
WordPress 

១. ត ើអ្វជីា WordPress ? 

WordPress  គឺជាប្រព័ន្ធប្គរ់ប្គងមាតិការដែលគគគប្រើសប្មារ់រគងកើតគគហទំព័រ ន្ិងរគងកើតរលកុ។ 

រលកុ WordPress  គឺជារលកុដែលគពញន្ិយមជាងគគពីសំណាក់អ្នកគប្រើប្ាស់ គប្រោះវាផ្តល់ភាពងាយ ប្សួល 

កនុងការរគងកើតគគហទំព័រផ្ទា ល់ខ្លួន្មួយាន្គោយមិន្ចំាច់គចោះកូែគ ោះគទ។ គយើងគប្រើរលកុ WordPress  

គែើមបីរារ់អាន្មិតតភកតិនិ្ងដចករំដលកចំគន្ោះែឹងគ្នន គៅវិញគៅមក។ 

ខាងគប្កាមគន្ោះអាយធីកូន្ដខ្ែរន្ឹងគលើកពីរគរៀររគងកើតរលកុ WordPress  ែល់មិតតទងំអ្ស់គ្នន  រ ៉ុដន្ត 

ម៉ុន្  នឹ្ងគយើងរគងកើត គយើងប្តូវែឹងថាខ្លួន្ឯងថាគតើគយើងរគងកើតរលកុគន្ោះកនុងគគ្នលរំណងអ្វី ែូចជា គែើមបីដចក

រំដលករទពិគោធន៍្ជីវិត ដចករំដលកពីចំគន្ោះែឹងដផ្នកពត៌មាន្វិទា ឬអំ្ពី អ្កសរោស្តសត ដខ្ែរ ជាគែើម។ រ ា រ់

មក គទើរគយើងគរៀរចំឯកោរររស់គយើង ន្ិងដរងដចកវា គៅតាម ប្រគភទ ន្ិមួយៗ។ ការគធវើដររគន្ោះ គឺផ្ត

ល់ ភាពងាយប្សួលែល់គយើងគៅគពលគយើងចរ់គផ្តើមរគងតើត ។ 

 

២. រតបៀបច ុះត ម្ ុះ 

១. ម៉ុន្ែំរូងគយើងចូលគៅកាន្់គគហទំព័រររស់wordpressគឺ www.wordpress.com។  

២. ច៉ុចគលើរ ូត៉ុង Get Start Here ឬ Sign Up now 

 

http://www.wordpress.com/


៣. រ ា រ់មករំគពញពត៌មាន្ែូចខាងគប្កាម 

 

រ ា រ់ពីរំគពញាន្ប្តឹមប្តូវគហើយ ច៉ុចគលើរ ូត៉ុង Sign Up 

៤. រ ា រ់ពីាន្ Sign Up រួចគហើយ គយើងមិន្ទន្់អាចគប្រើប្ាស់ាន្គទ គែើមបីអាចគប្រើប្ាស់ាន្ 

គយើងប្តូវចូលគៅកាន្់ Email ដែលគយើងាន្រំគពញខាងគលើ គែើមបី Activate។ 



 

គពលដែលគយើងគរើក Email គយើងន្ឹង Message មួយដែល wordpress គផ្ញើមក រួចគហើយ គយើង

គរើក Mail គ ោះ រ ា រ់មកច៉ុចគលើ Link មួយ ជាការគប្សច។ 

គៅគពលគន្ោះ ការច៉ុោះគ ែ្ ោះររស់គយើងទទួលាន្គជាគជ័យគហើយ គយើងអាច Login គែើមបីគប្រើ 

ប្ាស់ និ្ង គធវើអ្វីគៅតាមដែលគយើងចង់ាន្។ 

 

  



៣. រតបៀបបតូររាងតៅរបសប់លុក 

Wordpress វាមាន្រាងគៅជាគប្ចើន្គែើមបីឲ្យគយើងគធវើការគប្ជើសគរើសគៅតាមចំណង់ចំន្ូលចិតត ររស់ 

គយើង គហើយរតរូ គយើងប្តូវអ្ន្៉ុវតតែូចខាងគប្កាម 

1. ចូលគៅកាន្់ Menu មួយដែលមាន្គ ែ្ ោះថា រាងគៅ រ ា រ់មកច៉ុចគលើ ម ូែរលកុ 

 

2. គៅគពលគ ោះវាន្ឹងរងាា ញរាងគៅជាគប្ចើន្ រ ា រ់មកគយើងអាចគប្ជើសគរើសរាងគៅណាមួយ ដែល 

គយើង ចូលចិតត ( ដតមាន្រាងគៅខ្លោះ តំរូវឲ្យគយើងទិញ) ។ 

 

