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ค าแนะน า 
 

หนังสือ เรื่อง การใช้บล็อก(Blog) ในการจัดการเรียนรู้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ ซึ่งครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระสามารถที่จะน าเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ได้ ซึ่งไม่ยากเกินไป
ส าหรับครูที่จะเรียนรู้ในการใช้งาน และน าไปจัดกิจกรรมได้ 

ปัจจุบันการใช้งานคอมพิวเตอร์ ถือเป็นเรื่องปกติส าหรับครูและนักเรียนอยู่แล้ว ดังนั้นการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ต้องปรับปรุงและตรวจสอบดูว่าสิ่งใดที่จะสามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ 
หรือเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น ประการส าคัญ การใช้เทคโนโลยีมีจุดประสงค์ส าคัญคือ 

1. การลดภาระ ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการท างาน 
2. เกิดการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้น สะดวกข้ึน และสามารถเรียนรู้ได้ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา 
3. ไม่น าเทคโนโลยีมาใช้สอนแทนครู แต่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การใช้บล็อก(Blog) ในการจัดการเรียนรู้ เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ผู้เขียนได้ทดลอง ปรับปรุง แก้ไข ให้
สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นการเรียนรู้ร่วมกันในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียน นับเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่ต้องช่วยเหลือพ่ึงพา
กัน 

 
 

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล 
ครูช านาญการ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

ผู้จัดท า www.thaigoodview.com 
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บทท่ี 1 ใช้บล็อกบอกเล่าให้ฟัง 
 

Blog คืออะไร 
Blog ถือเป็นเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นค ารวมมาจากศัพท์ค าว่า เว็บล็อก (WeBlog) สามารถอ่านได้ว่า 

We Blog หรือ Web Log ไม่ว่าจะอ่านได้อย่างไรทั้งสองค านี้ก็บ่งบอกถึงความหมายเดียวกัน ว่าคือบล็อก 
(Blog) 

ค าว่า "บล็อก" สามารถใช้เป็นค ากริยาได้ซึ่งหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี้ผู้ที่เขียนบล็อก
เป็นอาชีพก็จะถูกเรียกว่า "บล็อกเกอร์" (Blogger) 

 

ความเป็นมาของบล็อก 
ค าว่า เว็บล็อก “Weblog” ถูกบัญญัติขึ้นครั้งแรกโดย นายจอร์น บาจเจอร์(Jorn Barger) นักเขียน

ชาวอเมริกา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2540 โดยความหมายเดิมมาจากการรวมค าว่า "logging the web" เพ่ือใช้
อ้างอิงเว็บเพจซึ่งเขาได้รวบรวมเอาลิ๊งก์ท่ีเขาสนใจในแต่ละวัน ไว้ในเว็บไซต์ 
www.robotwisdom.com ของเขาเอง 

เริ่มแรกคนที่เขียนบล็อกนั้นยังท ากันในระบบ Manual คือเขียนเว็บ
เพจขึ้นเองทีละหน้า เขียนเป็นงานอดิเรกของกลุ่มสื่ออิสระต่างๆ หลายๆ แห่ง
กลายเป็นแหล่งข่าวส าคัญให้กับหนังสือพิมพ์หรือส านักข่าวชั้นน า แต่ใน
ปัจจุบันนี้ผู้คนหลายล้านคนจากทั่วทุกมุมโลก หันมาเขียนบล็อกกันอย่าง
แพร่หลาย ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักเขียน ตลอดจนผู้บริหาร
บริษัทยักษ์ใหญ่ อีกท้ังยังมีเครื่องมือหรือซอฟท์แวร์ให้เราใช้ในการเขียนบล็อก
ได้มากมาย เช่น Drupal, WordPress, Movable Type เป็นต้น 

ต่อมานาย Peter Merholz มาเรียกย่อเหลือแต่ “Blog” แทนใน
เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2542 และค าค านี้เริ่มใช้เป็นครั้งแรกๆ ผ่านทางหน้า

หนังสือพิมพ์และนิตยสาร จนมาถึงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2546 ทาง Oxford English Dictionary จึงได้บรรจุ
ค าว่า blog ในพจนานุกรม แสดงว่าได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ บล็อก (Blog) ขึ้นแท่นศัพท์ยอดฮิต 
อันดับหนึ่ง ซึ่งถูกเสาะแสวงหา ความหมาย ทางพจนานุกรมออนไลน์ มากท่ีสุด ประจ าปี 2547 และคนเขียน
บล็อกก็ได้รับการยอมรับจากสื่อและส านักข่าวต่างๆ ถึงความรวดเร็วในการให้ข้อมูลตั้งแต่เรื่องการเมืองไป
จนกระท่ังเรื่องราวของการประชุมระดับชาติ และจากเหตุการณ์เหล่านี้ นับได้ว่าบล็อกเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ไม่ต่าง
จาก วีดีโอ, สิ่งพิมพ์, โทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งวิทยุ เราสามารถเรียกได้ว่าบล็อกได้เข้ามาเป็นสื่อชนิดใหม่ที่
ส าคัญอย่างแท้จริง 

ส านักข่าวเอพีรายงานว่า เว็บไซต์ ดิกชั่นนารีหรือ พจนานุกรมออนไลน์ “เมอร์เรียม-เว็บสเตอร์” ได้
ประกาศรายชื่อ ค าศัพท์ซึ่งถูกคลิก เข้าไปค้นหาความหมายผ่านระบบออนไลน์มากที่สุด 10 อันดับแรก
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ประจ าปีนี้ ซึ่งอันดับหนึ่งตกเป็นของค าว่า “บล็อก” (blog) ซึ่งเป็นค าย่อของ “เว็บ ล็อก” (web log) โดยนาย
อาเธอร์ บิคเนล โฆษกส านักพิมพ์พจนานุกรมฉบับเมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ กล่าวว่า ส านักพิมพ์ได้เตรียมที่จะน า
ค าว่า “บล็อก” บรรจุลงในพจนานุกรมฉบับล่าสุดทั้งที่เป็นเล่มและฉบับออนไลน์แล้ว แต่จากความต้องการของ
ผู้ใช้ที่หลั่งไหลเข้ามา ท าให้เมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ตัดสินใจบรรจุค าว่า “บล็อก” ลงในเว็บไซต์ในสังกัดบางแห่ง
ไปก่อน โดยให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “เว็บไซต์ที่บรรจุ เรื่องราวเกี่ยวกับบันทึกส่วนตัวประจ าวัน ซึ่งสะท้อนถึง
มุมมอง ความคิดเห็นของบุคคล โดยอาจรวมลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อ่ืนๆ ตามความประสงค์ของเจ้าของ
เว็บล็อกเองด้วย” โดยทั่วไปค าศัพท์ที่ถูกบรรจุลงในพจนานุกรมนั้นจะต้องผ่านการใช้งาน อย่างแพร่หลาย มา
ไม่น้อยกว่า 20 ปี ซึ่งหมายความว่าค าค านั้นจะต้องถูกน ามาใช้โดยทั่วไปในระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันค าศัพท์ ทางเทคโนโลยีรวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ อย่างเช่น โรคเอดส์ โรคไข้หวัดซาร์ส ถูกบรรจุลง
ในพจนานุกรมภายในระยะเวลาอันสั้น 

บล็อกมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันในวงการสื่อมวลชนในหลายประเทศ เนื่องจากระบบแก้ไขท่ีเรียบ
ง่าย และสามารถตีพิมพ์เรื่องราวได้โดยไม่ต้องใช้ความรู้ในการเขียนเว็บไซต์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่
ข้อมูล หรือแนวความคิด โดยการเขียนบล็อกสามารถเผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาชนได้รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าสื่อในด้านอ่ืนจากความนิยมที่มากข้ึน ท าให้หลายเว็บไซต์เปิดให้มีส่วนการใช้งานบล็อกเพ่ิมข้ึนมาใน
เว็บของตนเอง เพื่อเรียกให้มีการเข้าสู่เว็บไซต์มากข้ึนทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน 

 

ความหมายของค าว่า Blog 
บล็อก คือรูปแบบหนึ่งของเว็บไซต์ เป็นการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบน

เว็บไซต์ โดยเนื้อหาของบล็อกนั้นสามารถครอบคลุมได้ทุกเรื่อง มีเนื้อหาได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว
ส่วนตัวที่เรียกกันว่า ไดอารีออนไลน์ หรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่างๆ สามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร การ
ประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ในหลายด้าน เช่น สิ่งแวดลอ้ม การเมือง 
เทคโนโลยี กีฬา ธุรกิจการค้า การศึกษา เป็นต้น อีกท้ังยังสามารถแตกแขนงไปในเนื้อหาในประเภทต่างๆ อีก
มากมาย ตามความถนัด ความสนใจของเจ้าของบล็อก เพราะสิ่งส าคัญที่ท าให้บล็อกเป็นที่นิยมก็คือ ผู้เขียน
บล็อกนั่นเอง 

