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บทบรรณาธิการ

 ในยุคท่ีเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดย้ัง    ทำให้พวกเรา 

ชาวมหิดลต้องพัฒนาผลงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ 

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  หลายท่านที่ทำหน้าที่ด้านการผลิตสื่อการ 

เรียนหรือด้านเอกสารประกอบการสอน สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

ก็จะต้องค้นคว้า หารูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมาช่วยในการทำงาน ให้ 

ง่ายขึ้น และเพื่อให้ผู้ใช้สื่อการศึกษา หรือกลุ่มเป้าหมายของเรา 

เข้าใจง่าย และเรียนรู้ในเร่ืองราวท่ีเราต้องการถ่ายทอดได้สะดวกรว

ดเร็วข้ึน  ในด้านการออกแบบกราฟิกนั้น เราคงทราบกันดีกว่า ใน

ปีนี้เทรนด์การออกแบบที่มาแรงที่สุด คงหนีไม่พ้น infograsphic 

ซึ่งได้รับความนิยมมาก แพร่หลายทั้งในแวดวงโฆษณาและสื่อสาร 

มวลชน ด้านการประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ดังนั้นงานพัฒนาสื่อผสม กอง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เปลี่ยน 

การสื่อสารของคุณให้ง่ายกว่าด้วย Infographic จากเว็บไซต์  

Piktochart” ขึ้น ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ โดยผู้ที่สนใจ 

สามารถสมัครเรียนแบบออนไลน์ได้ที่ http://www.survey.muit.

mahidol.ac.th/index.php?r=survey/index/sid/945227/

lang/th  (อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 นอกจากการจัดอบรมสัมนาที่น่าสนใจแล้วเนื้อหาในเล่ม 

ยังมีความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla 

โดยมีเนื้อหาแนะนำ Extensions เด่น ๆ   ที่ช่วยให้การจัดการเว็บไซต์ 

ของท่านได้ง่ายดายขึ้น ตารางการถ่ายทอดสด IPTV และเนื้อหา 

อื่น ๆ ที่ให้ความรู้ด้านมัลติมีเดียที่น่าสนใจอีกมายมาย ขอให้ท่าน 

สนุกสนานเพลิดเพลินกับการอ่านวารสารของเรา และขอบคุณที่ 

ท่านติดตามอ่าน Multimedia e-News ค่ะ

Editorial
สาระดีๆ...มีที่นี่ี

ศุภลักษณ์  จุเครือ



 หลายคนท่ีใช้งาน Joomla ในการ 

ออกแบบเว็บไซต์อยู่ คงคุ้นเคย 

กับ Editor ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการพิมพ์ 

และปรับแต่งบทความที่มีมาให้ใช้งาน ในการ 

เขียนบทความ โดยสามารถพิมพ์บทความ ใส่ 

ลงิค ์ แทรกรปูภาพแต ่Editor เดมิที ่Joomla มมีา 

ให้นั้น ไม่สามารถทำอะไรได้มาก เช่น แทรก 

ตาราง แทรกวิดีโอไม่ได้ ใส่สีให้กับตัวหนังสือ 

ไม่ได้ ดังนั้น เราจึงต้องหา Editor อื่นมาเป็น 

ตัวช่วยแทนการใช้ Editor เดิมของ Joomla 

ซึ่งตัวที่จะมาแนะนำนี้คือเครื่องมือช่วยเขียน 

บทความ ที่ชื่อว่า JCK Editor

 JCK Editor เป็น Extensions Joomla 

ในหมวดหมู่ของ Plugin Editor ทำหน้าที่ใน 

การช่วยให้ผู้ใช้งานปรับแต่งออกแบบ ตัวอักษร 

ใส่สี จัดหน้า เพิ่มรูปภาพ จัดรูปภาพในบทความ 

และยังสามารถเพิ่มเติม Content พิเศษอย่าง 

Video หรือ Media อื่นๆ ได้ง่ายขึ้น 

โดยไม่ต้องใช้โค้ด html ใดๆ นอกจากนี้ User 

Interface (UI) ยังออกแบบมาได้สวยงามน่าใช้ 

รองรับระบบ Responsive ซึ่งจะทำให้ใช้งาน 

Plugin ตัวนี้ใน Tablet และ Smart Phone 

ได้ รองรับการใช้งานบน joomla 2.5 และ 

joomla 3.0 หากต้องการทดลองใช้งานก่อน 

Download JCK Editor ไปใช้งานจริง 

สามารถเข้าไปทดลองใช้งาน ได้ทิ่ลิงค์

http://responsivedemo.howtoeditjoomla.com/ 

โดย..คุณวิริยา อุ่ยเจริญ งานพัฒนาสื่อผสม
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เปิดหน้าเว็บไซต์ ให้คลิก Button Download มุมบนด้านขวา

Download

สามารถ Download JCK Editor ได้ทิ ่ลิงค์ 

http://www.joomlackeditor.com/downloads

แล้วเพจจะเลื่อนมายังข้อมูลรายละเอียดของ JCK Editor ให้ทำการเลื่อนลงมาแล้วคลิกที่ 

Download
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เรามาดูวิธีการติดตั้งบน joomla 3.0 ส่วนใน 

joomla 2.5 ก็จะเป็นลักษณะเดียวกัน

เริ่มโดยการ Log in เข้าไปใน Joomla 

แล้วเลือกเมนู 

Extensions -> Extension Manager

จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างให้ Download 

เวอร์ชั่นของ Joomla ที่จะนำไปใช้งาน มีให้ 

เลือก 2 เวอร์ชั่น คือ 2.5, 3.0 จากนั้น 

ทำการคลิก Downloadเวอร์ชั่นที่เราต้องการ 

ใช้ ดังภาพ

Download

หลังจากนั้นจะเกิดหน้าต่างให้เราทำการ 

Save ไฟล์ โดยการกด “OK”

ไฟล์ที่ได้จากการ Download จะเป็น 

นามสกุล zip เราไม่ต้องแปลงไฟล์หรือ 

ทำอะไร ต่อจากนี้จะเป็นขั้นตอนการติดตั้ง  

JCK Editor

การติดตั้ง JCK Editor 
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จากนั้นให้ทำการคลิกเลือกที่ 1. Install -> 2. เลือกไฟล์ JCK Editor ที่ดาวน์โหลดมา -> 3. 

คลิก Upload & Install ดังภาพ

จากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้ตั้งค่า Editing Area จะปรับตั้งค่าไปเลยหรือกดคลิก Next 

ไปก่อนก็ได้ แล้วกลับไปตั้งค่าทีหลัง

Next
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หน้าต่างการปรับตั้งค่า Users Folders คลิก Next ไปก่อนก็ได้

เมื่อดำเนินการติดตั้ง JCK Editor เรียบร้อยแล้วในหน้าเพจจะแสดงสถานะว่า “Installing 

package was successful.” ดังภาพ

หน้าต่างสุดท้ายเป็นการปรับตั้งค่า Styles ในที่นี่จะขอกด Finish 
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 เมื่ อทำการติดตั้ ง เสร็ จ เรี ยบร้อยแล้ ว 

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนด JCK Editor 

ให้เป็นค่าเริ่มต้นของการใช้งาน หากเราไม่ทำการ 

กำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้นจะเป็นการใช้งาน Editor 

ที่ Joomla มีมาให้ และไม่สามารถใช้งาน JCK 

Editor ที่ได้ทำการติดตั้งไว้ได้

 เลือกเมนู System ไปที่ 

Global Configuration ดังภาพ

ทำการปรับตั้งค่าในส่วนของ  Default Editor 

โดยให้เลือก Editor JoomlaCK  

จากนั้นคลิก Save

การกำหนด JCK Editor เป็นค่าเริ่มต้นของการใช้งาน



8 MUIT News

ต่อไปเมื่อเราทำการสร้างบทความใหม่ใน Joomla ก็จะได้ JCK Editor มาช่วยจัดการปรับแต่ง

