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บทบรรณาธิการ

 ในปัจจุบันเว็บไซต์เป็นส่ือท่ีมีความสำคัญและมีีบทบาท 

อย่างมากในด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่าง ๆ ของ 

หน่วยงาน เพราะเป็นช่องทางท่ีสามารถกระจายข่าวสารไปยังบุคคล

ท่ัวไปได้อย่างรวดเร็ว และด้วยเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปอย่างตลอดเวล

า ทำให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง 

ๆ จำเป็นต้องหาความรู้ใหม่ ๆ  หรือเคร่ืองมือ โปรแกรม เทคนิค ท่ีช่วย 

ในการทำงานเว็บไซต์ให้ง่ายและสะดวกท่ีสุด และยังต้องมีคุณภาพ 

หรือประสิทธิภาพการทำงานให้สูงควบคู่ไปด้วย

 และ CMS ท่ีได้รับความนิยมในการเลือกใช้เพ่ือทำเว็บไซต์ 

ก็คงหนีไม่พ้น  2 CMS ช่ือดังอย่าง Joomla และ  Wordpress 

(หรือบางส่วนก็อาจจะเลือกใช้ Drupal) โดยแต่ละคนก็มีเหตุผล 

ในการเลือกใช้ CMS หรือความชอบท่ีแตกต่างกัน แต่ท้ายสุดแล้ว 

ไม่ว่าจะเลือกใช้ตัวใดเป่้าหมายของผู้จัดทเว็บไซต์ก๋็เหมือนกันคือ 

ต้องทำให้เว็บไซต์มีความสวยงาม ผู้ใช้ใช้งานง่าย อ่านข้อมูลต่าง ๆ 

ได้สะดวก มีการเช่ือมโยงท่ีดี แสดงผลหน้าจอได้รวดเร็ว และท่ีสำคัญ 

คือผู้ทำเว็บไซ์เองต้องทำงานง่ายไม่มีข้ันตอนท่ีซับซ้อนยุ่งยากจน 

เกินไป

 เน้ือหา Multimedia e-News ฉบับน้ีได้มีเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับ

ตัวช่วยในการจัดการเว็บไซต์ด้วย CMS Wordpress และ Joomla 

เพ่ือเป็นประโยชน์ในการทำงานของท่าท่ีทำงานด้านเว็บไซต์ และ 

นอกจากน้ียังมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกับวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 

สำหรับผู้ท่ีรับผิดชอบด้านการจัดทำส่ือการสอนของมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงคือ เร่ือง “การบันทึกวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องบรรยาย 

เพ่ือการเรียนการสอน” และสาระความรู้เร่ืองอ่ืน ๆ อีกมากมาย และ

ขอขอบคุณท่ีท่านผู้อ่านได้ให้ความสนใจติดตามวารสาร Multime-

dia e-News มาอย่างต่อเน่ือง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

Editorial
Content Management System: CMS

ศุภลักษณ์  จุเครือ



	 จากฉบับที่แล้วผู้ เขียนได้อธิบายถึง	 

Extensions	ของ	 Joomla	ตัวหนึ่งที่ชื่อ	 JCK	

Editor	 ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการพิมพ์และ 

ปรับแต่งบทความที่มีการแสดงผลหน้าต่าง 

การทำงาน	 เสมือนอยู่บนหน้าเว็บบราวเซอร์	

ช่วยให้การการพิมพ์	 วาง	 การลบ	 และการ 

จัดการของบทความสะดวกและง่ายมากขึ้น

	 วันนี้จะมาอธิบายการทำงานเพิ่มเติม 

แต่ก่อนจะเริ่ มทำงานผู้ เขี ยนขอแนะนำ 

เครื่องมือช่วยในการทำงานให้ง่ายมากขึ้น 

คือ	เครื่องมือ	“Show	Blocks”			เมื่อเราคลิก 

	 	 	 ในพื้นที่การทำงานบทความจะแสดง 

กรอบแบ่งในแต่ละย่อหน้า	ช่วยให้เราจัดการ 

บทความได้ง่ายขึ้น	 เพราะมองเห็นในแต่ละ 

ย่อหน้าว่ามีการเร่ิมต้นและส้ินสุดของแต่ละ 

ย่อหน้า	 หากเราไม่ต้องการให้แสดง	 คลิกที่ 

เครื่องมือ	 “Show	Blocks”	 	 	 	 	 	 	 อีกครั้ง	

กรอบแสดงการแบ่งย่อหน้าจะหายไป	

ดังภาพ

การกำหนดค่า H headers

คลิก Show Block

	 ส่วนหัว	 H	 headers	 จะใช้ในการจัดโครงสร้างเนื้อหาของบทความ	 เช่น	 ต้องการที่จะ 

แสดงให้เห็นส่วนหัวข้อแล้วจึงเป็นข้อมูลในบทความ	 และข้อดีของการกำหนด	 H	 headers	 นี ้

