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คํานํา 

ในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาทั้งในและนอกคณะ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถนํามาใช้ในการประมวลผลข้อมูล
ทางคณิตศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงศาสตร์อ่ืน ๆด้วยที่ใช้การประมวลผลทาง
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยังเป็น อุปกรณ์จับเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล ส่งผ่านข้อมูล การค้น
คืนข้อมูล และอ่ืน ๆอีกมายมายที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารรถดําเนินการได้ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจําเป็นต่อการอาศัย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนารากฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่มากมายให้เป็นระบบ เพ่ืออํานวยงานหรือ
ผู้ใช้บริการ (อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา บุคลลคลภายนอก) สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อจํากัดทางด้านเวลา สถานที่ ดังน้ันในการพัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภายในคณะด้วยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว อันเป็นประโยชน์จ่อการตัดสินใจของผู้บริหารน้ัน จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการพัฒนา
องค์กรอย่างยวดยิ่ง 

 หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือฉบับบน้ีจะเป็นประโยชน์ทั้งบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการได้รับความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ
ทํางานของสายวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของบุคลากรในการติดต่อและทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อไป 

                                              นายโสภณ  น่ิมวาศ     
                                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 

                                                        คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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วัตถุประสงค์  

 1.เพ่ือให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ที่แสดงรายละเอียด ขั้นตอน การปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ระบบการจัดการเนื้อหาของ
เว็บไซต์  

 2.เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ และสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้การ
ทํางานเป็นไปอย่างมืออาชีพ 

 3.เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลกัษณ์ 
เอกลักษณ์ และเป้าประสงค์ขององค์กร 

 4.เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างมาตฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ 

 

 ขอบเขต   

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเว็บไซต์ สําหรับผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วยขั้นตอน 1) การวิเคราะห์ ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน และการจัดหาซอฟต์แวร์ 2) เตรียม
ความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 3) ออกแบบส่วนประกอบเว็บไซต์ 4) จัดกลุ่มโครงสร้างข้อมูล 5) นําเข้าและ
เช่ือโยงข้อมูล ทดสอบและแก้ไข 6) ติดต้ังเว็บไซต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 
3. คาํจํากัดความ               

3.1  “ระบบการจัดการเน้ือหาของเว็บไซต์” คือ ระบบที่นํามาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบ
สําเร็จรูป ที่ผู้ใช้งานต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรเพียงเล็กน้อย ยังสามารถสร้างเว็บไซต์ได้  

3.2  “ธีม” คือ หน้าตาของเว็บไซต์ ตําแหน่งบนเว็บไซต์ การจัดวาง สี รูปแบบขนาดของตัวอักษร 
ประกอบไปด้วย ส่วนของเนื้อหา ตามตําแหน่งบนธีมที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ 

3.3  “ปลั๊กอิน” คือ ส่วนเสริมของ เวิร์ดเพรสส์ ที่จะเพ่ิมความสามารถให้กับเว็บไซต์ โดยปลั๊กอินถูก
ออกแบบให้มีความสามารถเฉพาะอย่าง ที่ช่วยให้โปรแกรมหลักทํางานได้ดีขึ้น เช่นช่วยเพ่ิมลูกเล่นต่างๆให้
เว็บไซต์ หรือเพ่ิมความสามารถพิเศษบางให้เว็บไซต์ 

 คู่มือปฏิบัติงาน : การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001  
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1 จาก 50 



 

 

 

 4. หน้าทีค่วามรับผิดชอบ  

   หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
 ในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ 
 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ลักษะงานที่ได้ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ด้านปฏิบัติการ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของคณะให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
2. ประสานงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะให้คณาจารยไ์ด้รับทราบ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล เพ่ือการบริหารงาน 
4. ดําเนินการตรวจเช็ค ซ่อมบํารงุชุดคอมพิวเตอร์ของคณะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
5. งานประกันคุณภาพการศึกษา ในส่วนของการจัดหารเอกสารด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
6. ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องเพ่ืออํานวยให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความ 
รับผิดชอบดําเนินไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของคณะ 

7. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบ 
ข้อมูลของคณะที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะให้มี 
ประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของคณะมากที่สุด 

8. ช่วยรวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการ
ระบบการทํางานเครื่อง การติดต้ังระบบเครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และตรงตาม ความต้องการใช้ของคณะ 

9. ให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคนิคต่าง ๆ 
 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของคณะหรือ 
โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

3. ด้านการประสานงาน 
 3.1  ประสานงานทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ 
        เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
 3.2  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
    ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
     

 คู่มือปฏิบัติงาน : การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 2 จาก 50 



 

 

 

4. ด้านบริการ 
1. ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาให้ผูใ้ช้งาน เพ่ือสร้างความรู้ความ

เข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรอืสักถามในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. ด้านอ่ืน ๆ 
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย และของคณะ อย่างเคร่งครัด 

5. มาตฐานคณุภาพงาน  

1. ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาออบแบบเว็บไซต์ที่เป็นไปตามหลักของเว็บไซต์ทั่วไป ไม่เกิน 30 วัน 
เกณฑ์ เวลา   60 วัน       มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
  เวลา   40 วัน       มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
  เวลา   30 วัน       มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
  เวลา   20 วัน       มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
  เวลา   15 วัน       มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 

2. ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาปรับปรุงรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน  
  ไม่เกิน  10 วัน 

เกณฑ์ เวลา   20 วัน       มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
  เวลา   15 วัน       มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
  เวลา   10 วัน       มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
  เวลา   7  วัน       มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
  เวลา   5  วัน       มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 

3.  ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาการนําข้อมูลออกเผยแพร่สู่ภายนอก  ไม่เกิน  3 วัน 
เกณฑ์ เวลา   5 วัน       มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
  เวลา   4 วัน       มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
  เวลา   3 วัน       มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
  เวลา   2  วัน       มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
  เวลา   1  วัน       มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
  

