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บทบรรณาธิการ

 สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ ผู้อ่านทุกท่าน อีกไม่กี่วันก็จะถึงวัน 

สงกรานต์แล้ว หลาย ๆ  ท่านคงได้วางแผนทำกิจกรรมและการเดินทาง 

ท่องเที่ยวพักผ่อนกันไว้บ้างเล้ว ซึ่งเทศกาลสงกรานต์นี้ยังเป็นวัน 

นัดพบของคนในครอบครัว ที่ทำงานในต่างท้องที่ได้กลับมาอยู่ 

พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง อีกทั้งยังเป็นเทศกาลที่เปรียบเสมือน 

วันปีใหม่ไทย ให้ชาวไทยได้ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร เยี่ยมเยียน 

ญาติผู้ใหญ่ ไหว้ขอพร รดน้ำดำหัว เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต 

ตลอดทั้งปี

 ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานใน 

ปีใหม่ไทย ซึ่งในอดีตประเพณีการรดน้ำดำหัวนิยมทำในจังหวัด 

แถบภาคเหนือของไทย แต่ต่อมาก็เผยแพร่หลาย นิยม ปฏิบัติต่อๆ 

กันไปยังภาคอื่น ๆ  จนถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สิ่งที่ต้อง 

นำไปใช้ในการรดน้ำดำหัวได้แก่ น้ำอบไทยหรือน้ำหอมหรือ น้ำส้ม 

ป่อย  ดอกมะลิและดอกกุหลาบ หรือดอกไม้อื่นๆที่ปลูกอยู่ในบ้าน 

ก็ได้ ขันเงินหรือขันทองเหลือง พานข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน 

และอาจจะมีผ้าตัดเสื้อ ผ้านุ่ง ผ้าห่ม หรือของขวัญเล็กๆ น้อยๆ  

เพื่อมอบให้แก่ผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นมาด้วยก็ได้ ซึ่งการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  

นอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามประเพณีไทยแล้ว ยังเป็นการขอขมา 

ลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต และที่สำคัญ 

ที่สุดยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นขึ้นด้วย

 และในวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้ กองบรรณาธิการก็ขออวยพร 

ให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน พบแต่ความสุข ความเจริญ สุขกายสบายใจ 

ห่างไกลโรคาและเบิกบานสำราญใจในวันปีใหม่ไทยนี้ค่ะ

Editorial
สวัสดีวันสงกรานต์ 2559

ศุภลักษณ์  จุเครือ



	 ระบบเครือข่ายเสมือน	 (Virtual	 Pri-

vate	Network	–	VPN)	เป็นเทคโนโลยีที่ช่วย

ทำให้แนวคิดของการทำงานได้จากทุกสถานที	่

(Work	Anywhere)	ในอดีตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจ

ริงในปัจจุบัน		ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยอำนวยความ

สะดวกให้พนักงานอย่างเรา	ๆ ทำงานได้ง่ายขึ้น		

เพราะสามารถรีโมทจากที่บ้าน	 เพื่อเรียกใช้	

ข้อมูลที่	office	ได้	24	ชั่วโมง		สามารถเข้าระบบ 

ของสำนักงานที่เป็นระบบเฉพาะในเครือข่าย 

ภายในของ	 Office	 เหมือนนั่งทำงานอยู่ใน	 

office	ฯลฯ	ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความ 

ลับของข้อมูลสำคัญขององค์กรไว้ด้วย

	 การ	 VPN	 เข้าระบบ	 Intranet	 ของ 

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ด้วยโทรศัพท์	 Smart	

Phone	 หรือ	 Tablet	 นั้นสามารถเลือกใช้	

Application	 ได้หลายตัว	 อาทิเช่น	 Junos 

Pulse	,	OpenVPN	Connect	,Pulse	Secure		 

ฯลฯ	Pulse	Secure	นั้น		เป็น	Application 

ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน	 (VPN) 

ตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจ	 รองรับการทำงาน 

ทั้งใน	Smart	Phone	ระบบปฏิบัติการ	IOS 

และ	 Android	 และเมื่อลองทดสอบใช้งาน 

เชื่อมต่อกับระบบ	Intranet	ของมหาวิทยาลัย 

ก็ทำได้เร็ว	ขั้นตอนมีดังนี้

การ Download Application
1.	ดาวน์โหลด		Pulse	Secure			จาก	app	store	หรือ	Play	store		แล้วลง	โปรแกรมตาม 

ขั้นตอน



2.	เปิด	Application	Pulse	Secure		เลือก	Accept	แล้วกด		Enable	Pulse	Secure

3.	จากนั้นเลือก	Configuration	เพื่อตั ้งค่า	Pulse	Secure			
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5.	กดปุ่ม	SAVE	

6.กลับมาที่หน้าจอเดิมอีกครั ้งแล้วกดปุ่ม	 connect แล้วรอสักครู ่	 โปรแกรมจะทำการ 

เชื ่อมต่อเข้าระบบ	

7.	Login	เข้าระบบ	เพื่อใช้งาน	Intranet		ของมหาวิทยาลัย	

Name : (ชื่อของ VPN)  

ให้กรอกเป็นอะไรก็ได้ โดยในตัวอย่างนี้จะใช้เป็นชื่อ VPN เช่น Mahidol 

URL : กรอกเป็น https://vpn.mahidol.ac.th (อย่าลืมเติม s หลัง http)

Username ให้กรอกเป็น username ที่ใช้เข้า Internet ของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้อง

มี @mahidol ตามหลัง (เช่น name.sur)

Authentication :  เลือกเป็น Password

ส่วนที่เหลือ ไม่จำเป็นต้องกรอก สามารถข้ามไปได้เลย

4.กรอกข้อมูลในช่องต่างๆ	ดังนี ้	
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8.	เมื่อเชื่อมต่อระบบ	ของมหาวิทยาลัยสำเร็จ	ด้านบนของหน้าจอ	SmartPhone	จะมีตัวอักษร	

VPN	ขึ้นมา	จากนั้นเราก็สามารถใช้งาน	Intranet	ของมหาวิทยาลัยได้ทันที

9.	 เมื่อใช้งาน	 Intranet	 เสร็จแล้ว	 เข้า	 Application	 Pulse	 Secure	 อีกครั ้งแล้ว	 กดปุ่ม 

	Disconect	เพื่อหยุดการเชื่อมต่อระบบ

สามารถใช้งานระบบ

Intranet ของ

มหาวิทยาลัยได้



 Socrative	เป็น	Application	ที่ช่วย 

สร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลนักเรียน 

แบบออนไลน์และสามารถแสดงผลการสอบ 

ได้ทันที	 การทำงานรองรับทั้งภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ	 สามารถใส่ภาพประกอบ	

