
 หน้าท่ี 1 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

คู่มือการท าเว็บไซต์ส าเร็จรูปด้วย Word Press 

ส ำหรับหน่วยงำนภำยในกรมส่งเสริมกำรเกษตร  

สิ่งที่ต้องเตรียม 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ 

2. เนื้อหา/รูปภาพ ตัวอย่างในการจัดท าเว็บไซต์ 

3. ไฟล์โปรแกรมส าหรับสอนการจัดเว็บไซต์ของหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยคัดลอกโฟล์เดอร์  

Wordpress_final ไปวางที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดท า ซึ่งวางที่ไดร์ฟใดก็ได้ 

การเข้าสู่ระบบ 

1. กรณีออฟไลน์  ใช้ส าหรับการจัดท าเว็บไซต์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต / ส าหรับการอบรม 

1.1 คลิกท่ีโฟลเดอร์ wordpress_final 

1.2 คลิกท่ีไฟล์ usbwebserver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 รอจนกระทั่งมี เครื่องหมายถูกสีเขียวที่เมนู Apache และ MySql 

 

 

 

 

 



 หน้าท่ี 2 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

 

1.4 เปิดหน้านี้ไว้ตลอดระยะเวลาการจัดท าเว็บไซต์ 

1.5 เข้าสู่โปรแกรม browser พิมพ์ url ดังนี้ localhost:8080/wordpress 

 

2. กรณีออนไลน์ ส าหรับเว็บไซต์หน่วยงานที่เป็น wordpress แล้ว 

- เข้าสู่โปรแกรม browser พิมพ์ url เป็นชื่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

            ตวัอย่าง เช่น www.test.doae.go.th/wp-admin 

   3.  เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอส าหรับ login เพ่ือเข้าสู่หน้าการแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ ดังภาพ 

  

http://www.test.doae.go.th/wp-admin


 หน้าท่ี 3 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

โครงสร้างและองค์ประกอบของ Word Press 

 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าส าหรับหารควบคุมเว็บไซต์ ดังภาพ

 

แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1. เมนูด้านบน แสดงลิงค์ของเว็บไซต์ที่เผยแพร่(หน้าบ้าน) ค าสั่งลัด และแสดงสถานะของผู้ใช้งาน 

2. เมนูหลักด้านซ้าย แสดงเมนูค าสั่งต่างให้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ 

3. ส่วนแสดงรายละเอียดและการก าหนดคุณลักษณะต่างๆของเมนูค าสั่งต่างๆ 

การแสดงผลของบล็อก WordPress มีความแตกต่างกันตามธีม (Themes) ที่ติดตั้ง ซึ่งธีมจะเป็นตัว

ก าหนดการแสดงผลของบล็อก รวมทั้งปลั๊กอินที่อาจจะติดตั้งไว้อีกด้วย แต่ก็จะมีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่สามารถพบเห็น

ได้จากบล็อกท่ัวไป โดยมีโครงสร้างและส่วนประกอบพ้ืนฐาน Theme ดังนี้ 

<-1 

<-2 <-3 



 หน้าท่ี 4 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

1. Header แสดงอยู่ด้านบนของแต่ละหน้า โดยปกติแล้วจะแสดงชื่อของเว็บไซต์และค าขยายเพิ่มเติมว่า
เว็บไซต์นี้ท าเกี่ยวกับอะไร 

2. Page ใน WordPress สามารถที่จะบรรจุหน้าไว้ในเว็บไซต์ได้ ส่วนใหญ่จะใช้ส าหรับน าเสนอข้อมูล/เนื้อหา
ใส่ส่วนของเมนูต่างๆ 

3. Post Title ชื่อเรื่องบทความหรือข่าว 
4. Posts เนื้อหาบทความ หรือข่าวที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
5. Footer ส่วนนี้จะอยู่ด้านล่างของแต่ละหน้า ปกติจะบรรจุข้อมูลลิขสิทธิ์ อาจจะบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับ 

ธีมของเว็บไซต์ หรือชื่อผู้รับผิดชอบดูแล 

<-1 

<-2 

<-3 

<-4 

<-5 

<-6 



 หน้าท่ี 5 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

6. Sidebar ส่วนนี้จะปรากฏในทุก ๆ หน้า โดยปกติจะบรรจุด้วยลิงก์น าทางหลาย ๆ อย่าง 

และคุณลักษณะอื่น ๆ เช่น 

■ Search form ใช้ส าหรับค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ในบล็อกท่ีตรงกับค าที่ป้อนส าหรับค้นหา. 

