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เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

การใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้บน G-Cloud
ศูนย์สารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้  

กรมป่าไม้



   

คํานํา 

ด้วยกรมป่าไม้ได้พัฒนาระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้บนระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud :  

G-Cloud) ขึ้นมาเพ่ือทดแทนระบบเว็บไซต์เดิม ซึ่งถูกใช้งานมาต้ังแต่ปี 2553 และเพ่ือให้ระบบสนับสนุน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่น้ี จะรองรับการทํางานบนเว็บบราวเซอร์ 

และอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆ รวมถึงสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตด้วย นอกจากน้ี ศูนย์สารสนเทศยังได้นําระบบดังกล่าว

วางไว้บน G-Cloud ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทั้ง

ภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังน้ัน เพ่ือเป็นการถ่ายทอดวิธีใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ และร่วมหารือในการ

ปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น จึงได้จัดทําเอกสารฉบับน้ีขึ้นมาเพ่ือใช้ประกอบการอบรมการใช้งานระบบ

เว็บไซต์กรมป่าไม้บน G-Cloud  
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แบบฝึกหัด 

1 เปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่าน 
เปลี่ยนแปลงขอ้มูลส่วนตัวใหเ้ป็นปัจจุบัน และเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเพ่ือความปลอดภัย 

ในบทน้ี ท่านจะ: 

 เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ 

 เปลี่ยนแปลงขอ้มูลส่วนตัวและรหัสผ่าน 

 กู้คืนรหัสผ่าน 

  



แบบฝึกหดัท่ี 1 เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่าน 2 

1.1 เข้าสู่ระบบ 

1) เปิดเว็บบราวเซอร์ แล้วเข้าไปที่ URL: http://new.forest.go.th แล้วเลื่อนหน้าจอลงมาจนพบส่วน 

สมาชิก ที่เมนูด้านขวา จากน้ันเลือกเมนู เข้าสูร่ะบบ 

 

 

2) เมื่อพบหน้าสําหรับใช้เข้าสู่ระบบ  ให้กรอกช่ือผู้ใช้และรหสัผ่านที่ได้รับจากระบบทางอีเมลที่ท่านได้

ลงทะเบียนไว้ จากน้ันกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 

ท่านสามารถเข้าไปที่ URL: http://new.forest.go.th/wp-admin เพ่ือเข้าสู่ระบบโดยตรง 

หากท่านลืมรหสัผ่าน โปรดข้ามไปทําแบบฝึกหัดที่ 1.4 ก่อน 
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3) จะพบหน้าควบคุม ทีใ่ช้สําหรับจัดการเน้ือหาในเว็บไซต์ 

 

1.2 เปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่าน 

4) นําเมาส์ไปช้ีไว้ที่มุมบนขวา (สวัสดี <ช่ือ-สกุล>) จะปรากฏเมนูสําหรับใช้จัดการข้อมูลส่วนตัว ให้เลือก

เมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของฉัน 

 
5) เลื่อนลงมาเพ่ือตรวจทานข้อมูลของท่าน และปรับแก้ข้อมลูให้ถูกต้อง 
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6) เลื่อนลงไปอีก แล้วทดลองเปลี่ยนรหัสใหม่ โดยอาจจะเติมข้อความ เช่น rfd, aec หรือ mnre ต่อท้าย

รหัสผ่านเดิม จากน้ันกดปุ่ม อัปเดตข้อมูลสว่นตัว 

 
7) หากอัปเดตสําเร็จ ระบบจะขึน้ข้อความแจ้งว่า “อัปเดตข้อมูลแล้ว” 

 

1.3 ออกจากระบบ 

8) นําเมาส์ไปช้ีไว้ที่มุมบนขวา (สวัสดี <ช่ือ-สกุล>) แล้วเลือกเมนู ออกจากระบบ 

 
9) เข้าสู่ระบบอีกคร้ัง โดยใช้รหัสผ่านที่ได้ต้ังขึ้นใหม ่

1.4 กู้คืนรหัสผ่าน 

หากท่านลืมรหสัผ่าน หรือไมส่ามารถเข้าถึงบัญชีได้  สามารถทําตามขั้นตอนต่อไปน้ีเพ่ือรีเซ็ทรหัสผ่านใหม่ได้ 

10) ไปที่หน้าเข้าสู่ระบบ จากน้ันกดตรงคําว่า คุณจํารหสัผ่านไม่ได้? 
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11) กรอกช่ือผู้ใช้ หรือ อีเมล จากน้ันกดปุ่ม ขอรหัสผ่านใหม่ 

 
12) หากพบผู้ใช้ หรืออีเมลดังกล่าวในฐานข้อมลู ระบบจะแจ้งให้เช็คอีเมล 

 
13) ให้เช็คอีเมล แล้วกดลิงค์ที่ได้รับ 
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14) ต้ังรหัสผ่านใหม่ จากน้ันกดปุ่ม ลา้งคา่รหสัผ่าน 

 
15) หากเปลี่ยนรหัสผ่านสําเร็จ ระบบจะแจ้งว่า “รหัสผ่านของคุณถูกต้ังค่าแล้ว” ใหค้ลิก เข้าสูร่ะบบ เพ่ือ

เข้าสู่ระบบแลว้ใช้งานตามปกติ 
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แบบฝึกหัด 

2 ตัง้ค่าเว็บไซต์ที่สร้างขึน้มาใหม่ และกําหนดโครงสร้างของเนื้อหา 
กําหนดข้อมูลพ้ืนฐานของเว็บไซต์ เช่น ช่ือเว็บ, คําโปรย, ข้อมูลที่จะถูกนํามาแสดงในหน้าแรก เป็นต้น 

ในบทน้ี ท่านจะ: 

 กําหนดช่ือและคําโปรย 

 เลือกข้อมูลที่จะถูกแสดงในหน้าแรก 

 กําหนดโครงสร้างเน้ือหาโดยใช้หมวดหมู ่

 สร้างและจัดวางเมนู 

 สร้างและจัดวางวิดเจ็ต 

  



แบบฝึกหดัท่ี 2 ตัง้ค่าเวบ็ไซต์ท่ีสรา้งขึ้นมาใหม่ และกาํหนดโครงสร้างของเน้ือหา 8 

2.1 กําหนดช่ือและคําโปรย 

1) ที่เมนูด้านซ้าย เลือก ต้ังค่า > ทั่วไป จะพบหน้าที่ใช้ปรับแต่งการต้ังค่าพ้ืนฐานของเว็บไซต์ 

 
2) เปลี่ยน หัวข้อเว็บ ให้ตรงกับช่ือหน่วยงานของท่าน และเปลี่ยน คาํโปรย ให้เป็นวิสัยทัศน์ของ

หน่วยงาน หรือหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน 

 
3) เมื่อเปลี่ยนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้เลื่อนลงมาเพ่ือกดปุ่ม บันทึกการเปลีย่นแปลง หากสําเร็จ ระบบ

จะแจ้งว่า “บันทึกการต้ังค่าแล้ว” 

 
4) นําเมาส์ไปช้ีไว้ที่เครื่องหมายรูปบ้านซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าจอแล้วเลือก เย่ียมชมเว็บไซต์ เพ่ือกลับไป

สังเกตความเปลี่ยนแปลง 

 

 

2.2 เลือกข้อมูลที่จะถูกแสดงในหน้าแรก 

ท่านสามารถเลือกให้ข้อมลูแสดงในหน้าแรกได้ 2 แบบ คอื ก. เลือกให้แสดงเรื่องล่าสุดที่เผยแพร่ไป หรือ ข. 

