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บล็อก 

บล็อก คือการบันทึกเรียงจากใหม่ไปหาเก่า, ครอบคลุมทุกเร่ือง เป็นการติดต่อสื่อสารสองทาง  

บล็อกประกอบด้วย Page, บทความ (Post), Category, การแสดงความคิดเห็น (Comment) 

ประโยชน์ของบล็อกคือมี “พื้นท่ีของตัวเอง” บนโลกออนไลน์, เป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร, ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ,

สนับสนุนการท าธุรกิจ  

ค าถามก่อนเร่ิมท าเว็บบล็อก 

1. เขียนเร่ืองอะไร ?  2. คนอ่านคือใคร ?  3. เขียนด้วยวัตถุประสงค์ใด ? 

             

• http://waymagazine.wordpress.com/

• http://infrd.wordpress.com/

• http://blytheparadize.wordpress.com/

• http://thailandstreetsoccer.wordpress.com/

• http://www.jaideetv.blogspot.com/

• http://www.blognone.com/

• http://www.jeban.com/

• http://marketingoops.com/
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เริ่มต้นท าเว็บ 

1. ไปที่เว็บไซต์ www.wordpress.com            

     

      

 

2. กรอกชื่อและพาสเวิล์ด 

                   Next

kong007@gmail.com

 

 

 

 

http://www.wordpress.com/
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3. เลือกภาษาไทย และเช็คอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ 

                        

 

4. คลิกยืนยันตัวตนในอีเมลทีล่งทะเบียน 
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5. เว็บที่เปิดสามารถด าเนินงานได้แลว้ 

 

6. ชื่อเรียกเว็บไซต์ www.thailandnec.wordpress.com  
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7. วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งาน เข้าไปที่ www.wordpress.com  

           
              
                
           

 

8. การเพิม่ข้อมูลในเว็บไซต์ คลิกที่ “เรื่อง” 

                                         

 

 

http://www.wordpress.com/
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9. ปรากฏ Pop up ท้ายหวัข้อเรื่อง คลิก “เขียนเรื่องใหม่” 

                    

 

10. พิมพ์หัวข้อ, เนื้อหา และใส่รูปภาพได้ 
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11. สามารถท าลิงค์เพื่อขยายเนื้อหาไปยังเว็บเพจหน้าอ่ืนๆ ได้ 

                    

 

12. สามารถเลือกลักษณะของลิงค์ใหม่ที่คลกิไปหาได้ ควรให้เปิดหน้าเว็บเพจใหม่ เพื่อหน้าเดิมของเว็บเราจะยังคงอยู่ 

Copy URL 
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13. สามารถเลือกคลิกทีจ่ะให้ผู้อ่านข้อมูลแสดงความคิดเห็นได้หรือไม่ ? 

                                

 

14. เมื่อกรอกข้อมูล, ใส่ภาพหรือวิดีโอ และตรวจสอบความถกูต้องเสร็จแลว้ก็คลกิ “เผยแพร่” 
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15. บทความจะถูกน าขึน้เว็บไซต์ และเผยแพร่บนโลกออนไลน์ทนัที! 

                           

 

16.  ลักษณะข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ 
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การแก้ไขเทมเพลต และการตกแต่งบล็อก 

การแก้ไขรูปแบบบล็อก (Themes) 

                   

                   

Themes
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การเลือกเทมเพลต สามารถเลือกได้แบบสุ่ม, ยอดนิยม และเรียงตามล าดับชื่อ 

                      
      

 

วิธีการเลือกใช้เทมเพลต สามารถคลิกดูก่อนได้ 
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เมื่อคลิกใช้งานแล้ว Themes จะถูกเปลี่ยนจากเดิม 

                        Theme         

 

                            Theme
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เรายังสามารถตกแต่งแก้ไข Themes ได้จากเคร่ืองมือต่างๆ เช่น พ้ืนหลัง, ส่วนหัว, ตัวเลือก  

                                                

 

การปรับแต่งส่วนหัว ต้องเตรียมภาพที่มีขนาดให้พอดีกับที่ระบบก าหนด 
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     Browse         
Choose file          
file              

                            

 

ภาพหน้าเว็บก็จะปรากฏตามที่ต้องการ 
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การใส่วิดีโอคลิป คลิกเร่ืองเขียนใหม่ และคลิกใส่วิดีโอ 

                      

                

  

สามารถเลือกที่อยู่ของวิดีโอได้ (ตามตัวอย่างเลือกจาก URL : Youtube.com) 

         URL

    Copy           
              
Youtube.com
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เปิดวิดีโอที่เลือกเพ่ือ Copy URL 

Copy

    URL

 

เมื่อปรากฏ URL แล้วคลิกเผยแพร่ 
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การดูสถิติเว็บ คลิกหน้าหลักจะปรากฏป๊อปอัพ “สถิติบล็อก” 

                                     

 

การจัดท าโพลล์ คลิก โพลล์ จะมีป๊อปอัพ “แก้ไข” 
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Save Poll

 

Poll                               
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     Add Poll
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Page | 23 
 

                          

 

การต้ังหน้า Page 
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การจัดอันดับ Rating (ให้ดาว) 

1.                          

2.          Enable for blog posts     
Enable front page

3.                          

 

คนอ่านสามารถให้ดาวกับบทความนั้นๆ ได้ 

                     Rating 
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การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 

                                     

หลัก   W

• Who

• What

• When

• Where

• Why

• Web

 

ตัวอย่าง E-Mail  

เรียน ผู้เข้ารับการอบรม โครงการ NEC ทุกท่าน 

เนื่องจากส านักบริการวิชาการได้จัดโปรแกรมทัวร์เกาหลี ในราคาพิเศษสุดเพียงท่านละ 20,900 

บาทเท่านั้น (เหลือเพียง 2 ที่นั่ง เท่านั้น) 

ผู้ใดสนใจกรุณาติดต่อ อ.นวศิษฎ์  รักษ์บ ารุง  โทร 08-1889-6941 ส านักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตามเอกสารดังแนบ 

ขอบคุณคะ  

นุ้ย 
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