3. រ ា រ់ពីគយើងគប្ជើសគរើសរាងគៅដែលគយើងចង់ាន្រួចគហើយ គយើងច៉ុចគលើ យកមកគប្រើ គែើមបី

យករាងគៅគ ោះមកគប្រើជារាងគៅរលកុររស់គយើង។ គមើលោក គែើមបីច៉ុចគមើលោកលបង ថាគតើរាងគៅគន្ោះ 

គពញចិតតររស់គយើងដែរឬគទ។ រ ា រ់មករលកុររស់គយើងន្ឹងផ្ទា ស់រតរូរាងគៅតាមដែលគយើងាន្គធវើការផ្ទល ស់

រតរូ។ 

  



៤. រតបៀបបតូរផ្ទៃខាងតរោយ 

គែើមបីរតរូផ្ផ្ាខាងគប្កាយ ម៉ុន្ែំរូងគយើងចូលគៅកាន្់ រាងគៅ រួចច៉ុច ផ្ផ្ាខាងគប្កាយ 

 

រ ា រ់មកគយើងច៉ុចគលើរ ូត៉ុង Browse គែើមបីគប្ជើសគរើសរូរភាពដែលគយើងចង់យកមក គធវើជាផ្ផ្ា 

ខាងគប្កាយ រួចច៉ុចគលើរ ូត៉ុង អារ់ឡូត។  

 

សំគ្នល់ : ជាទូគៅផ្ផ្ាខាងគប្កាយ គគមិន្យករូរភាពដែលធំគណាោះគទ គប្រោះគធវើឲ្យរលកុ ររស់ គយើងគែើរយឺត។ 

គគគប្ចើន្យករូរភាពតូចលែម រួចចំយកគធវើការ Repeat វាគែើមបីឲ្យគពញផ្ផ្ា ខាងគប្កាយ។ 

 

  



៦. រតបៀបបតងកើ ចណំា រ់កមុផ្ៃរបោស 

ការរគងកើតចំណាត់ប្កុម គឺគែើមបីគរៀរចំអ្តថរទររស់គយើងគៅជាប្កុមៗ គែើមបីឲ្យរលកុររស់គយើងមាន្ 

សណាត រ់ធ្នន រ់ ន្ិង ងាយប្សួលែល់អ្នកទសស កនុងការអាន្ ឬ ដសវងរកអ្វីមួយ។ 

ឧទហរណ៍ គរើរលកុររស់គយើងនិ្យាយអំ្ពីអាយធី ែូចគន្ោះ ចំណាត់ប្កុមររស់គយើងអាចមាន្ែូចជា 

គមគរៀន្ C ចំគណោះអំ្ពីគមគរាគ ចំគន្ោះែឹងអំ្ពីក៉ុំពយទ័រ ចំគន្ោះែឹងដផ្នកអ្៉ុិន្ធ័រណិតជាគែើម។ 

គែើមបីរគងកើតចំណាត់ប្កុម ម៉ុន្ែំរូងគយើងចូលគៅកាន់្ ប្រកាស រួចច៉ុចគលើ ចំណាត់ប្កុម 

 
បន្ទា ប់មកវានឹងបង្ហា ញដូចរបូខាងក្រោម: 

 

(១) រំគពញគ ែ្ ោះររស់ចំណាត់ប្កុម  



(២) រ ា រ់ពីគយើងោក់គ ែ្ ោះចំណាត់ប្កុមរួចគហើយ គយើងច៉ុចគលើរ ូត៉ុង រដន្ថមចំណាត់ប្កុម  

(៣) គម : ប្តង់ចំណ៉ុចគន្ោះចង់មាន្ន្័យថា គឺការកំណត់ឲ្យចំណាត់ប្កុមណាមួយ សថិតគៅកនុង (ជាកូន្) ចំ

ណាត់ប្កុមណាមួយគផ្សងគទៀត។ ឧទហរណ៍ គយើងមាន្ចំណាត់ប្កុមមួយគ ែ្ ោះថា ភាោក៉ុំពយូទ័រ គហើយ

គពលគប្កាយគទៀត គយើងរគងកើតចំណាត់ប្កុមមួយគទៀត គ ែ្ ោះថា ភាោC ។ គោយចំណាត់ប្កុម ភាោC 

ជាសថិតគៅកនុង ភាោក៉ុំពយូទ័រ ែូចគន្ោះគយើងប្តូវកំណត់គមររស់វាជា ភាោក៉ុំពយូទ័រ។ 

(៤) ករណីដែលគយើងរគងកើតចំណាត់ប្កុមខ្៉ុស គយើងក៏អាចគប្រើការដប្រសំរួលគឡើងវិញាន្ដែល គោយច៉ុច

