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ให้การบรรยายโดย Mr. Vincent Nanyang Polytechnic, Singapore    
เรียบเรยีงและแปลโดย นางอุไรวรรณ  ศรีธิวงค์  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ตอนที่ 1 การสร้างบลอ็กที ่www.workpress.com (Creating a Wordpress Blog) 

1. ไปที่ http://wordpress.com/  จะปรากฏหน้าจอดังนี้ 

 
 

2. คลิกปุ่ม “Get started here” ด้านซ้ายมือ 

3. ใส่ข้อมูลในแบบฟอร์มดังตัวอย่าง  

 
4. แล้วเลือก “Create Blog” 

 

 

http://www.workpress.com/
http://wordpress.com/%20%20จะ


Wordpress 
โครงการขยายผล การอบรม Thailand OBEC Teachers' Training @ Nanyang Polytechnic, Singapore 

 

ให้การบรรยายโดย Mr. Vincent Nanyang Polytechnic, Singapore    
เรียบเรยีงและแปลโดย นางอุไรวรรณ  ศรีธิวงค์  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

5. ตรวจ E-mail ว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วเติมข้อมูลสว่นตัวให้ครบ แล้วกดบันทกึ 

 

 
 

6. เข้าไปเช็ค e-mail แล้วคลิก “Activate Blog” 

 
7. คลิกที่บล็อกของคุณ 
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ตอนที่ 2 การก าหนดที่ตั้งของบล็อก (Setting) 
1. ขยายเมนู admin แลว้เลือก “Dashboard” 

 
 

2. คลิก “Setting”  แล้วไปที่ “General” 
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3. ก าหนดที่ตั้ง เขตเวลา วันเดือนปี เวลา วันเร่ิมต้นของสัปดาห์ ภาษาที่ใช ้
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ตอนที่ 3  การเผยแพร่ข้อความ (Creating Post)  

1. คลิก “Post” แล้วไปที่ “Add New” 

 
 

2. คลิก “Hide Show Kitchen Sink” 

 
 

 
 



Wordpress 
โครงการขยายผล การอบรม Thailand OBEC Teachers' Training @ Nanyang Polytechnic, Singapore 

 

ให้การบรรยายโดย Mr. Vincent Nanyang Polytechnic, Singapore    
เรียบเรยีงและแปลโดย นางอุไรวรรณ  ศรีธิวงค์  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

3. สรา้งโพสต์แรกของคุณ 

 
 

4. คลิก “Add Media” 

 
 

5. คลิกปุ่ม “Select Files” 
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6. น าเข้ารูปจากไฟล์ 

7. สักครู่หนึ่งภาพจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าต่าง “Add Media”  

 
8. อธิบายหรือบรรยายภาพที่เลือก แล้วคลิกปุ่ม “Insert into Post” 
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9. ท าไฮไลต์ข้อความที่ต้องการท าลิ้งค์ แล้วคลิกปุ่ม “Insert/edit link” 

 
10.  เติมข้อมูล ที่อยู่ของเว็บ ชื่อเว็บไซต์ แล้วกดปุ่ม “Add Link” ด้านล่างขวามือ 
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11. คลิกปุ่ม “Publish” 

 
 

12.  คลิก “Close Sidebar”  
 

 
 

13. คลิกที่ชื่อของบล็อกของเธอ 
 

 
14.  ลองสร้างอีก1-2 บล๊อกโพส  
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ตอนที่ 4  การเขียนแสดงความคิดเหน็ (Posting Comments) 
 

1. ไปที่บล็อกของเพ่ือน โดยการใส่ Blog URL ของเพ่ือนในช่องค้นหาเว็บ 

2. คลิก “Leave a comment” 

 
 

3.  พิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็นในกล่องข้อความ แล้วคลิก “Post comment” 
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4. เขียนโต้ตอบการแสดงความคิดเห็น โดยคลิกปุ่ม “Reply” แล้วเขียนโต้ตอบในกล่อง

แสดงความคิดเห็นเหมือนข้อ 3   

 
5. แสดงความคิดเห็นบนผลงานเพ่ือนอีก 2-3 คน 

 

ตอนที่ 5  การจัดการ Postข้อคิดเห็น และ ขยะ(Managing Post and 

Comments) 
 

การจัดการ Post 
 

1. ไปที ่Dashboard  

2. คลิก “Post”  แล้วไปที่ “all post” 
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3. เลื่อนเม้าท์ไปไปตามโพสต์ที่เห็นบนกระดาน  เลือกโพสต์ที่ต้องการ  แล้วคลิกที่  แก้ไข

