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ผู้จัดทํา..
นางสาวฎายิน ลีลา

ครูชํานาญการ
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วันที ่19-21 ตุลาคม 2554

จัดโดย..งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การผลิตสื่อออนไลน ์ เป็นการ
สร ้างงานของคร ูท ุกท ่าน ท่าน
สามารถเผยแพร่ผลงานตนเอง ผล
งานนักเรียน หรือเรื่องราวต่างๆ ได้
อย่างง่าย ด้วยเว็บไซต์ที่ให้บริการ
ฟรี ได้แก ่ www.wordpress.com 

ที่สําคัญยังมีเมนูเป็นภาษาไทยอีก
ด้วย

การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ผลิตสื่ออนไลน์ในครั้งนี้ ได้รับความ
ร่วมมืออย่างเต็มที ่จากคุณครูทุก
ท่านและจากฝ่ายต่างๆ ทั้งด้านงบ
ประมาณ ด้านสถานที่ ด้านอาหาร 

ด้านเอกสาร โดยเฉพาะอย ่าง
คุณครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน 

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกฝ่าย 

ทุกงาน ที่ร่วมกันสร้างงานชิ้นนี้จน
สําเร็จลุล่วงไปได้อย่างด ี และทําให้
โรงเรียนของเรามีแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ 100%

ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

ณ ห้องโสต
ทัศนศึกษา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ศรีสะเกษ

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อออนไลน์
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WHAT?

WORDPRESS

เป็น website ประเภท
หนึ่ง ซึ่งเราเรียกกันว่า  
“webblog” คนที่เขียน
บล ็อกม ักจะเร ียกว ่า 
“webbloger”

WEBBLOG

ในป ัจจ ุบ ันทําได ้ง ่าย
มาก จึงทําให้เป็นที่นิยม
กันอย่างแพร่หลาย รวม
ถึงวงการการศึกษา ที่
คุณครูสามารถนําเว็บ

บล็อกนี ้มาประยุกต์ใช้
งานด้านการเรียนการ
สอนได้อย่างสบาย
...วันนี้เราจะมีเว็บบล็อก
เป็นของตนเองแล้วนะ
คะ ^_^
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.COM

W
OR

DP
RE

SS
คือ

อะ
ไร



[3]

ในปัจจุบัน เด็กๆ ลูกๆ ของเรา 

สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่
ได้รวดเร็วและอิสระเป็นอย่างมาก 

หากครูยังไม่ทราบหรือยังไม่รู ้เท่า
ทันเด็กๆ ก็จะไม่ทราบความเป็นไป
ของลูกๆ เลย ดังนั้น ครูออนไลน์
อย่างพวกเราจึงจําเป็นต้องมีพาหนะ
ที่จะขับเคลื่อนให้ทันเด็กๆ สมัยนี้

ครูออนไลน.์.น่าจะมีอะไรบ้าง
1. Email เอาไว้ติดต่อสื่อสาร
ระหว่างครูกับนักเรียน หรือเอาไว้
สําหรับให้เด็กๆ ได้ส่งงานอย่าง
สะดวกสบาย
2. Social Network อันนี้ควร
จะมีเป็นอย่างยิ่ง เพราะลูกๆ ของ
เราโลดแล่นอย่างอิสระเสรีอยู่บน
โลกออนไลน์ แต่เรายังอยู่ในโลก
แห่งความจริงกันอยู่เลย เราจะไม่
ทราบเลยว่าเด็ก  ๆ คิดอะไร ทํา
อะไร โดยเฉพาะ Facebook จะ
มีความเคลื่อนไหววินาทีต่อวินาที

กันเลยทีเดียว เช่น 

เรียนก็ถ่ายรูปเพื ่อน
หลับแล้วอัพโหลด
ขึ ้น FB กันเลย 

หร ื อบางกรณ ์ก ็
บอกสถานะตนเอง
ว่า คบกับคนโน้นคนนี้
อยู ่ หรือเลิกกันแล้ว ^^  (อันนี้ครู
แอบดูบ่อยๆ)หรือบางกรณีเด็กๆ 

กระทําสิ ่งไม่ดีแล้วถ่ายภาพมา
อัพโหลดลง FB เราก็จะสามารถ
เห ็ น แล ะ ร ู ้ ข ่ า วค ร า วคว าม
เคลื่อนไหวต่างๆ ได้เลย เพียง
เท่านี้เราก็รู้เท่าทันเด็ก  ๆ ของเรา
แล้วนะคะ
3. Website หรือ Webblog 

