
 

คูมือการใชงาน Wordpress 
Wordpress เปนระบบเว็บบล็อกที่มีการเพิม่เนื้อหาของบล็อกได 2 แบบคือ 

1.เพิ่มรายการของเนื้อหาหนาเว็บบล็อก(Post) 
2.เพิ่มหนาของเว็บบล็อก(Page) 

แตทั้ง 2 แบบ จะมีรูปแบบของเมนู และเครื่องมือในการเขียนเนื้อหาที่คลายกัน 
 

การเขียนเนื้อหาบล็อก(Write Post) คือ การเพิ่มขอเขียนที่เปนเนื้อหาของบล็อก จะแสดงที่ดานหนา
บล็อก ซ่ึงขอเขียนบล็อกลาสุดจะแสดงอยูดานบนสุดเสมอ โดยที ่

- สามารถแบงเปนหมวดหมูได (Category) 
- เลือกที่จะใหมีการแสดงความคิดเห็นในขอเขียนหรือไมก็ได (Discussion) 
- สามารถใสรหัสผานเพื่อดขูอเขียนได (Post Password) 
- เลือกสถานะของขอเขียนได คือ แบบดูเฉพาะกลุม(Private) หรือแบบโครงรางคือบันทึกไว แตยัง 
   ไมแสดง(Draft) และแบบบันทึกแลว แสดงที่หนาบล็อกทันที (Published) 
- เลือกที่จะใหขอเขียนเปนแบบปกหมุด(Sticky) หรือแบบประกาศได (Announcement) โดยตอง 
  เปดให Plug-in ตัวนีใ้หทํางานกอน 
 
การเพิ่มหนาบล็อก(Write Page) คือ การเพิม่หนาของเว็บบล็อก ซ่ึงจะเปนการเพิ่มเนือ้หาในแตละ

หนาของเว็บบล็อก ซ่ึงปกติจะเปนหนาที่มีเนื้อหา หรือขอมูลแบบคงที่ ไมไดมีการเปลีย่นแปลงขอมลูของ
เนื้อหาบอยๆ เชน หนา About โดยที ่

- เลือกที่จะใหมีการแสดงความคิดเห็นในขอเขียนหรือไมก็ได (Discussion) 
- สามารถใสรหัสผานเพื่อดขูอเขียนได (Post Password) 
- เลือกสถานะของขอเขียนได คือ แบบดูเฉพาะกลุม(Private) หรือแบบโครงรางคือบันทึกไว แตยัง 
   ไมแสดง (Draft) และแบบบันทึกแลว แสดงที่หนาบล็อกทันที (Published) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อุปกรณ / เคร่ืองมือในการเขยีนบล็อก 
1. Post Title หรือ Page Title คือ ชองสําหรับปอนชื่อเร่ืองของขอเขียนบล็อก หรือช่ือของหนา

บล็อก 
2. Content คือ พื้นที่สําหรับใสเนื้อหาของขอเขียนหรือเนือ้หาของหนาบล็อก โดยจะมีเครื่องมือดังนี้ 

 
- B หมายถึงทาํตัวอักษรใหเปนแบบตวัหนา 
- i หมายถึงทําตัวอักษรใหเปนแบบตวัเอียง 
- link หมายถึงทําขอความใหเปน Link ไปสูหนาเว็บอืน่ 
- del หมายถึงทําตัวอักษรใหเปนแบบมีขีดขาดกลาง 
- ins หมายถึงทําตัวอักษรใหเปนแบบมีขีดขาดลาง 
- img หมายถึงใสรูปภาพลงในบล็อก 
- ul (Unordered List) หมายถึงการสรางลิสแบบไมมีลําดบั โดยใชเครื่องหมาย 
  แทนตวัเลข 
- ol (Ordered List) หมายถึงการสรางลิสแบบมีลําดับ 
- li หมายถึงการเพิ่มรายการลงในลิส ซ่ึงมีการนําไปใชงานและผลลัธดังรูป 

 
- code หมายถงึการเพิ่ม <code> ลงในบล็อก 
- more หมายถึงการใส Comment หรือขอความที่ไมตองการใหปรากฏลงในบล็อก 

 
การบันทึก ใตชองปอนเนื้อหาจะมีปุมกดสําหรับบันทึกอยู 3 ปุม ความแตกตางคือ 

- Save and Continue Editing คือส่ังบันทึกและกลับมาอยูที่หนาปอนเดมิ เพื่อการ 
  แกไข/เพิ่มเตมิอีก 
- Save ส่ังบันทึกเปนโครงรางแตยังไมแสดงผล (ขึ้นอยูกับสถานะที่ตัง้ในชอง Post  
  Status หรือ Page Status) 
- Publish ส่ังบันทึกและแสดงผลทันที 

3. Tags (comma separated list) ชองสําหรับปอนคําเฉพาะของเนื้อหาทีเ่ราเขียน เพื่องายตอการ
คนหาสําหรับผูอาน เชน เนือ้หาที่เราเขียนมีเร่ืองที่ของกับโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภท word เราก็ใสคําใน



 