เลือกแสดงหน้าที่ท่านสร้างไว้ 

  

สามารถคลิกเคร่ืองหมายรูปบ้านแทนการเลือกเมนู เย่ียมชมเว็บไซต์ ได้ 
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5) ที่หน้าเว็บ เลื่อนลงมาจนพบส่วน หนา้ ที่อยู่ในแถบด้านซา้ย ให้ทดลองเลือกเมนู หน้าตัวอย่าง 1  

หน้าตัวอย่าง 2 และ หนา้ตัวอย่าง 3 เพ่ือดูเน้ือหาในแต่ละหน้า 

 
6) กลับไปที่หน้าควบคุมโดยนําเมาส์ไปช้ีไว้ที่เครื่องหมายรูปหน้าปัดซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าจอแล้วเลือก 

หน้าควบคุม 

 

 

7) ที่เมนูด้านซ้าย เลือก ต้ังค่า > การอ่าน จะพบหน้าที่ใช้ปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลเน้ือหาเบ้ืองต้น 

 
8) ในส่วน การแสดงหน้าแรก ให้เปลี่ยนไปเลอืก หน้าคงท่ี จากน้ันปรับค่าดังน้ี 

หน้าแรก: หน้าตัวอย่าง 2  หน้าเรื่อง: หน้าตัวอย่าง 3 

 

สามารถคลิกเคร่ืองหมายรูปหน้าปัดแทนการเลือกเมนู หน้าควบคุม ได้ 
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9) เลื่อนลงมาเพ่ือกดปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง หากสําเร็จ ระบบจะแจ้งว่า “บันทึกการต้ังค่าแล้ว” 

 
10) กลับไปที่หน้าเว็บไซต์เพ่ือสังเกตความเปลี่ยนแปลง 

11) เลื่อนลงมาจนพบส่วน หน้า ที่อยู่ในแถบด้านซ้าย แล้วทดลองเลือกเมนู หน้าตัวอย่าง 3 อีกคร้ังเพ่ือ

สังเกตความเปลี่ยนแปลง 

12) ทําตามขั้นตอนที่ 6-8 อีกคร้ัง แต่ครั้งน้ีเปลี่ยน การแสดงหน้าแรก เป็น เรื่องลา่สุดของคุณ แทน 

13) กลับไปที่หน้าเว็บไซต์เพ่ือสังเกตความเปลี่ยนแปลง 

2.3 กําหนดโครงสร้างเนื้อหา 

การกําหนดโครงสร้างเน้ือหา ช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บสามารถค้นหาเรื่องที่ตนเองสนใจได้ง่ายย่ิงขึ้น สามารถทําได้ 2 

วิธี คือ ก. ใช้หมวดหมู่ และ ข. ใช้ป้ายกํากับ (แทก็)  โดยเอกสารฉบับน้ีจะครอบคลุมถงึเฉพาะการจัด

โครงสร้างโดยใช้หมวดหมู่เท่าน้ัน 

14) กลับไปที่หน้าควบคุม จากน้ันเลือก เรื่อง > หมวดหมู่ 

 
15) ในแบบฟอร์มทางฝั่งด้านซ้ายมือของหน้าจอ เพ่ิมหมวดหมู่ ข่าว ขึ้นมา โดยให้มีรายละเอียดดังน้ี 

ชื่อ: ข่าว Slug: news 

จากน้ันกดปุ่ม สร้างหมวดหมู่ใหม่ 

 

Slug คือช่ือหมวดหมู่ที่จะไปปรากฏใน address bar ขณะที่เรียกดูหมวดหมู่น้ันๆ  ซึง่จากการกําหนด

ตามตัวอย่างข้างต้น จะได้ URL ของหมวดหมู่ข่าวเป็น new.forest.go.th/test/category/news 

 



แบบฝึกหดัท่ี 2 ตัง้ค่าเวบ็ไซต์ท่ีสรา้งขึ้นมาใหม่ และกาํหนดโครงสร้างของเน้ือหา 11 

 
16) ทําตามขั้นตอนที่ 15 ซ้ํา โดยเพ่ิมหมวดหมู่อีก 2 หมวดหมู่ดังต่อไปน้ี 

ชื่อ: รายงาน Slug: reports 

ชื่อ: บทความ Slug: articles 

17) เพ่ิมหมวดหมู่อีก 2 หมวดหมู่ แต่ครั้งน้ีให้ไปสังกัดเป็นหมวดหมู่ย่อยอยู่ภายใต้หมวดหมู่ รายงาน 

ชื่อ: ประจําเดือน Slug: monthly ป้ายกํากับหลกั: รายงาน 

ชื่อ: ประจําปี Slug: yearly ป้ายกํากับหลกั: รายงาน 
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18) ในฝั่งด้านขวาของหน้าจอ จะแสดงหมวดหมู่ทั้งหมดที่ท่านได้สร้างขึ้น ให้นําเมาส์ไปช้ีตรงรายการที่

สนใจ จากน้ันกดคําว่า ดู 

 
ท่านจะยังไม่พบเน้ือหาใดๆ ในหมวดหมู่ดังกล่าว เน่ืองจากยังไม่มีการสร้างเร่ืองที่ใช้หมวดหมู่น้ันๆ  

โดยท่านจะได้ทดลองสร้างเน้ือหาในแบบฝึกหัดบทถัดไป 

2.4 สร้างและจัดวางเมนู 

หลังจากที่ท่านได้สร้างหมวดหมู่ และกลับไปดูในหน้าเว็บไซต์แล้ว ท่านอาจจะยังไม่เห็นว่าหมวดหมู่ดังกล่าวอยู่

ที่ใด และผู้เข้าชมเว็บไซต์จะเข้าไปดูเน้ือหาในหมวดหมู่น้ันได้อย่างไร  การสร้างเมนู จะเป็นการรวบรวม

หมวดหมู่ หน้า หรือลิงค์ เพ่ือนําไปจัดแสดงให้ผู้เข้าชมเว็บสามารถใช้งานได้ 
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19) หากท่านไม่ได้อยู่ในหน้าควบคุม กลับไปยังหน้าควบคุม จากน้ันเลือก รปูแบบบล็อก > เมนู 

 
20) ในหน้าจัดการเมนูด้านขวา คลิกคําว่า สรา้งเมนูใหม่ 

 
21) ต้ังช่ือเมนู จากน้ันกดปุ่ม สรา้งเมนู (ปุ่มบนหรือปุ่มล่างก็ได้) 

 
22) ที่ฝั่งด้านซ้ายของหน้าแก้ไขเมนู  ดูว่ารายการ หนา้ ถูกเลือกอยู่ หากยังไม่ถูกเลือก ใหค้ลกิเลือก 

23) เลือกแท็ป ดูทัง้หมด เพ่ือแสดงหน้าทั้งหมดที่มี  แล้วใส่เครื่องหมายถูกหน้ารายการ หน้าแรก และ 

หน้าตัวอย่าง 2 จากน้ันกดปุ่ม เพิ่มลงเมน ู
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24) เปลี่ยนไปเลือกรายการ ปรับแต่งลิงค ์

25) กรอกรายละเอียดของลิงค์ตามน้ี 

URL: http://forest.go.th ลิงก์ข้อความ: เว็บไซต์กรมป่าไม้ 

จากน้ันกดปุ่ม เพิ่มลงเมน ู

 
26) เปลี่ยนไปเลือกรายการ หมวดหมู่ 

27) เลือกแท็ป ดูทัง้หมด เพ่ือแสดงหมวดหมู่ทั้งหมดที่มี  แล้วกด เลือกทั้งหมด เพ่ือเลือกหมวดหมู่ทั้งหมด

ในเว็บไซต์ จากน้ันกดปุ่ม เพิม่ลงเมน ู
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28) ในฝั่งขวาของหน้าแก้ไขเมนูในตอนน้ี จะเป็นรายการเมนูที่ท่านได้กดเพ่ิมมาทั้งหมด ให้กดปุ่ม บันทกึ

เมนู (ปุ่มบนหรือปุ่มล่างก็ได้) เพ่ือบันทึกเมนูที่เพ่ิงสร้างขึ้นมาใหม่น้ี 

 
หากท่านกลับไปเปิดหน้าเว็บไซต์ จะยังไม่พบเมนูที่เพ่ิงสร้างขึ้นมาใหม่  ทั้งน้ี เป็นเพราะว่าท่านยัง

ไม่ได้จัดวางเมนูไว้บนที่ใดๆ ของหน้าเว็บไซต์ 

29) ในส่วน การต้ังค่าเมนู > ที่อยู่ Theme ใสเ่ครื่องหมายถูกหน้ารายการ เมนูหลัก จากนั้นกดปุ่ม 

บันทึกเมน ู

 

 

30) กลับไปที่หน้าเว็บไซต์เพ่ือสังเกตความเปลี่ยนแปลง ครั้งน้ีจะเห็นว่าเมนูได้ถูกแสดงขึ้นมาแล้ว แต่มสีิ่งที่