គលើរ ូត៉ុង ដកដប្រ។ 

 

៧. រតបៀបរបោសអ្ ថបទ 

គែើមបីគធវើការប្រកាសអ្តថរទគផ្សងដែលគយើងចង់ាន្ ម៉ុន្ែំរូងចូលគៅកាន្់ ប្រកាស រួចច៉ុចគលើ 

ប្រកាសថ្ែី គពលគ ោះវាន្ឹងរងាា ញមួយគែើមបីឲ្យគយើងគធវើការសរគសរអ្តថរទររស់គយើង ដែលមាន្ ឧរករណ៍

ជាគប្ចើន្គែើមបីឲ្យគយើងគប្រើប្ាស់។ រ ា រ់ពីគយើងសរគសររួច គយើងប្តូវកំណត់ ចំណាត់ប្កុមឲ្យអ្តថរទររស់

គយើងថា គតើអ្តថរទដែល គយើង កំព៉ុងសរគសរគន្ោះ សថិតគៅកនុងចំណាត់ប្កុមមួយណា។ 

 

ទន្ាឹមនឹ្ងគន្ោះ គយើងក៏អាចរគងកើតចំណាត់ប្កុម គៅកនុងគន្ោះាន្ដែរ គោយច៉ុចគលើរ ូត៉ុង រដន្ថម ចំ

ណាត់ ប្កុម។ 

http://itkonkhmer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7:post&catid=10:wordpress&Itemid=118


រ ា រ់គយើងាន្គរៀរអ្តថរទររស់គយើងាន្រួចរាល់គយើង គយើងច៉ុចគលើរ ូត៉ុង ផ្សពវផ្ាយ ជាការ 

គប្សច គៅគពលគ ោះមិតតភកតិវ៉ែគប្រស ន្ិង អ្នកទសស ន្ឹងគមើលគ ើញ អ្តថរទររស់គយើង ដែល គទើរដត

ប្រកាស។ 

 

ចំណាត់ប្កុមដែលគយើងាន្រគងកើតគហើយ តាមរាងគៅខ្លោះវារងាា ញ ដត រាងគៅខ្លោះវាមិន្ទន់្ អាច 

រងាា ញគទ ទល់ដតគយើងរដន្ថមរាខាងគទៀត គទើរវារងាា ញ។ 

ខាងគប្កាមគន្ោះគឺជារគរៀររងាា ញ ចំណាត់ប្កុមគៅរាខាង ៖ 

១. ម៉ុន្ែំរូងគយើងច៉ុច រាងគៅ រួចយក វិែជិត(widget) រ ា រ់មកដសវងរក វិែជិត មួយដែលមាន្ គ ែ្ ោះថា 

ចំណាត់ប្កុម។ 

 

២. រ ា រ់មក យក Mouse ចរ់ទញយវាគៅោក់គៅគលើរលកុ រាខាង រួចោក់ចំណងគជើង ជាឲ្យវាជាការ 

គប្សច។ 



 

សំគ្នល់: រាល់ចំណាត់ប្កុមណាដែលមិន្ទន់្មាន្ ប្រកាស គ ោះវាមិន្ទន្់រងាា ញគទ។ 

 

៨. ោរកណំ ច់ៃំៃួផ្ៃោរបង្ហា ញអ្ ថបទ 

ជាទូគៅ គៅគពលដែលគយើងគធវើការប្រកាស គពលគ ោះវាន្ឹងរងាា ញគៅគលើទំព័រគែើមររស់គយើង ែូចគន្ោះ គៅ

គពលដែលប្រកាសររស់គយើង កាន្់ដតគប្ចើន្គពលគ ោះ គធវើឲ្យរាល់ការគរើករលកុររស់ គយើងមតងៗមាន្ ការ

សភាពយឺត ែូចគន្ោះគយើងប្តូវកាត់រន្ថយចំន្ួន្ផ្ន្ការរងាា ញប្រកាសររស់ គយើង។ គែើមបីចូលគៅកំណត់ 

គយើងចូលគៅកាន្់ ការកំណត់   រួចច៉ុចគលើ អំ្ណាន្ 

 

រ ា រ់មក កំណត់ចំន្ួន្ប្រកាសដែលគយើងចង់រងាា ញគៅគលើទំព័រគែើម 

http://itkonkhmer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8:post-setting&catid=10:wordpress&Itemid=119


 

