
 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

1 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 

 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอก
โรงเรียนเลมนี้ เปนคูมือสําหรับการเรียนรูใชงานเว็บบล็อกของ Gotoknow.org  ซึ่งเปนเว็บไซต
ใหบริการระบบบล็อกเพื่อการจัดการความรูสําหรับกลุมคนทํางานและชุมชนนักปฏิบัติ (community  
of practice) ของประเทศไทย และมีบทบาทในการเปนขุมความรูรวมของไทย อีกทั้งยังเปนพื้นที่เสมือน
ใหสมาชิกสาขาอาชีพตางๆ มารวมตัวกันเพื่อถายทอดความรูและประสบการณลงในระบบบล็อก  โดย
เว็บบล็อกของ Gotoknow.org อยูในความดูแลของ สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) 
ซ่ึงเปนองคกรที่ไมหวังผลกําไร 

 คูมือนี้สามารถใชเปนคูมือประกอบการอบรมการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการ
ความรู และสามารถใชศึกษาดวยตนเองไดอีกทางหนึ่ง  โดยมีเนื้อหาเหมาะสําหรับผูเริ่มตนใชงาน  
อยางไรก็ตาม มีขอแนะนําสําหรับผูศึกษาคูมือ ควรมีพ้ืนฐานและมีขอปฏิบัติตาม ดังนี้ 

1. ผูศึกษาตองมีความรูและมีสามารถใชงานระบบ windows XP เบื้องตนได 
2. ผูศึกษาตองสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได 
3. ใหผูศึกษาทําการศึกษาสาระสําคัญของเว็บบล็อก ไดแก จุดประสงค และขอบขาย

เนื้อหา แผนการเรียนรู ทําแบบทดสอบกอนการเรียนรู 
4. ใหผูศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนของแตละหัวขอ โดยเริ่มตนจากหัวขอแรก จนถึง

หัวขอสุดทาย 
5. หลังเสร็จสิ้นการเรียนรูในแตละบท ใหตอบคําถามทายบท ทุกบท 
6. หากไมเขาใจในหัวขอท่ีผานมา ใหกลับไปทบทวนเนื้อหาในหัวขอท่ีไมเขาใจใหชัดเจน 

      สิ่งที่ผูเรียนรูตองเตรียม 
1. วางแผนการใชงานเว็บบล็อกวา ตองการบันทึกในเรื่องใดเปนหลัก 
2. เตรียมขอมูลเรื่องแรกที่จะบันทึกลงบล็อก 
3. รูปภาพที่จะนําลงบล็อก  (รวมใสโฟลเดอรไว 1 โฟลเดอร) ประกอบดวย 

o รูปที่จะแสดงเปนสัญสักษณ เชน รูปตัวเอง ฯลฯ ขนาดกวางยาว 120x160 
pixels และความจุนอยกวา 1 MB 

o รูปที่จะใสลงในบันทึกแตละเรื่อง  
4. เตรียมตั้งชื่อ UserName   
5. เตรียม Password สําหรับการเขาระบบ  
6. เตรียม E-mail  Address ของผูใชงาน 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

2 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 

 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
เลมนี้ มุงหวังใหผูศึกษาทราบถึงความเปนมาและประโยชนของการใชงานเว็บบล็อก รวมถึง
สามารถสมัครเปนสมาชิกบล็อก ใชงานเว็บบล็อกเพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณตาง ๆ 
และสามารถสืบคนขอมูลของผูอื่นในบล็อกที่เปนประโยชนเพ่ือการศึกษาเรียนรูและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในกลุมผูใชงานเว็บบล็อก อันหมายถึงการจัดการความรูผานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 
ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการนําความรูท่ีไดรับจากการแลกเปลี่ยนไปพัฒนางานในหนาที่ตอไป 
 

 

 
 

คู มือนี้ประกอบดวยเนื้อหา  11  หัวขอ   ใช เวลาในการศึกษา   12  ช่ัวโมง   ดังนี้  
1 สาระสาํคัญของเว็บบล็อก    ใช เวลา  30 นาที  

2 เริ่มตนสมัครเปนสมาชิก    ใช เวลา  1 ชม .  

3 เมนูการใชงานเบื้องตน    ใช เวลา  1 ชม .  

4 จัดการประวั ติของเรา    ใช เวลา  1 ชม .  

5 ใส รูปถายประจําบล็อก    ใช เวลา  1 ชม .  

6 สรางบล็อก      ใช เวลา  1 ชม .  

7 เริ่มตนเขียนบันทึก     ใช เวลา  1 ชม .  

8 การใสภาพในบันทึกของเรา  ใช เวลา  2  ชม .  

9 ออกจากระบบ- เขาสูระบบ   ใช เวลา  30 นาที  

10 คนหาสิ่งที่สนใจในบล็อก  Gotoknow ใช เวลา  1 ชม .  

11 แพลนเน็ต  (รวมบล็อก)  ใช เวลา  2 ชม .  
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

3 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
      

วันที่/
เวลา 

เน้ือหา/
สาระ 

จุดประสงค 
การเรียนรู 

วิธีการ การวัดผล/
ประเมินผล 

สื่อ/อุปกรณ 

30 
นาที 

ประโยชน
และความ
เปนมาของ
เว็บบล็อก 

เพ่ือความเขาใจถึงความ
เปนมาเบื้องตน รวมถึง
ประโยชนของการใชงาน
เว็บบล็อก 

ศึกษาคูมือและทํา
ความเขาใจ 

คําถามทายบท -คูมือการใชงาน
เว็บบล็อก 

1 ชม. เริ่มตน
สมัครเปน
สมาชิก 

เพ่ือใหเขาใจวธิีการ
สมัครและสามารถสมัคร
เปนสมาชิกเวบ็บล็อกได 

ศึกษาคูมือและ
ปฏิบัตติาม 

คําถามทายบท -คอมพิวเตอร 
-อินเทอรเน็ต 
-คูมือการใชงาน
เว็บบล็อก 

1 ชม. เมนูการใช
งาน
เบื้องตน 

สามารถใชงานเมนูของ
เว็บบล็อก Gotoknow 
ในเบื้องตนได 

ศึกษาคูมือและ
ปฏิบัตติาม 

คําถามทายบท -คอมพิวเตอร 
-อินเทอรเน็ต 
-คูมือการใชงาน
เว็บบล็อก 

1 ชม. จัดการ
ประวตั ิ

สามารถจัดการและ
บันทึกประวัตขิองตนเอง
ในเวบ็บล็อกได 

ศึกษาคูมือและ
ปฏิบัตติาม 

คําถามทายบท -คอมพิวเตอร 
-อินเทอรเน็ต 
-คูมือการใชงาน
เว็บบล็อก 

1 ชม. ใสรูปถาย
ประจํา
บล็อก 

สามารถปรับแตงรูปภาพ
และนํารูปภาพประจําตัว
ไปใสในบล็อกได 

ศึกษาคูมือและ
ปฏิบัตติาม 

คําถามทายบท -คอมพิวเตอร 
-อินเทอรเน็ต 
-คูมือการใชงาน
เว็บบล็อก 

1 ชม. สรางบล็อก เขาใจหลักการและ
สามารถสรางบล็อกของ
ตนเองในเวบ็บล็อก 
Gotoknow ได 

ศึกษาคูมือและ
ปฏิบัตติาม 

คําถามทายบท -คอมพิวเตอร 
-อินเทอรเน็ต 
-คูมือการใชงาน
เว็บบล็อก 

1 ชม. เริ่มตน
เขียน
บันทึก 

มีความเขาใจในวิธีการ
เขียนบันทึก และ
สามารถเริ่มตนเขียน
บันทึกครั้งแรกของ
ตนเองลงในบล็อกได 

ศึกษาคูมือและ
ปฏิบัตติาม 

คําถามทายบท -คอมพิวเตอร 
-อินเทอรเน็ต 
-คูมือการใชงาน
เว็บบล็อก 
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4 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

   
วันที่/
เวลา 

เน้ือหา/
สาระ 

จุดประสงค 
การเรียนรู 

วิธีการ การวัดผล/
ประเมินผล 

สื่อ/อุปกรณ 

2 ชม.  การใสภาพ
ในบันทึก 

เขาใจวธิีการนําภาพไป
จัดเก็บไวในบล็อกและ
สามารถนําภาพที่
ตองการนําเสนอไปใสใน
บันทึกของตนเองได 

ศึกษาคูมือและ
ปฏิบัตติาม 

คําถามทายบท -คอมพิวเตอร 
-อินเทอรเน็ต 
-คูมือการใชงาน
เว็บบล็อก 

30 
นาที 

ออกจาก
ระบบ – 
เขาสูระบบ 

มีความรูเขาใจและเห็น
ถึงความจําเปนที่ตองมี
การเขา - ออกระบบ
อยางถูกตอง 

ศึกษาคูมือและ
ปฏิบัตติาม 

คําถามทายบท -คอมพิวเตอร 
-อินเทอรเน็ต 
-คูมือการใชงาน
เว็บบล็อก 

1 ชม. คนหาสิ่งที่
นาสนใจ 

เขาใจและสามารถคนหา
บันทึกหรือสิ่งที่ตองการ
อานในเว็บบลอ็ก 
Gotoknow ได 

ศึกษาคูมือและ
ปฏิบัตติาม 

คําถามทายบท -คอมพิวเตอร 
-อินเทอรเน็ต 
-คูมือการใชงาน
เว็บบล็อก 

2 ชม.  แพลนเน็ต มีความเขาใจในหลักการ
ของแพลนเนต็ สามารถ
สรางแพลนเนต็และ
สามารถนําบนัทึกที่
สนใจเขาสูแพลน เน็ตได 

ศึกษาคูมือและ
ปฏิบัตติาม 

คําถามทายบท -คอมพิวเตอร 
-อินเทอรเน็ต 
-คูมือการใชงาน
เว็บบล็อก 
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5 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
1.  เว็บบล็อกคืออะไร 
 ก.  เว็บไซตท่ีใหบริการดานความบันเทิง 
 ข.  เว็บไซตท่ีใหบริการดานการเขียนบันทึก 
 ค.  เว็บไซตสําหรับนําเสนอขอมูลตามที่ผูสรางตองการ 
 ง.  โปรแกรมสําหรับใชงานรวมกับระบบอินเทอรเน็ต 

2.  เนื้อหาในเว็บบล็อกมีขอจํากัดในการนําเสนอหรือไม 
 ก.  ไมมีขอจํากัด  นําเสนอไดทุกรูปแบบและทุกเรื่องที่ตองการ 
 ข.  มีขอจํากัด  เพราะนําเสนอไดเพียงงานวิชาการ 
 ค.  ไมมีขอจํากัด  นําเสนอไดทุกรูปแบบและทุกเรื่อง ท่ีไมทําใหผูอื่นเดือดรอน 
 ง.  มีขอจํากัดบางสวน เชน ไมควรนําเสนอในเรื่องตลกขบขัน 

3.  การใชงานเว็บบล็อก จําเปนตองใชระบบใดบาง 
 ก.  เครือ่งคอมพิวเตอรท่ีไมตองเชื่อมกับระบบใด ๆ ท้ังสิ้น 
 ข.  เครื่องคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมระบบเครือขาย (Lan) 
 ค.  เครื่องคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมกับระบบอินเทอรเน็ต 
 ง.  เครือ่งคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมกับระบบอินทราเน็ตเพียงอยางเดียว 

4.  รหัสตัวเลขและตัวอักษรที่สุมออกมาจากระบบ  ควรจดบันทึกไวเพื่ออางอิงใวสําหรับ 
      ใชในครั้งตอไปหรือไม 
 ก.  ควรจดบันทึกไวเพ่ือกันลืม 
 ข.  ควรจดบันทึกไว เนื่องจากตองนํามาใชยืนยันอีก 
 ค.  ควรจดบันทึกไว เนื่องจากหากจํารหัสเพื่อเขาระบบไมได จะตองนํามาใชยืนยัน 
 ง.  ไมจําเปน เพราะเปนการสุมขึ้นมาเพือ่ยืนยันวา มีการปอนขอมูลโดยมนุษย  
              ไมใชการปอนขอมูลเพ่ือสมัครโดยระบบอัตโนมัติ 

5.  หนาที่อยางหนึ่งของศูนยรวมขอมูลที่ถูกตองคือขอใด  
ก.  แสดงใหเห็นประวัติของเจาของบล็อก 

 ข.  แสดงใหเห็นถึงหัวขอหรือชื่อของบล็อกและแพลนเน็ต 
 ค.  ใชสําหรับแกไขประวัติ 
 ง.  ใชสาํหรับการเริ่มตนเขียนบันทึก 
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6 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

6.  การนําไฟลข้ึนไปเก็บในเว็บไซต เรียกวาการจัดการในลักษณะใด 
 ก.  การ Setup  
 ข.  การ Install 
 ค.  การ UP Load 
 ง.  การ Down Lode 

7.  ในการบันทึกประวัติของเรา สิ่งที่ไมควรใหแสดงออกสูสาธารณะในระบบอินเทอรเน็ต คือขอใด 
 ก.  อีเมลแอดเดรส 
 ข.  หมายเลขโทรศัพท 
 ค.  ชือ่จังหวัดที่เจาของบล็อกอาศัยอยู 
 ง.  สถานที่ทํางานของเจาของบล็อก 

8.  การใสรูปถายประจําบล็อก ที่แสดงใหเห็นตัวตนของผูเขียน ควรใชภาพใด 
 ก.  ภาพสัญญลักษณ 
 ข.  ภาพของเจาของบล็อก 
 ค.  ภาพการตูน 
 ง.  ภาพถายคูของเจาของบล็อกกับผูอื่น 

9.  บล็อก เปรียบเสมือนสมุด 1 เลม   ดังนั้น ควรบันทึกในลักษณะใด 
 ก.  ควรบันทึกไดหลายเรื่องที่แตกตางกันในหลาย ๆ แนวทาง  
 ข.  ควรบันทึกไดหลายเรื่องที่แตกตางกัน เพียงแนวทางเดียว 
 ค.  ควรบันทึกไดในเรื่องเดียวกัน ในหลาย ๆ แนวทาง 
 ง.  ควรบันทึกไดในเรื่องเดียวกัน เพียงแนวทางเดียว 

10.  หากผูบันทึก มีความชอบเรื่องการเลี้ยงสัตว และการทําอาหาร ควรมีบล็อกก่ีบล็อก 
 ก.  มี 1 บล็อก  แตมีหลายบันทึก 
 ข.  มี 2 บล็อก  แตละบล็อกบันทึกรวมทั้ง 2 เรื่อง 
 ค.  มี 1 บล็อก แตละบล็อกมีบันทึกเพียงเรื่องเดียว หากตองการเขียนเรื่องอื่นที่ 

      นอกเหนือจากนี้ ใหสมัครสมาชิกใหม 
ง.  มี 2 บล็อก แตละบล็อกแยกบันทึกบล็อกละ 1 เรื่อง 
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11.  ในการบันทึกเนื้อหาลงในบล็อกของเรา ประโยคเดน หมายถึงขอใด 
 ก.  ประโยคที่เปนตัวแทนของเนื้อหาทั้งหมดได 
 ข.  ประโยคที่อานแลวเกิดความประทับใจในขอความนั้น 
 ค.  ประโยคที่เสริมหรือขยายความเนื้อหาในบล็อก 
 ง.  ประโยคในบรรทัดแรกของบันทึกนั้น 

12.  การจัดหมวดหมูของบันทึก มีขอดีอยางไร 
 ก.  ชวยทําใหบันทึกของเราเปนที่นาสนใจ 
 ข.  ทําใหบันทึกเขาไปรวมอยูในหมวดหมูท่ีถูกตองในภาพรวม 

      ของ Gotoknow เพ่ืองายตอการสืบคน 
ค.  ทําใหบันทึกเขาไปรวมอยูในหมวดหมูท่ีถูกตอง และเราสามารถ 
      เขาไปบันทึกเพิ่มเติมไดงาย 
ง.  เปนเพียงการกําหนดคาไวสําหรับการสืบคนในอนาคต 

13.  ข้ันตอนแรกของการใสภาพในบันทึกคือขอใด 
 ก.  การโหลดภาพใสในไฟลอัลบ้ัม 
 ข.  การสรางบันทึก 
 ค.  การแกไขบันทึก 
 ง.  การนํา Link ของไฟลในไฟลอัลบ้ัมมาใสในการแทรกภาพ  

14.  ภาพที่นํามาใส จะถูกเก็บไวในที่ใด 
 ก.  ในตัวบันทึกเอง 
 ข.  ไฟลอัลบ้ัม 
 ค.  แพลนเนต็ 
 ง.  อยูในบล็อกของบันทึกนั้น ๆ 