ต้องปรับแก้อยู่ 2 ประการ คอื 

- หมวดหมู่ย่อย ประจําเดือน ควรจะอยู่ภายใต้หมวดหมู่ รายงาน 

- หมวดหมู่ ไม่มีหมวดหมู่ ถูกเพ่ิมมาโดยที่ไม่ต้องการ 

 

รายการที่อยู่ภายใต้ ที่อยู่ Theme น้ี จะขึ้นอยู่กับธีมที่ท่านเลือกใช้ (อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที ่4)  

โดยเอกสารฉบับน้ีจะอ้างอิงตัวเลือกต่างๆ จากธีม Customizr for RFD เป็นหลัก 
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31) กลับไปที่หน้าแก้ไขเมนู คลกิรายการ ประจําเดือน ค้างไว้ แล้วเลื่อนเมาส์ไปทางขวา จนกระทั่งรอย

ประที่อยู่ด้านหลังรายการเลื่อนไปทางขวา จากน้ันปล่อยเมาส์ 

 
32) คลิกเคร่ืองหมายสามเหลี่ยมด้านหลังรายการ ไม่มีหมวดหมู่ จากน้ันกด ลบออก 

 
33) กลับไปที่หน้าเว็บไซต์เพ่ือสังเกตความเปลี่ยนแปลง 

2.5 สร้างและจัดวางวิดเจ็ต 

วิดเจ็ต จะช่วยเพ่ิมเน้ือ/คุณสมบัติเพ่ิมเติมลงบน แถบด้านข้าง/แถบด้านล่าง ในเว็บไซต์ของท่าน ตัวอย่างวิด

เจ็ตที่มีใหใ้ช้ ได้แก่ ช่องค้นหา ปฏิทิน รายการเรื่องล่าสุด เมนูสําหรับสมาชิก Tag Cloud เป็นต้น

 

34) กลับไปยังหน้าควบคุม จากน้ันเลือก รูปแบบบล็อก > วิดเจ็ต 

 

  

แถบด้านข้าง/แถบด้านลา่ง คือ พ้ืนที่ที่มีไว้สําหรับจัดวางวิดเจ็ต โดยจะแตกต่างกันออกไปตามธีมที่ท่าน

เลือกใช้ (อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 4)  โดยเอกสารฉบับน้ีจะอ้างอิงตําแหน่งของแถบต่างๆ ตามธีม 

Customizr for RFD เป็นหลัก 
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35) ในฝั่งซ้ายจะเป็นรายการวิดเจ็ตที่ท่านสามารถเลือกมาใส่ในเว็บไซต์ได้ ส่วนฝั่งขวาจะเป็นตําแหน่งของ

วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ 

 
36) ที่ฝั่งด้านขวา ทดลองคลิกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมท้ายรายการ แถบด้านซ้าย จะพบกับรายการของ

วิดเจ็ตที่ถูกจัดวางไว้บนเว็บไซต์อยู่แล้ว 
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37) ที่ฝั่งด้านซ้าย คลิกรายการ ขอ้ความ ค้างไว้แล้วลากมาปลอ่ยใน แถบ widget ด้านล่าง 2 

 
38) ในช่อง ข้อความ ที่ปรากฏขึน้มา กรอกที่อยู่ของหน่วยงานท่านลงในช่องกรอกข้อความด้านล่าง

จากน้ันกดปุ่ม บันทึก 

 
39) กลับไปที่หน้าเว็บไซต์ แล้วเลือ่นลงไปดูด้านล่างจนสุดเพ่ือสังเกตความเปลี่ยนแปลง 

40) กลับไปที่หน้าแก้ไขวิดเจ็ต ในฝั่งด้านขวา ทดลองคลิกรายการ ข้อความ (ซึ่งมีที่อยู่ของหน่วยงาน) ค้าง

ไว้แล้วลากไปปล่อยใน แถบ widget ด้านล่าง 2 จากน้ันกลับไปที่หน้าเว็บไซต์เพ่ือสังเกตความ

เปลี่ยนแปลง 
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41) กลับไปที่หน้าแก้ไขวิดเจ็ต โดยคร้ังน้ีให้เพ่ิมวิดเจ็ตเข้าไปในหน้าเว็บโดยใช้อีกวิธีหน่ึง คือคลิกที่รายการ 

ปรับแต่งเมนู แล้วเลือก แถบด้านซ้าย จากน้ันกดปุ่ม เพิม่วิดเจ็ต 

 
42) ในรายการ ปรบัแต่งเมน ูที่ถกูสร้างขึ้นมาใหม่ ให้ปรับค่าตามน้ี 

หัวข้อ: เมนูด้านข้าง 

เลือกเมน:ู เมนูแรกของฉัน 

จากน้ันกดปุ่ม บันทึก 

 
43) กลับไปที่หน้าเว็บไซต์เพ่ือสังเกตความเปลี่ยนแปลง 

 
44) หาวิธีลบวิดเจ็ต หน้า ที่อยู่ใน แถบด้านซ้าย ของเว็บไซต์ 

คําใบ้: เปลี่ยนสามเหลี่ยมควํ่าให้กลายเป็นสามเหลี่ยมหงาย 

จะเห็นได้ว่าเมนูที่ปรากฏขึ้นในแถบด้านข้างน้ัน เป็นเมนูเดียวกันกับที่ท่านได้เคยสร้างไว้ หากท่าน

ประสงค์ที่จะให้เมนูน้ีแตกต่างไปจากเมนูด้านบน สามารถทําตามขั้นตอนที่ 20-32 ซ้ํา เพ่ือสร้างเมนูใหม่ 

จากน้ันจึงเลือกเมนูที่ท่านสร้างขึ้นใหม่ในวิดเจ็ต ปรับแต่งเมนู ข้างต้น 

รายการวิดเจ็ตที่มีให้เลือก ขึน้อยู่กับธีมและส่วนเสริม (ปลั๊กอิน) ทีใ่ช้ 
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แบบฝึกหัด 

3 จัดการเนื้อหา 
เพ่ิม ลบ แก้ไขเน้ือหาต่างๆ บนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง (posts) หน้า (pages) หรือความเห็น (comments) 

ในบทน้ี ท่านจะ: 

 เพ่ิม ลบ แก้ไข เรื่อง 

 เพ่ิม ลบ แก้ไข หน้า 

 ใช้ Visual Editor เพ่ือ 

o จัดรูปแบบเน้ือหา 

o แทรกรูปภาพและไฟล์เอกสาร 

o สร้างอัลบ้ัมรูปภาพ 

 จัดการความเห็น 
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3.1 เพ่ิม ลบ แก้ไขเรื่อง 

1) นําเมาส์ไปช้ีไว้ที่เมนู สร้างใหม่ ในบริเวณด้านบนของหน้าจอ จากน้ันเลอืก เรื่อง 

 
จะพบกับหน้าที่ใช้ในการสร้างเร่ือง 

 
2)  ให้ต้ังช่ือเรื่องเป็น อบรมการใช้เว็บไซต์ใหม่ 

 
3) จากน้ันเลือกหมวดหมู่ ข่าว (โดยทั่วไป หมวดหมู่ จะอยู่ทางฝั่งขวาของหน้าจอ) 
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4) ในช่องบริเวณกลางหน้าจอ เราจะเรียกส่วนน้ีว่า Visual Editor ซึ่งมลีักษณะการทํางานคล้ายๆ กับ

โปรแกรม Microsoft Word กล่าวคือจะมีเคร่ืองมือไว้ช่วยในการจัดรูปแบบข้อความ เปลี่ยนสี

ตัวอักษร สร้างลิงค์ แทรกรูปภาพ ฯลฯ  ในที่น้ีให้กดปุ่ม เปิด/ปิด แถบเคร่ืองมือ (      ) เพ่ือแสดง

เครื่องมือส่วนที่เหลือ 

 
จะพบว่ามีเครื่องมือเพ่ิมขึ้นมาอีก 1 แถว 

5) ทดลองพิมพ์ข้อความตามภาพประกอบด้านล่าง 

 
6) คลิกลาก (highlight) ข้อความในบรรทัดที ่2 จากน้ันกดปุ่ม เพิ่ม/แก้ไขลิงก์ (   )  

