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ค าน า 

 ปัจจุบนั Social Media เป็นส่ือท่ีมีบทบาทเป็นอยา่งมาก และยงัเขา้มามีบทบาทกบัระบบ

การศึกษาดว้ย  ส านกัเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน สงักดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจ้ดัโครงการพฒันาศกัยภาพและส่งเสริมการใช ้Social Media ใน

กระบวนการจดัการเรียนการสอนข้ึน  โดยปลกูฝังใหเ้กิดการน าเอาเทคโนโลย ี Social Media มาเป็น

เคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึง “Wordpress.com” ก็เป็นหน่ึงในหลาย

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการยกระดบัและพฒันาศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนดว้ย จึงไดจ้ดัท า “คู่มือ

การใชง้าน Blog ท่ี Wordpress.com” เล่มน้ีข้ึนเพ่ือใชป้ระกอบการขยายผลโครงการต่อไป  

 อยา่งไรก็ตาม คู่มือเล่มน้ีอาจมีขอ้บกพร่องต่างๆ  อยูบ่า้ง ผูเ้รียบเรียงพร้อมท่ีจะรับฟัง

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไป 

 
 คณะผูจ้ดัท า 
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Wordpress.com คืออะไร 

 

  
 Wordpress.com เป็นหน่ึงในหลาย ๆ เวบ็ไซดท่ี์ใหบ้ริการ Blog ซ่ึง Blog ก็คือพ้ืนท่ี
ส าหรับเขียนขอ้ความหรือเร่ืองราวต่าง ๆ โดยเจา้ของ Blog สามารถเขา้ไปใชง้านหรืออพัเดทขอ้มลู
ข่าวสารไดต้ลอดเวลา ไม่ว่าจะอยูท่ี่ไหนขอเพียงสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไดเ้ท่านั้น และผูเ้ขา้เยีย่ม
ชมหรือผูอ่้านสามารถแสดงความคิดเห็นไดเ้ท่าท่ีเจา้ของบลอ็กอนุญาต   
 

 เหตุผลท่ีเลือก Wordpress.com มาเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการยกระดบัและพฒันา
บุคลากร ของโครงการพฒันาศักยภาพบุคลกากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจดัการ
เรียนรู้  เน่ืองจาก Wordpress.com เป็นเวบ็ไซดท่ี์ใหบ้ริการพ้ืนท่ีส าหรับเขียน Blog ฟรี ถึง 3GB โดย
ไม่มีโฆษณา สามารถใชง้านไดง่้าย เน่ืองจากไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคและความรู้ในการท าเวบ็เยอะ
มากนกั จริง ๆ แลว้ไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ในการเขียนเวบ็เลยก็ได ้ ส าหรับผูท่ี้เขียนจนเก่งแลว้ก็
สามารถปรับแต่งไดต้ามขีดจ ากดัของ Wordpress.com มีให ้ จึงเหมาะสมกบัผูท่ี้ตอ้งการเพียงพ้ืนท่ี
ส าหรับการเขียน ไมต่อ้งการ Applications อ่ืน ๆ มากมาย และหากตอ้งการพ้ืนท่ีเพ่ิมหรือตอ้งการท่ีจะ
ใชโ้ดเมนของตนเอง Wordpress.com ก็มีบริการเสริม โดยการซ้ือพ้ืนท่ีและโดเมนเพ่ิมไดด้ว้ยเช่นกนั  
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การสมัครเพือ่ขอเข้าใช้งานบล็อก 
 

 เขา้ไปท่ี WWW.WORDPRESS.COM  เลือก Sign Up! จากนั้นกรอกรายละเอียดดงัภาพ
ขา้งล่างน้ีใหค้รบถว้น 
 

 

 

 เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้ ใหก้ด Sign Up  จากนั้น wordpress จะส่งขอ้ความ

ไปยงัอีเมลท่ี์ไดก้รอกไว ้

 

ใส่ URL ของบลอ็ก 

 

ใส่ช่ือผูใ้ช ้ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกว่า 4 ตวัอกัษร 

 

ใส่รหสัผา่น 

 

ใส่อีเมล ์

 

http://www.wordpress.com/
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 กดท่ีลิงกใ์นอีเมลเ์พื่อยนืยนัการมีตวัตน เพื่อตอบรับการเป็นสมาชิก  

 

การเข้าใช้งานบล็อก 

 ไปยงั www.wordpress.com  แลว้เลือก log in เพื่อเขา้ใชง้านบลอ็กซ่ึงไดส้มคัรเป็น

สมาชิกเรียบร้อยแลว้ 

 

 เมื่อลงช่ือเขา้ใชง้านบลอ็กแลว้จะปรากฏดงัภาพขา้งล่างน้ี 

 

ใส่ช่ือผูใ้ช ้

 
ใส่รหสัผา่น 
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การเปลี่ยนภาษา 
 

 เน่ืองจาก Wordpress.com มีภาษาใหเ้ลือกมากมาย จึงสามารถเปล่ียนภาษาไดต้าม
ตอ้งการ โดยเขา้ไปท่ีหนา้หลกั จากนั้นเลือกเมนู  Settings ---> General ---> Language เมื่อเลือกภาษา
ท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ ก็กด Save Change ก็จะไดภ้าษาท่ีตอ้งการ  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เลือก Setting 

 

เลือก General 

 

เลือก ภาษาท่ีตอ้งการ 

เช่น  th – ไทย 
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การจัดการหน้าหลัก 

 หน้าหลัก จะแสดงความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนกบับลอ็กทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร 
ฉบบัร่าง ผูท่ี้เขา้มาชมบลอ็กหรือเน้ือหาท่ีมีความนิยมมากท่ีสุด หรือแมก้ระทัง่การแสดงความคิดเห็น
ล่าสุดท่ีเกิดข้ึนท่ีบลอ็ก 
 

 
 
 ในส่วนของ หน้าหลกั จะแสดงดงัภาพขา้งล่างน้ี 
 

 
 
 

เลือก หนา้หลกั 
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 ในตอนนี้  แสดงตวัเลขสถิติ ของจ านวนเร่ืองท่ีโพสตห์นา้ท่ีเขียน หมวดหมูต่่าง ๆ และ 
ป้ายก ากบั รวมถึง จ  านวนคร้ังในการแสดงความคิดเห็น จ  านวนความคิดเห็นท่ีไดรั้บการอนุมติั 
จ  านวนขอ้ความท่ีรอด าเนินการ และจ านวนสแปม 
 

 
 

 เขียนอย่างเร็ว  หากตอ้งการเขียนเร่ืองอยา่งรวดเร็วโดยไม่อยากเขา้ไปเขียนในเขยีน
เร่ืองใหม่ เคร่ืองมือส่วนน้ี จะสามารถเขียนเร่ืองโดยใส่หวัขอ้ เน้ือเร่ือง ป้ายก ากบั และ แนบไฟลภ์าพ 
วีดีโอ เพลง และส่ืออ่ืน ๆ ไดด้ว้ยเช่นกนั 
 

 
 

 

ใส่รูปภาพ       ใส่วิดีโอ       ใส่เสียง         เพ่ิมส่ือ        Add Poll 
**รายละเอียดในการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ จะอธิบายเพ่ิมในการเขียนเร่ืองใหม่** 

ใส่หวัขอ้เร่ือง 

 

ใส่เน้ือเร่ือง 

 

ใส่ป้ายก ากบั 

 

หากยงัไม่อยากเผยแพร่ให้

เลือกบนัทึกเป็นฉบบัร่าง 
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ความคดิเห็นล่าสุด  เป็นการแสดง 5 ความเห็นล่าสุด ซ่ึงเจา้ของบลอ็กสามารถเลือกท่ี

จะไม่อนุมติั ตอบกลบั แกไ้ข ความเห็นสแปม หรือ Trash ความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีถกูโพสตใ์นบลอ็กได ้

 
 

