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บทบรรณาธิการ

 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน Multimedia e-News ฉบับนี้  

ก็นำสาระดี ๆ มาฝากทุกคนเหมือนเดิมนะคะ เนื้อหาในฉบับนี้  

นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสร้างงานนำเสนอหรือ Slide Pre-

sentation ที่มีลักษณะเป็น interactive media ด้วย google 

slide ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงานนำเสนอ 

งาน ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจขึ้น กว่า Slide ธรรมดาทั่วไป การสร้าง 

Presentation ด้วย google slide นั้นมีข้อดีคือ สามารถสร้างแ

ละแก้ไขไฟล์ได้กับทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบ Internet ระบบจะ 

บันทึกไฟล์อัตโนมัติและเก็บไว้ใน Cloud Server ทำให้สามารถนำ 

เสนองานได้ตลอดเวลา ทุกที่ ทุกเวลา หรือจะแชร์ผลงานกับเพื่อน 

ให้ดู หรือช่วยกันแก้ไขงานก็ได้

 เรื่องต่อมาก็คือบทความที่ เกี่ยวกับการโอนย้ายข้อมูล 

เว็บไซต์ที่สร้างด้วย CMS Wordpress ด้วย Plugin All-In-One 

WP Migration  ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของ 

ผู้อ่านที่ทำงานด้านเว็บไซตให้์สามารถ Backup ข้อมูลต่าง ๆ ไว้ 

ในกรณีเว็บไซต์เกิดปัญหาขัดข้องต่างๆ  และในหน้าสุดท้ายจะเป็น 

Infographic เสริมสร้างความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เรื่อง สื่อสังคม 

ออนไลน์กับสังคมไทย 

 และที่หน้าปกของ Multimedia e-News ฉบับนี้  จะมีลูกเล่น 

เพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยคือทำเป็น  Gif animation   (Gifographic)

ซึ่งสร้างจากโปรแกรม Adobe Photoshop  CC  แล้วผู้เขียนจะ 

มาแนะนำวิธีการทำงานในฉบับต่อ ๆ ไปนะคะ สวัสดีค่ะ 

Editorial

ศุภลักษณ์  จุเครือ



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อดีของ Google Slides

	 Google	 Slides	 (กูเกิล	 สไลด์)	 เป็นซอร์ฟแวร์ของบริษัท	 Google	 ที่

มีความสามารถในการสร้างงานนำเสนอ	 (Presentation)	 ในรูปแบบต่างๆ		

เช่นเดียวกับโปรแกรม	Microsoft	PowerPoint	และ	Keynote	Google Slides 

สามารถทำงานบนอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ได้	 ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์	 Smart	

phone	หรือ	Tablet	เพียงสมัครสมาชิก	Google		ผู้ใช้สามารถใส่ข้อความ	รูปภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว	 หรือใส่แอฟเฟคเสียงดนตรีต่างๆ	 เพื่อให้มีความสวยงาม	

และน่าสนใจ	สำหรับ	Google	Slides	ทำงานโดย	ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม	และ	

สามารถที่แชร์งานและแก้ไขงานแบบออนไลน์ได้่

สร้างงานนําเสนอใหม่หรือแก้ไขงานนําเสนอที่สร้างไว้บนเว็บหรือ

อุปกรณ์อื่น

แชร์งานนําเสนอและทํางานร่วมกับบุคคลอื่นในงานนําเสนอเดียวกัน

ไปพร้อมๆ	กัน

เปิด	แก้ไข	และบันทึกไฟล์	Microsoft	PowerPoint	ได้

ทํางานได้ทุกที่	ทุกเวลาที่ต้องการ	แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ไฟล์งานไม่สูญหาย	 เนื่องจากระบบจะบันทึกทุกอย่างขณะที่กําลังพิมพ์