คำอธิบายต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ผู้เรียนพิมพ์คำตอบ 

และที่สำคัญผู้เรียนสามารถทำข้อสอบผ่าน

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต เช่น 

โทรศัพท์ SmartPhone  Tablet  หรือ 

เครื่อง Computer ได้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็น 

เทคโนโลยีการเรียนสอนที่น่าสนใจมาก 

	 ผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบได้หลาย 

รูปแบบ	ไม่ว่าจะเป็นแบบ	Multiple	Choice	 

แบบเลือกคำตอบถูกหรือผิด	 หรือแบบการ 

เตมิคำตอบ	และเมือ่ผูเ้รยีนทกุคนตอบคำถาม 

เสร็จสิ้น	 ระบบจะทำการตรวจข้อสอบและ 

สรุปผลคะแนนของผู้เรียนแต่ละคนทันที	 

ผู้สอนเห็นการสอบของผู้เรียนแต่ละคน	แบบ 

Realtime	 อีกทั้งสามารถ	 Report	 ผลสอบ	

และคำตอบทุกข้อของผู้เรียนทุกคน	 ออกมา 

เป็นไฟล์	 excel	 หรือพิมพ์เป็น	 PDF	 ไฟล์ 

เป็นหลักฐานก็ได้	 	 ถือว่าเป็นการประยุกต ์

รูปแบบการเรียนการสอนที่นำเอาเทคโนโลยี 

ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน 

การสอนได้อีกแนวทงหนึ่ง	 อีกทั้งลดภาระ 

ของผู้สอนในเรื่องการทำงเอกสารและการ 

ตรวจข้อสอบได้อย่างมาก

คุณสมบัติของ Socrative

รองรับทุก	Web	Browser	และ	iOS,	

Android,	Windows	และ	Amazon	

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

รูปแบบของคำถาม	ได้แก่	Multiple	Choice,	

True/False	และ	Short	Answer

สามารถสร้างคำถาม	แบบรวดเร็ว	(Quick	Ques-

tion)	และจัดการคำถาม

(Create	Question)

การใช้งานสำหรับผู้สอน	ต้องลงทะเบียน 

ก่อนใช้งาน

การใช้งานสำหรับผู้เรียน	ไม่ต้องลงทะเบียน	 

สามารถกรอกรหัสห้องเรียนเข้าตอบคำถาม

สามารถสร้างแบบทดสอบเพื่อให้ตอบในแต่ละ

ครั้งมากกว่า	1	คำถาม	

แสดงผลลัพธ์การตอบคำถาม	ทันที	

ดาวน์โหลดผลการสอบและส่ง	Report	ทางอีเมล์



สรุปขั้นตอนการทำงาน

ผูส้อนลงทะเบียนใชง้าน Socrative ท่ี Website Socrative.com

ผูส้อนสรา้งแบบทดสอบ

ผูเ้รียน ทุกคนDownload Application Socrative ลงใน สมารท์โฟน

ผูส้อนส่งรหสัหอ้งเรียนใหผู้เ้รียนทุกคนจากน้ันกดปุ่ม Start เร่ิมการทดสอบ

ผูเ้รียนเขา้ใชง้าน Application  และใส่รหสัหอ้งเรียน พิมพช่ื์อตนเอง

ผูเ้รียนทำแบบทดสอบทีละขอ้จนเสร็จส้ินและ Logout

ระบบแสดงผลการทดสอบของผูเ้รียนทุกคน

ผูส้อนปิดระบบการสอบและเก็บ Report ผลการทดสอบ

1
2
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ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน Socrative

	 ผู้สอนที่ต้องการสร้างแบบทดสอบจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้งาน	 Socrative	 ก่อน	 ซึ่งต้องลง 

ทะเบียนที่เว็บไซต์		http://socrative.com/		จะแสดงหน้าจอดังภาพ	จากนั้น	เลือก	Teacher	Login



2.	เลือก	Get	Free	Account		จากนั้นกรอกรายละเอียดต่าง	ๆ	ลงไป	แล้วกด	Submit

3.	กด	Ok

เมื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน	Socrative	จะแสดงหน้าจอ		Dash	Board	ดังนี้

