
ຄ ູ່ມືການອັບເດດ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາເວັບໄຊ
ສ ຳລັບເວັບໄຊທ ອົງກຳນເກັບກູລະເບີດ



ຄ ຳແນະນ ຳ

ເວັບໄຊທ UXO ຖືກສ້າງຂ ຶ້ນໂດຍໃຊພ້ືຶ້ນຖານລະບົບContent Management
System ຂອງ Wordpress, Wordpress ແມ່ນເປັນລະບົບນິຍົມເອົາມາສ້າງ
ແລະ ບໍລິຫານເວັບໄຊທ ທ ີ່ໃຊ້ການຢ່າງຫລວງຫລາຍທັງໃນລາວ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ເຊ ີ່ງສະຖິຕ ປ 2019 ແມ່ນເວັບໄຊຖືກນໍາໃຊ້ຄິດເປັນ 80% ຂອງເວັບ
ໄຊທ ທ ີ່ໃຊ້ງານກັນທົີ່ວໂລກນ .
ບໍລິສັດ MTS ເປັນບໍລິສັດທ ີ່ສ້າງເວັບໄຊ ໂດຍອາໃສ WordPress ເປັນຫລັກ

ເພາະເປັນລະບົບທ ີ່ໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາບໍລິຫານຈັດການ ຂໍຶ້ມູນຂອງເວັບໄຊ
ເຊັີ່ນການອັບເດດ, ເພ ີ່ມເຕ ມຫລື ລືບຂໍຶ້ມູນອອກ ແມ່ນກໍີ່ສ້າງມາດຈັດການ ແລະ
ບໍລິຫານໄດ້ເອງ ໂດຍທ ີ່ບໍີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມ ຄວາມຮູ້ເລືີ່ອງການສ້າງເວັບໄຊທມາກ່ອນກໍີ່
ສາມາດປະຕິບັດຕາມໄດ.້
ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງ Themes ຂືຶ້ນມາສະເພາະເພືີ່ອໃຊ້ງານກັບ Wordpress ເພືີ່ອ

ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາມ ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການບໍລິຫານເວັບໄຊ.



ວິທີກຳນເຂ ົ້ຳໜ້ຳ Admin ຂອງ Wordpress ທຸກໆເວັບໄຊທ ແມ່ນເຮັດຄືກັນໝ ດ

ແມ່ນຕ້ອງພ ມຊືີ່ເວັບໄຊທ ແລ້ວ ຕາມດ້ວຍ /wp-admin

ຕົວຢ່າງ: https://uxolao.gov.la/wp-admin

ໃສ່ຊືີ່ຜູ້ເຂົຶ້າລະບົບທ ີ່
ລົງທະບຽນໃຫ້

ໃສ່ລະຫັດຜ່ານ

ກົດ Login

ໝາຍເຫດ: ຫ້າມພ ມລະຫັດ ຫລື ຊືີ່ຜິດເກ ນ 3 ຄັຶ້ງເພາະມັນຈະຄິດວາ່ເຮົາພະຍາຍາມ hack ຖ້າເຮັດຜິດ
ລະບົບມັນຈະໃຫ້ເຮົາຖ້າອ ກ 5 ຫລື 20 ນາທ ຈິງສາມາດ login ໃໝ່ໄດ້ ຫາກຍັງບໍີ່ໄດ້ ຫລື ຖ້າພົບບັນຫາກະລູນາຕດິຕໍີ່ MTS



ໜ້ຳຕຳ admin ຂອງ Wordpress



ໜ້ຳຕຳ admin ຂອງ Wordpress
ເມືີ່ອເຂົຶ້າມາໃນລະບົບສໍາເລັດແມ່ນຈະເຂົຶ້າມາສູ່ໜ້າຕາ admin ເຊ ີ່ງເປັນບ່ອນຈັດການ
ແລະ ບໍລິຫານຂໍຶ້ມູນຂອງເວັບໄຊທ ຢູ່ເບືີ່ງຂ້ວາມືແມ່ນຈະມ ເມນູ ສໍາລັດຈັດການ ເຊ ີ່ງ
ປະກອບ:

1. Dashboard ແມ່ນ ເປັນສ່ວນລວມຂອງໜ້າຕາ admin ເຊ ີ່ງມັນຈະສະແດງ ເມນູ
ຕ່າງທ ີ່ມ ໃນລະບົບ admin ຂອງ wordpress ເຊ ີ່ງເປັນລະບົບບໍລິຫານເວັບໄຊທ

2. Posts ແມ່ນເປັນສ່ວນທ ີ່ເອົາໄວ້ຈັດການການອັບເດດທ ີ່ມ ເຫດການທ ີ່ຕ້ອງໄດ້ອັບເດດ
ເລືີ່ອຍໆ ເຊັີ່ນ ຂ່າວສານ, ກິດຈະກໍາ, ແລະ blog ຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ການອັບເດດຕະຫລອດ
ເວລາ.

3. Media ແມ່ນ ບ່ອນເກັບສືີ່ຕ່າງໆທ ີ່ໃຊ້ໃນເວັບໄຊທ ເຊັີ່ນ: ຮູບພາບ, ເອກະສານ, ຟາຍ
ສຽງ ຟາຍວິດ ໂອ ແມ່ນຈະຖືກເກັບຮັກສານໃນນ .



ໜ້ຳຕຳ admin ຂອງ Wordpress
4. Pages ແມ່ນເປັນໜ້າສະລັບສະແດງຂໍຶ້ມູນ ສ່ວນຕ່າງຂອງເວັບໄຊທ ເຊັີ່ນ ຂໍຶ້ມູນກ່ຽວກບັ

ໂຄງການ, ສະຖານທ ີ່ ຫລື ການດໍາເນ ນໂຄງການຕ່າງໆ.. ຮູບແບບການໃຊ້ງານ ແມ່ນຈະ
ຄ້າຍຄືກັນກັບ posts ແຕ່ເວລາການອັບເດດຂໍຶ້ມູນ pages ແມ່ນຈະບໍີ່ຄ່ອຍໄດ້ມ ການອັບ
ເດດ ເລືີ່ອຍໆປານໃດ ທໍີ່ກັນກັບ posts ເພາະສ່ວນຫລາຍຂໍຶ້ມູນຈະຢູ່ຄືເກົີ່າ.