เพราะนี่คือแหล่งที่คุณครูจะเอา
ไว ้ เป ็นท ี ่ เผยแพร ่ผลงานของ
ตนเองบนโลกออนไลน ์ เป็นการ
ง่ายที ่คนอื ่นจะเห็นผลงานของ
คุณครู หากเรามีเว็บไซ์หรือเว็บ

บล็อกของเราเองแล้ว เราจะมี
เครือข่ายครูที ่ร ่วมเผยแพร่ผล
งานเพิ่มขึ้นมาอีก นี่จะเป็นโอกาส
ให้ศึกษาว่าครูท่านอื่นมีการนํา
เสนออะไร อย่างไร เราจะได้นํา
มาปรับปรุงและพัฒนาการเผย
แพร่ผลงานเราได้ค่ะ
4. เร ียนร ู ้ตลอดช ีว ิต อ ันน ี ้
ข ้ าพเจ ้ าต ัดมาจากค ําโปรย
เว็บไซต์ที่ข้าพเจ้าคิดขึ้นเอง นั่น
คือ “เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่าง
สร้างสรรค์ ก้าวทันลูกศิษย์ตัว
น ้อย” หากครูย ุต ิการเร ียนร ู ้
แล ้ว . .เราจะเอาส ิ ่งใดไปสอน
เด็กๆ ละคะ? ^^

ครูออนไลน์...
เราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?
เพื่อให้ทันโลก ทันเด็กๆ ของเรา

หมายเหตุ
คําว่า “ครูออนไลน์” เป็นคําที่
ข้าพเจ้าคิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการ
อบรมในครั้งนี้เท่านั้น ไม่อาจนํา
ไปอ้างอิงใดๆ ได ้ 

บทความนี ้ข ้าพเจ้าเขียนขึ ้นเอง 

และเป็นลิขสิทธิ ์ของข้าพเจ้าหาก

ท ่ าน ใดจ ะน ํ า ไป เผยแพร ่ ต ่ อ 

ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่ง แต่ขอ

ความกรุณาขอให้อ้างอิงแหล่งที่มา
ด้วยค่ะ....

ต้องการนําไปเผยแพร่
กรุณาแจ้งมาที่...
นางสาวฎายิน ลีลา
day.dontworry.lee75@gmail.com

ฉันคือ
ครูออนไลน์
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คุณครูคะ...รู้จักส่ิงเหล่าน้ีหรือเปล่าคะ ?

?
ËหÂยÑั§ง¹น�ŒÍอ¹นÕีè่ ?
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ทายถูกกันหรือเปล่าคะ?

Facebook เป็น Social 
network ที่กว้างขว้างมากใน
โลกปัจจุบันนี้ (ใครก่อตั้ง?)

QR Code รหัสชนิดหนึ่งถูกคิดค้นขึ้นในปี 1994 โดย
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ที่ชื่อ Denso-Wave และได้จดทะเบียน
ลิขสิทธ์ิช่ือ QR Code ไปแล้วทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลก คําว่า QR 
Code นั้น ได้ถูกนิยามความหมายว่าเป็น Quick Response หรือ
การตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ่งมาจากความตั้งใจของผู้คิดค้น ที่จะให้ 
QR Code นี้สามารถถูกอ่านได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง ลองดูที่ปก
นิตยสารหรือดูที่หน้าเว็บ รร. ก็ได้ค่ะ (แล้วมันใช้ยังไง ?)

กด Like กันมั๊ย เป็นการแสดง
ความชอบหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่
โพสบน FB ปัจจุบันได้ถูกนําไป
ใช้กันอย่างแพร่หลาย

Google+ เป็น Social network 
ของค่าย google หวังไว้ว่าจะมีตี
ตลาดของ FB แต่ ณ ตอนนี้ยัง
ไม่สามารถทําได้

http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html
http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html
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เข้าสู่ระบบ..เพื่อจัดการบล็อก

สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยการคลิ๊กที่เมน ู
Meta เลือก เข้าสู่ระบบ ที่หน้าเว็บบล็อกของ
เรา หรือบาง Theme จะไม่มีเมนูนี้ ก็เข้าที่ 
address bar ได้ด้วยการพิมพ์ชื่อเว็บบล็อก
ของเรา แล้วใส่ /login (ตามภาพ) เช่น http://
dayleelee.wordpress.com/login เป็นต้น 
เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเข้าไปจัดการเว็บ
บล็อกของเราได้

เมื่อเข้าไปที่หน้า control แล้ว เราสามารถ
เลือกรูปแบบของบล็อก (Theme) เปลี่ยนรหัส

