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บทบรรณาธิการ

 ทุกวันนี้อินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  ทุกคน 

สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการบันทึกข้อมูล การค้นหาข้อมูล และใช้

อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร ใช้้เผยแพร่เรื่องราวต่าง ๆ รวมถึง 

ใชอ้ินเตอร์เน็ตช่วยทำธุรกรรมทางการเงินด้วย

 ในอดีตการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  

หรือเรียกทำธุรกรรมออนไลน์นั้น อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากนัก 

แต่พอมี Application ของธนาคารต่าง ๆ  มากขึ้น   ช่วยให้เราโอนเงิน 

จ่ายเงิน ซื้อของ ฯลฯ ด้วย App บน SmartPhone Ipad Tablet 

ได้ง่าย คนใช้งานสะดวกมากขึ้น ซึี่งก็ทำให้มีมิจฉาชีพ แฝงตัวมา 

มากขึ้นด้วย โดยเข้ามาในหลากหลายรูปแบบ เช่น มิจฉาชีพอาจ

ปลอมเป็นเพื่อนของเราแล้วหลอกให้โอนเงินให้ หรือส่งอีเมลล์มา 

ให้คลิกเข้าไปในเว็บไซต์ปลอม เพื่อขโมย Password เพื่อล้วงข้่อมูล 

ทางการเงิน  หลอกลวง โดยมาในรูปแบบร้านค้าออนไลน์ หลอกให้ 

ซื้อสินค้าโอนเงิน แล้วไม่จัดส่งสินค้า หลอกลวงให้ดาวน์โหลด 

Application ต่าง ๆ เพื่อขโมยข้อมูลสำคัญ หรือบันทึกการใช้งาน 

 SmartPhone   ฯลฯ

 ซึ่งวิธีการป้องกันมิจฉาชีพหรือโจรในโลกอินเตอร์เน็ตนั้น 

วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราจะต้องมีสติในการใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือการ 

ใชง้าน Application ในการทำธรุกรรมทางการเงนิอยา่งมาก   มคีวาม 

ระมัดระวังก่อนโอนเงินทุกครั้ง อย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆ และอย่า 

โหลด Application แปลก ๆ มาใช้งาน ต้องมีความช่างสังเกต 

หรือถ้ามีอะไรผิดสังเกตอาจสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที เช่น 

ติดต่อธนาคาร หรือร้านค้าที่เราสั่งซื้อสินค้าโดยตรง เพียงเท่านี้ก ็

จะทำให้สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างสบายใจมากขึ้น 

Editorial
โจรออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว

ศุภลักษณ์  จุเครือ



	 สือ่การเรยีนการสอนเปน็สิง่ทีส่ำคญัและจำเปน็อยา่งยิง่ในปจัจบุนั	ทีโ่ลกกำลงัเปลีย่นแปลง 

จากการรียนการสอนในรูปแบบเดิม	 คือเรียนจากหนังสือจากตำรา	 เพียงอย่างเดียว	 เป็นการ 

เรียนสอนในรูปแบบใหม่ที่นำเอาเทคโนโลยีต่าง	ๆ	ทั้งภาพ	เสียง	วิดีโอ	มาอยู่ในรูปแบบสื่อการ 

สอนที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ	 เกิดการเรียนรู้	 สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา	 เพื่อ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงที่สุด

แต่เดิมนั้นหน้าที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนนั้น 

อาจจะต้อใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ 

ด้านโสตทัศนูอุปกรณ์	 หรือนักเทคโนโลยีการ 

ศึกษา	 และอาจจะต้องซ้ือหาโปรแกรมราคาแพง 

มาใช้งาน	 เช่น	 Software	 ที่ใช้ในการบันทึก 

หน้าจอคอมพิวเตอร์	 มาประกอบสื่อการสอน 

เพื่อให้ได้วีดีโอที่มีคุณภาพและมีขั้นตอนยุ่งยาก 

แต่ในปัจจุบันการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

สามารถทำได้ง่ายขึ้นอีกทั้งมีโปรแกรมที่มี 

คุณภาพให้เลือกใช้มากมาย	 ทั้งแบบที่เป็น 

ฟรแีวร	์และแชรแ์วร	์ในวนันีผ้เ็ขยีนจะขอแนะนำโปรแกรมทีช่ือ่วา่	Screencastify	ซึง่เปน็สว่นเสรมิ 