จะชว่ยใหเ้ครือ่งมอืคน้หาทราบเกีย่วกบัโครงสรา้งเนือ้หาของเอกสาร		ยกตวัอยา่งเชน่	H1	กำหนด 

หัวข้อที่สำคัญที่สุดในขณะที่	H6	กำหนดหัวข้อสำคัญน้อยที่สุด



วิธีการกำหนดค่า
	 คลิกเลือกข้อความที่ต้องการ	จากนั้นไปยังเครื่องมือ	Format	เลือก	Heading	1

การกำหนดรูปแบบเครื่องหมายหัวข้อและรายการ

 Bullets, Numbers, Ordered and Un-Ordered List 

การกำหนดรูปแบบเครื่องหมายหัวข้อและรายการ 

Bullets, Numbers, Ordered and Un-Ordered List

	 ช่วยให้การแสดงผลของข้อมูลในหน้าเอกสารดูเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น	 เป็นระเบียบสวยงาม		มี

การแบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ดูสะอาดตา	 	 โดยการแสดงรายการให้เป็นไปตามลำดับความ 

สำคัญ	การแสดงรูปแบบของหัวข้อเรื่องสามารถทำได้	คือ



	 การแสดงข้อมูลรายการแบบมีหมายเลขกำกับ	 (Number/Order	 Lists)	 จะใช้แท็ก	

<OL>	และ	</OL>	ซึ่งย่อมาจาก	Ordered	List	คือข้อมูลรายการแบบมีหมายเลข	เรียงลำดับ 

จากน้อยไปหามากกำกับอยู่หน้าแต่ละรายการ	 โดยมีแท็กที่เป็นส่วนประกอบภายในอีกทีหนึ่ง	

คือแท็ก	<LI>	ที่ใช้กำหนดหัวเรื่องหรือรายละเอียดของรายการย่อย	ซึ่งเมื่อรายการย่อยเหล่านี้

นำไปแสดงบนเบราเซอร์	ลำดับที่ของรายการจะถูกใส่ให้กับแต่ละรายการโดยอัตโนมัติ	ดังนี้

การแสดงรายการแบบมีลำดับ (Order List หรือ Number List)

วิธีการกำหนดค่า

1.ทำการเลือกข้อมูลที่เราต้องการทั้งหมด	แล้วเลือกเครื่องมือ	

“Insert/Remove	Numbered	List”		

	 JCK	Editor	เครื่องมือช่วยในการพิมพ์และปรับแต่งบทความนั้นมีรูปแบบเครื่องหมายหั

วข้อให้เลือกใช้ในการแสดงผลแบบรายการหลากหลาย	ดังนี้

Lower	Roman	(	i,	ii,	iii,	iv,	v,	etc.	)	การแสดงผลตัวเลขโรมันแบบตัวพิมพ์เล็ก

Upper	Roman	(	I,	II,	III,	IV,	V,	etc.	)	การแสดงผลตัวเลขโรมันแบบตัวพิมพ์ใหญ่

Lower	Alpha	(	a,	b,	c,	d,	e,	etc.	)	การแสดงผลตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบพิมพ์เล็ก

Upper	Alpha	(	A,	B,	C,	D,	E,	etc.	)	การแสดงผลตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบพิมพ์ใหญ่

Decimal	(	1,	2,	3,	etc.	)		การแสดงผลลำดับรายการปกติ	(Default)