15.  ข้ันตอนสุดทายของการใสภาพในบันทึกคือขอใด 
 ก.  การเตรียมภาพ 
 ข.  การสรางบันทึก 
 ค.  การโหลดภาพใสในไฟลอัลบ้ัม 
 ง.  การนํา Link ของไฟลในไฟลอัลบ้ัมมาใสในการแทรกภาพ 
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16.  เหตุใดจึงตองมีการออกจากระบบ เม่ือตองหยุดใชงานเปนเวลานาน โดยยังไมออกจาก 
        เว็บบล็อก Gotoknow 
 ก.  เพ่ือปองกันระบบขัดของ 
 ข.  เพ่ือปองกนัเครื่องคอมพิวเตอรแฮงคจากการหยุดใชงานเปนเวลานาน 
 ค.  เพ่ือปองกนัไมใหผูอื่นเขามาใชงานบล็อกของเรา ในนามของเราเอง 
 ง.  เพ่ือปองกันมิใหผูอื่นเขามาอานบล็อกของเราโดยไมไดรับอนุญาต 

17.  การเขาระบบ เหตุใดจึงตองมีการพิมพรหัสสุม 
 ก.  เพ่ือปองกันผูอื่นที่ไมไดรับอนุญาตเขามาใชงานบล็อกของเรา 
 ข.  เพ่ือเปนการยืนยันความสมบูรณของรหัสผาน 
 ค.  เพ่ือเปนการปองกันไวรัสเขาไปสูระบบของ Gotoknow 
 ง.  เพ่ือปองกันการเขาระบบจากการล็อกอินโดยอัตโนมัติ จากการใชโปรแกรม 

     ถอดรหัส และไมใชการปอนจากมือของมนุษย 

18.  การคนหาขอความ/บันทึก ใน Gotoknow  ใชความสามารถในการสืบคนจากเว็บใด 
 ก.  จากเว็บของ Gotoknow  เอง 
 ข.  จากเว็บ Yahoo 
 ค.  จากเว็บ Google 
 ง.  จากเว็บ Thai Search 

19.  แพลนเน็ตคืออะไร 
 ก.  แหลงรวมบันทึกที่เราสนใจเขาไปอาน 
 ข.  แหลงรวมบันทึกที่ผูอื่นสนใจเขาไปอานมากที่สุด 
 ค.  แหลงรวมขอมูลท้ังหมดใน Gotoknow 
 ง.  แหลงรวมบันทึกที่มีคนเขาไปบันทึกโตตอบพรอมกันมากที่สุด 

20.  หากรวบรวมบันทึกที่เราสนใจ เขามาไวในแพลนเน็ตแลว เราจะสามารถแกไขบันทึก 
        ของผูอืนไดหรือไม 
 ก.  ไมสามารถแกไขได  
 ข.   สามารถแกไขไดทันที 
 ค.   สามารถแกไขได เมื่อแกไขแลวตองแจงเจาของบันทึกดวย 
 ง.   สามารถแกไขได โดยตองขออนุญาตเจาของบันทึกกอน 
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แนวคิด 

  บล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) เปนเว็บไซตสําหรับเขียนบันทึกเลา
เรื่องราวประจําวันเพื่อสื่อสารความรูสึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ ความรู และขาวสาร ในเรื่อง
ท่ีผูเขียนทานหนึ่งๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ   ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ทําใหบล็อกตางกับเว็บ
บอรด และเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิดที่สื่อสารออกไป ซึ่งสวนใหญอยูใน 
ลักษณะของบุคคลที่หนึ่ง   เปนการบงบอกถึงความเปนตัวตนของผูเขียนไดเปนอยางดี จึงทําให
บล็อคเปนสื่อท่ีนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในนานาประเทศ  

• 27% ของ internet user อาน blog 
• 20.1 ลาน blog (ต.ค.50) 
• เพ่ิมขึ้น 70,000 blog ทุกวัน 
• เปนสิ่งที่ทําใหเว็บ เติบโตเร็วท่ีสุด ณ ตอนนี้ 

จุดประสงคของการเรียนรู 
 เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับเว็บบล็อกและที่มาของเว็บบล็อก 
Gotoknow.org 

หัวขอเนื้อหา 
1.  เว็บบล็อกคืออะไร 
2.  ลักษณะของเว็บไซตที่เปนบล็อก  
3.  เกี่ยวกับ GotoKnow.org 
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1. เว็บบล็อกคืออะไร 

   เว็บบล็อก คือการใหบริการอยางหนึ่งในการใชงานอินเทอรเน็ต โดยการใหบริการ
พ้ืนที่สําหรับการบันทึกสิ่งที่ผูใชงานหรือสมาชิกบล็อกเห็นวา เปนประโยชนในการบันทึก ท้ังตอ
ตนเองและตอสังคม   
   จันทวรรณ   ปยะวัฒน (http://gotoknow.org/blog/tutorial/3, 2549) ผูดูแลเว็บบล็อก 
GotoKnow.org ไดอธิบายความหมายของบล็อกวา บล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) เปน
เว็บไซตสําหรับเขียนบันทึกเลาเรื่องราวประจําวันเพื่อส่ือสารความรูสึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ 
ความรู และขาวสารในเรื่องที่ผูเขียนทานหนึ่งๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ ซ่ึงลักษณะดังกลาวนี้ทําให
บล็อกตางกับเว็บบอรด และเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิดที่ส่ือสารออกไป ซ่ึงสวนใหญ
อยูใน ลักษณะของบุคคลที่หนึ่ง เปนการบงบอกถึงความเปนตัวตนของผูเขียนไดเปนอยางดีทีเดียว จึงทํา
ใหบล็อกเปนสื่อที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในนานาประเทศ  

2.  ลักษณะของเว็บไซตท่ีเปนบล็อก สังเกตไดงายๆ จากลักษณะตางๆ ดังนี้คือ  
• มีการบันทึกเนื้อหาโดยเจาของบล็อกอยางสม่ําเสมอ  
• ขอมูลจะถูกจัดไวอยางเปนระเบียบ คือรายการลาสุดจะถูกแสดงไวดานบนสุดของเว็บ

เพจ แลวไลลําดับยอนหลังตามวันเวลาการเขียนไปเรื่อยๆ  
• มักจะมีการลิงคไปหาบล็อกอื่นที่ผูเขียนสนใจหรือไดเสนอความคิดเห็นโยงตอจาก

ขอเขียนที่เขาอางถึง ดังนั้น นอกจากบล็อกจะใชในการเขียนและเผยแพรเร่ืองราวตางๆ 
แลว ก็ยังเปนแหลงรวมลิงคที่เจาของบล็อกนั้นๆ ใชเปนฐานเพื่อเสริมตอความรูอยูเปน
ประจํา ไมวาจะเปนลิงคของบล็อกอื่นๆ หรือลิงคของเว็บไซตก็ตาม  

• บันทึกที่เขียนไวในบล็อกมักจะมีการแยกแยะเปนกลุมเนื้อหาตามหัวขอหลักๆ ที่ผูเขียน
สรางขึ้น เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูอาน ที่สนใจในบันทึกที่มีความสัมพันธ
กันในใจความหลัก  

• และเมื่อผูอานไดรับความรูตางๆ จากผูเขียนบล็อกแลว ผูอานมักจะมีการเสนอความ
คิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อเปนการตอยอดความรูและเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางกลุมผูอานและผูเขียนบล็อก 

 บล็อกแตละบล็อกจะมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน เชน บล็อกที่เกี่ยวกับการจัดการความรู บล็อก
ดานการพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย บล็อกดานการทําธุรกิจอีคอมเมิรส เปนตน การสรางจุดยืนของ
บล็อกเชนนี้ และมีการเขียนที่เปนประจําสม่ําเสมอ จะทําใหบล็อกเปนที่นาสนใจติดตามจากผูอาน
มากมาย 
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 สวน  blogs.moomoolive.com (http://blogs.moomoolive.com/about/ , 2549) ใหความหมาย 
ของบล็อกไววา บล็อกเปนกระบอกเสียงของคุณเองในเว็บ และเปนพื้นที่สําหรับเก็บและแลกเปลี่ยนสิ่ง
ที่คุณสนใจ ไมวาจะเปนความเห็นเกี่ยวกับการเมือง ไดอารีสวนบุคคล หรือลิงกไปยังเว็บไซตที่คุณ
ตองการจดจํา ผูคนจํานวนมากใชบล็อกเพื่อจัดระเบียบความคิดของตัวเอง ในขณะที่บางคนมีผูฟงนับพัน
ที่มีอิทธิพล จากทั่วโลก นักสื่อสารมวลชนมืออาชีพและสมัครเลนใชบล็อกเพื่อเผยแพรขาว สวน
นักเขียนบันทึก สวนบุคคลใชบล็อกเพื่อแสดงความคิดของตน 
 เว็บไซตโฮสโดเมน  (http://www.host-domain.info/blog,2549) ใหความหมายของคําวา 
Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต โดยเนื้อหาของ blog นั้น
จะครอบคลุมไดทุกเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องราวสวนตัว หรือเปนบทความเฉพาะดานตาง ๆ เชน เร่ือง
การเมือง เร่ืองกลองถายรูป เร่ืองกีฬา เร่ืองธุรกิจ เปนตน โดยจุดเดนที่ทําใหบล็อกเปนที่นิยมก็คือ ผูเขียน
บล็อก จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใสลงไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแหง จะมีอิทธิพล
ในการโนมนาวจิตใจผูอานสูงมาก แตในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อใหอานกันในกลุม
เฉพาะ เชนกลุมเพื่อน ๆ หรือครอบครัวตนเอง   มีหลายครั้งที่เกิดความเขาใจกันผิดวา Blog เปนไดแค
ไดอารี่ออนไลน แตในความเปนจริงแลว ไดอารี่ออนไลนเปรียบเสมือน เนื้อหาประเภทหนึ่งของบล็อก
เทานั้น เพราะบล็อกมีเนื้อหาที่หลากหลายประเภท ตั้งแตการบันทึกเรื่องสวนตัวอยางเชนไดอารี่ หรือ
การบันทึกบทความที่ผูเขียนบล็อกสนใจในดานอื่นดวย ที่เห็นชัดเจนคือ เนื้อหาบล็อกประเภท วิจารณ
การเมือง หรือการรีวิวผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ตัวเองเคยใช หรือซ้ือมานั่นเอง อีกทั้งยังสามารถแตกแขนงไป
ในเนื้อหาในประเภทตาง ๆ อีกมากมาย ตามแตความถนัดของเจาของบล็อก ซ่ึงมักจะเขียนบทความเรื่อง
ที่ตนเองถนัด หรือสนใจเปนตน   จุดเดนที่สุดของ Blog ก็คือ มันสามารถเปนเครื่องมือส่ือสารชนิดหนึ่ง 
ที่สามารถสื่อถึงความเปนกันเองระหวางผูเขียนบล็อก และผูอานบล็อกที่เปนกลุมเปาหมาย ที่ชัดเจนของ
บล็อกนั้น ๆ ผานทางระบบ comment ของบล็อกนั่นเอง 
 ธั ญ ศั ก ดิ์  ณ  น ค ร ( http://www.oknation.net/blog/BlueSoDa/2008/09/16/entry-1 
/comment, 2549)   กลาวถึงการใชงานบล็อกไววา ผูใชงานบล็อกจะแกไขและบริหารบล็อกผานทาง
เว็บเบราวเซอรเหมือนการใชงานและอานเว็บไซตทั่วไป โดยจะมีรูปแบบบริหารบล็อกที่แตกตางกัน 
เชนบางระบบที่มีบรรณาธิการของบล็อก ผูเขียนหลายคนจะสงเรื่องเขาทางบล็อก และจะตองรอให
บรรณาธิการอนุมัติใหบล็อกเผยแพรกอน บล็อกถึงจะแสดงผลในเว็บไซตนั้นได ซ่ึงจะแตกตางจาก
บล็อกสวนตัวที่จะใหแสดงผลไดทันที  ผูเขียนบล็อกในปจจุบันจะใชงานบล็อกในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งไมวา ติดตั้งซอฟตแวรของตัวเอง หรือใชงานบล็อกผานทางเว็บไซตที่ใหบริการบล็อก  สําหรับ
ผูอานบล็อกจะใชงานไดในลักษณะเหมือนอานเว็บไซตทั่วไป และสามารถแสดงความเห็นไดใน
สวนทายของแตละบล็อกโดยอาจจะตองผานการลงทะเบียนในบางบล็อก นอกจากนี้ผูอานบล็อก
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สามารถอานบล็อกไดผานระบบฟด ซ่ึงมีใหบริการในบล็อกทั่วไป ทําใหผูใชสามารถอานบล็อกได
โดยตรง ผานโปรแกรมตัวอ่ืนโดยไมจําเปนตองเขามาสูหนาบล็อกนั้น 

 สรุปใหงาย ๆ ส้ัน ๆ ก็คือ Blog คือเว็บไซตที่มีรูปแบบเนื้อหาเปนเหมือนบันทึกสวนตัว
ออนไลน มีสวนของการ comments และก็จะมี link ไปยังเว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย 

3. เกี่ยวกับ GotoKnow.org 

  ความเปนมาของ GotoKnow.org  จันทวรรณ ปยะวัฒน (http://gotoknow.org/blog 
/tutorial/44448?class=yuimenuitemlabel, 2549) 
 GotoKnow.org ยอมาจาก The Gateway of Thailand's Online Knowledge Management   
GotoKnow.org เปดใหบริการตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 โดยเปนเว็บไซตที่ใหบริการระบบบล็อก
เพื่อการจัดการความรูสําหรับกลุมคนทํางานและชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) ของประเทศ
ไทย และมีบทบาทในการเปนขุมความรูรวมของไทย อีกทั้งยังเปนพื้นที่เสมือนใหสมาชิกสาขาอาชีพ
ตางๆ มารวมตัวกันเพื่อถายทอดความรูและประสบการณลงในระบบบล็อก  
 สําหรับการบริหารจัดการ GotoKnow.org นั้น ในชวง 3 ปแรกของการดําเนินงานไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณในพัฒนาระบบและบริหารจัดการจากสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม 
(สคส.) อีกทั้งในชวงกอนหมดทุนในปที่ 3 ไดมีการรับเงินบริจาคจากสมาชิก GotoKnow.org เพื่อสมทบ
ทุน "กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ GotoKnow.org / Learners.in.th" ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนเงิน 157,422.15 
บาท  และ ณ ปจจุบัน GotoKnow.org ไดรับการสนับสนุนหลักจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงเปนทุนสนับสนุนในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการเปนระยะเวลา 3 ป  

 วัตถุประสงคของ GotoKnow.org  
  สงเสริม "การแลกเปลี่ยนเรียนรู" ซ่ึงเปนกิจกรรมดานการจัดการความรู ดวยการใชงานเว็บ
ล็อก (weblog) สูการเสริมสรางให "คนไทยมีสุขภาวะที่ยั่งยืน" หมายถึง คนไทยมีความสุขสี่ดาน ไดแก 
กาย จิต สังคม และปญญา 
 จัดเตรียมพื้นที่เสมือนและเครื่องมือสําหรับ "ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice)" 
เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมคนทํางานในสาขาอาชีพตางๆ 
 สนับสนุนการเขียนเรื่องเลาเราพลัง (storytelling) จากประสบการณและการเรียนรูของ
ผูเขียนเอง เพื่อเปนประโยชนใหแกผูอานไดนําไปประยุกตใชหรือจุดประกายความคิดเพื่อใหตอยอด
ความรูในกิจกรรมการทํางานและกิจกรรมอื่นๆ ของผูอานตอไป 
 สนับสนุนการใหเกียรติแกเจาของความรูโดยไมสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียน ภาพ 
เสียง และสื่อมัตติมีเดีย โดยทุกวิธี ไมวาจะเปนการนําบันทึก ภาพ เสียง และสื่อมัลติมีเดียใน GotoKnow 
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ไปเขียนหรือนําเสนอที่อ่ืนโดยอางวาเปนของตนเอง หรือการนําบทความหรือขอความ ภาพ เสียง และ
ส่ือมัตติมีเดียจากที่อ่ืนมาเขียนใน GotoKnow โดยอางวาเปนผูเขียนเองก็ตาม การกระทําเหลานี้เรียกวา
เปน "การโจรกรรมทางวรรณกรรม" (Plagiarism)   

 การพัฒนา GotoKnow.org  
 GotoKnow.org ไดติดตั้งซอฟตแวรที่มีช่ือวา KnowledgeVolution  ซ่ึงเปนระบบการจัดการ
ความรูระดับองคกร (Open-Source Web-Based Enterprise Knowledge Management System) ช้ินแรก
ของประเทศไทย ที่พัฒนาโดยทีมงาน UsableLabs และโดยเริ่มแรกของการพัฒนานั้น ไดรับการ
สนับสนุนหลักจาก มูลนิธิสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) สถาบันกองทุนวิจัย
แหงชาติ (สกว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 
 KnowledgeVolution เปนซอฟแวรที่พัฒนาในรูปแบบเผยแพรรหัสตนฉบับ (Source Code) 
หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา open-source ใหผูที่สนใจไมวาจะเปนองคกรใดๆ สามารถนําไปติดตั้งใชงาน
ทั้งในเครือขายแบบ Intranet หรือ Internet โดยไมมีคาใชจายใดๆ ไดที่ http://KnowledgeVolution.org 
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สรุปทายหนวยที่ 1 