 ลิงก์เข้า  ในส่วนน้ีจะแจง้เม่ือมีเช่ือมต่อลิงกจ์ากบลอ็ก หรือ เวบ็ไซตอ่ื์น 
 

 
 

 Your Stuff  จะแสดงลิงคท่ี์เกิดข้ึนกบับลอ็ก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองท่ีโพสตห์รือความ
คิดเห็นต่าง ๆ  
 

 
 

 ฉบับร่างล่าสุด  หากว่ามีฉบบัร่างถกูบนัทึกไว ้ก็จะแสดงรายการฉบบัร่างตรงส่วนน้ี 
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 What’s Hot  เป็นส่วนแสดงความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน Wordpress.com 
- ข่าว WordPress.com  จะเป็นการแจง้ข่าวล่าสุดต่างๆ  
- บลอ็กยอดนิยมวนันี ้WordPress.com  จะแสดงรายการบลอ็กท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุดในช่วงเวลา

นั้น 
- ท็อปโพสต์จาก WordPress.com จะแสดงรายช่ือของผูเ้ขียนบลอ็กท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุด

ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ  ซ่ึงไม่ไดห้มายความว่าบลอ็กของผูเ้ขียนนั้น ๆ จะเป็นท่ีนิยม 
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การจัดการเร่ือง    
 

 เร่ือง  เคร่ืองมือน้ีจะใชส้ าหรับการเขียนและแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ี
เขียน 

 
 

 Posts  แสดงรายการเร่ืองต่าง ๆ ท่ีถกูเขียนข้ึน ไม่ว่าจะเป็น ฉบบัร่างหรือเร่ืองท่ีถกู
เผยแพร่แลว้ 
 

 
 

 เขียนเร่ืองใหม่   
 

 
 
 
  

เร่ือง 

 

เขียนเร่ืองใหม่ 
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 เพิม่เร่ืองใหม่   
 

 
 

 คุณสมบติัของเคร่ืองมือต่าง ๆ 
 

 ตวัหนา  เพ่ิมป้ายก ากบัอีก 

 ตวัเอียง  ตรวจค าผดิ 

 ขีดฆ่า  ขยายเต็มจอ 

 รายช่ือท่ีไม่ไดเ้รียงล าดบั  แสดง/ซ่อนเคร่ืองมือ 

 รายช่ือท่ีเรียงล าดบั    จดัหนา้ 

 BlockQoute  ขีดเสน้ใต ้

 จดัชิดซา้ย  ขยายเต็มบรรทดั 

 จดัก่ึงกลาง  เลือกสีอกัษร 

 จดัชิดขวา  วางเป็นตวัอกัษร 

 เพ่ิม/แกไ้ขลิงก ์  วางจากโปรแกรมเวิร์ด 

 ยกเลิกการท าลิงก ์  เอารูปแบบออก 

 เพ่ิม custom character  Outdent 

 Indent  ยอ้นกลบั 

 ท าซ ้า  ช่วยเหลือ 
 

ใส่ช่ือเร่ือง 

 

ใส่เน้ือเร่ือง 

 

เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช้

ส าหรับการเขียนเร่ือง 
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  อพัโหลด/เพ่ิมส่ือต่าง ๆ  

 
 

ใส่รูปภาพ       ใส่วิดีโอ       ใส่เสียง         เพ่ิมส่ือ        Add Poll 
 

- การใส่รูปภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลือกไฟลภ์าพในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์เพื่อใส่ในเร่ือง 

 

ในส่วนน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งใส่

รายละเอียด 

 

เลือกต าแหน่งและขนาดของภาพ 

เมื่อเรียบร้อยแลว้ คลิกใส่เขา้ใน

เร่ือง 
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- การใส่วดิีโอ เน่ืองจาก wordpress.com ไมส่นบัสนุนให ้อพัโหลดโดยตรง จึงขอแนะน าให้

น าไฟลว์ิดีโอไปฝากไวท่ี้  www.youtube.com หรือเวบ็ไซตท่ี์รับฝากไฟลว์ีดีโอ แลว้จึงน าลิงก์

มาใส่ในเร่ืองท่ีเขียน  

 

เมื่อไดว้ีดีโอท่ีตอ้งการแลว้ ใหค้ดัลอกลิงกม์าว่าท่ีเมนูวิดีโอ 

 

 หรือจะเขียนโคด้ก็ไดเ้ช่นกนั คือ   [youtube ท่ีอยูข่องวีดีโอ (URL)]   
จะเขียนไดต้ามน้ี [youtube http://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs]  
 

 

คดัลอกลิงกจ์าก youtube มาวางท่ีน่ี 

 

กดเมนู Share ซ่ึงอยูใ่ตว้ิดีโอ แลว้คดัลอกลิงก์

เพื่อน าไปวางท่ีเมนูวิดีโอใน Wordpress.com 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs
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- การใส่เพลง จะคลา้ยกบัการใส่วีดีโอ คือตอ้งน าไฟลไ์ปฝากไวท่ี้เวบ็ไซดอ่ื์นก่อน จากนั้นน า

ลิงคม์าใส่ท่ี Wordpress.com และเน่ืองจากมีขอ้จ  ากดับางอยา่ง จึงจ าเป็นตอ้งเขียนเป็นโคด้

เท่านั้น ซ่ึงจะเขียนโคด้ไดด้งัน้ี   [audio ท่ีอยูข่องเพลง (URL)]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ท่ีอยูลิ่งกฝ์ากเพลง (URL) 
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 ป้ายก ากับ ใส่ค าจ  ากดัความของเร่ืองท่ีเขียน เพื่อใหผู้อ่้านสามารถคน้เจอบลอ็กจาก 
Google ไดง่้ายข้ึน ซ่ึงควรจะใชค้  าสั้น ๆ และใชเ้คร่ืองหมาย , (comma) เพ่ือคัน่ระหว่างขอ้ความ 
 

 
 

 Categories หมวดหมู่ต่าง ๆ เมื่อเขียนเร่ืองเรียบร้อยแลว้ ก็เลือกหมวดหมู่ท่ีตอ้งการ
เพื่อจดัเขา้กลุ่ม หากไม่ไดเ้ลือกหมวดหมู่ wordpress.com จะจดัเขา้หมวดหมู่ Uncatagorized โดย
อตัโนมติั ซ่ึงการจดัหมวดหมู่จะอธิบายต่อไป 
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 เผยแพร่  เป็นการจดัการเร่ืองท่ีเขียนว่าจะใหอ้ยูใ่นสถานะใด ไม่ว่าจะเป็น ฉบบัร่าง การ
ตั้งเวลาเผยแพร่ หรือ เผยแพร่ทนัที 

- เมื่อเขียนเร่ืองแลว้ ยงัไม่อยากเผยแพร่ ก็ใหบ้นัทึกเป็นฉบบัร่างไวก่้อน แลว้ค่อยกลบัมา
เผยแพร่ท่ีหลงัได ้

- ถา้หากอยากจะก าหนดเวลาในการเผยแพร่ ก็ใหเ้ลือก การเผยแพร่ทนัที และก าหนดเวลาใน
การท่ีจะเผยแพร่เร่ืองท่ีเขียน เม่ือก  าหนดเร่ืองแลว้ ตอ้งกดเผยแพร่ ไม่เช่นนั้นเร่ืองท่ีถกูตั้งเวลา
ไว ้จะไม่ถกูส่งไปท่ีหนา้บลอ็ก 

- ส่วนในกรณีท่ีอยากจะเผยแพร่ทนัที ก็ใหก้ดเผยแพร่ไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งตั้งเวลา หรือ บนัทึก
เป็นฉบบัร่าง 
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การจัดการ Categories   
 