ของ	Google	Chrome	ที่ทุกคนสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี

ขั้นตอนการลงโปรแกรม  Screencastify

1.ไปที่	https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=th 

จากนั้นพิมพ ์Screencastify  ในช่องค้นหา	กด	Enter

2.	กดปุ่ม	“เพิม่ลงใน Chrome”	เลือกเพิ่มส่วนขยาย	รอสักครู่จน	ขึ้นข้อความว่าเรียบร้อย





เมื่อลงโปรแกรมเรียบร้อย	ที่แถบด้านบนจะมี	ไอค่อน	Screencastify	อยู่ทางด้านขวาของ	

ที่อยู่	URL	บน	Chrome	



ขั้นตอนการใช้งาน  Screencastify

1.คลิกไอคอน	Screencastify	เพื่อตั้งค่าต่างๆ	

	 Voice	and	Camera	Recording	คือกำหนดให้บันทึกทั้งภาพและเสียง

	 Close	Where	to	store	your	Record	คือเลือกว่าเมื่อบันทึกวีดีโอแล้วจะให้เก็บไฟล์

ไว้ที่ใด	ที่	google	drive	หรือ	ที่เครื่องคอมพิวเตอร์		เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ

	 เมื่อต้องการเริ่มบันทึกหน้าจอตอมพิวเตอร์	ให้กดที่ไอค่อน	Screencastify	แล้วกด	

Start recordinng



	 เมื่อกดปุ่ม	Start	โปรแกรมจะถามว่า	ต้องการบันทึกหน้าจอใด	(ในกรณีที่เปิดโปรแกรม	

หรือหน้าจองานอื่น	ๆ	ไว้หลายหน้าต่าง)	ให้คลิกเลือกหน้าต่าง	หรือหน้าจอที่ต้องการบันทึก	

แล้วกดปุ่ม		“แชร์”

	 จากนั้น	เราก็ทำงาน	หรือสอนไปเรื่อย	ๆ	สังเกตว่าที่แถบด้านล่างของจอจะมีแถบคำสั่ง

ของ	Screencastify	อยู่	ถ้าเราต้องการหยุดการบันทึกหน้าจอ	ก็ให้	คลิก	ปุ่มหยุดแชร์หน้าจอ

โปรแกรมจะแสดงวีดีโอที่เราบันทึกไว้ดังภาพ





		 ด้านบนสุดจะเป็นคำสั่งต่าง	ๆ	เช่น	Save	ไฟล์	Share	ไฟล์	Crop	ไฟล์	หรือลบไฟล์

คลิกไอค่อน		Save	ไฟล์	จากนั้นเลือก	Save	to	Disk



	 ไฟล์ที่ได้จากการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์	ด้วย	Screencastify	คือ	ไฟล์นามสกุล	

.WebM	คือฟอร์แมตไฟล์วีดีโอประเภทหนึ่ง	ที่พัฒนาโดย	Google	มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของ

การบีบอัดไฟล์เพื่อให้มีขนาดเล็กลงแต่คุณภาพยังคงอยู่	และเป็นไฟล์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายของ

เรื่องลิขสิทธิ์ใดๆ	ซึ่งโปรแกรมที่สามารถเปิดดูไฟล์	WEBM	ได้ก็เช่น	Google	Chrome	/	Op-

era	/	Firefox	โปรแกรม	VLC	Miro	Video	Converter

	 ถ้าต้องการแชร์วีดีโอ	ไปยังแหล่งอื่น	ๆ	ให้เลือกปุ่ม	Share	แล้วเลือก	ว่าจะแชร์ไปที่	

website	youtube	หรือ	Google	Drive	แล้วกด	Upload



	 ผู้ใช้งาน	 Microsoft	 Office	 อาจต้องเคยพบเจอกับปัญหาการ	 save	 ไฟล์งาน 

แล้วมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่	เนื่องจากในไฟล์เอกสารมีรูปภาพประกอบเป็นจำนวนมาก	จนทำให้แนบ 

ไฟล์ส่งไปในอีเมล์ไม่ได้	ต้องทำการแบ่ง	zip	file	ในการส่งอีเมล์	

	 ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยี	 Cloud	 ที่สามารถให้เรานำไฟล์ไปวางไว้ได้โดยให้พื้นที่ 

จำนวนมากก็ตาม	และยังมี	Internet	ความเร็วสูง	3G	,	4G,	WiFi	มาช่วยรองรับในการส่งไฟล์ต่างๆ	