1. เว็บบล็อกคืออะไร 
 บล็อก คือการใหบริการอยางหนึ่งในการใชงานอินเทอรเน็ต โดยการใหบริการพื้นที่
สําหรับการบันทึกสิ่งที่เจาของบล็อกตองการ  ปจจุบันมีผูใหบริการบล็อกในระบบอินเทอรเน็ต
เปนจํานวนมาก ท่ัวโลก  และบล็อกคือสิ่งที่ทําใหระบบอินเทอรเน็ตเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว 

2.  ลักษณะของเว็บไซตท่ีเปนบล็อก สังเกตไดงายๆ จากลักษณะตางๆ ดังนี้คือ  
 มีการบันทึกเนื้อหาโดยเจาของบล็อกอยางสม่ําเสมอ เปนระเบียบ แยกแยะกลุมเนื้อหา 
รวมถึงมีการลิ้งคไปหาเนื้อหาอื่นในบล็อกของผูอื่นได  นอกจากนี้ ผูเขาไปอานบล็อกยังสามารถ
แสดงความคิดเห็นตอเนื้อหานั้น ๆ ไดดวย  

3. เกี่ยวกับ GotoKnow.org 
 Gotoknow.org เปนเว็บไซตท่ีใหบริการบล็อก เพ่ือการจัดการความรูสําหรับกลุม
คนทํางานในประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม 
(สคส.) ท้ังนี้ ไดมีการสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกบล็อกไดบอกเลาเรื่องราวความสําเร็จในการ
ทํางานเพื่อแบงปนในกลุมสมาชิกดวยกัน ซึ่งถือวาเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 
 
ขอคิดทายหนวยที่ 1 
 จากการศึกษาหนวยท่ี 1 ผานมาจะเห็นวา เว็บบล็อก เปนการใหบริการเว็บไซต 
ในรูปแบบของสมุดบันทึก  ท่ีเจาของบล็อกสามารถบันทึกสิ่งตาง  ๆ ตามที่ตองการลงไป  
เพ่ือเผยแพรใหกับผูอานที่สนใจทั่วไปไดรับทราบขอบันทึกนั้น ๆ  
 ในสวนของเว็บบล็อก Gotoknow.org คือผูใหบริการบล็อกสําหรับสาธารณะ  
โดยไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) เพ่ือใหบริการ
สมาชิกทั่วไป โดยสวนใหญคือคนไทย เพ่ือสงเสริมการแบงปนความรูในสังคมไทยนั่นเอง 
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1.  เว็บบล็อกคืออะไร 
 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
 
2.  เว็บบล็อก ตางจากเว็บบอรดอยางไร 
 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
3.  Gotoknow.org  เก่ียวของกับการจัดการความรูอยางไร 
 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
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แนวคิด 
 การใชงานเว็บบล็อก ไมวาจะเปนของผูใหบริการบล็อกรายใดก็ตาม สิ่งแรกที่มีความ
จําเปนคือการเขาไปเปนสมาชิกของบล็อกนั้น ๆ เสียกอน เปรียบเสมือนการที่จะเริ่มปฏิบัติงาน
หรือการเขารวมกิจกรรมใด ๆ ทางสังคม ผูเขารวมกิจกรรมแตละราย จะถูกนับวาเปนสมาชิก 
ในกลุมนั้น ๆ    

จุดประสงคของการเรียนรู 
 เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการสมัครเปนสมาชิก
ของเว็บบล็อก Gotoknow.org และสามารถสมัครเปนสมาชิกของเว็บบล็อก Gotoknow.org ได 
ดวยตนเอง 

หัวขอเนื้อหา 
1. วิธีเลือกลักษณะของการสมัครสมาชิก 
2. การกรอกขอความในหนาตางการสมัครสมาชิก 
3. รหัสตัวเลขสุม 
4. การเขาสูระบบเมื่อสมัครเปนสมาชิกสําเร็จ 
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1.  วิธีเลือกลักษณะของการสมัครสมาชิก 
 เริ่มตนเมื่อเขาไปในเว็บของ  Gotoknow ท่ี  http://www.gotoknow.org                      
จะพบหนาเว็บ  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นใหลองศึกษารูปแบบของเว็บบล็อก ลองอานบันทึกในบล็อกของสมาชิกที่เห็นวานาสนใจ  
จนเขาใจรูปแบบการใหบริการเว็บบล็อกนี้แลว  ก็เริ่มสมัครเปนสมาชิกกันไดเลย โดยคลิกที่   
 “สมัครสมาชิก”  จะพบกับหนาตางของการเลือกลักษณะของสมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มีกรอบใหเลือก 3 ลักษณะของสมาชิก คือ คนทํางาน  นักเรียนนักศึกษา และนักวิจัย  ท้ังนี้ 
เ พ่ื อแยกหมวดหมู ของผู ใ ช บริ ก าร ให ชั ด เ จน   ในที่ นี้ เ ร า จะ เลื อกสมั ครในลั กษณะ              
ของคนทํางาน ใหเลือกคลิกที่ “คนทํางาน ลงทะเบียนที่นี่”   
 

 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

18 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  การกรอกขอความในหนาตางการสมัครสมาชิก 
จะพบกับหนาตางของการสมัครสมาชิก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เริ่มกรอกขอความลงไปได  โดยเริ่มตั้งแต ช่ือที่ใชในการเขาระบบ  และ รหัสผาน  ซึ่งตอง
พิมพซ้ํา 2 ครั้ง  ตามดวย ช่ือจริง และ นามสกุล ของผูสมัคร และ อีเมลแอดเดรส   ทายสุดคือ
คําหลัก  ซึ่งนาจะเปนประโยคเดนของเรื่องที่เราจะนํามาบันทึกในบล็อก เชน เราจะสมัครบล็อกนี้
เพ่ือบันทึกเกี่ยวกับเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ัวไป ในที่นี้ ผูเขียนใชคําหลักวา  “แลกเปล่ียน
เรียนรู” 

3. รหัสตัวเลขสุม 
 ในสวนสุดทายของหนาลงทะเบียนคือ “รหัสตัวเลข” จะเปนตัวเลขและตัวอักษรที่สุม
ออกมาจากระบบ  โดยตัวเลขและตัวอักษรจะเปลี่ยนไปตลอด  ใหกรอกรหัสตัวเลขเขาไป          
ตามตัวเลขและตัวอักษรที่ปรากฏ เมื่อปอนขอมูลครบแลว  ใหคลิกที่ปุม “ลงทะเบียน”  



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

19 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

4. การเขาสูระบบเมื่อสมัครเปนสมาชิกสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หากชื่อท่ีใชในการเขาระบบของเราไมซ้ํากับใคร ก็จะเขาสูหนาเขาระบบทันที โดยจะมี
ขอความในแถบสีเขียวแจงวา “การสมัครสมาชิกเสร็จสิ้นสมบูรณ กรุณาเขาสูระบบ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นใหกรอกชื่อท่ีใชในการเขาระบบ  รหัสผาน  ตามดวยรหัสตัวเลข  แลวคลิกเมาส ท่ี  
“เขาระบบ”   



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

20 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

สรุปทายหนวยที่ 2 

 ในหนวยท่ี 2 มีหัวขอหลัก ๆ ท่ีตองเรียนรูเพ่ือใหสามารถสมัครเปนสมาชิก ดังนี้ 
1. การเลือกลักษณะของการสมัครเปนสมาชิก  โดยในสวนนี้แนะนําใหเลือกลักษณะ

ของ “คนทํางาน 
2. การกรอกขอความในหนาตางการสมัครสมาชิก  ใหกรอกขอมูลใหครบถวน 

โดยเฉพาะ E-mail Address ท่ีตองใช E-mail ของเราจริง ๆ  
3. รหัสตัวเลขสุม คือรหัสตัวเลขที่ระบบสุมออกมาใหเรากรอก เพ่ือเปนการยืนยันวา 

นี่คือการกรอกขอมูลโดยมนุษย มิใชการกรอกขอมูลโดยระบบอัตโนมัติ  โดย
ระบบตัวเลขสุมนี้ เปนการปองกันการเขาระบบโดยใชโปรแกรมอัตโนมัติ 

4. การเขาสูระบบเมื่อสมัครเปนสมาชิกสําเร็จ  คือการเริ่มปอนชื่อท่ีใชในการเขา
ระบบและรหัสผาน เพ่ือยืนยันการเขาระบบของ Gotoknow 

 
ขอคิดทายหนวยที่ 2 

  จะเห็นวา ขั้นตอนของการสมัครสมาชิกเว็บบล็อกของ Gotoknow.org ไมยาก
เกินไปนัก  มีสิ่งที่ตองพึงระมัดระวังคือ การที่ผูสมัครตองสนใจในการจดจํา User Name และ 
PassWord ของตนเองใหได  เพราะหากจําไมไดจะไมสามารถเขาระบบและเขียนบล็อกของตนเอง
ได ซึ่งหากเกิดกรณีนี้ จําเปนตองเสียเวลาสมัครใหมอีกครั้ง และตองใช UserName ใหม เพราะ 
UserName เดิม บล็อก Gotoknow.org จะถือวาเปนสมาชิกอยูแลว จะใชชื่อซ้ําไมได  นอกจากนี้ 
รหัสตัวเลขที่ระบบตองการใหผูใชงานปอนในตอนเขาระบบ จะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่มีการเขาระบบ 
จึงไมจําเปนตองจํารหัสตัวเลขนี้ 

 

 

 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

21 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
 
 

1.  ใหทานเขียน UserName และ Password ของทาน 
 
........................................................................................................................................................... 
 
2.  E-mail Address ของทานคืออะไร 
 
........................................................................................................................................................... 
 
2.  ในการเลือกลักษณะของสมาชิก  ทานเลือกในหัวขอใด 
 
........................................................................................................................................................... 
 
3.  หากชื่อในการเขาระบบที่พิมพเขาไปในขณะสมัคร มีผูอ่ืนใชแลว จะแกไขอยางไร 
 
........................................................................................................................................................... 
 
4.  คําหลัก มีไวเพื่ออะไร 
 
................................................................................................................................................. 
 
5.  รหัสตัวเลขจําเปนตองจดบันทึกไวเพื่อกันลืมหรือไม 
 
........................................................................................................................................................... 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

22 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
 
แนวคิด 
 การใชงานโปรแกรมในลักษณะวิชวล (การใชงานที่สามารถเลือกหัวขอท่ีตองการโดยใช
ภาพหรือตัวอักษรเปนเมนูใหเลือกโดยตรง) ผูใชงานจําเปนตองศึกษาเมนูการใชงานเบื้องตนกอน 
เพ่ือความสะดวกในการเลือกใชงานแตละเมนู ในสวนของ เว็บบล็อก Gotoknow.org  เชนกัน จะมี
เมนูสําหรับเลือกใชงาน  การเรียนรูหนาที่ของแตละหัวขอในเมนู จะชวยใหสามารถใชงาน เว็บ
บล็อก Gotoknow.org  ไดรวดเร็วย่ิงขึ้น 

จุดประสงคของการเรียนรู 
 เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการใชงานเมนูเบื้องตน
ของเว็บบล็อก Gotoknow.org และสงผลใหสามารถใชงานเว็บบล็อก Gotoknow.org  ไดรวดเร็ว
และสะดวกยิ่งขึ้น 

หัวขอเนื้อหา 
1. ศูนยรวมขอมูล 
2. เมนูรวม 
3. เมนูบล็อก 
4. เมนูแพลนเน็ต 
5. เมนูไฟอัลบ้ัม 
6. เมนู ถามตอบ 
7. เมนูเว็บอางองิ 
8. เมนูประวัติ 
9. เมนูแผงควบคุม 
10. เมนูคําสําคัญและผูชวย 

 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

23 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

1. ศูนยรวมขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เราก็จะสามารถเขาสูระบบได  ในครั้งแรกจะเขาสูหนา ศูนยรวมขอมูล กอน  เราลองมา   
ดูวาภายในในสวนของ ศูนยรวมขอมูล มีอะไรที่นาสนใจบาง 

2. เมนูรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในสวนแรกคือ เมนูรวม ซึ่งจะเปนการเรียกดูขอมูลในภาพรวมทั้งหมด เชน เมื่อเลือก       

ท่ี  บล็อก   บันทึกทั้ งหมด   จะสามารถมอง เห็นบันทึกทั้ งหมดของสมาชิกทุกคน                     
ใน Gotoknow.org  โดยเรียงตั้งแตคนที่บันทึกลาสุด ไปจนถึงเกาที่สุด  ซึ่งจะมีจํานวนมากมาย
มหาศาล  ในสวนอื่น ๆ ก็เชนกัน  จะเปนการแสดงในภาพรวมทั้งหมด 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

24 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 

 
 
 
ลองมาดูเมนูในสวนของเรา

บาง ในที่นี้จะมีหัวเมนูวา        “เมนู
สําหรับ  nonformal”  ซึ่งหมายถึง
เมนูของผูเขียนเอง จะเห็นวามีหลาย
หัวขอใหเลือก อันดับแรก 
มาดู “ศูนยรวมขอมูล”  

 
 
 
 

 
 เมื่อเลื่อนเมาสไปชี้ใน
สวนของ  “ศูนยรวมขอมูล”     
ก็จะมีเมนูยอยเกิดขึ้น 2 สวน 
คือ  แสดง  และ  ตกแตงศูนย
ร ว ม ข อ มู ล   ใ น ส ว น ข อ ง      
การแสดงนั้น ก็คือหนาปจจุบัน
ท่ี กํ า ลั ง แ ส ด ง อ ยู นั่ น เ อ ง       
สวนหัวขอ “ตกแตงศูนยรวม
ขอมูล” มีไวสําหรับการปรับ 
แตงรูปแบบหนาตาของศูนย  

           รวมขอมูลใหสวยงาม 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

25 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 3. เมนูบล็อก 
 

เ ม นู ต อ ม า คื อ 
บล็อก ในที่นี้จะมีเพียง
ตั ว เ ลื อก  “สร า งบล็ อก
ใหม” เทานั้น  เนื่องจาก 
เ ร า ยั ง ไม มี บ ล็ อ กขอ ง 
เราเอง 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  เมนูแพลนเน็ต 
ในสวนของ แพลนเน็ต (รวมบล็อก) กลาวงาย ๆ คือเปนหองสําหรับรวบรวมบล็อก 

ท่ีเราสนใจ (เหมือนกับการจําลองบล็อกของคนอื่นที่เราสนใจเขามาอยูในหองอีกหองหนึ่ง โดยเมื่อ
มีการเปล่ียนแปลงขอมูลในบล็อกตนฉบับ ขอมูลในหองนี้ก็จะเปล่ียนแปลงไปดวย) เราสามารถ
สรางแพลนเน็ตไดหลายแพลนเน็ต และตั้งชื่อไดตามความตองการ เชน แพลนเน็ตรวมเรื่องสัตว
เลี้ยง ก็เปนหองรวมบล็อกของคนที่เขียนบล็อกเรื่องสัตวเลี้ยง แพลนเน็ตเรื่องการวิจัย ก็เปนหอง
รวมบล็อกของคนที่เขียนบล็อกเรื่องงานวิจัย เปนตน 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

26 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

5. เมนูไฟอัลบั้ม 
ตอมาคือ ไฟลอัลบั้ม  สวนนี้คือแหลงเก็บแฟม ขอมูลท่ีเราสามารถนําขึ้นมาฝากไวใน

gotoknow.org อาจเปน
ไฟลขอมูลท่ีตองการเผยแพร 
ไฟล รูปภาพที่ เ ร าตองการ
นําเสนอรูปภาพก็ได  โดยจะมี
เมนูยอยใหแสดงใหเห็นถึง
ไฟล ท้ังหมดที่ เรานําเขาไป
ฝากไวใน Gotoknow.org    มี
สวนของเมนูสําหรับนําไฟล 
ขอมูลขึ้น และสวนของการ
ตกแตงหนาตาของไฟลอัลบ้ัม
ใหสวยงาม 

 
    6. เมนู ถามตอบ 

 
 เมนูตอมาคือ 
ถามตอบ  ส วนนี้ ทํ า
หน า ที่ เ ห มื อ น ตู ใ ส
คําถามที่ผูใชงานบล็อก
คนอื่น ๆ สามารถสง
คําถาม   ถึงเรา ซึ่งอาจ
เ ป น เ รื่ อ ง ส อบถ าม
เกี่ ยวกับขอมูล ท่ี เ ร า
บันทึกลงในบล็อกของ
เรา และผูอานเกิดขอ
สงสัย โดยเมื่อเราอาน

คําถามแลว เราสามารถตอบกลับไดเลย นอกจากนี้เรายังสามารถตกแตงหนา   เมนูคําถามและ
คําตอบของเราไดอีกดวย 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

