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เอกสารฉบับน้ี ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังน้ี 

     

การสร้าง Website ดว้ย Wordpress        

เร่ิมตน้กบั Wordpress          

การเขา้สู่ระบบจดัการขอ้มลู         

การจดัการเร่ือง           

การใชเ้คร่ืองมือของตวัเขียนบทความ (Editor)       

การใชเ้คร่ืองมือใส่ส่ือต่างๆ         

การสร้างลิงคเ์ช่ือมโยง          

การใส่รูปภาพใน Editor          

การเลือกรูปจากคลงัส่ือ          

การใส่ไฟล ์MP3           

การใส่วีดีจาก Youtube          

การแกไ้ขเร่ือง           

จดัการส่ือ           

จดัการลิงคเ์ช่ือมโยง          

การจดัการหนา้           

การจดัการความเห็น          

การจดัการหนา้ตาเวป็ (Theme)         

การเพ่ิมรูปแบบบลอ็ก          

การเปิด/ปิดเมนูต่างๆ ของหนา้เวป็        

การปรับแต่งเมนู           

การเปล่ียนช่ือของบลอ็ก          

แนวทางการใช ้Wordpress ในการจดัการเรียนการสอน      
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บทน า 
 
ปัจจุบนัความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการส่ือสาร  มีการพฒันาเปล่ียนแปลง

ควบคู่กนัไป  ท าใหเ้กิดการติดต่อส่ือสารถึงกนัและกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว  เสมือนหน่ึงว่าโลกน้ีไร้พรมแดน  
ส่งผลใหไ้ดรั้บขอ้มลูข่าวสารไดห้ลายรูปแบบ  ซ่ึงขอ้มลูข่าวสารเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารส่ือสาร  (ICT Information and 
Communication and Technology) ท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษาเพื่อใหก้ารศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ จากการใชฐ้านขอ้มลูท่ีหลากหลายและกวา้งขวาง  ซ่ึงมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากมายท่ีช่วย
พฒันากระบวนการส่ือสารขอ้มลูใหม้ี ประสิทธิภาพ เช่น โปรแกรม  Internet Explorer โปรแกรม  Microsoft 
Word โปรแกรม  Microsoft Powerpoint โปรแกรม  Macromedia Dreamweaver และโปรแกรมอ่ืน  ๆ                        
อีกมากมายท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกและน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  โดยในปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศ                  
ไดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ทุกคนสามารถเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตไดง่้าย ซ่ึงมีผูใ้ชง้านท่ีมีจ  านวนเพ่ิมมากข้ึน
ทุกวนั ทุกคนมีอิสระท่ีจะเขา้ไปแบ่งปันความรู้ และเลือกเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดเพื่อน าไปเผยแพร่ความรู้ท่ีตวัเอง
ตอ้งการส่ือสาร และเสนอความคิดใหม่ๆ ไดโ้ดยไม่ถกูปิดกั้น นบัเป็นยคุ 2.0 ท่ีนกัการศึกษาตอ้งตระหนกั  
กบัการเปล่ียนถ่ายของ Content จาก  Static Content เขา้สู่ยคุของ Dynamic Content  

ปัจจุบนั Social Media ไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการสร้างส่ือ  ใหเ้กิดเป็นเครือข่ายเช่ือม                  

โยงกนั ในโลกออนไลน์ ท่ีเปิดโอกาสใหทุ้กคนสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่ง

ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงจะท าใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมาก โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือลิขสิทธ์ิแต่อยา่งใด 

ดงันั้น การน าเทคโนโลย ี Social Media มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน   กา รจดัการเรียนการสอนเป็นการผลกัดนั

บุคลากรครูใหก้า้วทนัโลกยคุปัจจุบนัและสามารถเขา้ถึงเยาวชนยคุใหม่ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ซ่ึงจะท าใหเ้กิด

ระบบ Community แห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีมีการปฏิสมัพนัธก์นัระหว่างผูส้อนกบัผูส้อน  

ผูส้อนกบัผูเ้รียน  และผูเ้รี ยนกบัผูเ้รียน ท่ีมีการแบ่งปันความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั รวมทั้ง

ส่งเสริมใหม้ีการศึกษาตามอธัยาศยั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทบญัญติัในพระราชบญัญติั  การศึกษาแห่งชาติ                   

พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ท่ีจดัใหม้ีการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั สามารถท าใหผู้เ้รียน

เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งสูงสุด จากบทบาทของครูท่ีเป็นผูถ่้ายทอดความรู้แต่เพียงผูเ้ดียวมาเป็นผูช้ี้น าแห่ง

ความรู้ใหม้ีรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสมตามศกัยภาพบุคคล  ทุกวนัน้ีการส่ือสารทาง

ขอ้มลูการเรียนรู้ต่าง ๆ ขยายวงกวา้งขวางมากข้ึน มีผลท าใหค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมพนูอยา่งไม่หยดุย ั้ง  

ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และคน้พบขอ้มลูความรู้ต่าง ๆ ดว้ยตนเองจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ มากมาย                        

โดยสามารถสรุปและสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองได้ ซ่ึงถือเป็นแนวทางการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถน าไปใชไ้ดต้ลอดชีพ 
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 ดงันั้นในบทบาทของครู จึงสามารถ ใช้ Social Media ในการจดัการเรียนรู้   โดยน าเคร่ืองมือ

ออนไลน์ต่างๆ เช่น Wordpress มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี เพื่อ เป็นการ

เสริมสร้างความสามารถในการส ารวจคน้หาและสรุปความของผูเ้รียนแต่ละคน ใหม้ีโอกาสไดค้น้พบอยา่ง

เต็มศกัยภาพ ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนั  โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง  รู้จกั

การใชป้ระโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อยา่งมีอิสระทางความคิด  มีการแลก เปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงกนัและ

กนั  ใชท้กัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยใชเ้คร่ืองมือออนไลน์ ต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้น

การสืบคน้ขอ้มลูแลว้ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็นและอภิปรายความรู้ร่วมกนั  เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการ

สืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เป็นคนเก่งรอบดา้น ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะน าไปสู่การเป็นคนมี

ใจใฝ่รู้อยูเ่สมอ  สามารถสืบเสาะหาขอ้มลู  วิเคราะห์ขอ้มลูและสงัเคราะห์  เพื่อน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัและน าไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิตไดต่้อไป  

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าข้ึน เพ่ือใชป้ระกอบในการอบรมเชิงปฏิบติัการ  “การสร้างเวบ็ไซตอ์ยา่งง่าย 

ดว้ย Wordpress”  ซ่ึงประกอบดว้ยวิธีการ เทคนิคต่างๆในการใชง้าน Wordpress และแนวทางการน าไปใช้

ในการจดัการเรียนการสอน โดยหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อน ตลอดจนผูท่ี้สนใจต่อไป 

 หากมีขอ้บกพร่องหรือผดิพลาดประการใด ตอ้งกราบขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ี 

 

    

  กอบวิทย ์  พิริยะวฒัน์  

                                                                                                              ผูจ้ดัท า    
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การสร้าง Website ด้วย Wordpress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณเคยอยากสร้างตวัตนของคุณ                      

บนโลกอนิเตอร์เน็ต หรือไม่ ? 