	 2.	 จากเดิมที่เรากำหนดค่าให้กับข้อมูลที่เราเลือกและกำหนด	 “Insert/Remove  

Numbered List”													แล้วให้เราทำการเลือกข้อมูลนั้นทั้งหมด	

	 3.	คลิกขวาเลือก	“Numbered List Properties”	จากนั้นจะมีหน้าต่างการปรับตั้งค่า	 

หากไม่ต้องการเริ่มต้นที่ลำดับแรก	 ให้เราปรับตั้งค่าได้ที่	 Start	 จะให้เริ่มต้นที่เท่าไรตามที่ 

ต้องการ	และเลือกรูปแบบที่เราต้องการ	จากนั้นกด	“OK”

 คำสั่ง	<UL>	การแสดงรายการแบบไม่มีเลขลำดับ	(Unorder	หรือ	Bullet	List)		เป็น 

คำสั่งที่ใช้แสดงรายการโดยใช้เครื่องหมายเป็นตัวแสดงนำหน้าข้อความโดยไม่จำเป็นต้องเรียง 

ตามลำดับก่อน-หลัง	เพราะเป็นการเรียงหัวข้อแบบไม่มีตัวเลขระบุไว้	มีรูปแบบการใช้งาน	ดังนี้

การแสดงรายการแบบไม่มีลำดับ (Unorder List หรือ Bullet List)

วิธีการกำหนดค่า

1.ทำการเลือกข้อมูลที่เราต้องการทั้งหมด	แล้วเลือกเครื่องมือ	

“Insert/Remove	Numbered	List”		



ชนิดของเครื่องหมายมีอยู่ 3 แบบ ดังนี้

	 CIRCLE		จะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมโปร่ง

	 DISC			จะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมทึบ	(ค่าปกติ)

	 SQUARE	จะมีสัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมทึบ

วิธีการกำหนดค่า

 จากเดิมที่เรากำหนดค่าให้กับข้อมูลที่เราเลือกและกำหนด	 “Insert/Remove Bul-

leted List” ไปแล้วนั้น	ให้เราทำการเลือกข้อมูลนั้นทั้งหมด	แล้วทำการคลิกขวาเลือก	

“Bulleted List Properties” จากนั้นจะแสดงหน้าต่างการปรับตั้งค่า	ให้เราปรับตั้งค่าเลือก

รูปแบบที่เราต้องการ	จากนั้นกด “OK”

การกำหนดรูปแบบข้อมูล Block Quotations

 Block Quotations	 เป็นการกำหนดรูปแบบของข้อความหลักเป็นวรรคหรือบล็อก 

ของข้อความที่เราต้องการเพิ่มความโดดเด่นทางสายตา	 	 โดยใช้การเยื้องและแบบอักษรที่แตก

ต่างกัน	

วิธีการกำหนดค่า

	ทำการเลือกข้อมูลที่เราต้องการทั้งหมด	แล้วเลือกเครื่องมือ	“Block Quota”  



หลังจากกำหนดค่าให้ข้อความเป็น	“Block	Quota”	จะแสดงผลดังภาพด้านล่าง

การสร้างและกำหนดรูปแบบตาราง

	 การนำเสนอข้อมูลแบบตาราง	 เป็นวิธีการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย	 โดย 

นำข้อมูลมาจัดกลุ่มอธิบายแต่ละประเภท	และจำนวนหรือคุณสมบัติเดียวกัน

 การสร้างตาราง

	 เริ่มต้นของการสร้างตารางโดยการคลิกเลือกเครื่องมือ	 “Table”	 	 	 จากนั้นจะแสดง 

หน้าต่าง	Table	Properties	ทำการกำหนดค่าต่างๆ	ตามที่เราต้องการ	ดังรูป

หลังจากสร้างกำหนดค่าในการสร้างตารางแล้วจะแสดงผล

ดังภาพ



 การแก้ไขตาราง

	 หากต้องการปรับแต่งแก้ไขหรือรูปแบบตารางใหม่	สามารถทำได้โดยการนำเมาส์ไปคลิก

ในช่องใดก็ได้ในตาราง	(1)	จากนั้นเลือก	‘table’	(2)	ดังภาพประกอบด้านล่าง

จากนั้นนำเมาส์ไปอยู่ภายในกรอบบริเวณตาราง	คลิกขวา	(3)		แล้วเลือก	“Table	Properties”	(4)