■ Calendar ปฏิทินนี้จะแสดงลิงก์วันที่ที่มีการโพสต์บทความ คลิกบนลิงก์เป็นการแสดงบทความท่ีโพสต์  

ณ วันนั้น ๆ และยังใช้ลิงก์ในปฏิทินเพ่ือดูเดือนที่แล้วหรือเดือนถัดไปได้ 

■ Recent posts แสดงรายการโพสต์ล่าสุด 

■ Category แสดงรายการหมวดหมู่ทั้งหมดของบทความในบล็อก การคลิกบนหมวดหมู่ จะเป็นการแสดง

บทความที่อยู่ในหมวดหมู่นั้น ๆ ทั้งหมด 

■ Archive แสดงรายชื่อเดือนต่าง ๆ ที่มีการโพสต์บทความ คลิกบนรายชื่อเดือนเพ่ือดูบทความท่ีโพสต์ในแต่

ละเดือน 

■ Links แสดงรายชื่อบล็อกที่น่าสนใจหรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ 

■ Feeds เป็นลิงก์หรือปุ่มส าหรับเข้าถึง RSS feed ของบทความหรือความคิดเห็น 

■ Meta แสดงรายการเพื่อให้ผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน ลิงก์ส าหรับตรวจสอบโค้ด XHTML 

และ CSS 

  



 หน้าท่ี 6 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

การบริหารจัดการเว็บไซต์  

 เมื่อเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบแล้วจะปรากหน้าการบริหารจัดการเว็บไซต์ ดังภาพ 

 

การบริหารจัดการเรื่อง(POST) 

 

       1. คลิกท่ี “เรื่อง” 

       2. คลิกท่ี “เขียนเรื่องใหม่” 

       3. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ 

  



 หน้าท่ี 7 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

4. พิมพ์รายละเอียดดังนี้ 

4.1 เพ่ิมเรื่องใหม่ พิมพ์หัวข้อของข่าวหรือเรื่องที่ต้องการเผยแพร่ 

 

 4.2 พิมพ์รายละเอียดของข่าว 

 

 4.3 หากต้องการเพ่ิมสื่ออ่ืนๆ ที่เก่ียวกับข่าว คลิกที่  จะปรากฏหน้าจอเพ่ือให้เลือกสื่อ 

 

 4.4 เลือกแท็บ “อัปโหลดไฟล์” แล้วคลิกท่ี “เลือกหลายไฟล์”  

 4.5 เลือกไฟล์ที่ต้องการน าขึ้นข่าวแล้วคลิก “Open” 

  



 หน้าท่ี 8 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

 4.5  เมื่อได้ไฟล์ที่ต้องการแล้ว คลิก ใส่ไฟล์ในเรื่อง 

 

 5. เลือกหมวดหมู่ของข่าวที่จะน าขึ้นและคลิกท่ีเลือกรูปพิเศษเพ่ือเลือกภาพที่น าเสนอเป็นภาพหลัก

ของข่าวในหน้าเว็บหน้าแรก โดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการใส่รูปภาพข้างต้นเมื่อตรวจสอบเนื้อหาครบถ้วน

แล้ว จากนั้นคลิกท่ี เผยแพร่ 

 

 

 

 

 

 



 หน้าท่ี 9 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 6. หากต้องการดูผลการเพ่ิมเรื่อง คลิกที่ “ดูเรื่องนี้” 

 

 7. ข่าวที่เพ่ิมลงไปจะปรากฏในหน้าแรกของเว็บไซต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. หากต้องการแก้ไขหรือดูเนื้อหาข่าวอื่นคลิกที่ Edit เพ่ือกลับสู่ หน้าแก้ไข 



 หน้าท่ี 10 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

 9. เข้าสู่หน้าควบคุม คลิกท่ี เรื่อง เลือก เรื่องทั้งหมด เพ่ือท าการเพ่ิม หรือแก้ไขเรื่องหรือข่าว 

 

 10. การจัดการเรื่อง/ข่าว ท าได้โดยคลิกที่เรื่อง/ข่าวที่ต้องการจะปรากฏค าสั่งด้านล่าง ประกอบด้วยแก้ไข

อย่างเร็ว /  แก้ไข /  ถังขยะ / ดู ซึ่งมีการท างาน ดังนี้  

   แก้ไขอย่างเร็ว : เป็นการแก้ไขหัวข้อข่าว วันที่จะน าเสนอ หมวดหมู่ หรือสถานะการเผยแพร่ เมื่อ