จะดีแค่ไหน ถ้าเรามเีวบ็ไซต์เป็นของเราเอง ! 

ถ้าหากเราไม่มคีวามรู้พืน้ฐานทาง

คอมพวิเตอร์ในการสร้างเวบ็ไซต์เลย                             

แล้วเราจะสร้างเวบ็ไซต์ส่วนตวัได้อย่างไร ? 

 

Wordpress ช่วยคุณได้                                                                        

เรามาเร่ิมต้นกบัการสร้างเวบ็ไซต์อย่างง่าย

ด้วย Wordpress กนัเถอะ ! 

 

 Wordpress คอือะไร ? 
WordPress คือ  ซอฟตแ์วร์  blog ท่ีไดรั้บความนิยมกนัไปทัว่โลก                         

ซ่ึง WordPress พฒันาโดยใชภ้าษา  PHP แลว้ใหใ้ชง้านร่วมกบัระบบฐานขอ้มลู  
เช่น  MySQL ซ่ึงซอฟตแ์วร์  WordPress น้ี เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีแจกใหใ้ชก้นัไดฟ้รี                           
ท าใหม้ีผูนิ้ยมแพร่หลาย ในประเทศไทยดว้ยเช่นกนั  

WordPress พฒันามาเพื่อใชใ้นการ  อพัเดท  blog โดยเฉพาะ  ดงันั้น                 
ตวัโปรแกรมเอง  พฒันามาใหใ้ชง้านง่ายดาย  โดยมีความง่ายตั้งแต่การติดตั้ง  
จนกระทัง่การเขียน  blog หรือการเปล่ียนรูปแบบดีไซน์  หรือธีมของ  blog                             
ก็สามารถท าไดส้ะดวกง่ายดาย  หากใครเร่ิมสนใจจะท า  blog ลองเร่ิมด้วยการใช้  
WordPress ก็คงจะดีและน่าสนใจไม่นอ้ย !!! 

ถ้าพร้อมแล้ว… 
เรามาเร่ิมต้นกับ 

Wordpress กันเลยดีกว่า 
? 
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เร่ิมต้นกบั Wordpress 
มาดูกันดีกว่า ว่าถ้าอยากมี Blog กับ Wordpress.com ต้องท าอย่างไรบ้าง 

1.  เขา้ไปท่ีเวบ็ไซต ์wordpress.com คลิกท่ี Sign Up Now! 

 

 

 

 

 

 

 

2. กรอกขอ้มลูต่างๆ Username Password Email Address และคลิกท่ี Next  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าแนะน า 

ช่ือผู้ใช้ : เป็น

ภาษาองักฤษพิมพเ์ลก็

ทั้งหมดหรือตวัเลขก็ได้ 

4 ตวัอกัษรข้ึนไป (*จ า) 

รหัสผ่าน: ข้ึนอยูก่บั

ก  าหนดเอง  (*จ า) 

ยนืยนัรหัสผ่าน:         
พิมพร์หสัผา่นอีกคร้ัง 
Email Address: 

อีเมลลข์องเรา จะตอ้งมี

อยูจ่ริงและสามารถเขา้

ไปใชง้านได ้
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3. จากนั้นใส่ Blog Domain ท่ีตอ้งการ Domain จะเป็น ช่ือท่ีเราตั้ง.wordpress.com   Blog Title ช่ือของ Blog 

เปล่ียนไดใ้นภายหลงั จะข้ึนมาเป็นช่ือ Login's Blog Language เปล่ียนเป็น th ไทยได ้wordpress จะเป็น

ภาษาไทย จากนั้นคลิกท่ี Signup ระบบจะส่ง Email ไปตามท่ีเรากรอกไวเ้พื่อยนืยนัการสมคัร 

 

 

 

 

 

 

 

4.  หลงัจากนั้น จะมีขอ้ความข้ึนว่า Complete Registration สมคัรเสร็จสมบูรณ์แล้ว ใหไ้ปยนืยนัการสมคัร

ในเมลลข์องเรา (Activate) (ระบบจะส่งลิงคเ์ขา้ไปในอีเมลลเ์รา ใหเ้รากดลิงคเ์พื่อยนืยนักลบัมา) จะมา

ปรากฏหนา้น้ีให ้Login กรอก Username และ Password เพื่อ Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะเป็นช่ือเวบ็ของเรา ถา้เลือกแลว้ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได  ้

ช่ือหวัขอ้ blog ของเราสามารถแกไ้ขไดภ้ายหลงั 
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จะเขา้มาท่ีหนา้ Dashboards หากตอ้งการด ูSite ท่ีสร้างข้ึนคลิกท่ี Visit Site 

 

 

 

 

 

 

 

Theme เร่ิมตน้จะเป็น Theme พ้ืนฐานของ Wordpress 

 

 

 

 

 

 

 

หากตอ้งการเปล่ียน Theme คลิกท่ี My Dashboards ดา้นบน จากนั้นคลิกท่ี Appearance 
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จะม ีTheme ใหเ้ลือกมากมาย หากชอบธีมไหนคลิกท่ี Preview เพื่อดูตวัอยา่ง หรือคลิกท่ี Activate                         

เพื่อเลือกใช ้Theme นั้น 

 

 