โดยอัตโนมัติ	



	 เริ่มจากการลงชื่อเข้าใช้งานบริการต่าง	ๆ ของ	Google	(login)	แต่ถ้ายังไม่มี	

Account	ให้สมัครให้เรียบร้อย	และ	ไปที่เว็บไซต์	Google	แล้ว	login	

ขั้นตอนการสร้างงานนำเสนอในรูปแบบ Interactive

	 เมื่อ	login		แล้ว	ให้คลิกที่	list	บริการต่าง	ๆ	ของ	Google	กด	อื่น	ๆ

เลื่อนมาด้านล่างหา	Icon	เลือก	Slide	จากนั้นกดเลือก	



เมื่อเข้าสู่การทำงานของ	 Google	 slide	 แล้วให้คลิกเครื่องหมาย	 +	 ด้านล่าง	

เพื่อสร้างานนำเสนอใหม่



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

	 จากนั้นตั้งชื่องานนำเสนอ	และเลือกรูปแบบ	Theme	ด้านขวามือ



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิมพ์เนื้อหาต่าง	ๆ	ลงไปในสไลด์	และปรับขนาดข้อความตามความเหมาะสม

เพิ่มจำนวนสไลด์ดดยคลิกปุ่ม	+	สไลด์ใหม่



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกที่สไลด์เพื่อกำหนดสีพื้นหลังแล้วเพิ่มข้อมูลต่าง	ๆ	บนสไลด์



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

	 เพิ่มภาพประกอบ	โดยกดปุ่ม	แทรก	>	ภาพ	แล้วเลือกภาพจากเครื่อง	

คอมพิวเตอร์	หรือจาก	Google	drive



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

	 เมื่อจัดขนาดของภาพแล้ว	ให้ทำการ	Copy	Slide	ที่มีภาพ	โดยคลิกขวา	

ที่สไลด์	เลือก	คัดลอก	(Copy)	และวาง	(Paste)



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

	 จากภาพ	ผู้เขียนต้องการนำเสนอเรื่อง	ส่วนประกอบของหัวใจว่าแบ่งออก

เป็น	4	ห้อง	แต่ละห้องมีหน้าที่	ๆ	แตกต่างกันไป	ซึ่งต้องการให้เมื่อคลิกบริเวณ

หัวใจห้องใดก็จะมีคำอธิบายแสดงขึ้นมา	

	 หลักการทำก็คือ	ที่สไลด์รูป	ๆ	แรกให้วาดรูปทรงทับส่วนที่เป็นหัวใจแต่ละ

ห้องและเมื่อเรา	คลิกที่ส่วนนั้นก็จะลิ้งค์ไปยังสไลด์ที่กำหนด	ทำได้ดังนี้



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้นลากสร้างตามขนาด	และกำหนดสี	โดยเลือกเครื่องมือจัดการสีเส้น

และสีพื้นด้านบน

	 คลิกที่สไลด์รุปหัวใจรูปที่	2	ที่	Copy	มา	จากนั้นเลือกสร้างป้ายข้อความ	

ป้ายข้อความเป็นคำอธิบาย	หน้าที่ของหัวใจแต่ละห้อง	ตามภาพด้านล่าง



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้นสร้างสไลด์ให้ครบจำนวนตามความต้องการ
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	 เริ่มสร้างรูปทรงที่กำหนดขอบเขตการคลิก	โดยไปเลือกที่สไลด์แรก

เลือกเพิ่มเส้นประกอบ	 จากนั้นวาดรูปทรงทับบริเวณที่ต้องการ	 เช่น	 บริเวณที่	

เป็นหัวใจห้องซ้ายบน
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เมื่อเราวาดรูปเสร็จแล้วรูปที่ได้จะมีลักษณะทึบ	 ทับพื้นที่ภาพ	 ดังนั้นเราจะต้อง	

ลดความเข้มของสีรูปทรงลง	เพื่อให้ไม่บังภาพ	แต่ก็ยังต้องคลิกได้อยู่	ซึ่งการทำให้	

รูปทรงที่วาดมีความโปร่งแสงนั้นคือการกำหนดค่า	 Tranparent	 ให้น้อยลง	

โดยคลิกที่รูปทรง	จากนั้นกดปุ่ม	กำหนดสีพื้น	และสีเส้นด้านบน	ดังภาพถัดไป
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	 หลังจากที่กำหนดให้รูปทรงโปร่งใสแล้ว	 ให้คลิกปุ่ม	 แทรกลิ้งค์ด้านบน	

