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Wordpress.com Plug In / Add On 
 

 นอกจาก Widget ต่าง ๆ ท่ี Wordpress มีใหแ้ลว้ ยงัสามารถน า Add On อ่ืน ๆ มาใชก้บั
บลอ็กไดอี้กดว้ย ซ่ึงจะอธิบายเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี  
 

การน าภาพ Profile จาก Facebook มาใช้แทนภาพ Author / ผู้เขียน 
 

 หากว่าเป็นสมาชิก Facebook อยูแ่ลว้ และไม่อยากใหเ้กิดการเสียเวลาในการเปล่ียนภาพ
ของเจา้ของบลอ็กบ่อย ๆ ก็สามารถใชภ้าพ Profile มาใชแ้ทนได ้เปล่ียนคร้ังเดียวไดถึ้ง 2 เวบ็ไซด ์ถือ
ว่าคุม้ค่าเลยทีเดียว 
 

 เขา้ไปท่ี  ข้อมูลส่วนตวั  ---- > สร้างเคร่ืองหมายข้อมูลส่วนตวั  ซ่ึงจะอยูด่า้นขวาล่างสุด 
ถา้หากว่าหาไม่เจอ ใหเ้ขา้ไปท่ีลิงกน้ี์  http://www.facebook.com/badges/profile.php  ส าหรับ
เคร่ืองหมายขอ้มลูส่วนตวั ท่ีสามารถน ามาใชไ้ดก้บั Wordpress.com จะมีอยูส่องรายการคือ แถบป้าย
ขอ้มลูส่วนตวั และแถบป้ายรูปภาพ ส่วนรายการอ่ืน ๆ ไม่สามารถแสดงผลท่ี Wordpress.com ได ้ใน
ท่ีน้ีจะแนะน าวิธีน าภาพ Profile  จาก Facebook ไปใชแ้ทน ภาพ Author ในบลอ็ก  

 
 

 เลือก แถบป้ายข้อมูลส่วนตวั แลว้ไปท่ี  แก้ไขแถบป้ายนี ้ เพื่อแกไ้ขการแสดงผล 
 

 

คลิกเพื่อแกไ้ข 

 

http://www.facebook.com/badges/profile.php%20สำหรับ
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 เลือกการแสดงผลไดต้ามตอ้งการ แต่หากขอ้มลูท่ีใหไ้วท่ี้ Facebook เป็นภาษาไทย การ
แสดงผลจะเป็นภาษาท่ีอ่านไม่ออก จึงขอแนะน าใหเ้ล่ียงท่ีจะเลือกการแสดงผลของรายการท่ีเป็น
ภาษาไทย หรือในทางท่ีดีท่ีสุดคือ เลือกเพียง รูปภาพประจ าตวั ก็พอ ส่วนการจดัวางจะใหจ้ดัวางใน
รูปแบบใดก็เลือกไดเ้ลย จากนั้นก็กดบนัทึก 
 

 
 

 เมื่อบนัทึกการเปล่ียนแปลงเรียบร้อยแลว้ ใหค้ดัลอกโคด้ท่ีได ้ไปวางท่ี Widget > 
ข้อความ ใน Wordpress.com  รูป Profile จาก Facebook ก็จะไปแสดงผลท่ีหนา้บลอ็กโดยอตัโนมติั  
 

 
 
  
  

คดัลอกโคด้ท่ีน่ี 

 

เน่ืองจากมีขอ้มลูท่ีเป็นภาษาไทยการ

แสดงผลจึงเป็นภาษาท่ีอ่านไม่ออก 
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 ซ่ึงจะปรากฏภาพ Profile ดงัภาพขา้งล่างน้ี   
 

 
 

 และเพื่อไม่ใหม้ีขอ้ความเกะกะดงัภาพขา้งบน ก่อนจะน าโคด้ไปวางท่ี Widget > 
ขอ้ความ ใหล้บขอ้ความท่ีเป็นสีแดงดงัภาพขา้งล่างออกไปก่อน   
 

 
 

 เป็นอนัจบขั้นตอนการน าภาพ Profile จาก Facebook มาใชแ้ทนภาพ Author ในบลอ็ก 
 

 
การน าภาพในอัลบั้มภาพจาก Facebook มาแสดงทีห่น้าบล็อก  

ขอ้ความท่ีไม่ตอ้งการ 

 

ลบขอ้ความท่ีไม่ตอ้งการ 
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 วิธีการน าภาพในอลับั้มภาพจาก Facebook มาแสดงท่ีหนา้บลอ็ก จะคลา้ยกบัการน าภาพ 
Profile มาใช ้ เขา้ไปท่ี  http://www.facebook.com/badges/profile.php     
 