จากนั้นจะแสดงหน้าต่างการปรับตั้งค่าตารางทำการกำหนดค่าที่เรา 

ต้องการ	 ตำแหน่งหมายเลย	 (5)	 เป็นการกำหนดค่าความกว้างของ 

ตาราง	 โดยมีให้เลือกหน่วยเป็น	 Pixel	 และ	 Percent	

ตำแหน่งหมายเลข	(6)	การกำหนดค่าข้อความส่วนหัวตาราง

เมื่อกำหนดค่าตามที่ต้องการแล้วให้กด	“OK”

 การกำหนดรูปแบบตาราง

 เมื่อสร้างตารางแล้ว	 ต่อไปจะเป็นการตกแต่งตาราง 

ให้มีความสวยงามโดยการกำหนดรูปแบบตารางเริ่มโดย 

การนำเมาส์ไปคลิกในช่องใดก็ได้ในตาราง	 จากนั้นเลือก	

‘table’	(7)	แล้วเลือกเครื่องมือ	“Styles”		(8)	

จากนั้นจะแสดงรูปแบบตารางที่มีมาให้ 

เลือก	ดังภาพ



เครดิต	 :	 http://www.howtoeditjoomla.com/getting-started-with-using-content-

editors

เขียนโดย	วิริยา	อุ่ยเจริญ	



 WavePad	Sound	Editor 

เป็นโปรแกรมท่ีใช้งาน

เก่ียวกับการจัดการไฟล์เสียง	 (Audio	 

Files)	 และ	 ไฟล์เพลง	 (Music	 Files) 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	ซ่ึงสามารถ 

ตัดต่อเสียง	(Cut	Copy	Paste)	ได้ง่ายๆ	

หรือใส่เอฟเฟค	(Sound	Effect)	ต่างๆ 

ช่วยตัดเสียงรบกวน	(Noise)		ปรับระดับ 

เสียง	ฯลฯ	ทำงานได้กับไฟล์เสียงหลาก 

หลายรูปแบบ	 เช่น	 WAV	 MP3	 VOX	

GSM	WMA	RA	(Real	Audio)	AU	AIF	

FLAC	OGG	และอ่ืนๆ	อีกมากมาย	และ

ทำงานได้ท้ังในระบบปฏิบัติการวินโดวส์	

(Windows	OS)	และ	IOS หน้าตาของโปรแกรม

เมนูคำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งที่ใช้บ่อย

คำสั่งเกี่ยวกับการเล่นวิดิโอ



1.	การนำเข้าเสียงใช้คำสั่ง	file	/	open	แล้วเลือกเพลงที่ต้องการ

WavePad Sound Editor



-		การตัดเสียง	ลากเมาส์ให้คลุมส่วนที่ต้องการตัด	จากนั้นกด	cut

ลากคลุมช่วงเสียงที่ต้องการตัด

กด CUT

-	 การ	 Copy	 บางส่วนของเสียงมาใช้ในไฟล์ใหม่	 ให้เลือกช่วงเสียงแล้วเลือก	 Copy	

จากนั้น	New	file	มาใหม่	แล้ว	Paste

-	 การอัดเสียง	 (Record)	 ให้เลือก	 เมนู	 Option	 ด้านบนก่อนเพื่อกำหนดแหลงที่มา 

ของเสียงที่ต้องการอัด	จากนั้นกดปุ่ม	Record	เพื่อเริ่มบันทึก

เลือก Option

แหล่งเสียง

กด Record



การ ปรับ Fade in / Fade Out

-	 คลิกที่จุดเริ่มต้นที่ต้องการ	 Fade	 out	 จากนั้นลากคลุมไปจนจบเพลง	 แล้วคลิกปุ่ม	

fade	out	ที่เมนูด้านข้าง

-	 คลิกที่จุดเริ่มต้นที่ต้องการ	 Fade	 in	 จากนั้นลากคลุมไปจนจบเพลง	 แล้วคลิกปุ่ม	 

Fade	in	ที่เมนูด้านข้างถ้าต้องการย้อนกลับการทำงานคลิกปุ่ม	Undo	ด้านบน

WavePad Sound Editor



- การปรับเพิ่ม-ลด Speed เสียง

เลือกเมนู	Effect	เลือก	Speed	แล้วเลือก	Speed	change	

เมื่อเลือกแล้วจะมีหน้าต่างเกี่ยวกับการจัดการหน้า	Speed	เสียงขึ้นมา	ถ้าเป็น	100	คือ	