27 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

7. เมนูเว็บอางอิง 
ตอมาคือ เว็บอางอิง ซึ่ง
หม า ยถึ ง เ ว็ บที่ เ ร า ใ ช
สําหรับการอางอิงตาง ๆ 
เ ชน  เ รื่ อ งที่ บันทึกใน
บล็อกของเรา  หรืออาจ
เปนเว็บที่ เราเขาไปใช
งานบอย ๆ  โดยในเมนู
จะมีสวนใหเราสามารถ
เพ่ิมชื่อเว็บอางอิงได 

 
 

8. เมนูประวัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในสวนของเมนู ประวัติ จะมีเมนูยอยใหเลือกอีกหลายเมนู  เริ่มตั้งแต การแสดงหนา

ประวัติ  การ แกไขประวัติสวนตัว  การเปล่ียนรหัสผาน  การใสรูปถายประจําตัวของเรา           
และปดทายดวยการที่เราสามารถเขาไปตกแตงหนาประวัติของเราใหสวยงาม  



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

28 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
9. เมนูแผงควบคุม 
 

สุดทายของเมนูคือ แผงควบคุม ซึ่ง
จะเปนการเปดหนาแผงควบคุมขึ้นมาใหม
ทันที 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในหนาของแผงควบคุม จะมีเมนู แผงควบคุม เพ่ิมขึ้นมา  โดยจะเปนเมนูยอยสําหรับ
จัดการหัวขอ  บล็อก   แพลนเน็ต   คําสําคัญ   และ ผูชวย  โดยในสวนอื่น ๆ จะคลาย ๆ          
กับเมนูหลัก แตมีสวนหนึ่งที่นาสนใจคือ คําสําคัญและผูชวย 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

29 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

10. เมนูคําสําคัญและผูชวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
คําสําคัญ จะมีเมนูยอยเรื่อง จัดการคําสําคัญ และ จัดการกลุมคําสําคัญ  โดยคําสําคัญที่วานี้

คือคําที่ใชเปนคําหลัก และสามารถใชคนหาบันทึกที่เราตองการได โดยยึดคําสําคัญนี้เปนหลัก เชน 
หากเขียนบันทึกเรื่อง การจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส โดยองคการบริหารงานสวนทองถิ่น 
คําสําคัญอาจใชคําวา การศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส  หรือ ทองถิ่นกับการศึกษา  เปนตน 
 

 
เมนูสุดท ายของแผงควบคุม  คือ 
ผู ช ว ย  ซึ่ ง เ มนู นี้ เ หม า ะสํ า ห รั บ
ผูบริหารที่ไมคอยมีเวลาเขียนบล็อก 
แตสามารถเขียนโนตสั้น ๆ ใหผูชวย
ไปเขียนขยายความในบล็อกให   โดย
ผูชวยสามารถเขาระบบในบล็อกของ
ผูบริหารดวยชื่อของผูบริหารแตใช 

     รหัสผานของผูชวยเอง 
 
 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

30 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

สรุปทายหนวยที่ 3 
 เมนูการใชงานเบื้องตน คือสิ่งสําคัญที่ตองเรียนรู เพ่ือใหสามารถใชงานบล็อก 
Gotoknow ไดอยางสะดวก  โดยมีท้ังสิ้น 10 เนื้อหา  ไดแก 

1. ศูนยรวมขอมูล  คือหนาที่แสดงขอมูลของสมาชิกที่จําเปนสําหรับการใชงานบล็อก 
โดยจะแสดงใหเห็นถึงบล็อกและบันทึก ไฟลตาง ๆ ท่ีมีการโหลดเขาไปเก็บในบล็อก 
และคําถามคําตอบ ท่ีมีการสอบถามเจาของบล็อกจากสมาชิกอื่น 

2. เมนูรวม  คือเมนูหลักที่รวบรวมเมนูยอยเกี่ยวกับการจัดการบล็อก นอกจากนี้ยังมีเมนู
สําหรับเจาของบล็อก  โดยในที่นี้จะอธิบายเฉพาะเมนูของเจาของบล็อกเปนหลัก 

3. เมนูบล็อก  คอืเมนูสําหรับจัดการกับบล็อกของสมาชกิเอง  โดยเมือ่เปดใชในครั้งแรก
จะมีเพียงสวนของการสรางบล็อกใหมใหเลือกเทานัน้  แตเมื่อมีการสรางบล็อกแลว  
ในสวนนี้จะแสดงชื่อบล็อกที่สรางขึ้นใหเลือกเขาไปใชบล็อกนั้น ๆ ได 

4. เมนูแพลนเน็ต  ในครั้งแรกจะมีเพียงการสรางแพลนเน็ตใหม โดยแพลนเน็ต คือหอง
สําหรับเลือกรวบรวมบันทึกที่เราสนใจเขามาไวในนี้ 

5. เมนูไฟอัลบ้ัม  เปนสวนที่ทําหนาที่ในการจัดการกับไฟลท้ังหมดที่มีการโหลดเขามา
เก็บในบล็อกนี้ 

6. เมนู ถามตอบ  ทําหนาที่เหมือนตูไปรษณียท่ีเก็บจดหมายที่สมาชิกอื่นเขียนติดตอเรา
เขามา  เราสามารถเขามาอานและตอบจดหมายไดในที่นี้ 

7. เมนูเว็บอางองิ  เปนเสมือนหองเก็บรายชื่อแอดเดรสของเว็บตาง ๆ ท่ีใชอางอิงใน
ขอเขียนในบันทึกของเรา 

8. เมนูประวัติ  จะมีเมนูยอยอีกหลายเมนูสําหรับจัดการกับประวัติของเรา 
9. เมนูแผงควบคุม  เปนเมนูท่ีเปนลักษณะทางลัดสําหรับจัดการกับบล็อกและแพลนเน็ต

ของเรา 
10. เมนูคําสําคัญและผูชวย เปนเมนูท่ีทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดการกับคําสําคัญ โดยคํา

สําคัญนี้ เปนคําหลักสําหรับใชสืบคนหาขอมูล สวนผูชวยคือเมนสูําหรับเจาของบล็อก
ท่ีมีผูอื่นเขามาชวยเขียนบล็อกให โดยจะสามารถเขาระบบในบล็อกดวยชื่อของเจาของ
บล็อก แตใชรหัสผานของผูชวยเอง ซึ่งสิทธิ์ในการใชบล็อกจะไดไมเต็มที่ โดยบาง
เมนูท่ีสําคัญจะไมสามารถเขาไปใชงานได 

 
ขอคิดทายหนวยที่ 3 
 ในสวนของเมนู อาจทําใหผูใชงานเกิดการสับสนไดบาง  อยางไรก็ตาม ลักษณะของ
เมนูของ Gotoknow.org จะมีความคลายคลึงกับเมนูของโปรแกรม ตาง ๆ ท่ีใชงานในระบบ 
Windows  ดังนั้นจึงไมยากที่จะเรียนรูและจดจํา  การจดบันทึกวิธีการใชงานเมนูท่ีจําเปนตองใช 
ประจํา จะชวยใหการใชงานเว็บบล็อกเปนไปอยางราบรื่น 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

31 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
 
1.  ศูนยรวมขอมูลคืออะไร 
 
................................................................................................................................................. 
 
2.  ในตัวอยาง มีคําวา “เมนูสําหรับ nonformal”  คําวา nonformal หมายถึงอะไร 
 
................................................................................................................................................. 
 
3.  แพลนเน็ต คืออะไร 
 
................................................................................................................................................. 
 
4.  แผงควบคุม มีหนาที่ใด 
 
................................................................................................................................................. 
 
5.  คําสําคัญคืออะไร 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

32 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
 
แนวคิด 
 ประวัติ เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงตัวตนของสมาชิกบล็อก เปนสิ่งที่เนนย้ําความนาเชื่อถือ
ของตัวบุคคล รวมถึงความนาเชื่อถือของขอความที่บุคคลนั้น ๆ ไดบันทึกลงไป  การแสดงประวัติ
ของตนเอง ควรเปนการแสดงความเปนจริงดวยความบริสุทธิ์ใจ อันจะสงผลใหบล็อกของบุคคล
เปนที่นาเชื่อถือตอไป 

จุดประสงคของการเรียนรู 
 เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการประวัติ
สวนตัว สามารถบันทึกประวัติและแกไขประวัติของตนเองได 

หัวขอเนื้อหา 
1. การแกไขประวัติสวนตัว 
2. การบันทึกประวัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

33 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

1. การแกไขประวัติสวนตัว 
 
 ในเบื้องตนของ
ก า ร จ ะ เ ริ่ ม ใ ช ง า น   
ขอแนะนําใหทําการแกไข
ประวั ติ  และใสรูปภาพ
ใ ห กั บ บ ล็ อ ก ข อ ง เ ร า      
ใหสมบูรณกอน โดยเลือก
ท่ีเมนู ประวัติ  และคลิก
เม าส ท่ี  “แก ไขประ วัติ
สวนตัว”  
 

2. การบันทึกประวัติ 

เมื่อเลือกแกไขประวัติ
สวนตัว  หนาของการแกไข
ประวัติสวนตัวจะปรากฏออก 
มา  ในที่นี้ เ ราสามารถแกไข
ข อ มู ล ทุ ก อ ย า ง ไ ด ท้ั ง หมด 
ร ว ม ท้ั ง เ พิ่ ม เ ติ ม ข อ มู ล ท่ี
เกี่ยวของกับตัวเราไวไดท้ังหมด  
ยกเวนชื่อท่ีใชในการเขาระบบ
เทานั้น ท่ีไมสามารถแกไขได  

สุดท ายให เลือกคลิก
เมาสท่ี “บันทึกเก็บ” 
 
 

 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

34 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

สรุปทายหนวยที่ 4 
 สวนของการจัดการกับประวัติ มี 2 หัวขอท่ีตองเรียนรู เพ่ือใหสามารถใชงานเมนูดาน
ประวัติไดโดยไมติดขัด  ดังนี้ 

1. การแกไขประวัติสวนตัว  เปนการเขาสูหนาของประวัติท่ีเราไดกรอกไวในตอนสมัคร
เปนสมาชิกบล็อกในครั้งแรก และเมื่อตองการแกไขประวัติ เราตองใชเมนูนี้เพ่ือแกไข
ประวัติ 

2. การบันทึกประวัติ  เปนการบันทึกขอมูลท่ีเราแกไขในหนาประวัติของเรา  โดยการ
เลือกที่ปุม “บันทึกเก็บ” 

 
ขอคิดทายหนวยที่ 4 
  การจัดการกับประวัติของผูใชงานเว็บบล็อก เปนการปอนขอมูลสวนตัวเพ่ือแสดง
ความเปนตัวตนของผูเขียนบล็อก  รวมถึงเปนการรับรองเนื้อหาที่เขียนลงในบล็อกใหเกิดความ
นาเชื่อถือ  การใหขอมูลท่ีเปนความจริงและตรงไปตรงมา จะสงผลใหเกิดการยอมรับในเนื้อหา
บล็อกนั้น ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

35 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
1.  ประวัติ ในบล็อก มีไวเพื่อประโยชนใด 
 
................................................................................................................................................. 
 
2.  การจะเขาไปแกไขประวัติ ตองเขาที่เมนูใด 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
3.  มีสวนใดของประวัติ  ที่เราไมสามารถแกไขได 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
4.  สวนที่เลือกแสดง หมายความวาอยางไร 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
5.  เม่ือแกไขแลว หากไมเลือกบันทึกเก็บ จะเกิดอะไรข้ึน 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

36 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
 
แนวคิด 
 รูปถาย เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นภาพลักษณในขั้นตนของสมาชิก ท่ีผูเขาชมจะพบเห็นในครั้ง
แรก การเลือกรูปถายประจําบล็อก เปนสิ่งสําคัญที่จะเนนย้ําความเปนตัวตนของเจาของเว็บบล็อก
นั้น ๆ 

จุดประสงคของการเรียนรู 
 เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการใสรูปถายประจําเว็บ
บล็อก และสามารถใสรูปถายของตนเองในเว็บบล็อกได 

หัวขอเนื้อหา 
1. เมนูจัดการรูปถายประจําตัว 
2. การคนหารูปถาย 
3. การบันทึกเก็บรูปถายประจําบล็อก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

37 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

1. เมนูจัดการรูปถายประจําตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนตอมา  เราจะเขาไปใสรูปถายประจําตัวของเรา   ในสวนของ  เมนูของเรา        
เลื่อนเมาสไปที่ ประวัติ  “จัดการรูปถายประจําตัวของคุณ”  แลวคลิกเมาส 
 
 
 
 
 

2. การคนหารูปถาย 
จ า ก นั้ น ค ลิ ก เ ม า ส ท่ี ปุ ม 
“Browse...” เพ่ือเขาไปคนหา
รูปของเรา  ในที่นี้ ผูเขียนเก็บ
รูปไวท่ีหอง My Pictures เมื่อ
มองเห็นรูป  ท่ีตองการ ใหคลิก
เมาสท่ีรูป 1 ครั้ง แลวคลิกเมาส
ตอท่ีปุม “Open” 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

38 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

3. การบันทึกเก็บรูปถายประจําบล็อก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก็จะกลับมาที่หนา รูปถายประจําบล็อก จากนั้นเลือกคลิกเมาสท่ี “บันทึกเก็บ” 
 

 
 
 เมื่อกลับมาที่หนา ศูนยรวมขอมูล  เราก็จะเห็นรูปถายประจําบล็อกของเราขึ้นมาทันที 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

39 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

สรุปทายหนวยที่ 5 
 จากการศึกษาในหนวยท่ี 5 มีเมนูหลักที่จําเปนสําหรับการใสรูปถายประจําบล็อก  
3 หัวขอท่ีตองฝกปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. เมนูจัดการรูปถายประจําตัว  เมนูนี้จะเปนเมนูยอยอยูในเมนูประวัติ เมื่อเลือกเขา
ไปแลว จะเขาสูการคนหารูปถายประจําบล็อก 

2. การคนหารูปถาย  สําหรับการคนหารูปถายประจําบล็อก ตองอาศัยทักษะในการ
ใชงาน Windows XP ในสวนของการจัดการ File หรือการ Brows หา File นั่นเอง 
โดยรูปที่เราตองการอาจอยูในหองใดหองหนึ่ง ของคอมพิวเตอร ก็ได 

3. การบันทึกเก็บรูปถายประจําบล็อก  หลังจากเลือกรูปไดแลว ก็ทําการบันทึกเก็บ 
โดยเลือกคลกิเมาสปุม “บันทึกเก็บ” จากนั้น เมื่อกลับมาที่หนา ศูนยรวมขอมูล เรา
ก็จะเห็นรูปประจําบล็อกของเราขึ้นมา 

 
ขอคิดทายหนวยที่ 5 
  การใสภาพประจําบล็อก เปนสิ่งสําคัญในการบงบอกความเปนตัวตนของผูเขียน
บล็อก  อยางไรก็ตาม การกําหนดขนาดของภาพเปนสิ่งสําคัญ ปจจุบันมีโปรแกรมสําเร็จรูปหลาย
โปรแกรม ท่ีใชสําหรับการจัดการรูปภาพใหมีขนาด รวมถึงเอฟเฟคตาง ๆ ใหเปนไปตามที่ตองการ
อยางหลากหลาย เชน โปรแกรม PhotoShop โปรแกรม ACDC โปรแกรม PantShop เปนตน 
การศึกษาถึงการใชงานโปรแกรมจัดการรูปภาพเหลานี้ จะชวยใหเราสามารถปรับแตงรูปภาพ 
ใหเหมาะสมกับการนํามาใชในบล็อกไดเปนอยางดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

40 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
1.  เม่ือจะใสรูปถายประจําบล็อก ตองเลือกที่เมนูใดเปนอันดับแรก 
 
................................................................................................................................................. 
 