บทความให้ง่ายขึ้น และหน้าต่างเครื่องมือของ Editor ก็จะเปลี่ยนไป ดังภาพ

 จากที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วถึงการตั้งค่า JCK Editor ที่ให้ปรับตั้งค่าในขั้นตอนการ 

ติดตั้ง หากเราไม่ทำการปรับตั้งค่าในขั้นตอนการติดตั้ง เราสามารถมาปรับตั้งค่าได้เองใน 

ภายหลัง ดังนี้ให้เลือกไปที่เมนู Extensions -> Plugin Manager

การตั้งค่า JCK Editor

จากนั้นให้เลื่อนไปหา “Editor - JoomlaCK” แล้วทำการคลิก 

ที่ชื่อนั้น
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จากนั้นก็จะเปิดหน้าเพจให้เราทำการปรับตั้งค่าได้ตามที่เราต้องการ ดังภาพ

แถบเครื่องมือของ JCK Editor

แถบเครื่องมือที่ทั้งหมดของ JCK Editor ที่มีมาให้เราใช้งาน
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ขอขอบคุณ : http://www.jirayudesign.com/service/

free-joomla-extensions/item/146-jck-editor-

plungin-joomla-extensions
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 ShareX10.3 เป็น Freeware ที ่

ช่วยในการบันทึกภาพน่ิงและวิดีโอ 

หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นไฟล์ Mp4 เหมาะกับ 

การเอาไว้ใช้ทำวิดิโอต่าง ๆ  เช่น สอนวิธีการ 

ใช้งานระบบ สอนวิธีการใช้งานโปรแกรม และ 

ในการจับภาพหน้าจอยังสามารถกำหนดขอบ 

เขตการจับภาพในแบบพิเศษ เช่น แบบวงกลม 

สี่เหลี่ยม รูปร่างอิสระ ตามแต่ที่เราจะกำหนดได้ 

เมื่อจับภาพแล้วก็ยังตกแต่งส่ลักษณะพิเศษ 

ต่าง ๆ ได้อีก ถือว่าแป็นโปรแกรมเล็ก ๆ ฟรี ๆ 

ที่คุณภาพดี สามารถทดลอง นำมาใช้งานได ้

โดยดาวโหลดที่นี่ค่ะ 

 เมื่อลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้เปิด 

โปรแกรมขึ้นมาจะพบหน้าจอดังนี้

รูปแบบการจับภาพหน้าจอแบบรูปร่างอื่น ๆ

จับภาพหน้าจอแบบวีดิโอ

จับภาพหน้าจอแบบภาพนิ่ง

เมนูต่าง ๆ 

ตั้งค่าอัพโหลดไฟล์

เมนูตั้งค่าการจับภาพหน้าจอ

โดย....ศุภลักษณ์  จุเครือ งานพัฒนาสื่อผสม
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3. Work flow คือ ลักษณะหน้าจอคอมฯที่ 

ต้องการจับภาพ สามารถเลิอกเพิ่มเติมได้ที ่ปุ ่ม 

hotkey

4. Tool คือ เครื ่องมื ่อเพิ ่มเติมอื ่น ๆเช่น 

ตัดแต่งภาพ ตกแต่งสี การแทรกQR CODE 

ฯลฯ

5. After Capture Task คือ ต้องการให ้

โปรแกรมทำอะไรกับภาพหลังจากที่บันทึก 

เช่น ถ้าต้องการให้ Save ก็เลือก Save im-

age to file ถ้าต้องการใส่ลายน้ำ ก็เลือก 

Add image effects/water mark เป็นต้น

6. After upload Tasks คือหลังจากที ่

อัพโหลดไฟล์แล้วต้องการให้โปรแกรมทำอะไร 

เช่น ต้องการให้ Copy URL ไว้หรือไม่
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7. Destinations คือ การจัดการภาพในการใช้งาน 