 คู่มือปฏิบัติงาน : การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 3 จาก 50 



 

 

 

6. ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน (Work Instruction) 
 6.1  แผนผังขั้นตอนการพฒันาเว็บไซต์ (Flow Chart) 

 

เริ่มต้น

เตรียมข้อมูล/ออกแบบ

สร้างเว็บไซต์

อาจารย์

บุคลากร

สาขาต่างๆภายใน
คณะ

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข

อัพโหลดข้อมูล

ตรวจสอบการแสดงผล

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

เสร็จสิ้น
 

 

 

 คู่มือปฏิบัติงาน : การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 4 จาก 50 



 

 

 

 ขั้นตอนการติดต้ัง WordPress  

 เวิร์ดเพรสส์ (WordPress) คือ ซอฟต์แวร์ในการสร้างเว็บไซต์สําเร็จรูป แบบโอเพนซอร์ซ 
(Open Source) ติดต้ังใช้ฟรี โดย เวิร์ดเพรสส์ จะเป็นเว็บสําเร็จรูปที่ออกแบบมาให้ทาให้ในรูปแบบของ
บล็อก(Blog) หรือแอพลิเคช่ันที่สวยงาม พัฒนาโดยใช้ ภาษา PHP แล้วใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล เช่น 
MySQL ซอฟต์แวร์ เวิร์ดเพรสส์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้ใช้กันได้ฟรี ทําให้มีผู้นิยมแพร่หลาย 

ความต้องการของระบบ WordPress 

Server ที่ติดต้ัง WordPress 5.2.3 ต้องการดังน้ี 

 1. PHPรุ่น 4.2 ขึ้นไป 

 2. MySQLรุ่น 4.0 ขึ้นไป 

 

 1. โปรแกรมจําลอง Server 

โปรแกรมจําลอง Server ก่อนการอัพโหลด ลงServerจริง โดยใช้โปรแกรม WampSever เป็นโปรแกรม
รวบรวมโปรแกรมจําเป็นที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์เอาไว้ด้วยกัน เช่น phpMyadmin Mysql เพ่ือให้ง่ายต่อการ
ใช้งานและการปรับแต่งค่าต่าง ๆ จะกล่าววิธีติดต้ัง 

 

 

 

 

 
 

  

 คู่มือปฏิบัติงาน : การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 5 จาก 50 



 

 

 

 ขั้นตอนการติดต้ัง Wamp Server 
1. ดาวน์โหลด software Wamp Sever ได้ที่ http://www.wampserver.com/en/  

 
 

2. ทําการติดต้ัง Software โดยการดับเบ้ิลคลิก  
    จะปรากฏ หน้าจอดังรูปด้านล่าง แล้วกด NEXT 

 
 

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 6 จาก 50 

คลิก เลือกเพือ่Download

คลิก NEXT



 

 

 

3.เมื่อกด NEXT จะปรากฏหน้าจอดังรูปด้านล่าง ให้ เลือก I accept the agreement คลิก Next 
 

 
 

4. เมื่อกด NEXT จะปรากฏหน้าจอดังรูปด้านล่าง ให้ เลือก Browse.. เพ่ือเลือกตําแหล่ง Location สําหรับ
จะInstall file เมื่อคลิก จะปรากฏหน้าจอขึ้นมาอีก 1 หน้าจอ ช่ือ Browse For Folder ในส่วนน้ี ทางตัว
โปรแกรมจะต้ังค่า Default ไว้ ที่ C:\wamp แล้วกด NEXT 

 

 

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 7 จาก 50 

2.คลิก NEXT

1.เลือก I accept the agreement

1.เลือก Browse2.เลือก Local Disk

3.เลือก OK 
4.คลิก NEXT 



 

 

 

 5. เมื่อกด NEXT จะปรากฏหน้าจอดังรูปด้านล่าง ในหน้าจอน้ีเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ ถา้เลือกจะเป็น
 การสร้าง ICON ไว้ที่หน้าจอ Desktop และ Quick Launch แล้วคลิก NEXT 

 
 

 6. . เมื่อกด NEXT จะปรากฏหน้าจอดังรูปด้านล่าง  กด Install เพ่ือติดต้ังโปรแกรม 

 

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 8 จาก 50 

1. เลือกหรือไม่เลือกก็ได้ 

2. คลิก NEXT

คลิก Install



 

 

 

 7. ตัวโปรแกรมจะเริ่มติดต้ังให้รอจนกว่าโปรแกรมจะติดต้ังเสร็จ 

 
 

 8. ในระหว่างที่ติดต้ังโปรแกรมจะมีการถามว่า ต้องการเลือก Browser ไหนเป็น Default Browser 
 ให้เราคลิก No เพราะเราจะยังให้ IE เป็น Default Browser เหมือนเดิม 

 

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 9 จาก 50 

คลิก  NO 



 

 

 
 9. ติดต้ัง WAMP Server เรยีบร้อยแล้ว คลิก Finish เพ่ือ Start WAMP Server 

  
 

 10. ทําการเปิดโปรแกรม โดยดับเบ้ิลคลิก หรือ คลิกขวาที่ Icon ตามรปูแล้ว  เลือก Open  
 

 
 

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 10 จาก 50



 

 

 
 11. จะปรากฏ Icon ตรงมุมขวาล่างของจอ แล้วคลิกซ้าย 1ครั้ง ตรงรูป Icon 

 

 
 

 12.คลิก ตรงตามลูกศรช้ี เพ่ือ Start All Service เป็นการเปิดระบบ Server ให้ทํางานทั้งหมด ทั้ง 
 Mysql Apache PHP 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 11 จาก 50

คลิก

คลิก



 

 

 