5. Appearance ແມ່ນເປັນສ່ວນທ ີ່ສະແດງຜົນເລືີ່ອງໜ້າຕາ ແລະ ການປັບແຕ່ງຮູບແບບ
ການສະແດງຜົນຕ່າງໆຢູ່ໜ້າເວັບໄຊທ. ເຊັີ່ນການຈັດລ້ຽງເມນູ, ການປັບແຕ່ງສ ສັນຂອງ
ໜ້າຕາຕ່າງໆ

6. Plugins ແມ່ນບ່ອນທ ີ່ເພ ີ່ມຄວາມສາມາດຂອງເວັບໄຊທ ໂດຍການເອົາໂປຣແກມເສ ີ່ມ
ຕ່າງມາໃຊ້ໃນເວັບໄຊທ ເຊ ີ່ງນອກຈາກທ ີ່ wordpress ມ ມາໃຫ້ເຮົາຍັງສາມາດລົງໂປຣ
ແກມເສ ີ່ມຕ່າງໆເຂົຶ້າໄປໄດ້ອ ກ.

7. Settings ແມ່ນສ່ວນທ ີ່ເອົາໄວ້ປັບແຕ່ງ ຫລື ຕັຶ້ງຄ່າຕ່າງໆຂອງເວັບໄຊທ.. ເຊັີ່ນຕັຶ້ງຄ່າວັນ
ເວລາ, ການເປ ດຂອງໜ້າເວັບໄຊທ, ຮູບແບບຂອງ linkເວັບໄຊທ ແລະ ອືີ່ນກ່ຽວກັບເວບັ
ໄຊທ.



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊໂດຍໃຊ້ Posts



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊໂດຍໃຊ້ Posts

ຂ່າວທ ີ່ສະແດງຜົນຢູ່ທາງໜ້າເວັບໄຊທ ແມ່ນມ ການອັບເດດຜ່ານ Posts ເຊ ີ່ງ
ເປັນບ່ອນຈັດການອັບເດດຂ່າວສານຕ່າງໆ ໃນເວັບໄຊທ. ວິທ ການອັບເດດ posts 
ແມ່ນໃຫ້ກົດເຂົຶ້າໄປເມນູ posts. 

ເມືີ່ອກົດມາທ ີ່ ເມນູ posts ເຮົາຈະເຫັນລາຍການ
ເຂົຶ້າມາໃຫ້ເລືອກ. ເຊ ີ່ງຈະປະກອບມ all posts
ແມ່ນສະແດງຜົນລາຍການ posts ທັງໝົດທ ີ່ມ ການ
ອັບເດດມາ.add new ແມ່ນການສ້າງ posts ຂືຶ້ນ
ມາໃໝ່, categories ແມ່ນການຕັຶ້ງໝວດສໍາລັບ
posts ເພືີ່ອຈັດລະບຽບຂອງຂໍຶ້ມູນ, tags ແມ່ນການ
ຕັຶ້ງຄ່າ ແທກເພືີ່ອຕັຶ້ງຫົວຂໍຶ້ໃຫ້ຊອກຫາງ່າຍ.



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊໂດຍໃຊ້

ໜ້ຳຕຳ All posts ແມ່ນຈະສະແດງຜ ນ
ຂອງກຳນອັບເດດ posts ທັງໝ ດທີີ່
ເຮ ຳເພີີ່ມເຂ ົ້ຳໄປ. ໃນໜ້ຳ all posts ຈະ
ປະກອບມີ.
1. Add New ແມ່ນສໍາລັບການເພ ີ່ມ posts.
2. Bluk actions ແມ່ນປ ່ມທ ີ່ໃຊ້ໄວ້ ສໍາລັບ
ເລືອກລາຍການ posts ຫລາຍໆລາຍການພ້ອມ
ກັນແລ້ວ ປ່ຽນຄໍາສັີ່ງເທືອດຽວເຊັີ່ນ.. ເລືອກ
posts ຫລາຍໆ posts ແລ້ວ ປ່ຽນໝວດຂ່າວ
ພ້ອມກັນ.
3 ແລະ 4 ແມ່ນ ສ່ວນທ ີ່ໃຊ້ສໍາລັບ filter ການ
ຊອກຫາ. ຕົວຢ່າງໃນກໍລະນ ເຮົາອັບເດດຂ່າວໄປ
ຫລາຍໆ ແລ້ວ ເວລາຜ່ານໄປຊ່ວງໃດຊ່ວງໜືີ່ງ
ແລ້ວເຮົາຢາກຊອກຫາ posts ທ ີ່ຜ່ານມາໃນ
ເດືອນ ມັງກອນ ປ 2018 ເຮົາກໍີ່ສາມາດເລືອກ
ເດືອນແລ້ວກົດ filter ມັນກໍີ່ຈະສະແດງຜົນ
posts ຂອງເດືອນນັຶ້ນອອກມາ.



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊໂດຍໃຊ້ Posts
Categories ກ່ອນທ ີ່ຈະອັບເດດຂ່າວເຂົຶ້າໄປໃນ post ສິງໜືີ່ງທ ີ່ຄວນເຮັດແມ່ນການຕັຶ້ງ category ຫລື ໝວດຂອງຂໍຶ້
ມູນກ່ອນ. ເຊ ີ່ງການຕັຶ້ງໝວດຂອງຂໍຶ້ມູນແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ ການຈັດການ posts ເປັນລະບຽບຂືຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮາົ
ສາມາດເອົາໄປສະແດງຜົນໃນໜ້າອືີ່ນໆໄດ້ງ່າຍຂືຶ້ນເພາະເຮົາສາມາດ ເອົາແຕ່ໝວດທ ີ່ເຮົາຕ້ອງການມາສະແດງຜົນໄດ້.

ວິທ ການຕັຶ້ງ category ແມ່ນ
ໃຫ້ເຂ ົ້ຳໄປເມນູ Posts > Categories

ຫລັງຈຳກນັົ້ນຢູ່ບ່ອນ Name ແມ່ນ
ໃຫ້ຕັົ້ງຊືີ່ໝວດຂອງຂ ົ້ມູນ ຫລື ຂ່ຳວ
ຂືົ້ນມຳ.

ຖ້ຳມີcategory ຫລຳຍຊັົ້ນຊ້ອນກັນແມ່ນ
ໃຫ້ເລືອກ category ທີີ່ເປັນໂຕແມ.່. ຖ້ຳບ ີ່
ມີໃຫ້ເລືອກ None

ກ ດປຸ່ມ add new category.