 
7) ในหน้า เพิ่ม/แก้ไขลิงก์ กรอกรายละเอียดดังน้ี 

URL: http://new.forest.go.th/course2558 

 เปิดลิงก์ในหน้าต่างหรือแท็บใหม ่

จากน้ันกดปุ่ม เพิ่มลงิก์ 
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8) ในส่วน เผยแพร่ ให้กดปุ่ม เผยแพร่ 

 
9) กลับไปที่หน้าเว็บไซต์เพ่ือดูผลลัพธ์ 
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10) กดปุ่ม แก้ไข ท้ายเรื่อง อบรมการใช้เว็บไซต์ใหม่ เพ่ือกลับเข้าไปแก้ไขเร่ืองดังกล่าวอีกคร้ัง 

11) ใน Visual Editor คลิกที่ช่องว่างด้านหลังประโยค “วันน้ีอบรมวิธีใช้เว็บไซต์ใหม ่สนุกจงัเลย” 

 
12) กดปุ่ม เพิ่มป้ายกํากับอ่านเพ่ิมเติม (    ) 

 
13) เลื่อนลงมาจนพบส่วน รูปพเิศษ จากน้ันคลกิ ต้ังรูปพิเศษ 

14) คลิกเลือกรูปตามภาพประกอบด้านล่าง จากน้ันกดปุ่ม ต้ังรปูพิเศษ 

 
15) ในส่วน เผยแพร่ กดปุ่ม อัปเดต 

 

ก่อนที่จะเผยแพร่/แก้ไขเรื่องหรือหน้า ท่านสามารถกดปุ่ม ดูก่อน/ดูการเปลี่ยนแปลง ในส่วน เผยแพร่ 

เพ่ือดูผลลัพธ์ในรูปแบบเสมือนจริงก่อนที่จะกดปุ่ม เผยแพร่/อัปเดต 
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16) กลับไปที่หน้าเว็บไซต์เพ่ือสังเกตความเปลี่ยนแปลง 

 
17) กลับไปที่หน้าควบคุม จากน้ันเลือก เรื่อง > เรื่องทั้งหมด  

 

 

จะพบรายการของเรื่องทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ 

 
18) ให้นําเมาส์ไปช้ีไว้ที่รายการ เรือ่งที่ไม่มีใครต้องการ จากน้ันกดคําว่า ถังขยะ 

 
19) สังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหน้ารายการเรื่อง 

  

สามารถคลิก เรื่อง แทนการเลือก เรื่อง > เรื่องทั้งหมด ได้ 
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3.2 เพ่ิม ลบ แก้ไขหน้า 

ในหัวข้อน้ี ท่านจะได้จัดทําหน้าต่างๆท่ีมีความสําคัญต่อเว็บไซต์ โดยใช้โครงสร้างดังน้ี 

- เก่ียวกับเรา 

+ โครงสร้างองค์กร 

+ บุคลากร 

- ติดต่อเรา 

20) นําเมาส์ไปช้ีไว้ที่เมนู สร้างใหม่ ในบริเวณด้านบนของหน้าจอ จากน้ันเลอืก หน้า 

 
จะพบกับหน้าที่ใช้ในการสร้างหน้า ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหน้าที่ใช้ในการสร้างเร่ือง 

 
21) ต้ังช่ือหน้าเป็น เก่ียวกับเรา 

 

 

ท่านสามารถกําหนด URL ของ หน้า/เรื่อง ได้โดยกดปุ่ม แก้ไข ที่อยู่ท้าย ลิงก์ถาวร ได้ เมื่อกําหนดช่ือที่

ต้องการได้แล้ว ให้กดปุ่ม ตกลง (แนะนําใหใ้ช้ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และเคร่ืองหมาย “–” เท่าน้ัน) 
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22) ใน Visual Editor พิมพ์ข้อความตามภาพประกอบด้านล่างน้ี 

 
23) คลิกที่ส่วนหน่ึงของคําว่า “วิสัยทัศน์” จากนั้นเปลี่ยนตัวเลือกจาก ย่อหน้า ให้กลายเป็น หัวข้อ 2 

 
24) ทําเช่นเดียวกันน้ีกับคําว่า “ภารกิจ” 

25) คลิกลากข้อความ (highlight) ทั้งหมดที่อยู่หลังบรรทัด “ภารกิจ” 
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26) กดปุ่ม รายชื่อตัวเลข (    ) เพ่ือทําให้บรรทัดทั้งสองกลายเป็นรายการตัวเลข 

 
27) ในส่วน เผยแพร่ กดปุ่ม เผยแพร่ 

 
28) คลิก ดูหน้านี้ เพ่ือดูผลลัพธ์ 

 

3.3 อัพโหลดรูปภาพ 

29) สร้างหน้า ติดต่อเรา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ชื่อหัวข้อ: ติดต่อเรา 

ลิงก์ถาวร: contact  (อาจจะไม่กําหนดก็ได้) 

ข้อความ: กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 

  โทร. 025614292 

30) ใน Visual Editor กดปุ่ม Enter แป้นพิมพ์เพ่ือขึ้นบรรทัดใหม ่

31) เปิด Windows Explorer (ในกรณีที่ท่านใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์) แล้วหาไฟล์รูปภาพที่มีอยู่ใน

เครื่องของท่าน หากท่านมีไฟล์ภาพถ่าย หรือไฟล์ภาพแผนที่ของหน่วยงาน อาจใช้ภาพเหล่าน้ันก็ได้ 

แบบฝึกหัดน้ีจะใช้รูปจาก “C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures” 
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32) คลิกลากรูปทีท่่านประสงค์จะอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ไปวางในบริเวณ Visual Editor 

 

 

  

ในขณะที่ท่านคลิกเมาส์ค้างไว้อยู่น้ัน หากมองไม่เห็น Visual Editor ให้นําเมาส์ไปช้ีไว้ที่ไอคอนเว็บ

บราวเซอร์ที่ทา่นใช้สร้างหน้าในบริเวณ Taskbar (โดยที่ยังไม่ปล่อยมือ) ประมาณ 1-2 วินาที 
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33) เลือก ขนาด เป็น ขนาดกลาง จากน้ันกดปุ่ม ใส่ลงในหนา้ 

 

 

34) กดปุ่ม เผยแพร่ 

3.4 อัพโหลดไฟล์เอกสาร 

35) สร้างหน้า โครงสร้างองค์กร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ชื่อหัวข้อ: โครงสร้างองค์กร 

ลิงก์ถาวร: organization  (อาจจะไม่กําหนดก็ได้)  

  

หากต้องการแก้ไขรูปภาพที่สร้างไว้แล้ว (ใสค่ําบรรยายใต้ภาพ เปลี่ยนขนาด เปลี่ยนลิงก์ ฯลฯ)  

หรือลบรูปภาพ ให้คลกิที่รูปภาพ จะมีเมนูปรากฏขึ้นมา 
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36) เราต้ังใจไว้ว่าจะให้หน้าน้ีอยู่ภายใต้หน้า เก่ียวกับเรา ดังน้ัน ให้เปลี่ยนค่า หลัก ในส่วน คุณสมบัติ

หน้า (ปกติจะอยู่ด้านขวามือของหน้าจอ) ให้เป็น เก่ียวกับเรา 

 
37) ทําตามขั้นตอนที่ 31-32 แต่ครั้งน้ีให้เลือกเป็นไฟล์เอกสาร (ทีม่ีนามสกุลไฟล์เป็น pdf, doc, docx, 

xls, xlsx, ppt หรือ pptx) แทน 

 

 

  

โปรดอัพโหลดโดยใช้ช่ือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือเครื่องหมายอย่าง “-” “_” เท่าน้ัน  

มิฉะน้ันผู้เย่ียมชมเว็บอาจจะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ของท่านได้ 
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38) เปลี่ยน หัวข้อ เป็น “ดาวน์โหลดโครงสร้างองค์กร” จากนั้นกดปุ่ม ใสล่งในหน้า 

 
39) กดปุ่ม เผยแพร่ 

 

3.5 สร้างอัลบัม้รูปภาพ 

40) สร้างหน้า บุคลากร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ชื่อหัวข้อ: บุคลากร 

ลิงก์ถาวร: personnel  (อาจจะไม่กําหนดก็ได้) 

คุณสมบัติหนา้ > หลัก: เก่ียวกับเรา  (ทําตามขั้นตอนที่ 36) 

41) กดปุ่ม เพิ่มสื่อ ที่อยู่บริเวณด้านบนซ้ายของ Visual Editor 

 