2.  รูปถายของเรา ควรมีขนาดของ File ไมเกินเทาใด 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
3.  รูปถายของทาน กอนนําข้ึนบล็อก ถูกเก็บไวในที่ใด 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
4.  ผูใดบาง ที่สามารถเห็นรูปถายประจาํบล็อกของเรา 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
5.  เม่ือเราใสรูปถายประจาํบล็อกแลว เราสามารถเปลี่ยนรูปไดอีกหรือไม 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

41 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
 
 

แนวคิด 
 การจะเริ่มตนเขียนบันทึกในเว็บบล็อก เปรียบเสมือนการเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึก  
สิ่งแรกที่ตองเตรียมคือ ตองมีสมุดสําหรับการบันทึก  ในสวนของเว็บบล็อกก็เชนกัน เบื้องตนตอง
มีการสรางบล็อกขึ้นมาเพื่อเตรียมไวสําหรับการบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู  อยางไรก็ตาม  
การเตรียมสมุดบันทึกที่ดีเปนระบบ ยอมสงผลใหงานที่บันทึกไมสับสน สืบคนงาย 

จุดประสงคของการเรียนรู 
 เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับบล็อก เขาใจการตั้งชื่อ
บล็อก สามารถสรางบล็อกเพื่อเขียนบันทึกได 

หัวขอเนื้อหา 
1. ขั้นตอนแรกของการสรางบล็อก 
2. การตั้งชื่อบล็อก 
3. การจัดการบล็อก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

42 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

1. ข้ันตอนแรกของการสรางบล็อก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ตอไป เราจะเตรียมเขียนบันทึก  แตตองเตรียมสรางบล็อกขึ้นมากอน  บล็อกคืออะไร  
ตอบแบบงาย ๆ วาบล็อก เหมือนกับสมุดเลมหนึ่งนั่นเอง การสรางบล็อก คือการสรางสมุดเปลา
ขึ้นมา 1 เลม เพ่ือใชในการบันทึกเรื่องที่เราสนใจจะบันทึก เชน สมุดบันทึกเรื่องราวของการ 
ทําวิจัย  ในสมุดก็จะมีแตบันทึกหลาย ๆ บันทึกที่เกี่ยวของกับการวิจัยท้ังสิ้น   เราอาจมีสมุดหลาย
เลม เพ่ือบันทึกหลายเรื่องก็ได  แตสิ่งที่ตางจากสมุดบันทึกทั่วไปคือ คนอื่น ๆ สามารถเขามาอาน
สมุดของเราได และสามารถเขียนตอเติมแสดงความคิดเห็นลงในบันทึกของเราได 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. การตั้งชื่อบล็อก 
เมื่อคลิกเมาสท่ี “สรางบล็อกใหม” แลว ก็มาสูขั้นตอนของการสรางบล็อก หรืออีกนัยหนึ่ง

คือ การสรางสมุดสําหรับเขียนบันทึกขึ้นมา  อันดับแรก ตองมีท่ีอยูของสมุด ซึ่งหมายถึงหอง ๆ 
หนึ่งภายใตเว็บไซด Gotoknow.org ตามดวยชื่อบล็อก  สวนขอความดานขาง หมายถึงคําอธิบายวา
บล็อกหรือสมุดนี้ ใชเขียนบันทึกที่เกี่ยวของกับอะไร (อธิบายชื่อบล็อกนั่นเอง)  ทายสุดคือ  
คําสําคัญ อันจะหมายถึงดรรชนี หรือขอความสั้น ๆ ท่ีจะทําใหสามารถคนหาสมุดเลมนี้ใน 
Gotoknow.org ไดงาย ๆ นั่นเอง   เมื่อกรอกขอมูลเสร็จแลว คลิกเมาสท่ีปุม “สราง” 

 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

43 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

3. การจัดการบล็อก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น Gotoknow จะดําเนินการสรางบล็อกหรือสมุดบันทึกใหเรา โดยมีชื่อวา 

แลกเปล่ียนเรียนรู ตามที่เราตั้งชื่อไว  ใหสังเกตในสวนของ บันทึกลาสุด จะมีขอความแจงวา      
ไมมีบันทึก  เพราะเรายังไมไดบันทึกอะไรลงไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เมื่ออยูในหนาบล็อก เราสามารถจัดการกับบล็อกของเราได เชน เพ่ิมบันทึก แกไขบล็อก 

ตกแตงบล็อก ปดบล็อกชั่วคราว และลบบล็อก โดยใชเมนู จัดการบล็อก 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

44 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

สรุปทายหนวยที่ 6 
 จากการศึกษาและปฏิบัติจริงในหนวยท่ี 6  เราจะเห็นวา มีขั้นตอนในการสรางบล็อก
ท้ังสิ้น 3 ขั้นตอน  โดยแตละขั้นตอนมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนแรกของการสรางบล็อก เริ่มจากการเลือกเมนูสําหรับชื่อของเจาของบล็อก 
โดยตองเขาสูระบบใหเรียบรอย จึงจะพบเมนูนี้  แลวเลือกที่บล็อก จะมีหัวขอ 
สรางบล็อกใหมใหเลือก 

2. การตั้งชื่อบล็อก คือการตั้งชื่อของสมุดสาํหรับเขียนบันทึกนั่นเอง โดยจะมีกรอบ
ขอความขึ้นมาใหใสชือ่บล็อก โดยสามารถใสไดท้ังชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. การจัดการบล็อก เปนการเขาไปเลือกเมนูสําหรับการจัดการบล็อก เชน การเพิ่ม
บันทึก การแกไขบล็อก การตกแตงบล็อก การปดบล็อกชั่วคราว และการลบบล็อก 

 
ขอคิดทายหนวยที่ 6 
  การสรางบล็อก คือการเตรียมสมุดสําหรับบันทึกเรื่องราวนั่นเอง  อยางไรก็ตาม 
ผูศึกษาควรเตรียมการในการตั้งชื่อบล็อกใหสอดคลองกับเรื่องที่เราตองการบันทึกอยางตอเนื่อง  
รวมถึงตองวางแผนใหดีวา ควรจะมีบล็อกกี่บล็อก ซึ่งก็เปรียบเสมือนสมุดกี่เลมนั่นเอง  ในเบื้องตน
ไมควรจะเปดหลายบล็อก เพราะจะยากแกการบันทึกทุกบล็อก รวมถึงผูท่ีตองการติดตามอาน
บล็อกของเราอาจเกิดการสับสนได เนื่องจากมีจํานวนบล็อกมากเกินไปนั่นเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

45 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
1.  บล็อกคืออะไร 
 
................................................................................................................................................. 
 
2.  บล็อกกับบันทึก มีความสัมพันธกันอยางไร 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
3.  คําสําคัญ มีความเกี่ยวของกับชื่อบล็อกอยางไร 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
4.  เม่ือสรางบล็อกแลว แตเกิดการตั้งชื่อผิด จะสามารถไปแกไขไดหรือไม 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
5.  การปดบล็อกช่ัวคราว ตองเลือกเมนูใด 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
 

 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

46 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 

 
แนวคิด 
 การเขียนบันทึก คือการถายทอดเรื่องราว ประสบการณ องคความรูอื่น ๆ ท่ีมีอยูในตัวเรา 
ออกมาเปนอักษร เพ่ือถายทอดใหผูอื่นไดรับรู และจะเกิดการแสดงความคิดเห็นโตตอบ อันเปน
การแลกเปลี่ยนความรูกันขึ้นมา   

จุดประสงคของการเรียนรู 
 เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการสรางบันทึกเพื่อ
ถายทอดสิ่งที่ตองการบอกเลาออกมา  

หัวขอเนื้อหา 
1. เมนูการเพิ่มบันทึก 
2. การบันทึกเนื้อหาและประโยคเดน 
3. การจัดการเกี่ยวกับบันทึก 
4. การจัดหมวดหมูของบันทึกและคําสําคญั 
5. แกไขบล็อก 
6. การคนหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

47 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

1. เมนูการเพิ่มบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตนที่จะสรางบันทึก ใหเลือกที่เมนู จัดการบล็อก แลวเลื่อนเมาสลงมาที่ “เพิ่มบันทึก” 
แลวคลิกเมาส 

2. การบันทึกเนื้อหาและประโยคเดน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จะเขาสูหนาการเพิ่มบันทึก  สวนที่ตองกรอกขอมูลลงไปคือ ชื่อบันทึก  ประโยคเดน และ

เนื้อหา  ในสวนของประโยคเดน เราอาจบันทึกเนื้อหาไปกอนก็ได จากนั้น ใหเลือกประโยคเดน  
ในเนื้อหาออกมา   ก็จะไดประโยคเดนที่สอดคลองกับเนื้อหามากกวาการใสประโยคเดน         
กอนบันทึกเนื้อหา 

 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

48 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

3. การจัดการเก่ียวกับบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถัดมาคือการจัดการเกี่ ยวกับบันทึก  โดยเราสามารถเลือกที่จะไมแสดงบันทึกนี้           

(เห็นบันทึกนี้ไดเฉพาะเราคนเดียว) หรือใหแสดงเฉพาะสมาชิก รวมทั้งสามารถเลือกที่จะให   
แสดงความคิดเห็นไดหรือไม อีกดวย 

4. การจัดหมวดหมูของบันทึกและคําสําคัญ 
  ตอมาคือ หมวดหมู เนื่องจากใน Gotoknow มีสมาชิกมากมาย แตละคนก็ลวนแตกตางกัน

ไปในเรื่องที่เขียน  จึงมีการกําหนดใหจัดหมวดหมูของบันทึกเพื่องายตอการสืบคน  ในที่นี้เรา
สามารถเลือกหมวดหมูของบันทึกที่เราเขียนได จากลูกศรตามรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทายสุดคือ คําสําคัญ เปนคําที่สามารถชวยในการคนหาบันทึกของเราไดนั่นเอง   หลังจาก

ทุกอยางเรียบรอยแลว  เลื่อนเมาสมาคลิกที่ปุม “บันทึก” 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

49 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gotoknow.org ก็จะพาเรากลับมาที่บล็อกหรือสมุดของเราที่ชื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู     

จะมองเห็นบันทึกครั้งแรกที่ชื่อ บันทึกแรกของฉัน พรอมทั้งขอความ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เมื่อกลับไปดูหนาแรกของ Gotoknow.org ก็จะเห็นวา มีบันทึกแรกของเราไปปรากฏ   

อยูทันที  แตจะอยูไดไมนาน เพราะจะมีบันทึกของสมาชิกคนอื่นทยอยเกิดขึ้นอยูตลอด และบันทึก
ของเราก็จะถูกดันเลื่อนหลุดจากกรอบลงไปเรื่อย ๆ แตอยางไรก็ตาม  บันทึกของเราจะ  ยังอยูใน
บล็อกของเราตลอดไป จนกวาเราจะเขาไปลบบันทึกนั้น 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

50 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

5. แกไขบล็อก 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากนี้ เรายังสามารถเขาไปแกไขบล็อกไดอีกดวย ในกรณีท่ีตองการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

หรือชื่อบล็อก โดยเลือกคลิกเมาสท่ี “แกไขบล็อก” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก็จะเขาสูหนาของเนื้อหาภายในบล็อก เราสามารถเขาไปแกไขไดทุกสวน  เมื่อแกไข     

จนพอใจแลว  ให เลือกคลิกเมาส ท่ี  “แกไข” บล็อกหรือสมุดของเราก็จะไดรับการแกไข 
เปนที่เรียบรอย 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

51 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 6. การคนหา 
 
 
 
 
 
 
  เรายังสามารถเขาไปตกแตงบล็อกของเราใหสวยงามเพิ่มเติมได แตผูใชงานควรมี      
ความชํานาญ และสืบคนเพื่อศึกษาเรื่องการตกแตงบล็อกจากใน Gotoknow.org  กอนโดยใชเมนู 
“คนหา” ใหเปนประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

52 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

ในการจัดการบันทึกของเรานั้น   เราจะตองเขาไปอยู ในบันทึกของเราเสียกอน               
จึงจะสามารถจัดการบันทึกของเราได  ดูจากภาพ 2 เพ่ือเปรียบเทียบกัน 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

เม่ืออยูในบล็อก 

เม่ือเปดเขาไปใน 
บันทึกแลว 

ขณะที่จัดทําคูมือนี้ ก็มีผูมาแสดงความคิดเห็นกับบันทึกแรกที่ทดลองบันทึกไว 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

53 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

สรุปทายหนวยที่ 7 

 การเขียนบันทึก มีขั้นตอนที่จําเปนตองปฏิบัติ 6 ขั้นตอน  แตละขั้นตอนมีความสําคัญ
อยูในตัวเอง  ผูศึกษาตองทําความเขาใจขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 

1. เมนูการเพิ่มบันทึก  เมนูนี้อยูในเมนูของการจัดการบล็อก โดยเมื่อเลือกแลว ก็จะ
เขาสูกรอบของการเพิ่มบันทึก  

2. การบันทึกเนื้อหาและประโยคเดน  จะมีกรอบใหกรอกขอมูลตาง ๆ อาทิ ชื่อ
บันทึก  ประโยคเดน  และเนื้อหาที่ตองการบันทึก 

3. การจัดการเกี่ยวกับบันทึก คือการเลอืกที่จะใหแสดงหรือไมแสดงบันทึกนี้ออกสู
สาธารณะ รวมถึงสามารถที่จะเลือกใหแสดงความคดิเห็นไดหรือไมไดอีกสวน
หนึ่ง 

4. การจัดหมวดหมูของบันทึกและคําสําคญั  หมวดหมู คือการจัดวาบันทึกของเรา
ควรจะอยูในกลุมของบันทึกประเภทใด เพ่ือใหงายตอการสืบคนบันทึกตามหวมด
หมูตาง ๆ 

5. แกไขบล็อก  เราสามารถแกไขบล็อกหรือขอเขียนของเราไดในเมนูนี้ 
6. การคนหา  ในที่นี้คือการยกตัวอยางการคนหาบันทึกเกี่ยวกับการตกแตงบล็อกที่มี

ผูเขียนบล็อกรายอื่น ๆ ใน Gotoknow เขียนขึ้น เพ่ือเปนการเพิ่มมุมมองและความรู
ของผูศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการตกแตงบล็อก 

 
ขอคิดทายหนวยที่ 7 

  การเขียนบันทึก คือการบอกเลาเรื่องราว ประสบการณ องคความรูและเรื่องราว
ตาง ๆ ท่ีผูเขียนบันทึกตองการถายทอดออกมา  อยางไรก็ตาม ตองไมลืมวา บันทึกที่เราเขียน
ออกมานี้ จะถูกถายทอดใหผูคนทั่วไปไดอาน ดังนั้นจึงตองควรระมัดระวังการเขียนบันทึก ท่ีตอง
ไมสรางความเดือดรอนใหผูอื่น รวมถึงตองมีความสุภาพอยูในตัวดวย นอกจากนี้ ควรมีการจัด
หมวดหมูของเรื่องที่เราบันทึกไวดวย เพ่ือบันทึกของเราจะถูกสืบคนไดงาย และเปนที่สนใจของ
ผูอานบล็อก 

 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

54 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
1.  การเริ่มตนสรางบันทึก ตองใชเมนูใด 
 
................................................................................................................................................. 
 
2.  ประโยคเดนในบันทึกคืออะไร 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
3.  เม่ือมีการเขียนบันทึกเสร็จ ในหนาหลักของ Gotoknow จะเกิดอะไรข้ึน 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
4.  หากมีการเขียนบันทึกผิด และบันทึกไปแลว หากตองการแกไข ใหเลือกเมนูใด 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
5.  การปองกันบันทึกของเราไมใหผูอ่ืนมาแสดงความคิดเห็น สามารถทําไดหรือไม 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
 

 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

55 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
 
แนวคิด 
 การเขียนบันทึกในบล็อก เปนการถายทอดเรื่องราวที่ผูเขียนตองการสื่อใหผูอานไดรับรู
และเขาใจในเรื่องนั้น ๆ อยางไรก็ตาม การสื่อดวยตัวอักษรอาจไมสามารถถายทอดสิ่งที่ตองการ 
ไดชัดเจน การเพิ่มรูปภาพลงในบันทึก จะชวยใหเนื้อหาที่ถายทอดออกมามีความสมบูรณย่ิงขึ้น 

จุดประสงคของการเรียนรู 
 เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มรูปภาพลงใน
บันทึก และสามารถปรับขนาดของรูปภาพในบันทึกไดตามตองการ 

หัวขอเนื้อหา 
1. ไฟลอัลบ้ัม 
2. การนําไฟลขึ้น 
3. การเลือกภาพ 
4. ลิ้งคของตัวไฟล 
5. การแกไขบันทึก 
6. การแทรกรูปภาพ 
7. การปรับขนาดภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

56 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

1. ไฟลอัลบั้ม 
ในขั้นตอนตอไป เราจะใสภาพเขาไปในบันทึกของเรา  สิ่งที่จะเกี่ยวของกับการใสภาพ  

เขาไปคือ ตองทําการนําภาพที่ตองการไปไวใน Gotoknow.org กอน  โดยนําไปใสไวใน       
 ไฟลอัลบั้ม  จากนั้นจึงจะสามารถนําไปใสไวในบันทึกของเราได 

ในเบื้องตน สําหรับ
การนํ าไฟลรูปภาพใส ใน   
เว็บบล็อกของเรา ใหเลือกชี้
เมาสไปที่ เมนูสําหรับของ
เรา  (ในที่นี้  คือ  nonformal) 
เลื่อนเมาสไปที่ ไฟลอัลบั้ม 
แลวคลิก เม าส ท่ี  “นําไฟล
ข้ึน” 

 
            2. การนําไฟลข้ึน 
 

จะเขาสูหนาของ ไฟลอัลบ้ัม เพ่ือทํา
การจัดการกับไฟลตาง  ๆ  ท่ีจะนํามาใสใน    
เว็บบล็อกของเรา  ในขั้นแรกใหเลือกคลิกเมาส
ท่ี “Browse”  เพ่ือเขาไปเลือกไฟลรูปภาพ    
ในเครื่องคอมพิวเตอรของเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

57 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

3. การเลือกภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะเกิดกรอบของการเลือกภาพขึ้นมา  ในที่นี้ผู เขียนเลือกภาพที่มีอ ยูแลวในหอง  
My Pictures จากนั้น เลือกคลิกภาพที่ตองการ แลวคลิกเมาสตอท่ีปุม “Open” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