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Posts
ຫລັງຈາກທ ີ່ໄດ້ Category ແລ້ວ ຂັຶ້ນຕອນຕໍີ່ເປັນແມ່ນການອັບເດດຂໍຶ້ມູນຂ່າວສານໂດຍໃຫ້ເຂົຶ້າໄປເມນູ posts

ຂຽນຫ ວຂ ົ້ຂອງຂ່ຳວ ໃສ່

ກ ດເມນູເພືີ່ອສະແດງເຄືີ່ອງມືເພີີ່ມເຕີມຖ້ຳ
copy ເອກະສຳນມຳຈຳກ word ແມ່ນໃຫ້
ກ ດ ເຄືີ່ອງໝຳຍ T ກ່ອນແລ້ວຈືີ່ງ Paste ຂ ົ້
ມູນລ ງໃສ່

ເລືອກໝວດຂອງຫ ວຂ ົ້ຂ່ຳວ

ຕັົ້ງຄ່ຳຮູບຫລັກໃຫ້ກັບຂ່ຳວໂດຍ
ກ ດທີີ່ປຸ່ມ

ກ ດປຸ່ມ add new



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້

ເລືອກຮູບທີີ່ຕ້ອງກຳນ

ກ ດປຸ່ມ Set Featured Image ເພືີ່ອຕັົ້ງຄ່ຳຮູບຫລັກ

ກ ດ upload ຮູບໃໝ່ຖ້ຳຢຳກໄດ້ຮູບຈຳກ Computer ຖ້ຳມີຮູບແລ້ວແມ່ນ
ເລືອກຈຳກ media library ໄດ້ເລີີ່ຍ.



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Posts

ເມືອພ້ອມແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ກ ດປຸ່ມ
Publish ເພືີ່ອເຜີຍແຜ່ຂ່ຳວອອກສູ່
ໜ້ຳເວັບໄຊທ

ຖ້ຳຍງັບ ີ່ພ້ອມທີີ່ຈະອອກຂ່ຳວແມ່ນສຳມຳດ
save ໄວ້ກ່ອນເພືີ່ອກບັມຳເຮດັຄນືນ ຳຫລງັ

ຮູບຫລັກຂອງຂ່ຳວຈະມຳສະແດງ
ຜ ນຢູ່ Featured Image



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Posts
ວິທ ການເອົາຮູບ ຫລື ເອກະສານມາເພ ີ່ມເຂົຶ້າໄປໃນເນືຶ້ອໃນຂອງຂ່າວ

Enter ລ ງເພືີ່ອເລືອກພືົ້ນທີທີີ່
ຕ້ອງກຳນໃຊ້ຮູບ. ຕ ວຢ່ຳງຈະໃສ່ຮູບ
ບ ລິເວນລະຫວ່ຳງສອງບັນທັດນີົ້.

ກ ດ add media ເພືີ່ອເຂ ົ້ຳ
ໄປເລືອກເອ ຳຮູບ



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Posts
ວິທ ການເອົາຮູບ ຫລື ເອກະສານມາເພ ີ່ມເຂົຶ້າໄປໃນເນືຶ້ອໃນຂອງຂ່າວ

ເລືອກຂະໜຳດຂອງພຳບທີີ່
ຕ້ອງກຳນ ປ ກກະຕີຈະໃຊ້ຂະໜ
ຳດກຳງ

ກ ດ upload ຮູບໃໝ່ຖ້ຳຢຳກໄດ້ຮູບຈຳກ Computer ຖ້ຳມີຮູບແລ້ວແມ່ນເລືອກຈຳກ media library ໄດ້ເລີີ່ຍ.

ເລືອກຮູບທີີ່ຕ້ອງກຳນ

ສຳມຳດຂຽນຂ ົ້ຄວຳມ
ອະທິບຳຍກ້ອງຮູບໄດ້ຢູ່
ບ່ອນ caption ຖ້ຳບ ີ່ຢຳກ
ຂຽນກ ີ່ບ ີ່ໃສ່

ກ ດ insert in to Post ເພືີ່ອເອ ຳພຳບໄປໃຊ້



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Posts
ວິທ ການເອົາຮູບ ຫລື ເອກະສານມາເພ ີ່ມເຂົຶ້າໄປໃນເນືຶ້ອໃນຂອງຂ່າວ

ຫລັງຈຳກນັົ້ນເຮ ຳຈະໄດ້ຮູບມຳສະແດງຜ ນ ໃນໜ້ຳຂ່ຳວ.
ສຳມຳດເຮັດຂັົ້ນຕອນນີົ້ໄດ້ຊ ຳໆກັນເພືີ່ອເອ ຳຫລຳຍໆຮູບເຂ ົ້ຳມຳ ແລະ ເວລຳເອ ຳຮູບ
ເຂ ົ້ຳມຳແລ້ວສຳມຳດ ປັບຕ ຳແໜງຂອງພຳບ ຫລື ແກ້ໄຂເພີີ່ມເຕີີ່ມໄດ້ເວລຳເອ ຳ
mouse ໄປກ ດໃສ່ພຳບມັນຈະຂືົ້ນເມນູຂືົ້ນມຳ

ຖ້ຳສ ຳເລັດແລ້ວກ ີ່ກ ດ
update ເພືີ່ອບັນທືກ.



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Posts
ວິທ ການເພ ີ່ມຂໍຶ້ມູນທ ີ່ເປັນພາສາອືີ່ນ

ຖ້ຳຕ້ອງກຳນຈະແປພຳສຳ
ຂອງຂ່ຳວໃຫ້ສັງເກດເບິີ່ງ
ສັນຍຳລັກລຸ່ມນີົ້:

ສັງເກດທຸງຊາດ ຖ້າຫາກເປັນທຸງສັນຊາດ
ໃດ ແມູ່ນເຮົາກຳລັງແກ້ໄຂພາສານັ້ນ
ຕົວຢູ່າງ: English ສະແດງວູ່າກຳລັງແກ້ໄຂ
ພາກສູ່ວນພາສາອັງກິດ

+ ແມ່ນຂ່ຳວນັົ້ນບ ີ່ມີກຳນແປພຳສຳເທືີ່ອ
ສັນຍຳລັກເປັນຮູບ ສ  ແມ່ນຂ່ຳວນັົ້ນໄດ້ມີ
ພຳສຳທີສອງແລ້ວ