រួចច៉ុចគលើរ ូត៉ុង រការំលាស់រតរូ 

៩. រតបៀបបតងកើ ទពំរ័ 

លកខណៈខ្៉ុសគ្នន រវាង ប្រកាស ន្ិង ទំព័រ គឺ រាល់ប្រកាស ដែលគយើងាន្ផ្សពវផ្ាយ វាន្ឹង រងាា ញ 

គៅ គលើទំព័រគែើម។ ចំដន្កឯទំព័រវិញវាមិន្រងាា ញគៅគលើទំព័រគែើមគទ គឺវារងាា ញគៅគលើទំព័រខ្លួន្ វាផ្ទា ល់។  

គែើមបីរគងតើត ទំព័រ ម៉ុន្ែំរូងចូលគៅកាន្់ ទំព័រ រួចច៉ុចគលើ ទំព័រថ្ែី 

 

គពលគ ោះវាន្ឹងរងាា ញផ្ទា ំងមួយឲ្យ គយើងសរគសរអ្តថរទ ន្ិង គធវើការកំណត់គផ្សងៗ។ 

 

http://itkonkhmer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9:page&catid=10:wordpress&Itemid=120


គៅកនុងការរគងកើត ទំព័រគន្ោះផ្ងដែរ មាន្ចំន្៉ុចសំខាន្់មួយគទៀតគឺ ទំព័រគម។  

ទំព័រគម គឺវាមាន្លកខណៈែូចគ្នន គៅនឹ្ង ចំណាត់ប្កុមគ ោះដែរ គឺគែើមបីកំណត់ថាគតើ ទំព័រមួយជា កូន្ ររស់

ទំព័រណាមួយគទៀត។ 

 

គធវើការសរគសរ ន្ិង កំណត់រួចរាល់គហើយ គយើងច៉ុចគលើរ ូត៉ុង ផ្សពវផ្ាយ ជាការគប្សច។ 

១០. រតបៀបដាកដ់ណំភ្ជា ប ់

តំណភាា រ់ គគគប្រើគែើមបីោក់ អាស័យោា ន្ផ្ន្រលកុ ឬ គគហទំព័រគផ្សង គហើយគពលគយើងច៉ុចគលើវា 

គពល គ ោះវាន្ឹងគរើករលកុ ឬ គគហទំព័រគ ោះ។ 

គែើមបីរគងកើតតំណភាា រ់ គយើងច៉ុចគលើ តំណភាា រ់ រួចច៉ុចគលើ រដន្ថមថ្ែី 

 

គៅកនុងតំណភាា រ់គយើងក៏មាន្ ចំណាត់ប្កុម ែូចគៅនឹ្ងប្រកាសដែរ។ ែូចគន្ោះម៉ុន្នឹ្ងរគងកើត តំណ

ភាា រ់ គយើងប្តូវរគងកើតចំណាត់ប្កុម ផ្ន្តំណ ភាា រ់ររស់គយើងជាម៉ុន្សិន្ គែើមបីប្គរ់តំណភាា រ់ និ្ង គែើមបីងាយ

ប្សួលែល់អ្នកទសស ។ 

ឧទហរណ៍ : ចំណាត់ប្កុមពី គគហទំព័រពត៌មាន្, គគហទំព័រ ឬ រលកុ ន្ិយាយពី អាយធី ជាគែើម។ 

រគរៀរផ្ន្ការរគងកើតចំណាត់ប្កុមផ្ន្តំណភាា រ់គន្ោះ វាមាន្លកខណៈប្សគែៀងគៅនឹ្ង ចំណាត់ប្កុមផ្ន្ ប្រកាស

ដែរ។ 

គពលដែលគយើងច៉ុចគលើ រដន្ថមថ្ែី គ ោះវាន្ឹងរងាក ញផ្ទា ំងមួយគែើមបីឲ្យគយើងរំគពញ ពត៌មាន្ គផ្សងៗ 

ផ្ន្តំណភាា រ់។ 

http://itkonkhmer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10:link&catid=10:wordpress&Itemid=121


 

ែូចគ្នន គៅនឹ្ងចំណាត់ប្កុមផ្ន្ប្រកាសដែរ គៅគពលដែលគយើងរគងកើត តំណភាា រ់រួច វាមិន្ទន់្ 

រងាា ញឲ្យគយើងគ ើញគទ។  

គែើមបីរងាា ញតំណភាា រ់គៅរាខាងគយើងគធវើតាមវិធីខាងគប្កាម: 

១. ម៉ុន្ែំរូងគយើងច៉ុច រាងគៅ រួចយក វិែជិត(widget) រ ា រ់មកដសវងរក វិែជិតមួយ ដែល មាន្គ ែ្ ោះថា 

តំណភាា រ់។ 

 