ผ่าน เปลี ่ยนอีเมล ใส่ภาพประตัวของเรา 
เปลี่ยนภาษาในการแสดงผล จัดการเมนู ใส่
ลิงก์ให้เว็บไซต์ต่าง  ๆ เขียนเรื่องราวขึ้นมาใหม ่
หรือแม้กระทั่งการเพิ่มภาพ คลิปวิดีโอ แทรก
เสียงให้งานของเราก็ได ้ ทั้งหมดนี้สามารถ
ทําได้อย่างง่ายมากค่ะ

...ทีนี้เรามา ลองดูนะคะ ^^

เริ่มสร้าง Webblog กัน
    หลังจากที่เรามีเว็บบล็อก
แล้ว เราจะเริ่มตกแต่งบล็อก
ของเรา เขียนเรื่องใหม ่ใส่
ภาพ ใส่คลิป ใส่ลิงก์ต่างๆ ให้
สมบูรณ์และน่าสนใจ

WEBBLOG
แรกของฉัน

http://dayleelee.wordpress.com/login
http://dayleelee.wordpress.com/login
http://dayleelee.wordpress.com/login
http://dayleelee.wordpress.com/login
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เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะพบกับ
หน ้าต ่างควบค ุมหน ้าเว ็บ
บล็อกของเรา

เราสามารถท ํางานได ้จาก
หน้าต่างนี้ได ้

เมนูผู้ใช้/Personal setting

• เปลี่ยนรหัสผ่าน อันนี้สําคัญ
นะคะ ให้คุณครูทุกท่านเปลี่ยน
รห ัสผ ่านเป ็นของตนเองเพ ื ่อ
ความปลอดภัยค่ะ โดยเข้าไปที่
เมนู ผู้ใช้ / Presonal Setting 
จากนั้นก็เปลี่ยนรหัสผ่านได้เลย
ค่ะ 

• เปลี่ยนอีเมล ในเมนูนี้เรายัง
สามารถเปลี ่ยนอีเมลเป็นอีเมล
ของเราได้นะคะ 

• หัวข้อเว็บและ Tagline อันนี้
เติมเองได้เลยค่ะ

เมนูตั้งค่า/ทั่วไป
• เปลี่ยนภาษา บางท่านอาจ

อยากได้เว็บบล็อกที ่เป็นภาษา
ไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะ

• เลือกโซนเวลา โดยขอบเขต
เวลาให้เลือกเป็น Jakata นะคะ 
เพราะ เป ็ น โซน เด ี ยวก ั นก ับ
ประเทศไทยค่ะ 

• รูปแบบวันที ่ เวลา อันนี้เลือก
ตามความเป็นจริงเลยค่ะ ส่วนวัน
เริ่มต้นของสัปดาห์ก็เลือกเป็นวัน
อาทิตย์

• อัพโหลดภาพประจําตัวของ
เว็บบล็อกเราได้ที่ด้านขวามือของ
จอภาพด้วยนะคะ ^^  (เลือกภาพ
สวยๆ หล่อๆ เด้อค่ะ)

หน้าตาของ
Control Panel

CONTROL PANEL 

หน้าต่างควบคุม webblog 
ของเรา ไม่ควรให้บุคคลอื่น
เข้ามาที่หน้านี้ได ้เพราะเขา
อาจทําลายเว็บบล็อกของ
เราก็เป็นได้!

CONTROLPANEL
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เมนูตั้งค่า / การอ่าน
ในส่วนนี้จะเป็นการกําหนดว่าให้แสดงเรื่อง

ในหน้าแรกทั้งหมดกี่เรื่อง เช่น เว็บบล็อกของ
ครูฎายิน http://dayleelee.wordpress.com 
กําหนดให้แสดงเรื ่องในหน้าแรก 4 เรื ่อง 
เป็นต้น ในส่วนนี้ให้คุณครูเลือกกําหนดเอง
ตามความเหมาะสมเลยนะคะ หากเราไม่
กําหนดเลยตัวบล็อกจะแสดงทุกเรื่องไว้ที่หน้า
แรก เช่น เรามีเรื่องที่เขียนไว้ 20 เรื่อง บล็อกก็
จะแสดงทั้ง 20 เรื่องเอาไว้ที่หน้าแรกเลยนะคะ 
ทีนี้ก็ต้องดูเองล่ะค่ะว่า เว็บบล็อกของเราจะ
ยาวขนาดไหน (แนะนําให้กําหนดจํานวนมที่
แสดงในหน้าแรกค่ะ)

เลือกที่ หน้าบล็อกแสดงมากที่สุด

นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดได้อีกว่า เรื่อง
ที่จะแสดงในหน้าแรกนั้นเป็นเรื่องอะไร เรื่องที่
เราล่าสุด หรือว่าเป็นเรื่องที่เราเลือกออกมา
เอง แบบนี้ก็สามารถกําหนดได้ค่ะ