รหัสห้องเรียน

ตั้งค่า Profile ใหม่

จัดการชุดคำถาม



1. Start A Quiz	สร้างชุดข้อสอบหรือแบบฝึกหัดก่อน/หลังเรียน

2. Quiz Question 	ตั้งคำถามให้นักเรียนตอบขณะทำการสอน

3. Space Race แบ่งนักเรียนเป็นทีมเพื่อแข่งกันตอบคำถาม

4. Exit Ticket ใช้ชุดคำถาม	เพื่อให้นักเรียนตอบก่อนหมดชั่วโมงเรียน

เมนูหลักที่ Dash Board 

	 1.	คลิกที่	แถบ	Manage	Quiz		กด		Create	Quiz

ขั้นตอนการสร้างชุดข้อสอบ

2.	พิมพ์ชื่อชุดคำถาม	เช่น	พิมพ์คำว่า		วิชาภาษาไทย	จากนั้นเลือกรูปแบบคำถาม

แบบ	Multiple	choice

พิมพ์ชื่อชุดวิชา

สร้างข้อสอบใหม่

รูปแบบคำถาม

การสร้างคำถามแบบ Multiple choice



3.	พิมพ์คำถามลงไปในช่อง		ถ้าต้องการแนบรูปประกอบคลิกที่รูปภาพหน้าคำถาม

ชุดข้อสอบ

คำถามข้อที่ 1

ตัวเลือกทั้ง 5 ตัวเลือก

เพิ่มรูปประกอบ

คลิกเพิ่มตัวเลือก

จากนั้นพิมพ์ตัวเลือกด้านล่าง	(A-E)	ถ้าต้องการเพิ่มตัวเลือก	กดปุ่ม	add Answer

3.	คลิกถูก	ด้านหลังตัวเลือกคำตอบที่เป็นข้อที่ถูกต้อง		จากนั้นกดปุ่ม	SAVE

คลิกถูกหลังตัวเลือกที่เป็นคำตอบ

กด Save



ผลที่ได้

การสร้างคำถามแบบ True / False (เลือกถูก-ผิด)
1.	 ที่คำว่า	ADD	QUESTION	คลิกที่ปุ่ม	True	/	False

2.	 พิมพ์คำถาม	ลงไปที่ช่อง	คำถาม	จากนั้น	เลือกคำตอบว่าถูกหรือผิดโดยกดปุ่มด้านล่าง

พิมพ์คำถาม

เลือกคำตอบ

3.	กดปุ่ม	Save	

ผลที่ได้



การสร้างคำถามแบบ เติมคำตอบ (Short Answer)
1.	คลิก	ADD	QUESTION	คลิกที่ปุ่ม	Short	Answer

เลือก Short Answer

2.	พิมพ์คำถาม	ลงไปที่ช่อง	คำถาม	จากนั้น	พิมพ์คำตอบ	ที่ช่องด้านล่าง	จากนั้นกดปุ่ม	Save

พิมพ์คำถาม

พิมพ์คำตอบ
กด Save

เมื่อสร้างแบบทดสอบทุกข้อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม	Save	&	Exit	ด้านบนสุดเพื่อบันทึกแบบทดสอบ

เลือก Save & Exit



การจัดการแก้ไขแบบทดสอบที่สร้างไว้แล้ว
	 ในกรณีที่ผู้สอนต้องการแก้ไข	หรือเพิ่มเติมแบบทดสอบที่เคยสร้างไว้	 นั้น	 ให้คลิกที่แถบ	

Manage Quiz 	แล้วคลิกปุ่ม	My Quizzes

1. Manage Quiz  

2. My Quizzes 

จะเข้าสู่หน้าชุดข้อสอบที่เราเคยสร้างไว้ทั้งหมด	จากนั้นให้เลือก	ชุดข้อสอบที่ต้องการแก้ไข	

ถ้าทดลองเลือก	วิชาภาษาไทย	จะมีแถบเมนูขึ้นมาให้เลือกเพิ่มเติม	คือ	

	 Duplicate		=	copy	ชุดข้อสอบ

	 Delete		=	ลบชุดข้อสอบ

	 Download		=	Download	ชุดข้อสอบลงเครื่องคอมพิวเตอร์	จะได้เป็นไฟล์	PDF	

	 Edit	=	แก้ไขชุดข้อสอบ	



ถ้ากด Edit ก็จะสามารถแก้ไขชุดข้อสอบได้	เมื่อแก้ไขแล้ว	กด	Save	&	Exit

แก้ไขตามต้องการแล้วเลือก 

Save & Exit

ลบคำถาม

 Copy คำถาม

สลับลำดับคำถาม

การนำเข้าไฟล์คำถามจากโปรแกรมอื่นมาใช้ใน Socrative
	 ผู้สอนสามารถนำเข้าไฟล์ข้อสอบที่สร้างจากโปรแกรม	 Excel	 	หรือ	 ชุดข้อสอบที่ผู้สอน