ຖ້ຳຈະເພີີ່ມໃສ່ຂ່ຳວໃດໃຫ້ກ ດໃສ່ + ໄດ້ເລີຍ 
ແລ້ວເຮັດຕຳມຂັົ້ນຕອນກຳນເພີີ່ມຂ່ຳວ



ວິທກີຳນເພີີ່ມປະກຳດຮັບສະໝັກວຽກງຳນ
Carrer



ວິທີກຳນເພີີ່ມປະກຳດຮັບສະໝັກວຽກງຳນ Carrer

ໄປທີີ່ເມນູ Job Openings ເພີີ່ມ Job Openings

ລຳຍກຳນທີີ່ປະກຳດແລ້ວ



ວິທີກຳນເພີີ່ມປະກຳດຮັບສະໝັກວຽກງຳນ Carrer
ຫ ວຂ ົ້

ລຳຍລະອຽດຂອງປະກຳດ

ໝວດໝູ່ ຫ ື ພະແນກ ຖ້ຳບ ີ່ມີສຳມຳດພິມເພີີ່ມໃສ່ໄດ້ເລີຍ

ປະເພດຂອງວຽກງຳນ ຕ ວຢ່ຳງ: ເຕັມເວລຳ ຫ ື ໄລຍະສັົ້ນ ຖ້ຳບ ີ່ມີສຳມຳດພິມເພີີ່ມໃສ່ໄດ້ເລີຍ

ສະຖຳນທີີ່ເຮັດວຽກ ຖ້ຳບ ີ່ມີສຳມຳດພິມເພີີ່ມໃສ່ໄດ້ເລີຍ

ເລືອກວິທີກຳນສ ີ່ງຂ ົ້ມູນ

ເລືອກມືົ້ປິດຮັບສະໝັກ

ເພີີ່ມ ອີເມວ ເພືີ່ອ CC

ປຸ່ມເຜີຍແຜ່ຂ ົ້ມູນຫລັງຈຳກສ ຳເລັດ



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Posts
ວິທ ການເອົາວິດ ໂອຈາກ Youtube ຫລື Facebook ມາໃສ່ໃນ ຂ່າວ

ໃຫ້ເຂ ົ້ຳໄປເວັບໄຊທ youtube.com
ແລ້ວຊອກຫຳວິດີໂອທີີ່ໂຕເອງຕ້ອງກຳນ

ກ ດປຸ່ມ Share

http://youtube.com


ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Posts
ວິທ ການເອົາວິດ ໂອຈາກ Youtube ຫລື Facebook ມາໃສ່ໃນ ຂ່າວ

ກ ດບ່ອນຄ ຳວ່ຳ Embed

ເຮ ຳຈະເຫັນລະຫັດທີີ່ຈະເອ ຳໄປ
ໃສ່ໃນ ເວັບ ກ ດ copy ຫລື ຈະໃຊ້
keyboard ctrl+c ກ ີ່ໄດ້



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Posts
ວິທ ການເອົາວິດ ໂອຈາກ Youtube ຫລື Facebook ມາໃສ່ໃນ ຂ່າວ

ກ ດບ່ອນຄ ຳວ່ຳ Text

ກັບມຳທີ wordpress ເລືອກ
ບ່ອນທີີ່ຕ້ອງກຳນເອ ຳໃສ່



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້
ວິທ ການເອົາວິດ ໂອຈາກ ຫລື ມາໃສ່ໃນ ຂ່າວ

ໃຫ້ສັີ່ງເກດບ່ອນທີີ່ເຮ ຳເລືອກ ແລ້ວ ຂ ົ້ມູນທີີ່ ມຳລ ງໄປໂດຍກ ດ
C trl+V ຢູ່ ຄິບອດ. ສັີ່ງເກດ code ທີີ່ໄດ້ມຳແມ່ນຈະຂືົ້ນຕ ົ້ນດ້ວຍ <iframe …..



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Posts
ວິທ ການເອົາວິດ ໂອຈາກ Youtube ຫລື Facebook ມາໃສ່ໃນ ຂ່າວ

ຫລັງຈຳກນັົ້ນໃຫ້ກ ດກັບຄນືມຳ ແລ້ວເຮ ຳຈະເຫັນວິດີ
ໂອ ມຳຈຳກ youtube. ສ ຳເລັດແລ້ວກ ີ່ໄປກ ດ
ແລ້ວກ ີ່ໄປເບີີ່ງກຳນສະແດງຜ ນຢູ່ໜຳ້ເວັບ



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Posts
ວິທ ການເອົາວິດ ໂອຈາກ Youtube ຫລື Facebook ມາໃສ່ໃນ ຂ່າວ

ວິທີກຳນເອ ຳວິດີໂອມຳຈຳກ Facebook ມຳໃສ່ wordpress. ແມ່ນ ວິດີໂອ
ຈະຕ້ອງເປັນແບບ Public ຫລື ແບບ ສຳທຳລະນະຈິງເອ ຳມຳໃສໄ່ດ້.

ໃຫ້ກ ດປຸ່ມ ສຳມຈ ຳ …
ແລ້ວເລືອກ embed



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Posts
ວິທ ການເອົາວິດ ໂອຈາກ Youtube ຫລື Facebook ມາໃສ່ໃນ ຂ່າວ

ຈຳກນັົ້ນໃຫ້ເລືອກເອ ຳທັງໝ ດບ່ອນຄ ຳວ່ຳ <iframe… ແລ້ວ
ກ ດ Ctrl+C ເພືີ່ອເປັນກຳນ copy



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Posts
ວິທ ການເອົາວິດ ໂອຈາກ Youtube ຫລື Facebook ມາໃສ່ໃນ ຂ່າວ

ຫລັງຈຳກນັົ້ນໃຫ້ເຮັດຂັົ້ນຕອນຄືເກ ຳຄືກັບຂ ົ້ 6 ທີີ່ອະທິບຳຍໃນ youtube ກ່ອນ
ໜ້ຳນີ. ແລ້ວເອ ຳຂ ົ້ມູນ paste ລ ງບ່ອນ text ແລ້ວກ ດ visual ຄືນກ ີ່ຈະເຫັນວິດີໂອ
ມຳຈຳກ facebook



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Posts
ວິທີກຳນໃຊ້ file ເອກະສຳນຕ່ຳງໆເຂ ົ້ຳໄປໃນເນືົ້ອໃນຂ່ຳວ. ວິທີກຳນ
ແມ່ນຈະຄ້ຳຍຄືກັບກຳນເອ ຳຮູບມຳໃສ່

Enter ລ ງເພືີ່ອເລືອກພືົ້ນທີທີີ່
ຕ້ອງກຳນໃຊ້ຮູບ. ຕ ວຢ່ຳງຈະໃສ່ຮູບ
ບ ລິເວນລະຫວ່ຳງສອງບັນທັດນີົ້.