ร่วมกับ website หรือ โปรแกรม หรือ Applica-

tion อื่น ๆ เช่น Dropbox imgur twitter เป็นต้น 

ถ้าตั้งค่าเพิ่มเติมเลือก Destinations Setting

8. Hot key setting คือ การตั้งค่าปุ่มลัดในการบันทึกหน้าจอต่าง ๆ

9. Screen shot folder คือ โฟลเดอร์ที่ใช้จัดเก็บภาพ และวิดิโอที่เราบันทึกหน้าจอไว้ 

ถ้าต้อการดูภาพก็เพียงคลิกที่ปุ่ม Screen shot folder ก็จะเป็นการเปิดโฟลเดอร์ที่

จัดเก็บไฟล์ทันที

ขั้นตอนการบันทึกหน้าจอ

1. เปิดโปรแกรม ShareX10.3              ตั้งค่าปุ่ม Hotkey settingScreen Recording คือ 

การตั้งค่าปุ่มเพื่อบันทึกหน้าจอแบบเป็นวิดีโอ
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2.เปิดหน้าจอโปรแกรมที่ต้องการ ถ้าต้องการบันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอ ให้กดปุ่ม Shitf+Print 

Screen    โปรแกรม ShareX จะให้เรากำหนดขอบเขต ขนาดหน้าจอที่ต้องการบันทึกวีดิโอ 

เราก็ลากเมาล์เพื่อกำหนดขอบเขต จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มบันทึกวีดิโอทันที (ด้านล่างจอมีแถบ

นับเวลาขึ้นมาด้วย)

เมื่อจบการบันทึกให้กดปุ่ม Stop วีดิโอ จะถูกเก็บไว้ในโฟล์เดอร์ทันที หรือถ้าต้องการบันทึก

เป็นภาพนิ่งธรรมดา ให้กดปุ่ม Print Screen

จับภาพหน้าจอแบบวิดีโอ

ลากคลุมเพื่อกำหนดขอบเขต

กดปุ่ม Printscreen (F9) 

เพื่อเริ่มบันทึก และกด stop

ไฟล์ที่ได้จะถูกเก็บไว้ สามารถคลิกดูได้
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ขั้นตอนการตกแต่งแก้ไขภาพนิ่งที่ได้จากการบันทึกหน้าจอ

การใส่ effect ด้วยคำสั่ง image effect

1. เลือกภาพที่ต้องการแก้ไขใน list แล้วเลือกเมนู Tool ด้านข้าง จากนั้นเลือก image effect 

แล้วเลือกภาพที่ต้องการ กด open

คลิกเพื่อแก้ไข

2. เมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้ว จะมีปุ่มหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ด้านบนจะมีปุ่ม Add เพื่อเพิ่ม Effect 

ต่าง ๆ ถ้าต้องการใส่กับภาพ โดยแบ่งเป็น 4 เมนูย่อยคือ Drawing Manipulation Adjust-

ments และ Filter ยกตัวอย่างเช่น

 - ถ้าต้องการใส่ ลายน้ำ(Water mark) ให้กับภาพ ให้เลือก Drawing / text watermark  

แล้วกำหนดข้อความและลักษณะตามต้องการ

 - ยกเลิก effect กดปุ่ม Remove 

 - ถ้าต้องการปรับภาพให้เป็นภาพขาวดำ ให้เลือก Add / adjustment / Gray scale 

เมื่อตกแต่งภาพเสร็จแล้ว กดปุ่ม OK ภาพจะถูกบันทึกไว้ในโฟล์เดอร์จัดเก็บอัตโนมัติ
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การตกแต่งแก้ไขด้วยคำสั่ง image editor

1. เลือกเมนู Tool ด้านข้าง จากนั้นเลือก image editor แล้วเลือกภาพที่ต้องการ กด open