 
 

 เลือก แถบป้ายรูปภาพ แลว้ไปท่ี  แก้ไขแถบป้ายนี ้ เพื่อแกไ้ขการแสดงผล 
 

 
 

 เลือกการแสดงผลไดต้ามตอ้งการ ทั้งการจดัวางและจ านวนรูปภาพ ซ่ึงสามารถเลือก
จ านวนรูปภาพท่ีตอ้งการแสดงผลไดสู้งสุด 8 ภาพ ซ่ึงภาพท่ีจะแสดงผลจะเป็นภาพล่าสุดท่ีถกูโพสต ์
โดยภาพท่ีจากอลับั้มภาพจาก Facebook จะแสดงผลท่ีบลอ็กไดก้็ต่อเม่ืออลับั้มภาพนั้นถกูตั้งค่าความ
เป็นส่วนตวัไวใ้หส้ามารถชมไดทุ้กคน 
 

   

 ส าหรับการแกไ้ขการตั้งค่าอลับั้มภาพใน Facebook ใหไ้ปท่ีอลับั้มภาพท่ีตอ้งการ
แสดงผล แลว้เลือก แก้ไขข้อมูลอลับั้ม จากนั้นเปล่ียนการตั้งค่าความเป็นส่วนตวั เป็น ทุกคน 
 

คลิกเพื่อแกไ้ข 

 

เลือกการแสดงผล 

 

ตวัอยา่งภาพ 

 

http://www.facebook.com/badges/profile.php
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 เมื่อบนัทึกการเปล่ียนแปลงเรียบร้อยแลว้ ใหค้ดัลอกโคด้ท่ีได ้ไปวางท่ี Widget > 
ข้อความ ใน Wordpress.com  รูป Profile จาก Facebook ก็จะไปแสดงผลท่ีหนา้บลอ็กโดยอตัโนมติั
เหมือนกบัภาพ Profile  
 

 
 
  

เปล่ียนการตั้งค่าความเป็นส่วนตวั 

 

คดัลอกโคด้ท่ีน่ี 
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 และเพ่ือไม่ใหมี้ขอ้ความเกะกะอลับั้มภาพท่ีแสดง ใหล้บขอ้ความท่ีเป็นสีแดงดงัภาพ
ขา้งล่างน้ีออกไป ส่วนตรงช่ือจะไม่ลบก็ได ้
 

 
 

 ขา้งล่างน้ีเป็นตวัอยา่งภาพท่ีแสดงผลท่ีหนา้บลอ็ก ซ่ึงสามารถลิงกไ์ปท่ีอลับั้มเต็มใน 
Facebook ได ้
 

 

ลบขอ้ความท่ีไม่ตอ้งการ 
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การน าสมุดเยีย่มจาก Slide.com มาใส่ในบล็อก 
 
 เพ่ือใหผู้ท่ี้เขา้ชมบลอ็กมีท่ีส าหรับลงช่ือเยีย่ม ในท่ีน้ีขอแนะน าวิธีการน าสมุดเยีย่มจาก 
Slide.com มาใช ้ก่อนอ่ืนตอ้งไปสมคัรสมาชิก http://slide.com  ซ่ึงในท่ีน้ีจะไม่ขออธิบายวิธีการสมคัร 
เน่ืองจากเช่ือว่าทุกท่านสามารถสมคัรไดด้ว้ยตนเอง จากนั้นลงช่ือเขา้ใช ้แลว้ท าตามขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ีไดเ้ลย  
 

 
 
 

 เลือกสร้างสมุดเยีย่ม จากนั้นกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้นและสามารถดดัแปลงสมุด
เยีย่มใหเ้ป็นแบบของตนเองไดต้ามใจชอบ จากนั้นกดบนัทึกเพ่ือรับโคด้ 

 
 

  

เลือกสร้างสมุดเยีย่ม 

 

กรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น 
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 จากนั้นเลือกเวบ็ไซดท่ี์ตอ้งการใชส้มุดเยีย่มน้ี ซ่ึงจะมีรายการเวบ็ไซดต่์าง ๆ อยูท่างดา้น
ขวามือ ในท่ีน้ีจะเลือก Wordpress.com เพื่อหลีกเล่ียงการถกูส่งไปในท่ีท่ีไม่ตอ้งการ ควรคดัลอกโคด้
ไปวางจะดีกว่า ซ่ึงในท่ีน้ีจะไปวางท่ีเร่ืองใหม่ หรือ หนา้ใหม่ก็ได ้ 
 

 
  