ให้ง่ายขึ้น	 แต่การที่ต้องทำการ	 Upload,	 Download	 หรือเปิดไฟล์ขนาดใหญ่บนสมาร์ทโฟน 

ก็ยังเป็นเรื่องยากเช่นกัน	ถ้าไฟล์งานจะใหญ่ขนาดนั้น	เรามารู้ถึงวิธีการช่วยลดขนาดไฟล์เอกสาร 

Office	ดีกว่าว่าทำได้ยังไง

	 	 เริ่มจากการเปิดไฟล์เอกสาร	 Office	

ที่ต้องการขึ้นมา	 ในบทความนี้ใช้	 Microsoft	

Word	 2016	 ภาพส่วนใหญ่ที่ใช้ประกอบในเอ

กสารเป็นภาพมาจากการ	 Capture	 Screen	

แลว้วางในเอกสาร	และบางสว่นเปน็ไฟลภ์าพจรงิ	

แล้วทำการ	 Crop	 รูปภาพภายใน	 Microsoft	

Word	 วิธีการลดขนาดไฟล์ด้วยการบีบอัดไฟล ์

รูปภาพได้	ดังนี้

1.	 Double	Click	ที่รูปภาพบนเอกสาร	Microsoft	Word	แล้ว	สังเกตว่าแถบเครื่องมือ	Rib-

bon	จะแสดงเครื่องมือเกี่ยวกับรูปภาพ		

2.	 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม	Compress	Pictures	ดังรูป



แถบคำสั่งเกี่ยวกับรูปภาพ

Double Click ที่รูปภาพ

Click ที่  Compress Pictures 



	 จากนั้นจะประกฏหน้าต่างการตั้งค่า	Compress	Pictures	ขึ้นมา	เพื่อให้เราตั้งค่ารูปแบ

บการบีบอัดรูปภาพ	ในตอนแรกที่เปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมา	จะเห็นว่ามีเครื่องหมายถูกปรากฏอยู่ทั้ง	

2	ช่อง	คือ		

Apply	only	to	this	picture	และ	Delete	cropped	areas	of	pictures	

(การลบส่วนที่ถูกครอปนี้ออกไป)	ให้ทำการเอาเครื่องหมายถูกออกจาก	Apply	only	to	

this	picture	และให้คงเครื่องหมายถูกไว้ที่ช่อง	Delete	cropped	areas	of	pictures	

เพียงช่องเดียว	แล้วกดปุ่ม	OK	ดังรูป

	 ผลจากการที่ได้ตั้งค่า	 คือ	 รูปภาพทุกรูปที่อยู่ในไฟล์เอกสารนี้	 จะถูกบีบอัดทั้งหมด	

ทำให้ไฟล์เอกสารมีขนาดเล็กลง	ทั้งนี้	หากยังเลือกเครื่องหมายถูกที่ช่อง	Apply	only	to	this	

picture	ไว้อยู่	จะบีบอัดรูปเฉพาะรูปที่เราเลือกใน	Word	เพียงรูปเดียวเท่านั้น

	 จากนั้นให้ทำการ	 Save	 ไฟล์ปกติ	 แล้วจะขอกลับไปที่	 Windows	 Explorer	 เพื่อดูคว

ามแตกต่างของขนาดไฟล์ที่ได้ทำการบีบอัดรูปภาพ	 หากเปรียบเทียบกันระหว่างไฟล์เอกสาร 

ต้นฉบับ	 และไฟล์เอกสารที่ได้มีการบีบอัดรูปภาพให้มีขนาดไฟล์เล็กลงแล้วนั้น	 จะเห็นว่าขนาด 