  

หน้าที่ท่านเพ่ิงเผยแพร่ไปจะมีลิงค์เพียง 1 ลิงค์ไว้สําหรับดาวน์โหลดไฟล์เท่าน้ัน  หากเป็นไปได้ โปรด

หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ หน้า/เรื่อง ที่มีลักษณะเช่นนี้ เพราะจะทําให้ (1) หน้า/เรื่อง ของท่านยากต่อการ

ค้นหาโดยใช้ช่องค้นหา (2) เป็นการเพ่ิมขั้นตอนให้แก่ผู้ทีจ่ะเปิดดูเน้ือหา  กรณีที่หลีกเลีย่งไม่ได้ ควรแก้ไข

ในเบ้ืองต้นโดยการคัดลอกข้อความท่ีเป็นสาระสําคัญจากไฟล์ต้นฉบับมาใส่ใน Visual Editor ด้วย 
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42) เลือกเมนู สร้างคลงัรูปภาพ จากน้ันกดแทป็ อัปโหลดไฟล ์

 
43) กดปุ่ม เลือกหลายไฟล ์

44) เลือกไฟล์รูปภาพที่มีอยู่ในเครื่องของท่านประมาณ 3-4 รปู จากน้ันกดปุ่ม Open 

 

 

ทราบหรือไม่?   

o ท่านสามารถเลือกหลายไฟลไ์ด้โดยการกดปุ่ม Ctrl บนคีย์บอร์ดค้างไว้ในขณะที่คลิกไฟล์ถัดๆไป 

o ท่านสามารถเลือกไฟล์เป็นช่วง เช่น ไฟล์ 005.jpg, 006.jpg, … จนถึง 010.jpg ได้ โดยคลิกเลือก

ไฟล์ 005.jpg ก่อน จากน้ันกดปุ่ม Shift บนคีย์บอร์ดค้างไว้ก่อนที่จะคลิกเลือกไฟล์ 010.jpg 

o ท่านสามารถกดเมนู Organize > Select all หรือกดปุ่มลัด Ctrl + A เพ่ือเลือกไฟล์ทั้งหมดได้ 
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45) กดปุ่ม สรา้งคลังภาพใหม่ 

 
46) ในส่วนของการต้ังค่า ให้ปรับค่าดังน้ี 

ลิงก์ไปที:่ ไฟล์สื่อ 

คอลัมน:์ 2 

ขนาด: ขนาดกลาง 

จากน้ันกดปุ่ม ใส่คลังรปู 
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47) กดปุ่ม เผยแพร่ 

48) นําความรู้ที่ได้รับจากการทําแบบฝึกหัดข้อ 2.4 การสร้างและจัดวางเมนู มาใช้ในการสร้างเมนูให้กับ

หน้าทั้ง 4 ที่เราเพ่ิงสร้างขึ้นมา 

3.6 จัดการความเห็น 

ในกรณีทีผู่้เย่ียมชมเว็บไซต์อ่าน เรื่อง/หน้า แล้วมีการแสดงความเห็น ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนจากระบบ 

49) เลือกเมนู ความเห็น เพ่ือเข้าไปจัดการความเห็น 

 
จะพบกับหน้าที่ใช้จัดการความเห็นทั้งหมดบนเว็บไซต์ 

 

หากต้องการแก้ไขอัลบ้ัมรูปภาพที่สร้างไว้แล้ว (แก้ไขจํานวนคอลัมน์ เปลี่ยนขนาด ใสค่ําอธิบายใต้รูปภาพ 

เพ่ิมรูปภาพ ลบรูปภาพ ฯลฯ) หรือลบอัลบ้ัมรูปภาพ ให้คลิกที่อัลบ้ัมรูปภาพ จะมีเมนูปรากฏขึ้นมา 
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50) ให้นําเมาส์ไปช้ีไว้ที่ความเห็นที่มีพ้ืนหลังสแีดง จะพบเมนูสําหรับจัดการความเห็นน้ันๆ 

 
ท่านสามารถดําเนินการได้ตามที่เห็นสมควร 

การตอบกลับความเห็น จะทําให้ความเห็นน้ันถูกอนุมติไปโดยปริยาย 
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แบบฝึกหัด 

4 ปรับแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ 
การปรับแต่งรูปลักษณ์ขึ้นอยู่กับธีมที่ท่านเลอืกใช้ โดยแบบฝึกหัดบทน้ีจะอ้างอิงตัวเลือกต่างๆ จากธีม 

Customizr for RFD เป็นหลกั 

ในบทน้ี ท่านจะ: 

 เปลี่ยนธีม 

 ปรับเปลี่ยนโลโก้เว็บไซต์ 

 เปลี่ยนสีเว็บไซต์ 

 สร้างลิงค์ไปยังเครือข่ายสังคม 

 เปิด/ปิด แถบด้านข้าง  

 เปลี่ยนรูปแบบการแสดงรูปย่อ 

 เพ่ิม ลบ แก้ไข สไลเดอร ์  
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4.1 เปล่ียนธีม 

1) ในหน้าควบคุม เลือกเมนู รปูแบบบล็อก > ธีม 

 
จะพบกับหน้าที่มีธีมจํานวนหน่ึงให้ท่านได้เลือกใช้งาน 

 
2) นําเมาส์ไปช้ีบนธีมที่ท่านสนใจ จากน้ันกดปุ่ม ดูก่อนแบบสด 
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3) กดปุ่ม บันทึกและเปิดให้ใชง้าน 

 
4) กลับไปที่หน้าควบคุม และทาํขั้นตอนที่ 1-3 เพ่ือเลือกธีมอ่ืนๆ ตามอัธยาศัย 

5) เมื่อท่านทดสอบเปลี่ยนธีมจนพึงพอใจแล้ว เปลี่ยนกลับมาใช้ธีม Customizr for RFD ตามเดิม 

 

4.2 ปรับเปล่ียนโลโก้เว็บไซต์ 

6) ในหน้าควบคุม เลือกเมนู รปูแบบบล็อก > ปรับแต่ง 
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จะพบกับหน้าที่ใช้ในการปรบัแต่งพร้อมทั้งแสดงตัวอย่างของธีมปัจจุบัน 

 
7) ที่เมนูปรับแต่ง เลือก การต้ังค่าทั่วไป > โลโก้ และไอคอนประจําเว็บ จากน้ันกดปุ่ม อัพโหลด 

    
8) เลือกไฟล์ภาพโลโก้หน่วยงานของท่านจากไฟล์ประกอบการอบรม ซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์  

“\โลโก้หน่วยงานกรมป่าไม้\<ช่ือหน่วยงานของท่าน>\logo.png” จากน้ันกดปุ่ม Open 
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9) กดปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ 

 

4.3 เปล่ียนสีเว็บไซต์ 

10) เลือกเมนู สกิน (การต้ังค่าทั่วไป > สกิน) จากน้ันกดเลือกสีที่ท่านชอบ 

 
11) กดปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ 

4.4 สร้างลิงคไ์ปยังเครือข่ายสังคม 

หากหน่วยงานของท่านมีเครือข่ายสังคมอย่าง Facebook , Twitter หรือ YouTube ท่านสามารถจัดทําลิงค์

เป็นไอคอนไปยังเครือข่ายสังคมเหล่าน้ันได้ 

 
ตัวอย่างไอคอนลิงค์เครือข่ายสังคม 
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12) เลือกเมนู ลงิคเ์ครือข่ายสังคม (การต้ังค่าทั่วไป > ลิงค์เครอืข่ายสังคม) 

 
13) ในช่อง url ข้อมูลผู้ใช้ Facebook กรอกข้อมูลเป็น  

https://www.facebook.com/pages/กรมป่าไม้/165179386876127 

 
14) กดปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ 

4.5 เปิด/ปิด แถบด้านข้าง 

15) กดปุ่มรูปเคร่ืองหมาย “<” เพ่ือกลับไปยังเมนูก่อนหน้า 
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16) เลือกเมนู เนื้อหา : หน้าแรก เรื่อง ฯลฯ > หน้าแรก จากนั้นปรับค่าดังน้ี 