2. จะมีหน้าต่าง Screen shot image editor ขึ้นมา และมีเมนูคำสั่งต่าง ๆ ให้เลือกใช้ เช่น 

เพิ่มข้อความ ใส่รูปทรงสี่   เหลี่ยมวงกลม การครอปภาพ กลับด้านภาพ ฯลฯ  ยกตัวอย่างเช่น 

 a. ถ้าต้องการสร้างกรอบสี่เหลี่ยมให้เลือกครื่องมือ Drawing rectangle tool 

แล้วเลือกสีเส้น ขนาดเส้น จาก option ด้านบน 

 b. การใส่ข้อความเลือก Add textbox แล้วกำหนด Size กำหนด Font 

ของข้อความแล้วพิมพ์ข้อความลงไป 

 c. การ Crop ภาพ เลือกเครื่องมือ Crop แล้วลากกำหนดพื้นที่ ๆ  ต้องการแล้วกดปุ่ม ถูก 

ด้านบน จากนั้นกดปุ่ม Save

คลิกขวา edit image

เลือกสร้างรูปทรงต่าง ๆ
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คลิกเพื่อพิมพ์ข้อความ

เลือกสีเลือกขนาด

Add Step label

เมื่อแก้ไขภาพต่าง  ๆ  ตามต้องการแล้ว 

กดปุ่ม Save เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน
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 โปรแกรม Microsoft  Powerpoint 

เป็นโปรแกรมที อยุ่ในชุดโปรแกรม 

Microsoft Office ที่เราคุ้นเคยดี Microsoft  

 Powerpoint มีคุณสมบัติเด่นคือ ใช้้สร้าง 

Presentation หรืองานนำเสนอต่าง ๆ  ได้ และ 

เนื่องจากโปรแกรมนี้มีฟีเจอร์สที่เป็นประโยชน์

มากมาย สามารถนำเสียง, ใส่ Effect ให้ข้อความ  

เพิ่มลักษณะการเลื่อนสไลด์ (Transition),  

อนิเมชั่น Animation และอื่น ๆ อีกมากมาย 

ใส่เข้าไปในงานนำเสนอได้ อีกทั้งงานนำเสนอ 

ที่สร้างขึ้นโดย Microsoft PowerPoint นั้น 

สามารถพิมพ์ออกมาหรือนำไปแสดงได้บน 

อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้หลากหลาย

 แต่ โดยปกติแล้ ว เมื่ อ เราสร้ างงาน 

นำเสนอเสร็จแล้วเรามักจะ Save งานออกมา 

เป็นไฟล์นามสกุล .pptx หรือ แบบ powerpoint 

presentation  ซึ่งเวลาไปใช้งานต้องใช้กับ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Powerpoint 

เท่านั้น แต่ถ้าเราต้องการนำไฟล์ ไปใช้กับเครื่อง 

อื่น ๆ ที่ไม่มีโปรแกรม หรือต้องการนำไปใช้กับ 

เครื่องเล่นวีซีดี  ดีวีดี ก็สามาถทำได้ โดยการ 

บันทึกไฟล์ Microsoft  Powerpoint ออกมา 

เป็นไฟล์วีดีโอ  หรือจะ Save ออกมาเป็นไฟล์ 

นามสกุลอื่น ๆ ก็ได้ วันนี้จะมาแนะนำวิธี 

แปลงไฟล์ POWERPOINT เป็นไฟล์ VIDEO 

และเป็นรูปภาพ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint เปิดไฟล์พรีเซ็นเทชั่นที่สร้างเสร็จแล้ว

2. คลิกเลือกเมนู File แล้วเลือกคำสั่ง Export ที่หัวข้อ Export ให้คลิกเลือก Create a Video

ที่หน้าต่างย่อยให้คลิกเลือกรายละเอียดต่าง ๆ  เช่น ความละเอียดสูง 1040 x 720 ค่าความละเอียด 