58 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

4. ล้ิงคของตัวไฟล 
หลังจากที่คลิกเมาส ท่ีปุม  “Open” แลว  จะกลับมาที่หนา  นําไฟลขึ้น   จากนั้นให      

  กรอกขอมูลในสวนของ รายละเอียด และ คําสําคัญ  จากนั้นใหเลือกคลิกเมาสท่ี “นําไฟลข้ึน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นจะกลับมาที่หนา ไฟลอัลบ้ัม เราจะมองเห็นไฟลลาสุด ก็คือภาพที่เราเลือกนําใสใน
บล็อกนั่นเอง  ในขั้นตอนตอไป เราจะตองจดบันทึกขอมูลในกรอบหลังคําวา “ลิงคของตัวไฟล” 
เพ่ือนําไปใสในบันทึกของเราที่ตองการใหแสดงรูปนี้ออกมา 
 

 
 
 
 
 
แตเรามีวิธีท่ีงายกวาการจดบันทึกในกระดาษ  โดยการนําเมาสมาวางในกรอบหลังคําวา 

“ลิงคของตัวไฟล” ตรงตัวอักษรแรกสุด หรือทายสุด แลวคลิกเมาสคางไว เลื่อนเมาสใหเกิดแถบสี
ดําครอบตัวอักษร ตามรูป  จากนั้น นําเมาสไปวางชี้ในแถบสีดําที่เกิดขึ้น พรอมกับคลิกเมาส
ดานขวา (ดวยนิ้วกลางของเรา) จะเกิดเมนูขึ้นมา ใหเลื่อนเมาสไปที่ Copy แลวคลิกเมาสดวยนิ้วชี้
ตามปกติ  ก็เปนอันวาเราทําการ Copy ตัวอักษรทั้งหมดเขาไปไวในเครื่องคอมพิวเตอร          
ของเราแลว แทนการจดบันทึกดวยกระดาษ 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

59 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การแกไขบันทึก 
เสร็จแลว เราตองกลับไปที่บันทึกของเรา เพ่ือแกไขบันทึกครั้งแรกของเราโดยการเพิ่มเติม

ภาพเขาไปดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น เขาไปที่บันทึกแรกของเรา  (หรือบันทึกอื่น ๆ ท่ีตองการ ถามีการบันทึกไว     

หลาย ๆ บันทึก แลวเลือกไปที่เมนู จัดการบันทึก  ตอดวย  “แกไขบันทึก” 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

60 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

6. การแทรกรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อเขาสูหนาของการจัดการแกไขบันทึก  อันดับแรก ขอแนะนําใหวางภาพไวหลัง

ขอความ เพ่ือความงายในการจัดรูปภาพ โดยวางเคอรเซอรไวทายสุดของขอความ  ใหเลื่อนเมาส
เขาไปในกรอบเนื้อหา แลวคลิกเมาส 1 ครั้ง ในทายตัวอักษรตัวสุดทาย เพ่ือใหภาพที่นํามาใส    
ตออยูทายขอความ 
 จากนั้น กลับมาดูเมนูเหนือขอความ จะเห็นรูปตนไมสีเขียว(ในวงกลมสีแดงตามรูป)  
รูปนี้คือ สัญลักษณของการแทรกรูปภาพ เขาไปในบันทึก ใหเลือก คลิกเมาสตรงนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 จะเกิดกรอบของการแทรกภาพขึ้นมา  ใหวางเมาสในกรอบสี่เหลี่ยมหลังคําวา Image URL 
แลวคลิกเมาสดานขวา จะเกิดเมนูขึ้นมา แลวเลื่อนเมาสไปชี้ท่ี Paste แลวคลิกเมาสตามปกติ 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

61 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

7. การปรับขนาดภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ขอมูล Image URL ท่ีเราคัดลอกไวในเครื่อง ก็จะถูกนํามาวางไวในกรอบนี้ (ประหยัดเวลา

และความยุงยาก ไมตองพิมพใหม)  จากนั้น เลื่อนเมาสไปคลิกที่ปุม “Insert” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจะถูกนํามาใสไวในบันทึกทันที  แตจะมีขนาดใหญมาก จําเปนตองทําการยอภาพกอน 
วิธีงาย ๆ คือใชเมาสเลื่อนไปชี้บริเวณปลายกรอบ (วงกลมสีแดงตามในภาพ) ใหเมาสกลายเปน
ลูกศรชี้ เขา-ออก แลวคลิกคางไว เลื่อนเมาสเขาไปดานใน ใหภาพยอเขาไป แตตองเลื่อนเขาไป
จนถึงกรอบใน จึงจะปลอยเมาสได 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

62 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสร็จแลว ก็จะมองเห็นภาพอยูในบันทึกของเราไดเลย นอกจากนี้ บนเมนูยังมีไอคอน

สําหรับจัดการกับรูปแบบอักษรและอื่น ๆ ท่ีคลาย ๆ กับในไมโครซอฟเวิรด ซึ่งใชงานไมยาก  
หลังจากปรับแกจนพอใจแลว  อยาลืมเลือกคลิกเมาสท่ี ปุม “บันทึกเก็บ” ท่ีอยูดานลางสุด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อบันทึกแลว ก็จะกลับมาที่หนาบันทึกแรกของเรา และเห็นวามีภาพที่สวยงามตามที่   

เราเลือกปรากฏอยูในบันทึกของเรา 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

63 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

สรุปทายหนวยที่ 8 
 การใสภาพในบันทึกของเรา มีขั้นตอนที่ซับซอนหลายขั้น จําเปนที่จะตองปฏิบัติตาม
คูมือใหครบถวนทุกขั้นตอน จึงจะสําเร็จ  ดังนี้ 

1. ไฟลอัลบ้ัม  คือสวนที่ทําหนาที่จัดเก็บไฟลขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใช  รวมถึง
ภาพที่เราตองการนํามาใสในบันทึกของเรา ก็ตองมีการโหลดเขาไปไวในสวนนี้
กอน 

2. การนําไฟลขึ้น  จะมีปุม Browse ทําหนาที่เปนตัวเปดเขาสูการเลือกไฟลรูปภาพที่
ตองการ 

3. การเลือกภาพ  หลังจากคลิกที่ปุม Browse แลว จะเกิดกรอบของการเลือกภาพขึ้น 
โดยมีกรอบ Look in เปนกรอบสําหรับเลือกวา ภาพถูกเก็บไวท่ีใด 

4. ลิ้งคของตัวไฟล  เมื่อนําไฟลขึ้นในไฟลอัมบั้มแลว ลิ้งคของตัวไฟลคือสวนสําคัญ
ท่ีจะแสดงวาไฟลรูปภาพที่เราเลือกถูกเก็บไวท่ีใดในเว็บบล็อก เราจะนําลิ้งคนี้มา
ใชประโยชนในการใสรูปลงในบันทึก 

5. การแกไขบันทึก  คือขั้นตอนที่สําคัญของการใสรูปในบันทึก เนื่องจากขณะที่ทํา
การบันทึก จะไมสะดวกตอการใสรูปภาพ เนื่องจากตองกลับไปโหลดไฟลภาพใส
ไฟลอัลบ้ัมกอน  ดังนั้น จึงควรบันทึกขอเขียนเรากอน แลวจึงกลับมาใสภาพใน
ภายหลัง 

6. การแทรกรูปภาพ  เมื่อเขาสูบันทึกของเราที่ตองการใสภาพ เลือกเมนูแทรกรูปภาพ 
จะเกิดกรอบใหใสลิ้งคของตัวไฟลท่ีเราบันทึกไวในไฟลอัลบ้ัม เพ่ือทําการแทรก
รูปที่เราตองการตอไป 

7. การปรับขนาดภาพ เราสามารถปรับขนาดของภาพไดเหมือนการปรับภาพใน 
ไมโครซอฟเวิรด โดยใชเมาสคลิกแลวลากเขา – ออก  เพ่ือยอ - ขยายภาพได 

ขอคิดทายหนวยที่ 8 
  การเขียนบล็อก นอกจากตัวอักษรที่ทําหนาที่บอกเลาเรื่องราวแลว  ภาพ ก็เปน
สวนสําคัญในการบอกเลาเรื่องราว  การแทรกภาพเขาไปในบันทึก จะชวยเนนย้ําใหเรื่องที่บันทึก
ของเรานาสนใจติดตามยิ่งขึ้น 
  หลักการแทรกภาพในบล็อกของ Gotoknow.org คือ ตองมีการนําภาพขึ้นไปไวใน
ไฟลอัสบัมกอน จากนั้น จึงจะนําลิ้งคของไฟลเขามาแทรกในบันทึกของเรา  อยางไรก็ตาม การฝก
ปฏิบัติบอย ๆ จะทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการแทรกภาพในบันทึกของเรามากยิ่งขึ้น 

 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

64 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
1.  การจะใสภาพในบันทึกของเรา ข้ันแรก ภาพตองอยูในที่ใดกอน 
 
................................................................................................................................................. 
 
2.  ภาพที่จะนําไปใสในบันทึก ควรมีขนาด File ไมเกินเทาใด 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
3.  สัญญลักษณของการแทรกภาพในบันทึกคือรูปอะไร 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
4.  Image URL สัมพันธกับการนําภาพไปใสในบันทึกอยางไร 
................................................................................................................................................. 
 
 
5.  การเลือกภาพจากใน เว็บไซตอ่ืนมาใสในบล็อกของเรา สามารถกระทําไดหรือไม 
 
................................................................................................................................................. 
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65 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
 
แนวคิด 
 การใชงานเว็บบล็อก ผูใชงานตองเปนสมาชิกของเว็บบล็อก และมีการเขาสูระบบ  โดย
เมื่อเขาสูระบบแลว สถานะของบล็อกจะกลายเปนสถานะของสมาชิก  การกระทําการใด ๆ  
ตอบล็อก ก็จะเปนการกระทําภายใตชื่อของสมาชิกเชนกัน  ดวยเหตุนี้ หากผูใชงานตองหยุดใช
คอมพิวเตอรเปนระยะเวลานาน ควรมีการออกจากระบบกอน เพ่ือปองกันมิใหผูอื่นมาใชชื่อของ
ตนเองในการบันทึกขอความใด ๆ ลงในบล็อกของสมาชิก  นอกจากนี้ การเขาสูระบบ คือการ
ยืนยันความเปนตัวตนของเจาของบล็อก และเปนการใชสิทธิในการเขาใชงานบล็อกนั้น ๆ 

จุดประสงคของการเรียนรู 
 เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยและความ
เหมาะสมในการใชงานเว็บบล็อก 

หัวขอเนื้อหา 
1. เมนูการใชงานเพื่ออกจากระบบ 
2. การออกจากระบบ 
3. เมนูสมาชิกสาํหรับเขาสูระบบ 
4. การเขาสูระบบ 
5. ชื่อผูเขาระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

66 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

การออกจากระบบ 
1. เมนูการใชงานเพื่อออกจากระบบ 

 เมื่อตองการเลิกใชงาน หรือหยุดใชงานเปนเวลานาน ควรออกจากระบบกอน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากเมนู เลือกคลิกเมาสท่ี “ออกจากระบบ”  

2. การออกจากระบบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น คลิกเมาสท่ีปุม “ออกจากระบบ” อีกครั้ง ก็เปนอันเสร็จสิ้นการออกจากระบบ 

โดยสมบูรณ 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

67 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

การเขาสูระบบ 
3. เมนูสมาชิกสําหรับเขาสูระบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
การเขาสูระบบ เมื่อเริมตนหลังจากเขาสู www.gotoknow.org แลว ใหเลือกเมนู “สมาชิก” 

ตามดวย “เขาระบบ” 

4. การเขาระบบและรหัสสุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก็จะเขาสูหนาของการกรอกชื่อท่ีเขาระบบ ตามดวยรหัสผาน และ รหัสตัวเลข  ซึ่งใหใช
เลขที่ Gotoknow สุมมาให (ตามวงกลมสีแดง)  โดยตัวอักษรและตัวเลขนี้ จะปรากฎไมซ้ํากัน  
ท้ังนี้ การพิมพ ใหพิมพตามที่ปรากฏ โดยใหเหมือนกันทั้งตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก แลวคลิก
เมาสท่ี “เขาระบบ” 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

68 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

5. ช่ือผูเขาระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อเขาสูระบบสําเร็จแลว ท่ีเมนูบารสีฟา จะเกิดขอความ “เมนูสําหรับ  ช่ือผูเขาระบบ ” 

ขึ้นมา และสามารถเขาไปเลือกเมนูใชงานได  ตามรูป 
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69 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

สรุปทายหนวยที่ 9 
 การออกจากระบบและเขาสูระบบ เปนสวนหนึ่งของการหยุดใชและแสดงสิทธิ์ใน
ฐานะเจาของบล็อก โดยมีขั้นตอนที่ตองเรียนรู 5 ขั้นตอน 

1. เมนูการใชงานเพื่อออกจากระบบ เมนูนี้เปนการปฏิบัติตอเนื่องจากหนวยกอน
หนานี้ โดยการใชงานที่ผานมาจะตองอยูในระบบของบล็อกในฐานะเจาของ
บล็อก  เมื่อเลกิใชบล็อก จึงจําเปนตองออกจากระบบเพื่อยุติการใชงานบล็อก 

2. การออกจากระบบ เมื่อเลอืกออกจากระบบแลว จะมีหนาเมนูใหเลือกออกจาก
ระบบเพื่อยืนยันอีกครั้ง 

3. เมนูสมาชิกสาํหรับเขาสูระบบ การเขาสูระบบ ตองเลือกในเมนูสมาชิก และเลือก
เขาสูระบบ 

4. การเขาสูระบบ จากนั้นจะเขาสูการปอนชื่อท่ีใชในการเขาสูระบบ  รหัสผาน  และ
รหัสตัวเลข ซึง่ระบบจะสุมออกมาใหโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เขาสูระบบ 

5. ชื่อผูเขาระบบ เมื่อเขาสูระบบแลว  จะเกิดเมนูสําหรับชื่อของผูเขาระบบขึ้นมา  อัน
แสดงใหเห็นวา เราสามารถเขาสูระบบได และสามารถจัดการกับบล็อกของเราไดแลว 

ขอคิดทายหนวยที่ 9 
  การเขาไปใชงานบล็อก ผูใชงานตองมีสถานะเปนสมาชิกของบล็อกกอน จึงจะ
สามารถเขาไปใชงานได  ในสวนของการเขาไปใชงาน จะตองมีการเขาสูระบบ (Login) จากนั้นจะ
สามารถเขาไปจัดการบล็อกของเราได ซึ่งจะหมายถึงการบันทึกบล็อก การแกไขบล็อก แมกระทั่ง
การลบบล็อกที่เขียนบันทึกมา ไดท้ังหมด 
  จะเห็นวา เมื่อเราเขาระบบแลว ตองระมัดระวังในการใชงานบล็อก เพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดความเสียหายขึ้น  อยางไรก็ตาม หากมีความจําเปนตองออกทิ้งคอมพิวเตอรไวโดยยังไม
ตองการปดเครื่อง อาจมีการเขามาใชงานบล็อกของเราโดยรูเทาไมถึงการณ ทําใหเกิดความเสียหาย
ตอบันทึกของเรา  ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองออกจากระบบกอน เพ่ือความปลอดภัยของบล็อก
นั่นเอง 

  อยางไรก็ตาม มีผูใชงานจํานวนไมนอย ท่ีมักจะลืม UserName และ PassWord 
ของตัวเอง อาจเกิดจากความมั่นใจวาจําได จึงไมมีการจดบันทึกไวเพ่ือกันลืม  ดังนั้น การจดบันทึก 
UserName และ PassWord ไว เปนสิ่งที่จะชวยได ในกรณีเกิดการลืม UserName และ PassWord 
ขึ้นมา 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

70 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
1.  เหตุใดจึงตองมีการออกจากระบบ 
 
................................................................................................................................................. 
 
2.  การเขาสูระบบใน Gotoknow เพื่ออะไร 
 
................................................................................................................................................. 
 
3.  การเขาสูระบบ ตองเลือกเมนูใด 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
4.  รหัสเลขสุม มีไวเพื่ออะไร 
 
................................................................................................................................................. 
 