     จากนั้นธีมท่ีเลือกจะเป็น Current Theme หรือธีมท่ีใช ้

   อยูใ่นปัจจุบนั คลิกท่ี Visit Site หากตอ้งการดูธีมท่ีเลือก 

                  จะไดห้นา้ตา Blog เป็นธีมท่ีเลือก 
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การตั้งค่าหรือกลบัไปจดัการขา้งหลงับา้น(My Dashboards) จะมีแถบแบบน้ีอยูด่า้นบนทางซา้ยมือ 

 

ในหนา้ Dashboard สามารถดูสถิติของ Blog ไดด้ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากคร้ังต่อไปเขา้มาท่ีหนา้ wordpress.com login ท่ีหนา้แรก 
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การเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล 
 คลิกท่ี “เขา้สู่ระบบ” ของเมนูผูดู้แล 

 
ป้อนช่ือผูใ้ชง้าน และรหสัผา่นแลว้คลิกท่ีปุ่ม “เขา้สู่ระบบ” 

 
 

 
รูปหนา้หลกัของระบบจดัการขอ้มลู 
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การจัดการเร่ือง 

 คลิกท่ีเมนูหลกั -> เร่ือง  

ระบบจะแสดงเมนูยอ่ยออกมาดงัรูป  

 
การเพิม่เร่ือง 

 คลิกท่ีเมนูยอ่ย->เขียนเร่ืองใหม่ 

 
รูปหนา้เขียนเร่ืองใหม่ 

ขั้นตอนการเพ่ิม 

 พิมพห์วัเร่ือง 
 พิมพเ์น้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอ (การใชเ้คร่ืองมือจะอธิบายใหนหวัขอ้ต่อไป) 
 ก าหนดสถานะการแสดงขอ้มลู 
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ในหนา้ต่างเผยแพร่จะสามารถตัง่ค่าของบทความไดว้่า จะใหบ้ทความแสดงทนัทีหลงับนัทึกหรือตั้ง 

เวลาการแสดงหรือยงัไม่แสดงโดยทนัทีได ้คลิกท่ี “แกไ้ข” แลว้จะแสดงตวัเลือกของค่าต่างๆ ออกมาปรากฎ

ดงัรูปต่อไป 

 
รูปแสดงค่าต่างๆ ท่ีสามารถปรับได ้

 เลือกหมวดหมู่ 

 
บทความท่ีสร้างนั้นสามารถอยูไ่ดห้ลายหมวดหมู่โดยการต๊ิกเลือกท่ีช่องส่ีเหล่ียมเลือกหมวดหมู่ท่ี 

ตอ้งการ  

การสร้างหมวดหมู่ใหม่ คลิกท่ี +สร้างหมวดหมู่ใหม่ โปรแกรมจะแสดงช่องป้อนช่ือออกมาให ้

ก าหนดช่ือท่ีตอ้งการ 
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หากหมวดหมู่ท่ีสร้างตอ้งการใหเ้ป็นหมวดยอ่ยของหมวดท่ีมีอยูแ่ลว้ใหเ้ลือกท่ีหมวดหมู่แม่ท่ี 

ตอ้งการแลว้คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิม”  

 ก าหนดใหผู้เ้ขา้ชมสามารถแสดงความเห็นกบับทความได ้

 
หากตอ้งการใหผู้เ้ขา้ชมสามารถแสดงความเห็นกบับทความได ้ใหต๊ิ้กช่องส่ีเหล่ียม หากไม่ ตอ้งการ 

ใหต๊ิ้กออก แต่โดยปกติแลว้ระบบจะท าการเลือกใหส้ามารถแสดงความเห็นได ้

 คลิกท่ีปุ่ม “เผยแพร่” เพื่อบนัทึกขอ้มลู 
ผูใ้ชง้านสามารถตวัอยา่งของเร่ืองก่อนไดโ้ดยการคลิกท่ีปุ่ม “ดูก่อน”  

 

การใช้เคร่ืองมือของตัวเขียนบทความ (Editor) 

 
รูปเคร่ืองต่างๆ ของ Editor 

 

* Tip 

 หากพืน้ที่การท างานของ editor น้อยเกนิไปผู้ใช้งานสามารถขยายพืน้ที่ได้โดยการคลกิที่มุม

ด้านล่างขวา ดังรูป  เมือ่เมาส์เป็นรูปลูกศรแล้วคลกิซ้ายค้างไวแล้วลากเมาส์ขึน้หรือลง พืน้ที่จะขยาย

ตาม 
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รู้จกัเคร่ืองมอืของ Editor 

 ก่อนท าหรือใชเ้คร่ืองมือไม่ควรลืมท าแถบสีคลุมก่อน แต่บางค าสัง่อาจไม่จ  าเป็นตอ้งท าแถบสีคลุม 

 ท าตวัหนา้ 

 ท าตวัเอียง 

 ใส่เสน้ใตต้วัอกัษร 

 ใส่เสน้กลางตวัอกัษร 

 ท ารายช่ือแบบไม่เรียงล าดบั 

 ท ารายช่ือแบบเรียงล าดบั 

 ท าเนน้ค าพดูหรือยอ่หนา้สั้นๆ 

 จดัซา้ย ใชไ้ดท้ั้งตวัอกัษรและรูป 

 จดักลาง ใชไ้ดท้ั้งตวัอกัษรและรูป 

 จดัขวา ใชไ้ดท้ั้งตวัอกัษรและรูป 

 จดัตวัอกัษรใหเ้ต็มหนา้ 

 ตวัแบ่งหนา้ ใชแ้บ่งหนา้หากเน้ือหายาวเกินไป 

 ขยายหนา้จอ Editor ใหใ้หญ่เต็มจอ 

 เปิด และ ปิด เคร่ืองมือจดัรูปแบบ 

 เปล่ียนสีตวัอกัษร 

 วาง(paste) ขอ้ความตวัอกัษรท่ีคดัลอกมา 

 วาง(paste) ขอ้ความตวัอกัษรท่ีคดัลอกมาจากโปรแกรม Microsoft Word 

 ลบรูปแบบของขอ้ความ 

 ใส่ส่ือต่างๆ (อธิบายเพ่ิมเต่ิมในหวัขอ้ต่อไป) 
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 ใส่ตวัอกัษรพิเศษส าหรับหนา้เวป็ไซต ์

 ยอ่หนา้ออก (เล่ือนไปดา้นซา้ยมือ) 

 ยอ่หนา้เขา้ (เล่ือนไปดา้นขวามือ) 