ท่านอื่นสร้างไว้มาใช้งานได้	 โดย	 ให้คลิกที่แถบ	ที่แถบ	Manage	Quiz	 	 แล้วคลิกปุ่ม	 Import	

Quiz

Import Quize



นำเข้าข้อสอบโดยใช้ SOC number

นำเข้าข้อสอบโดยใช้ File excel

	 การนำเข้าคำถามแบ่งออกเป็น	 2	 รูปแบบคือ	 Import	 ชุดข้อสอบจากผู้สอนท่านอื่น	

โดยพิมพ์	SOC number	รหัสชุดข้อสอบลงไป	โดยรหัส	SOC number 	นั้นจะขึ้นต้นด้วย	

SC-xxxxxx		ซึ่งจะปรากฏอยู่ด้านมุมบนขวาของทุกชุดข้อสอบ	

รหัส SOC number

ใส่รหัส SOC number



ขั้นตอนการเปิดระบบให้ผู้เรียนเข้ามาทำการสอบ
ขั้นตอนการเปิดทำการทดสอบมีวิธีดังนี้คือ

1.	 ผู้สอนต้องแจ้งให้ผู้เข้าทดสอบทุกคนทราบ	 Room Number	 หมายเลขห้องเรียนที่เปิด 

สอบก่อน	ล่วงหน้า	และเมื่อถึงเวลาสอบ	ผู้เรียนก็เปิดใช้งาน	Application  Socrative 		ซึ่ง 

จะใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์	Tablet	หรือ	Smart	Phone	ก็ได้	

2.	ผู้สอน	Login	เข้าระบบ	เมื่อมาที่หน้าแรก	กดปุ่ม	Start		A	Quiz

Start Quize

3.	จากนั้นให้เลือก	ชุดข้อสอบที่ต้องการเปิดสอบ

เข้าสู่หน้าจอตามภาพ	ให้ผู้สอนกำหนดรูปแบบการสอบ	แบ่งเป็น	3	รูปแบบคือ

 Student Paced – Immediate Feedback นักเรียนตอบคำถามทีละข้อตามลำดับ

เท่านั้น	ระบบจะเฉลยคำตอบทันทีที่เด็กตอบคำถามข้อนั้นเสร็จ

 Student Paced – Student Navigation		นักเรียนข้ามไปทำคำถามข้ออื่นได้

และแก้ไขคำตอบ	ผู้เรียนตอบคำถามทุกข้อจนเสร็จแล้วจึงกดส่ง	และระบบจะไม่เฉลยคำตอบ

 Teacher Paced	ผู้สอนเป็นผู้ควบคุมการสอบ	โดยจะการปล่อยคำถามทีละข้อ



กด Start

4.	กดปุ่ม	Start	เพื่อเปิดการทดสอบ	แล้วกดปุ่ม	yes

กด Yes

เมื่อกด	Yes	แล้ว	จะแสดงหน้าสถานะ	การทำข้อสอบของผู้สอบ	ดังภาพ

คำถามข้อที่1-4

ข้อมูลของผู้สอบ

เมื่อผู้สอบทำข้อสอบจะมีผลเข้ามา



ผู้เข้าสอบ ผลแต่ละข้อ

5.	เมื่อผู้เข้าสอบทุกคนทำข้อสอบเรียบร้อบ	ผู้สอนปิดห้องสอบ	โดยกดปุ่ม	Finish 

ปืดการสอบ

	 ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรม	 Socrative	 	 ได้	 โดยใช้โทรศัพท์มือ	 SmartPhone	

หรือ	Tablet	ต้องดาวน์โหลด	Application	Socrative	 	มาก่อน	 	 (รองรับทั้งระบบ	 ios	และ	 