ปานกลาง 692 x 480 หรือ ความละเอียดต่ำ 344 x 240

3. คลิกปุุ่ม Create  Video เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่สร้างขึ้นมา พร้อมกันประเภทไฟล์วีดีโอที่

ต้องการสร้าง เช่น  MP4 หรือ WMV

4. ถ้าต้องการ Save งานเป็น ภาพนิ่ง ให้เลือกเมนู Save As แล้วเลือก JPG

ขั้นตอนการแปลงไฟล์
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File / Export

Create Video

เลือกความละเอียดที่ต้องการ
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เลือกที่เก็บและนามสกุลไฟล์

ถ้าต้องการไฟล์ภาพนิ่ง ให้เลือกเมนู File

เลือก Save As แล้ว เลือก JPG
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การถ่ายทอดสด IPTV

 19 กุมภาพันธ์ 2559

ถ่ายทอดสดการสัมมนา ในหัวข้อ 

“แนวทางจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๙” 

ถ่ายทอดสดจาก วิทยาลัยนานาชาติ  เวลา 13.00-16.00 น.

12 กุมภาพันธ์ 2559

ถ่ายทอดสดการเสวนา “รวมใจให้นกเงือก”” 

โดย อาจารย์ ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร และ

ผศ. ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม เลขาธิการมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก (วิทยากร)

ถ่ายทอดสดจาก คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท เวลา 14.00-16.00 น.

10 กุมภาพันธ์ 2559

ถ่ายทอดสดการเสวนานักเขียนชื่อดัง ในหัวข้อ “ฝันไกล  ไปจนถึง(อวกาศ)” 

โดย คุณพิรดา  เตชะวิจิตร์ (วิทยากร)

จากงาน มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559   

ถ่ายทอดสดจาก คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท เวลา 12.00-13.00 น.

ถ่ายทอดสดการเสวนานักเขียนชื่อดัง ในหัวข้อ “ธนาคารความสุข” 

โดย คุณพิทยากร  ลีลาภัทร์ (วิทยากร)

จากงาน มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559   

ถ่ายทอดสดจาก คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท เวลา 12.00-13.00 น.

11 กุมภาพันธ์ 2559

ติดตามชมรายการต่าง ๆ ในระบบ High-definition (HD) ได้ที่เว็บไซต์

https://iptv.mahidol.ac.th/

1

2

3

4
17 กุมภาพันธ์ 2559

ถ่ายทอดสดโครงการ “เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 10

ตอน ในน้ำมีปลา  ศาลายามี “ข้าว” 

ถ่ายทอดสดจาก อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์  เวลา 13.00-17.00 น.

5
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 การอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Training ครั้งที่ 22 

หลักสูตรเปลี่ยนสไลด์ PowerPoint ให้เป็นบทเรียนออนไลน์ 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 Office Mix เป็น Plugin ของโป รแก รม Microsoft PowerPoint 2013 ที่ช่วยเปลี่ยนให้ 

PowerPoint เป็นบทเรียนออนไลน์ โดยบริษัท Microsoft เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมา เมื่อ 

ทำการติดตั้งโปรแกรม Office Mix เสร็จแล้วจะปรากฏ Ribbon Tab MIX เพิ่มที่โปรแกรม 

PowerPoint ความสามารถของ Office Mix สามารถบันทึกวิดีโอพร้อมสไลด์ที่นำเสนอ การ 

เขียนสิ่งต่างลงบนสไลด์ระหว่างการนำเสนอก็จะถูกบันทึก การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

การสร้างแบบทดสอบ/แบบสำรวจ การแทรกไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง การ Export ไฟล์วิดีโอเพื่อ 

นำไปใช้งานในรูปแบบ MP4, SCORM, Office 365 การแชร์ไฟล์แบบออนไลน์ผ่าน Internet 

ด้วยการส่งลิงค์ไปยังผู้ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายหรือนำเสนองานโดยใช้งานผ่านอุปกรณ์ได้ทั้ง 

Computer, Notebook, Tablet, Smart Phone และไม่จ ากัดเวลาในการรับชมแต่ละสไลด์

ของผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายหรือนำเสนองาน

กำหนดการอบรม วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

13.00 – 13.15 น.