แก้ไขแล้วคลิกอัปเดท

 

แก้ไข : เพ่ือกลับเข้าสู่การแก้ขเนื้อหาอีกครั้ง 
ถังขยะ : คือการลบข่าวนี้ออกจากระบบ 
ดู : เป็นการดูการแสดงข่าวนี้บนเว็บไซต์ 

11. สถานะในการบันทึกข่าวมี 3 สถานะ ดังภาพ     

เผยแพร่ คือ เผยแพร่ข่าวในหน้าเว็บไซต์ 

รอคอยการตรวจสอบ คือ ข่าวจะยังไม่เผยแพร่บนเว็บไซต์ อาจรอให้                                                 

admin มาตรวจสอบก่อนเผยแพร่ 

ฉบับร่าง คือ บันทึกร่างข่าวไม่ก่อน ไม่เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

   



 หน้าท่ี 11 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

การจัดหมวดหมู่ของเรื่อง 

1. ที่หน้าควบคุม คลิกที่ “หน้า” แล้วเลือก “หมวดหมู่” 

 
2. พิมพ์ชื่อหมวดหมู่ ที่ต้องการแล้วคลิกท่ี “สร้างหมวดหมู่ใหม่” จะได้ผลดังภาพ 

 

 3. กลับมาที่หน้า “เรื่องทั้งหมด” จะเห็นว่าเรื่องที่บันทึกไปแล้วที่หัวข้อหมวดหมู่แสดงข้อความว่า 

“ไม่มีหมวดหมู่”  

 

 4. คลิกท่ีเรื่องที่ต้องการจัดหมวดหมู่ เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ แล้วคลิก “อัปเดต”  



 หน้าท่ี 12 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

 5. ปรากฏผลดังภาพ 

 

  



 หน้าท่ี 13 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

การบริหารจัดการหน้า (Page) 

1. คลิกท่ี “หน้า”     

 2. คลิกท่ี “เขียนหน้าใหม่”   

 3. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ 

 

 4. จะปรากฏหน้าการเพ่ิม “หน้า” ใหม่ซึ่งเหมือนกับ “เรื่อง” ทุกอย่าง ให้ท าตามข้ันตอนของการเพ่ิม 

“เรื่อง” เมื่อเสร็จแล้วคลิก “เผยแพร่” หรือ ดูหน้า 

 

  



 หน้าท่ี 14 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 5. ซึ่งผลการเผยแพร่เรื่องจะไม่ปรากฏหน้าแรกของเว็บไซต์ แต่สามารถเพ่ิมเป็นรายละเอียดข้อมูล หรือส่วน

ของเมนูได้ 

 8. หากต้องการแก้ไขหรือดูเนื้อหาของหน้าอ่ืนๆคลิกที่ Edit เพ่ือกลับสู่แก้ไข 

 9. การแก้ไขน้าอ่ืนท าได้โดย เข้าสู่หน้าควบคุม คลิกท่ี เรื่อง เลือก เรื่องทั้งหมด เพ่ือท าการเพิ่ม หรือแก้ไข



 หน้าท่ี 15 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

เรื่องหรือข่าว

 



 หน้าท่ี 16 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

10. การจัดการเรื่อง/ข่าว ท าได้โดยคลิกที่เรื่อง/ข่าวที่ต้องการจะปรากฏค าสั่งด้านล่าง ประกอบด้วยแก้ไข

อย่างเร็ว /  แก้ไข /  ถังขยะ / ดู ซึ่งมีการท างาน ดังนี้  

 
   แก้ไขอย่างเร็ว : เป็นการแก้ไขหัวข้อข่าว วันที่จะน าเสนอ หมวดหมู่ หรือสถานะการเผยแพร่ เมื่อ

แก้ไขแล้วคลิกอัปเดท 

 

แก้ไข : เพ่ือกลับเข้าสู่การแก้ขเนื้อหาอีกครั้ง 
ถังขยะ : คือการลบข่าวนี้ออกจากระบบ 
ดู : เป็นการดูการแสดงข่าวนี้บนเว็บไซต์ 

11. สถานะในการบันทึกข่าวมี 3 สถานะ ดังภาพ     

- เผยแพร่ คือ เผยแพร่ข่าวในหน้าเว็บไซต์ 

- รอคอยการตรวจสอบ คือ ข่าวจะยังไม่เผยแพร่บนเว็บไซต์ อาจรอให้                                                 

admin มาตรวจสอบก่อนเผยแพร่ 

- ฉบับร่าง คือ บันทึกร่างข่าวไม่ก่อน ไม่เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