ต้ังค่าโครงสร้างของหนา้แรก: แถบด้านขวา 

 
17) กดปุ่ม บันทึกและเผยแพร่  จากน้ันทดลองเปิดหน้า/เรื่องอ่ืนๆดู 

 
จะเห็นได้ว่าหน้า/เรื่องอ่ืนๆ ยังคงใช้แถบด้านซ้ายอยู่ 

18) เลือกเมนู โครงสร้างหนา้และเร่ือง (เน้ือหา : หน้าแรก เรือ่ง ฯลฯ > โครงสร้างหน้าและเรื่อง) จากน้ัน

ปรับค่าดังน้ี 

เลือกโครงสร้างเร่ิมต้น: แถบด้านขวา 

เลือกโครงสร้างเร่ิมต้นสําหรบัเรื่อง: แถบด้านขวา 

เลือกโครงสร้างเร่ิมต้นสําหรบัหน้า: แถบด้านขวา 
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19) กดปุ่ม บันทึกและเผยแพร่  จากน้ันทดลองเปิดหน้า/เรื่องอ่ืนๆดู 

 
จะเห็นได้ว่าหน้า/เรื่องอ่ืนๆ ได้เปลี่ยนมาใช้แถบด้านขวาทั้งหมดแล้ว 

4.6 เปล่ียนรูปแบบการแสดงรูปย่อ 

20) เลือกเมนู บล็อก คลังเอกสาร ฯลฯ (เน้ือหา : หน้าแรก เรื่อง ฯลฯ > บล็อก คลังเอกสาร ฯลฯ) 
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21) เลื่อนลงไปจนพบหัวข้อ THUMBNAILS OPTIONS FOR THE… จากน้ันปรับค่าดังน้ี 

รูปร่างของรปูย่อ: สี่เหลี่ยมจตุรสั ไม่มีการขยาย 

ตําแหน่งของรปูย่อ: ซ้าย 

รูปย่อ/เนื้อหาสํารอง  

 
22) กดปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ 

4.7 เพ่ิม ลบ แก้ไข สไลเดอร์ 

สไลเดอร์ คือ ภาพขนาดใหญ่ที่ปรากฏในส่วนหัวของหน้าแรก เปรียบเสมือนเป็นพาดหัวข่าวสําหรับเว็บไซต์ 

 

23) กลับไปยังหน้าควบคุม จากน้ันเลือก ไฟลส์ือ่ > คลงัสื่อ 
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24) จะพบกับหน้าที่รวบรวมไฟล์ทั้งหมดของเว็บไซต์ ให้กดปุ่ม เพิ่มไฟลใ์หม่ 

 
25) กดปุ่ม เลือกหลายไฟล ์

 
26) เลือกไฟล์พ้ืนหลังจากไฟล์ประกอบการอบรม ซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์  

“\ภาพพ้ืนหลัง\<รูปภาพที่ท่านช่ืนชอบ>.jpg” จากน้ันกดปุ่ม Open 
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27) คลิกเลือกไฟลท์ี่ท่านเพ่ิงอัพโหลดขึ้นไป 

 
28) คลิก แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม 

 
29) เลื่อนลงไปด้านล่างสุด จนพบ ตัวเลือกสไลเดอร ์จากน้ันกดสวิตช์ NO ให้กลายเป็น YES 
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30) ปรับค่าดังน้ี 

ข้อความในช่ือเรื่อง: อบรมการใช้เว็บไซต์ใหม ่

ข้อความบรรยาย: ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

ข้อความในปุ่ม: อ่านเพ่ิมเติม 

เลือกหน้าหรือเรื่องที่ถูกลิงค:์ {post} อบรมการใช้เว็บไซต์ใหม ่

เลือกสไลเดอร์: sample 

 
31) เลื่อนขึ้นไปที่ด้านบนของหน้าจอเพ่ือกดปุ่ม อัปเดต 
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32) กลับไปที่หน้าเว็บไซต์ และรอประมาณ 6 วินาทีเพ่ือสังเกตความเปลี่ยนแปลง  จากน้ันกดปุ่ม แก้ไข 

 
33) กดปุ่ม แก้ไขสไลด์นี้ ท้ายสไลด์ “สไลเดอร์ตัวอย่าง” (หากมีข้อความ “สไลด์ปัจจุบัน” อยู่แล้ว 

สามารถข้ามขัน้ตอนน้ีไปได้) 

 
34) เลื่อนลงไปจนพบ ตัวเลือกสไลเดอร ์จากน้ันกดสวิตช์ YES ให้กลายเป็น NO 

 
35) เลื่อนขึ้นไปที่ด้านบนของหน้าจอเพ่ือกดปุ่ม อัปเดต 

36) กลับไปที่หน้าเว็บไซต์เพ่ือสังเกตความเปลี่ยนแปลง 

หากเว็บไซต์ของท่านไม่มีการแสดงสไลเดอร์ ให้ไปตรวจสอบในหน้าปรับแต่ง เนื้อหา : หน้าแรก เรื่อง 

ฯลฯ > หน้าแรก > ตัวเลือกสไลเดอร์ และปรับให้ตรงกับ เลือกสไลเดอร์ ในข้อ 30 
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แบบฝึกหัด 

5 เปิดใช้งานส่วนเสริม (ปลัก๊อิน) 
การเปิดใช้งานปลั๊กอินจะช่วยให้เว็บไซต์ของท่านมีคุณลักษณะที่หลากหลายย่ิงขึ้น  ตัวอย่างปลั๊กอินที่ท่านอาจ

จําเป็นต้องใช้ได้แก่ กระดานสนทนา แบบฟอร์มติดต่อ ตาราง ระบบเว็บไซต์สองภาษา เป็นต้น 

ในบทน้ี ท่านจะ: 

 สร้างกระดานสนทนาโดยใช้ปลั๊กอิน bbPress 

 สร้างแบบฟอร์มติดต่อโดยใช้ปลั๊กอิน Contact Form 7 

 สร้างตารางโดยใช้ปลั๊กอิน TablePress  

 สร้างแบนเนอร์โดยใช้ปลั๊กอิน Black Studio TinyMCE Widget 

 เขียนบทความสองภาษาโดยใช้ปลั๊กอิน Polylang  
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5.1 สร้างกระดานสนทนาโดยใช้ปลัก๊อิน bbPress 

1) กลับไปยังหน้าควบคุม จากน้ันเลือก ปลั๊กอิน 

 
2) จะพบกับหน้าที่มีปลั๊กอินให้เลือกใช้  คลิกคาํว่า ใช้งาน ใต้ปลั๊กอิน bbPress 

 
3) ที่เมนูด้านซ้าย จะพบเมนูเพ่ิมเติมไว้สําหรับจัดการกระดานสนทนา ในที่น้ีให้เลือก ฟอรั่ม > ทุกฟอรั่ม 

 
4) จะพบว่ายังไม่มีกระดานสนทนาใดๆ ให้กดปุ่ม ฟอรั่มใหม่ เพ่ือสร้างกระดานสนทนา 

 
5) กรอกรายละเอียดดังน้ี 

หัวข้อ: กระดานสนทนา 

เนื้อหา: ถาม-ตอบ เก่ียวกับเรื่องป่าไม้ 

ลิงก์ถาวร: main   (อาจต้องรอสักครู่ จนกว่าลิงก์ถาวรจะปรากฏขึ้นมา) 

จากน้ันกดปุ่ม เผยแพร ่
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6) คลิก ดูฟอรั่ม 

 
7) ทดลองต้ังกระทู้ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

หัวข้อกระทู:้ ยินดีต้อนรับ 

ข้อความ: ท่านสามารถใช้กระดานสนทนานี้เพ่ือพูดคุยกับเรา 

จากน้ันกดปุ่ม ส่ง 

 
8) ไปที่ รูปแบบบล็อก > เมนู เพ่ือสร้างเมนูสําหรับกระดานสนทนา 
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9) เปิดหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนโดยการกดปุ่ม Ctrl+Shift+P (สําหรับ Internet Explorer/Firefox) หรือ 

Ctrl+Shift+N (สําหรับ Google Chrome) จากน้ันเข้าไปที่เว็บไซต์ของท่าน 

 

 
เมื่อเข้าไปดูในกระดานสนทนา จะพบว่าท่าน (ในฐานะผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ) ไม่สามารถต้ังหรือ

ตอบกระทู้ได้ 

10) ให้กลับกลับไปยังหน้าต่างธรรมดาของเว็บบราวเซอร์ จากน้ันกลับไปยังหน้าควบคุมแล้วเลือกเมนู  