บล็อกถูกเขียนขึ้นในล าดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้ที่ล าดับแรก
สุด (ปัจจุบันสามารถให้เรียงตามล าดับเวลาก่อนหลังอย่างที่ต้องการได้) โดยปกติบล็อกจะประกอบด้วย 
ข้อความ รูปภาพ ลิงค์ และสื่อชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เพลง วิดีโอ หรือสื่ออ่ืนๆ ที่สามารถแสดงผลผ่านเว็บไซต์
ได้ 

จุดเด่น และจุดแตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถสื่อถึง
ความเป็นกันเองระหว่างผู้เขียนบล็อก และผู้อ่านบล็อกท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายผ่านทางระบบการแสดงความ
คิดเห็น (Comment) ของตนเองใส่ลงไปในบทความนั้นๆ ซึ่งท าให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที 
บล็อกบางแห่งจะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านสูงมาก แต่ในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมา
เพ่ือให้อ่านกันในกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มเพ่ือนๆ หรือครอบครัว 
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ส่วนประกอบของ Blog 
บล็อกประกอบไปด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วนส าคัญ คือ 

1. หัวข้อ (Title) หรือ ชื่อบทความ (   Entry Title) คือ ชื่อเรื่องของบทความที่เขียนในบล็อก 
2. เนื้อหา (Post หรือ Content) อาจเป็นตัวหนังสือ หรืออาจเป็นรูปภาพ วีดีโอ หรือ อนิเมชั่น เป็นต้น 

โดยส่วนประกอบเหล่านี้จะรวมเป็นส่วนเนื้อหาของบทความ 
3. วันเวลาที่เขียน (Date/Time) เป็นวันที่และบางทีอาจมีเวลาก ากับอยู่ด้วย ตัววันที่และเวลานี้ จะเป็น

ตัวบอกว่าบทความในบล็อกนั้นเขียนขึ้นมาเมื่อไหร่ แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ บางครั้งอาจมีวันเวลา
ระบุอยู่ในส่วนของ comment ด้วย ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกว่า comment นั้นเขียนเข้ามาเมื่อไหร่
เช่นกัน 

นอกจากนี้อาจจะยังมีส่วนประกอบย่อยๆอีก ซึ่งแล้วแต่ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมา เช่น 
●  ชื่อผู้เขียน (Blog Author) บางบล็อก อาจมีการระบุชื่อผู้เขียนไว้ในบล็อกด้วย โดยต าแหน่งที่จะใส่ชื่อ

ผู้เขียนนั้น สามารถไว้ที่ต าแหน่งใดก็ได้ เช่นด้านข้างของหน้าบล็อก (sidebar) หรืออยู่ในตัวบทความ 
●  ความคิดเห็น (Comment) เป็นลิงค์ท่ีให้ผู้อ่านคลิกไปเพ่ือกรอกความคิดเห็นให้กับบล็อกนั้น ๆ หรือ

อ่านความเห็นที่มีคนเขียนเข้ามา 
●  ปฏิทิน (Calendar) บล็อกบางแห่งอาจมีปฏิทินอยู่ด้วย โดยในปฏิทินนั้นสามารถคลิกตามวันที่ เพื่อ

อ่านบทความของวันที่นั้นๆ ได้ 
●  บทความย้อนหลัง (Archives) บทความเก่า หรือบทความย้อนหลัง อาจมีการจัดเตรียมไว้โดยเจ้าของ

บล็อก โดยบล็อกแต่ละแห่งอาจจัดเรียงบทความย้อนหลังไม่เหมือนกัน เช่นจัดเรียงรายเดือน ราย
สัปดาห์ รายวัน หรือจะ list บทความทั้งหมดออกมาเลยก็ได้ 

●  ลิงค์ไปยังเว็บอ่ืน (Links) เป็นจุดเด่นและความสนุกของบล็อกอีกอย่างหนึ่ง โดยบล็อกแต่ละแห่ง อาจ
มีลิงค์ไปยังเว็บอ่ืนหลากหลายเว็บ บางครั้งเราสามารถเรียก link พวกนี้ว่า blogroll 

●  RSS หรือ XML ตัว RSS นี้อาจมีเตรียมไว้ให้เราโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับ Blogware หรือ Blog Host ที่
เราเลือกใช้ เช่น WordPress หรือ MovableType นั้นจะมี RSS ลิงค์ไว้ให้เราโดยอัตโนมัติ โดยเจ้า 
RSS Feed นี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงบทความของเราได้ง่ายขึ้น โดยการใช้โปรแกรมช่วยอ่าน Feed ได้
ด้วย บางครั้งนักเขียน Blog คนอ่ืน ก็อาจใช้ RSS Feed นี้เพ่ือประโยชน์ในการดึงข้อมูลไปแสดงใน
เว็บ หรือบล็อกของตนได้ 

 

การใช้งานบล็อก 
ผู้ใช้งานบล็อกจะแก้ไขและบริหารบล็อกผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์เหมือนการใช้งานและอ่านเว็บไซต์

ทั่วไป โดยจะมีรูปแบบบริหารบล็อกท่ีแตกต่างกัน เช่นบางระบบที่มีบรรณาธิการของบล็อก ผู้เขียนหลายคนจะ
ส่งเรื่องเข้าทางบล็อก และจะต้องรอให้บรรณาธิการอนุมัติให้บล็อกเผยแพร่ก่อน บล็อกถึงจะแสดงผลใน
เว็บไซต์นั้นได้ ซึ่งจะแตกต่างจากบล็อกส่วนตัวที่จะให้แสดงผลได้ทันที 
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ผู้เขียนบล็อกในปัจจุบันจะใช้งานบล็อกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ว่า ติดตั้งซอฟต์แวร์ของตัวเอง 
หรือใช้งานบล็อกผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการบล็อก ผู้เขียนบล็อกสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีพ้ืน
ฐานความรู้ในด้าน HTML หรือการท าเว็บไซต์แต่อย่างใด ท าให้ผู้เขียนบล็อกสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ในการ
บริหารจัดการ เพ่ิมเติม ข้อมูลและสารสนเทศแทนได้ นอกจากนี้ระบบการจัดการบล็อกจะสนับสนุน ระบบ 
WYSIWYG ซึ่งท าให้ง่ายต่อการเขียน และอาจเพิ่มเติมการมีเทมเพลตในหลายแบบให้เลือกใช้ 

ส าหรับผู้อ่านบล็อกจะใช้งานได้ในลักษณะเหมือนอ่านเว็บไซต์ทั่วไป และสามารถแสดงความเห็นได้ใน
ส่วนท้ายของแต่ละบล็อกโดยอาจจะต้องผ่านการลงทะเบียนในบางบล็อก นอกจากนี้ผู้อ่านบล็อกสามารถอ่าน
บล็อกได้ผ่านระบบฟีด (Feed) ซึ่งมีให้บริการในบล็อกท่ัวไป ท าให้ผู้ใช้สามารถอ่านบล็อกได้โดยตรงผ่าน
โปรแกรมตัวอื่นโดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามาสู่หน้าบล็อกนั้น 

------------------------------------ 
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บทท่ี 2 การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ให้บริการบล็อก 
 

ขั้นตอนการใช้งานบล็อกผ่านเว็บไซต์ www.thaigoodview.com 
ในการใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้นั้น ก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้กัน มักจะมีค าถามก่อนเสมอว่า แล้วจะใช้

บล็อกของเว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บไหนดี หรือจะลงซอฟต์แวร์ CMS : Content Management System เองใน
เครื่องแม่ข่ายของโรงเรียนเลย ก็ขอให้ท่านผู้อ่านเข้าไปอ่านได้ใน บทที่ 5 ท าไมต้องใช้บล็อก thaigoodview 
จัดการเรียนการสอน  

ในหนังสือเล่มนี้ขอใช้ www.thaigoodview.com เป็นกรณีศึกษา 
การใช้งานบล็อกผ่านเว็บไซต์ www.thaigoodview.com ขั้นตอนแรกคือต้องสมัครเป็นสมาชิกของ

เว็บไซต์ก่อน ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกันทุกเว็บไซต์ที่มีการให้บริการบล็อก เพ่ือให้มีการแสดงตัวตนของผู้ที่เขียน
บล็อก 
 

การสมัครสมาชิก 
1. เข้าสู่เว็บไซต์ โดยพิมพ์ www.thaigoodview.com ที่ Address bar (หมายเลข 1) แนะน าให้ใช้

บราวเซอร์ Google Chrome ดังรูปที่ 2-1 
2. การสมัครสมาชิก 

2.1. คลิกปุ่ม "สมัครสมาชิก" ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง (หมายเลข 2) ดังรูปที่ 2-1 

 
รูปที่ 2-1 

 
จะได้หน้าต่างใหม่ ดังรูปที่ 2-2 เป็นเงื่อนไขการสมัครสมาชิก หากท่านที่ต้องการสมัคร

สมาชิก ยอมรับเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ก็คลิกท่ีปุ่ม “ยอมรับ” 
ด้านล่าง 
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รูปที่ 2-2 
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2.2. เมื่อคลิกปุ่มยอมรับ จะได้หน้าต่างใหม่ดังรูปที่ 2-3 