ຖ້ຳຍັງບ ີ່ພ້ອມທີີ່ຈະອອກຂຳ່ວແມ່ນສຳມຳດ
save ໄວ້ກ່ອນເພືີ່ອກບັມຳເຮດັຄນືນ ຳຫລງັ



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Posts
ວິທີກຳນໃຊ້ file ເອກະສຳນຕ່ຳງໆເຂ ົ້ຳໄປໃນເນືົ້ອໃນຂ່ຳວ. ວິທີກຳນ
ແມ່ນຈະຄ້ຳຍຄືກັບກຳນເອ ຳຮູບມຳໃສ່

ໃສ່ຊືີ່ເປັນຄ ຳເວ ົ້ຳເພືີ່ອໃຫ້
ຄ ນກ ດ download

ກ ດ upload ເອກະສຳນ file ຫຍັງກ ີ່ໄດ້(pdf, .docx, .xls, .zip)ຈຳກ Computer ຖ້ຳມີ
file ແລ້ວແມ່ນເລືອກຈຳກ media library ໄດ້ເລີີ່ຍ.

ກ ດ insert in to Post ເພືີ່ອເອ ຳໄປໃຊ້



ວິທີກຳນອັບເດດຂ່ຳວສຳນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Posts
ວິທີກຳນໃຊ້ file ເອກະສຳນຕ່ຳງໆເຂ ົ້ຳໄປໃນເນືົ້ອໃນຂ່ຳວ. ວິທີກຳນ
ແມ່ນຈະຄ້ຳຍຄືກັບກຳນເອ ຳຮູບມຳໃສ່

ຫລັງຈຳກນັົ້ນເຮ ຳຈະໄດ້fileມຳສະແດງຜ ນ ໃນໜ້ຳຂ່ຳວ.
ສຳມຳດເຮັດຂັົ້ນຕອນນີົ້ໄດ້ຊ ຳໆກັນເພືີ່ອເອ ຳຫລຳຍໆfileເຂ ົ້ຳມຳ ເມືອ
ສ ຳເລັດແລ້ວກ ີ່ກ ດ update ເພືີ່ອ save ແລະ ເຜີຍແຜ່ອອກເວັບໄຊທ



ວິທີກຳນບ ລິຫຳນຂ່ຳວທີີ່ອັບເດດໄປແລ້ວ Posts

ເຮ ຳສຳມຳດກັບເຂ ົ້ຳໄປແກ້ໄຂຂ່ຳວທີີ່ເຄຍິອັບເດດໄປແລວ້ ໂດຍ
ກຳນໄປທີີ່ເມນູ posts > All Posts

ຖ້ຳຕ້ອງກຳນແກ້ໄຂຂ່ຳວແມ່ນໃຫ້ກ ດໃສ່
ຊືີ່ຂອງຂ່ຳວເລີີ່ຍ. ຫລື ກ ດ edit ກ ີ່ໄດ້

ຖ້ຳຕ້ອງກຳນລືບອອກແມນ່ໃຫ້ກ ດ
Trash ເພືີ່ອລືບຂ່ຳວອອກ



ວິທີກຳນບ ລິຫຳນຂ່ຳວທີີ່ອັບເດດໄປແລ້ວ Posts
ກ ີ່ລະນີຖ້ຳເຮ ຳລບືຂ່ຳວໄປແລວ້ ມັນຈະໄປຢູ່ບອ່ນເມນູ Trash
ເຮ ຳສຳມຳດໄປເບີີ່ງໄດ້.

ຖ້ຳຕອ້ງກຳນເອ ຳກບັຄນື ແມນ່ໃຫ້
ເອ ຳ mouse ເລືອກໄປໃສ່ແລວ້ກ ດ
Restore ມັນຈະກັບມຳ post ຄືນ

ກ ລະນີຢຳກລືບຖີມຖຳວອນແມ່ນກ ດ
ແມນ່ຈະລືບຖຳວອນ ແລະ

ຈະບ ີ່ສຳມຳດເອ ຳກັບຄືນມຳໄດ.້



ວິທີກຳນໜ້ຳຂ ົ້ມູນຕ່ຳງໆ ໃນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້



ວິທີກຳນໜ້ຳຂ ົ້ມູນຕ່ຳງໆ ໃນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້

ຂ ົ້ມູນທີີ່ເຮ ຳເຫັນໃນເມນູຂອງເວັບໄຊຕ່ຳງ ແມ່ນດືງຂ ົ້ມູນອອກມຳຈຳກ
Pages ໃນ Wordpress ແລ້ວເອ ຳມຳສະແດງຜ ນຢູ່ເມນູ.



ວິທີກຳນໜ້ຳຂ ົ້ມູນຕ່ຳງໆ ໃນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Pages

ໜ້ຳຕຳ All Pages ແມ່ນຈະຄືກັນກັບ
Posts ເຊີີ່ງມໜີ້ຳຕຳ ແລະ ກຳນ
ຈັດກຳນບ ລິຫຳນທີີ່ຄືກັນ.
ຕ່າງແຕ່ວ່າໃນ pages ຈະບໍີ່ມ ໝວດ ຫລື
category ໃຫ້ເຮາົເລອືກ. ເຊ ີ່ງມັນຈະເປັນແບບ
ໜ້າຂໍຶ້ມູນຂອງໃຜຂອງມັນເຊັີ່ນ: ໜ້າ Home,
About, Operation, Contact us …. ຂໍຶ້ມູນ
ສວ່ນຫລາຍແມ່ນຈະບໍີ່ຄ່ອຍໄດ້ອັບເດດເລອືຍ
ປານໃດ. ເມືອເຮົາອັບເດດເທືອໜືີ່ງແລ້ວ ດນົໆ
ອາດຈະໄດ້ກັບເຂົຶ້າມາແກ້ໄຂ ຫລື ບາງຂໍຶ້ມູນກໍີ່
ອັບເດດເທືອດຽວແລ້ວເລ ີ່ຍ.



ວິທີກຳນໜ້ຳຂ ົ້ມູນຕ່ຳງໆ ໃນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Pages
ວິທີກຳນອັບເດດ page ແບບ Classic Mode

ວິທີກຳນອັບເດດ page ແບບ classic mode ແມ່ນຈະຄືກັບກຳນອັບ
ເດດຂ່ຳວໃນ posts. ແຕ່ວ່ຳຢູ່ໃນ page ເຮ ຳບ ີ່ຈ ຳເປັນໄປເລືອກ
category ຫລື ຕັົ້ງ feature image ມີແຕ່ຂຽນ title ຂອງ page
ແລ້ວໃສ່ເນືົ້ອໃນກ ີ່ ກ ດເຜີຍແຜ່ ຫລື Publish ໄດ້ເລີີ່ຍ.