 เม่ือน าสมุดเยีย่มไปใส่ในบลอ็กจะไดส้มุดเยีย่มดงัภาพขา้งล่างน้ี 
 

 
  

คดัลอกโคด้น้ีไปวางท่ี  wordpress 
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การน า Chatroll มาใช้กับบล็อก 
 

 เน่ืองจากมีปัญหากบั Meebo ซ่ึงเป็น Widget หน่ึงของ Wordpress.com ท่ีมีคุณสมบติั
เป็น Chat Box หรือกล่องสนทนา จึงมองหา Live Chat ตวัอ่ืนซ่ึงอาจจะไม่เหมือนกนันกั แต่ก็สามารถ
น ามาใชแ้ทนกนัได ้Live Chat ท่ีว่าก็คือ Chatroll  วิธีการน ามาใชก้็ไม่ยาก เพียงเขา้ไปท่ี 
http://chatroll.com/signup  จากนั้นท าตามขั้นตอนขา้งล่างน้ี ซ่ึงในท่ีน้ีจะแนะน าวิธีการสมคัรเขา้ใช้
จาก Facebook  
 

 
 

 จะตอ้งอนุญาตให ้Facebook เช่ือมต่อกบั Chatroll  
 

 
 

คลิกท่ีน่ีเพื่อขอเขา้ใช ้Chatroll 

 

คลิกท่ีน่ีเพื่ออนุญาต 

 

http://chatroll.com/signup
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 เลือก Create a new live event เพื่อสร้างหอ้งแชตใหม่ 
 

 
 

 ใส่ช่ือหอ้งแชต  จากนั้นกด Continue เพ่ือท าขั้นตอนต่อไป 
 

 
 

 เลือกบลอ็กท่ีตอ้งการน าไปใช ้ในท่ีน่ีจะเลือก Wordpress.com 
 

 
 

คลิกท่ีน่ี 

 

ใส่ช่ือหอ้งแชตท่ีน่ี 
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การใช้สัญญาอนุญาตกับบล็อก 
 

 ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) คือองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไรจดัตั้ง
ข้ึนขยายขอบข่ายของการใชส่ื้อต่างๆ ใหก้วา้งข้ึนโดยไม่จ  ากดัท่ีสญัญาอนุญาตของส่ือนั้นๆ สญัญา
อนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ จะเอ้ือใหมี้การใชส่ื้อทั้งทางภาพ เสียง ขอ้มลู โดยการแบ่งแยกสญัญา
อนุญาตยอ่ยออกส าหรับการแจกจ่ายและการใชข้อ้มลู โดยการอา้งอิงถึงเจา้ของลิขสิทธ์ิเดิม  
  

 สญัญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ช่วยใหเ้จา้ของลิขสิทธ์ิสามารถใหสิ้ทธิบางส่วนหรือ
ทั้งหมดแก่สาธารณะ ในขณะท่ียงัคงสงวนสิทธิอ่ืนๆไวไ้ด ้โดยการใชส้ญัญาอนุญาตหลายหลาก
รูปแบบ ซ่ึงรวมถึง การยกใหเ้ป็นสาธารณสมบติัหรือสญัญาอนุญาตแบบเปิดทั้งหลาย โดยมี
จุดประสงคเ์พ่ือหลีกเล่ียงการเกิดปัญหาลิขสิทธ์ิต่อการแบ่งปันสารสนเทศ 
 

 รายละเอียดของแต่ละสญัญาอนุญาตนั้น ข้ึนอยูก่บัรุ่นของสญัญา และประกอบไปดว้ย
ตวัเลือกจากส่ีเง่ือนไข 
 แสดงที่มา (Attribution - by) : อนุญาตใหผู้อ่ื้นท าซ ้า แจกจ่าย หรือแสดงและน าเสนอ
ช้ินงานดงักล่าว และสร้างงานดดัแปลงจากช้ินงานดงักล่าว ไดเ้ฉพาะกรณีท่ีผูน้ั้นไดแ้สดงเครดิตของ
ผูเ้ขียนหรือผูใ้หอ้นุญาตตามท่ีระบุไว ้
 ไม่ใช้เพือ่การค้า (Noncommercial - nc) : อนุญาตใหผู้อ่ื้นท าซ ้า แจกจ่าย หรือแสดงและ
น าเสนอช้ินงานดงักล่าว และสร้างงานดดัแปลงจากช้ินงานดงักล่าว ไดเ้ฉพาะกรณีท่ีไม่น าไปใช้
ในทางการคา้ 
 ไม่ดดัแปลง (No Derivative Works - nd) : อนุญาตใหผู้อ่ื้นท าซ ้า แจกจ่าย หรือแสดง
และน าเสนอช้ินงานดงักล่าวในรูปแบบท่ีไม่ถกูดดัแปลงเท่านั้น 
 อนุญาตแบบเดียวกนั (Share Alike - sa) : อนุญาตใหผู้อ่ื้นแจกจ่ายงานดดัแปลง ได้
เฉพาะกรณีท่ีช้ินงานดดัแปลงนั้นเผยแพร่ดว้ยสญัญาอนุญาตท่ีเหมือนกนัทุกประการกบังานตน้ฉบบั 
(ดู copyleft) 
 