ต้ังค่า > ฟอรัม่ 

 

  

การเข้าเว็บไซต์เราผ่านหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตน (Private Browsing) จะถือเป็นการเข้าชมเว็บไซต์ในฐานะ

ผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ  ช่วยให้เราไม่ต้อง login/logout บ่อยๆ 
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11) ในส่วน การต้ังค่าผู้ใชฟ้อรั่ม ให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือก “อนุญาตผู้ใช้ที่ไมม่ีบัญชีสร้างกระทู้

และข้อความตอบกลับ”  

 
จากน้ันเลื่อนลงไปด้านล่างสุดของหน้าจอเพ่ือกดปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

12) หากว่ากลับไปยังหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนแล้วไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ให้ไปยังหน้าควบคุม

แล้วเลือกเมนู รูปแบบบล็อก > เมนู จากน้ันกดปุ่ม บนัทกึเมน ู

5.2 สร้างแบบฟอร์มติดต่อโดยใช้ปลัก๊อิน Contact Form 7 

13) ในหน้าควบคุม เลือกเมนู ปลัก๊อิน แล้วเปิดใช้งานปลั๊กอิน Contact Form 7 

 
14) จะพบว่ามีเมนู ติดต่อ เพ่ิมขึน้มา ให้เลือกเมนู ติดต่อ > แบบฟอร์มติดต่อ 

 
15) คลิกเข้าไปดู แบบฟอร์มติดต่อ 1 
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16) เลือกแท็ป อีเมล จากน้ันตรวจสอบในช่อง To ว่าอีเมลของท่านถูกต้องหรือไม่ 

 
17) หากอีเมลไม่ถกูต้อง ท่านสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ จากน้ันกดปุ่ม บันทึก 

 
18) คลิกขวาที่แถบสีนํ้าเงินใต้ช่องกรอกช่ือแบบฟอร์มติดต่อ จากน้ันคลิกขวาแล้วเลือกเมนู คัดลอก 

 
19) เข้าไปแก้ไขหน้า ติดต่อเรา  ใน Visual Editor ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วคลิกขวาเพ่ือเลือกเมนู วาง 

จากน้ันกดปุ่ม อัปเดต 
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20) กลับไปดูหน้า ติดต่อเรา แล้วทดลองกรอกแบบฟอร์มติดต่อ จากน้ันกดปุ่ม สง่ 

 
21) เช็คอีเมลของท่าน จะพบกับข้อความท่ีท่านเพ่ิงกรอกไปเมื่อสักครู่ 

 

5.3  สร้างตารางโดยใช้ปลั๊กอิน TablePress 

22) ในหน้าควบคุม เลือกเมนู ปลัก๊อิน แล้วเปิดใช้งานปลั๊กอิน TablePress 

 
23)  จะพบว่ามีเมนู TablePress เพ่ิมขึ้นมา ให้เลือกเมนู TablePress > All Tables 
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24)  เลือกแท็ป Import 

 
25)  กดปุ่ม เลือกไฟล์ ในส่วน Select file: แล้วเลือกไฟล์ “ค่าจ้างค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ มิ.ย.58.xlsx” 

จากไฟล์ประกอบการอบรม จากน้ันกดปุ่ม Import 

 
26)  ดับเบิลคลิก [table id=x /] (x=ตัวเลขใดๆ) จากน้ันคลกิขวาเพ่ือคัดลอกข้อความดังกล่าว 

 
27)  สร้างเร่ือง ค่าจ้างตอบแทนใช้สอยวัสดุ มิ.ย.58 ขึ้นมาใหม่ แล้วคลิกขวาเพ่ือวางข้อความข้างต้นลง

ใน Visual Editor จากน้ันกดปุ่ม เผยแพร่ 
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28)  กลับไปที่หน้าเว็บไซต์เพ่ือดูผลลัพธ์ 

5.4 สร้างแบนเนอร์โดยใช้ปลัก๊อิน Black Studio TinyMCE Widget 

การสร้างแบนเนอร์น้ันสามารถทําได้หลายวิธี แต่การใช้ปลัก๊อินน้ีจะช่วยให้ท่านสามารถสร้างแบนเนอร์ได้ง่าย

และรวดเร็วย่ิงขึ้น   

29) ในหน้าควบคุม เลือกเมนู รปูแบบบล็อก > วิดเจ็ต แล้วเพ่ิมวิดเจ็ต Visual Editor เข้าไปใน แถบ

ด้านขวา 

 

 

  

เมื่อท่านเปิดใช้งานปลั๊กอิน TablePress แล้ว จะสังเกตเห็นปุ่ม Insert a Table from TablePress 

( ) เพ่ิมขึ้นมาในแถบเครื่องมือของ Visual Editor สามารถกดปุ่มน้ีเพ่ือเพ่ิมตารางที่สร้างขึ้นมาใหม่ลง

ใน เรื่อง/หน้า แทนการคัดลอก shortcode มาวางได้ 

ท่านไม่จําเป็นต้องเปิดใช้งานปลั๊กอินดังกล่าว เน่ืองจากผู้ดูแลระบบได้ต้ังค่าให้ทุกเว็บไซต์สามารถใช้งาน

ปลั๊กอินน้ีได้โดยอัตโนมัติแล้ว 
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30) จะเห็นได้ว่าเป็น Visual Editor แบบเดียวกับที่เราใช้ในการสร้าง เรื่อง/หน้า  ให้กดปุ่ม เพิ่มสื่อ เพ่ือ

อัพโหลดไฟล์แบนเนอร์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ 

 
31) อัพโหลดไฟล์ “rfd-old-site-banner.png” จากไฟล์ประกอบการอบรม จากน้ันปรับค่าตามน้ี 

ลิงก์ไปที:่ URL ปรับแต่ง 

 http://forest.go.th 

ขนาด: กลาง 

จากน้ันกดปุ่ม ใส่ไฟล์ลงในเร่ือง 

 
32) กดปุ่ม บันทึก แล้วไปที่หน้าเว็บไซต์เพ่ือดูผลลัพธ์ 
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5.5 เขียนบทความสองภาษาโดยใช้ปลั๊กอิน Polylang 

33) ในหน้าควบคุม เลือกเมนู ปลัก๊อิน แล้วเปิดใช้งานปลั๊กอิน Polylang 

 
34) เลือกเมนู ต้ังคา่ > Languages 

 
35) ในช่อง Choose a language เลือก “ไทย - th” จากน้ันกดปุ่ม Add new language 

 
36) ทําขั้นตอนข้างต้นซ้ําอีกคร้ัง แต่ครั้งน้ีให้เลือก “English – en_US” และกรอก Order เป็น 1 แทน 
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37) กดแท็ป Settings เลือก Default language เป็น “ไทย” และใส่เครือ่งหมายถูกหน้าข้อความ 

“There are posts, pages, categories or tags without language set. Do you want to set 

them all to default language?” (หากมีให้เลือก) 

 
38) เลือกเมนู เรื่อง > หมวดหมู่ จากน้ันกดเคร่ืองหมาย “+” ในแต่ละรายการ และกรอกขอ้มูลเพ่ือแปล

หมวดหมู่เป็นภาษาอังกฤษ 

 
จากน้ันกดปุ่ม สร้างหมวดหมู่ใหม่ ทําซ้ําจนครบทุกหมวดหมู่ 

39) เลือกเมนู เรื่อง > เรื่องทั้งหมด แล้วคลิกแก้ไขเรื่องที่มีเครื่องหมาย “+” ในรายการ 
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40) กดปุ่มเครื่องหมาย “+” ในสว่น Languages 

 
41) เรื่องใหม่จะถูกสร้างขึ้นมา ใหแ้ปลเน้ือหาให้ครบถ้วน จากน้ันกดปุ่ม เผยแพร่ 

 
42) ไปที่ รูปแบบบล็อก > วิดเจ็ต ลากวิดเจ็ต Language Switcher มาวางไว้ใน แถบเมนดู้านขวา 

จากน้ันต้ังค่าดังน้ี แล้วกดปุ่ม บันทึก 

 
43) ไปที่หน้าเว็บไซต์ ทดลองเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้วิดเจ็ต 