ວິທີກຳນໜ້ຳຂ ົ້ມູນຕ່ຳງໆ ໃນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Pages
ວິທີກຳນອັບເດດ page ແບບ Kingcomposer

ສ ຳລັບວິທີກຳນອັບເດດແບບທີີ່ສອງແມ່ນກຳນອັບເດດເນືົ້ອໃນຂອງ
page ໂດຍໃຊ້ plugin Kingcomposer ທີີ່ທຳງ MTS ໄດ້ຕິດຕັົ້ງໃຫ.້
ວິທີກຳນອັບເດດແບບນີົ້ແມ່ນເຮ ຳສຳມຳດຈັດໜ້ຳ ຂອງຂ ົ້ມູນ page
ເພືີ່ອໃຫ້ມີຄວຳມງົດງຳມໄດ້ແບບສະບຳຍ.

ກ່ອນທີີ່ຈະນ ຳໃຊ້ວິທກີຳນອັບເດດແບບ Kingcomposer ແມ່ນເຮ ຳເຂ ົ້ຳໄປ
ຫຳໜ້ຳ page ທີີ່ຕ້ອງກຳນແລ້ວກ ດ Edit with Kingcomposer



ວິທີກຳນໜ້ຳຂ ົ້ມູນຕ່ຳງໆ ໃນເວັບໄຊທໂດຍໃຊ້ Pages
ວິທີກຳນອັບເດດ page ແບບ Kingcomposer

ຫລັງຈຳກກ ດເຂ ົ້ຳມຳແລ້ວກ ີ່ຈະເຫັນໜ້ຳຕຳກຳນແກ້ໄຂ ຫລື ອັບເດດ
ແບບ Kingcomposer



ຕ ວຢ່ຳງ: ເຮ ຳຢຳກໄດໜ້້ຳ page ທີີ່ສະແດງຂ ົ້ມູນແບບນີ.

ໃນນີເຮ ຳຈະແບງ ຂ ົ້ມູນອອກເປັນ 4 ແຖວ
ເພືີ່ອງ່ຳຍໃນກຳນຈັດກຳນແຕ່ລະສ່ວນໄປ.



ຕ ວຢ່ຳງ: ເຮ ຳຢຳກໄດ້ກຳນສະແດງຜ ນແບບນີົ້. ເຊີີ່ງອ ງປະກອບທີີ່ເຮ ຳຈະໃຊ້ ໃນ king composer ຈະປະກອບມຫີຍັງແນ່.

Space Title

Single Image

Text Block

Space



ເຂ ົ້ຳໄປ Page ທີີ່ຕ້ອງກຳນ ຫລັງຈຳກ
ນັົ້ນກ ດປຸ່ມ Add Column-row

ເຮ ຳຈະໄດ້ບ່ອນສ ຳລັບເອ ຳໄວ້ເອີນ
ອ ງປະກອບຕ່ຳງໆຂອງ
kingcomposer ເຂ ົ້ຳມຳໃສ່.

ກ ດບ່ອນ add Element ເພືີ່ອ
ເພີີ່ມອ ງປະກອບເຂ ົ້ຳມຳ.

ອ ງປະກອບທ ຳອິດໃຫ້ເຂ ົ້ຳ
ເລືອກເອ ຳ spacing



Spacing ແມ່ນອ ງປະກອບທີີ່ໃຊ້ໄວ້ສ ຳລັບຈັດໄລ່ຍະຫ່ຳງລະຫວ່ຳງອ ງປະກອບອືີ່ນໆໃນແຖວ

ເຮ ຳສຳມຳດເລອືກເອ ຳຂະໜຳດ spacing ຄວຳມສູງທີີ່ເຮ ຳ
ຕ້ອງກຳນໂດຍກຳນລຳກ mouse ແລ້ວຂະໜຳດມັນຈະເພີີ່ມຂືົ້ນ

ຫລັງຈຳກໄດ້ຂະໜຳດທີີ່ຕ້ອງກຳນແລ້ວໃຫ້
ກ ດ Save ຫລື ກ ດເຄືອງໝຳຍ ຖືກກ ີ່ໄດ້.

ຈຳກນັົ້ນເຮ ຳກະຈະໄດ້ກອ໋ງ spacing ມຳໃສ່



ຕ ີ່ມຳໃຫ້ກ ດປຸ່ມ + (ບວກ) ເພືີ່ອເພີີ່ມອ ງປະກອບໃໝ່ເຂ ົ້ຳໄປຢູ່ກ້ອງຂອງ spacing

ເລືອກອ ງປະກອບ Title



ຂຽນ title ຫລື ຫ ວຂ ົ້ຂອງຂ ົ້ມູນທີີ່ຕ້ອງກຳນໃຊ້

ກ ດມຳບອ່ນ styling ເພືີ່ອປັບຂະໜຳດ, ກຳນ
ຈັດວ່ຳງ ແລະ ສີສັນຂອງຕ ວໜັງສ.ື

ເລອືກຂະໜຳດຂອງ heading tag. H1 ແມ່ນໃຫຍສຸດ
H6 ແມ່ນນ້ອຍສຸດ

ເລືອກສີທີີ່ຕ້ອງກຳນ

ເລືອກຂະໜຳດຕ ວອກັສອນ

ເລືອກຄວຳມໜຳຂອງຕ ວອັກສອນ

ຈັດຕ ວອັກສອນໄວ້ຢູ່ທຳງກຳງຂອງຂ ົ້ມູນ

ເມືອສ ຳເລັດແລ້ວກ ີ່ກ ດ save



ຕ ີ່ມຳໃຫ້ກ ດປຸ່ມ + (ບວກ) ເພືີ່ອເພີີ່ມອ ງປະກອບໃໝ່ເຂ ົ້ຳໄປຢູ່ກ້ອງຂອງ spacing

ເລືອກອ ງປະກອບ Single Image

ຕ ີ່ມຳອຳດຈະເພີີ່ມ spacing ເຂ ົ້ຳໄປຕືີ່ມເພືີ່ອໃຫ້
ມັນມີໄລຍະຫ່ຳງລະຫວ່ຳງຫ ວເລືີ່ອງກັບເນືົ້ອໃນ.



ກ ດ Browse Image
ເພືີ່ອເລືອກຮູບມຳໃສ່

ຫລັງຈຳກນັົ້ນເຮ ຳກ ີ່ຈະເຫັນຮູບ
ມຳສະແດງຜ ນເປັນຕ ວຢ່ຳງ.

ສ ຳລັບກ໋ອງ Single Image ແມນ່ກ໋ອງທີີ່ເອ ຳຮູບ
ດຽວມຳສະແດງຜ ນ. ຖ້ຳຕ້ອງກຳນຫລຳຍຮບູ
ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ Image Gallery ແທນ.