 เง่ือนไขเหล่าน้ีสามารถใชป้ระกอบไดม้ากท่ีสุด 6 แบบ ไดแ้ก่ 
 

 แสดงท่ีมา (cc-by) 
 แสดงท่ีมา-ไม่ใชเ้พื่อการคา้ (cc-by-nc) 
 แสดงท่ีมา-ไม่ใชเ้พื่อการคา้-ไม่ดดัแปลง (cc-by-nc-nd) 
 แสดงท่ีมา-ไม่ใชเ้พื่อการคา้-อนุญาตแบบเดียวกนั (cc-by-nc-sa) 
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 แสดงท่ีมา-ไม่ดดัแปลง (cc-by-nd) 
 แสดงท่ีมา-อนุญาตแบบเดียวกนั (cc-by-sa) 

 

 จะเห็นไดว้่า ทุกแบบลว้นมกีารแสดงท่ีมา (by) เสมอ 
 

 ผูอ่ื้นสามารถน าผลงานไปใชต่้อไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาต เพียงแต่ตอ้งท าตามเง่ือนไขท่ี
ก  าหนดไว ้หากจะน าไปใชน้อกเหนือจากท่ีก  าหนด ก็จ  าเป็นตอ้งติดต่อเพื่อขออนุญาตอีกที   (ท่ีมา : 
http://th.wikipedia.org )  
 

 วิธีการติด CC ใหก้บับลอ็กก็ไม่ยาก โดยเขา้ไปท่ี 
http://creativecommons.org/choose/?lang=th  จากนั้นเลือกลกัษณะการอนุญาตท่ีตอ้งการ 
 

 
 

 ใส่รายละเอียดเก่ียวกบัผลงานท่ีตอ้งการใชส้ญัญาอนุญาต 
 

 

http://th.wikipedia.org/
http://creativecommons.org/choose/?lang=th
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 เลือกรูปแบบของสญัญาอนุญาตท่ีตอ้งการใหแ้สดงท่ีบลอ็ก  
 

 
 

 จากนั้นคดัลอกโคด้ไปวางท่ี Widget > ขอ้ความ กจ็ะปรากฏสญัญาครีเอทีฟคอมมอนส์ท่ี
บลอ็ก 
 

 
 

 ภาพขา้งล่างน้ีเป็นตวัอยา่ง สญัญาท่ีปรากฏท่ีบลอ็ก 
 

 
 

ตวัอยา่งรูปแบบท่ี

เลือก 

 



                                             คู่มือการใชง้าน Blog ท่ี Wordpress.Com 
 

ส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   61 

 

 จากนั้นคดัลอกโคด้ท่ีไดไ้ปวางท่ี Widget > ขอ้ความ ในหนา้ Dashboard/หนา้หลกั ท่ี 
Wordpress.com   
 

 
 

 เมื่อน าไปวางท่ี Wordpress.com แลว้ จะปรากฏลิงกไ์ปท่ีหอ้งแชตตามภาพขา้งล่างน้ี 
 

 
 

คดัลอกโคด้ท่ีน่ี 
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การน า QR Code มาใช้กับบล็อก 
 

 เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงบลอ็กไดง่้ายข้ึน จึงแนะน าใหน้ า QR Code มาใชก้บับลอ็ก โดยเขา้
ไปท่ี http://qrcode.kaywa.com/   จากนั้นกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใหค้รบถว้น ก็จะได ้QR Code มาติด
บลอ็ก  ซ่ึงสามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบั QR Code เพ่ิมเติมไดท่ี้ 
http://beta.i3.in.th/content/view/313  
 

 
 

 โดยคดัลอกโคด้ไปวางท่ี Widget > ขอ้ความ กจ็ะได ้QR Code ติดบลอ็กดงัภาพขา้งล่าง
น้ี 
 

 

คดัลอกโคด้ท่ีน่ี 

 

เลือกขนาด 

 

ใส่ URL ของบลอ็ก 

 

http://qrcode.kaywa.com/
http://beta.i3.in.th/content/view/313