ไฟล์เอกสารเล็กลง

อ้างอิงจาก : http://www.it24hrs.com/



	 Google	Calendar	คืออีกหนึ่งบริการ 

ฟรีของ	 Google	 ที่ทำให้ผู้ใช้สร้างตาราง 

เวลานัดหมายหรือปฏิทินส่วนตัวได้	 อีกทั้ง 

สามารถแชร์ปฏิทินให้กับผู้อื่นได้ด้วย	 ไม่ว่า 

จะเป็นเพื่อน	 เพื่อนร่วมงานหรือบุคลากร 

ในองค์กร	 ซึ่งช่วยทำให้เราประสานงานกับ 

เพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้น	

	 สำหรับผู้ที่สร้างเว็บไซต์ขององค์กร	 

สามารถนำ	Google	Calendar	มาช่วยสร้าง 

ตารางงาน	 กำหนดการกิจกรรมต่าง	 ๆ	 หรือ 

เป็นปฏิทินออนไลน์ของค์กรได้	เช่น	กิจกรรม 

ขององค์กรในแต่ละเดือน	 ปฏิทินนัดหมาย 

ส่งงาน	ฯลฯ	โดยเว็บไซต์ท่ีสร้างด้วย	WordPress 

	 สามารถใช้	 Plugin	 เสริม	 ที่ชื่อว่า	 Simple	 

Calendar	 -	 Google	 Calendar	 มาติดตั้ง 

ได้เลย	 	 ก่อนที่จะสร้าง	 Google	 Calendar	 

ได้นั้นเป็นจะต้องเป็นสมาชิก	Google		ก่อน 

โดยต้องสมัครการใช้งาน	 	 Gmail	 หรือมี 

อีเมลล์ที่เป็นของ	 Gmail	 ก่อนจึงจะใช้งาน 

Google	 Calendar	 ได้	 และทุกครั้งที่แก้ไข 

ปฏิทินที่	 Google	 ปฏิทินที่เว็บไซต์ของเรา		

ก็จะอัพเดทอัติโนมัติไปด้วย

สรุปขั้นตอนการทำงาน

1. Download plugin google calendar 
และติดตั้ง Plugin ลงใน Website

2. สร้าง API 

3. นำรหัส API Google ที่ได้ มาใส่ใน plug-in

4. ขั้นตอนการสร้างปฏิทินกิจกรรม

5. นำหมายเลข ID ของปฏิทินที่สร้างมาใส่ใน 
plugin google calendar 

6. สร้างหน้าเพจในเว็บไซต์ใหม่ เพื่อรองรับ 
ตารางปฏิทินที่สร้าง ขึ้นมา
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ขั้นตอนการ Download plugin  

ไปที่	https://wordpress.org/plugins/	แล้วค้นหา	Simple	Calendar-	Google	Calendar

1

2

3
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5

จากนั้นก็ติดตั้ง	Plugin	โดย	Login	เข้า	WordPress

เลือกเมนู	Plugin	กดปุ่ม	Add	New

4
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ขั้นตอนการ สร้าง API 

 ขั้นตอน การสร้าง API	ซึ่งก็คือ	ช่องทางการเชื่อมต่อระหว่าง	Google	Calendar	กับ	

Website	(Wordpress)		

	 API	ย่อมาจาก	Application Programming Interface คือ	โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง 

หรือช่องทางสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์	 (Software,	 Application)	 หนึ่ง	

ไปยังอีกซอฟต์แวร์หนึ่ง	 ทั้งนี้ยังรวมถึงการเชื่อมต่อระหว่าง	 Application	 ไปยังเว็บไซต์และ	

Application	 กับระบบปฏิบัติการด้วย	 วัตถุประสงค์ก็เพื่อการเข้าถึงข้อมูลหรือแลกเปลี่ยน 

ข้อมูลระหว่าง	Application	นั่นเอง

	 ข้อดีของการใช้งาน	 API	 คือ	 เราสามารถดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆมาลงที่เว็บไซต ์

ของเราได้	 โดยไม่ต้องไปเปิดหน้าเว็บไซต์ปลายทาง	 อีกทั้งยังไม่มีข้อจำกัดเรื่อง	 Server	 ด้วย	

ซึ่งหมายถึงเราสามารถใช้	API	ดึงข้อมูลข้าม	Server	ได้อย่างสบายๆ

อ้างอิงจาก	:	http://www.comgeeks.net/api/	และ	

http://www.vcharkarn.com/vcafe/219419
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ขั้นตอนนำรหัส API Google ที่ได้ มาใส่ใน Plugin WordPress

มาที่เว็บไซต์	WordPress	เลือกเมนู	Calendar	แล้วทำตามรูป

เสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมต่อระหว่าง	เว็บไซต์ของเรากํบ	บริการของ	Google	

24

25
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ขั้นตอนการสร้างปฏิทินกิจกรรม

	 เมื่อสร้างช่วงทางการเชื่อมต่อแล้ว	 เราก็เข้าสู่ขั้นตอนการสร้างตารางปฏิทิน	 Google	