ຫລັງຈຳກນັົ້ນແມນ່ໃຫ້ເລືອກຮູບ ວິທກີຳນເລືອກຮູບ
ແມນ່ເຮັດຄືກນັກັບ Post ເລືອກເອ ຳແລ້ວກ ີ່ກ ດ
Select

ເຮ ຳສຳມຳດຈັດວ່ຳງຮູບໃຫ້ຢູ່
ເຄີີ່ງກຳງໄດ້ໂດຍກ ດໄປບ່ອນ
Styling ແລ້ວ ເລືອກ Image
Alignment ໃຫ້ຢູ່ Center.
ເມືອທກຸຢ່ຳງ Ok ແລ້ວກ ີ່ກ ດ
Save



ຕ ີ່ມຳໃຫ້ກ ດປຸ່ມ + (ບວກ) ເພືີ່ອເພີີ່ມອ ງປະກອບໃໝ່ເຂ ົ້ຳໄປຢູ່ກ້ອງຂອງ spacing

ເລືອກອ ງປະກອບ Text Block

ຕ ີ່ມຳອຳດຈະເພີີ່ມ spacing ເຂ ົ້ຳໄປຕືີ່ມເພືີ່ອໃຫ້
ມັນມີໄລຍະຫ່ຳງລະຫວ່ຳງຫ ວເລືີ່ອງກັບເນືົ້ອໃນ.



Paste ຫລື ພີມຂ ົ້ມູນລ ງໄປ

ເມືອສ ຳເລັດແລ້ວກ ີ່ກ ດ Save

ສ ຳລັບກ້ອງຂ ົ້ມູນທີີ່ເປັນ Text Block ແມ່ນຈະມີ
ໜ້ຳຕຳຄືກັບກຳນປ່ອນຂ ົ້ມູນໃນ Posts ຫລື
pages

ຖ້ຳຢຳກປັບສີຕ ວອັກສອນ ຫລື ຂະໜຳດແມ່ນ
ສຳມຳດກ ດໄປ styling ແລ້ວປັບຄ້ຳຍຄືກັບ title



ເມືອເຮ ຳມຳ preview ເບີີ່ງຜ ນອອກມຳກ ີ່ຈະໄດ້ແບບນີົ້. ຄວຳມ
ຈິງສຳມຳດເຮັດ ແບບ Classic mode ກ ີ່ໄດ້ແບບນີຄືກັນ.



ແລ້ວຂ ົ້ດີຂອງກຳນໃຊ້ Kingcomposer ແມ່ນຫຍັງ?

ເຮ ຳສຳມຳດຍຳ້ຍ ຕ ຳແໜ່ງຂອງແຕລ່ະ
ອ ງປະກອບຈັດລ້ຽງໄປມຳໃໝ່ໄດ້.

ກ ດເພືີ່ອລຳກປ່ຽນກຳນຈັດວ່ຳງ



ແລ້ວຂ ົ້ດີຂອງກຳນໃຊ້ Kingcomposer ແມ່ນຫຍັງ?

ເຮ ຳສຳມຳດຈັດລະບຽບຂອງຂ ົ້ມູນໃຫ້ເປັນສັດສ່ວນໄດ.້ ຕ ວຢ່ຳງລຸ່ມນີົ້ແມນ່ຂ ົ້ມູນແບ່ງອອກ
ເປັນສອງຫ້ອງ. ຫ້ອງເບືີ່ອງຊ້ຳຍແມ່ນໃສ່ຂ ົ້ຄວຳມຕ ວໜງັສື. ເບືົ້ອງຂວ້ຳແມ່ນໃສຮູບ.

ວິທີກຳນສ້ຳງກ ີ່ແມ່ນໃຫ້ເຮ ຳກ ດເອ ຳ row ຂືົ້ນມຳໃໝ່



ຕ ີ່ມຳໃຫ້ກ ດປຸ່ມ + (ບວກ) ເພືີ່ອເພີີ່ມອ ງປະກອບໃໝ່ເຂ ົ້ຳໄປຢູ່ກ້ອງຂອງ spacing

ເລືອກອ ງປະກອບ Row Inner

ຕ ີ່ມຳອຳດຈະເພີີ່ມ spacing ເຂ ົ້ຳໄປຕືີ່ມເພືີ່ອໃຫ້
ມັນມີໄລຍະຫ່ຳງລະຫວ່ຳງຫ ວເລືີ່ອງກັບເນືົ້ອໃນ.



ຫລັງຈຳກໄດ້ Row inner ເຂ ົ້ຳມຳແລ້ວເຮ ຳຈະແບ່ງເປັນ 2
ຫ້ອງ. ໂດຍກ ດທີີ່ປຸ່ມ ແບ່ງຫອ້ງ. ຖ້ຳຫຳກຢຳກສະແດງຂ ົ້
ມູນອອເປັນຫລຳຍຫ້ອງກ ີ່ສຳມຳດເລືອກຫ້ອງໄດ້ຕຳມໃຈ. 

ເຮ ຳກ ີ່ຈະເຫັນກຳນແບ່ງຂ ົ້ມູນອອກມຳເປັນ ສອງຫ້ອງ
.. ແຕ່ລະຫ້ອງເຮ ຳກ ີ່ສຳມຳດເອີົ້ນອ ງປະກອບຕ່ຳງໆ
ເຂ ົ້ຳມຳໃສ່ໄດ້.



ຂ ົ້ມູນສະແດງເປັນຮູບຢູ່ທຳງເທີງເວລຳເອ ຳມຳເຮັດຢູ່ໃນ page ເຮ ຳກ ີ່ຈະເຮັດແບບຮູບຢູ່ທຳງລຸ່ມ



ສ ຳລັບສ່ວນທີີ່ເຫ ືອໃນ pages ເຮ ຳກ ີ່ຈະເພີີ່ມ Row ໃໝ່ ແລ້ວກ ີ່ເຮັດວິທີດຽວກັນນີົ້ໄປເລືີ່ອຍໆ



ວິທີກຳນເອ ຳຂ ົ້ມູນ Page ທີີ່ສ້ຳງມຳໄປສະແດງຜ ນຢູ່ Menu



ວິທີກຳນເອ ຳຂ ົ້ມູນ Page ທີີ່ສ້ຳງມຳໄປສະແດງຜ ນຢູ່ Menu

ວິທີກຳນແມ່ນໃຫ້ເຂ ົ້ຳ
ໄປ Appearance >
Menus

ຖ້ຳຈະແກ້ໄຂເມນູຫລັງທີີ່ຢູ່ແຕ່ລະໜ້ຳໃຫ້ເລືອກ Primary

ໃຫ້ກ ດປຸ່ມ Select ເພືີ່ອເລືອກ primary



ວິທີກຳນເອ ຳຂ ົ້ມູນ Page ທີີ່ສ້ຳງມຳໄປສະແດງຜ ນຢູ່ Menu

ຈຳກນັົ້ນຢູ່ບອ່ນ Add menu items ເຮ ຳຈະ
ເຫັນ Pages ເຊີີ່ງເປນັຂ ົ້ມນູທີີ່ເຮ ຳເພີີ່ມມຳ
ຈຳກ Page ແລວ້ມນັຈະສະແດງໂຕຫລ້ຳສຸດ
ຂືົ້ນມຳ.