 สร้างหมวดหมู่ใหม่  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการจดัเร่ืองท่ีเขียนใหเ้ป็นหมวดหมู่ เช่น 
แบบฝึก ใบงาน การบา้น เป็นตน้ ซ่ึงในหมวดหมู่ใหญ่สามารถมีหมวดหมู่ยอ่ยไดอี้ก เช่น หมวดหมู่
ใหญ่ คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ จะมีหมวดหมู่ยอ่ย เป็นกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นตน้ และในหมวดหมู่ยอ่ยก็สามารถมีหมวดหมู่
ยอ่ยไดอี้กเช่น ภาษาไทย  ก็จะมีหมวดหมู่ยอ่ยเป็น เน้ือหาวชิา แผนการสอน แบบฝึกหดั ใบงาน 
การบา้น เป็นตน้  
 

 
 

ใส่ช่ือหมวดหมู่ 

 

หมวดหมู่ใหญ่ ซ่ึงภายในหมู่ 

เพลง อาจจะมีหมวดหมู่ยอ่ย

เป็น เพลงสากล เพลงลกูทุ่ง 

หรือ เพลงเพื่อชีวิต 
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 ภาพขา้งล่างน้ีแสดงจ านวนหมวดหมู่ทั้งหมด ซ่ึงจะสามารถลบหมวดหมู่ท่ีไม่ตอ้งการได้
ท่ีน่ี โดยเร่ืองท่ีถกูบนัทึกอยูใ่นหมวดหมู่ท่ีถกูลบ จะยา้ยไปอยูท่ี่หมวดหมู่ Uncategorized หรือ 
หมวดหมู่หลกั จึงไม่ตอ้งกงัวลว่าเม่ือลบหมวดหมู่แลว้ เร่ืองท่ีอยูใ่นหมวดหมู่นั้น ๆ จะหายไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รายการหมวดหมู ่
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การจัดการ Link  
 ลิงก์ จะแสดงรายการลิงกต่์างๆ ท่ีเช่ือมต่อกบับลอ็ก  
  

 
  

 เพิม่ลิงก์ใหม่   หากตอ้งการเพ่ิมลิงกใ์หม่ใหท้ าตามขั้นตอนขา้งล่างน้ี 

 
 
  
  

รายการลิงกท์ั้งหมด 

 

ใส่ท่ีอยูเ่วบ็/บลอ็ก 

 เพ่ิมลิงก ์

 

ใส่ช่ือเวบ็ลิงก ์

 

ค าขยายความไมจ่  าเป็นตอ้งใส่ก็ได ้
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 เพิม่ลิงก์หมวดหมู่   
 

 
 

  

ใส่ช่ือลิงกห์มวดหมู่ 

 

เพ่ิมลิงกห์มวดหมู ่
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การจัดการหน้า 
  

 Pages  แสดงรายการหนา้ทั้งหมดท่ีจะแสดงบนบลอ็ก 
 

 
 

 เพิม่หน้าใหม่  จะเหมือนกบัการเขียนเร่ืองใหม่  ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการเผยแพร่ 
 

 
 
 
 
 

รายการหนา้ทั้งหมด 

 

ใช่ช่ือหนา้ใหม่ 

 

การเขียนเร่ืองในหนา้ใหม่ จะ

เหมือนกบัการเขียนเร่ืองใหม่ 

ยอ้นกลบัไปอ่านเพ่ิมเติมท่ี 

“การเขียนเร่ืองใหม่” 
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การจัดการรูปแบบบล็อก 

 

 

Themes จะเป็นหนา้ตาของบลอ็ก ซ่ึงมีใหเ้ลือกมากมาย ข้ึนอยูก่บั

ลกัษณะของการใชง้าน ซ่ึงในแต่ละ Themes ก็จะมีขอ้จ  ากดัแตกต่าง

กนัไป เช่น มีหวั/ไม่มีหวั มี 2 คอลมัภ/์ 3 คอลมัภ ์เป็นตน้  

 

 การจดัการ Themes  โดยปกติแลว้แต่ละ Themes จะมีขอ้จ  ากดัท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึง

จะอธิบายรายละเอียดไวใ้นแต่ละ Themes อยูแ่ลว้ ส าหรับการจดัการ Themes นั้น สามารถเขา้ไป

แกไ้ขไดไ้ม่ว่าจะเป็นพ้ืนหลงั (ในกรณีท่ี Themes นั้น อนุญาตใหแ้กไ้ข) ส่วนหวั หรืออ่ืน ๆ 

 

ในกรณีท่ีอยากเปล่ียน Themes ใหม่ Wordpress.com ก็จะม ีThemes ใหเ้ลือกมากมาย 

ซ่ึงสามารถเลือกไดต้ามลกัษณะการใชง้านหรือความพอใจ 

 

จดัการ Themes 

 

ตวัอยา่ง Themes ท่ีมีใหเ้ลือก 

 

ส่วนน้ีจะอธิบายว่า Theme นั้น ๆ ท าอะไรไดบ้า้ง 

 

เขา้ไปจดัการ Themes 
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ส่วนหัว  ในส่วนน้ีจะมีเฉพาะบาง Themes ท่ีมีส่วนหวัเท่านั้น จึงจะ

สามามารถเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงจะตอ้งก าหนดขนาดของภาพใหพ้อดี

กบัขนาดของส่วนหวัเดิม เช่น 940 x 198 pixels เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

ใส่ส่วนหวั 

 

เมื่อเลือกภาพท่ีจะใชเ้ป็นส่วนหวัของบลอ็กไดแ้ลว้ จะมี

ภาพใหดู้ก่อน หากไม่พอใจ ก็สามารถแกไ้ขไดอี้กคร้ัง 

 

ตวัอยา่งส่วนหวัของบลอ็กท่ีเปล่ียนแปลงเรียบร้อยแลว้ 

 

การปรับเปล่ียนส่วนหวัสามารถท าได้

เฉพาะ Themes ท่ีมีหวัเท่านั้น 

 

เลือกภาพท่ีจะใชเ้ป็นส่วนหวั 
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การจัดการ Widget  

 

รายการ Widgets ต่าง ๆ ตามภาพขา้งล่างน้ี ไม่ว่าจะเป็น คน้หา 

ปฏิทิน สถิติ ขอ้ความ เป็นตน้ ซ่ึง Widgets บางตวัจะไม่

แสดงผลในบาง Themes จึงควรพิจารณาเลือกตามลกัษณะการ

ใชง้าน และเหมาะสมกบั Themes 

 

 

Primary Widget Area  

จะแสดงรายการ Widget ทั้งหมดท่ีใชง้านอยูใ่นบลอ็ก 

ซ่ึงสามารถเพ่ิมหรือเอาออกได ้ในกรณีท่ีตอ้งการเอา

ออกใหค้ลิกท่ี Widget นั้น ๆ แลว้เลือก “ลบ”  

 

 รายการ Widgets  

รายการ Widgets ต่าง ๆ เมื่อตอ้งการ

ใช ้ก็ลากไปวางไวท่ี้ Primary Widget 

Area ซ่ึงอยูท่างดา้นขวา 

 

เคร่ืองมือ Widgets 

 

รายการ Widget ท่ีก  าลงัใชอ้ยู่ 
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ค้นหา  เป็น Widget ท่ีติดตั้งไวเ้พ่ือใหผู้ท่ี้เขา้มา

เยีย่มชมบลอ็กใชค้น้หาบทความหรือขอ้มลู

ภายในบลอ็กไดส้ะดวกข้ึน 

 

เร่ืองล่าสุด  เป็น Widget  ท่ีติดตั้งไวเ้พ่ือแสดง

รายการเร่ืองหรือบทความท่ีถกูโพสตล่์าสุด ซ่ึง

สามารถเลือกจ านวนเร่ืองท่ีจะแสดงได ้เร่ิมตน้

จาก 1 เร่ือง จนถึง 15 เร่ือง 

 

คลังเก็บ  เป็น Widget  ท่ีติดตั้งไวเ้พ่ือแสดง

จ านวนเร่ืองท่ีถกูโพสตแ์ลว้ ซ่ึงสามารถ

แสดงผลเป็น Drop down ไดด้ว้ย 

 