 สร้างลิงคเ์ช่ือมโยง 

 ยกเลิกลิงคเ์ช่ือมโยง 

 ยอ้นกลบัการท างาน 1 คร้ัง 

 เดินหนา้การท างาน 1 คร้ัง 

 

การใช้เคร่ืองมือใส่ส่ือต่างๆ 

คลิกท่ีรูป  โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่างตัง่ค่าข้ึนมา  
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เลือกชนิดส่ือท่ีตอ้งการใส่  

 
ก าหนดท่ีอยูไ่ฟล ์(URL การดูท่ีอยูไ่ฟลสามารถดูวิธีการไดท่ี้การใส่ ไฟลเ์สียง Mp3) และขนาดของ

พ้ืนท่ีการแสดงผล แลว้คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิม” ระบบจะสร้างตวัเล่นส่ือข้ึมาใน Editor ตวัอยา่งเช่น 

 
รูปการใส่ส่ือชนิดวีดีโอ avi, wma, wmv หรืออ่ืนๆท่ีลองรับ 

 

การสร้างลิงค์เช่ือมโยง 

พิมพข์อ้ความท่ีตอ้งการสร้างลิงคห์รือใชรู้ปภาพ แลว้ท าแถบคลุม เช่น ตอ้งการลิงค์

ค  าว่า www.ddd.or.th ใหลิ้งคไ์ปยงัเวป็ไซตข์องมลูนิธิเมาไม่ขบัแลว้เคร่ืองคลิกท่ีรูป  โปรแกรมจะ

แสดงหนา้ต่างตัง่ค่าข้ึนมา  

 
ลิงค ์URL ตอ้งใส่ช่ือท่ีอยูข่องเวป็ไซตท่ี์ตอ้งการเช่ือมโยงเต็มเช่นตวัอยา่งดงัรูป  ส่วนเป้าหมายมีให้

เลือก 2 แบบคือ เปิดลิงคใ์นหนา้จอเดียวกนั และเปิดลิงคใ์นหนา้จอใหม่ แลว้คลิกปุ่ม “อปัเดต” 

การยกเลกิการลงิค์ 

 น าเมาส์ไปคลิกท่ีรูปหรือขอ้ความท่ีท าลิงค ์แลว้คลิกท่ีปุ่ม  ลิงคจ์ะถกูยกเลิกไป 
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การใส่รูปภาพใน Editor 

 คลิกท่ีเคร่ืองมือ  ท่ีอยูด่า้นบนของ Editor แลว้จะปรากฎหนา้ต่างอพัโหลดไฟลข้ึ์นมา 

 
รูปท่ีตอ้งการตอ้งท าการอบัโหลดจากเคร่ืองของผูใ้ชง้านข้ึนไปไวบ้นอินเตอร์เน็ตก่อน โดยคลิกท่ี

ปุ่ม “เลือกไฟล”์   

 

 

 

 

 

 

 

หนา้เลือกไฟล ์

เลือกท่ีอยูข่องไฟลท่ี์ตอ้งการแลว้คลิกปุ่ม ”Open”  

 
รูปแสดงรายละเอียดของรูปท่ีอบัโหลดไดแ้ลว้ 
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เมื่ออพัโหลดเรียบร้อยแลว้หากตอ้งการอพัโหลดรูปต่อใหค้ลิกปุ่ม “เลือกไฟล”์ เช่นเดิม แต่หาก

ตอ้งการน ารูปท่ีไดอ้พัโหลดแลว้ใส่ Editor โดยทนัทีใหค้ลิกท่ีปุ่ม “ใส่เขา้เร่ือง” 
 

การจดัต าแหน่งรูปภาพ 

 รูปภาพมีค่าท่ีสามารถจดัต าแหน่งรูปไดคื้อ 

จดัแถว    

ขนาดรูป  

 

การลบรูป  

 คลิกท่ี ลบ แลว้คลิกท่ี ต่อไป ตามรูปดา้นล่าง 

 
 

การเลือกรูปจากคลังส่ือ 
 เม่ือผูใ้ชง้านไดอ้บัโหลดรูปหรือไฟลต่์างข้ึนไปแลว้ สามารถเรียกไฟลก์ลบัมาใชไ้ดอี้กโดยดูไดจ้าก

คลงัภาพหรือคลงัส่ือโดยจะแสดงเป็นรายการไว ้ 

 
แสดงรายการไฟลท่ี์อบัโหลดแลว้ 

 

การเลือกไฟลโ์ดยคลิกท่ี แสดง เพื่อแสดงรายละเอียดของไฟลแ์ลว้คลิกท่ีปุ่ม “ใส่เขา้เร่ือง” เช่นเดิม 
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การใส่ไฟล์ MP3 
 การเล่นไฟล MP3 นั้นจ าเป็นตอ้งเขียนค าสัง่เพ่ือสัง่ให ้wordpress สร้างตวัเล่นข้ึนมาใหโ้ดยรูปแบบ

ค าสัง่คือ 

[audio:ที่อยู่ไฟล์(URL)] 

 

วิธีการดูท่ีอยูข่องไฟลคื์อคลิกท่ี  ท่ีอยูบ่น Editor หากยงัไม่ไดอ้บัโหลดไฟลเ์สียงท่ีตอ้งการใหท้ าการอบั

โหลดไฟลก่์อน วิธีการอบัโหลดท าเช่นเดียวกบัการอบัโหลดรูปภาพ 

 
เลือกไฟลท่ี์จะอบัโหลดจากเคร่ืองของผูใ้ชง้าน แต่หากมีไฟลแ์ลว้สามารถเลือกท่ีอยูบ่นอินเตอร์เน็ต

ไดโ้ดยคลิกท่ี คลงัส่ือ แลว้ระบบจะแสดงรายการของส่ือข้ึนมา 

 
คลิกท่ี แสดง เพื่อดูรายละเอียดของไฟล ์
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ท่ีอยูข่องไฟลด์ูไดจ้ากช่อง “ลิงค ์URL” หากในช่องนั้นไม่มีขอ้มลูอยูใ่หค้ลิกท่ีปุ่ม “URL ของไฟล”์ 

* TIP  

 หากต้องการท าแถบสีคลุม URL ในช่องโดยที่ไม่ต้องลากเมาส์ ให้กดปุ่ม “SHIFT” ค้างไว้แล้วคลกิ

เมาส์ปุ่มซ้ายที่ช่อง URL โปรแกรมจะท าแถบสีคลุมให้ทั้งหมดอตัโนมตั ิ

 