 13. เลือก Icon ตรงมุมขวาลา่งของจออีกครั้ง  แล้วคลิกซา้ย 1ครั้ง ตรงรปู Icon 
 

 
 
 14. จะปรากฏหน้าจอ  น้ีขึ้นมาเป็นอันเสร็จสิ้นการติดต้ัง Wamp Server  
 

 
 

 

 

 

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 12 จาก 50

คลิก  



 

 

 

ขั้นตอนการตดิตั้ง  WordPress เพื่อออกแบบเว็บไซต ์
1. ดาวน์โหลด Software ware จากเว็บไซต์ https://wordpress.org/download/

 
 

 2. จะได้ไฟล์ ทีเ่ป็นZipไฟล์มา ทําการแตกไฟล์เป็นโฟล์เดอร์ แล้วคลิกขวาเพ่ือเปลี่ยนช่ือโฟลเดอร์ 
 เป็น “entech” เพ่ือให้สอดคล้องกับองค์กร 

                 
  

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 13 จาก 50

คลิก เพื่อดาวน์โหลด 



 

 

 

 3. คลิกขวาเพ่ือ copy โฟลเดอร์ energy ไปยัง Pragram Wamp Server ในที่อยู่ของโฟลเดอร์ 
 C:\wamp\www  คลิกขวา แล้วเลือก Past  

 

     
 

 4. รอจน Past โฟลเดอร์เรียบร้อย แล้วกด ปิดหน้าจอ แลว้ไปเปิด  หรือ   หรือ  
 เพ่ือทําการติดต้ัง ให้พิมพ์ในช่องเว็บไซต์ http://localhost/  จะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง ให้
 เลือกภาษาที่ต้องการในส่วนน้ีผู้จัดทําเลือกภาษาอังกฤษ    แล้วคลิก Continue 

 

 

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 14 จาก 50

1

2



 

 

 

 5. จะปรากฏหน้าน้ีมา  จะเป็นคําอธิบายก่อนการเริ่มใช้งาน ให้กด Let’s go! 
 

 
 

 6.จะปรากฏหน้าน้ีมา  ใหท้ําการใส่ช่ือฐานข้อมูล ในส่วนน้ี  
  1. Database Name .ใส่ “ช่ือฐานข้อมูล” (ควรต้ังให้สอดคล้องหรือสื่อกับเว็บ)  
  2. Username ใส ่ช่ือผู้ใช้ ซึ่งเป็นช่ือฐานข้อมูล ส่วนใหญจ่ะเป็นช่ือเป็นทางการ คือ root  
  3. Password รหัสผ่านซึ่งเป็นรหัสผ่านของฐานข้อมูล ในส่วนน้ีเป็น server จําลองจึงไม่ 
  ต้องใส่ จะใส่รหัสผ่านเมื่อนําขึ้น โฮสจริงเทา่น้ัน 
  4. Database host  ใส่  localhost 

 

 
 
 
 
 

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 15 จาก 50 



 

 

 
 
  7. ถ้าปรากฏข้อความ “Can’t select database” ดังภาพด้านล่าง แสดงว่ายังไม่มี
 ฐานข้อมูลทีใ่หพิ้มพ์ http://localhost/phpmyadmin/  เพ่ือเข้าไปสร้างช่ือ ฐานข้อมูล 

 
 

  8. จะปรากฏหน้าเพจ เพ่ือทําการสร้าง ฐานข้อมูล ขึ้นมาใหม่  เลือกตรง Create database 
 ให้ใส่ช่ือ ฐานข้อมูลให้ตรงกับที่เราต้ังไว้ใน Wordpress  แล้วเลือกการเข้ารหัสเป็น utf8_gener_ci 
 แล้วกด  สร้าง แล้วจะได้ฐานข้อมูล เป็นอันเสร็จการสร้างฐานข้อมูล 
 

 

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 16 จาก 50 
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  9.กลับมาที่หน้าเพจ WordPress ทําการกด “Try again” ถ้า สามารถติดต่อกับฐานข้อมูล
 ได้จะปรากฏ ตามรูปด้านล่าง ทําการกด “Run the installation” 

 
 

  10. จะปรากฏหน้าดังรูปด้านล่าง  
 1. Site Title - ใส่ช่ือเว็บไซต์ (ตรงนี้เด๋ียวเข้าไปเปลี่ยนทีหลงัที่หน้า admin ได้) 
 2. Username - เป็น username ทีใ่ช้ Login เข้า WordPress  
 3. Password - เป็น password ที่ใช้ Login เข้า WordPress  
 4. Your E-Mail - ใส่อีเมลของเรา 
 5. Privacy – ไม่ต้องต๊ิกถูก เน่ืองจากเราไม่ได้ online จริง 
(ตรงนี้เป็นการอนุญาตให้ search engine เข้ามาเก็บข้อมูลหรือไม่ เอาไว้ย้ายขึ้น hosting 

จริง ก็ค่อยไปเลือกอนุญาตภายหลังใน Settings ได้) เสรจ็แล้วคลิก Install WordPress 

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 17 จาก 50 

1 2 3



 

 

 

 
 

 11. จะปรากฏเพจ ดังรูปด้านล่าง แล้วทําการกด Log In เพ่ือเข้าสู่หน้าจัดการเว็บ 
 

 

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 18 จาก 50 
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 ขั้นตอนการเขา้ใช้งาน Wordpress 
การบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย WordPress เพ่ือปรับแต่งหน้าเว็บไซต์หรือแก้ไขข้อมลูหรือเพ่ิมเติม 

เน้ือหาของเว็บไซต์น้ันสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์โดยพิมพ์ URL : https://locajhost/wp- 
login.php โดยหน้าแรกน้ีจะเป็นในส่วนของ admin ในระบบจะให้ป้อน Username และ Password แล้ว
คลิกที่ Log in เข้าสู่หน้าตรวจสอบการเข้าใช้งาน 