 

หมวดหมู่  เป็น Widget ท่ีติดตั้งไวเ้พ่ือแสดง

รายการหมวดหมู่ทั้งหมด ซ่ึงสามารถเลือกให้

แสดงผลเป็น Drop down  จ านวนเร่ือง หรือ 

ล  าดบัขั้นได ้

ใส่หวัขอ้ 

 

ใส่หวัขอ้ 

 

ใส่จ  านวนเร่ือง 

 

ใส่หวัขอ้ 

 

เลือกการแสดงผล 

 

ใส่หวัขอ้ 

 

เลือกการแสดงผล 
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Meta  เป็น Widget ท่ีติดตั้งไวเ้พ่ือควบคุมการ

เขา้ระบบ/ออกจากระบบ, ผูค้วบคุมเวบ็, feed 

และเวิร์ดเพรสลิงค ์ 

 

 

Akismet  เป็น Widget ท่ีติดตั้งไวเ้พ่ือ

รายงานการกรอง spam 

 

Author Grid เป็น Widget ท่ี

ติดตั้งไวเ้พ่ือแสดงรายช่ือผูเ้ขียน

ทั้งหมด อาจจะรวมถึงผูเ้ขียนท่ีไม่

เคยเขียนดว้ย 

 

 

Authors  เป็น Widget ท่ีติดตั้ง

ไวเ้พื่อแสดงรายช่ือผูเ้ขียน

ทั้งหมด อาจจะรวมถึงผูเ้ขียนท่ี

ไม่เคยเขียน และแสดงจ านวน

เร่ืองของผูเ้ขียนแต่ละคนดว้ย ซ่ึง

ก  าหนดใหแ้สดงเร่ืองของผูเ้ขียน

แต่ละคนไดสู้งสุด 10 เร่ือง 

ใส่หวัขอ้ 

 

ใส่หวัขอ้ 

 

ใส่หวัขอ้ 

 

เลือกขนาด 

 

ใส่จ  านวนเร่ือง 

 

เลือกขนาด 

 

ใส่หวัขอ้ 
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Box.net file sharing เป็น 

Widget ท่ีมีไวส้ าหรับแชร์

ไฟลท่ี์ฝากไวท่ี้ 

www.Box.net   โดยจะตอ้ง

สมคัรเป็นสมาชิกของ 

Box.net ดว้ย และเมื่อเป็น

สมาชิกแลว้จะไดรั้บโคด้ 

HTML เพื่อน ามาวางท่ี 

Widget 

 

 

 Custom Menu เป็น Widget ท่ีติดตั้งไวเ้พ่ือ

สร้าง เมนู ท่ียงัไม่มีอยูต่อนน้ี ซ่ึงจะสามารถใชไ้ด้

กบับาง Widget เท่านั้น 

 

 

 

  

คลิกเพื่อสร้างเมนู 

 

รับโคด้ไดท่ี้น่ี 

 

คดัลอกโคด้ท่ีไดม้าวางท่ีน่ี 

 

ก าหนดขนาดของกล่องไฟล ์

 

http://www.box.net/
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Category Cloud  เป็น Widget ท่ีมีไวเ้พื่อ

แสดงรายการหมวดหมู่ ซ่ึงสามารถแสดงได้

สูงสุด 30 หมวดหมู่ และสามารถเลือกท่ีจะไม่

แสดงในบางหมวดหมู่ไดด้ว้ย 

 

 

 

Flickr  เป็น Widget มีไวเ้พื่อแสดงภาพท่ีอยูใ่น 

www.flickr.com  โดยน าเอา URL มาใส่ใน 

Widget น้ี ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นสมาชิกของเวบ็

ไซดก์็ได ้แต่ในกรณีท่ีตอ้งการแสดงภาพจาก

อลับั้มภาพของตนเอง จ าเป็นตอ้งสมคัรเป็น

สมาชิกก่อน จึงจะสามารถน าภาพมาแสดงท่ี

บลอ็กได ้

 

 

 

 

ใส่หวัขอ้ 

 ใส่ URL ของอลับั้ม 

 

เลือกขนาดภาพ 

 

ก าหนดจ านวนภาพท่ี

แสดง 

 

ใส่หวัขอ้ 

 
ก าหนดจ านวน

เร่ืองท่ีจะใหแ้สดง 

 

ใส่เร่ืองท่ีไม่ตอ้งการใหแ้สดงโดยใช ้, (comma) 

ขั้นระหว่างเร่ือง 

 

http://www.flickr.com/
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Gravatar (รูปประจ าตวัท่ีใชไ้ดท้ัว่

โลก) เป็น Widget ท่ีมีไวเ้พื่อแสดง

ภาพส่วนตวัของผูใ้ชซ่ึ้งภายใต ้E-mail 

เดียวกนั ไม่ว่าจะไปแสดงความ

คิดเห็นหรือใชบ้ริการท่ีเวบ็ไซดใ์ด ก็

จะแสดงภาพน้ีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่อีเมล ์

 

ใส่หวัขอ้ 

 

ก าหนดขนาดของภาพ 
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เลือกภาพท่ีจะใชเ้ป็น Gravatar / Avatar 

 

ตดัภาพ 

 

เมื่อตดัภาพเรียบร้อยแลว้คลิกท่ีน่ี 
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เลือกตั้งค่าการจดัอนัดบัของภาพ 

 

Gravatar / Avatar ท่ีถกูเปล่ียนเรียบร้อยแลว้ 
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 Image  เป็น widget ท่ีมีไวเ้พื่อลิงกภ์าพจากหนา้บลอ็กซ่ึงเป็นภาพขนาดยอ่ไปยงัภาพ
ขนาดเต็ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพดา้นซา้ยจะเป็นภาพท่ีอยูห่นา้บลอ็ก ส่วนภาพใหญ่ดา้นขวาเป็นภาพขนาดเต็มซ่ึง

จะแสดงเม่ือผูช้มคลิกท่ีภาพเลก็ 

  

ใส่หวัขอ้ 

 ใส่ URL ของภาพ 

 

ก าหนดความกวา้ง/ยาว ของภาพ 

 
ใส่ URL ของภาพ 

 

        

 

 

 

 

 

เมื่อคลิกท่ีภาพเลก็จะปรากฏ

เป็นภาพใหญ่ 
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Meebo  เป็นกล่องสนทนา ประเภท Live Chat 
ตวัหน่ึงท่ีช่วยใหผู้เ้ขา้ชม blog สามารถพดูคุย
กบัเจา้ของบลอ็กไดง่้ายข้ึน ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งสมคัร
สมาชิกของเวบ็ไซด ์Meebo ก่อน จากนั้น
คดัลอกโคด้ท่ีไดม้าวางท่ี Widget น้ี ก็จะมีกล่อง
สนทนาปรากฏท่ีหนา้บลอ็ก  
 

 

 

 

 RSS เป็น Widget ท่ีมีไวเ้พื่อแสดงการ feed ขอ้ความจากเวบ็ไซดท่ี์เราตอ้งการจะให้

แสดงผลท่ีหนา้บลอ็ก 

 

 

 

  

สมคัรสมาชิก Meebo คลิกท่ีน่ี  

 

เมื่อสมคัรสมาชิกเรียบร้อยแลว้ 

เขา้ไปท่ีน่ี เพื่อรับโคด้ 

 

คดัลอกโคด้มาวาง

ท่ีน่ี 

 

ใส่ URL ท่ีตอ้งการ Feed ท่ีน่ี 

 ใส่หวัขอ้ 

 เลือกจ านวนขอ้ความท่ีตอ้งการ Feed 

 

เลือกการแสดงผล 
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RSS Links  เป็น Widget ท่ีมีไวเ้พื่อแสดงลิงก์

ไปยงัเวบ็ไซดท่ี์ตอ้งการ Feed  

 