เม่ือคดัลอกท่ีอยูข่องไฟลม์าแลว้ใหน้ าไปว่างในค าสัง่ตวัอยา่งเช่น 

[audio:http://ddd.or.th/mybolg/mymusic/spot.mp3] 
 

หากดูหนา้เวปแลว้ไม่ข้ึน หรือข้ึนเป็นภาษาท่ีพิมพไ์ว ้หมายความว่าพิมพผ์ดิหรือพิมพไ์ม่ครบ 

การใส่วีดีจาก Youtube 

 คลิกท่ีเคร่ืองมือ    

 
น า URL จากเวป็ไซต ์Youtube มาใส่ตามตวัอยา่งท่ีโปรแกรมไดแ้สดงไว ้แลว้กดปุ่ม “Okay” 
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จากหนา้เวป Youtube เมื่อผูใ้ชง้านเลือกชมวีดีโอแลว้ ดา้นบนขวาจะมีท่ีแสดง URL ดงัรูปดา้นบน 

ใหค้ดัลอกน ามาใส่ตามตวัอยา่งไดท้นัที 
 

การแก้ไขเร่ือง 

 
 

เม่ือน าเมาส์ไปช้ีท่ีรายการเร่ืองจะมีเมนูออกมากใหเ้ลือก “แกไ้ข | แกไ้ขอยา่งเร็ว | ลบ | มุมมอง”  

 แก้ไข เป็นการแกไ้ขเน้ือหาภายในไดท้ั้งหมด 

 แก้ไขอย่างเร็ว เป็นการแกไ้ขเฉพาะค่าปรับแต่งของเร่ืองนั้น  ๆ

 ลบ ลบเร่ืองออกจากระบบ 

 มมุมอง ใชดู้หนา้เน้ือหาของเร่ืองท่ีตอ้งการ ผลลพัธเ์หมือนกบัท่ีแสดงหนา้เวป็ 
 

จัดการส่ือ 

 ส่ือเป็นขอ้มลูท่ีผูใ้ชง้านไดอ้บัโหลดไว ้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ไฟลเ์สียง หรือวีดีโอ การอับโหลดนั้น

อาจน าพาไวรัสคอมพวิเตอร์เข้าไปด้วย ดังนั้นก่อนการอับโหลดทุกคร้ังควรท าการแสกนไฟล์เสียก่อนว่ามีติด

ไวรัสหรือไม่ การจดัการไฟลน์ั้นไดแ้สดงวิธีการใชง้านในหวัขอ้การอบัโหลดรูปหรือไฟลเ์สียงแลว้มีวิธีการ

เช่นเดียวกนั เมนูส่ือจึงเป็นเมนูท่ีใชจ้ดัการไฟลไ์ดเ้ช่นกนั 

 ไฟลท่ี์การอบัโหลดนั้นจ  าเป็นตอ้งตั้งช่ือไฟลเ์ป็นภาษาองักฤษและไม่ใช่ตวัอกัษรพิเศษไม่ควรใช้

ภาษาไทย เพราะว่า SERVER จะไม่สามารถอ่านไฟลไ์ด ้
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แสดงรายการส่ือท่ีมีอยู ่

 

การอบัโหลดไฟลม์าก หรือมีขนาดใหญ่เกินไปอาจท าใหก้ารโหลดของหนา้เวป็มีความเร็วชา้ และ

ยงัท าให ้SERVER ท่ีใหบ้ริการ ท างานหนกัมาก ดงันั้นไฟลรู์ปภาพควรปรับแต่งหรือลดขนาดใหมี้ขนาด

พอเหมาะต่อการแสดงผล และลบไฟลท่ี์ไม่ไดใ้ชแ้ลว้ออก 
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จัดการลิงค์เช่ือมโยง 
 ลิงคเ์ช่ือมโยงใชเ้ป็นท่ีเช่ือมโยงไม่ยงัเวป็ไซตต่์างๆ ไดโ้ดยสามารถจดัการไดด้งัน้ี 

 
แสดงรายการลิงคเ์ช่ือมโยง 

การเพ่ิมลิงคเ์ช่ือมโยง 

 คลิกท่ีเมนู “เพ่ิมลิงคใ์หม่”  

 

 
ป้อนช่ือเวป็ท่ีจะปรากฎในหนา้เวป็ และท่ีอยูข่องเวป็ท่ีตอ้งการเช่ือมโยง การใส่ท่ีอยูต่อ้งใส่แบบเต็ม

ตามตวัอยา่งและก าหนดเป่าหมาย แลว้คลิกปุ่ม “เพ่ิมลิงค”์ 
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การจัดการหน้า 
 หนา้ คือหนา้เวป็อยา่งหน่ึงคลา้ยกบัเร่ืองท่ีไดส้ร้างแลว้ แต่แตกต่างกนัตรงท่ี หนา้ จะสร้างคร้ังเดียว

แลว้ไม่จ  าเป็นตอ้งแกไ้ขเน้ือหาบ่อยๆ อยา่งเช่น หนา้แนะน าตวัเอง หรือหนา้ติดต่อเป็นตน 

 
การสร้างหนา้นั้นมีวีธีการคลา้ยๆ กบัการสร้างเร่ืองแต่จะมีการตัง่ค่าต่างๆ ไม่มากนกั ส่วนจุดท่ี

ส าคญัของการสร้างหนา้คือ “Permalink” วิธีตัง่ค่าดงัต่อไปน้ี 

 
หลงัจากท่ีป้อนหวัขอ้และเน้ือหาท่ีตอ้งการแลว้ ตอ้งท าการแกไ้ข “Permalink” โดยการคลิกท่ีปุ่ม “แกไ้ข”  

 
ในช่องกรอกขอ้มลูจะเป็นช่ือเดียวกบัหวัขอ้ท่ีไดส้ร้างไว ้หากเป็นภาษาไทยจะไม่สามารถคลิกดูได้

จากหนา้เวป็ท่ีเผยแพร่ออกไป ดงันั้นจ  าเป็นตอ้งเปล่ียนเป็นภาษาองักฤษและไม่ใชต้วัอกัษรพิเศษอ่ืนๆ จาก

ตวัอยา่งไดเ้ปล่ียนเป็น “aboutus“ แลว้กดปุ่ม “บนัทึก” เม่ือตัง่ค่าต่างๆ เรียบร้อยแลว้คลิกท่ีปุ่ม “เผยแพร่” 
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การจัดการความเห็น 