២. ទញយក វិែជិត គ ោះគៅោក់គៅប្តង់រលកុ រាខាង រួចច៉ុចគលើរ ូត៉ុង រកាទ៉ុក ជាការគប្សច។ 



 

១១. របោសអ្ ថបទជា Image Gallery ៃងិ ស្លល យ 

គៅកនុងអ្តថរទគន្ោះ នឹ្ងរងាា ញឲ្យគយើងែឹងពីរគរៀរប្រកាសអ្តថរទដែលមាន្ Image Gallery ន្ិង 

ោល យផ្ន្រូរភាពររស់គយើង។ ម៉ុន្ែំរូងគយើងចូលគៅកាន្់ ប្រកាស រួចច៉ុចគលើ រដន្ថមថ្ែ ី រ ា រ់មកច៉ុចគលើ

រូរ អាយខ្៉ុន្(រដន្ថមរូរភាព) 

 

រ ា រ់មកគយើង ច៉ុចគលើរ ូត៉ុង គប្ជើសគរើសឯកោរ គែើមបីអារ់ឡូែរូរភាព ។ គពលអារ់ឡូែ រូរភាព 

ាន្មួយគហើយ គយើងក៉ុំទន្់ច៉ុចអ្វីគផ្សង គឺគយើងច៉ុចគលើរ ូត៉ុង គប្ជើសគរើសឯកោរ មតង គទៀតគែើមបីអារ់ឡូែ

រូរភាពរដន្ថមគទៀត។ 

http://itkonkhmer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75:image-gallery-and-slide&catid=10:wordpress&Itemid=197


រ ា រ់ពីអារ់ឡូែរូរភាពតាមដែលគយើងចង់ាន្រួចគហើយ គយើងច៉ុចគលើរ ូត៉ុង រកាទ៉ុករលំាស់ រតរូ 

 

រ ា រ់មកវាន្ឹងរងាា ញផ្ទា ំងមួយគទៀតែូចខាងគប្កាម 

 

ែល់ែំណាក់កាលគន្ោះ គយើងមាន្ជំគរើសពីរគឺ គរើគយើងច៉ុចគលើរ ូត៉ុង រញ្ចូលទតីាពំពិណ៌ គពល គ ោះគយើង ន្ឹង

រគងកើតាន្ជា Image Gallery ដតគរើគយើងច៉ុចគលើរ ូត៉ុង Insert Slide គពល គ ោះគយើងន្ឹងទទួលាន្ 

ោល យរូរភាព។ 



លទធផ្លផ្ន្ការច៉ុចគលើរ ូត៉ុង រញ្ចូលទតីាពំពិណ៌ 

 
 
 

លទធផ្លផ្ន្ការច៉ុចគលើរ ូត៉ុង Insert Slide 

 
  



១២. បន្ៃថមប ៊ូ  ងន្ចករនំ្ែកតៅឲ្យអ្ ថបទ 

រ ូត៉ុងដចករំដលក គឺជារ ូត៉ុងដែលអាចឲ្យអ្នកទសស ដចករំដលកអ្តថរទររស់គយើងគៅកាន្់មិតតភកតិ 

ែផ្ទគទៀត តាមរយៈរណាត ញសងគមជាគប្ចើន្ ែូចជា Facebook,Google+,Twitter ន្ិង ជាគប្ចើន្ គទៀត។ 

គែើមបីរដន្ថម ម៉ុន្ែំរូងគយើងច៉ុចគលើ ការកណំត ់  រួចច៉ុចគលើ ការដចករដំលក 

 

រ ា រ់មកវាន្ឹងមាន្រងាា ញែូចរូរខាងគប្កាម 

 

ែូចរូរខាងគលើ គែើមបីរដន្ថមរ ូត៉ុងគយើងប្គ្នន់្ដតចរ់ទញ រូរអាខ្៉ុន្ ផ្ន្រណាត ញសងគមទងំគ ោះ មកោក់

កដន្លង ែូចដែលាន្ចងអលុ(ោក់មួយណាក៏ាន្) ជាការគប្សច ។ 

 

ខាងគប្កាមគន្ោះគឺជា លទធផ្លផ្ន្ការរដន្ថមរ ូត៉ុងដចករំដលកររស់គយើង 

http://itkonkhmer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76:share-button&catid=10:wordpress&Itemid=198


 

១៣. រតបៀបដាករ់៊ូប អាយខ ៃ 

រូរអាយខ្៉ុន្ គឺជារូរតំណាងឲ្យរលកុររស់គយើង ដែលវារងាា ញគៅគលើ TitleBar ន្ិងAddress Bar