Android)	 	โดยค้นหาด้วยคำว่า	“socrative”	จากนั้นลง	Application		แต่ถ้าเป็นการใช้งาน 

ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ไปที่เว็บไซต์		Socrative.com	เลือก	For	Students

ลงโปรแกรมแล้ว Open

หรือ ไปที่ http://socrative.com/ 

เลือก Student login

ขั้นตอนการ Login เพื่อเข้าสอบของผู้เรียน



2.	เมื่อผู้เรียน	download	Application		Socrative			มาแล้ว	ให้คลิกที่	Icon	ของ	Socrative		

for	Student	ที่หน้าจอ	Smart	Phone

3.	พิมพ์ชื่อ	Room	Number	ที่ได้รับจากผู้สอนลงไป	แล้วกดกด		join	room

ใส่รหัสห้อง

กด Join Room

4.	พิมพ์ชื่อ	นามสกุล	แล้วกด	Done

5.	เริ่มทำข้อสอบทีละข้อ	ๆ	โดยเลือกคำตอบ	แล้วกดปุ่ม	submit	answer		จนครบทุกข้อ

ใส่ชื่อผู้สอบ

กด Done

เลือกข้อที่ถูกแล้วกด  Submit Answer
โปรแกรมจะแจ้งว่าถูกหรือผิด

ตัวอย่างข้อสอบแบบ Multiple Choice



เลือกข้อที่ถูกแล้วกด  Submit Answer

โปรแกรมจะแจ้งว่าถูกหรือผิด

ตัวอย่างข้อสอบแบบ True / False

ตัวอย่างข้อสอบแบบเติมคำตอบ

ทำครบทุกข้อแล้ว
กดปุ่ม log out



ขั้นตอนการ Report  ผลการทดสอบ

1.	เมื่อทุกคนทำข้อสอบเสร็จแล้ว	ผู้สอนกดปุ่ม		Finish	เพื่อปิดระบบการสอบ

กด Finish

2.	กดปุ่ม	Get Report  แล้วเลือกรูปแบบ	report	ว่าต้องการอะไรบ้าง	เช่น	Excel	PDF	

เลือกว่า	ส่ง	Report	ไปทางอีเมลล์	หรือจะดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์

Get Report รับผลสอบ

เลือกช่องทางการรับผลสอบ



Whole Class Excel	คือ	รายงานผลเป็นไฟล์	Excel

Individual Student(s) PDF	คือ	รายงานผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนเป็นไฟล์	PDF

Question Specific PDF	คือ	รายงานผลการสอบเป็นไฟล์	PDF	และบอกด้วยว่าในแต่ละข้อ

มีผู้สอบตอบตัวเลือกใดมากที่สุด

ตัวอย่าง Report Whole Class Excel

ตัวอย่าง Report Question Specific PDF



นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถเรียกดูผลการสอบย้อนหลังได้	โดยวิธีดังนี้

1.	ไปที่	website		http://socrative.com/	แล้ว	Login	เข้าระบบ	เลือก	Teacher	login	

เมื่อ	 login	 แล้วจะเข้าสู่หน้า	 Dash	 Board	 เลือก	

Manage Quizzes แล้วเลือก	Report

กดปุ่ม Report 

Manage Quizzes

Teacher login



	 ในฉบับนี้ผู้เขียนขอจบเนื้อหาของ	Socrative	 ไว้เพียงเท่านี้ก่อน	 ในฉบับหน้าผู้เขียน 

จะมาแนะนำวิธีการใช้	 Socrative	 ในการสร้างบรรยากาศการเรียนเพื่อส่งเสริมการ 

เรียนรู้	 ภายในห้องเรียน	 กับการใช้เมนู	 SpaceRace	 และ	 QuickQuestion	 เพิ่มเติม	

อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะ

	 จะมีรายชื่อวิชาทั้งหมดและเวลาที่ เปิดสอบแสดงขึ้นมาจากนั้นเลือกรายวิชาที่ 

ต้องการและเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ	Report	

เลือกรายวิชาที่ต้องการ



	 Reactions		Facebook	คือ		ปุ่ม	Like 

แบบใหม่	 ของ	 Facebook	 ที่ใช้แสดงความ 

รู้สึกต่อโพสต์	ที่เราเห็น	โดย	Facebook	ทำ

ขึ้นมาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีแค่ปุ่ม	Lke	เท่านั้น	

ทำให้ผู้ใช้งานแสดงอารมณ์ได้หลากหลายม

ากขึ้น	 ซึ่ง	 Reaction	 ที่เพิ่มมาก็ได้แก่	 Like	

(ชอบ),	Love	(รัก),	Haha	(หัวเราะ),	Wow	

(ว้าว),	Sad	(เสียใจ),	Angry	(โกรธ)	

	 สำหรับเว็บมาสเตอร์ที่ใช้	WordPress	

อยู่	 สามารถเพิ่ม	 Reactions	 	 Facebook	

ลงในเว็บไซต์ได้ง่าย	ๆ 		เพื่อทราบ	Feedback 

ของผู้ใช้งาน	 หรือผู้ชมเว็บไซต์ว่ามีความรู้สึก 

อย่างไรต่อ	Post			หรือเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ 

ได้	ด้วยการใช้	Plug-in	ที่ชื่อว่า	

DW Reactions 

ขั้นตอนการทำงานมีดังนี้

1.	ไปที่	https://wordpress.org/plugins/

dw-reactions/screenshots/	

แล้วกด Download

กด Download



2.	ลง	Plug-in	ในเว็บไซต์ของท่าน	โดยเลือกเมนู	Plug-in	แล้วเลือกปุ่ม	Add	New

3.	เลือกปุ่ม	Upload	Plug-in	แล้วคลิกปุ่ม	เลือกไฟล์

กด Add New

Upload Plug-in

เลือกไฟล์



4.	เลือกไฟล์	dw-reactions.1.0.1.3.zip	จากนั้น	กด	Open	แล้วกด	Install	now

 กด Open

5.	เมื่อลง	Plug-in	เรียบร้อย	กดปุ่ม	Activate Plug-in	เพื่อเปิดการใช้งาน	Plug-in

Install now

Activate Plug-in



6.	จากนั้นไปที่เมนู	Plugins	เลือก	Reaction	แล้วเลือกค่าต่าง	ๆ	ตามภาพ	

แล้วกด	Save	Change	เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

 Reaction

Plugins

Save Change



	 ทดสอบการใช้งาน	 เมื่อไปที่หน้าเว็บไซต์	 จะเห็นมี	 Icon	 Reactions	 เพิ่มขึ้นมา	

และเมื่อเอาเมาส์ไปวางจะเกิด		Reactions	อื่น	ๆ	ขึ้นมาให้เลือกใช้ได้

Icon Reaction 

เมื่อวางเมาส์บน Icon

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 

https://th.wordpress.org/plugins/dw-reactions/ 

www.wpbeginer.com



ถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี ๒๕๕๙ 

เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิตอล”

สามารถดูย้อนหลังได้ที่ https://iptv.mahidol.ac.th/topic/41452

วันที่ 5 เมษายน 2559

วันที่ 8 เมษายน 2559

วันที่ 8 เมษายน 2559

ถ่ายทอดสดจาก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายทอดสดจาก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ถ่ายทอดสด วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙ 

“ครอบครัวสามวัย สืบทอดวิถีไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

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

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

ถ่ายทอดสด พิธีบำเพ็ญกุศล เทศกาลสงกรานต์ 

“ศิริราช อภิวาทกตัญญู คุณครูผู้ยิ่งใหญ่ ปีใหม่สงกรานต์”

ถ่ายทอดสดจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

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