 

 
 

 
  

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 19 จาก 50 



 

 

 

เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วจะพบหน้าจอแสดงผลและเมนูใช้งานต่าง ๆ 

ส่วนประกอบของ WordPress 

 
-หน้าควบคุม (Dashboard) คือ หน้าข้อความบอร์ด 

- เรื่อง (Posts) คือ การจัดการ Content 

- ไฟล์สื่อ (Media) คือ การจดัการไฟล์ Media 
 

- หน้า (Pages) คือ การจัดการ Pages 

- ความเห็น (Comments) คือ การจัดการการโพสกลับ 

- รูปแบบบล็อก (Appearance) คือ การจัดการรูปแบบเพจ 
 

- ปลั๊กอิน (Plugin) คือ ระบบเสริมสําหรบัจัดการ WordPress 

- ผูใ้ช้งาน (User) คือ การจัดการผู้ใช้งาน 

- เคร่ืองม ือ (Tools) คือ เคร่ืองมือระบบ 
 

- ต้ังค่า (Settings) คือ การจัดการทั่วไป 
 

  

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 20 จาก 50 



 

 

 

หน้าควบคุม (Dashboard) 
Dashboard จะแสดงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับบล็อกทั้งหมด เช่น จาํนวนการโพสข้อความและ 

จํานวนคอมเมนต์ต่าง ๆในเว็บไซต์ และสามารถเขียนบทความใหม่ได้จากหน้า Dash board   ของผู้ใช้งาน
น้ัน ๆมีเมนูในการจัดการภายในเว็บไซต์ของผู้ใช้งานของหน้าควบคุม 
 

 
 

 การใช้งานเมนูเรื่อง (Posts) 
  สําหรับแสดงรายละเอียดบทความที่ได้เขียนไปแล้วว่า ใครเป็นผู้เขียน อยู่ในหมวดหมู่อะไร 
ใช้คําที่ค้นหาว่าอย่างไร และเขียนเมื่อวันที่เท่าไหร่ และสามารถสร้างบทความใหม่ และ การแก้ไขได้ รวมถึง
สามารถค้นหาและจัดเรียงบทความได้จากเมนูน้ีอีกด้วย 

เมนูเรื่อง จะประกอบไปด้วย 
- เรื่องทั้งหมด  (All Posts)  คือ บทความทีถู่กโพสทั้งหมด 
- เขียนเรื่องใหม่  (Add New) คือ การเพ่ิมโพสใหม ่
- หมวดหมู ่ (Categories)  คือ การแบ่งกลุ่มของบทความ 
- ป้ายกํากับ  (Post Tags)  คือ การติดแทก็บทความอ่ืน ๆ เข้ามาที่บทความที่โพส 
 

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 21 จาก 50 

 



 

 

 
 

การเพิ่มหมวดหมู่ (Categories) 
การสร้างหมวดหมู่ ให้ไปที ่Posts > คลิก Categories 

 

ตัวอย่างการสร้างหมวดหมู่ 

 

  

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 22 จาก 50 

1. Name: ใสช่ื่อหมวดหมู่ จะใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้
2. Slug: คือ URL ที่จะแสดงหน้าเว็บ ตรงจุดน้ีแนะนําให ้ 
เขียนเป็นภาษาอังกฤษ เท่าน้ัน 
3. Parent Category: ไม่ต้องเลือก ให้เป็นค่า None ปกติ 
4. Description: คําขยายความใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ 
Categories หรือหมายเหตุต่าง ๆ  
เมื่อใส่ข้อมลูเรยีบร้อย คลิก 5. Add New Category  
สามารถเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบทุก หมวดหมู่ที่ต้องการ 

 

 



 

 

 
ปา้ยกํากบั (Tags) 
การสร้างป้ายกํากับ  ให้ไปที ่Posts > คลกิ Tags 
ใช้จัดหมวดหมู่เน้ือหาที่อยู่ในเว็บไซด์ กําหนดวัตถุประสงค์ให้ทราบว่าเน้ือหาของเรื่องราวเกี่ยวข้อง

กับอะไร 
 

 
ตัวอย่างการสร้างปา้ยกาํกบั 

 

  

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 23 จาก 50 

1. Name: ใสช่ื่อหมวดหมู่ จะใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้
2. Slug: คือ URL ที่จะแสดงหน้าเว็บ ตรงจุดน้ีแนะนําให ้ 
เขียนเป็นภาษาอังกฤษ เท่าน้ัน 
3. Description: คําขยายความใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ 
Categories หรือหมายเหตุต่าง ๆ  
เมื่อใส่ข้อมลูเรยีบร้อย คลิก 4. Add New Category  
 

สามารถเพ่ิมป้ายกํากับ จนกว่าจะได้ครบตามที่ต้องการ 

 



 

 

 

 การใช้งาน ไฟล์สื่อ (Media Library) 
  ไฟล์สื่อ ไฟล์ทีเ่ป็นรูปภาพทุกชนิด แต่ในการสร้างเว็บไซต์นิยมใช้ไฟล์ นามสกุล JPEG PNG 
GIF ไฟล์วีดีโอที่ขนาดไฟล์ไม่เกิด 2 MB ไฟล์เสียง หรือไฟล์อ่ืน ๆที่สามารถแสดงบนเว็บไซต์ได้  
เมนู ไฟล์สื่อ ประกอบด้วย คลังไฟล์สื่อเป็นที่รวบรวม ภายในเมนู Media ผูใ้ช้งานสามารถอัพโหลดไฟล์ 
 
 ส่วนประกอบของ Media Library 
  เมนูไฟล์สื่อจะประกอบไปด้วยคลังไฟล์สื่อ, เพ่ิมไฟล์ใหม่ ในส่วนของคลังไฟล์สื่อ คือ ส่วนที่
แสดงไฟล์ สื่อทั้งหมดที่ถูกใช้งานภายในเว็บไซต์ และสามารถจัดการเพ่ิม,ลบ,แก้ไข และดูรายละเอียดของไฟล์  
 