หรือทิ้งขยะ ดังตัวอย่าง 

 

 
 
 

การจัดการ Comments 
 

4. คลิกที่ “Comments” แล้วใช้เมาท์หาโพสต์ที่ต้องการจะตอบกลับ/แก้ไข/ทิ้งขยะ 
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การจัดการ ข้อคิดเห็นที่เป็นขยะ 
 

5. ไปที ่Dashboard อีกคร้ัง คลิก “Settings” แล้วไปที่ “Discussion” 

 
 

6. เลือก/ยกเลิก เงื่อนไขก าหนดบล็อก (Discussion Setting) ที่ก าหนดให้ ตามต้องการ 

แล้วคลิก “Save Change” ด้านล่างซ้าย 
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7. คลิก “Users” แล้วไปที ่“Personal Settings” 

 
 

8. คลิก “Get your API key direct from Akismet now”. แล้ว คลิก “ Get and 

Akismet API key” 
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9. คลิก  “Sign Up” ใต ้“Personal” 

 
10.  เติมชื่อ-สกุล และ e-mail address (ที่ใช้ตอนสมคัรครั้งแรก)  จากนั้น เลื่อนปุ่มด้าน

ขว้าให้อยู่ที่ $0 ดังตัวอยา่ง แล้วคลิก “Continue” 
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11. ไปแสดงความคิดเห็นต่อผลงานเพ่ือน 1-2 คน พึงสังเกตว่า ข้อคิดเห็นของคุณจะรอ

การ moderation ก่อน เช่นกัน ถ้าเพื่อนแสดงความคิดเห็นกับงานเรา ก็ต้องรอง 

moderation เช่นกัน เพราะฉะนั้นจะพบว่า เราจะไม่เห็นข้อคิดเห็นเพื่อนในบล็อกเรา 

……………………………………………………….. 

 

12. กลับไปทีบ่ล็อก dashboard ของคุณอีกครั้ง 

13. คลิก “Comment” 

14. เลื่อนเม้าท์ไปที่ข้อคิดเห็นใหม่ๆ แล้ว คลิก “Approve” ท าการ refresh บล็อกของ

คุณ แล้วข้อคิดเห็นเพื่อนจะปรากฏ 
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ตอนที่ 6  การสร้างหน้าใหม่ (Creating Pages)   

1. คลิก “Pages”   

 
 

2.  คลิก “Add New” 

 
 

3. ใส่ชื่อหัวข้อใต้ “Add New Page” ว่า “Topics” จากนั้นเพิ่มข้อความหรือรูปภาพในกล่อง
ข้อความ แล้วคลิก “Publish” 
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4. กลับไปทีบ่ล็อก แล้วเลือก “view page” เพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงบนบล็อก 

 

5. ได้หน้าเว็บใหม่  คลิก “Topics” 

 

 
6. กลับไปที ่Dashboard 
7. เพ่ิมหน้าใหม่ 
8. ใส่ “Topic2” เป็นชื่อและข้อความในตัวบล็อก 
9. เลือก “Topics” ให้เป็น “Parent” และคลิก “Publish” 
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10.  เพ่ิมหน้าต่อๆ ไป โดยใหช้ื่อว่า Topic 3   Topic 4  
11.  พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ และเลือก Parent เป็น Topics อีกคร้ัง  
12.  จากนั้นคลิก “Publish” 
13.  ไปที่บล็อกและคลิกที ่“Topics” คุณจะเห็นหัวข้อย่อยเป็น Topic 2 Topic 3 แล้ว

ลองคลิกเข้าไปดู 
 

 
 

14. กลับไปที ่Dashboard 
15. คลิก “Pages” แล้วเลือก “All Pages” 
16. เลื่อนเม้าท์ไปที่ “Topic2” แล้วคลิก “Quick Edit” 
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17.  เปลี่ยน “Oder” เป็น 10  ยกเลิก “Allow Comment” แล้วคลิก “Update” 

 
18.  กลับไปเช็คที่บล็อกอกีคร้ัง  
19.  คลิก “Topic2” จะสังเกตได้ว่า ไม่มีกล่องแสดงความคิดเห็นอีกแล้ว (ถ้าต้องการปิด

การแสดงความคิดเห็น) 
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ตอนที ่7  การจัดการรูปร่างของบล็อก 
 

Theme 
 

1. ไปที ่Dashboard  
2. คลิก “ Appearance”  แล้วไปที่  “Theme”. 