 
รูปที่ 2-3 

 
2.3. จากหน้าต่างในรูปที่ 2-3 ให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนตามค าแนะน า 

โดยเฉพาะช่องใดที่มีเครื่องหมาย * แสดงว่าจ าเป็นต้องกรอกไม่สามารถปล่อยว่างได้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ 
●  ชื่อผู้ใช้ (Username): ต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข 0-9 หรือผสมกัน ห้าม

เว้นวรรค 
การใช้ระบบสมาชิก ในแต่ละโรงเรียน 
เพ่ือให้สะดวกในการใช้งานในการเป็นสมาชิกของนักเรียนแต่ละโรงเรียน ขอให้
ศึกษารายละเอียดข้างล่างนี้ให้เรียบร้อย และตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและตัวย่อที่
ใช้ไปแล้วได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/1101 เพ่ือจะได้ใช้ตัวย่อ
ไม่ซ้ ากัน 

○  นักเรียนในโรงเรียนใดที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก ขอให้ใช้ชื่อผู้ใช้งาน
(Username) 3 ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นตัวย่อของโรงเรียน แล้วตาม
ด้วยเลขประจ าตัวนักเรียน ก็จะท าให้สะดวกในการปรับระดับผู้ใช้งาน เช่น 
sss25694 หมายถึง เป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขประจ าตัว 
25694  

○  ครูในโรงเรียนใดที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก ขอให้ใช้ชื่อผู้ใช้งาน
(Username) 3 ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นตัวย่อของโรงเรียน แล้วตาม
ด้วยชื่อครู  ก็จะท าให้สะดวกในการปรับระดับผู้ใช้งาน เช่น ssspoonsak 
หมายถึง ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  

○  ในกรณีของ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ของแต่ละจังหวัด ให้น าหน้า 3 ตัว ด้วย n แล้วตามด้วยชื่อย่อ
จังหวัด 2 ตัว เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ nay เป็นต้น 

●  อีเมล์: ต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้งานจริง ระบบจะส่งข้อมูลที่จ าเป็นไปยังอีเมล์นี้ เช่น ส่ง
รหัสผ่านให้ โดยระบบจะไม่เปิดเผยที่อยู่อีเมล์ต่อบุคคลภายนอก และ 1 อีเมล์จะ
สามารถสมัครได้เพียงแค่ 1 ผู้ใช้งานเท่านั้น 

●  รหัสผ่าน: กรุณากรอกรหัสผ่านของบัญชีใหม่ (ไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร) อาจจะมี
ข้อความเตือนว่า  The password does not include enough variation to be 
secure. Try: 

○  Adding both uppercase and lowercase letters. 
○  Adding punctuation. 

แสดงว่ารหัสผ่าที่ตั้งอาจง่ายเกินไปที่จะป้องกันความปลอดภัยได้ 
●  ยืนยันรหัสผ่าน: กรอกรหัสผ่านซ้ าอีกครั้งให้เหมือนเดิม ข้อควรระวัง การกรอก

รหัสผ่าน ให้ดูว่าสถานะของแป้นพิมพ์ขณะนั้นเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
เพราะจะเกิดข้อผิดพลาดในกรณีเข้าสู่ระบบในภายหลังได้ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ 
●  ชื่อ-นามสกุล: ใส่ชื่อ-นามสกุลจริงเป็นภาษาไทย 
●  เบอร์โทรศัพท์: ข้อมูลนี้จะไม่แสดงให้ผู้อ่ืนเห็น เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็น

ความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ 
●  สถานะ: มีให้เลือก 4 สถานะ คือ ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
●  โรงเรียน: ใส่ชื่อโรงเรียนที่ก าลังศึกษา หรือสอนอยู่ 
●  ที่อยู่โรงเรียน: ใส่ที่อยู่โรงเรียนโดยละเอียด 

ในกรณีที่ระบบตรวจพบการสมัครซ้ าหลายครั้งอาจปรากฏ ส่วนที่ 3 Verification 
ดังรูปที่ 2-4 ให้ท าการกรอกตัวอักษรตามที่เห็นในภาพนั้นๆ 

 
รูปที่ 2-4 

 
2.4. คลิกปุ่ม “สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่”  

●  ถ้าพบหน้าต่างสมัครสมาชิกหน้าต่างเดิม ให้อ่านข้อผิดพลาดที่ระบบแจ้ง แล้วท าการ
แก้ไข และคลิกปุ่ม “สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่” อีกครั้ง 

●  ถ้าสมัครเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่หน้าแรกแจ้งว่า Registration successful. You are 
now logged in. มีความหมายว่า คุณสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว (หมายเลข 1) 
และขณะนี้คุณได้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว (หมายเลข 2) ดังรูปที่ 2-5  

●  หลังจากนั้นให้ลองคลิกออกจากระบบ (หมายเลข 3)  แล้วท าการเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
ตามข้ันตอนในหัวข้อถัดไป 

 
รูปที่ 2-5 
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การเข้าสู่ระบบ 
1. คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" ที่มุมขวาบนของหน้าต่างดังรูปที่ 2-6 เพ่ือเข้าสู่ระบบ หลังจากคลิกจะพบ

หน้าต่างการเข้าสู่ระบบดังรูปที่ 2-7 ให้กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านให้ถูกต้อง แล้ว
คลิกปุ่มล็อกอิน 

 
รูปที่ 2-6 

 
รูปที่ 2-7 

 
ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านให้คลิกท่ีปุ่มลืมรหัสผ่าน จะได้หน้าต่างใหม่ดังรูปที่ 2-8 ให้กรอกชื่อผู้ใช้หรือ

อีเมล์ และคลิกปุ่มขอรหัสผ่านใหม่ผ่านอีเมล์ ทางระบบจะส่งรหัสผ่านมาให้ตามอีเมล์ที่ลงทะเบียนสมัคร
สมาชิกไว้ 

 
รูปที่ 2-8 
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2. เมื่อเลิกใช้งานกรุณาคลิก "ออกจากระบบ" ด้านมุมขวาบน ดังรูปที่ 2-5 (หมายเลข 3) ด้วยทุกครั้ง 
หมายเหตุ เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้ใช้ไม่ท าการใช้งานใดๆ เกิน 30 นาที ระบบจะท าการ
ออกจากระบบให้อัตโนมัติ 

 

การแก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน 
1. คลิกเมนู “บัญชีผู้ใช้ของฉัน” บล็อคทางด้านขวามือ ดังรูปที่ 2-9 จะได้หน้าต่างดังรูปที่ 2-10 

 
รูปที่ 2-9 
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รูปที่ 2-10 

 
จะมีเมนูให้เลือก 3 อย่างคอื 

●  แสดง สถานะข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่ในปัจจุบัน จะแสดงประวัติและข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของ
บัญชีผู้ใช้งาน 

●  แก้ไข เป็นสถานะที่ระบบอนุญาตให้เจ้าของบัญชีสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดได้ ยกเว้น
ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบแก้ไขเท่านั้น 

●  File browser ไฟล์ของฉัน คือพ้ืนที่ส าหรับเก็บไฟล์ต่างๆ เช่น รูปภาพ ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดใน
ขั้นตอนการใส่รูปภาพต่อไป 

2. คลิกเมนู “แก้ไข” จะได้หน้าต่างใหม่ดังรูปที่ 2-11 และจะมีเมนูให้เลือกเพ่ิมจากข้อ 4.1 มาอีก 2 
อย่างคือ Account (ตั้งค่าบัญชีผู้ใช)้ และ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ 
2.1. เมนู Account ดังรูปที่ 2-11 ใช้ส าหรับ 

●  ข้อมูลทั่วไป ได้แก่อีเมล์ และรหัสผ่าน ซึ่งการเปลี่ยนรหัสผ่าน ต้องกรอกรหัสผ่าน
ใหม่ทั้งสองช่องให้เหมือนกัน 

●  รูปภาพ สามารถใส่รูปภาพและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งรูปภาพที่ใส่ไว้จะไป
ปรากฏอยู่ในทุกเนื้อหาที่เจ้าของบัญชีผู้ใช้งานได้สร้างหรือแสดงความคิดเห็นไว้ และ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ รูปภาพที่ปรากฏอยู่ทุกที่ก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน 
เงื่อนไขของรูปภาพที่ใช้งานได้ คือ 

○  เป็นภาพนามสกุล .jpg หรือ .gif เท่านั้น ขนาดของภาพ 85x85 พิกเซล 
และไม่เกนิ 30 KB 
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●  ภาษา ในส่วนติดต่อผู้ใช้ มีให้เลือก 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
●  เมื่อท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “SAVE / บันทึก” 

 
รูปที่ 2-11 

 
2.2. เมนู ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ดังรูปที่ 2-12 ใช้ส าหรับ 

●  แก้ไขประวัติส่วนตัวที่ได้กรอกไว้ตอนสมัครสมาชิก 
●  เมื่อท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “SAVE / บันทึก” 

หมายเหตุ ในกรณีต้องการแก้ไขชื่อผู้ใช้งาน ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งให้
ผู้ดูแลระบบแก้ไขให้เท่านั้น โดยแจ้งได้ที่ 
http://www.thaigoodview.com/node/40683 