แล้วกำหนดให้	เมื่อคลิกแล้วให้ไปที่สไลด์ที่เนื้อหาเชื่อมโยงกัน



19MUIT News

	 จากนั้นสร้างลิ้งค์	ให้กับรูปทรงที่สร้างขึ้นจนครบทุกชิ้น	
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	 อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ	 เราควรสร้างปุ่มปลับไปยังหน้าแรก	 ใส่ไว้ในทุก	 ๆ	

Slide	 เนื่องจากเมื่อเรานำเสนองาน	 เม่ือเราคลิกที่ี่หัวใจห้องที่	 1	 Slide	 จะถูก				

สั่งให้วิ่งไปยังสไลด์คำอธิบายห้องหัวใจ	 (ที่เราลิ้งค์ไว้)	 แต่เราจะไม่สามารถคลิก	

หัวใจห้องถัดไปได้ทันที(เพราะสไลด์จะค้างอยู่ที่หน้าคำอธิบายของอันแรกอยู่)	

ดังนั้นเราควรจะสร้าง	ปุ่มกลับไปยังหน้าแรกซ่อนไว้ที่สไลดฺ์ทุกหน้า					เพื่อจะได้

คลิกนำเสนองานได้อย่างต่อเนื่อง
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	 เมื่อสร้างงานนำเสนอเสร็จแล้ว	 ต้องการดูสไลด์งานให้กดปุ่ม	 ดูสไลด์งาน	

ที่ด้่านบน
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	 หรือแชร์งานนำเสนอไปยังผู้เรียน	หรือเพื่อน	ๆ	ให้ดูงานได้

ท่านสามารถดูตัวอย่างงานที่ทำสำเร็จแล้วได้ที่นี่ 

https://docs.google.com/presentation/d/1JxxwLeQIXJFScErG

6kprd7ZljGSSMLIU5jo00ITYPao/edit?usp=sharing

Click
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 All-In-One WP Migration	เป็น	Plugin	ของ	CMS	WordPress		ที่ใช ้

ในการโอนย้ายฐานข้อมูลเว็บไซต์หรือสำรองข้อมูลเว็บไซต์เก็บไว้	 	 ด้วยวิธีการ	

Import/Export	 ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็เสร็จสิ้น	 เสมือน	Plugin	ที่ใช้คัดลอก	

หรือโคลนนิ่งเว็บไซต์ก็ว่าได้	 และถ้าขนาดเว็บไซต์ของเราไม่เกิน	 512	 MB	

สามารถใช้งานได้ฟรี	 จุดเด่นอีกประการหนึ่งของ	 Plugin	 	 All-In-One	 WP	

Migration	 ก็คือ	 plugin	 จะปรับปรุงฐานข้อมูล	 URL	 ของเว็บไซต์ให้อัตโนมัติ	

ไม่ต้องจัดการกับ	FTP	หรือ	Database	แต่อย่างใด

	 เริ่มต้นการติดตั้ง	All-In-One WP Migration โดยไปที่	https://word-

press.org/plugins/
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ค้นหา	plugin	All-In-One WP Migration จากนั้นกดปุ่ม	Download

	 เมื่อ	Download	Plugin	มาเก็บไว้ในเครื่องแล้ว	ให้ไปที่	เว็บไซต์	ของเรา	

(Wordpress)	เลือกเมนู	Plugin	>	Install	Plugin



27MUIT News



28 MUIT News



29MUIT News

	 เมื่อลง	 Plugin	 แล้ว	 จะมีเมนู	 All-in-One	WP	Mirgration	 เพิ่มขึ้นมา	

จากนั้นเราต้องไปตั้งค่า	 Plugin	 โดยเลือก	 Export	 ไฟล์เว็บไซต์เก็บไว้ในเครื่อง	

คอมพิวเตอร์	หรือ	Google	Drive	อื่นๆ	ก็ได้
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	 ที่	list	ของ	Advanced	Options	สามารถเลือกว่าจะ	ไม่	Export	อะไรบ้าง	

เช่น		ไม่เอา	Post		,	ไม่เอา	Plugin	ฯลฯ	จากนั้นเลือก	export	file		
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	 ระบบจะทำการ	 export	 ไฟล์จนเสร็จ	 รอสักครู่จนครบ	 100%	