เว็บบล็อกครูฎายินกําหนดให้แสดงเรื ่อง
ล่าสุดตลอดค่ะ (จะได้ไม่ต้องมาเลือกใหม่
เรื่อยๆ - -” )

เลือกที่ แสดงหน้าแรก / เรื่องล่าสุดของคุณ

หน้าตาของ
ตั้งค่าการอ่าน

http://dayleelee.wordpress.com
http://dayleelee.wordpress.com
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Theme (ธีม) คือ รูปแบบ
หน้าตาของเว็บบล็อกของเรา
ค่ะ 

* เน้นนะคะ...ต้องเลือกธีม
ก ่อนท ี ่ จะจ ัดการร ูปแบบ
บล็อกอย่างอื่น *
เพราะอะไร?... .หากเรา

เลือกธีมและจัดการบล็อกจน
เสร็จแล้ว เรียกเมนูออกมาเพิ่ม 
ตกแต่งโน่นนี ่นั ่นไปหมดแล้ว 
เกิดเปลี่ยนใจอยากจะเลือกธีม
ใหม ่ ปรากฏว่าเมื ่อเลือกธีม
ใหม่แล้ว สิ่งที่เราเรียกออกมา
เพิ่มๆ นั้น มันหายไปหมด เรา

ก็ต ้องเร ียกออกมา
ใหม ่ หร ือเราเก ิด
เปล ี ่ยนใจกล ับไป
เล ือกธ ีมเด ิมอ ีก
ครั้ง สิ่งที่เราเรียก
ออกมานั้นก็จะไม่
ปรากฏนะคะ ต ้อง
เรียกออกมาใหม่อีก (โดนมา
แล้วค่ะ T_T) เพื ่อให้การ
ทํางานไม่ยุ่งยากเราต้องเลือก
ธีมให้เรียบร้อยก่อนนะคะ แล้ว
ค่อยไปทําอย่างอื่นกัน..

อีกอย่างหนึ่งนะคะ ให้เรา
เลือกธีมที่ฟรีเด้อค่ะ ไม่งั้นได้
เสียเงินแน่ๆ จ้า ธีมเสียเงินจะมี
ราคาติดอยู่ค่ะ เช่นในภาพบน 
ราคา $45.00 ค่ะ เอาไปคูณ
กับค่าเงินในวันนี้ดูก็แล้วกันค่ะ

ธีมฟรี เลือกที ่ ใช้งาน ได้
เลยค่ะ

การจัดการ THEME
ที่เมน ูรูปแบบบล็อก / Theme

ดูดีๆ
ไม่งั้นมีเสียตังค์

อิอิ
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Widgets  (วิดเจต) คือ 
การจัดการเมน  ู ลิงก์ต่างๆ 
ภายในเว็บของเราค่ะ โดย
ปกติแล้วเมนุเหล่านี้มาพร้อม
กับธีม และในแต่ธีมก็จะมี 
wtdgets ไม่เหมือนกัน บาง
อย่างอาจไม่ได้ใช้ บางอย่าง
อาจใช้หลายครั้ง เป็นต้น ดัง
นั ้นเพื ่อให้เราควบคุมบล็อก
ของเราได้อย่างเหมาะสม เรา
ต้องมาจัดการ widgets เอง
ค่ะ วิธีการง่ายๆ คือการลาก 
widgets แต่ละอันออกมา
เรียงตามความต้องการของ

เรา widgets บาง
ชนิดเราอาจเรียกมา
ใช้งานได้มากกว่า 
1 อันนะคะ เช่น 
บล็อกคร ูฎาย ิน 
เร ียก widgets 
แบบ Link ออกมาถึง 
4 อันเลย

วิธีใช้งานก็คือ เล็งเอาไว้
ว่าจะหยิบตัวไหนออกมาจาก
นั้น คลิ๊กค้างแล้วลากมาไว้ฝั่ง
ขวามือได้เลย เอาออกมากี่อัน
ก ็ได  ้ ถ้าไม่เอาก็ลบทิ ้งได ้ 

เล ือกเร ียงลําดับตามที ่
เห็นสมควรได้เลยค่ะ

widgets แต่ละอันก็คลิ๊ก
สามเหลี่ยมที่มุมบนขวาเพื่อ
ปรับค่าได้อีก เช่นในภาพบน 
เลือกให้แสดงเรื่องล่าสุด 50 
เรื่อง (พู่น!)