 12. การแสดงหน้า จะอยู่ในส่วนของเทมเพลต ยกตัวอย่างดังนี้ 

     - เทมเพลตค่าเริ่มต้น คือ ให้แสดงหน้าตามาตรฐานของเทมเพลตที่ใช้ 

     - Full width คือ แสดงข้อมูลเต็มหน้าเว็บไซต์  

 

  



 หน้าท่ี 17 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ความแตกต่างระหว่าง เรื่อง (Post) กับ หน้า (Page) 

 “เรื่อง” จะมีส่วนของการจัดหมวดหมู่ เพื่อให้เป็นหมวดหมู่ของข่าว เช่น ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ 

หรือบทความ เป็นต้น 

 

  

 

  

 

 

 “หน้า” ไม่มีส่วนของการจัดหมวดหมู่ แต่มักใช้เป็นส่วนแสดงหน้าเนื้อหาข้อมูลหรือเป็นประกอบที่แสดงเป็น

เมนูของเว็บไซต์ 

 

 

  



 หน้าท่ี 18 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

การจัดหน้าเว็บไซต์ 

 เนื่องจาการควบคุมการแสดงหน้าเว็บไซต์ของ WordPress เป็นเว็บไซต์ส าเร็จรูป และใช้แสดงรูปแบบ

ตามธีมหรือเทมเพลตที่เลือกใช้ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ ดังนี้ 

 1. ที่หน้าควบคุม คลิกเมนูค าสั่ง “รูปแบบบล็อก” จะแสดงเมนูย่อยในการจัดการเทมเพลตหลักๆ ดังนี้ 

        

        - Themes 

       - ปรับแต่ง 

       - Widgets     

       - เมน ู

       - Theme Options 

       - ส่วนหัว 

       - พ้ืนหลัง 

       - ตัวแก้ไข Theme 

        

 

 

 

 

 

 ซึ่งค าสั่งหรือรูปแบบในการแก้ไขส่วนเหล่าจะแตกต่างกันไปตามธีมที่ใช้งาน ซึ่งส าหรับการอบรมการจัดท า

เว็บไซต์ของหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เลือกใช้ธีมที่ง่ายละสะดวกต่อการแก้ไขและการอบรม 



 หน้าท่ี 19 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 การเปลี่ยน Themes   

1. คลิกท่ีเมนูรูปแบบบล็อก เลือก Themes จะปรากฏรูปแบบธีมที่ก าลังใช่งานอยู่ และที่สามารถ 

เลือกใช้งานธีมอ่ืนๆ ได้  

 

 2. หากต้องการเปลี่ยนธีมใหม่ ให้ใช้เม้าท์คลิกที่ภาพตัวอย่างธีมที่ต้องการสามารถดูตัวอย่างรูปแบบได้โดย

คลิกท่ี “ดูแบบเหมือนจริง”และหากต้องการเปลี่ยนมาใช้ธีมนี้คลิกท่ี “เปิดใช้งาน” 

 
 

  

  



 หน้าท่ี 20 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

การปรับแต่ง Themes 

1. คลิกท่ีเมนูรูปแบบบล็อก เลือก ปรับแต่ง จะปรากฏหน้าจอการปรับแต่ง  
 

 

2. ซ่ึงแต่ละธมีจะมีรูปแบบแตกต่างกันไป แต่จะมีส่วนประกอบหลักท่ีเหมือนกันทุกธีม ดังนี้ 

  2.1 หัวข้อเว็บและค าโปรย คือชื่อ ของหน่วยงานและค าอธิบายเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หน้าท่ี 21 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

  2.2 สี เป็นการตกแต่งสีพ้ืนหลัง 

 

 

 

 

 

 

  2.3 รูปพื้นหลัง ในกรณีท่ีให้พ้ืนหลังของเว็บไซต์เป็นรูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

  2.4 เมนูน าทาง เป็นการก าหนดว่าจะน าแสดงเมนูที่ส่วนใดของธีม 

 

 

 

 

 

 

 



 หน้าท่ี 22 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

 

  2.5 รูปภาพส่วนหัว ส าหรับการปรับเปลี่ยน 

รูปภาพในการแสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ 

  - ไม่การแสดงภาพให้คลิกท่ี “ซ่อนรูป” 