 

 
 

3. Click “Activate” ใต ้“Matala” 

 
4. ไปที่บล็อกและ refresh 
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Theme Options 

บาง Theme มี options ให้เราน าไปเพิ่ม “Appearance” เป็น หัวหรือพื้นหลัง  

1. คลิก “Header” 

 
2. คลิก “Choose file” หรือ “Browse”. 

 
3. เลือกรูปจากไฟล์ที่เตรียมมา 
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4. คลิกปุ่ม “Upload” 

 
5. ก าหนดต าแหน่งและขนาดภาพที่ต้องการส าหรับท าหัวของบล็อก  

 
6. คลิก “Crop and Publish”   
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7. คลิก “Save Change” 

 
8. ลองไปปิดดูบล็อกของคุณใหม่อีกครั้ง มีอะไรเปลี่ยนไปหรือไม่ 
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Widgets 

Widget เป็นแผงควบคุมเล็กๆ ทีม่ีหน้าที่ต่างๆ ที่คุณสามารถเพิ่มไว้ที่ side bar ของบล็อก

ของเราได้ 

1. คลิกที่ “Widgets” 

 

2. ลาก “Link” ไปใส่ที ่side bar ใต ้“Search” 
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3. คลิก “Save” 

 

4. กลับไปดทูี่บล็อกใหม่ 
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การจัดการ Link 

1. คลิก “Links” แล้วไปที่ “All Links”. 

 

2. เลือกทุก links 
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3. เลือก “Delete” และคลิก “Apply” 

 

4. คลิก “Add New” 
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5. Enter ข้อมูลต่อไปนี ้

 

6. คลิก “Add New Category”. (เลื่อนลง) 
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7. ใส ่“Links” ในกล่องข้อความ และคลิก “Add” (เลื่อนลง) 

 

8. แน่ใจว่า “Links” ถูกเลือกแล้ว 

 

9. เลือก “blank” 

 



Wordpress 
โครงการขยายผล การอบรม Thailand OBEC Teachers' Training @ Nanyang Polytechnic, Singapore 

 

ให้การบรรยายโดย Mr. Vincent Nanyang Polytechnic, Singapore    
เรียบเรยีงและแปลโดย นางอุไรวรรณ  ศรีธิวงค์  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

10. คลิก “Add Link”. (ขวาบน) 

 

11. เพ่ิม Link อื่นๆ  

12. ลองกลับไปดูบล็อกของคณุใหม่ 
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ตอนท่ี 8   การจัดการสื่อ 

 เพื่อการจัดการสื่อที่คุณได้ upload ขึ้นมา ให้คลิก “Media” แล้วไปที่ “Library” 

 

 ห้องสมุดสื่ออนญุาตให้คุณเห็นสื่อที่คุณได้ upload ขึ้น และพวกมันถูกใช้ที่ไหนใน

บล็อกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือห้ามลบถาวรได้ 

 โชคไม่ดีทีw่ordpress.com ส าหรับให้ฟรีอนุญาตให้สื่อต่อไปนี้เท่านั้นคือ jpg, jpeg, 

png, gif, pdf, doc, ppt, odt, pptx, docx, pps, ppsx, xls, xlsx, ที่สามารถ upload ได้ 

การจะ upload เสียง คุณจะต้องซื้อ “Space Upgrade. ส าหรับไฟล์วีดีโอคุณจะต้องซื้อ 

“Video Upgrade” 
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การเชื่อมโยงและน าเขา้โคสไฟล์เสียงและวีดีโอ (embedding) จากแหล่งอื่น 

 ตัวเลือกที่จะต้อง upload เสียงและวีดีโอส าหรับบริการอ่ืนๆ เช่น  Dropbox, 

Google Drive หรือ Youtube และ การน าโคส หรือเช่ือมโยงไฟล์เสียงและวีดีโอเหล่านั้นใน

บล็อกของคุณ ถ้าคุณใช้ Dropbox หรือ Google Drive คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้แบ่งปัน 

(Share) มันก่อนแล้ว 

การน าเข้าวีดีโอจาก Youtube 

1. ให้ไปที่ http://www.youtube.com 

2. คลิก “Share” หรือ “แบง่ปัน” 

3. คลิกขวาที่ลิงค์และส าเนา (copy) 

4. เพ่ิมบล็อกโพสต์ใหม่ แล้ววางลิงค์ 

5. คลิก “Publish” wordpress จะน าเข้าวีดีโออย่างอัตโนมัต 

 

http://www.youtube.com/