แบบปกติที่เป็นต้นฉบับ	ถ้าเลื่อน	แถบ	Speed	ให้มากกว่า	100	เสียงดนตรีก็จะเร็วขึ้น



 การปรับเพิ่ม-ลด เสียงแหลมทุ้ม

Pitch	 Change	 คือการปรับระดับเสียง	 ให้แหลมขึ้นหรือทุ้มลง	 ในครั้งแรกถ้าเลือกค่า	

Pitch	จะเป็น	0	แต่ถ้าปรับสูงขึ้น	เสียงก็จะแหลมขึ้น

WavePad Sound Editor



- การใส่ Special  effect 

ให้เลือกเมนู	Special	FX	แล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการ

- การลดเสียง Noise หรือเสียงจี่รบกวน 

	 เสียงจี่รบกวน	 อาจจะเกิดจากกคุณภาพของอุปกรณ์บันทึกเสียงไม่ดี	 หรือสาย 

สัญญาณเสียงไม่โอเค	จึงทำให้เกิดเสียง	Noise	ที่เราไม่ต้องการ	การลดเสียงรบกวนทำ

ได้โดยลากคลุมทั้งเพลง	แล้วเลือกเมนู	Remove	Noise	or	hiss	จากนั้นเลือก	preset		

/	remove	hum	and	hiss



- การ Save 

	 การ	 Save	 file	 เลือกเมนู	 Save	 file	 as	 	 แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ	

ตั้งชื่อแล้วกด	Save

WavePad Sound Editor



	 Plugin	 ที่ช่วยสร้างอัลบัมภาพ	 หรือ 

Photo	 Gallery	 ใน	 WordPressนั้นมีอยู่ 

หลายตัวให้เลือกใช้	 Robo gallery	 เป็นอีก 

หนึ่ง	Plugin	ที่มีความน่าสนใจเนื่องจากมีความ 

สวยงามทั้งรูปแบบการสไลด์ภาพและระบบ 

สารบัญภาพ	(	Thumnail)	การจัดการ	Plugin 

ก็ไม่ยากมาก	 รองรับไฟล์ภาพหลายแบบเช่น	

png,	jpg,	jpeg,	gif	สนใจดาวน์โหลดมาใช้งาน 

ได้ฟรีที่	

https://wordpress.org/plugins/robo-

gallery/		

จากนั้นเริ่มต้นการติดตั้งPlugin	ด้วยวิธีดังนี้ค่ะ

1.	เมื่อดาวน์โหลดปลั๊กอินมาแล้ว	ให้	

login	เข้าระบบ	

2.	ไปที่เมนู	Plugin	เลือก	Install Plugin

3.	เลือก	Add New	แล้ว	upload Plugin 

4.เลือกไฟล์	robo-gallery.zip	ที่ดาวน์โหลด 

ไว้	แล้วกดปุ่ม	Install

ขั้นตอนการติดตั้ง

Login

Add new

Install Plugin



Upload Plugin
เลือกไฟล์

Active Plugin

1.	เมื่อลงโปรแกรมแล้ว	ด้ายซ้ายมือจะมีเนนูเพิ่มขึ้นมาชื่อ	Robo	Gallery	เมื่อจะสร้าง	

Gallery	ให้คลิก	Add	Gallery

2.	ตั้งชื่อ	Gallery	แล้วเลือก	Manage	Image	แล้วเลือกไฟล์ภาพ

ขั้นตอนการสร้าง Gallery

Add Gallery

Manage Image



เลือกภาพ

click open

จากนั้นกด	Preview	เพื่อดูตัวอย่าง	หน้าเว็บ	ถ้าคลิกที่แว่นขยายจะเป็นการดูภาพที่เลือกใน