ชอง Tags วา word คําๆนี้กจ็ะไปปรากฏที่หนาบล็อก ผูอานที่สนใจเรื่องของ word เมื่อคลิกคําๆนี้ ขอเขียน
บล็อกที่เราใสคําวา word ไวใน Tags ก็จะแสดงเปนรายการใหผูอานนัน้เห็น 

4. Upload ชองสําหรับอัปโหลดไฟล จากเครื่องของเรามาเก็บไวที่เว็บบล็อกของเราเอง โดยจะมี
ไฟลที่เราไดอัปโหลดไว แสดงเปนรายการใหเห็น ซ่ึงสะดวกตอการเรียกดูไฟล เพื่อประกอบเนื้อหาของ
บล็อก (ช่ือไฟลตองเปนภาษาอังกฤษเทานัน้) 

 
 Browse File และปอนขอมูลใหครบ เสร็จแลวคลิกปุม Upload >>จะปรากฏหนาตางดังรูป 

 
 คลิดเลือกวาตองการนําไฟลที่อัปโหลดไปใชงานในลักษณะใด 
  - File คือ ใหแสดงไฟลที่อัปโหลดไว ออกมาในหนาตาง Browser เชน Internet Explorer  

  เปนตน โดยใชโปรแกรมตามสกุลของไฟลนั้นๆ 
  - Page คือ ใหแสดงไฟลที่อัปโหลดไว ในรูปแบบของรูปภาพ (image) 
  - None คือ ไมตองแสดงไฟลที่อัปโหลดไว เพยีงแคแสดง Title เทานั้น 
 จากนั้นคลิกปุม Send to editor >> Source Code ก็จะปรากฏขึ้นในชองเขียนบล็อก ดังรูป 

 
5. Optional Excerpt ชองสําหรับปอนประโยคที่เราเนนเปนพิเศษ สําหรับเนื้อหาในขอเขียนบล็อก

นั้นๆ จะแสดงใหเห็นเมื่อผูอานเรียกดูขอเขยีนยอนหลัง ขอความที่แสดงตรงรายการ กจ็ะแสดงประโยคที่เรา
ใสนี้ใหแทน 



 

 
6. Trackbacks ชองสําหรับปอน url ของเว็บบล็อก ที่เราไดเขียนเนื้อหาของเราเกี่ยวของ หรือเขียน

ถึงเนื้อหาที่เขาไดเขียนไว ซ่ึงเมื่อเราบันทึกและแสดงผลแลว จะมีเนื้อหาสวนตนของเราไปปรากฏที่ชอง 
Trackbacks ของเขา เขาก็จะรูวาเว็บบล็อกของเราเขียนถึงเขา 

 
 
รายละเอียดชองควบคุมเพิม่เติม (ดานขวามือ) จะมีทั้ง Wrote Post และ Write Page โดยจะมีรายการดังนี ้

 
Categories จะมีชองใหคลิกเลือกไดวา ขอเขียนบล็อกที่กําลังเขียนอยูนี้ อยูในหมวดหมูใด 

หมวดหมูในทีน่ี้คือ กลุมงานภายในสํานักวทิยบริการฯ (สามารถคลิกเลือกไดหลายหมวดหมู) 

 
Discussion มีอยูในทั้ง Write Post และ Write Page คือ เราสามารถเลือกที่จะใหมกีารแสดงความ

คิดเห็นในขอเขียนของเราหรือไม โดยคลิกที่ Allow Comments และอีกอันคือ เราจะใหมีการสง url ขอเขียน
ของเราไปที่เวบ็คนหาเว็บบล็อกของตางประเทศ เพื่อบอกวาบล็อกเราอัพเดทแลวหรือไม (ไมคอยมีผลตอ
บล็อกภาษาไทย) โดยคลิกที่ Allow Pings 

 
Post Password หรือ Page Password มีอยูในทั้ง Write Post และ Write Page คือ เราสามารถเขา

รหัสผานของขอเขียนบล็อกของเราได ผูที่ดูตองมีรหัสผานเทานั้น 



 

 
Post Status หรือ Page Status มีอยูในทั้ง Write Post และ Write Page คือ ในการบันทึกขอเขียน 

(ปุม Save) เราสามารถกําหนดสถานะของขอเขียนนี้ได จากชองความคุมนี้ 

 
Post Slug หรือ Page Slug มีอยูในทั้ง Write Post และ Write Page คือ เราสามารถเปลี่ยนชื่อขอเขียน

ที่ชอง Address Bar (ชองปอน RUL) ใหเปนประโยคภาษาอังกฤษแทนชื่อภาษาไทยได โดยปอนที่ชองความ
คุมนี้ (ช่ือขอเขียนบล็อก หรือหนาบล็อก เวลาแสดงที่ชอง URL จะอานไมได เพราะกลายเปนรหัสแทน การ
ปอนภาษาอังกฤษในชอง Slug แทน จะชวยใหเขาใจความหมายของชื่อขอเขียนได) 

 
 Post Timestamp คือเวลาทีจ่ะติดไปกับขอความ บงบอกวาขอความนัน้ๆ ไดถูกประกาศไวเมื่อใด 
 