។ ខាងគប្កាមគន្ោះគឺជារគរៀរផ្ន្ការោក់រូរអាយខ្៉ុន្ចូលគៅកាន្់ ការកណំត ់  រ ា រ់មកច៉ុចគលើ ទគូៅ 

 

គៅគពលគន្ោះវាន្ឹង រងាា ញទំព័រមួយ ែូចរូរខាងគប្កាម 

 

ែូចរូរខាងគលើគន្ោះ គឺគយើងច៉ុចគលើរ ូត៉ុង Browse គែើមបីដសវងរករូរភាពតំណាងសប្មារ់រលកុររស់

គយើងរ ា រ់មកច៉ុចគលើរ ូត៉ុង អារឡ់ែូររូភាព គែើមបីគធវើការអារ់ឡូែរូរភាពគ ោះ។ រ ា រ់ ពីគយើងអារ់ឡូែ

រួចគហើយវាន្ឹងរងាា ញទំព័រមួយគទៀត ដែលអាចឲ្យគយើងតំរឹមរូរភាព។ 

http://itkonkhmer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79:change-icon-blog&catid=10:wordpress&Itemid=199


 

រ ា រ់ពីគធវើការតំរឹមរួចគហើយ គយើងច៉ុចគលើរ ូត៉ុង ប្ចរឹររូភាព។ រ ា រ់មកគទៀត ច៉ុចគលើប្តលរគ់ៅជគំរើស

រលកុ ជាការគប្សច។ 

 

ខាងគប្កាមគន្ោះគឺជាលទធផ្លផ្ន្ការោក់រូរ អាយខ្៉ុន្ ររស់គយើង 

 



 
 

១៤. រតបៀបដាករ់៊ូប ណំាងម្ចា សប់លុក 

 

គៅគពលដែលគយើងមិន្ទន្់ាន្ោក់រូរតំណាងខ្លួន្គយើង គពលគ ោះគពដែលគយើង រគញ្ចញមតិ គៅ

គលើរលកុមិតតភកតិគយើង ឬក៏រលកុររស់គយើង គ ោះ Wordpress វាន្ឹងរងាា ញរូរភាព Random ឲ្យ គយើង។ 

ែូចគន្ោះគែើមបី កំណត់រូរតំណាងដែលគយើងចង់ាន្ សូមគធវើតាមការរងាា ញ ែូចខាងគប្កាម៖  

ម៉ុន្ែំរូងច៉ុចគលើ អ្នកគប្រើប្ាស់ រួចច៉ុចគលើ ពតម៌ាន្ផ្ទា លខ់្លួន្ររស់ខ្ញុ ំ

 

រ ា រ់មកវាន្ឹងរងាា ញទំព័រមួយគទៀត គហើយគែើមបីោក់រូរតំណាង គយើងច៉ុចគលើរ ូត៉ុង ផ្ទល ស់រតរូ ប្កាគវើថ្រ

ររស់អ្នក 

 

រ ា រមក វាន្ឹងរងាា ញផ្ទា ំងមួយ គែើមបីឲ្យគយើងគធវើការ អារ់ឡូែរូរភាព ដែលគយើងចង់ាន្។ វាមាន្វិធីជា

គប្ចើន្គែើមបីឲ្យគយើងអារ់ឡូែរូរភាព ដតគពលគន្ោះ ខ្ញុំសូមគប្ជើសគរើសវិធីទី១ គឺ អារ់ឡូែ រូរភាពពីក៉ុំពយូទ័រ

http://itkonkhmer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80:change-image-profile&catid=10:wordpress&Itemid=200


ររស់គយើង។ 

ែូចគន្ោះ គយើងច៉ុចគលើ Upload a new image from your computer 

 

រ ា រ់មក វាន្ឹងរងាា ញផ្ទា ំងមួយគទៀត គែើមបីឲ្យគយើង Browse រករូរភាព គហើយរ ា រ់ពី Browse រករូរ

ភាពគហើយ គយើងច៉ុចគលើរ ូត៉ុង Next 

 

រ ា រ់ពីច៉ុចគលើរ ូត៉ុង Next វាន្ឹងរងាា ញផ្ទា ំងមួយសប្មារ់ឲ្យគយើងតំរឹមរូរភាពររស់គយើង រ ា រ់ ពីតំរឹម

រួច គយើងច៉ុចគលើរ ូត៉ុង Crop and finish 



 

ជាច៉ុងរញ្ចរ់ច៉ុចគលើ រិទ ផ្ទា ំងគន្ោះ ជាការគប្សច។ ខាងគប្កាមគន្ោះគឺជាលទធផ្លផ្ន្ការ ោក់រូរ តំណាង

ររស់គយើង 

 
 