 

 

 

 

Tag Cloud  เป็น Widget ท่ีมีไวเ้พื่อแสดงป้าย

ก ากบัท่ีใชม้ากสุดในรูปแบบของ cloud หรือ

กลุ่มแท็ก 

 

 

Top Posts & Pages  เป็น Widget ท่ีมีไวเ้พื่อ

แสดงกระทูแ้ละหนา้บลอ็กท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุด

ภายในระยะเวลา 24-48 ชัว่โมงท่ีผา่นไป ซ่ึง

สามารถแสดงไดสู้งสุดถึง 10 รายการ  

 

 

  

ใส่หวัขอ้ 

 

เลือกจ านวน

รายการ 

 

ใส่หวัขอ้ 

 
เลือกหวัขอ้ของการแสดง Feed 

 
เลือกรูปแบบอกัษร 

 

ใส่หวัขอ้ 
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Twitter  เป็น Widget ท่ีมีไวเ้พื่อแสดง

ขอ้ความจาก Twitter โดยใส่ช่ือ Twitter ของผูท่ี้

เราตอ้งการใหแ้สดงท่ีหนา้บลอ็ก ซ่ึงเป็น 

Twitter ของใครก็ได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นของ

ตนเองเท่านั้น ซ่ึงสามารถแสดงขอ้ความได้

สูงสุด 5 ขอ้ความ  

 

 

 

 Vodpod Videos  เป็น Widget ท่ีมีไวเ้พื่อแสดงรายการวดีีโอโปรด ซ่ึงผูท่ี้เขา้ชมบลอ็ก
จะไดเ้ห็นและเขา้ชมวดีีโอท่ีเก่ียวขอ้งกบับลอ็กไดง่้ายข้ึน 

 
  

สมคัรสมาชิก Vodpod 

 

คลิกเพื่อรับ Vodpod โคด้ 

 

คดัลอกโคด้มาวางท่ีน่ี 

 

ใส่หวัขอ้/ช่ือเจา้ของ Twitter 

 

ใส่ช่ือของ 

Twitter 

 เลือกจ านวน

รายการ 
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 วธีิการสมัครสมาชิก Vodpod  
 เขา้ไปท่ี www.vodpod.com จากนั้นท าตามขั้นตอนดงัภาพขา้งล่างน้ี 

 

 เลือกเวบ็ไซดท่ี์ตอ้งการให ้Vodpod ไปแสดงผล ในท่ีน้ีจะเลือก Wodpress.com จากนั้น

กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใหค้รบถว้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ช่ือผูใ้ช ้

 
ใส่รหสัผา่นอยา่งนอ้ย 5 ตวัอกัษร 

 
ใส่อีเมล ์

 

ใส่ URL ของบลอ็กท่ีตอ้งการแสดงวีดีโอจาก Vodpod 

 ใส่ช่ือผูใ้ชบ้ลอ็ก 

 ใส่รหสัผา่นของบลอ็ก 

 

http://www.vodpod.com/
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คลังเก็บ  เป็น Widget ท่ีมีไวเ้พื่อแสดงจ านวน

เร่ืองในคลงัเก็บหรือแสดงผลแบบ drop down 

เป็นรายการช่ือเร่ือง 

ขั้นตอนน้ีจะไม่ท าก็ได ้

 

คดัลอกโคด้น้ีไปวางท่ี Widget Vodpod 

 

ใส่หวัขอ้ 

 

เลือกรูปแบบการแสดงผล 
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ความคดิเห็นล่าสุด  เป็น Widget ท่ีมีไวเ้พื่อ

แสดงรายการความคิดเห็น ซ่ึงสามารถแสดง

รายการความคิดเห็นไดสู้งสุด 5 ความคิดเห็น 

 

 

 

 

จ านวนการคลิกสูงสุด  เป็น Widget ท่ีมีไวเ้พื่อ

แสดงรายการหวัขอ้ท่ีมีการคลิกมากท่ีสุดในช่วง

ระยะเวลา 48- 72 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

ปฏิทิน  เป็น Widget ท่ีมีไวเ้พื่อแสดงวนัท่ีมีการ

โพสต ์

 

 

ใส่หวัขอ้ 

 

เลือกจ านวนความคิดเห็นท่ีตอ้งการแสดงผล 

 
ก าหนดขนาดและสีพ้ืนของภาพ Avatar 

รวมถึงสีพ้ืนของขอ้ความดว้ย 

 

ใส่หวัขอ้ 

 

ใส่หวัขอ้ 

 

ก าหนดความยาวของการแสดงผล 

 เลือกจ านวน URL ท่ีตอ้งการ

แสดงผล 
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ลงทะเบียนบล็อก  เป็น Widget 

ท่ีมีไวใ้หผู้เ้ขา้ชมบลอ็กสมคัรเป็น

สมาชิกบลอ็ก   เพื่อรับข่าวสาร

ต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

ลิงก์  เป็น Widget ท่ีมีไวเ้พื่อแสดงรายการลิงก์

โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลไดต้าม

ความพอใจ 

 

 

 

 

 

 

ใส่หวัขอ้ 

 
เลือกรูปแบบการจดัอนัดบั 

 

เลือกรูแบบการ

แสดงผล 

 

ใส่หวัขอ้ 

 

ใส่รายละเอียดเพื่ออธิบาย กรณีผูส้มคัร

เป็นสมาชิกของ wordpress.com 

 ใส่รายละเอียดเพื่ออธิบาย กรณี

ผูส้มคัรไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของ 

wordpress.com 
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สถิตบิล็อก เป็น Widget ท่ีมีไวเ้พื่อแสดงสถิติ

จ  านวนการเขา้ชมบลอ็ก ซ่ึงจะประมวลผลทุก ๆ 

60 วินาที 

 

 

 

หน้า  เป็น Widget ท่ีมีไวเ้พื่อแสดงรายการ

หนา้ท่ีมีอยูโ่ดยสามารถเลือกการจดัเรียงและ

เลือกท่ีจะไม่แสดงผลในบางหนา้ไดด้ว้ย

เช่นกนั 

 

 

 

เร่ืองล่าสุด  เป็น Widget ท่ีมีไวเ้พื่อแสดงรายการ

เร่ืองท่ีถกูเขียนข้ึนล่าสุด ซ่ึงสามารถก าหนดการ

แสดงผลไดสู้งสุด 15 เร่ือง 

 

 

 

ใส่หวัขอ้ 

 

ใส่จ  านวนเร่ืองท่ี

ตอ้งการแสดงผล  

 

ใส่หวัขอ้ 

 
เลือกการจดัเรียง 

 
ใส่เลขหนา้ท่ีไม่ตอ้งการแสดงผล 

 

ใส่หวัขอ้ 

 ใส่ค าอธิบาย  
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หมวดหมู่  เป็น Widget ท่ีมีไวเ้พื่อแสดง

รายการหมวดหมู่ทั้งหมด ซ่ึงสามารถแสดงผล

เป็น dropdown / เร่ือง หรือ ขั้น  

 

 

 ข้อความ เป็น Widget ท่ีมีไวเ้พื่อเขียนขอ้ความ และยงัรองรับ HTML ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่หวัขอ้ 

 

เขียนขอ้ความ หรือคดัลอก 

HTML Code มาวางท่ีน่ี 

ใส่หวัขอ้ 

 

เลือกการแสดงผล 
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การจัดการผู้ใช้   

 

 

 

 All  เป็นรายการแสดงสถานะของผูใ้ชท้ั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นช่ือ อีเมล ์สถานะ และ 

จ  านวนเร่ืองท่ีเขียน  

 

 Add User From Community  เพ่ิมผูใ้ชง้านบลอ็กจากสมาชิกของ Wordpress.com 

 

รายการผูใ้ชง้านบลอ็ก 

 

ใส่อีเมล ์

 ก าหนดบทบาท 
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 การเพิม่ผู้ใช้ใหม่   