 
 



thaigoodview Page | 18  

การใช้บล็อก(Blog) ในการจัดการเรียนรู้ (06/07/2014)       ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกลุ 

 
รูปที่ 2-12 

 

สิ่งที่ฉันสร้าง  
เมื่อต้องการเข้าถึง แก้ไข หรือตรวจสอบสิ่งที่เคยสร้างไว้ ให้คลิกเมนู “สิ่งท่ีฉันสร้าง” (บล็อคทางด้าน

ขวามือ) จะได้หน้าต่างใหม่ดังรูปที่ 2-13 

 
รูปที่ 2-13 
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ทดสอบการใช้งาน 
1. ผู้ใช้สามารถทดสอบการใช้งานได้ด้วยการแสดงความคิดเห็น ลงบล็อก โดยเข้าไปที่ 

http://www.thaigoodview.com/node/199 จะได้หน้าต่างดังรูปที่ 2-14  

 
รูปที่ 2-14 

 
2. เมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นให้คลิกที่ “แสดงความคิดเห็น” ที่อยู่ทางด้านล่างของบล็อกนั้นๆ จะ

ปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 2-15 กรอกความคิดเห็นที่ต้องการลงในกล่องความคิดเห็นแล้ว คลิกปุ่ม 
“บันทึก” 
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รูปที่ 2-15 

 
------------------------------------ 
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บทท่ี 3 การสร้างบลอ็ก และการใช้งาน 
 

หลังจากสมัครสมาชิกเว็บไซต์ที่ต้องการจะสร้าง Blog แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการน าข้อมูลใส่ลงไปใน 
Blog สิ่งที่จะใส่ลงใน Blog ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับเว็บที่ให้บริการว่าจะอนุญาตให้ใส่ข้อมูลอะไรได้บ้าง ส่วนใหญ่ก็จะ
เป็นข้อความและภาพนิ่ง หรืออาจจะให้ใส่ภาพเคลื่อนไหว เช่น Flash หรือภาพยนตร์ เป็นต้น ส าหรับใน
เว็บไซต์ www.thaigoodview.com สามารถใส่ข้อความ ภาพนิ่ง และ Flash ได ้

ขั้นตอนการใส่ข้อมูลลงใน Blog ที่เว็บไซต์ www.thaigoodview.com มีดังนี้ 
 

การสร้างบล็อก 
1. เข้าสู่ระบบและเริ่มใช้งาน หลังจากสมัครสมาชิกแล้วให้เข้าสู่ระบบ 
2. คลิกเมนู “สร้างเนื้อหา” (บล็อคทางด้านขวามือ) จะได้หน้าต่างใหม่ ดังรูปที่ 3-1 

 
รูปที่ 3-1 

 
2.1. ส าหรับสมาชิกทั่วไปจะได้รับสิทธิ์ในการสร้าง 

●  กระทู้ ตั้งหัวข้อ / ประเด็นที่สร้างสรรค์ และมีประโยชน์ ลงในกระดานข่าว 
●  บล็อก เป็นบันทึกส่วนตัวหรือไดอารี่ที่อัพเดตสม่ าเสมอ ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกจะมีบล็อก

ของตัวเอง ข้อมูลทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ www.thaigoodview.com 
การน าข้อมูลจากที่ใดมาทั้งข้อความรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา
ให้ถกูต้อง มิฉะนั้นท่านอาจถูกฟ้องร้องได้ เมื่อคลิกปุ่ม “บันทึก” ข้อมูลจะแสดงต่อ
สาธารณะชนทันที ดังนั้นเมื่อจะสร้างบล็อกต้องระมัดระวังในการใส่ข้อมูลที่ไม่ไป
ละเมิดสิทธิ์ผู้อ่ืนใด 

หมายเหตุ สมาชิกทุกคนจะมีพ้ืนที่ส าหรับเก็บไฟล์รูปในเบื้องต้น 1 MB ถ้าต้องการพ้ืนที่
เพ่ิมเติมแจ้งได้ที่  
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล 081-8693782 หรือ 
http://www.thaigoodview.com/node/40683 
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3. เนื้อหาที่สร้างขึ้นมาแต่ละครั้งจะมี URL เป็นของตนเอง ดังนี้ 
http://www.thaigoodview.com/node/หมายเลขตามล าดับการสร้าง เช่น 
http://www.thaigoodview.com/node/1127 

4. คลิกเมนูสร้าง “บล็อก” ดังรูปที่ 3-1 จะได้หน้าต่างใหม่ดังรูปที่ 3-2 

 
รูปที่ 3-2 

 
จากรูปที่ 3-2  
4.1. กรอก “หัวข้อ” บล็อกท่ีต้องการสร้างในฟิลด์หมายเลข 1 สามารถใช้ได้ทุกภาษา แต่ควรเป็น

ข้อความที่แสดงถึงความหมายโดยรวมของเนื้อหาในหน้านั้น เพราะในส่วนนี้คือส่วนของ 
<title>…..</title> ในหน้าเว็บเพจของภาษา HTML 

4.2. กรอก “เนื้อหา” ของบล็อกลงในฟิลด์หมายเลข 3 สามารถใส่ข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว Flash ภาพยนตร์ เสียง ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใส่สัญลักษณ์พิเศษ 
Emotions และการสร้างตาราง และที่จะขาดเสียมิได้ในการสร้างเว็บเพจคือ การเชื่อมโยง 



thaigoodview Page | 23  

การใช้บล็อก(Blog) ในการจัดการเรียนรู้ (06/07/2014)       ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกลุ 

(Link) ซึ่งวิธีการทั้งหมดโดยละเอียดจะได้กล่าวต่อไปข้อมูลในส่วนนี้คือส่วนของ 
<body>…</body> ในหน้าเว็บเพจของภาษา HTML 

4.3. ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ บนแถบเครื่องมือหมายเลข 2 เพ่ือช่วยในการพิมพ์ ปรับแต่ง 
แทรกรูปภาพ แทรกตาราง ฯ โดยไม่ต้องมีความรู้ภาษา HTML 

4.4. กรอก “แหล่งอ้างอิง” ในฟิลด์หมายเลข 4 ในกรณีมีแหล่งอ้างอิงมากกว่า 1 แหล่ง ผู้ใช้
สามารถกรอกข้อมูลลงในฟิลด์ของเนื้อหาหมายเลข 3 ในส่วนท้ายของเนื้อหาได้เช่นกัน 

4.5. คลิก “บันทึก” ที่ปุ่มหมายเลข 5 เพ่ือให้ระบบท าการสร้างบล็อกท่ีท่านสร้างข้ึนมาโดย
อัตโนมัติ หากต้องการชมผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ได้กระท ากับบล็อกก่อนที่จะบันทึก ก็สามารถคลิกปุ่ม 
“แสดงตัวอย่าง” ได ้

4.6. เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว หากผู้ใช้ต้องการกลับมาแก้ไขบล็อกอีกครั้ง สามารถท าได้โดยการ
เข้าถึง URL ของเนื้อหาที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังรูปที่ 3-3 และหลังจาก
ด าเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือให้ระบบได้ท าการบันทึกข้อมูลที่
ผู้ใช้ได้ท าการแก้ไข 
หมายเหตุ ฟิลด์ที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง หมายความว่าฟิลด์นั้นจ าเป็นต้องกรอกข้อมูล 

 
รูปที่ 3-3 
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การใช้งานเคร่ืองมือต่างๆ 
เนื้อหาของบล็อก ในฟิลด์ “เนื้อความ” (หมายเลข 3 รูปที่ 3-2) จะมีเครื่องมือต่างๆ บนแถบ

เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการดังรูปที่ 3-4 ส าหรับช่วยตกแต่งข้อมูลในบล็อกให้น่าสนใจยิ่งขึ้นได้อีก 

1. ข้อความ  
ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อมูลลงในฟิลด์ “เนื้อความ” ได้ทันที นอกจากนั้นยังสามารถใช้เครื่องมือจัดการ

ข้อความได้ดังนี้ 

 
รูปที่ 3-4 

 

●   ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ขีดเส้นกึ่งกลางตัวอักษร 
วิธีใช้ : ท าแถบสีที่ข้อความ แล้วคลิกเลือกไอคอนรูปแบบตัวอักษร 

●   จัดชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา 
วิธีใช้ : น า Cursor ไปวาง ณ ต าแหน่งที่ต้องการ แล้วคลิกเลือกไอคอนรูปแบบการจัด
ต าแหน่ง 

●   ปุ่มอัตโนมัติ ล าดับอัตโนมัติ 
วิธีใช้ : น า Cursor ไปวาง ณ ต าแหน่งที่ต้องการ แล้วคลิกเลือกไอคอนปุ่ม / ล าดับ 

●   การจัดย่อหน้าเข้า-ออก 
วิธีใช้ : น า Cursor ไปวาง ณ ต าแหน่งที่ต้องการ แล้วคลิกเลือกไอคอนย่อหน้าเข้า / ออก 