 
 

ความเห็นท่ีแสดงอยูเ่กิดจากการท่ีผูเ้ขา้เยยีมชมไดม้าแสดงความเห็นเอาไว ้ดั้งนั้นเจา้ของบลอ็กสามารถ

จดัการกบัความคิดเห็น โดยจะมีเมนูจดัการกบัความเห็นแต่ละความเห็นได ้

 

การจัดการหน้าตาเว็ป (Theme) 
 คลิกท่ีเมนูรูปแบบบลอ็ก 

 
แสดงรายการรูปแบบบลอ็ก 

แต่ละรูปแบบจะมีเมนู “ใชง้าน,ดูก่อน,ลบ” ใหผู้ใ้ชง้านสามารถเลือกใชง้าน การเลือกรูปแบบแต่ละอนันั้นจะ

มีการจดัเรียงเมนูท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นผูใ้ชง้านตอ้งออกแบบใหเ้หมาะสมต่อขอ้มลูท่ีตอ้งการน าเสนอ 
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การเพิม่รูปแบบบล็อก 

 คลิกท่ีเมนูยอ่ย->เพ่ิม Theme ใหม ่ 

ผูใ้ชง้านตอ้งดาวน์โหลดไฟล ์Theme มาจากเวป็ไซตท่ี์มีก่อน (อาจใช ้Google.com คน้หาก็ได ้หรือจากลิงค์

ของ Wordpress) ไฟลท่ี์ไดจ้ะมีนามสกุลเป็น .zip หรือ .rar ก็ได ้ 

 
หลงัจากโหลดไฟลม์าแลว้ใหอ้บัโหลดไฟลโ์ดยการคลิกท่ีปุ่ม “Browse” แลว้เลือกท่ีอยูข่องไฟลท่ี์

ไดโ้หลดมา แลว้คลิกท่ีปุ่ม “ติดตั้งตอนน้ี” ระบบจะติดตั้งใหจ้นเสร็จ แลว้สามารถเลือกใชง้านไดต้าม

ขั้นตอนท่ีผา่นมา 
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การเปิด/ปิดเมนูต่างๆ ของหน้าเว็ป 
 คลิกท่ีเมนูยอ่ย->Widgets 

ผูใ้ชง้านสามารถยา้ยเมนูต่างๆ ท่ีแสดงอยูใ่นหนา้เวป็ไดต้ามใจชอบโดยการคลิกลากยา้ยเมนูท่ีตอ้งการได้

ทนัที  

 
 

ดา้นซา้ยคือเมนูท่ีมีใหใ้ชง้าน ส่วนดา้นขวาคือส่วนท่ีแสดงในหนา้เวป็ ซ่ึงแต่ละรูปแบบจะมีไดม้า

กว่าแตกต่างกนัออกไป วิธีการใชง้านคือผูใ้ชง้านคลิกซา้ยคา้งไวท่ีตวัเลือกดา้นซา้ย แลว้ลากไปปล่อยท่ีแถบ

ดา้นขวาในต าแหน่งท่ีมีเสน้ประเกิดข้ึนมา แลว้ดูผลลพัธไ์ดจ้ากหนา้แรกของเวป็ในส่วนของเมนูต่างๆ  
 

การปรับแต่งเมนู 
 แต่ละเมนูมีค่าปรับแต่งท่ีไม่เหมือนกนั ตวัอยา่งท่ีแสดงใหดู้คือเมนูหมวดหม ูการเปิดส่วนปรับแต่ง

ค่าโดยคลิกท่ีรูป  แลว้ส่วนปรับแต่งค่าจะแสดงออกมา 
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หากตอ้งการเอาเมนูท่ีไม่ตอ้งการออก สามารถเอาไดโ้ดยคลิกท่ี เอาออก และยงัสามารถยา้ยต าแหน่ง

เรียงล  าดบัก่อนหลงัของเมนูได ้โดยการลากแลว้ปล่อยข้ึนลงเช่นเดียวกบัการน าเมนูมาใส่ในแถบแสดงเมนู 

 

การเปลี่ยนช่ือของบล็อก 
 คลิกท่ีเมนู->ตั้งค่า->ทัว่ไป 

 
 

การปรับแต่งหรือการตัง่ค่านั้นบางส่วนตอ้งใชค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั Wordpress พอสมควรมิ

เช่นนั้นแลว้อาจท าใหบ้ลอ็กเกิดการแสดงผลหรือท างานผดิพลาดได ้
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แนวทางการใช้ Wordpress ในการจัดการเรียนการสอน 
ในการด าเนินงาน การใช ้Wordpress ในการจดัการเรียนรู้ นั้น สามารถท าไดโ้ดย เช่น การสร้าง

บลอ็กบน  wordpress แลว้ใหน้กัเรียนเขา้มาแนะน าตนเอง  ตอบค าถาม  แสดงความคิดเห็นผา่นการ 
Comment ตลอดจนมีเอกสารประกอบการเรียน  Powerpoint ประกอบการสอน  คลิปวีดิโอ  บทความ              
และลิงคแ์หล่งเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ ใหน้กัเรียนไดเ้ขา้มาศึกษาตามอธัยาศยั นอกจากจากน้ียงัไดใ้ช ้ Facebook 
และ Twitter ในการติดต่อส่ือสาร แจง้ขอ้มลูข่าวสารและใหค้  าปรึกษานกัเรียน อีกดว้ย  

โดยขอเสนอแนะแนวทางการใช ้Wordpress ในการจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 
1. จดัท าเค้าโครงการสอน (Crouse Syllabus) โดยบูรณาการการใช้  Social Media ในการจดัการ

เรียนรู้ 

2. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ที่บูรณาการการใช้ Social Media ในการ

จดัการเรียนรู้ 

ซ่ึงแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการ Social Media นั้นจะเนน้การท่ีครูก  าหนดประเด็นท่ี

น่าสนใจ ซ่ึงอาจเป็นภาพข่าว  ขอ้ความ หรือคลิปวิดีโอ โดยใชก้ารตั้งค  าถามกระตุน้ความคิด ท่ีมีการน าเสนอใน

บลอ็กของครู และใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มลูในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งแลว้มาต อบค าถามในเชิงการแสดงความ

คิดเห็น เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดซ่ึงกนัและกนั ท่ีมีครูเป็นผูค้อยส่งเสริม  สนบัสนุนและตรวจสอบความรู้