 
  
 ส่วนต่าง ๆ ของ Media Library 

1. ปุ่มเลือกมุมมองระหว่าง List View กับ Grid View 
2. ปุ่ม Add New ใช้สําหรับอัพโหลดไฟล์สื่อ 
3. Bulk Select คลิกเพ่ือเลือกไฟล์สื่อที่ต้องการลบ 
4. ตัวกรอง (Filter) เพ่ือใช้เลือกดูไฟล์แต่ละประเภท ได้แก่ All Media items, Images, 

Audio, Video, PDFs, Unattached, Mine 
5. ตัวกรอง (Filter) เพ่ือใช้เลือกดูไฟล์แบบแยกวันที่ (Dates) 
6. ช่องสําหรับค้นหาไฟล์สื่อ 

 

 การอัพโหลดไฟลส์ื่อ 
  การเพ่ิมไฟล์สือ่เพ่ือใช้งานบน WordPress จําเป็นต้องใช้วิธีการอัพโหลดเก็บไว้ใน Media 
Library ก่อนจงึจะสามารถนําไปใช้ในเนื้อหาได้ สําหรับการเพ่ิมหรือการอัพโหลดไฟล์สื่อ สามารถทําได้ ดังน้ี 
 

             

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 24 จาก 50 
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 การอัพโหลดผ่าน Media Library 
  ผู้ใช้งานคลิกเลอืกที่ปุ่ม Add New  แล้วกด Select Files เพ่ือเลือกไฟล์ 
 

 
 
 ผู้ใช้งานสามารถใช้วิธีการลากไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปวางลงในหน้าต่าง Media Library โดยตรง 
 

 
 
 ตรวจสอบขนาดของไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดให้มีขนาดเล็กกว่า “ขนาดไฟล์อัพโหลดใหญท่ี่สุด” เพ่ือ
หลีกเลี่ยงปัญหาในการอัพโหลด สามารถอัพโหลดไฟล์ขนาดสูงสุด 2 MB 
 
  

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 25 จาก 50 
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 การแก้ไข ลบ และแสดงไฟล ์
  เมื่อเลื่อนเมาท์ไปอยู่บนแถวของแต่ละไฟล์ จะแสดงเมนูย่อยเพ่ือให้สามารถแก้ไขข้อมลูของ
แต่ละไฟล์ได้ดังน้ี 
 

1. แก้ไข (Edit) - เพ่ือเข้าไปแก้ไขข้อมูลของไฟล์ เช่น การเปลี่ยนช่ือไฟล์ การเขียนคําบรรยาย และ 
ใส่ข้อมลู alt 

2. ลบอย่างถาวร (Delete Permanently) - ลบทีละไฟล์ออกจากเว็บไซต์ 
3. ดู (View) - กดเพ่ือดูภาพใหญ ่

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 26 จาก 50 
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 ขั้นตอนการใชง้านเมนเูพจ (Pages) 
  คือ หน้าจอแต่ล่ะหน้าที่อยู่ในเว็บน้ัน ๆ แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เราต้องการจะแสดง แต่
ละเว็บอาจจะมา หลายหน้าจอ การที่จะจดัการเนื้อหาและรายละเอียดในหน้าจอ สาํหรับ WordPress แบ่ง
ออกเป็นสองเมนู ดังน้ี 
1. หน้าทั้งหมด (All Page) คือ ส่วนที่รวมเอาหน้าจอที่มีการสร้างขึ้นมาใช้งานทั้งหมดเอาไว้ในหน้าจอน้ี 
2. เขียนหน้าใหม่ (Add New) คือ ส่วนของการสร้างหน้าเพจใหม่  
 

 
 
  สามารถสร้างได้โดยไปที่เมนู Pages --> กดปุ่ม เขียนหน้าใหม่ (Add New) ในส่วนบนของ
 หน้าจอหน้าทั้งหมด (All Pages) ก็ได้ เมื่อเข้าสู่ หน้าจอเขยีนหน้าใหม่จะปรากฏหน้าจอและต้อง
 กรอกรายละเอียดดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
  สําหรับหน้าทีส่ร้างใหม่ การเผยแพร่ข้อมลูครั้งแรกเราจะเรียกว่า Publish แต่การกลบัมา
 แก้ไขข้อมูลที่เคยเขียนแล้วจะปรากฎเป็นปุ่ม Update   

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 27 จาก 50 
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         ใส่ชื่อเรื่อง 2

         ใส่รายละเอียด 3

4 



 

 

 
 วิธีการสร้าง Post 
  ไปที่ post > add new จากนั้นให้ใส่เน้ือหาของบทความลงไป 
 

 

 
   
 ในทุก ๆ Post ต้องใส่ลงไป ประกอบด้วย 4 สิ่งน้ี คือ 

1. ช่ือเรื่อง ใส่ได้ทั้งภาษาไทย หรือ อังกฤษ ได้ 
2. เน้ือหา สามารถปรับแต่ง เพ่ิม รูปภาพ ใสส่ขี้อความ ตัวอักษรเล็กใหญ ่
3. Categories (หมวดหมู่) จําเป็นต้องเลือกเพ่ือง่ายต่อการค้นหา 
4. Featured image (รูปภาพหน้าปก) สําหรับโชว์ภาพเมื่อโพสต์ข่าวแล้ว 

 และใน 1 Post สามารถอยู่ในหลาย Categories ได้ 
  

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 28 จาก 50 

1. ใส่ชื่อเรื่อง

     ใส่หมวดหมู่ 

 