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม	Download	เพื่อจัดเก็บไฟล์ซึ่งไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์	.wpress
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	 เมื่อกด	ปิดหน้าต่างแล้ว	ให้มาที่เมนู	Backup	จะมีลิสของรายการที่เราได้	

Export	 ไว้ก่อนหน้า	 (ในกรณีที่ต้องการโหลดไฟล์เก่าๆย้อนหลัง)	 โดยระบบ 

จะแสดง	วัน	เวลาที่ได้	Export	ด้วย	จากนั้นเราก็เลือกว่าจะดาวน์โหลดไฟล์ใด 

เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา	
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	 เราสามารถเลือกเมนู	Import	แล้วเลือกข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด	กลับมาใหม่	

เมื่อเว็บไซต์ของเรามีปัญหา	เราก็เรียกข้อมูลกลับมาได้

	 ในกรณีย้ายเว็บไซต์ไป	 Host	 	 ใหม่	 ก็ให้ลง	 Plugin	 All-In-One WP 

Migration ใหม่ แล้ว Import	ข้อมูลเข้ามา	 	All-In-One WP Migration 

ที่เป็น free version จะจำกัดการ	 Export	 ขนาดไฟล์ที่ไม่เกิน	 512	 MB	

เท่านั้น	แต่ถ้าเว็บไซต์ทีข้อมูลมากกว่านั้น	ต้องติดตั้งรุ่น	Unlimited	Extension	

ที่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 

https://wpthaiuser.com/all-in-one-wp-migration/

https://churiosity.wordpress.com/content/backup-tools/
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	 การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ	 (Graph)	 หรือแผนภูมิ	 (Chart)	 เป็นการ 

อธิบายข้อมูลต่างๆ	 ที่อยู่ในรูปแบบตัวเลขหรือตาราง	 ให้	 ผู้อ่าน	 ผู้รับชม	 เห็น 

ลักษณะที่เด่นชัดของข้อมูลได้อย่างชัดเจน

และรวดเรว็	ชว่ยดงึดดูความสนใจเพราะงา่ย 

ที่จะเข้าใจมากกว่าแบบตาราง	 และยังช่วย 

ให้เห็นถึงความสัมพันธ์หรือการเปรียบเทียบ 

ซ่ึงกันและกันได้ง่ายอีกด้วย	

 infogr.am	 เป็นเว็บไซต์ที่สามารถ 

สร้าง	 กราฟ	 หรือแผนภูมิ	 แบบออนไลน์ได้	

(มีทั้งแบบให้ใช้ได้ฟรี	 และแบบมีค่าใช้จ่าย)	

สามารถอัพโหลดข้อมูลจากไฟล์	 excel	 ,	

cvs	 	 ตกแต่งสี	 หรือเลือกรูปแบบกราฟได้หลายแบบ	 เมื่อนำเสนอจะเป็นแบบ	

Interactive	ที่สามารถนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้ด้วย

เริ่มต้นการสร้าง Chart and Graph

	 1.	 เริ่มต้นไปที่เว็บไซต์	 https://infogr.am/	 แล้วสมัครสมาชิกเข้าใช้งาน	

เว็บไซต์	แล้วยืนยันการสมัครสมาชิกในอีเมล์
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	 2.	คลิก	Join	now	จากนั้นเลือกรูปแบบการใช้งานเบื้องต้น

	 3.	เลือกรูปแบบงานที่ต้องการนำเสนอ	และรูปแบบ	Theme	ของกราฟ
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	 3.	 เลือกรูปแบบ	 Theme	 แล้วกด	 Use	 ก็จะได้รูปแบบต้นแบบซึ่งเรา	

สามารถแก้ไขข้อมูลและสีสันได้	หรือจะเพิ่มรูปประกอบก็ได้
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	 4.	ด้านซ้ายมือจะเป็นปุ่มท่ีใช้เพ่ิมส่วนประกอบอ่ืน	เช่น	แผนท่ี	วิดีโอ	ฯลฯ
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	 5.	คลิกด้านบนเพ่ือต้ังช่ือเร่ือง	พิมพ์รายละเอียดของกราฟและกำหนดขนาด	

และรูปแบบข้อความตามความเหมาะสม
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