5.  สิ่งใดที่แสดงใหเห็นวา เขาสูระบบสําเร็จ 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

71 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
 
แนวคิด 
 เว็บบล็อก มีการบันทึกเรื่องราวที่หลากหลาย จากสมาชิกจํานวนมาก  การที่จะสืบคนเรื่อง
ท่ีเราสนใจที่ถูกเขียนบันทึกจากสมาชิกรายอื่นเปนเรื่องยาก เนื่องจากเราจะไมสามารถทราบไดเลย
วา มีใครบางที่เขียนบันทึกเรื่องที่เราตองการ  การใชเมนูการสืบคนหาหัวขอบันทึกที่เราตองการ 
เปนสิ่งที่จําเปนมากสําหรับการสืบคน 

จุดประสงคของการเรียนรู 
 เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติในเรื่องการสืบคนขอมูลในบันทึกที่เรา
ตองการ 

หัวขอเนื้อหา 
1. เมนูคนหา 
2. การพิมพขอความที่ตองการสืบคน 
3. ผลของการสบืคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

72 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

1. เมนูคนหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gotoknow มีเครื่องมือสําหรับคนหา โดยเปนเครื่องมือของ Google แตเปนการคนหา

เฉพาะใน Gotoknow เทานั้น ทําใหสะดวกในการสืบคนขอมูลเปนอยางมาก  และการใชเครื่องมือ
คนหานี้ ชวยในการเรียนรูของเราไดมาก  เราจะมาทดลองคนหากัน  ในเบื้องตน เลื่อนเมาสไปคลิก
ท่ี “คนหา” 
 

2. การพิมพขอความที่ตองการสืบคน 
 
 
 
 
 

 
 
มาลองหาจากคําวา “การใชงานบล็อกเบื้องตน” โดยพิมพขอความเขาไปในกรอบสี่เหลี่ยม  

จากนั้นเลือกคลิกเมาสท่ี “Search” 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

73 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

3.  ผลของการสืบคน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เราจะเห็นวา มีผูใชคําวา “แลกเปล่ียนเรียนรู” ในบล็อกมากมาย  และสามารถเลือกคลิก

เมาสขึ้นมาดูขอมูลไดเลย 
 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

74 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

สรุปทายหนวยที่ 10 

 การคนหาสิ่งที่นาสนใจในที่นี้ คือบันทึกที่เราตองการอานนั่นเอง Gotoknow ไดผนวก
เอาความสามารถของ Google มาใชในการสืบคนหาสิ่งที่ตองการใน Gotoknow  โดยมีขั้นตอนใน
การปฏิบัติ 3 ขั้นตอน 

1. เมนูคนหาเปนเมนูสําหรับเลือกเพื่อเขาสูหนาการคนหาขอความหรือบันทึก
ท้ังหมดใน Gotoknow 

2. การพิมพขอความที่ตองการสืบคน เมื่อเขาสูหนาของการคนหาแลว ใหพิมพ
ขอความที่ตองการสืบคน แลวเลือกคลกิเมาสท่ี Serch  ระบบจะทําการคนหาคําที่
ตองการใหทันที 

3. ผลของการสบืคน  ผลท่ีสืบคนไดจะเรียงออกมา โดยจะเปนลักษณะของลิ้งคท่ีเรา
สามารถเขาไปคลิกเมาสเพ่ืออานขอความนั้น ๆ ได 

ขอคิดทายหนวยที่ 10 

  การสืบคนหาขอมูลในบล็อก เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากในเว็บบล็อกของ 
Gotoknow.org มีสมาชิกบล็อกเขามาใชงานและเขียนบันทึกไวเปนจํานวนมาก  การคนหาบันทึก 
ท่ีเราสนใจโดยอาศัยหัวขอหรือคําสําคัญเพียงอยางเดียว อาจยังไมสามารถคัดกรองขอมูลท่ีเรา
ตองการได ดังนั้น Gotoknow.org จึงไดอาศัยความสามารถในการสืบคนขอมูล (Search Engine) 
ของ Google.com เขามาชวยในการสืบคนหาบันทึกที่เราตองการ ซึ่งนับวาเปนประโยชนมาก  
ในการสืบคนหาขอมูลในบล็อก 
 

 

 

 

 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

75 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
1.  การคนหาสิ่งที่ตองการใน Gotoknow อาศัยความสามารถของอะไร 
 
................................................................................................................................................. 
 
2.  สิ่งที่คนหา สามารถสืบคนจากนอกเว็บ Gotoknow ไดหรือไม 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
3.  หากยังไมไดเขาระบบ จะสามารถใชเมนูการสืบคนไดหรือไม 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
4.  ขณะที่เราอยูในระบบ เม่ือหาขอมูลที่ตองการไดแลว จําเปนตองเขาระบบใหมอีกหรือไม 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
5.  การสืบคนแตละครั้งใน 1 หนา จะแสดงผลไดครั้งละเทาใด 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

76 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
 
แนวคิด 
 ในการใชงานเว็บบล็อก นอกจากเราจะบันทึกเรื่องที่เราตองการถายทอดออกไปแลว   
การเขาไปอานบันทึกของผูอื่นถือวาเปนการเพิ่มความรูใหกับเราไดเปนอยางดี  การรวบรวมรายชื่อ
ผูเขียนบล็อกและบันทึกของผูเขียนที่เราสนใจไวเปนหมวดหมู เปนสิ่งที่สะดวกมากสําหรับการ
ติดตามอานบันทึกที่เราสนใจ  แพลนเน็ต คือสิ่งที่จะชวยใหเราสามารถรวบรวมบันทึกตาง ๆ ได    

จุดประสงคของการเรียนรู 
 เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการรวบรวมบันทึกที่เรา
สนใจเขาเปนหมวดหมูตามการคัดแยกของผูใชงานบล็อกเอง 

หัวขอเนื้อหา 
1. แพลนเน็ตคืออะไร 
2. สรางแพลนเน็ต 
3. บันทึกที่ถูกรวบรวม 
4. การเลือกบล็อกที่เราสนใจ 
5. การนําบล็อกเขาแพลนเน็ต 

 

 

 

 

 

 

 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

77 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

1. แพลนเน็ตคืออะไร 

แพลนเน็ตคืออะไร อยางที่เคยบอกไวต้ังแตตอนเริ่มตน มันคือหอง ๆ หนึ่งที่ทําหนาที่รวม
บันทึกของผูอื่นที่เราสนใจเขามาไวในนี้ ไมใชการไป COPY เขามา แตเปรียบเสมือนการจําลองเงา
ของบันทึกคนอื่นเขามาไว  พูดงาย ๆ ก็คือต้ังกระจกเงาไวท่ีหองแพลนเน็ต แลวใหมันสองออกไป
เพ่ือสะทอนบันทึกของคนอื่นเขามา  หากเราสนใจบันทึกของคน 10 คนในหองแพลนเน็ตก็จะมี
กระจกเงาไวสะทอน 10 บาน เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
2. สรางแพลนเน็ต 
เริ่มตนสรางแพลนเน็ต ไปที่แถบเมนู เลือกชี้เมาสท่ีเมนูของเรา แลวเลื่อนเมาสมาที่  

แพลนเน็ต (รวมบล็อก) เลื่อนเมาสไปคลิกที่ “สรางแพลนเน็ตใหม”  
 
 
 

 
 
 
 
จะเขาสูหนาตางของการสรางแพลนเน็ต โดยจะมีชองใหกรอกขอมูล เริ่มตั้งแต ท่ีอยู    

ของแพลนเน็ต ซึ่งในที่นี้ผูเขียนใชคําวา nonformalpl01 โดยใชชื่อในระบบที่ตัวเองตั้งไว         
มาใส และตามดวยคําวา pl ยอมาจาก planet และตามดวย 01 เพ่ืองายตอการจําวา ท่ีอยูนี้คือ    
แพลน เน็ ตห อ ง แ รก  ( เ ร า ส าม า รถ เ ข า สู แ พลน เน็ ต ขอ ง เ ร า ไ ด โ ด ยต ร ง  โด ย พิมพ
http://gotoknow.org/planet/nonformalpl01 ใน Address บาร ของ Internet Explorer   ไดเลย)  
จากนั้นใสชื่อแพลนเน็ต ตามดวยรายละเอียด 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

78 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
และใสคําสําคัญ  ทายสุด เลื่อนเมาสไปคลิกที่ “สราง” ไดเลย 

3. บันทึกที่ถูกรวบรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เราก็จะมีแพลนเน็ตชื่อ รวมความรูเรื่องตาง ๆ  ของเราขึ้นมา  สังเกตดูท่ีใตคําวา     บันทึกที่

ถูกรวบรวมลาสุด จะบอกวา ไมมีบันทึก  เนื่องจากเรายังไมไดเขาไปเลือกบันทึกของใครมาอยูใน
แพลนเน็ตของเรา 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

79 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

4. การเลือกบล็อกที่เราสนใจ 
เมื่อเรามีแพลนเน็ตแลว ขั้นตอไปคือเขาไปเลือกดูบล็อกที่เราสนใจ และนํามาเก็บไวใน 

แพลนเน็ตของเรา  ในที่นี้เราจะกลับไปดูท่ีบล็อกและบันทึกของเรา เพ่ือดูขอมูลของคนที่มาแสดง
ความคิดเห็นในบันทึกของเรา และจะลองดึงบันทึกของเขาเขามาในแพลนเน็ตของเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากบันทึกแรกของเรา คนแรกที่มาแสดงความคิดเห็นคือคุณ โอ-อโณ เราจะลองเขาไป   
ดูบันทึกของคุณโอ  โดยเลื่อนเมาสไปคลิกที่ชื่อ โอ-อโณ 
 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

80 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หนาเว็บก็จะเปลี่ยน เปนหนาประวัติของคุณ โอ-อโณ  เมื่อดูดานขวาตรง บล็อก จะเห็นวา 

คุณโอ มีบล็อก หรือสมุดหลายเรื่องมาก แสดงวามีความสนใจหลายเรื่อง  เราจะลองเขาไป        
ดูบล็อกเรื่อง “เรื่องเลาและเรื่องคุยจาก Lab Chem” ของคุณ โอกัน  โดยเลื่อนเมาสมาคลิกที่คําวา 
“เรื่องเลาและเรื่องคุยจาก Lab Chem” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

81 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

5. การนําบล็อกเขาแพลนเน็ต 
ก็จะเขาสูบล็อกหรือสมุด เรื่องเลาและเรื่องคุยจาก Lab Chem ของคุณ โอ  จะเห็นวา     

มีบันทึกตาง ๆ อยูมากมาย โดยบันทึกลาสุดจะอยูดานบนสุด  คราวนี้ เราจะมา “นําบล็อกเขา   
แพลนเน็ต” ของเรากันบาง  ใหเลื่อนเมาสมาคลิกที่คําวา “นําบล็อกเขาแพลนเน็ต”  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เราจะกลับ มาเขาสูแพลนเน็ต และมีการเลือกวาจะใหบล็อกที่เราเลือกอยูในแพลนเน็ต    

ใดแตเราไดสรางไวแค 1 แพลนเน็ต โดยชื่อวา “รวมความรูเรื่องตาง ๆ” ใหเลื่อนเมาสไปคลิก    
เพ่ือมารคจุดหนาหัวขอ “รวมความรูเรื่องตาง ๆ แลวคลิกเมาสท่ีปุม “สมัครรับบล็อก”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 
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หนาตางก็จะกลับมาที่หนาบล็อกของคุณ โออีกครั้ง คราวนี้เราจะเขาไปดูแพลนเน็ต    
 ของเรา วามีบันทึกของคุณ โอ เขาไปอยูจริงหรือไม โดยเขาไปที่เมนูของเรา  ตามรูป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เราจะเห็นวา หนาเว็บเปลี่ยนไปเปนแพลนเน็ต “รวมความรูเรื่องตาง ๆ” และมีบันทึกของ

คุณ โอ เขามาเต็มไปหมด  แตยังมีแคของคุณโอ คนเดียว  เพราะเรายังไมไดไปเลือกบันทึกของ 
คนอื่นมาใส 
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เมื่อลองไปดึงบันทึกของคุณ Tanu Polbhun เขามาใสในแพลนเน็ต ก็จะพบวา   

ในแพลนเน็ตมีบันทึกของทั้งสองทานเขามาอยูในนี้แลว โดยเรียงลําดับไปตามวันที่ ๆ เขียน     
และเมื่อมีการเขียนบันทึกใหมจากทั้งสองทาน บันทึกนั้นก็จะเขามาอยูในนี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งทําให
เราสามารถติดตามขอบันทึกของผูท่ีเราสนใจไดทันที โดยไมตองเสียเวลาไปเปดบล็อกของเจาตัว
โดยตรง 
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สรุปทายหนวยที่ 11 
 การรวบรวมบล็อกที่เราสนใจติดตามอานเปนประจําใหเขามาอยูในหองเดียวกันคือ
การสรางแพลนเน็ต  โดยมีขั้นตอนที่ตองปฏิบัติ 6 ขั้นตอน 

1. แพลนเน็ตคืออะไร แพลนเน็ตคือหอง ๆ หนึ่งที่ทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลใน
บล็อกที่เราสนใจเขามาไวในนี้ โดยเขามาในลักษณะสะทอนเหมือนกระจกเงา 
โดยไมไปเปลี่ยนแปลงตนฉบับ  แตจะเปลี่ยนแปลงไปตามตนฉบับที่เปลี่ยนไป 

2. สรางแพลนเน็ต โดยเลือกเมนูสําหรับชื่อของเรา แลวเลือกที่แพลนเน็ต จากนั้น
เลื่อนเมาสไปที่สรางแพลนเน็ตใหมและเริ่มดําเนินการไปตามกรอบการ
ดําเนินการที่ขึ้นมา 

3. บันทึกที่ถูกรวบรวม หลังจากสรางแพลนเน็ตขึ้นมาแลว จะเกิดหนาแพลนเน็ต
ขึ้นมา แตบันทึกที่ถูกรวบรวมจะยังไมมี  เนื่องจากเราตองเขาไปเลือกบันทึกตาง ๆ 
เขามาใสเอง 

4. การเลือกบล็อกที่เราสนใจ  เมื่อเราเขาไปสูบล็อกอื่น ๆ ท่ีเราสนใจ และเขาไปสู
บันทึกที่ตองการอาน  ในกรอบของเรื่องนั้นจะมีเมนู นําบล็อกเขาแพลนเน็ตให
เลือก 

5. การนําบล็อกเขาแพลนเน็ต เมื่อคลิกเมาสท่ี นําบล็อกเขาแพลนเน็ต หนาจอจะ
เปลี่ยนกลับมาที่หนาแพลนเน็ตที่เราสรางขึ้น ใหเราเลือกวา จะนําบล็อกนี้เขาที่ 
แพลนเน็ตใด (ในกรณีท่ีมีมากกวา 1 แพลนเน็ต) จากนั้นเลือกคลิกเมาสท่ี สมัคร
รับบล็อก  ขอบันทึกที่เราสนใจก็จะถูกดึงเขามาที่แพลนเน็ตของเราทันที 

ขอคิดทายหนวยที่ 11 
  เมื่อเราใชงานบล็อกไประยะหนึ่ง นอกจากการเขียนบันทึกของเราเองแลว  
การเขาไปอานบล็อกของผูอื่นเพื่อเพ่ิมพูนความรูของเรา เปนสิ่งที่ จําเปน เพราะจะเปนการ 
เปดมุมมองในเรื่องที่เราสนใจในสายตาของผูอื่น อันจะนํามาซึ่งการแลกเปลี่ยนความรูกันตอไป 
  อยางไรก็ตาม การติดตามอานบล็อกของผูท่ีเราสนใจ ซึ่งอาจมีหลายคน ท่ีมีการ
บันทึกในเรื่องราวเดียวกันแตแตกตางกันที่มุมมอง จะเปนการยากมาก ท่ีเราตองคอยจดจําบล็อก
ของสมาชิกที่เราสนใจ การสรางแพลนเน็ตเพื่อรวบรวมบันทึกที่เราสนใจจึงเปนสิ่งที่จําเปน  
แตท้ังนี้ ตองไมลืมวาเราตองเขาระบบของเราเสียกอน จึงจะสามารถดึงขอมูลของผูอื่นเขามาไว 
ในแพลนเน็ตของเราได 
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1.  แพลนเน็ตคืออะไร 
 
................................................................................................................................................. 
 