2. ใส่เนื้อหา 

4
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 ขั้นตอนการกาํหนดหน้า home (homepage displays) 
  การกําหนดหน้าหลัก จําเป็นต่อหน้าตาเว็บไซต์ขององค์กร เมื่อผู้เข้าชมคลิกไปหน้าอ่ืน ๆ 
และอยากกลับมาหน้าหลัก โดยท่ีไม่ต้อง คลิก Back   
 วิธีการกําหนดหน้า font page มีดังนี ้
คลิกเมนู > settings > reading > เลือกที่ A static page > แล้วเลอืกช่ือหน้าที่เราต้องการให้เป็นหน้า 
Homepage  

 

 
 

 
 หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลองกลับไปดูหน้าบ้านใหม่อีกรอบ หน้าเว็บจะแสดงเป็น page ที่ได้
เลือกไว้ปรากฎข้ึนมา  

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 29 จาก 50 

                                 เลือก
                                 เลือกหนา้แรกที่    
                                  ต้องการ 

 



 

 

 
  ขั้นตอนการสร้างเมน ู
 เมื่อมีหน้า Home เรียบร้อยแล้ว แต่จะยังไม่สามารถคลิกเปิดไปเข้าชมหน้าเว็บอ่ืน ๆ ได้ เพราะยังไม่
มีเมนู ที่จะเช่ือมโยงไปยังหน้าอ่ืน ๆ 
  ดังน้ัน สิ่งที่ต้องทําเป็นลําดับต่อมาคือการสร้างเมนู  มีขั้นตอนการสร้างเมนู ดังน้ี 

  1. เข้าไปที่ เมนู รูปแบบบล็อก (Appearance) 
  2. ไปที่เมนู เมนู (Menus) 
  3. ใหท้ําการสร้างเมนูใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม สร้างเมนูใหม่ (create a new menu) 
  4. สามารถเลือกเมนูจากหน้าที่เราสร้างไว้ ลิงค์และหมวดหมู่ 
  5. สามารถปรับตําแหน ่งเมนูโดยการลากเพ ื่อจัดตําแหน่ง 
  6. เสร็จแล้วใหท้ําการคลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save Menu) 

 

 
 

   

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 30 จาก 50 



 

 

 
 ให้เลือกหน้า Page ที่ต้องการให้แสดงบนเมนู คลิก Add to Menu ให้เรยีบร้อย 
 

 
  นอกจากจะสามารถนํา page มาวางเป็นเมนู ยังสามารถนํา Categories หรือ Post มาวาง
 ที่เมนูได้อีกด้วย 
 

 

 
 
  

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 31 จาก 50 

 

 

 



 

 

 
 นอกจากนี้ยังสามารถเลื่อนลําดับการแสดงเมนูว่าต้องการให้เมนูก่อน หรือหลัง ด้วยการ Drag & 
Drop  รวมถึงหากต้องการให้เมนูไหน เป็น sub menu สามารถลากเมนูน้ันให้อยู่ใต้ของตัวเมนูที่ต้องการได้ 
 

 
 
 นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยน Navigation Label (ป้ายช่ือเมนู) เป็นคําที่ต้องการได้ โดยให้คลิกตรง
มุมขวาที่เป็นลกูศรเล็ก บนแถบเมนู แล้วเข้าไปเปลี่ยนป้ายช่ือเมนูได้ 
 

  

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 32 จาก 50 

สามารถ ลากตําแหน่ง ขึน้ ลง ด้วยการ Drag & Drop 

เปลีย่นแปลงป้ายชื่อ



 

 

 

 Footer 
  Footer คือ สว่นที่แสดงอยู่ด้านล่างของเว็บ และแสดงผลเหมือนกันทุกหน้า ทั้งหน้าที่ page 
และเป็น post การแก้ไขข้อมลูส่วน Footer สามารถปรับแต่งผ่าน Widget  
 

 
 

 
 
footer ปรับแต่งข้อมูลที่ widget สามารถปรับแต่งตามที่สามารปรับแต่งได้ตามต้องการ ตังภาพด้านบน 

  

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 33 จาก 50 

เปลีย่นแปลงป้ายชื่อ 



 

 

 
 ขั้นตอนการตดิตั้งธีม (Theme) 
  ธีม คือ เครื่องมือที่ใช้สําหรับออกแบบ และจัดวาง layout หน้าตาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้
สวยงามในแบบที่ต้องการ มีทั้งแบบฟรี และ แบบเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีให้เลือกมากมาย ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้
งาน ซึ่งในแต่ละ ธีม ก็จะมี ขอ้จํากัดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่จุดประสงค์ที่จะออกแบบให้มเีอกลักษณ์เฉพาะ 
 การติดต้ังธีมผา่นทาง Dashboard 
 ไปที่เมนู Appearance > Themes จากน้ันเลือก Add New เลือกตรงช่อง Search themes เพ่ือ
ค้นหา ธีม ที่มรีูปแบบที่ตรงตามต้องการ ใสค่ําค้นหา เช่น ค้นหาคําว่า “Engineering” ก็จะเห็นธีมที่เก่ียวข้อง
จากไลบารี่ของ wordpress.org ซึ่งธีมเหลา่น้ีสามารถที่จะติดต้ังได้ฟรี และค่อนข้างปลอดภัยมาก จากน้ันกด 
install  

 
 
 เมื่อระบบทําการติดต้ังเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกที่ปุ่ม Live Preview เพ่ือพรีวิว หรือ Activate เพ่ือ
ใช้งานธีมน้ีเลย หรือเลือก Return to Themes page เพ่ือคลิกกลับไปที่หน้าธีม 
 

  

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 34 จาก 50 
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 การปรับแต่ง Theme 
  1. เข้าไปที่เมนู รูปแบบบล็อก (Appearance) 
  2. ไปที่เมนู Theme 
  3. เลือก Theme กดปุ่ม Customize  

 
 

 การปรับแต่ง ธีม ขึ้นอยู่กับ ธีมที่ติดต้ังด้วย แต่ละ ธีมจะม ีคุณสมบัติเฉพาะที่สามรถปรบัแต่งได้
แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับการออกแบบ  