១៥. រតបៀបយកឯកស្លរ Flash (.swf) ឬ តគេម Flash មកដាកត់ែើបលុក 

គៅកនុងរលកុ Wordpress វាាន្អ្ន្៉ុញ្ញា តឲ្យគយើងយកឯកោរ Flash (.swf) មកោក់គលើ ប្រកាស ឬ វិ

ែជិត ជាគែើម ដែលអាចឲ្យោក់ជា ផ្ទា ំងផ្សពវផ្ាយរណិជាកមែដែលមាន្ Animation ោអ តៗ ន្ិង មា ង

គទៀតអាចោក់គហគម សប្មារ់គលងគៅគលើរលកុាន្គទៀតផ្ង។ 

គែើមបីយកឯកោរ .swf មកោក់គលើរលកុររស់គយើង សូមអ្ន្៉ុវតតតាមជំហ ន្ខាងគប្កាម៖ 

១. ម៉ុន្ែំរូងគយើងប្តូវមាន្ អាស័យោា ន្ររស់ ឯកោរ .swf ដែលគយើងចង់ោក់ជាម៉ុន្សិន្។ គហើយ គែើមបី

ែឹងអាស័យោា ន្ររស់ ឯកោរ .swf គៅគលើគគហទំព័រ សូមច៉ុចទីគន្ោះ។ 

២. គយើងអាចោក់ឯកោរ .swf គៅគលើ ប្រកាសររស់គយើងក៏ាន្ ន្ិង គៅគលើ រាខាងក៏ាន្ គោយគប្រើ វិ

ែជិតមួយដែលមាន្គ ែ្ ោះថា អ្តថរទ (អាចសរគសរកូែ HTML)។ ដតគៅគពលគន្ោះ ខ្ញុំសូមគលើកយកពី

រគរៀរោក់គៅគលើ ប្រកាស មករងាា ញ។  

ម៉ុន្ែំរូងគយើងចូលគៅ ប្រកាស រួចច៉ុចគលើ រដន្ថមថ្ែី គែើមបីរគងកើតប្រកាសថ្ែី។ រ ា រ់មកច៉ុចគលើអ្កសរកែូ 

HTML។ 

http://itkonkhmer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89:insert-game-flash-to-wordpress&catid=10:wordpress&Itemid=204
http://www.itkonkhmer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87:download-flash-game&catid=13:internet&Itemid=174


 

៣. រ ា រ់មក សរគសរកូែែូចទំរង់ ខាងគប្កាម៖ 

 

ខាងគប្កាមគន្ោះគឺឧទហរណដ៍ែលខ្ញុំយកអាស័យោា ន្ររស់គហគមមួយ មកោក់រងាា ញ 

 

លទធផ្លររស់គយើង រ ា រ់ពីាន្គធវើតាមែំណាក់កាលខាងគលើ 

 



១៦. រតបៀបដាកឯ់កស្លរ audio (.mp3) តៅតែើបលុក 

គៅកនុង wordpress វាអ្ន្៉ុញ្ញា តឲ្យគយើងោក់ឯកោរ audio ែូចជារទចំគរៀង ឬ ឯកោរគផ្សងៗ

។ រ ៉ុដន្ត វាមិន្អ្ន្៉ុញ្ញា តឲ្យគយើងអារឡ់ូែចូលគទ គែើមបីអារឡ់ូែទល់ដតគយើងទិញគសវាកមែររសវ់ា។ ែូចគន្ោះ 

គែើមបីអាចោក់ាន្គ ោះ គយើងប្តូវអារ់ឡូែឯកោរ audio ររសគ់យើងគៅគលើគគហទំព័រគផ្សងសិន្។  

ខាងគប្កាមគន្ោះ  

ខ្ញុំន្ឹងរងាា ញពីការោក់ឯកោរចំគរៀងគៅកនុងប្រកាស ម៉ុន្ែំរូងចូលគៅ ប្រកាស → ប្រកាស

ថ្ែ ីរ ា រម់កច៉ុចរតរូពីគំគហើញ គៅជា សរគសរកែូ HTML 

 

រ ា រ់មកគយើងសរគសរកូែែូចទំរង់ខាងគប្កាម 

[audio address-of-file] 

សំគ្នល់: address-of-file :  

គឺជាអាស័យោា ន្ឯកោរររសគ់យើងដែលគយើងាន្អារ់ឡូែរួចែូចរូរខាងគប្កាម 

 

រ ា រ់មកច៉ុចរ ូត៉ុង ផ្សពវផ្ាយ គពលគន្ោះ ការោក់ ឯកោរជា audio ររសគ់យើងាន្គជាគជ័យ

គហើយ គតាោះគយើងោត រ់ទងំអ្ស់គ្នន  :) ! 