 
44) ทดลองแปล หน้า, เมนู และ วิดเจ็ต ด้วยตนเอง
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6 ใช้งาน ForestCloud เพ่ืออัพโหลดไฟล์ขขนาดใหญ ่
ForestCloud เป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่ช่วยให้ท่านสามารถอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มาไว้บนเครื่องแม่ขา่ยของ

กรมป่าไม้ได้ 

ในบทน้ี ท่านจะ: 

 อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้นมาไว้บน Forest Cloud 

 สร้างลิงค์ให้ผูใ้ช้ทั่วไปสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ 
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6.1 อัพโหลด ไฟล์ขนาดใหญ่ข้ึนมาไว้บน ForestCloud 

1) เปิดเว็บบราวเซอร์ พิมพ์ URL เป็น cloud.forest.go.th จากน้ันกรอกช่ือผู้ใช้และรหสัผ่านที่ท่าน

ได้รับจากผู้ดูแลระบบ แล้วกดปุ่ม เขา้สูร่ะบบ 

 
2) คลิกลากไฟล์ทีม่ีขนาดใหญม่าวางไว้ในหน้าจอ จากน้ันรอให้อัพโหลดไฟล์จนเสร็จ 

 

6.2 สร้างลิงคใ์ห้ผู้ใช้ท่ัวไปสามารถดาวน์โหลด ไฟล์ได้ 

3) กดปุ่มรูปเคร่ืองหมายแชร์ที่ทา้ยรายการที่เพ่ิงอัพโหลดเสร็จ ปุ่มน้ันจะกลายเป็นรูปโซ่ จากน้ันใส่

เครื่องหมายถูกหน้า “แชร์ลงิค์” แล้วคัดลอกลิงค์ที่ปรากฏขึ้นมา 
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4) เวลาจะใส่ลิงคใ์น เรื่อง/หน้า ให้กดปุ่ม เพิ่ม/แก้ไขลิงก์ (   ) ใน Visual Editor แล้ววางลิงค์ในช่อง 

URL จากน้ันกดปุ่ม เพิ่มลิงก์ 
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7 สําหรับนักพฒันา 
ในแบบฝึกหัดบทน้ี ท่านจะได้จําลองระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้มาไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง เพ่ือให้เกิด

ความสะดวกต่อการพัฒนาธีมและปลั๊กอิน หรือทดสอบธีม/ปลั๊กอินที่ผูดู้แลระบบไม่ได้เปิดให้ใช้งาน 

ในบทน้ี ท่านจะ: 

 ติดต้ังโปรแกรม VirtualBox 

 นําเข้าไฟล์เครื่องแม่ข่ายเสมอืน 

 ทดลองแก้ไขไฟล์ที่อยู่บนเคร่ืองแม่ข่ายเสมอืน 
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7.1 ติดตัง้โปรแกรม VirtualBox 

1) ดาวน์โหลดโปรแกรม VirtualBox จาก http://new.forest.go.th/course2558 

 

2) ดับเบิลคลิกไฟล์ดังกล่าว และติดต้ังตามปกติ 

 
3) เมื่อติดต้ังเสร็จ จะพบไอคอนของโปรแกรม Oracle VM VirtualBox ในหน้าเดสก์ท็อป 

 

 

7.2 นําเข้าไฟล์เครื่องแม่ข่ายเสมือน 

4) ดาวน์โหลดไฟล์ “เครื่องแม่ขา่ยเสมือนสําหรับนักพัฒนา” จาก 

http://new.forest.go.th/course2558 

  

ท่านสามารถดาวน์โหลด VirtualBox รุ่นล่าสุดได้ที่ https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 

ขณะที่ติดต้ังโปรแกรม VirtualBox การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านอาจใช้การไม่ได้ช่ัวคราว 
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5) ดับเบิลคลิกไฟล์ที่เพ่ิงดาวน์โหลดมา จะพบกับหน้า Import Virtual Appliance ใหก้ดปุ่ม Import 

เพ่ือติดต้ังเคร่ืองแม่ข่ายเสมือนดังกล่าวไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน 

 

 

6) คลิกขวาที่รายการ “rfd-wordpress-dev” จากน้ันเลือกเมนู Settings… 

 

  

เครื่องแม่ข่ายจาํลองน้ีจะใช้หน่วยความจํา (RAM)  768 MB ดังน้ันคอมพิวเตอร์ของท่านควรจะมี

หน่วยความจําต้ังแต่ 2x768=1,536 MB = 1.5 GB ขึ้นไป 
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7) เลือกเมนู Network และดูในแท็ป Adapter 1 ให้การต้ังค่าตรงตามน้ี 

 Enable Network Adapter 

Attached to: Host-only Adapter (การ์ดแลนใบน้ีใช้ติดต่อระหว่างเครื่องแม่ข่ายเสมอืน

กับคอมพิวเตอร์ของเรา) 

 
8) จากน้ันดูในแทป็ Adapter 2 ให้ต้ังค่าตรงตามน้ี 

 Enable Network Adapter 

Attached to: NAT (การ์ดแลนใบน้ีใช้ติดต่อระหว่างเครื่องแม่ข่ายเสมือนกับอินเตอร์เน็ต) 

 
หากการต้ังค่าถูกต้องแล้ว ใหก้ดปุ่ม OK 
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9) คลิกที่รายการ “rfd-wordpress-dev” จากน้ันกดปุ่ม Start 

 
10) รอจนเครื่องแม่ข่ายจําลองเปิดเสร็จ จะพบกับหน้าที่ให้เข้าสู่ระบบ 

 
ให้ใส่ช่ือผูใ้ช้และรหัสผ่านดังน้ี 

Login: rfddev 

Password: Password1 

หากเข้าสู่ระบบสําเร็จ เครื่องแม่ข่ายจะแสดงข้อความต้อนรับ และท่านจะสามารถเริ่มพิมพ์คําสั่งได้ 
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11) พิมพ์คําสั่ง “ifconfig” จากน้ันกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด คําสั่งน้ีจะแสดงอุปกรณ์เครือข่าย  

(การ์ดแลน) ทัง้หมดที่เรามี พร้อมทั้งไอพีที่ได้รับ ให้จดหมายเลข inet addr ของ eth0 ไว้ 

 
12) เปิดเว็บบราวเซอร์ ไปที ่“http://<หมายเลข inet addr ที่ท่านจดไว้>” ยกตัวอย่างเช่น 

http://192.168.56.101 จะพบกับหน้าที่ให้ท่านติดต้ัง Wordpress ให้ท่านกรอกขอ้มูลให้ครบ 

จากน้ันกดปุ่ม ติดต้ังเวิร์ดเพรส 
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13) กดปุ่ม เขา้สูร่ะบบ หรือเปิดเว็บบราวเซอร์ ไปที่ “http://<หมายเลข inet addr ที่ท่านจดไว้>/wp-

admin” ยกตัวอย่างเช่น http://192.168.56.101/wp-admin  

 
14) ใส่ ช่ือผูใ้ช้/รหสัผ่านตามท่ีท่านได้ต้ังไว้ก่อนหน้าน้ีแล้วกดปุ่ม เขา้สู่ระบบ 

 
15) เปลี่ยนธีมเป็น Customizr for RFD 
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7.3 ทดลองแก้ไขไฟล์ท่ีอยู่บนเครื่องแม่ข่ายเสมือน 

16) เปิด Windows Explorer แล้วไปที่ “\\<หมายเลข inet addr ที่ท่านจดไว้>” ยกตัวอย่างเช่น 

\\192.168.56.101 แล้วดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ www 

 
17) ใส่รหสัผ่านดังน้ี 

Username: rfddev 

Password: Password1 

จากน้ันกดปุ่ม OK 

 
18) เปิดเข้าไปในโฟลเดอร์ “wp-content\themes\customizr-rfd” แล้วเปิดไฟล์ “functions.php” 

ด้วยโปรแกรมที่ท่านถนัด (ตัวอย่างน้ีจะใช้โปรแกรม Notepad++) 
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19) แก้ไขข้อความในบรรทัดที่ 15 

จาก $credits = 'พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศ'; 

เป็น $credits = 'พัฒนาโดย..ฉันเอง'; 

 
20) เปิดเว็บบราวเซอร์แล้วไปที ่“http://<หมายเลข inet addr ที่ท่านจดไว้>” ยกตัวอย่างเช่น 

http://192.168.56.101) เพ่ือดูผลลัพธ์ 

 