 Add Existing User เป็นการเชิญบุคคลภายนอกเขา้มาเป็นผูใ้ชบ้ลอ็กผา่นทางอีเมล ์

และสามารถก าหนดบทบาทได ้4 ระดบั คือ ผูค้วบคุมเวบ็ ผูเ้ขียน ผูส้นบัสนุน และ ผูต้รวจทาน 

 

 Create New User เป็นการสร้างและเพ่ิมผูใ้ชใ้หม่เขา้ในบลอ็ก 

 

 

 

 

ใส่อีเมล ์

 

ก าหนดบทบาท 

 

ใส่ช่ือผูใ้ช ้

 ใส่อีเมล ์

 

ก าหนดบทบาท 
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 Invites  เป็นการส่งค าเชิญไปยงัเพื่อนหรือบุคคลท่ีตอ้งการใหเ้ขา้มาเป็นสมาชิกบลอ็ก 
 

 
  

 My Public Profile  
 

 Basic Details  เป็นการบอกรายละเอียดเบ้ืองตน้เก่ียวกบับลอ็ก เพ่ือใหผู้ท่ี้เขา้ชมบลอ็ก
ไดท้ราบว่าบลอ็กน้ีเป็นบลอ็กเก่ียวกบัอะไร เจา้ของบลอ็กคือใคร  

 

ใส่ช่ือ นามสกุล และ อีเมล ์

 

ใส่ขอ้ความเพื่อเชิญมาเป็นสมาชิก 

 

ใส่ช่ือ นามสกุล  

 
ใส่ช่ือท่ีตอ้งการใหป้รากฏสู่สาธารณะ 
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 Contacts  เติมรายละเอียดขา้งล่างน้ี เพ่ือใหผู้ช้มสามารถติดต่อกบัเจา้ของบลอ็กได ้
 

 
 

 Photos  อพัโหลดภาพเพื่อเป็นภาพประจ าตวัไดจ้  านวนมาก 
 

 
 

 Links ใส่ลิงกท่ี์เจา้ของบลอ็กชอบท่ีน่ี ซ่ึงจะแสดงรวมท่ีหนา้ประวติัส่วนตวั 
 

 

ใส่ URL 

 

ใส่ค าอธิบายลิงก ์

 

ตรงส่วนน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งกรอกใหค้รบ 

 

เพ่ิมรูปภาพประจ าตวั 
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การจัดการ  Personal Settings 
 

 ตวัเลือกส่วนตวั  ในส่วนน้ีใหค้งไว ้ไม่ตอ้งเปล่ียนการตั้งค่าก็ได ้
 

 
 

 

 
  
  

เลือกรูปแบบภาษา 

 

กรณีเป็นผูใ้ชห้ลายบลอ็ก เลือกบลอ็กหลกัท่ีน่ี 
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 Account Details  เป็นการจดัการรายละเอียดเก่ียวกบับญัชีผูใ้ช ้ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ์
URL ของเวบ็ไซด ์และรหสัผา่นของบลอ็ก 
 

 
 

 
  

ใส่อีเมลส์ าหรับการแจง้เตือน 

 ลิงกอ์ตัโนมติัเมื่อมีการแสดงความ

คิดเห็น 

 แกไ้ขรหสัผา่น 
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การตั้งค่า 
 ตั้งค่าทั่วไป  เป็นการตั้งค่าทัว่ไปเก่ียวกบับลอ็ก  
 

 
 

 ค่าการเขียน  เป็นการก าหนดค่าและจดัการเก่ียวกบัการเขียน 
 

 
 

  
  

ใส่ช่ือบล็อก 

 ใส่ค าอธิบายบลอ็ก 

 
ใส่อีเมล ์

 

ก าหนดความกวา้งของช่องการเขียน เพ่ือให้

สะดวกในการเขียนมากข้ึน ควรตั้งค่าไวท่ี้ 20 เสน้ 

 

ก าหนดหมวดหมู่เร่ืองหลกัและลิงกห์ลกั 
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 ก าลังอ่านการตั้งค่า  เป็นการจดัการการแสดงผลของเร่ืองล่าสุดและหนา้ท่ีคงท่ี ซ่ึง
สามารถก าหนดจ านวนเร่ืองท่ีจะแสดงผลท่ีหนา้บลอ็กไดสู้งสุด 10 เร่ือง 
 

 
 
 ตั้งค่าสนทนา  ในส่วนน้ีใหค้งไว ้ไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียน 
 

 
 
  
  

เลือกการแสดงผลโดย

เร่ืองล่าสุดหรือหนา้คงท่ี 

ก าหนดจ านวนเร่ือง

ท่ีจะใหแ้สดงท่ีหนา้

บลอ็ก 

 

ก าหนดหมวดหมู่เร่ืองหลกัและลิงกห์ลกั 
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 การตั้งค่าส่ือ เป็นการก าหนดขนาดของภาพ ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียน 
 

 
 

 ตั้งค่าส่วนตวั เป็นการตั้งค่าการแสดงผลของบลอ็ก 
 

 
 

 Email Post Changes  เป็นการตั้งค่าการแจง้เตือนทางอีเมล ์
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 WebHooks  เป็นการแจง้ความเคล่ือนไหวของบลอ็กไปยงัเวบ็ไซดต่์าง ๆ  เช่น 
Facebook Twitter เป็นตน้  
 

 
 

 
 
 
 
 

   
 

  

แสดงรายการเวบ็ไซด ์

 

เลือกรายการ hook 

 

ใส่ URL ของเวบ็ไซดท่ี์ตอ้งการ hook 
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Wordpress.com Plug In / Add On 
 

 นอกจาก Widget ต่าง ๆ ท่ี Wordpress มีใหแ้ลว้ ยงัสามารถน า Add On อ่ืน ๆ มาใชก้บั
บลอ็กไดอี้กดว้ย ซ่ึงจะอธิบายเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี  
 

การน าภาพ Profile จาก Facebook มาใช้แทนภาพ Author / ผู้เขียน 
 

 หากว่าเป็นสมาชิก Facebook อยูแ่ลว้ และไม่อยากใหเ้กิดการเสียเวลาในการเปล่ียนภาพ
ของเจา้ของบลอ็กบ่อย ๆ ก็สามารถใชภ้าพ Profile มาใชแ้ทนได ้เปล่ียนคร้ังเดียวไดถึ้ง 2 เวบ็ไซด ์ถือ
ว่าคุม้ค่าเลยทีเดียว 
 

 เขา้ไปท่ี  ข้อมูลส่วนตวั  ---- > สร้างเคร่ืองหมายข้อมูลส่วนตวั  ซ่ึงจะอยูด่า้นขวาล่างสุด 
ถา้หากว่าหาไม่เจอ ใหเ้ขา้ไปท่ีลิงกน้ี์  http://www.facebook.com/badges/profile.php  ส าหรับ
เคร่ืองหมายขอ้มลูส่วนตวั ท่ีสามารถน ามาใชไ้ดก้บั Wordpress.com จะมีอยูส่องรายการคือ แถบป้าย
ขอ้มลูส่วนตวั และแถบป้ายรูปภาพ ส่วนรายการอ่ืน ๆ ไม่สามารถแสดงผลท่ี Wordpress.com ได ้ใน
ท่ีน้ีจะแนะน าวิธีน าภาพ Profile  จาก Facebook ไปใชแ้ทน ภาพ Author ในบลอ็ก  

 
 

 เลือก แถบป้ายข้อมูลส่วนตวั แลว้ไปท่ี  แก้ไขแถบป้ายนี ้ เพื่อแกไ้ขการแสดงผล 
 

 