  

 

http://itkonkhmer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114:how-to-add-audio-song-wordpress&catid=10:wordpress&Itemid=220


១៧. រាបច់ៃំៃួអ្នកកំព ងទសសនា,អ្នកទសសនាសរ ប តៅតែើបលុក 

មាន្គគហទំព័រជាគប្ចើន្ដែលផ្តល់គសវាកមែរារ់ចំន្ួន្ អ្នកកំព៉ុងទសស  គលើរលកុ ឬ គគហទំព័រ គោយ 

ឥតគិតផ្ថ្ល។ ដតគពលគន្ោះ ខ្ញុំសូមរងាា ញពីគគហទំព័រមួយ គឺ Histats.com ដែលផ្តល់ឲ្យគយើងែឹងពីចំន្ួន្អ្នក

កំព៉ុង ទសស  , ចំន្ួន្អ្នកទសស សរ៉ុរ ន្ិង រងាា ញពីចំន្ួន្ ទំព័រដែលាន្ទសស  គទៀតផ្ង។  

១. ម៉ុន្ែំរូងគយើងចូលគៅកាន្គ់គហទំព័រ Histats.com គែើមបីគធវើការច៉ុោះគ ែ្ ោះ  

២. រ ា រ់ពីគធវើការច៉ុោះគ ែ្ ោះរួចគហើយ គយើងចូលគៅកាន្់ Control Panel ររសគ់យើង រួចច៉ុច

គលើ Add a website 

 

៣. រ ា រ់មកគយើងវាយ អាស័យោា ន្ ររស់រលកុររសគ់យើងចូល ន្ិង រំគពញពត៌មាន្គផ្សងៗែូចរូរ ខាង

គប្កាម 

 

៤. រ ា រ់មក គយើងច៉ុចចូលគលើ website ដែលគយើងគទើរដតរគងកើត 

http://itkonkhmer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=121:counter-visitor-wordpress&catid=10:wordpress&Itemid=221
http://www.histats.com/
http://www.histats.com/


 

៥. គពលគ ោះវាន្ឹងរងាា ញផ្ទា ំងមួយដែលអាចឲ្យគយើងែឹងពត៌មាន្ជាគប្ចើន្ពីគគហទំព័រររស់គយើង ដត គែើមបី

រគងកើត Counter គយើងច៉ុចគលើ Counter CODE។ 

 

៦. រ ា រ់មក គយើងច៉ុចគលើ Add new counter 

 

៧. គពលគ ោះ វាន្ឹងរងាា ញទំរង់ Counter ជាគប្ចើន្គែើមបឲី្យគយើងគធវើការគប្ជើសគរើសគៅតាមដែលគយើងចង់

ាន្។ រ ា រ់ពីគយើងប្សឡាញ់គលើ Counter ណាមួយគហើយ គយើងច៉ុចគលើវា 

 

៨. ែំរូង Counter ររស់គយើងមាន្ដត រារ់ចំន្ួន្អ្នកកំព៉ុងទសស គទ ែូចគន្ោះគែើមបីរដន្ថមម៉ុខ្ងារគផ្សង ៗ 

គយើងប្គ្នន់្ដតគប្ជើសគរើសរដន្ថម ែូចរូរខាងគប្កាម រួចច៉ុច រ ូត៉ុង Save 



 

៩. រ ា រ់ពី រគងកើត Counter រួច គយើងច៉ុចគលើវា គែើមបីយកកូែវាមកោក់គលើរលកុររសគ់យើង។ 

 

១០. វាផ្តល់ជំគរើសកូែជាគប្ចើន្ឲ្យគយើង ដតគោយោរដតគៅកនុង Wordpress វាមិន្អ្ន្៉ុញ្ញា តឲ្យគយើង គប្រើ

ប្ាស់កូែ JavaScript ែូចគន្ោះគយើងគប្ជើសគរើសកូែដែលគ្នែ ន្ JavaScript។ រ ា រ់មកគយើង Copy កូែែូច

ដែលខ្ញុំាន្ Selected ែូចរូរខាងគប្កាម ។ 

 

១១. រ ា រម់កយកកូែគ ោះ គៅ Past គៅកនុង  វិែជិត(អ្តថរទ) គៅកនុង រលកុររសគ់យើង។ ដតគោយោរ 

កូែ Counter គ ោះជា Flash ែូចគន្ោះគយើងប្តូវគប្រើ tag [gigya …] គទើរគប្រើាន្។ 



 

រ ា រ់ពីការរួចគហើយ ច៉ុចគលើរ ៉ុត៉ុង រកាទ៉ុក ជាការគប្សច។ 

 

 