ขนาดใหญ่	

click zoom



ที่หน้าต่าง	Plugin	ใน	หัวข้อ	Thumbs	view	Option	เป็นการกำหนดค่าเพิ่มเติมให้กับ

ภาพ	Thumbs	view

ถ้าต้องการให้ภาพในหน้า	 Thumbs	 view	 มีเงา	 ให้เลือก	 Shadow	 เป็น	 On	

แล้วตั้งค่าเพิ่มเติม	เช่น	สีของเงา	ความเบลอมากน้อยของเงา	

ถ้าต้องการให้มีขอบภาพให้เลือก	 Border	 เป็น	 on	 แล้วกำหนดความหนาของเส้น	

สีของเส้น	

การตั้งค่าอื่นๆ เพิ่มเติม

เพิ่มเงาให้ภาพ

เส้นขอบภาพ

Effect Thumbs



กำหนดลักษณะ Icon ในภาพ Thumbs

กำหนดlu Icon ในภาพ Thumbs ใหม่

เมื่อกำหนดแล้วกด Publish



หน่วยผลิตสื่อออนไลน์	 งาน 

พัฒนาสื่อผสม	 กองเทคโน- 

โลยีสารสนเทศ	 ได้ดำเนินการ 

ทดสอบการใช้งาน	Open	Broadcaster	ซึ่ง

เป็นโปรแกรมในการถ่ายทอดสดผ่านระบบ 

เครือข่ายติดต่อส่ือสารท่ีมีคุณสมบัติในการแชร์ 

หน้าจอคอมพิวเตอร์	 บันทึกเป็นไฟล์วิดีโอและ 

เป็นโปรแกรม	Free	Ware	มีคุณสมบัติที่สามารถ 

นำมาประยุกต์ในการใช้บันทึกวิดีโอเพื่อการเรียน 

การสอนได้	 จึงขอเผยแพร่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการ 

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม	Open	Broadcaster	 เพื่อ

จักได้เป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความสนใจทางด้านการบันทึ

กวิดีโอการเรียนการสอน	 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านโดย 

ละเอียดได้ที่นี่

วัตถุประสงค์
1.เพื่อบันทึกวิดีโอจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ระหว่างการบรรยายของผู้บรรยาย	