  - เปลี่ยนภาพใหม่คลิกที “เพ่ิมรูปใหม่”  

แล้วเลือกภาพที่ต้องกสน 

 

 

 

 

 

 

  2.6 หน้าแรกปักหมุด ส าหรับการก าหนด 

หน้าแรกให้แสดงในเว็บไซต์ หรือหน้าโฮมเพจนั่นเอง 

  - เรื่องล่าสุดของคุณ จะเป็นการแสดงเรื่อง 

ที่ได้มีการสร้างล่าสุดมาปรากฏ 

  - จะน าหน้าที่เราได้เลือกไว้มาแสดงใน 

หน้าแรก 

  2.7 Widgets ส าหรับเพิ่มค าสั่งพิเศษต่างๆ 

เพ่ิมเติมในธีม โดยคลิกที่เพ่ิม Widgets 

 

 



 หน้าท่ี 23 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

 

Widgets เป็นการเพ่ิมความสามารถต่างๆ ให้กับหน้าเว็บของเรา ซึ่งสามารถท าได้ง่ายๆด้วยการเพ่ิม  

widgets ซึ่งตัว widgets นี้เป็นชุดโปรแกรมขนาดเล็กที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานได้ยกตัวอย่าง  

เช่น ปฏิทิน search เรื่องล่าสุด หมวดหมู่ เป็นต้น 

 

 1. คลิกท่ีเมนูรูปแบบบล็อก เลือก Widgets จะปรากฏ Widgets ที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งจะข้ึนอยู่กับธีมและ

ปลั๊กอินที่ติดตั้งเพ่ิมเติมมา ยกตัวอย่างการเลือกใช้ Widget ปรับแต่งเมนู  

2. คลิกท่ี “ปรับแต่งเมน”ู จะปรากฏรายการของ Sidebar คือ ส่วนพื้นที่

ที่จะแสดงในธีมของเว็บไซต์  ซึ่งแต่ละธีมจะมี Sidebar ไม่เหมือนกันแล้ว

คลิก “เพ่ิม Widgets”      

 

 



 หน้าท่ี 24 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

 

 

 

 3. Widgets ที่เลือกจะไปแสดงที่ Right Sidebar ตามท่ีเลือกไว้  

                         

 4. ให้ใส่หัวข้อที่ต้องการน าเสนอ และรายการเมนูท่ีได้สร้างเอาไว้  

 5. แล้วคลิก “บันทึก” 

 

 

 

 
 

 

 



 หน้าท่ี 25 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

การท าเมนู  

 1. คลิกท่ีเมนูรูปแบบบล็อก เลือก เมนู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. เลือกรายการเมนูที่จะแก้ไข หรือ สร้างเมนูใหม่ 

 

 

 

 



 หน้าท่ี 26 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

    หากเลือกสร้างเมนูใหม่ จะปรากฏแถบให้พิมพ์ชื่อของเมนูแล้วคลิก “สร้างเมนู” 

 

 

 

 3. ซึ่งจะปรากฏหน้าโครงสร้างเมนู ดังภาพ 

 

 4. สามารถน าเนื้อหาต่างๆมาเพ่ิมในเมนูได้ โดย wordpress แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ หน้า ลิงก์  

และหมวดหมู่ ซึ่งจากภาพตัวอย่างมีกลุ่มของ Event กับ Event Categories เพ่ิมขึ้นมานั้นเป็นส่วนการติดตั้งปลั๊กอิน

เพ่ิมต ิม 

4.1 การเพ่ิมหน้า คลิกที่กลุ่ม หน้า แล้วคลิกท่ีเรื่อง 

ของหน้าที่ได้สร้างไว้แล้ว จากนั้นคลิก “เพ่ิมลงเมนู” 

 

 

 

 

 



 หน้าท่ี 27 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

      4.2 การเพ่ิมลิงก์ คลิกที่กลุ่ม ลิงก์  

      แล้วพิมพ์ URL ปลายทางของลิงก์ จากนั้นใส่ข้อความที่จะแสดง 

      จากนั้นคลิก “เพ่ิมลงเมนู” 

 

 

 

 

4.3 การเพ่ิมหมวดหมู่ของเรื่องที่ได้สร้างไว้แล้ว คลิกที่หมวดหมู่  

แล้วคลิกท่ีชื่อของหมวดหมู่ จากนั้นคลิก “เพ่ิมลงเมนู” 

 

 

 