คลิกเพื่อแกไ้ข 

 

http://www.facebook.com/badges/profile.php%20สำหรับ
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 เลือกการแสดงผลไดต้ามตอ้งการ แต่หากขอ้มลูท่ีใหไ้วท่ี้ Facebook เป็นภาษาไทย การ
แสดงผลจะเป็นภาษาท่ีอ่านไม่ออก จึงขอแนะน าใหเ้ล่ียงท่ีจะเลือกการแสดงผลของรายการท่ีเป็น
ภาษาไทย หรือในทางท่ีดีท่ีสุดคือ เลือกเพียง รูปภาพประจ าตวั ก็พอ ส่วนการจดัวางจะใหจ้ดัวางใน
รูปแบบใดก็เลือกไดเ้ลย จากนั้นก็กดบนัทึก 
 

 
 

 เมื่อบนัทึกการเปล่ียนแปลงเรียบร้อยแลว้ ใหค้ดัลอกโคด้ท่ีได ้ไปวางท่ี Widget > 
ข้อความ ใน Wordpress.com  รูป Profile จาก Facebook ก็จะไปแสดงผลท่ีหนา้บลอ็กโดยอตัโนมติั  
 

 
 
  
  

คดัลอกโคด้ท่ีน่ี 

 

เน่ืองจากมีขอ้มลูท่ีเป็นภาษาไทยการ

แสดงผลจึงเป็นภาษาท่ีอ่านไม่ออก 
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 ซ่ึงจะปรากฏภาพ Profile ดงัภาพขา้งล่างน้ี   
 

 
 

 และเพื่อไม่ใหม้ีขอ้ความเกะกะดงัภาพขา้งบน ก่อนจะน าโคด้ไปวางท่ี Widget > 
ขอ้ความ ใหล้บขอ้ความท่ีเป็นสีแดงดงัภาพขา้งล่างออกไปก่อน   
 

 
 

 เป็นอนัจบขั้นตอนการน าภาพ Profile จาก Facebook มาใชแ้ทนภาพ Author ในบลอ็ก 
 

 
การน าภาพในอัลบั้มภาพจาก Facebook มาแสดงทีห่น้าบล็อก  

ขอ้ความท่ีไม่ตอ้งการ 

 

ลบขอ้ความท่ีไม่ตอ้งการ 
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 วิธีการน าภาพในอลับั้มภาพจาก Facebook มาแสดงท่ีหนา้บลอ็ก จะคลา้ยกบัการน าภาพ 
Profile มาใช ้ เขา้ไปท่ี  http://www.facebook.com/badges/profile.php     
 

 
 

 เลือก แถบป้ายรูปภาพ แลว้ไปท่ี  แก้ไขแถบป้ายนี ้ เพื่อแกไ้ขการแสดงผล 
 

 
 

 เลือกการแสดงผลไดต้ามตอ้งการ ทั้งการจดัวางและจ านวนรูปภาพ ซ่ึงสามารถเลือก
จ านวนรูปภาพท่ีตอ้งการแสดงผลไดสู้งสุด 8 ภาพ ซ่ึงภาพท่ีจะแสดงผลจะเป็นภาพล่าสุดท่ีถกูโพสต ์
โดยภาพท่ีจากอลับั้มภาพจาก Facebook จะแสดงผลท่ีบลอ็กไดก้็ต่อเม่ืออลับั้มภาพนั้นถกูตั้งค่าความ
เป็นส่วนตวัไวใ้หส้ามารถชมไดทุ้กคน 
 

   

 ส าหรับการแกไ้ขการตั้งค่าอลับั้มภาพใน Facebook ใหไ้ปท่ีอลับั้มภาพท่ีตอ้งการ
แสดงผล แลว้เลือก แก้ไขข้อมูลอลับั้ม จากนั้นเปล่ียนการตั้งค่าความเป็นส่วนตวั เป็น ทุกคน 
 

คลิกเพื่อแกไ้ข 

 

เลือกการแสดงผล 

 

ตวัอยา่งภาพ 

 

http://www.facebook.com/badges/profile.php
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 เมื่อบนัทึกการเปล่ียนแปลงเรียบร้อยแลว้ ใหค้ดัลอกโคด้ท่ีได ้ไปวางท่ี Widget > 
ข้อความ ใน Wordpress.com  รูป Profile จาก Facebook ก็จะไปแสดงผลท่ีหนา้บลอ็กโดยอตัโนมติั
เหมือนกบัภาพ Profile  
 

 
 
  

เปล่ียนการตั้งค่าความเป็นส่วนตวั 

 

คดัลอกโคด้ท่ีน่ี 
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 และเพ่ือไม่ใหมี้ขอ้ความเกะกะอลับั้มภาพท่ีแสดง ใหล้บขอ้ความท่ีเป็นสีแดงดงัภาพ
ขา้งล่างน้ีออกไป ส่วนตรงช่ือจะไม่ลบก็ได ้
 

 
 

 ขา้งล่างน้ีเป็นตวัอยา่งภาพท่ีแสดงผลท่ีหนา้บลอ็ก ซ่ึงสามารถลิงกไ์ปท่ีอลับั้มเต็มใน 
Facebook ได ้
 

 

ลบขอ้ความท่ีไม่ตอ้งการ 
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การน าสมุดเยีย่มจาก Slide.com มาใส่ในบล็อก 
 
 เพ่ือใหผู้ท่ี้เขา้ชมบลอ็กมีท่ีส าหรับลงช่ือเยีย่ม ในท่ีน้ีขอแนะน าวิธีการน าสมุดเยีย่มจาก 
Slide.com มาใช ้ก่อนอ่ืนตอ้งไปสมคัรสมาชิก http://slide.com  ซ่ึงในท่ีน้ีจะไม่ขออธิบายวิธีการสมคัร 
เน่ืองจากเช่ือว่าทุกท่านสามารถสมคัรไดด้ว้ยตนเอง จากนั้นลงช่ือเขา้ใช ้แลว้ท าตามขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ีไดเ้ลย  
 

 
 
 

 เลือกสร้างสมุดเยีย่ม จากนั้นกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้นและสามารถดดัแปลงสมุด
เยีย่มใหเ้ป็นแบบของตนเองไดต้ามใจชอบ จากนั้นกดบนัทึกเพ่ือรับโคด้ 

 
 

  

เลือกสร้างสมุดเยีย่ม 

 

กรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น 
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 จากนั้นเลือกเวบ็ไซดท่ี์ตอ้งการใชส้มุดเยีย่มน้ี ซ่ึงจะมีรายการเวบ็ไซดต่์าง ๆ อยูท่างดา้น
ขวามือ ในท่ีน้ีจะเลือก Wordpress.com เพื่อหลีกเล่ียงการถกูส่งไปในท่ีท่ีไม่ตอ้งการ ควรคดัลอกโคด้
ไปวางจะดีกว่า ซ่ึงในท่ีน้ีจะไปวางท่ีเร่ืองใหม่ หรือ หนา้ใหม่ก็ได ้ 
 

 
  

 เม่ือน าสมุดเยีย่มไปใส่ในบลอ็กจะไดส้มุดเยีย่มดงัภาพขา้งล่างน้ี 
 

 
  

คดัลอกโคด้น้ีไปวางท่ี  wordpress 
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การน า Chatroll มาใช้กับบล็อก 
 

 เน่ืองจากมีปัญหากบั Meebo ซ่ึงเป็น Widget หน่ึงของ Wordpress.com ท่ีมีคุณสมบติั
เป็น Chat Box หรือกล่องสนทนา จึงมองหา Live Chat ตวัอ่ืนซ่ึงอาจจะไม่เหมือนกนันกั แต่ก็สามารถ
น ามาใชแ้ทนกนัได ้Live Chat ท่ีว่าก็คือ Chatroll  วิธีการน ามาใชก้็ไม่ยาก เพียงเขา้ไปท่ี 
http://chatroll.com/signup  จากนั้นท าตามขั้นตอนขา้งล่างน้ี ซ่ึงในท่ีน้ีจะแนะน าวิธีการสมคัรเขา้ใช้
จาก Facebook  
 

 
 