2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถรับชมวิดีโอย้อน

หลังเพื่อทบทวนบทเรียนได้	

3.เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เรียนการสอน	

4.เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการผลิต

วิดีโอของเจ้าหน้าที่

การบันทึกวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์

ในห้องบรรยายเพื่อการเรียนการสอน

Lecture Video 
Recording

การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านงาน

โสตทัศนูปกรณ์และมัลติมีเดีย
บนเว็บไซต์ 

http://multimedia.mahidol/courseware/

http://multimedia.mahidol/courseware/



	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน	 วันนี้ม ี

เรื่องราวสาระน่ารู้ด้าน	 IT	 มาฝากกันค่ะ	

ในยุคปัจจับัน	 ทุกท่านคงคุ้นเคยกับการใช ้

คอมพิวเตอร์		หรือจากการใช้	smart		phone	

กันอยู่แล้ว	และยุคปัจจุบันการธุรกรรม	online 

นั้นเริ่มมีความนิยมมากขึ้น	 	 และใกล้เพียง 

ปลายนิ้วสัมผัส	ดังนั้นความปลอดภัยการเข้า 

เครื่องคอมพิวเตอร์	 หรือ	 smart	 phone 

และธุรกรรมทางการเงินแบบ	 online	 หรือ 

การเข้าเช็ค	email	ของตัวเอง	ซึ่งการตั้ง	Pass-

word	 ให้ปลอดภัยนั้นถือมีความสำคัญมาก	 

เ ห มื อ น เ ป็ น ด่ า น แร กขอ ง ก า ร เข้ า ถึ ง 

ข้อมูลส่วนตัวของเรา	 ซึ่งเราควรให้ความ 

สำคัญกับตั้ง	 Password	 ที่ปลอดภัยด้วย 

เพราะความเสียหายจาการถูกแฮงค์ข้อมูล 

อาจจะมีผลตามมามากมายให้แก้ไขกันปวด

หัวไปข้างเลยค่ะ	แล้วเราจะคิด	password	ที่

เราตั้งไว้ให้ปลอดภัยได้อย่างไรกัน	 วันนี้เรามี	

website	 ที่สามารถตรวจสอบ	 Password		

ที่เราต้องการตั้ง	 มาเช็คความ	 Strong	 ของ	

Password	ของเรากันเลยค่ะ

	 เว็ปไซด์	 https://howsecureismy-

password.net	 	 	 เป็นเว็ปตรวจสอบ	Pass-

word	โดยการใส	่Password	ทีเ่ราตัง้ขึน้		นำมา 

ใส่ในเว็ปไซค์นี้			เว็ปนนี้จะทำการวิเคราะห์กัน 

ว่ามันจะมีโอกาส	Hack	สูงหรือเปล่า	ซึ่งก็จะ 

เป็นเทคนิคนึงที่จะช่วยเตือนกันว่าอย่าตั้ง 

รหัสที่เดาง่ายเกินไป	 หลังจากนั้นเราลองใส่	

Password	ที่เราต้องตั้งไว้มาทดสอบ	สังเกต 

กรอบสีน้ำเงิน	 นั้นคือจำนวนระยะเวลาที่	 ใช ้

ในการ	 Hack	 ข้อมูล	 	 ที่สำคํญไม่แพ้กัน	

คือต้องจดจำ	 Password	 ของเราให้ดี	

https://howsecureismypassword.net  1

และพยายามเปลี่ยน	Password	เป็นประจำ 

อย่างน้อยทุกๆ	6	 เดือน	ถึง	 1	ปี	 เพื่อความ 

ปลอดภัยค่ะ



 http://www.passwordmeter.com 2
	 เป็น เว็บไซต์ที่ สามารถเช็คความ 

ระดับความปลอดภัยของการตั้ง	 Password 

โดยสามารถเค้าไปตรวจสอบได้ง่ายไม่ยุ่งยาก 

เลยค่ะ	 เพียงแค่เรากรอก	 Password	 ลงใน 

ช่องว่าง		เว็บไซต์ก็จะแสดงผลผลออกมาทันที	

ว่า	 Password	 ของเรานั่นมีความปลอดภัย 

มากน้อยแค่ไหนค่ะ

https://www.microsoft.com/en-us/security/pc-security/password-checker.aspx 3
	 เป็นเว็บไซต์เป็นของ	 Microsoft	 หลักการทำงานไม่ยากเช่นเคยค่ะ	 	 แค่เรากรอก 

	Password	ของเรา	เพื่อตรวจเช็ค	ความความปลอดภัย	ได้ง่ายๆเลยค่ะ

	 การตั้ง	Password	ให้ปลอดภัยนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีหลักการง่าย	ๆ	ดังนี้	 	ควรกำหนด 

รหัสผ่านให้มีความยาวอย่างน้อย	 8	 อักษร	 	 password	 ที่ดีควรมีอักษรตัวพิมเล็ก	 และ	

อักษรตัวพิมใหญ่อยู่ด้วยกัน	ควรมีตัวเลข	และสัญลักษณ์ด้วย	

	 สำหรับฉบับนี้อ่านผู้อ่านคงได้ความรู้ด้านป้องกันภัย	 จากเหล่า	 hacker	 ทั้งหลาย	

เพียงแค่เราใส่ใจการตั้ง	 Password	 ซึ่งวิธีนี้เป็นการป้องกันเบื้องต้นที่ปลอดภัยต่อคอมพิวเตอร์	 

และการทำธุรกรรม	 online	 หวังว่าทุกๆท่านจะได้ลองตรวจเช็ค	 Password	 ของตัวท่าน 

ให้มีความปลอดภัยนะคะ	สวัสดีค่ะ



ตารางการถ่ายทอดสด IPTV
ประจำเดือนมีนาคม 2559

ปาฐกถาเกียรติยศ ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ ๙ งานครบรอบ ๔๗ ปี 

วันพระราชทานนาม ๑๒๘ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง “มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ ๒๑” โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
เวลา 9.00-10.30 น. ถ่ายทอดสดจากสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 2 มีนาคม 2559

3ถ่ายทอดสด “โครงการ Pearls in Medical Education”
เวลา 14.00-16.30 น. ถ่ายทอดสดจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วันที่ 9 มีนาคม 2559

ติดตามชมรายการต่าง ๆ ในระบบ High-definition (HD) ได้ที่เว็บไซต์
https://iptv.mahidol.ac.th/

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 “มหิดลเกมส์”

เวลา 14.00-18.00 น. ถ่ายทอดสดจาก สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 31 มีนาคม 2559

4

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 “มหิดลเกมส์”
เวลา 15.00-18.00 น. ถ่ายทอดสดจาก สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2

1



ปาฐกถาเกียรติยศ ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ ๙ งานครบรอบ ๔๗ ปี 

วันพระราชทานนาม ๑๒๘ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง “มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ ๒๑” โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์