2.  เราสามารถสรางแพลนเน็ตไดก่ีแพลนเน็ต 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
3.  เม่ือพบขอมูลของผูอ่ืนที่ตองการนํามาเขาแพลนเน็ตของเรา ตองเลือกเมนูใด 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
4.  การเลือกขอมูลของผูอ่ืนมาเขาแพลนเน็ตเรา  จําเปนหรือไมที่เราตองอยูในระบบ (Login) 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
5.  เจาของบล็อกที่ถูกเราดึงขอมูลมาเขาแพลนเน็ตของเราจะทราบหรือไมวามีผูเขามาสนใจขอมูล 
      ของเขา 
 
................................................................................................................................................. 
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1.  เนื้อหาในเว็บบล็อกมีขอจํากัดในการนําเสนอหรือไม 
 ก.  ไมมีขอจํากัด  นําเสนอไดทุกรูปแบบและทุกเรื่องที่ตองการ 
 ข.  มีขอจํากัด  เพราะนําเสนอไดเพียงงานวิชาการ 
 ค.  ไมมีขอจํากัด  นําเสนอไดทุกรูปแบบและทุกเรื่อง ท่ีไมทําใหผูอื่นเดือดรอน 
 ง.  มีขอจํากัดบางสวน เชน ไมควรนําเสนอในเรื่องตลกขบขัน 

2.  เว็บบล็อกคืออะไร 
 ก.  เว็บไซตท่ีใหบริการดานความบันเทิง 
 ข.  เว็บไซตท่ีใหบริการดานการเขียนบันทึก 
 ค.  เว็บไซตสําหรับนําเสนอขอมูลตามที่ผูสรางตองการ 
 ง.  โปรแกรมสําหรับใชงานรวมกับระบบอินเทอรเน็ต 

3.  การใชงานเว็บบล็อก จําเปนตองใชระบบใดบาง 
 ก.  เครือ่งคอมพิวเตอรท่ีไมตองเชื่อมกับระบบใด ๆ ท้ังสิ้น 
 ข.  เครื่องคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมระบบเครือขาย (Lan) 
 ค.  เครื่องคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมกับระบบอินเทอรเน็ต 
 ง.  เครือ่งคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมกับระบบอินทราเน็ตเพียงอยางเดียว 

4.  รหัสตัวเลขและตัวอักษรที่สุมออกมาจากระบบ  ควรจดบันทึกไวเพื่ออางอิงใวสําหรับ 
      ใชในครั้งตอไปหรือไม 
 ก.  ควรจดบันทึกไวเพ่ือกันลืม 
 ข.  ควรจดบันทึกไว เนื่องจากตองนํามาใชยืนยันอีก 
 ค.  ควรจดบันทึกไว เนื่องจากหากจํารหัสเพื่อเขาระบบไมได จะตองนํามาใชยืนยัน 
 ง.  ไมจําเปน เพราะเปนการสุมขึ้นมาเพือ่ยืนยันวา มีการปอนขอมูลโดยมนุษย  
              ไมใชการปอนขอมูลเพ่ือสมัครโดยระบบอัตโนมัติ 

5.  การนําไฟลข้ึนไปเก็บในเว็บไซต เรียกวาการจัดการในลักษณะใด 
 ก.  การ Setup  
 ข.  การ Install 
 ค.  การ UP Load 
 ง.  การ Down Lode 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

87 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

6.  หนาที่อยางหนึ่งของศูนยรวมขอมูลที่ถูกตองคือขอใด  
ก.  แสดงใหเห็นประวัติของเจาของบล็อก 

 ข.  แสดงใหเห็นถึงหัวขอหรือชื่อของบล็อกและแพลนเน็ต 
 ค.  ใชสําหรับแกไขประวัติ 
 ง.  ใชสาํหรับการเริ่มตนเขียนบันทึก 

7.  ในการบันทึกประวัติของเรา สิ่งที่ไมควรใหแสดงออกสูสาธารณะในระบบอินเทอรเน็ต คือขอใด 
 ก.  อีเมลแอดเดรส 
 ข.  หมายเลขโทรศัพท 
 ค.  ชือ่จังหวัดที่เจาของบล็อกอาศัยอยู 
 ง.  สถานที่ทํางานของเจาของบล็อก 

8.  บล็อก เปรียบเสมือนสมุด 1 เลม   ดังนั้น ควรบันทึกในลักษณะใด 
 ก.  ควรบันทึกไดหลายเรื่องที่แตกตางกันในหลาย ๆ แนวทาง  
 ข.  ควรบันทึกไดหลายเรื่องที่แตกตางกัน เพียงแนวทางเดียว 
 ค.  ควรบันทึกไดในเรื่องเดียวกัน ในหลาย ๆ แนวทาง 
 ง.  ควรบันทึกไดในเรื่องเดียวกัน เพียงแนวทางเดียว 

9.  การใสรูปถายประจําบล็อก ที่แสดงใหเห็นตัวตนของผูเขียน ควรใชภาพใด 
 ก.  ภาพสัญญลักษณ 
 ข.  ภาพของเจาของบล็อก 
 ค.  ภาพการตูน 
 ง.  ภาพถายคูของเจาของบล็อกกับผูอื่น 

10.  หากผูบันทึก มีความชอบเรื่องการเลี้ยงสัตว และการทําอาหาร ควรมีบล็อกก่ีบล็อก 
 ก.  มี 1 บล็อก  แตมีหลายบันทึก 
 ข.  มี 2 บล็อก  แตละบล็อกบันทึกรวมทั้ง 2 เรื่อง 
 ค.  มี 1 บล็อก แตละบล็อกมีบันทึกเพียงเรื่องเดียว หากตองการเขียนเรื่องอื่นที่ 

      นอกเหนือจากนี้ ใหสมัครสมาชิกใหม 
ง.  มี 2 บล็อก แตละบล็อกแยกบันทึกบล็อกละ 1 เรื่อง 
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11.  การจัดหมวดหมูของบันทึก มีขอดีอยางไร 
 ก.  ชวยทําใหบันทึกของเราเปนที่นาสนใจ 
 ข.  ทําใหบันทึกเขาไปรวมอยูในหมวดหมูท่ีถูกตองในภาพรวม 

      ของ Gotoknow เพ่ืองายตอการสืบคน 
ค.  ทําใหบันทึกเขาไปรวมอยูในหมวดหมูท่ีถูกตอง และเราสามารถ 
      เขาไปบันทึกเพิ่มเติมไดงาย 
ง.  เปนเพียงการกําหนดคาไวสําหรับการสืบคนในอนาคต 

12.  ในการบันทึกเนื้อหาลงในบล็อกของเรา ประโยคเดน หมายถึงขอใด 
 ก.  ประโยคที่เปนตัวแทนของเนื้อหาทั้งหมดได 
 ข.  ประโยคที่อานแลวเกิดความประทับใจในขอความนั้น 
 ค.  ประโยคที่เสริมหรือขยายความเนื้อหาในบล็อก 
 ง.  ประโยคในบรรทัดแรกของบันทึกนั้น 

13.  ข้ันตอนแรกของการใสภาพในบันทึกคือขอใด 
 ก.  การโหลดภาพใสในไฟลอัลบ้ัม 
 ข.  การสรางบันทึก 
 ค.  การแกไขบันทึก 
 ง.  การนํา Link ของไฟลในไฟลอัลบ้ัมมาใสในการแทรกภาพ  

14.  ภาพที่นํามาใส จะถูกเก็บไวในที่ใด 
 ก.  ในตัวบันทึกเอง 
 ข.  ไฟลอัลบ้ัม 
 ค.  แพลนเนต็ 
 ง.  อยูในบล็อกของบันทึกนั้น ๆ 

15.  ทานคิดวาเหตุใดจึงตองมีการออกจากระบบ เม่ือตองหยุดใชงานเปนเวลานาน  
           โดยยังไมออกจากเว็บบล็อก Gotoknow 
 ก.  เพ่ือปองกันระบบขัดของ 
 ข.  เพ่ือปองกนัเครื่องคอมพิวเตอรแฮงคจากการหยุดใชงานเปนเวลานาน 
 ค.  เพ่ือปองกนัไมใหผูอื่นเขามาใชงานบล็อกของเรา ในนามของเราเอง 
 ง.  เพ่ือปองกันมิใหผูอื่นเขามาอานบล็อกของเราโดยไมไดรับอนุญาต 
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16.  ข้ันตอนสุดทายของการใสภาพในบันทึกคือขอใด 
 ก.  การเตรียมภาพ 
 ข.  การสรางบันทึก 
 ค.  การโหลดภาพใสในไฟลอัลบ้ัม 
 ง.  การนํา Link ของไฟลในไฟลอัลบ้ัมมาใสในการแทรกภาพ 

17.  การเขาระบบ เหตุใดจึงตองมีการพิมพรหัสสุม 
 ก.  เพ่ือปองกันผูอื่นที่ไมไดรับอนุญาตเขามาใชงานบล็อกของเรา 
 ข.  เพ่ือเปนการยืนยันความสมบูรณของรหัสผาน 
 ค.  เพ่ือเปนการปองกันไวรัสเขาไปสูระบบของ Gotoknow 
 ง.  เพ่ือปองกันการเขาระบบจากการล็อกอินโดยอัตโนมัติ จากการใชโปรแกรม 

     ถอดรหัส และไมใชการปอนจากมือของมนุษย 

18.  การคนหาขอความ/บันทึก ใน Gotoknow  ใชความสามารถในการสืบคนจากขอใด 
 ก.  จากเว็บของ Gotoknow  เอง 
 ข.  จากเว็บ Yahoo 
 ค.  จากเว็บ Google 
 ง.  จากเว็บ Thai Search 

19.  หากเรารวบรวมบันทึกที่เราสนใจ เขามาไวในแพลนเน็ตแลว เราจะสามารถแกไขบันทึก 
        ของผูอืนไดหรือไม 
 ก.  ไมสามารถแกไขได  
 ข.   สามารถแกไขไดทันที 
 ค.   สามารถแกไขได เมื่อแกไขแลวตองแจงเจาของบันทึกดวย 
 ง.   สามารถแกไขได โดยตองขออนุญาตเจาของบันทึกกอน 

20.  แพลนเน็ตคืออะไร 
 ก.  แหลงรวมบันทึกที่เราสนใจเขาไปอาน 
 ข.  แหลงรวมบันทึกที่ผูอื่นสนใจเขาไปอานมากที่สุด 
 ค.  แหลงรวมขอมูลท้ังหมดใน Gotoknow 
 ง.  แหลงรวมบันทึกที่มีคนเขาไปบันทึกโตตอบพรอมกันมากที่สุด 
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1 = ข 
2 = ค 
3 = ค 
4 = ง 
5 = ข 
6 = ค 
7 = ข 
8 = ข 
9 = ค 
10 = ง 
11 = ก 
12 = ข 
13 = ก 
14 = ค 
15 = ง 
16 = ค 
17 = ง 
18 = ค 
19 = ก 
20 = ก 

 
 
 
 



 

โดย รัฐเขต  เช้ือมหาวัน 

91 คูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจดัการความรูสําหรับผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
1 = ค 
2 = ข 
3 = ค 
4 = ง 
5 = ค 
6 = ข 
7 = ข 
8 = ค 
9 = ข 
10 = ง 
11 = ข 
12 = ก 
13 = ก 
14 = ค 
15 = ค 
16 = ง 
17 = ง 
18 = ค 
19 = ก 
20 = ก 
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จันทวรรณ   ปยวัฒน.  บล็อก (Blog or Weblog) คืออะไร?.  (ออนไลน)  เขาถึงไดจาก     
  http://gotoknow.org/blog/tutorial/3  (วันที่คนขอมูล : 20 ธันวาคม 2549) 
       .  เก่ียวกับ GotoKnow.org. (ออนไลน)  เขาถึงไดจาก    http://gotoknow.org/ 
  blog/tutorial/44448?class=yuimenuitemlabel (วันที่คนขอมูล : 20 ธันวาคม 2549) 
       .  คูมือการใชระบบ GotoKnow.org. (ออนไลน)  เขาถึงไดจาก http://gotoknow.org/ 
 blog/tutorial/44448?class=yuimenuitemlabel (วันที่คนขอมูล : 20 ธันวาคม 2549) 
ธัญศักดิ์ ณ นคร. บล็อกคืออะไร. (ออนไลน) เขาถึงไดจากhttp://www.oknation.net/blog/ 
 BlueSoDa/2008/09/16/entry-1/comment  (วันที่คนขอมูล 16 ธันวาคม 2549) 
เว็บไซต Gotoknow. GotoKnow: คนทํางานแลกเปลี่ยนเรียนรู. (ออนไลน)  เขาถึงไดจาก     
 http://gotoknow.org/home (วันที่คนขอมูล : 28 ธันวาคม 2549) 
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https://www.blogger.com บล็อกของ Google 
http://www.blogintrend.com บล็อกอินเทรน 
http://www.blog.sanook.com สนุก บล็อก 
http://www.bloggang.com บล็อกแกงค 
http:/ /www.blogbkk.com บล็อก  บี  เค  เค  
ht tp:/ /www.blogaraidee.com บล็อก  อะไรดี  
http:/ /www.blogka.com/home.php บล็อกกา  
http://www.gotoknow.org เว็บบล็อกของ Gotoknow 
http://www.idayblog.com ไอเดยบล็อก 
http://learners.in.th/home เว็บบล็อกสําหรับนักเรียนของ Gotoknow 
http://th.wikipedia.org วิกิพีเดียสารานุกรมเสรีในภาษาไทย 
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บล็อก (สมุดบันทึก)  
  คือระบบสมุดบันทึกออนไลนที่ถูกนํามาประยุตใชเพื่อการถายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู  ซ่ึงเจาของบล็อกสามารถสรางบล็อกไดหลายบล็อก ซ่ึงก็เปรียบเสมือนการมีสมุดบันทึกหลาย
เลม   และสามารถสรางบันทึกใหมไดตลอดเวลา  โดยการสรางบันทึกจะตองระบุคําสําคัญไวเพื่อการ 
จัดกลุมความรู  

ประวัต ิ
  เปนการแสดงรายละเอียดของสมาชิก  โดยที่ระบบจะมีการเก็บประวัติของสมาชิก เชน  
ช่ือ นามสกุล ประวัติยอ อาชีพ เปนตน และเมื่อสมาชิกตองการทราบรายละเอียดของเจาของบล็อกตาง ๆ 
ก็สามารถดูไดจากประวัติสมาชิก 

ปายหรือคําสําคัญ (Tag or Keyword) 
  ปาย หรือ Tag เปนการระบุคําหลักที่มีความเกี่ยวของกับขอมูล ซ่ึงขอมูลนั้นจะเปนบันทึก 
ประวัติสมาชิก คําถาม เว็บอางอิง บล็อก (สมุดบันทึก) แพลนเน็ต และไฟล ตาง ๆ ที่นําขึ้นในระบบ  
โดยที่กลุมคําที่ไดถูกเลือกใชมากที่สุดจะแสดงเปนตัวอักษรตัวใหญที่สุดในหนาหลัก  

ผูศึกษา 
 หมายถึงผูใชประโยชนจากคูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู ในการเรียนรู
การใชงานเว็บบล็อกของ Gotoknow รวมทั้งผูที่เขารับการอบรมการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการ
ความรูที่จัดโดยสถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนื่องสิรินธร โดยมีคูมือการใชงานเว็บบล็อกเพื่อการ
จัดการความรูเปนคูมือประกอบการอบรม 

แพลนเน็ต (Planet) 
  แพลนเน็ตเปนศัพท เฉพาะที่ไว เ รียกระบบการรวบรวมบล็อกหลายบล็อกเขาไว 
ในเว็บเดียวกัน  ซ่ึงสมาชิกสามารถสรางแพลนเน็ตเพื่อรวบรวมบล็อกที่สนใจเขาไปยังแพลนเน็ตที่สราง
ไวไดงาย เพื่อเปนเหมือน Reading list ในการติดตามอานบล็อกที่สนใจอยูเปนประจํา หรืออาจจะ
ประยุกตมาเปนการรวบรวมบล็อกของสมาชิกในชุมชน เพื่อสรางการชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางกัน  
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ไฟลอัลบั้ม 
  เปนสวนที่เก็บรวบรวมไฟลขอมูล และไฟลรูปภาพของเจาของบล็อกที่ไดนําไฟลเหลานั้น
ขึ้นไวในระบบ  โดยที่เจาของบล็อกจะตองทําการเขียนรายละเอียดที่เกี่ยวของกับภาพ พรอมทั้งระบุปาย
คําหลักใหสอดคลองกับภาพดวย เพื่อเปนประโยชนตอการคนหาความรูและสรางแผนที่ความรู 
ที่เกี่ยวของกัน 

เว็บอางอิง 
  เปนสวนรวบรวมแหลงความรูจากเว็บไซตตาง ๆ ที่สมาชิกสนใจและเขาไปเยี่ยมชมอยู 
เปนประจํา โดยสามารถนํามารวบรวมเก็บไวที่ เว็บอางอิง ไดและสามารถกําหนดปายคําหลักของเว็บ
อางอิง แตละอันได 

ศูนยรวมขอมูล 
  เปนแหลงรวบรวมขอมูลลาสุดตาง ๆ ของเจาของบล็อก ประกอบไปดวย บันทึกลาสุด 
คําถามลาสุด ไฟลที่น้ําขึ้นลาสุด คําถามหรือขอคิดเห็นที่สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรูไวในบันทึกของ
สมาชิกอื่น  และ คําถามหรือขอคิดเห็นที่สมาชิกทานอื่นไดแลกเปลี่ยนเรียนรูไวในบันทึกของตนเอง 

Gotoknow หรือ Gotoknow.org 
 ยอมาจาก “The Gateway of Thailand's Online Knowledge Management”   Gotoknow.org  
เปดใหบริการตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 โดยเปนเว็บไซตที่ใหบริการระบบบล็อกเพื่อการจัดการ
ความรูสําหรับกลุมคนทํางานและชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) ของประเทศไทย และ 
มีบทบาทในการเปนขุมความรูรวมของไทย อีกทั้งยังเปนพื้นที่เสมือนใหสมาชิกสาขาอาชีพตางๆ 
มารวมตัวกันเพื่อถายทอดความรูและประสบการณลงในระบบบล็อก 
 
 
 