●   การใส่สีตัวอักษร และการใส่สีพื้นหลังตัวอักษร (Highlight) 
วิธีใช้ : ท าแถบสีที่ข้อความ แล้วคลิกเลือกไอคอนสีตัวอักษร / สีพื้นหลัง 

●   เลขยกก าลัง เลขฐาน 
วิธีใช้ : ท าแถบสีที่ข้อความ แล้วคลิกเลือกไอคอนเลขยกก าลัง / เลขฐาน 

●   Block Quote เป็นการก าหนดข้อความหรือเนื้อหาที่หยิบยกมา มักใช้กับ ค าคม / 
โอวาท 
วิธีใช้ : ท าแถบสีที่ข้อความ แล้วคลิกเลือกไอคอน Block Quote 

●   รูปแบบย่อหน้า ตามที่ก าหนดไว้ให้ขึ้นอยู่กับธีมของเว็บไซต์ 
วิธีใช้ : ท าแถบสีที่ข้อความ แล้วคลิกเลือกไอคอนรูปแบบย่อหน้า 

2. เส้นคั่น สัญลักษณ์พิเศษ สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ 

●   เส้้นคั่น 
วิธีใช้ : น า Cursor ไปวาง ณ ต าแหน่งที่ต้องการ แล้วคลิกเลือกไอคอนเส้นคั่น 
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●   สัญลักษณ์พิเศษ 
วิธีใช้ : น า Cursor ไปวาง ณ ต าแหน่งที่ต้องการ แล้วคลิกเลือกไอคอนสัญลักษณ์พิเศษ จะ
ปรากฏหน้าต่าง ดังรูปที่ 3-5 และเลือกสัญลักษณ์ท่ีต้องการ 

 
รูปที่ 3-5 

 

●   สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ 
วิธีใช้ :  น า Cursor ไปวาง ณ ต าแหน่งที่ต้องการ แล้วคลิกเลือกไอคอนสัญลักษณ์แสดง
อารมณ์ จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูปที่ 3- ุ6 และเลือกสัญลักษณ์ท่ีต้องการ 

 
รูปที่ 3-6 
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3. ล้างรูปแบบการตั้งค่า 

 ล้างรูปแบบการตั้งค่า 
วิธีใช้ : ในกรณีท่ีมีการตั้งค่ารูปแบบมากมาย ท าแถบสีที่ข้อความที่ต้องการล้างการตั้งค่ารูปแบบการ
แสดงผล แล้วคลิกเลือกไอคอนล้างรูปแบบการตั้งค่า 

4. การแทรกข้อความที่คัดลอกมาจากไฟล์เอกสารที่มีอยู่ 

 การแทรกข้อความท่ีคัดลอกมาจากไฟล์เอกสารที่มีอยู่ 
วิธีใช้ : เมื่อมีเอกสารจากแหล่งอื่นๆ เช่น ไฟล์ Word, เว็บเพจ 

●  คัดลอก (Copy) ข้อมูลที่ต้องการจากไฟล์เอกสาร 
●  คลิกไอคอนการแทรกข้อความที่คัดลอกมาจากไฟล์เอกสาร จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูปที่ 3- ุ7  
●  วาง (Paste) ข้อมูลลงในหน้าต่างที่ได้จากข้ันตอนก่อนหน้านี้ 
●  คลิกปุ่ม “Insert” 

 
รูปที่ 3-7 

 

5. รูปภาพ 

 การแทรกรูปภาพ 
วิธีใช้ : เมื่อได้เลือกรูปภาพที่ต้องการ ซึ่งอาจมาจากภาพถ่ายที่มีอยู่ หรือค้นหาจากอินเทอร์เน็ต แล้ว
บันทึกภาพเก็บไว้เป็นไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ข้อแนะน า : ชื่อไฟล์ของรูปภาพต้องใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์เล็ก) / ตัวเลขอารบิค เท่านั้น 
และห้ามเว้นวรรค นามสุกลของไฟล์เป็น .jpg หรือ .gif ขนาดไม่เกนิ 600x600 พิกเซล (100 KB) 
ค าเตือน : โปรดระมัดระวังในการใช้รูปภาพลิขสิทธิ์ที่น ามาจากอินเทอร์เน็ต ในกรณีที่รูปภาพนั้นใช้
เพ่ือการค้า ห้ามน ามาใช้โดยเด็ดขาด ส าหรับรูปภาพที่เจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้น ามาใช้ จ าเป็นต้อง
อ้างแหล่งที่มาของรูปภาพเสมอ 
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●  น า Cursor ไปวาง ณ ต าแหน่งที่ต้องการ แล้วคลิกเลือกไอคอนการแทรกรูปภาพ จะปรากฏ
หน้าต่างการแทรกรูปภาพ ดังรูปที่ 3- ุ8 

 
รูปที่ 3-8 

 
●  คลิกปุ่ม Browse ดังรูปที่ 3-8 จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูปที่ 3- ุ9 ตัวอย่างจากรูปที่ 3-9 อธิบาย

ได้ดังนี้ 
หมายเลข 1 เครื่องมือส าหรับจัดการรูปภาพที่อยู่ในเครื่องแม่ข่าย 
หมายเลข 2 ต าแหน่งของแฟ้มเก็บรูปภาพที่อยู่บนเครื่องแม่ข่ายของผู้ใช้ล าดับที่ 9 
หมายเลข 3 รายการไฟล์รูปภาพที่เคยอัพโหลดขึ้นไปยังเครื่องแม่ข่าย  
หมายเลข 4 มีไฟล์รูปภาพที่เคยอัพโหลดขึ้นไปทั้งหมด 1,254 รูป โดยใช้พื้นที่ไปทั้งสิ้น 
49.08 MB จากพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้คือ Unlimited (ผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกครั้งแรกจะ
ได้พ้ืนที่เบื้องต้น 1 MB) 
          รูปภาพที่อัพโหลดไว้บนเครื่องแม่ข่ายแล้ว ผู้ใช้สามารถเรียกมาใช้งานเมื่อใดก็ได้โดย
คลิกท่ีรูปภาพที่ต้องการ และคลิกปุ่ม “Insert file” หรือถ้าต้องการลบรูปภาพให้คลิกที่
รูปภาพที่ต้องการ และคลิกปุ่ม “ลบ” (ถ้ารูปภาพที่ต้องการลบ ได้เคยถูกเลือกไปใช้งานในที่
ใดที่หนึ่งบนเว็บไซต์แล้วและยังถูกใช้งานอยู่ ห้ามลบรูปภาพนั้นๆ เด็ดขาด เพราะจะท าให้
ผลงานที่ใช้รูปภาพดังกล่าว ไม่มีภาพปรากฏ) 
หมายเหตุ ในกรณีต้องการเพ่ิมพ้ืนที่ ผู้ใช้สามารถแจ้งให้ผู้ดูแลระบบด าเนินการให้ ได้โดยแจ้ง
ที่ http://www.thaigoodview.com/node/40683 
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รูปที่ 3-9 
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●  ขั้นตอนการอัพโหลดรูปภาพเพ่ือเก็บบนเครื่องแม่ข่าย ดังรูปที่ 3-10 ถึง 3-13 มีดังนี้   

 
รูปที่ 3-10 

 
จากรูปที่ 3-10 

○  คลิกปุ่ม “อัพโหลด” (หมายเลข 1) 
○  คลิกปุ่ม “Choose File” (หมายเลข 2) 
○  เปิดโฟลเดอร์ที่รูปภาพบรรจุอยู่ (หมายเลข 3) 
○  เลือกรูปภาพที่ต้องการอัพโหลด (หมายเลข 4) 
○  คลิกปุ่ม “Open” ได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 3-11 
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รูปที่ 3-11 

 
จากรูปที่ 3-11 

○  ชื่อไฟล์ภาพที่เลือกมาปรากฏในต าแหน่ง   Choose File (หมายเลข 4)  
○  คลิกปุ่ม “อัพโหลด” (หมายเลข 5) รูปภาพจะมาปรากฏดังรูปที่ 3-12 
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รูปที่ 3-12 

 
จากรูปที่ 3-12 

○  คลิกท่ีรูปภาพที่อัพโหลดเรียบร้อยแล้ว (หมายเลข 6) หรือคลิกที่ชื่อภาพที่อัพโหลด 
(หมายเลข 6.1) แล้วคลิกปุ่ม “Insert file” (หมายเลข 6.2) หน้าต่างการอัพโหลด
รูปภาพจะหายไป เหลือเพียงหน้าต่างการแทรกรูปภาพ ดังรูปที่ 3-13 
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รูปที่ 3-13 