ของนกัเรียนใหมี้ความถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ   ทั้งน้ีในการเขา้สอนคร้ังแรกได้ ใหน้กัเรียนท า แบบส ารวจ

ผูเ้รียน ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีเพือ่สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ Social Media เพื่อน าผลจากการ แบบส ารวจผูเ้รียน 

ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ Social Media ของผูเ้รียนมาวิเคราะห์และประเมินผล 

เพื่อปรับปรุงการออกแบบการจดัการเรียนรู้และการมอบหมายภาระงานใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพผูเ้รียน

ต่อไป   

3. จดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ที่วางแผนและออกแบบไว้ โดยบูรณาการใช้ 

Social Media ในการจดัการเรียนรู้ 3 ลกัษณะ คอื 

 1)  ใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน เช่น  

-  การน าคลิปวิดีโอจาก Youtube มาสร้างความสนใจในการน าเขา้สู่บทเรียนและ

ประกอบการอธิบาย ซ่ึงอาจใชผ้า่นเวบ็ไซตโ์ดยตรงแบบ ออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดเป็นไฟลไ์ว้  นอกจากน้ี

ยงัสามารถน ามารวบรวมไวใ้น  Wordpress  ส าหรับใหน้กัเรียนเขา้มาศึกษาเพ่ิมเติมดว้ยตนเอง หรือ

มอบหมายงานใหน้กัเรียนอภิปรายความรู้จากคลิปวิดีโอ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัไดอ้พัโหลดไฟลว์ิดีโอข้ึนไว้

ใน Youtube แลว้น ามาแสดงไวใ้น Wordpress อีกดว้ย  
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-  การน าภาพต่างๆ เช่น ภาพภูเขาไฟ  ภาพโลก  ภาพหิน มาจาก Flickr และ Google 
-  การอพัโหลดเอกสารประกอบการสอน  Presentation  ใบงาน ข้ึนไวใ้น Slideshare และ 

Scribd ตลอดจนการน าเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ใน Slideshare และ Scribd มาใชป้ระกอบการสอน 

  -  การน าเสนอขอ้มลู  เน้ือหา แหล่งเรียนรู้ออนไลน์  รายละเอียดท่ีน่าสนใจ ผา่นทาง  

Wordpress  ใหน้กัเรียนเขา้มาศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั และมีปฏิสมัพนัธใ์นการแสดงความ

คิดเห็น และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

2)  ใช้ตดิต่อส่ือสารระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียน  ผู้เรียนกบัผู้เรียน ตลอดจนผู้ที่สนใจ  เช่น                        

การใช ้ Facebook  Twitter Wordpress  ในการแจง้ข่าวสาร แจง้ภาระงาน ตลอดจนการเชิญชวนและ

ประชาสมัพนัธเ์ขา้ไปศึกษาเยีย่มชมในบลอ็กของครู  

3)  ใช้ในการมอบหมายงาน แสดงความคดิเห็น  แบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้  ระหว่าง

ผูส้อนกบัผูเ้รียน  ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ตลอดจนผูท่ี้สนใจ ผา่นการ Comment ในบทความ 

ทั้งน้ีในการมอบหมายงาน ครูจะด าเนินการสร้างบทความท่ีมีการน าเน้ือหาข่าว  รูปภาพ หรือ

คลิปวิดีโอ มาน าเสนอ พร้อมกบัการตั้งค  าถามท่ีเนน้การกระตุน้ใหน้กัเรียนน าความรู้จากท่ีเรียนมาในหอ้งเรียน มา

คิดเพื่อตอบค าถาม ในเชิงวิเคราะห์และแสดงความคิ ดเห็น เพราะฉะนั้นนกัเรียนจะมีค าตอบท่ีไม่ซ ้ากนัและ                  

ไม่สามารถลอกกนัได้    ซ่ึงบางคร้ังอาจก าหนดใหมี้การท าโพลล ์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของนกัเรียนดว้ย                   

พร้อมกนัน้ีไดจ้ดัหาแหล่งเรียนรู้ แหล่งขอ้มลู และแสวงหาส่ือการเรียนการสอนเพ่ือใชใ้นการส่งเสริมการจดัการ

เรียนการสอนอยูเ่สมอ นอกจากการเรียนการสอนแลว้ ยงัไดใ้ช ้Wordpress ในการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์

ผลงาน กิจกรรม ตลอดจนสาระน่ารู้ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน  ครูและผูท่ี้สนใจไดอี้กดว้ย  

 4. ขั้นประเมนิผล 

 หลงัจากท่ีไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนแลว้ จะตอ้งมีการวดัและประเมินผล ตรวจงานและ

ประเมินผลจากการตอบค าถาม แสดงความคิดเห็นของนกัเรียนต่อสถานการณ์ท่ีครูก  าหนดเป็นบทความผา่น

ทาง wordpress  ซ่ึงในการประเมินอาจก าหนดใหมี้การประเมินต่างๆดงัน้ี  

การประเมนิ 
ผู้ประเมนิ   

-  ครูผูส้อน   

-  ผูเ้รียน 
 

 

 

http://teacherkobwit2010.wordpress.com/
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ส่ิงที่ต้องประเมิน วิธีการวัดผล ประเด็นที่ประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  ผลงานนกัเรียน    
(ใบงาน ใบกิจกรรม)  

แบบประเมินผลงาน - การคิดวิเคราะห์ 3 คะแนน = มีการจบัประเดน็ส าคญั ขยายความ ยกตวัอยา่ง 
เปรียบเทียบและสรุปความคิดรวบยอดไดดี้ 
2 คะแนน = มีการจบัประเดน็ส าคญัได ้แต่ขยายความหรือ
ยกตวัอยา่งไม่ได ้
1 คะแนน = มีการจบัประเดน็ส าคญัไดน้อ้ย 
 

- การเขียนส่ือความ 
 

3 คะแนน = เขียนส่ือความไดถู้กตอ้งตามอกัขรวิธี ตรง
ประเดน็และ เขา้ใจง่าย 
2 คะแนน = เขียนส่ือความไม่ถูกตอ้งตามอกัขรวิธี 2-3 แห่ง 
ตรงประเดน็ 
1 คะแนน = เขียนส่ือความไดน้อ้ย ไม่ตรงประเดน็ 
 