 

   
  

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 35 จาก 50 



 

 

 
 ขั้นตอนการติดต้ังส่วนเสริม (Plugin) 
  ปลั๊กอิน คือ เครื่องมือเพ่ิมฟังช่ันการใช้งานเว็บ WordPress ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็น
เสมือนส่วนที่เสริมเพ่ิมประสทิธิภาพการทํางานของเว็บไซต์ให้ทํางานไปตามจุดประสงค์ที่ต้องการ การติดต้ัง 
ควรเลือก ที่จาํเป็นสําหรับหน่วยงานจริง ๆ ปลั๊กอินที่เลอืกอาจมีคุณสมบัติที่คล้ายกัน เมื่อติดต้ังไปแล้วมีทั้ง
เสริมกัน หรือขัดแย้งกันได้ ควรศึกษาปลั๊กอินที่จะติดต้ังก่อนเพ่ือให้ได้การทํางานที่ตรงตามความต้องการมาก
ที่สุด 
  การติดต้ังปลั๊กอินก็ทําเช่นเดียวกัน แต่ไปที่เมนู Plugins > Add New แทน และทําการ
ค้นหาปลั๊กอินที่ต้องการในช่อง Search 
 

  
 

 

 เมื่อได้ ปลั๊กอินที่ต้องการ ให้กด Install Now เมื่อติดต้ังเรียบร้อย ปลั๊กอินที่ติดต้ังจะเปลี่ยนจาก 

Install New เป็น Activate ให้ทําการกด เพ่ือเปิดใช้งาน ปลั๊กอิน เป็นอันเสร็จสิ้นการติดต้ัง ปลั๊กอิน 
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 ขั้นตอนการย้าย เว็บไซต์ สู ่โฮส ใช้งานจริง  
  เว็บไซต์ของหน่วยงานที่ทําการพัฒนาสําเร็จเรียบร้อย ผ่านการ อนุมัติจากผู้บริหารคณะแล้ว 
ทางผู้ปฏิบัติต้องทําการเผยแพร่เว็บไซต์สู่การใช้งานจริง โดยการอัพโหลดสู่ โฮส ที่ให้บริการโดยศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัล ขององค์กร ในส่วนน้ีจะอธิบายถึงการนําฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์
ที่ย้ายจาก โฮสจําลองไปสู่โฮสจริง โดยมีลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
  1. นําข้อมูลที่ เก็บในระบบฐานข้อมูลจําลอง php myadmin ออกมา โดยเข้าไปยัง 
http://localhost/phpmyadmin แล้วเลือกฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น ส่งออกมาเป็นไฟล์ .sql กด Go เพ่ือทํา
การ Export  แล้วทําการเซฟไฟล์ไว้ ดังภาพ 
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 2. แก้ไขการต้ังค่าในไฟล์ .sql ที่ทําการ export ออกมาเมือ่สักครู ่
  ทําการเปิดไฟล์ในโปรแกร edit plus 
  กด Ctrl+H 
  คลิกที่แท็บ Replace 
  ตรง Find what ให้ใส่คําว่า localhost 
  ตรง Replace with ให้ใส่ช่ือ Domain หรอืช่ือเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่ทําการจดไว้ 
  คลิกที่ Replace All แล้วทําการ Save ไฟล์ให้เรียบร้อย 
 ในส่วนน้ีจะเป็นแค่การนําช่ือ Domain ของคุณมาแทนที่คาํว่า localhost  
 

 
 
 3. Import .sql file เข้าสู่ฐานข้อมูล 
  นําไฟล์ที่เราทําการแก้ไขเรียบร้อยเมื่อสักครู ่ Import เข้าไปใน Database ที่ได้ทําการสร้าง
  ไว้กับทาง โฮส คลิกที่เลือกไฟล์ แล้วเลือกไฟล์ .sql ที่ทําการปรับแก้ไว้  
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 เมื่อเลือกไฟล์เสร็จเรียบร้อยกดที่ Go เพ่ือทําการ Import 
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 4. เปลี่ยนช่ือ URL ของหน่วยงาน ในตาราง ent_options  
 

 
 

  คลิกเข้าไปยัง ent_options จากน้ัน  ให้เลอืก Edit  option_name ช่ือว่า siteurl 
คลิกเข้าไป แลว้ทําการเปลี่ยน option_value ให้เป็น โดเมนของหน่วยงาน เสร็จแล้ว กด Go 
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  หลักจากน้ัน คลิกเข้าไปยัง ent_options อีกครั้ง จากน้ัน  ให้เลือก Edit  option_name 
ช่ือว่า home คลิกเข้าไป แลว้ทําการเปลี่ยน option_value ให้เป็น โดเมนของหน่วยงานเช่นกัน เสร็จแล้ว 
กด Go 
 

 
 

 
 
 5. แก้ไขการต้ังค่าใน wp-config 
 โดยไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงาน ให้ทําการเลือกไฟล์ที่ช่ือ ว่า wpconfig.php โดยใช้
โปรแกรม edit plus เปิดขึ้นมา แล้วทําการปรับแก้ไข ใหต้รงกับฐานข้อมูลของ โฮสจรงิ เพ่ือสามารถเช่ือมต่อ
ฐานข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานได้ดังภาพ 
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 ปรับแก้ไข ไฟล์ wpconfig.php เปลี่ยน DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD,DB_HOST 
เสร็จแล้วบันทกึไฟล์ให้เรียบรอ้ย  
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 6. ทําการ upload ไฟล์ขึ้น Host จริง  
  ผู้ปฏิบัติได้ใช้โปรแกรม FileZilla ทําการ upload ไฟล์ขึ้น Host จริง ซึ่งไม่ยุ่งยากใน
 การดําเนินการ ใส ่Host :ช่ือโดเมนของเรา Username : Password และ Port ใส่เป็น 22 
 