 
จากรูปที่ 3-13 

○  ต าแหน่งที่อยู่รูปภาพที่อัพโหลดมาปรากฏในต าแหน่ง Image URL (หมายเลข 7) 
ในกรณีที่ต้องการปรับแต่งการแสดงผลรูปภาพเพ่ิมเติม 
- Image Description ข้อมูลรูปภาพ จะปรากฏเป็น Tooltips เมื่อน าเมาส์ไปแตะ
ที่ภาพในสถานะแสดงผล 
- Alignment การจัดต าแหน่งของภาพ 
- Dimensions ขนาดของรูปภาพ มีหน่วยเป็นพิกเซล 
- Border ขนาดของขอบรูปภาพ มีหน่วยเป็นพิกเซล 
- Vertical space ช่องว่างตามแนวตั้งระหว่างรูปภาพ มีหน่วยเป็นพิกเซล 
- Horizontal space ช่องว่างตามแนวนอนระหว่างรูปภาพ มีหน่วยเป็นพิกเซล 

○  คลิกปุ่ม “Insert” (หมายเลข 8) รูปภาพจะไปปรากฏในต าแหน่งที่ Cursor วางอยู่
ในขั้นตอนแรก 

●  หากต้องการแก้ไขรูปภาพที่ได้น ามาแทรกไว้ในส่วนของผลงานแล้ว ให้คลิกเลือกภาพท่ีจะ
แก้ไข แล้วคลิกไอคอนการแทรกรูปภาพ ผู้ใช้ก็จะพบหน้าต่างดังรูปที่ 3-13 ขึ้นมาให้แก้ไข  

●  ในกรณีต้องการน ารูปภาพเดิมที่เคยอัพโหลดไว้บนเครื่องแม่ข่ายแล้วมาใช้งาน ให้คลิกไอคอน
การแทรกรูปภาพ และคลิกปุ่ม Browse ดังรูปที่ 3-8 เพ่ือเลือกรูปภาพมาใช้งานได้อีกไม่
จ ากัดจ านวนครั้ง 
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6. การเชื่อมโยง 

●   เชื่อมโยง (Link) / ยกเลิกการเชื่อมโยง (Unlink) 
วิธีใช้ : แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ 
เชื่อมโยง (Link) 

○  ท าแถบสีที่ข้อความ / คลิกเลือกรูปภาพ แล้วคลิกเลือกไอคอน “Link” เมื่อต้องการ
เชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้าอ่ืนๆ จะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 3-14 
Link URL กรอก URL ของหน้าเว็บที่ต้องการให้เชื่อมโยงไปถึงเม่ือถูก 
Target สามารเลือกให้เปิดหน้าต่างใหม่เมื่อถูกคลิก ให้เลือก Open Link in a 
New Window 
Title เมื่อเมาส์ไปสัมผัสถูกส่วนที่เป็นลิงค์ จะแสดงข้อความสั้นๆ ตามที่ได้ตั้งค่าไว้ 

○  คลิกปุ่ม “Insert”  
○  ถ้าต้องการแก้ไขการเชื่อมโยงให้ท าแถบสีที่ข้อความ / คลิกเลือกรูปภาพ แล้วคลิก

เลือกไอคอน “Link” อีกครั้ง จะปรากฏหน้าต่างให้แก้ไขการเชื่มโยงได้ 
หมายเหตุ ผู้ใช้สามารถคลิกเชื่อมโยงได้ต่อเมื่ออยู่ในสถานะแสดงผลเท่านั้น 

 
รูปที่ 3-14 

 
ยกเลิกการเชื่อมโยง (Unlink) 

●  ท าแถบสีที่ข้อความ / คลิกเลือกรูปภาพ แล้วคลิกเลือกไอคอน “Unlink” เมื่อ
ต้องการยกเลิกการเชื่อมโยง 

7. ตาราง 

●   
วิธีใช้ : หลายครั้งเราจ าเป็นต้องใช้ตารางเพ่ือน าเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้ดูอ่านข้อมูลได้ง่าย 
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○  น า Cursor ไปวาง ณ ต าแหน่งที่ต้องการ แล้วคลิกเลือกไอคอนแทรกตาราง จะ
ปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 3-15 เพ่ือให้ก าหนดค่าตารางที่ต้องการ และเม่ือได้
ก าหนดค่าตารางตามต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “Insert” 

○  คุณสมบัติการจัดการเพ่ิมเติม ได้แก่ 
Columns คือ จ านวนคอลัมน์ของตารางที่ต้องการแทรก 
Rows คือ จ านวนแถวของตารางที่ต้องการแทรก 
Alignment คือ การจัดต าแหน่งของตาราง 
Border คือ ขนาดของเส้นขอบตารางที่ต้องการแทรก มีหน่วยเป็นพิกเซล 
Width คือ ความกว้างของตาราง มีหน่วยเป็นพิกเซล (ไม่ควรเกิน 600 พิกเซล) 
Height คือ ความสูงของตาราง มีหน่วยเป็นพิกเซล 
ข้อควรระวัง หากก าหนดความกว้างของตารางเกิน 600 พิกเซล จะมีปัญหาในการ
แสดงผลและความสวยงาม 

○  ถ้าต้องการกลับไปตั้งค่าตารางที่แทรกไว้แล้วอีกครั้งท าได้โดยคลิกตารางที่ต้องการ
แก้ไขแล้วคลิกไอคอนแทรกตาราง จะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 3-15 ให้ท าการตั้งค่า
ได้ นอกจากนั้นถัดจากไอคอนแทรกตารางยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการผสานเซลล์ แยก
เซลล์ แทรกแถว ลบแถว แทรกคอลัมน์ ลบคอลัมน์ 

 
รูปที่ 3-15 
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8. สื่อมัลติมีเดีย 

●   สื่อมัลติมีเดีย 
วิธีใช้ : เลือกไฟล์มัลติมีเดีย (ไฟล์แฟลช, ไฟล์ภาพยนตร์, URL สื่อมัลติมีเดีย) ที่ต้องการ 

●  กรณีไฟล์แฟลช น า Cursor ไปวาง ณ ต าแหน่งที่ต้องการ แล้วคลิกเลือกไอคอนการแทรก
สื่อมัลติมีเดีย จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูปที่ 3- ุ16 

 
รูปที่ 3-16 

 
○  เลือกชนิดของสื่อมัลติมีเดีย “Type” เป็น Flash (หมายเลข 1) 
○  การอัพโหลดไฟล์เพ่ือเก็บบนเครื่องแม่ข่าย คลิกปุ่ม “Browse” (หมายเลข 2) และ

ด าเนินการเหมือนกันกับข้ันตอนการอัพโหลดรูปภาพ ดังรูปที่ 3-10 ถึง 3-12  
○  หน้าต่างการอัพโหลดจะหายไป เหลือเพียงหน้าต่างการแทรกสื่อมัลติมีเดีย ดังรูป 3-

17 
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รูปที่ 3-17 

 
จากรูปที่ 3-17 

○  ต าแหน่งที่อยู่ไฟล์มัลติมีเดียที่อัพโหลดจะปรากฏในต าแหน่ง Image URL 
(หมายเลข 3) 

○  ก าหนดค่า “Dimensions” (หมายเลข 4) ตามท่ีต้องการ ถ้าไม่ก าหนดค่าจะมองไม่
เห็นสื่อมัลติมีเดียนั้น เพราะแสดงผลด้วยสัดส่วนขนาด 0x0 พิกเซล 
Dimension คือ สัดส่วน (ความกว้างxความสูง) มีหน่วยเป็นพิกเซล 

○  ผลลัพธ์ของการอัพโหลดจะแสดงบนพ้ืนที่ Preview (หมายเลข 5) 
○  คลิกปุ่ม “Insert” (หมายเลข 6) จะปรากฏผลลัพธ์รูปสี่เหลี่ยมพ้ืนสีเหลืองปรากฎ

ในต าแหน่งที่ Cursor วางอยู่ในขั้นตอนแรก โดยไฟล์แฟลชจะแสดงผลก็ต่อเมื่ออยู่
ในสถานะแสดงผลเท่านั้น 
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●  กรณี URL วีดีโอ ภาพยนตร์ จากเว็บไซต์ต่างๆ ยกตัวอย่าง www.youtube.com 
○  เมื่อเลือกวีดีโอจาก จาก www.youtube.com ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท าการ

คัดลอก URL ของวีดีโอนั้นๆ ไว้ 
○  น า Cursor ไปวาง ณ ต าแหน่งที่ต้องการ แล้วคลิกเลือกไอคอนการแทรกสื่อ

มัลติมีเดีย จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูปที่ 3- ุ18 

 
รูปที่ 3-18 

○  ใส่ URL ของวีดีโอที่เลือกไว้ในส่วนของ File / URL (หมายเลข 1) 
○  คลิกในช่องของค่า “Dimensions” (หมายเลข 2) จะปรากฏขนาดของวีดีโอที่เรียก

มาแสดง ถ้าไม่ก าหนดค่าจะมองไม่เห็นสื่อวีดีโอนั้น เพราะแสดงผลด้วยสัดส่วนขนาด 
0x0 พิกเซล 

○  ผลลัพธ์ของการใส่ URL จะแสดงบนพ้ืนที่ Preview (หมายเลข 3) 
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○  คลิกปุ่ม “Insert” (หมายเลข 4) จะปรากฏผลลัพธ์รูปสี่เหลี่ยมพ้ืนสีเหลืองปรากฎ
ในต าแหน่งที่ Cursor วางอยู่ในขั้นตอนแรก โดยวีดีโอจะแสดงผลก็ต่อเมื่ออยู่ใน
สถานะแสดงผลเท่านั้น 