 5. เมื่อเลือกเนื้อหาที่จะแสดงในเมนูแล้ว เนื้อที่เลือกไว้ไปแสดงที่ด้านขวามือของระบบภายใต้โครงสร้างเมนู 

และ  

 6. การท าเมนเูลือกเนื้อหาที่ต้องการแล้วคลิก “เพ่ิมลงเมนู” 

 

 7. เนื้อท่ีเลือกไว้จะมาปรากฏใต้โครงสร้างเมนู คลิก “บันทึกเมนู” 



 หน้าท่ี 28 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การปรับเปลี่ยนเมนู คลิกท่ีเมนูจะปรากฏรายละเอียดการแสดงเมนู หากต้องการลบหน้านี้ออกจากเมนู 

คลิกท่ี ลบออก ดังภาพ 

 

 

 

 

 

ผลของการท าเมนู 

 

 9. จากตัวอย่างหากต้องการให้ หน้าติดต่อส านักงาน แผนที่ส านักงาน เป็นเมนูย่อยของข้อมูลส านักงานให้

คลิกท่ีเนื้อหานั้นแล้วเลือกการย้ายดังภาพ 



 หน้าท่ี 29 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 10. รายการเมนูติดต่อส านักงานจะเป็นเมนูย่อยของ ข้อมูลส านักงาน 

 

 

 

 

 

 

 ผลการท าเมนูย่อย 

 

 Theme Options  

 เป็นการจัดคุณสมบัติทั่วไปของธีม โดยเลือกท่ีเมนูรูปแบบบล็อก คลิก Theme Options ซ่ึงแต่ละธมีจะมีการ

จัดรูปแบบแตกต่างกันไป เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วคลิกท่ี Save all changes 



 หน้าท่ี 30 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

  



 หน้าท่ี 31 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

การปรับแต่งส่วนหัว  

 1. เลือกเมนูรูปแบบบล็อก คลิก ส่วนหัว จะปรากฎตัวอย่างภาพที่แสดงส่วนหัวของเว็บไซต์   

 2. หากต้องการเปลี่ยนภาพใหม่ คลิกที่ “เลือกไฟล์” 

 3. เลือกภาพที่ต้องการ โดยขั้นตอนเช่นเดียวกับการอับโหลดไฟล์สื่อ 

          4. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 

  



 หน้าท่ี 32 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

การปรับแต่งพื้นหลัง 

 1. เลือกเมนูรูปแบบบล็อก คลิก พ้ืนหลัง จะปรากฎตัวอย่างภาพพ้ืนหลังของเว็บไซต์   

 2. หากต้องการเปลี่ยนพ้ืนหลังเป็นรูปภาพ คลิกที่ “เลือกไฟล์” 

 3. เลือกภาพที่ต้องการ โดยขั้นตอนเช่นเดียวกับการอับโหลดไฟล์สื่อ 

          4. หากต้องการเปลี่ยนสี คลิกที่ “เลือกสี” 

          5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 

  



 หน้าท่ี 33 

จดัท าโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

การส่งออกฐานข้อมูล Export Data Base 

 ในกรณีที่ท า Offline ไว้ที่เครื่องของตนเอง ซึ่งหากต้องการส่งออกให้ผู้ดูแลเว็บไซต์น าขึ้นระบบมีข้ันตอนดังนี้ 

 1. เปิดบราวเซอร์ พิมพ์ URL localhost:8080/phpmyadmin 

 2. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งการอบรมเว็บไซต์นี้ใช้รหัสผ่านตามภาพ คลิก “ไป” 

 

 3. คลิกท่ีฐานข้อมูล wordpress ให้แสดงชื่อตาราง  

 4. คลิกแท็บ “ส่งออก” 
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ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

 5. คลิก “ไป” 

 

 6. จากนั้นรอจนกระทั่งระบบส่งออกไฟล์ส าเร็จ แล้วส่งไฟล์นั้นให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ของกรมน าเข้าข้อมูลให้ 

 

 7. เมื่อเรียบร้อยแล้ว คลิก ออกจากระบบ 
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ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

การส่งออกข้อมูลเว็บไซตส์่วนของธีมและการจัดหน้าเว็บ 
 

 1. คลิกท่ีโฟลเดอร์ wordpress_final 

 2. คลิกท่ีโฟลเดอร์ root 

 3. คัดลอก โฟลเดอร์ wordpress ทั้งหมด เพ่ือส่งให้ผู้ดูแลเว็บไซต์กรมฯน าขึ้นในครั้งแรกของการท าเว็บไซต์ 

wordpress 

 

 