- มีความคิดสร้างสรรค์ 
 

3 คะแนน = ผลงานมีรูปแบบน่าสนใจ มีความสัมพนัธ์กบั
หวัขอ้ที่ก  าหนด รูปแบบสวยงาม 
2 คะแนน = ผลงานมีความสัมพนัธ์กบัหวัขอ้ที่ก  าหนด แต่ไม่
ดึงดูดความสนใจ 
1 คะแนน = ผลงานมีความสัมพนัธ์กบัหวัขอ้ที่ก  าหนดนอ้ยมาก 
 

- ประโยชน์ของการน า
ขอ้มูลไปใช ้

3 คะแนน = สามารถน าไปประยกุตก์บัสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2 คะแนน = สามารถน าไปประยกุตก์บัสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัไดบ้า้ง 
1 คะแนน = สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ยมาก 
 

การประเมินผล     คะแนน 12 -10 = ดี (3)     คะแนน 9 - 7 = พอใช ้(2)     คะแนน 6 - 4 = ควรปรับปรุง (1) 
2.  การตอบค าถามและ
แสดงความคิดเห็นผ่าน
บลอ็กของครู 
 

แบบประเมินผลงาน - การรายงาน 1 คะแนน =  เขียนรายงาน ไม่เป็นระบบ ไม่บอกปัญหาและ
จุดประสงค ์ 
2 คะแนน =  ไม่บอกความส าคญัและที่มาของปัญหา บอก
จุดประสงคไ์ม่ชดัเจน 
3 คะแนน  =  บอกความส าคญัและที่มาของปัญหา แสดง
จุดประสงคข์องผลงานที่น าเสนอ 
4 คะแนน  =  บอกความส าคญัและที่มาของปัญหา แสดง
จุดประสงคข์องผลงานที่น าเสนอ  
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- ความเช่ือมโยง 1 คะแนน =  ขาดความเช่ือมโยงระหว่างเน้ือหา 
2 คะแนน =  แสดงแนวคิดหลกัถูกตอ้ง แต่มีรายละเอียดไม่
เพียงพอที่จะประเมิน 
3 คะแนน  =  แสดงแนวคิดหลกัไดถู้กตอ้งแต่ไม่ครอบคลุม
ตามจุดประสงค์ 
4 คะแนน  =  แสดงแนวคิดหลกัไดถู้กตอ้งเหมาะสม และ
สัมพนัธ์กบัจุดประสงค์ 

- เน้ือหา 1 คะแนน =  เน้ือหาบางส่วนไม่ถูกตอ้งหรือสมบูรณ์ 
2 คะแนน =  เน้ือหาบางตอนไม่สัมพนัธ์กนั การเรียบเรียงยงั
ไม่ต่อเน่ือง  
3 คะแนน  =  เน้ือหาบางตอนไม่สัมพนัธ์กนั การเรียบเรียงยงั
ไม่ต่อเน่ือง 
4 คะแนน  =  ล าดบัเน้ือหาและเช่ือมโยงความรู้ไดดี้ มี
ประเดน็ส าคญัครบถว้น ชดัเจนเขา้ใจง่าย  

- การใชภ้าษา 1 คะแนน =  ใชภ้าษาไม่เหมาะสมและสะกดค าไม่ถูกตอ้ง 
2 คะแนน =   ใชภ้าษาถูกตอ้ง แต่ไม่มีการยกตวัอยา่ง รูปภาพ 
แผนภาพ หรือมีแต่ยงัไม่เหมาะสม  
3 คะแนน  =  ใชภ้าษาถูกตอ้ง มีการยกตวัอยา่ง รูปภาพ 
แผนภาพประกอบแต่ยงัไม่สมบูรณ์ 
4 คะแนน  =  ใชภ้าษาถูกตอ้ง มีการยกตวัอยา่ง รูปภาพ 
แผนภาพประกอบอยา่งสมบูรณ์ 

- การอา้งอิง  1 คะแนน =  ไม่อา้งอิงแหล่งการเรียนรู้ 
2 คะแนน =   อา้งอิงแหล่งการเรียนรู้เพียงบางแหล่ง 
3 คะแนน  =  อา้งอิงแหล่งการเรียนรู้ไดห้ลายแหล่ง แต่ยงัไม่
ครบถว้น 
4 คะแนน  =  อา้งอิงแหล่งเรียนรู้ไดห้ลายแหล่งอยา่งครบถว้น 

การประเมินผล     คะแนน 20 -17 = ดีมาก (4)     คะแนน 16 - 13 = ดี (3)   คะแนน 12 – 9 = พอใช ้(2)  คะแนน  8 - 5  = ควรปรับปรุง (1) 
3.  การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ
ทางปัญญา 

แบบประเมินการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือทางปัญญา 

- การสืบคน้ขอ้มูล 1 คะแนน =  เลือกSearch engineและใส่คียเ์วิร์ดไดแ้ต่ยงัไม่เหมาะสม 
2 คะแนน =  เลือก Search engineและใส่คียเ์วิร์ดไดเ้หมาะสม 
3 คะแนน  =  เลือก Search engineและใส่คียเ์วิร์ดไดห้ลายค า 
มีความเหมาะสม 

- การใช ้Social media 
ในการเรียนรู้ 

1 คะแนน =  สามารถใช ้Social media ในการเรียนรู้ไดบ้า้ง   
2 คะแนน =  สามารถใช ้Social media ในการเรียนรู้ได ้แต่ยงั
ไม่ครบถว้น ขาดประสิทธิภาพ 
3 คะแนน  =  สามารถใช ้Social media ในการเรียนรู้ได้
ครบถว้นและมีประสิทธิภาพ 
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E-mail : magnegis@hotmail.com  Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com 

- การใชง้าน
คอมพิวเตอร์ 

1 คะแนน =  สามารถใชง้านคอมพิวเตอร์ไดบ้า้ง และไม่
คล่องแคล่ว   
2 คะแนน =  สามารถใชง้านคอมพิวเตอร์ได ้อยา่งคล่องแคล่ว 
และมีประสิทธิภาพ 
3 คะแนน  =  สามารถใชง้านคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
มีประสิทธิภาพ และแนะน าผูอ้ื่นได ้

การประเมินผล     คะแนน 9 -7 = ดี (3)     คะแนน 6 - 4 = พอใช ้(2)     คะแนน  3 = ควรปรับปรุง (1) 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  