9. การแก้ไขข้อมูลด้วยภาษา HTML 

●   มุมมองของข้อมูลในรูปแบบภาษา HTML ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้มีความรู้ภาษา HTML  
วิธีใช้ : คลิกท่ีไอคอน HTML จะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 3-19 ผู้ใช้สามารถปรับแก้ผลงงาน
ของตนเองด้วยภาษา HTML ได้จากหน้าต่างนี้ และเมื่อด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิก
ปุ่ม “Update” 

 
รูปที่ 3-19 

 

10. ค าสั่ง <!--pagebreak--> 
●  ในกรณีที่ข้อมูลของหน้าบล็อคมีความยาวมาก และผู้ใช้ต้องการให้ระบบท าการแบ่งหน้าให้

โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถท าได้โดยใช้ค าสั่ง <!--pagebreak--> ในมุมมองข้อมูลแบบภาษา 
HTML 

●  วิธีการที่แนะน าเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน ส าหรับผู้ใช้ที่ไม่ถนัดภาษา HTML  
○  ผู้ใช้พิมพ์สัญลักษณ์ใดๆ เพ่ือให้เห็นเด่นชัดดังรูปที่ 3-20 (หมายเลข 1) 
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○  คลิกท่ีไอคอน HTML (หมายเลข 2) จะปรากฏหน้าต่างข้อมูลในรูปแบบภาษา 
HTML มองหาส่วนที่ท าสัญลักษณ์ไว้ (หมายเลข 3) 

○  พิมพ์ค าสั่ง <!--pagebreak--> แทนที่สัญลักษณ์ท่ีท าไว้ (หมายเลข 4) 
○  คลิกปุ่ม “Update” (หมายเลข 5) โดยค าสั่งนี้จะแสดงผลก็ต่อเมื่ออยู่ในสถานะ

แสดงผลเท่านั้น 

 
รูปที่ 3-20 

 
○  จ านวนหน้าที่เกิดจากการใช้ค าสั่ง <!--pagebreak--> 1 ครั้ง จะแบ่งหน้าออกเป็น 2 

หน้า 
ถ้า 2 ครั้ง จะแบ่งหน้าออกเป็น 3 หน้า ถ้าใช้ค าสั่ง 4 ครั้ง จะแบ่งหน้าออกเป็น 5 
หน้า ดังรูปที่ 3-21 

 
รูปที่ 3-21 

 

11. การเขียนอ้างอิงเว็บไซต์ที่ถูกต้อง 
●  ศึกษาข้อมูลได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/99177 

 
------------------------------------ 
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บทท่ี 4 การใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้   
 

หลังจากท่ีได้รู้ว่าบล็อกคืออะไร สามารถท าอะไรได้บ้าง มีวิธีการสมัครสมาชิกอย่างไร สร้างบล็อกและ
ใช้เครื่องมืออย่างไรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คราวนี้ก็เข้าสู่วิธีการที่จะน าบล็อกไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ว่าสามารถ
ด าเนินการได้อย่างไร เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น จะยกตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้ และเพ่ือนครูที่ก าลังทดลองใช้กันอยู่ 
ดังนี้  

 

ขั้นที่ 1 เลือกเนื้อหาที่จะใช้  
การที่ครูผู้สอนจะใช้บล็อกเพ่ือประกอบการจัดการเรียนการสอนนั้น มิได้หมายความว่าทั้งภาคเรียน

ต้องใช้ตลอด แต่ควรเลือกใช้ในบางกรณีเพ่ือท าให้การจัดการเรียนรู้ที่ไปกระตุ้นให้การเรียนการสอนมีเทคนิค
วิธีการที่แปลกออกไป โดยมีจุดมุ่งหมายหลักๆ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในสิ่งที่เป็นประโยชน์ มิใช่ใช้อินเทอร์เน็ตเพียงแค่เล่นเกม หรือ
ใช้ในสิ่งที่ไม่ค่อยจะมีสาระมากนัก เป็นการลดการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสม 

2. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าข้อมูลตามหัวข้อที่ครูก าหนด แล้วน ามาเรียบเรียงใหม่ ซึ่งเหมือนกับ
ท ารายงานส่งครู มิได้มุ่งเน้นให้นักเรียนไปคัดลอกข้อมูลจากหนังสือ จากไฟล์ Word ไฟล์ 
PowerPoint หรือ เว็บไซต์ต่างๆ แล้วมาใส่ลงเลย 

3. เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียค่ากระดาษ ค่าหมึก ค่าเย็บเล่มส่งครู 
4. เพ่ือให้ผลงานของนักเรียนได้ถูกตรวจสอบจากผู้อ่ืนด้วย ท าให้ต้องมีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง จะละเลย

เพราะคิดว่าครูผู้สอนไม่รู้ไม่ได้ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเคารพสิทธิผู้อ่ืน 
5. เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้รู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
6. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้อื่นที่ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าต่อไป ดังนั้น ควรเลือกเนื้อหาที่ต้องมีการ

เขียนรายงานหลังจากไปค้นคว้ามา สามารถแทรกภาพได้ด้วย 
 

ขั้นที่ 2 สร้างบล็อกห้องเรียน  
สร้างข้ึนมาเพียง 1 Node ตัวอย่างเช่น http://www.thaigoodview.com/ssspoonsak ดังรูปที่ 4-

1 เป็นเพจห้องเรียนออนไลน์ที่รวบรวมผลงานทั้งหมดของครู 1 คน ประกอบไปด้วย ผลงานการใช้บล็อก
จัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ผลงานการจัดท าสื่อ รวมทั้งผลงานอ่ืนๆ ที่คุณครูมีความต้องการ
เผยแพร่บนเวทีโลกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ผลงานแต่ละชิ้นถูกเชื่อมโยง (Link) ไปยังผลงานอื่นๆ 
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รูปที่ 4-1 

 

ขั้นที่ 3 สร้างบล็อกประจ าภาคการศึกษา 
สร้างข้ึนมาเพียงภาคเรียนละ 1 Node เช่น http://www.thaigoodview.com/node/164670 ดัง

รูปที่ 4-2 

 
รูปที่ 4-2 
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ในขั้นตอนนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ ให้ครูผู้สอนสร้าง URL เพ่ือไปบอกนักเรียนว่า ครูได้สั่งงานทั้งภาคเรียน

ไว้แล้วที่ URL ไหน ไม่ว่าครูคนนั้นจะสอนกี่ห้อง กี่วิชา ใน 1 ภาคเรียน ก็สร้างเพียง 1 Node เพราะครูจะได้ไม่
ยุ่งยากในการจดจ า นักเรียนก็ไม่เกิดความสับสน พอขึ้นภาคเรียนใหม่จึงค่อยสร้าง Node ใหม่ ลองดูตัวอย่างที่ 
http://www.thaigoodview.com/node/164670 
 

ขั้นที่ 4 สร้างบล็อกส่งงาน 
ควรสร้าง 1 Node ต่อ 1 งาน เพื่อสะดวกในการส่งงานของนักเรียน และสะดวกในการตรวจงานของ

ครู เช่น งานครั้งที่ 1 ของม.6/1 คือ http://www.thaigoodview.com/node/164671 ดังรูปที่ 4-3 

 
รูปที่ 4-3 

 
ขั้นตอนนี้ครูผู้สอนต้องวางแผนการมอบหมายงานไว้ ว่าในภาคเรียนนี้จะมีงานทั้งหมดกี่ครั้ง แต่ละครั้ง

เป็นงานอะไรบ้าง นักเรียนต้องท าอย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น  
ชั้น ม. 6/1 -> งานครั้งที่ 1 | งานครั้งที่ 2 | งานครั้งที่ 3 |  ............. 