13.15 – 13.30 น.

13.30 – 14.15 น.

14.15 – 14.30 น.

14.30 – 16.00 น.

16.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

เปิดการอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม IT Training

บรรยาย หลักสูตร Office Mix เปลี่ยนสไลด์ PowerPoint 

ให้เป็นบทเรียนออนไลน์ โดย คุณแพรวนภา มะลากรรณ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หน่วยผลิตสื่อออนไลน์ 

งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

Coffee Break

บรรยายและฝึกปฏิบัติโปรแกรม Office Mix เปลี่ยนสไลด์ 

PowerPoint ให้เป็นบทเรียนออนไลน์

ตอบคำถามข้อสงสัย และทำแบบประเมินออนไลน์ / ปิดการอบรม
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 ปัจจุบัน Infographic เข้ามามีบทบาทเป็นตัวช่วยให้การนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้มี 

ความเข้าใจที่ง่ายขึ้น เข้าถึงได้ง่าย และมีความน่าสนใจ เนื่องจากการนำเสนอโดย Infographic 

มักจะใช้รูปภาพในการส่ือความหมายแทนการบรรยาย 

ข้อมูลด้วยตัวอักษร มีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ 

ชัดเจน เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเรา 

สามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราว 

ใหญ่โตมานำเสนอ ในมุมมองท่ีแปลกตาทันสมัย ทันต่อ 

เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน  

    ประโยชน์ของ Infographics
 ง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้อ่านทุกกลุ่ม 

 ผู้อ่านสามารถจดจำเนื้อหาซับซ้อนได้ง่ายขึ้น

 เป็นประโยชน์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ข้อมูล

 ประหยัดเวลาของผู้อ่าน เพราะความอ่านง่ายทำให้สามารถศึกษาข้อมูลยากๆ ได้เร็วขึ้น

 ดึงดูดความสนใจได้ง่าย เพราะ Infographic ประกอบด้วยสีสัน และลวดลายที่น่าสนใจ

 การเพิ่ม Infographic ให้เว็บ สามารถเสริมภาพลักษณ์ ความสร้างสรรค์ให้เว็บได้

 เพิ่มทราฟฟิกให้กับเว็บไซต์ เพราะความง่ายในการศึกษาอาจทำให้มีผู้สนใจต้องการกลับ

 มาชม Infographic ใหม่ๆ ตลอดเวลา

กำหนดการอบรม วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

13.00 – 13.15 น.

13.15 – 13.30 น.

13.30 – 16.00 น.

16.00 – 16.30 น.

ผู้เข้าร่วมอบรมทำการ Login เข้าสู่โปรแกรม

เปดิการอบรมและชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องการจดัอบรม IT Training  On-

line หลักสูตรเปลี่ยนการสื่อสารของคุณให้ง่ายกว่าด้วย Infographic 

จากเว็บไซต์ Piktochart โดย คุณแพรวนภา มะลากรรณ์ นักวิชาการ 

โสตทัศนศึกษา งานพัฒนาสื่อผสม

บรรยายหลักสูตรเปล่ียนการส่ือสารของคุณให้ง่ายกว่าด้วยInfographic 

จากเว็บไซต์ Piktochart ฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์ Piktochart

ตอบคำถามข้อสงสัย และทำแบบประเมินออนไลน์ ปิดการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Training Online 

หลักสูตร เปลี่ยนการสื่อสารของคุณให้ง่ายกว่าด้วย 

Infographic จากเว็บไซต์ Piktochart

สนใจสมัครเรียนฟรีได้ที่ http://muit.mahidol/training_muit.html