Calendar	โดย	Login	เข้า	Gmail	แล้วเลือกปฏิทิน

เลือกเมนู	“ปฏิทินของฉัน”	แล้วเลือกสร้างปฏิทินใหม่	แล้วจะเข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่าเพิ่มเติม

26
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เมื่อกดปุ่ม สร้างปฏิทินแล้ว จะมีหน้าต่างให้เรายืนยัน กดปุ่ม  “ใช่”

29

28
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การสร้างกิจกรรมลงในปฏิทินให้คลิกที่ปุ่ม “สร้างกิจกรรมให้กับปฏิทินนี้” 

จากนั้นพิมพ์ชื่องานกิจกรรม เลือกวัน-เวลาของกิจกกรม และรายละเอียดต่าง ๆ 

แล้วกดปุ่ม “บันทึก”

30

31
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ขั้นตอนการนำหมายเลข ID ของปฏิทินที่สร้างมาใส่ใน Plugin 

	 เนื่องจากสมาชิก	Google	คนหนึ่ง	ๆ 		นั้นสามารถสร้างปฏิทินได้มากกว่า	1	ปฏิทิน	ดังนั้น 

ถึงแม้ว่าเราจะสร้างช่องทางการเชื่อมต่อ	API	ระหว่าง	Google	Calendar	(ของสมาชิก	Google 

ซึ่งอาจจะเป็น	 Account	 ของผู้ทำเว็บไซต์เอง)	 กับเว็บไซต์ที่เราสร้างเอาไว้แล้ว	 แต่เราก็ต้อง 

กำหนดรายละเอยีดเพิม่เตมิเพือ่ใหใ้หโ้ปรแกรมรูว้า่ตอ้งเชือ่มตอ่กบัปฏทินิชิน้ใด	โดยใช	้หมายเลข	 

ID	 ของปฏิทินชิ้นนั้นใส่ไว้ใน	 Plugin	 Simple	 Calendar	 ที่ได้ติดตั้งกับ	 WordPress	 ไว้แล้ว	

ขั้นตอนการนำหมายเลข	ID	มาใส่ใน	Plug-in	มีดังนี้

1.	กลับมาที่	Wordpress	เลือกเมนู	Calendar	(เป็นเมนูการจัดการ		Plug-in	

Simple	Calendar)	จากนั้นคลิกปุ่ม	Add	New	เพื่อสร้างปฏิทินแล้วตั้งชื่อ
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37

เอารหัส	ID	ของปฏิทินที่สร้างไว้จาก	Googlge	Calendar	มาใส่ในช่องตามภาพ
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ขั้นตอนสร้างหน้าเพจในเว็บไซต์ใหม่ เพื่อรองรับปฏิทินที่สร้าง 

40

39
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 เมื่อทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว เราก็จะได้ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงานมาแสดงให ้

ผูท้ีเ่ขา้ชมเวบ็ไซตท์ราบถงึกจิกรรมตา่ง ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้ในแตล่ะเดอืน ซึง่สามารถอพัเดทกจิกรรม 

ต่าง ๆ ได้ ง่าย ๆ นอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่ม - แก้ไขปฏิทินกิจกรรมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท ์

มือถือSmartPhone Ipad หรือ Tablet ได้อีกด้วย ซึ่งผู้เขียนจะมาอธิบายเพิ่มเติมใน 

ฉบับถัดไป สวัสดีค่ะ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก 

http://www.wpbeginner.com/plugins/how-to-add-google-calendar-in-wordpress/



เวลา 13.30-16.00 น. วิทยาลัยนานาชาติ

วันที่ 23 มิถุนายน 2559

“สืบสานงานศิลป์ ครั้งที่ ๔” ฉลอง 30 ปี MUIC

จัดโดย...วิทยาลัยนานาชาติ

เวลา 13.00-16.00 น. 

ถ่ายทอดสดจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 2 มิถุนายน 2559

ถ่ายทอดสดงาน 
Ramathibodi Healthcare Journey to 

Excellence : Episode 2
จัดโดย...คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลา 9.00-12.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 23 มิถุนายน 2559

ถ่ายทอดสดงาน 

พิธีแสดงความยินดีบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

(หลักสูตรไทย-หลักสูตรนานาชาติ) 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

จัดโดย...คณะสาธารณสุขศาสตร์

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

ตารางการถ่ายทอดสด IPTV
ประจำเดือนมิถุนายน