●  สร้าง Node งานครั้งที่ 1 แจ้งว่าต้องการให้นักเรียนท างานอะไร ส่งงานอย่างไร หมดเขตส่ง
เมื่อไร คะแนนเท่าไร พร้อมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ที่ต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบ ดังรูปที่ 4-3 

●  สร้าง Node งานครั้งที่ 2 แจ้งว่าต้องการให้นักเรียนท างานอะไร ส่งงานอย่างไร หมดเขตส่ง
เมื่อไร คะแนนเท่าไร พร้อมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ที่ต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบ 

●  สร้าง Node งานครั้งที่ 3 แจ้งว่าต้องการให้นักเรียนท างานอะไร ส่งงานอย่างไร หมดเขตส่ง
เมื่อไร คะแนนเท่าไร พร้อมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ที่ต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบ 

●  สร้าง Node แบบนี้จนครบ จ านวนงานทั้งหมดที่ครูต้องการมอบหมายให้นักเรียนห้อง 6/1 
จัดท าตลอดภาคการศึกษานั้นๆ 

ชั้น ม. 6/2 และห้องอ่ืนๆ ก็ด าเนินการเช่นเดียวกับชั้น ม. 6/1 
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ขั้นที่ 5 เช่ือมโยงบล็อกประจ าภาคเรียนกับบล็อกส่งงาน 
เมื่อได้ Node ประจ าภาคเรียน 1 node ตามข้ันที่ 3 และ Node ส่งงานหลาย Node ตามข้ันที่ 4 

แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ ให้น า Node ส่งงานทั้งหมดในขั้นตอนที่ 4 มาเชื่อมโยงกับ Node ในขั้นตอนที่ 3 เพ่ือให้
นักเรียนคลิกเข้าไปดูงานแต่ละครั้งของวิชาที่ตนเองเรียน โดยด าเนินการดังนี้ 

กลับไปแก้ไขที่ Node ที่สร้างไว้สั่งงานตามรูปที่ 4-2 ซึ่งตามตัวอย่างก็คือ 
http://www.thaigoodview.com/node/164670 แล้ว สร้าง Link เชื่อมโยงข้อความในหน้าที่ท าในขั้นตอน
ที่ 3 ให้มายังหน้าในขั้นตอนที่ 4 เช่น  

งานครั้งที่ 1 ม.6/1 ก็ท าลิ้งค์เชื่อมโยงไปที่ http://www.thaigoodview.com/node/164671 
งานครั้งที่ 2 ม.6/2 ก็ท าลิ้งค์เชื่อมโยงไปที่ http://www.thaigoodview.com/node/164672 

 ท าเช่นนี้จนครบทุกห้องเรียนที่สอน และครบทุกชิ้นงานที่ต้องการให้นักเรียนท างานส่ง 
 

ขั้นที่ 6 นักเรียนสมัครสมาชิก และอธิบายการเรียนการสอนสอนโดยใช้บล็อก 
นักเรียนด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

●  สมัครสมาชิกโดยตั้งชื่อตามรูปแบบที่ก าหนด และท าตามข้ันตอนวิธีการสมัคร ในบทที่ 2 
เรื่องการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ให้บริการ Blog 

●  ศึกษาวิธีการสร้างบล็อก และขั้นตอนการใช้เครื่องมือต่าง ในบทที่ 3 เรื่องการสร้าง Blog 
และการใช้งาน 

 

ขั้นที่ 7 การส่งงานของนักเรียน 
แนวทางการส่งงานของนักเรียนสามารถท าได้หลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น  

1. ให้นักเรียนท าลงในกระดาษแล้วส่งครูโดยตรง ข้อดีคือนักเรียนได้เขียนด้วยลายมือตนเอง 
2. ให้นักเรียนตอบลงในส่วนที่แสดงความคิดเห็น เหมาะส าหรับค าตอบสั้นๆ หรือแสดงความ

คิดเห็น ประมาณ 3-4 บรรทัด 
3. ให้นักเรียนสร้างบล็อกชิ้นงาน เมื่อท าเสร็จแล้วนักเรียนจะได้ URL ของแต่ละชิ้นงาน 

หลังจากนั้นให้นักเรียนมาแจ้งส่งงาน โดยคลิกที่แสดงความคิดเห็น แล้วแจ้ง URL ของบล็อก
ที่ตนเองสร้างไว้ ส าหรับการแจ้งส่งงาน นักเรียนต้องเข้าสู่ระบบ และแจ้งส่งงานให้ตรงตาม 
Node ที่ครูก าหนดไว้ในขั้นที่ 4 เช่น งานครั้งที่ 1 ห้อง 6/1 ส่งที่ 
http://www.thaigoodview.com/node/164671 ดังรูปที่ 4-3 หมายเลข 1 

ขั้นที่ 8 การตรวจงานของครูผู้สอน  
ในกรณีที่ให้ส่งงานแบบขั้นที่ 7 ข้อ 1 ครูสามารถตรวจตามปกติ 
หากให้ส่งงานแบบขั้นที่ 7 ข้อ 2 ครูสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตอบข้อความของนักเรียนได้ทันที 
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ถ้าเป็นกรณีส่งงานแบบขั้นที่ 7 ข้อ 3 ครูผู้สอนต้องคลิกเข้าไปตรวจสอบงานยังห้องที่ให้นักเรียนส่งงาน 
แล้วคลิกท่ี URL ที่นักเรียนแจ้งส่ง และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลงงานของนักเรียนแต่ละคนที่แสดงความคิดเห็น
ของแต่ละชิ้นงาน เช่น ผลงานดังรูปที่ 4-4 จาก URL : http://www.thaigoodview.com/node/160751 
และการตรวจผลงานดังรูปที่ 4-5 
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รูปที่ 4-4 
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รูปที่ 4-5 

 
ข้อควรหลีกเลี่ยง การให้คะแนนนักเรียนโดยแจ้งลงไปที่แสดงความคิดเห็น อาจจะท าให้เกิดปัญหา

ภายหลังได้ เพราะผู้ใช้ที่เข้ามาดูผลงาน อาจไม่เข้าใจกติกาการให้คะแนนที่ครูได้ตกลงกับนักเรียนไว้ 
นอกจากนั้นนักเรียนอาจมีการปรับปรุงเนื้อหาเพ่ิมเติมในภายหลัง ดังนั้นควรให้คะแนนลงในกระดาษของ
ครูผู้สอนเท่านั้น 
 

------------------------------------ 
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บทที่ 5 ท าไมต้องใช้บล็อก thaigoodview จัดการเรียนการสอน 
 

ในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าวิชาอะไรก็ตาม ถ้าจะใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนได้
ใช้บล็อกในการส่งงาน หรือครูสร้างแหล่งความรู้ให้เด็กเข้ามาค้นคว้า มีการแสดงความเห็น และอ่ืนๆ ซึ่ง
สามารถใช้บล็อกของใครก็ได้ไม่มีปัญหาอะไร เพียงแต่จะไม่สามารถดูแลกันได้ และอาจจะมีปัญหาอ่ืนตามมา
อีกก็ได้ ดังนั้นขอสรุปว่า ท าไมต้องใช้ บล็อกใน www.thaigoodview.com ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

1. www.thaigoodview.com เป็นเว็บไซต์ที่มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อการศึกษาระดับอนุบาลถึง ม.6  
2. www.thaigoodview.com เป็นเว็บไซต์ที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ท าเพ่ือเป็นสาธารณะ

ประโยชน์ทางการศึกษาส าหรับเยาวชนไทย  
3. www.thaigoodview.com เป็นเว็บไซต์ที่ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ยึดมั่นในอุดมการณ์มากว่า 10 ปี 

ไม่ใช่มาท ากันแค่ 1-2 ปี แล้วบอกว่าท าเพ่ือสาธารณะประโยชน์  
4. www.thaigoodview.com เป็นเว็บไซต์ที่ต้องการให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ส าหรับ

นักเรียนไทยโดยเฉพาะ  
5. www.thaigoodview.com เป็นเว็บไซต์ที่ต้องการให้นักเรียนได้มีแหล่งข้อมูลที่จะใช้งานในการท า

การบ้าน ท ารายงาน  
6. www.thaigoodview.com เป็นเว็บไซต์ที่ต้องการให้เยาวชนรู้จักเว็บไซต์สีขาว ไม่จ าเป็นต้องเข้าเว็บ

สีเทาหรือสีด าเสมอไป 
7. www.thaigoodview.com เป็นเว็บไซต์ที่ต้องการสร้างความเข้าใจในการคัดลอกผลงานคนอื่นมาท า

รายงานเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง เมื่อกระท าการใดไป ย่อมมีคนเข้ามาอ่าน เข้ามาเห็น ท าให้ต้องถูกตรวจสอบ 
ต่างจากการท ารายงานลงกระดาษแล้วส่งครู 

8. www.thaigoodview.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นข้อมูลทั้งหมดเกิด
จากกิจกรรมการเรียนการสอน เสมือนหนึ่งเป็นแหล่งรวมการบ้าน รายงาน ที่ครูมอบหมายให้นักเรียน
ท า ดังนั้นจึงไม่ใช่ สารานุกรม ใดๆทั้งสิ้น เพราะมีข้อผิดพลาดเสมอ ผู้อ่านต้องช่วยกันตรวจสอบ เพื่อ
ขัดเกลาเยาวชนไทย 

9. www.thaigoodview.com เป็นสังคมของครู นักเรียน และผู้ปกครองเท่านั้น นอกเหนือจากนี้ หาก
เข้ามาใช้งาน ก็เข้ามาเพ่ือช่วยกันสร้างสิ่งดีๆให้กับนักเรียนเท่านั้น 

10. www.thaigoodview.com จะมีครูแต่ละโรงเรียนที่เข้ากิจกรรมการเรียนการสอน คอยตรวจสอบ
ข้อมูลของนักเรียนเสมอ และจะคอยตักเตือนหากมีการกระท าในสิ่งที่ไม่สมควร  
 
นี่แหละครับคือเหตุผล ที่อยากจะให้ครูและนักเรียน ช่วยกันเข้ามาใช้งาน และช่วยกันสอดส่องดูแลสิ่ง

ที่ไม่เหมาะสมที่จะเกิดข้ึนจากกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดี พยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีต่างๆ กับเว็บไซต์ 
www.thaigoodview.com 

------------------------------------ 
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