສາມາດເພ ູ່ ມຜ ູ້ໃຊ ູ້ງານໄດ ູ້ ໂດຍແບູ່ ງ ຫ  ືກາໍນ ດສດິໃຫ ູ້ແຕູ່ ລະຜ ູ້ໃຊ ູ້ງານ ໃຫ ູ້ມ ສດິ 
ແລະ ໜູ້າທ ູ່ ໃນການບໍລຫິານຈດັການເວບໄຊທ ູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ ເຊິູ່ ງມ  5 ລະດບັດັູ່ ງນ ູ້: 

 Administrator: ຜ ້ຄວບຄຸມເວບໄຊ 
ເຈ  ູ້າຂອງເວບໄຊສາມາດປັບປູ່ ຽນທ ກຢູ່ າງເທງິໜ ູ້າເວບເຊັູ່ ນ: ການຈດັການ plugin, ຈດັການ 
User, ຈດັການ  page, ຈດັການ themes. 

 Editor: ຜ ້ກວດການ 
ປຽບເໝອືນບນັນາທກິານເວບໄຊ ສາມາດຈດັການບ ດຄວາມ post ຕູ່ າງໆ ຂອງຕ ນເອງ ແລະ ຜ ູ້
ໃຊ ູ້ງານອືູ່ ນໆໄດ ູ້. 



ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

 Author: ນ ກຂຽນ 
ສະເໝອືນເປັນນກັຂຽນບ ດຄວາມ ສມາດຈດັການບ ດຄວາມ post ຂອງຕ ນເອງໄດ ູ້ເລ ຍໂດຍບໍູ່
ຕ ູ້ອງຜູ່ ານການກວດສອບ ຫ  ືຂໍອະນ ຍາດກູ່ ອນ. 

 Contributor: ຜ ້ສະໜ ບສະໜ ນ ຫຼຼື ຜ ້ຊ່ວຍນ ກຂຽນ 
ປຽນເໝືອືນຜ ູ້ຊູ່ ວຍຂຽນບ ດຄວາມ ສາມາດຂຽນ ຫ  ືແກ ູ້ໄຂບ ດຄວາມ post ຂອງຕ ນເອງໄດ ູ້ 
ແຕູ່ ບໍູ່ ສາມາດເຜ ຍແຜູ່ ບ ດຄວາມນັ ູ້ນໄດ ູ້ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ຮບັຄໍາອະນ ຍາດຈາກ Editor ຫ  ືຜ ູ້ດ ແລລະບ ບ
ເຂ ູ້າມາກວດສອບກູ່ ອນ ແລະ ເປັນຜ ູ້ເຜ ຍແຜູ່ ບ ດຄວາມນັ ູ້ນໃຫ ູ້. 

 Subscriber: ສະມາຊກິຮ ບຂ່າວ 
ປຽບເໝອືນຄ ນອູ່ ານຂູ່ າວທ ູ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງເວບໄຊ ສາມາດສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ
(Comment) ເທງິເວບໄຊໄດ ູ້ພຽງຢູ່ າງດຽວ 

1. ຈ ດການຜ ້ໃຊງ້ານ (User) 
ສໍາລບັວທິ ການ ຈດັການຜ ູ້ໃຊ ູ້ ສາມາດເຮດັໄດ ູ້ໂດຍຄກິທ ູ່ ເມນ  User > your profile ສາມາດເຂ ູ້າໄປຊືູ່ , 
ແກ ູ້ໄຂຮ ບພາບສູ່ ວນຕ ວຫ ປືູ່ ຽນລະກດັຜູ່ ານໃໝູ່  ຫ ງັຈາກກາໍນ ດແລ ູ້ວກໍູ່ ຄກິທ ູ່  update profile 

 
2. ເພີື່ມຜ ້ໃຊງ້ານ Wordpress 

ສໍາລບັວທິ ເພ ູ່ ມຜ ູ້ໃຊ ູ້ງານ Wordpress ມ ຂັ ູ້ນຕອນ ແລະ ວທິ ດັູ່ ງນ ູ້: 

1 ຄກິເມນ  User > Add new 

 
 

1 



ຄ ູ່ ມກືານນໍາໃຊ ູ້ WordPress ເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊ ຂູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ(ສ ນໄອຊ ທ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ອະນຸຍາດໃຫ້ຜ ້ໃຊງ້ານສາມາດລງົທະບຽນ 
ຖູ້າຕ ູ້ອງການໃຫ ູ້ຜ ູ້ໃຊ ູ້ສາມາດລ ງທະບຽນເປັນສະມາຊກິທາງເວບໄຊ ເຮ າຕ ູ້ອງເປ ດລະບ ບການລ ງທະບຽນ
ກູ່ ອນ ກໍູ່ ຄເືຂ າໄປກາໍນ ດບ ດບາດຂອງສະມາຊກິໃນເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ 
1. ເຂ ູ້າໄປທ ູ່  setting > General  
2. ຕກິເລອືກ Membership (ເພືູ່ ອເປ ດໃຫ ູ້ຜ ູ້ໃຊ ູ້ສາມາດສະໝກັສະມາຊກິ) 
3. ກາໍນ ດບ ດບາດຂອງສະມາຊກິໃນເບື ູ້ອງຕ ູ້ນ ຫ ັ ູ້ງຈາກນັ ູ້ນບນັທກຶການປູ່ ຽນແປງ 

 

 
 

 

2. ກາໍນ ດລາຍລະອຽດກູ່ ຽວກບັຜ ູ້ໃຊ ູ້ 

3. ກາໍນ ດສດິທຜິ ູ້ໃຊ ູ້  

4. ຄກິປ ູ່ ມເພ ູ່ ມຜ ູ້ໃຊ ູ້ 
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