 จะตอ้งอนุญาตให ้Facebook เช่ือมต่อกบั Chatroll  
 

 
 

คลิกท่ีน่ีเพื่อขอเขา้ใช ้Chatroll 

 

คลิกท่ีน่ีเพื่ออนุญาต 

 

http://chatroll.com/signup
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 เลือก Create a new live event เพื่อสร้างหอ้งแชตใหม่ 
 

 
 

 ใส่ช่ือหอ้งแชต  จากนั้นกด Continue เพ่ือท าขั้นตอนต่อไป 
 

 
 

 เลือกบลอ็กท่ีตอ้งการน าไปใช ้ในท่ีน่ีจะเลือก Wordpress.com 
 

 
 

คลิกท่ีน่ี 

 

ใส่ช่ือหอ้งแชตท่ีน่ี 
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 จากนั้นคดัลอกโคด้ท่ีไดไ้ปวางท่ี Widget > ขอ้ความ ในหนา้ Dashboard/หนา้หลกั ท่ี 
Wordpress.com   
 

 
 

 เมื่อน าไปวางท่ี Wordpress.com แลว้ จะปรากฏลิงกไ์ปท่ีหอ้งแชตตามภาพขา้งล่างน้ี 
 

 
 

คดัลอกโคด้ท่ีน่ี 
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การใช้สัญญาอนุญาตกับบล็อก 
 

 ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) คือองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไรจดัตั้ง
ข้ึนขยายขอบข่ายของการใชส่ื้อต่างๆ ใหก้วา้งข้ึนโดยไม่จ  ากดัท่ีสญัญาอนุญาตของส่ือนั้นๆ สญัญา
อนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ จะเอ้ือใหมี้การใชส่ื้อทั้งทางภาพ เสียง ขอ้มลู โดยการแบ่งแยกสญัญา
อนุญาตยอ่ยออกส าหรับการแจกจ่ายและการใชข้อ้มลู โดยการอา้งอิงถึงเจา้ของลิขสิทธ์ิเดิม  
  

 สญัญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ช่วยใหเ้จา้ของลิขสิทธ์ิสามารถใหสิ้ทธิบางส่วนหรือ
ทั้งหมดแก่สาธารณะ ในขณะท่ียงัคงสงวนสิทธิอ่ืนๆไวไ้ด ้โดยการใชส้ญัญาอนุญาตหลายหลาก
รูปแบบ ซ่ึงรวมถึง การยกใหเ้ป็นสาธารณสมบติัหรือสญัญาอนุญาตแบบเปิดทั้งหลาย โดยมี
จุดประสงคเ์พ่ือหลีกเล่ียงการเกิดปัญหาลิขสิทธ์ิต่อการแบ่งปันสารสนเทศ 
 

 รายละเอียดของแต่ละสญัญาอนุญาตนั้น ข้ึนอยูก่บัรุ่นของสญัญา และประกอบไปดว้ย
ตวัเลือกจากส่ีเง่ือนไข 
 แสดงที่มา (Attribution - by) : อนุญาตใหผู้อ่ื้นท าซ ้า แจกจ่าย หรือแสดงและน าเสนอ
ช้ินงานดงักล่าว และสร้างงานดดัแปลงจากช้ินงานดงักล่าว ไดเ้ฉพาะกรณีท่ีผูน้ั้นไดแ้สดงเครดิตของ
ผูเ้ขียนหรือผูใ้หอ้นุญาตตามท่ีระบุไว ้
 ไม่ใช้เพือ่การค้า (Noncommercial - nc) : อนุญาตใหผู้อ่ื้นท าซ ้า แจกจ่าย หรือแสดงและ
น าเสนอช้ินงานดงักล่าว และสร้างงานดดัแปลงจากช้ินงานดงักล่าว ไดเ้ฉพาะกรณีท่ีไม่น าไปใช้
ในทางการคา้ 
 ไม่ดดัแปลง (No Derivative Works - nd) : อนุญาตใหผู้อ่ื้นท าซ ้า แจกจ่าย หรือแสดง
และน าเสนอช้ินงานดงักล่าวในรูปแบบท่ีไม่ถกูดดัแปลงเท่านั้น 
 อนุญาตแบบเดียวกนั (Share Alike - sa) : อนุญาตใหผู้อ่ื้นแจกจ่ายงานดดัแปลง ได้
เฉพาะกรณีท่ีช้ินงานดดัแปลงนั้นเผยแพร่ดว้ยสญัญาอนุญาตท่ีเหมือนกนัทุกประการกบังานตน้ฉบบั 
(ดู copyleft) 
 

 เง่ือนไขเหล่าน้ีสามารถใชป้ระกอบไดม้ากท่ีสุด 6 แบบ ไดแ้ก่ 
 

 แสดงท่ีมา (cc-by) 
 แสดงท่ีมา-ไม่ใชเ้พื่อการคา้ (cc-by-nc) 
 แสดงท่ีมา-ไม่ใชเ้พื่อการคา้-ไม่ดดัแปลง (cc-by-nc-nd) 
 แสดงท่ีมา-ไม่ใชเ้พื่อการคา้-อนุญาตแบบเดียวกนั (cc-by-nc-sa) 
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 แสดงท่ีมา-ไม่ดดัแปลง (cc-by-nd) 
 แสดงท่ีมา-อนุญาตแบบเดียวกนั (cc-by-sa) 

 

 จะเห็นไดว้่า ทุกแบบลว้นมกีารแสดงท่ีมา (by) เสมอ 
 

 ผูอ่ื้นสามารถน าผลงานไปใชต่้อไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาต เพียงแต่ตอ้งท าตามเง่ือนไขท่ี
ก  าหนดไว ้หากจะน าไปใชน้อกเหนือจากท่ีก  าหนด ก็จ  าเป็นตอ้งติดต่อเพื่อขออนุญาตอีกที   (ท่ีมา : 
http://th.wikipedia.org )  
 

 วิธีการติด CC ใหก้บับลอ็กก็ไม่ยาก โดยเขา้ไปท่ี 
http://creativecommons.org/choose/?lang=th  จากนั้นเลือกลกัษณะการอนุญาตท่ีตอ้งการ 
 

 
 

 ใส่รายละเอียดเก่ียวกบัผลงานท่ีตอ้งการใชส้ญัญาอนุญาต 
 

 

http://th.wikipedia.org/
http://creativecommons.org/choose/?lang=th
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 เลือกรูปแบบของสญัญาอนุญาตท่ีตอ้งการใหแ้สดงท่ีบลอ็ก  
 

 
 

 จากนั้นคดัลอกโคด้ไปวางท่ี Widget > ขอ้ความ กจ็ะปรากฏสญัญาครีเอทีฟคอมมอนส์ท่ี
บลอ็ก 
 

 
 

 ภาพขา้งล่างน้ีเป็นตวัอยา่ง สญัญาท่ีปรากฏท่ีบลอ็ก 
 

 
 

ตวัอยา่งรูปแบบท่ี

เลือก 
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การน า QR Code มาใช้กับบล็อก 
 

 เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงบลอ็กไดง่้ายข้ึน จึงแนะน าใหน้ า QR Code มาใชก้บับลอ็ก โดยเขา้
ไปท่ี http://qrcode.kaywa.com/   จากนั้นกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใหค้รบถว้น ก็จะได ้QR Code มาติด
บลอ็ก  ซ่ึงสามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบั QR Code เพ่ิมเติมไดท่ี้ 
http://beta.i3.in.th/content/view/313  
 

 
 

 โดยคดัลอกโคด้ไปวางท่ี Widget > ขอ้ความ กจ็ะได ้QR Code ติดบลอ็กดงัภาพขา้งล่าง
น้ี 
 

 

คดัลอกโคด้ท่ีน่ี 

 

เลือกขนาด 

 

ใส่ URL ของบลอ็ก 

 

http://qrcode.kaywa.com/
http://beta.i3.in.th/content/view/313