ກ ດເລືອກເອ ຳລຳຍກຳນທີີ່
ຕ້ອງກຳນມຳສະແດງຜ ນຢູ່ເມນູ
ແລ້ວກ ດ add to menu

ຫລັງຈຳກນັົ້ນລຳຍກຳນທີີ່ເລືອກຈະມຳສະແດງຜ ນຢູ່ລຸ່ມ
ສຸດຂອງ Menu ວິທີກຳນຈັດລ້ຽງແມນ່ເຮ ຳສຳມຳດໃຊ້
mouse ເພືີ່ອລຳກຂືົ້ນລ ງໄປຕຳມຕ ຳແໜ່ງທີີ່ເຮ ຳ
ຕ້ອງກຳນ. ແລະກ ດເຂ ົ້ຳມຳຫຍ ົ້ໜ້ຳໜືີ່ງເພືີ່ອໃຫ້
ລຳຍກຳນເມນໄູປຢູ່ກອ້ງຂອງລຳຍກຳນໃດໜືີ່ງ.

ເມືອຈັດໄດ້ຕຳມຕ້ອງກຳນແລ້ວກ ີ່ກ ດ Save



ວິທີກຳນເພີີ່ມເອກະສຳນເຂ ົ້ຳໄປໃນ 
ລະບ ບ PUBLICATION



ວິທີກຳນເພີີ່ມເອກະສຳນເຂ ົ້ຳໄປໃນ ລະບ ບ Library
ສໍາລັບສ່ວນ Admin ທ ີ່ເອົາໄວ້ຈັດການເອກະສານໃນລະບົບ download
ຂອງ uxolao ແມ່ນໃຫ້ເຂົຶ້າຜ່ານ https://uxolao.gov.la/backend/



ວິທີກຳນເພີີ່ມເອກະສຳນເຂ ົ້ຳໄປໃນ ລະບ ບ Download
ວິທ ການເພ ີ່ມເອກະສານເຂົຶ້າໄປເພືີ່ອໃຫ້ຄົນສາມາດມາດາວໂລດເອົາແມ່ນໃຫ້ເຮັດດັີ່ງນ ຶ້. ເຂົຶ້າໄປເມນູ Dashboard
> Resources Document ຫລັງຈາກນັຶ້ນໃຫ້ເລືອນຈໍລົງມາລ ່ມຈະເຫັນ form upload ເອກະສານ

ກ ດເມນູ Publication

ລຳຍລະອຽດ

ຫ ວຂ ົ້

ໝວດໝູ່

ກ ດ choose file ເພືີ່ອອັບໂລດເອກະສຳນ pdf
ຈຳກ computer ເຂ ົ້ຳໄປ.

ເມືອສ ຳເລັດແລ້ວກ ີ່ກ ດ Submit

ວັນທີ ປີເລກທີ



ວິທີກຳນແກ້ໄຂເອກະສຳນໃນ ລະບ ບ Download
ເມືອຕ້ອງການແກ້ໄຂ ຫລື ລືບເອກະສານອອກສາມາເຮັດໄດ້ໂດຍ.

ເຮ ຳສຳມຳດກ ດບ່ອນ edit ເພືີ່ອແກ້ໄຂ ຫລື ກ ດປຸ່ມ delete
ເພືີ່ອລືບອອກ. ຖ້ຳກ ດ edit ແລ້ວມັນກ ີ່ຈະໄປປະກ ດຂ ົ້ມູນຢູ່
form ດ້ຳນລູ່ມ ເຮ ຳກ ີ່ມີແຕ່ແກ້ໄຂຕຳມປ ກກະຕີ. ເມືອ
ສ ຳເລັດແລ້ວກ ີ່ກ ດ Update.



ວິທີກຳນເພີີ່ມ User ຜູ້ໃຊ້ລະບ ບ



ວິທີກຳນເພີີ່ມ User ຜູ້ໃຊ້ລະບ ບ

1
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3

4
5

6

8

2



ວິທີກຳນເພີີ່ມ User ຜູ້ໃຊ້ລະບ ບ
1. Username ຊື່ຜູູ້ໃຊູ້ ແມ່ນໃຫູ້ພິມຕິດກັນ ບໍ່ສຳມຳດຍະວ່ຳງໄດູ້
2. Email ເປັນອີເມວທີ່ນ ຳໃຊູ້ໄດູ້ຈິງ
3. ຊື່ ແລະ ນຳມສະກຸນ
4. Generate password ແມ່ນສຸ່ມລະຫັດຜ່ຳນ ກ ລະນີຢຳກຕັ້ງລະ

ຫັດຜ່ຳນເອງ ສຳມຳດພິມລະຫັດຜ່ຳນໃສ່ໄດູ້ເລີຍ ຖູ້ຳຫຳກລະຫັດ
ທີ່ຈື່ງ່ຳຍແມ່ນຈະມີປຸ່ມໃຫູ້ກົດຢືນຢັນອອກມຳ

5. Send User Notification ແຈູ້ງເຕືນອີເມວຂອງຜູູ້ໃຊູ້
6. Role ເລືອກສະຖຳນະ
7. ກົດປຸ່ມເພື່ອເພີ່ມຜູູ້ໃຊູ້



ວິທີກຳນແກ້ໄຂ ຫລື ລ ບຜູ້ໃຊ້
ເລືອກ All user ຈະສະແດງຜູ້ໃຊ້ທັງໝ ດ ຫລັັງຈຳກນັົ້ນ
ເອ ຳເມ ົ້ຳຊີົ້ໃສ່ຊືີ່ຜູ້ໃຊ້ຈະ ສະແດງ Edit , Delete ຂ ົ້ນມຳເພືີ່ອ
ເລືອກ



Thank you