 
 
 เมื่อทําการเช่ือต่อเรียบร้อย ให้ หาไฟล์ทางช่องซ้าย เพ่ืออัพโหลดไปยังช่องด้านขวา ช่องด้านขวาเป็ฯ 
โฮสจริงที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้วางไว้ไฟล์ที่ /var/www/html  แล้วอัพโหลด อาจใช้เวลาสักพักขึ้นอยู่กับ
ความเร็วอินเทอร์เน็ต เมื่ออัพโหลดเรียบร้อย ลองทอสอบเข้าโดเมนของหน่วยงานดู เป็นอันเสร็๗สิน้การอัพ
เว็บไซต์ลง โฮสจริง 
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ช่องทางซ้าย 

ช่องทางขวา 
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การควบคุมเอกสาร 
 1. เอกสารต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารก่อนการเผยแพรสู่่เว็บไซต์ 
 2. ข้อมูลที่จะนําเผยแพร่สู่เว็บไซต์ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารก่อนเท่าน้ัน 
 3. เมื่อมีการอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ต้องสํารองฐานข้อมูลของเว็บไซต์ทุกครั้ง 
ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน/ฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติ  
 ในการปฏิบัติงานควรมีข้อมูลสารสนเทศ/ฐานข้อมูลในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. ข้อมูลเก่ียวกับการทําเว็บไซต์ด้วยระบบบริหารจัดการเว็บ 
 2. ข้อมูลหน่วยงานที่จัดทําเว็บไซต์ 
 3. ข้อมูลรูปภาพ เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้สําหรับจัดทําเว็บไซต์ 
 4. ข้อมูลความต้องการของระบบที่ใช้สําหรับสร้างเว็บไซต์ 
 5. ข้อมูลระบบเครือข่ายของหน่วยงาน 
 6. ฐานข้อมลูทีใ่ช้สําหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์ 
 7. แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะ 
 8. แบบฟอร์มขอพัฒนาเว็บไซต์ 
 9. แบบประเมนิออนไลน์ เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ/เทคนิคการปฏิบัติงาน/ปญัหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและพฒันางาน 
 ข้อเสนอแนะ/เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 1) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในด้านการออกแบบ สร้างสรรค์ มมุมอง ทนัสมัย ให้กับเว็บไซต์ 
 2) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในด้านฐานข้อมูลทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูล ว่าเป็นประเภทใด   
 3) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เก่ียวกับระบบท่ีนํามาช่วยจัดการบริหารเว็บไซต์ ที่เหมาะสม 
 4) ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาเมื่อเกินขอ้ผิดพลาดเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ 
    เว็บไซต์ 
 5) ผู้ปฏิบัติงานต้องติดตามข่าวสาร เหตุการณ์ เก่ียวกับระบบบริหารจัดการเว็บ เพ่ือป้องกันช่องโหว่ที่
 นําความเสียหายมายังเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 
 6) ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับ ธีม  คืออะไร ใช้เป็นส่วนประกอบอะไรในการบริหารจัดการเว็บไซต์
    ได้ 
 7) ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจถึงส่วนเสริม หรอืปลั๊กอินที่สามารถนํามาช่วยให้ตรงตามความต้องการของ
    เว็บไซต์หน่วยงานให้ได้  
 8) ผู้ปฏิบัติงานควรมีเครือขา่ยเกี่ยวกับทําระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ในหน่วยงาน เพ่ือแลกเปลี่ยน
      ประสบการณ์ทํางานซึ่งกันและกันได้ 
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9) ผู้ปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสอบถามข้อมูลเก่ียวกับ 
 ระบบสารสนเทศขององค์กรอยู่ตลอดเวลา 
 10) ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจถึงพระราชบัญญัติ  ว่าด้วยเรื่องการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 ฉบับปัจจุบัน เพ่ือไม่ให้เป็นการละเมิดข้อมูลในการจัดทําระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ 

11) ผู้ปฏิบัติงานจะต้องไปเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของหน่วยงานลงบนระบบบริหารจัดการ 
 เว็บไซต์โดยไม่ทางใดก็ทางหน่ึงเด็ดขาด 
 12) ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ  เก่ียวกับระบบบริหารจัดการเว็บไซต์อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้
 ได้ข้อมูลที่ทันสมัย 

 
ปัญหาอุปสรรค 

 1) ผู้ปฏิบัติงานยังต้องเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจในระบบบริหารจัดการเว็บ ให้เพ่ิมมากขึ้น 
 2) ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ในด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถนําเว็บไซต์ไปสู่เว็บไซต์ติดอับดับที่ดีขึ้น 
 3) ผู้ปฏิบัติงานยังต้องใช้ ส่วนต่าง ๆของระบบบริหารจัดการเว็บที่เป็นบริการไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการ
 จัดทํา จึงได้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้ไม่เต็มที่ 
 
 แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 
 1) แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจ เก่ียวกับการทําระบบบริหารจัดการเว็บไซต์  ระหว่าง
 หน่วยงานที่ใช้ระบบเดียวกับหน่วยงานที่ผู้ปฏิบัติจัดทํา 
 2) ค้นหาความรู้จากสื่อออนไลน์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทําเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ได้มากที่สุด 
 3) ศึกษาความจําเป็น ความคุม้ค่า ประมาณการ ถ้าต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ส่วนเสรมิ รูปแบบใน
 การบริหารจัดการเว็บไซต์ เพ่ือเสนอผู้บริหารถึงความจําเป็นในการจัดซือ้ 
 

  

 คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซตด์้วย ระบบการจัดการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
ช่ือหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร : 62.6034.16.001 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  วันท่ีเริ่มใช้ : 20 พฤศจิกายน 2562 หน้า 50 จาก 50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