การจัดการ WIDGETS
ที่เมน ูรูปแบบบล็อก / Widgets

ตกแต่งเมนู
ให้ดูดี
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หมวดหมู ่  เป็นการแบ่ง
หมวดของเรื ่องราวที ่เราจะ
เขียนขึ้นมา เพื่อให้ง่ายต่อการ
ชมเว็บหรือง่ายต่อการสืบค้น  
เราสามารถเพิ่มหมวดหมู่ขึ ้น
มาใหม่ก็ได ้ กี่หมวดหมู่ก็ได ้
เช่น เราจะเป็นเว็บบล็อกนี้ให้
แสดงทั้งเรื่อง การเรียนการ
สอน ผลงานคร  ู ผลงาน
นักเรียน เรื่องทั่วไป เรื่องส่วน
ตัว ฯลฯ เราก็สร้างหมวดหมู่
ตามเรื ่องที ่เราต้องการแยก
ออกมา (อันนี้สร้างเองนะคะ)

ในเว็บบล็อกของ
เรา โปรแกรมจะ
สร้างหมวดหมู ่มา
ให้อยู่แล้ว เราก็
ลบหมวดหมู่เดิม
ทิ ้งไป โดยเลือก
ติ๊กเครื่องหมายถูกที่
หน้าหมวดหมู่นั้น แล้วเลือก
คําสั ่งจํานวนมาก เลือกลบ 
แล้วคลิ๊กปุ่ม ทํางาน เท่านี้เรา
ก็ลบหมวดหมู่ได้แล้ว

แต่มีอยู ่หมวดหมู ่หนึ ่งที ่
โปรแกรมสร้างขึ้นและเราไม่
สามารถจะลบออกได้ ถ้าไม่

อยากคงหมวดหมู่นี้เอาไว
เก็ให้ใช้วิธี เปลี่ยนชื่อหมวด
หมู่ซะเลยค่ะ เปลี่ยนเป็นชื่อ
ตามที่เราต้องการ เพียวงเท่า
น ี ้ เ ราก ็ ได ้หมวดหม ู ่ท ี ่ เ รา
ต้องการแล้วค่ะ ^^

การจัดการหมวดหมู่
ที่เมน ูเรื่อง/หมวดหมู่

เพิ่มหมวดหมู่
ได้
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All Posts  เป็นการแสดง
เรื ่องราวทั ้งหมดที ่เราเขียน
เรื่องขึ้นมา เราสามารถแก้ไข 
ลบเรื่องได้จากเมนูนี้

อ ี ก ท ั ้ ง เ ร า ย ั ง
สามารถจัดการกับ
เรื่องราวทีละหลาย
เรื่องได้

ALL POSTS
ที่เมน ูเรื่อง/All Posts

แสดงเรื่อง
ทั้งหมด
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เขียนเรื่องใหม ่ เราลองมา
เขียนเรื่องใหม่กันดูนะคะ โดย
ก่อนอื่น เราต้องตั้งชื ่อเรื ่อง
ก่อน แนะนําว่า อย่าให้ชื่อยาว
มากนะคะ ชื ่อเร ื ่องนี ้จะไป
ปรากฏในเมน ู “เรื่องล่าสุด” ที่
อยู่ในหน้าแรกของเว็บบล็อก
ของเราค่ะ จากนั้นเราก็เขียน
เรื่องราว (copy จากใบงาน 
ใบความรู้มาก็ได้ค่ะ) จะแทรก
ภาพ แทรกคลิป แทรกเสียง
ก็ได้ตามสะดวกเลย 

เมื ่อเขียนเรื ่องเสร็จแล้ว 
อย่าลืืมสิ่งสําคัญอีกอย่าง นั่น

คือ การเลือกหมวด
หมู ่ เราต้องเล ือก
หมวดหมู่ที่ด้านขวา
มือของจอภาพนะ
คะ จากนั้นคลิ๊กที่
ป ุ ่ ม “ เผยแพร ่ ” 
หรือ “อัพเดท” ได้เลย
ค่ะ 

ที่ด้านบนของช่องสําหรับ
พิมพ์ข้อความ ยังมีสัญลักษณ์
ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู ่ นั่นคือ 
การทําตัวหนา ตัวเอียง ลําดับ 
การจัดข้อความแบบจัดกลาง 
จัดซ้าย จัดขวา หรือการแทรก

ลิงก ์ (Link) ก็มีให้จัดการ
ด้วยค่ะ ..

การเขียนเร่ืองใหม่
ที่เมน ูเรื่อง/เขียนเรื่องใหม่

มาสร้าง
เรื่องใหม่กัน
ดีกว่าค่ะ


