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	 ในปัจจุบันนี้การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เนตด้วยอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 tablet	 มือถือสมาร์ทโฟน	 ระบบปฏิบัติการ	 android,	 IOS	 ฯลฯ 

จะต้องใช้	 Internet	 Protocol:	 IP	 (เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต)	 และส่วนประกอบสำคัญของ 

อินเทอร์เน็ตโพรโตคอลก็คือ	 หมายเลขอินเทอร์เน็ตแอดเดรส	 หรือ	 ไอพีแอดเดรส	 (IP	 ad-

dress)	 ที่ใช้ในการอ้างอิงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ที่อยู่บนเครือข่ายของ 

ระบบอินเทอร์เน็ตทั่วโลก	 และเพื่อให้เครื่องทุกเครื่อง	 อุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคมทุก 

ตวัสามารถตดิตอ่สือ่สารกนัไดจ้งึตอ้งมกีารกำหนดใหอ้ปุกรณแ์ตล่ะเครือ่งมหีมายเลขประจำ 

ตัวของตัวเอง	(หมายเลข	IP	Address)	และต้องไม่ซ้ำกัน

	 หมายเลข		IP	Address	หรือหมายเลข	IP	จะถูกจัดเป็นตัวเลขชุดหนึ่งขนาด	32	บิต 

ใน	 1	 ชุดนี้จะมีตัวเลขถูกแบ่งออกเป็น	 4	 ส่วน	 ส่วนละ	 8	 บิตเท่าๆ	 กัน	 เวลาเขียน 

ก็แปลงให้เป็นเลขฐานสิบ	 ก่อนเพื่อความง่ายแล้วเขียนโดยคั่นแต่ละส่วนด้วยจุด	 ดังนั้นใน 

ตัวเลขแต่ละส่วนนี้จึงมีค่าได้ตั้งแต่	0	จนถึง	28	-1	=	255	เท่านั้น	เช่น	192.10.1.101	เป็นต้น	

ตัวเลข	 IP	 Address	 ชุดนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญคล้ายเบอร์โทรศัพท์ที่เรามีใช้อยู่และไม่ซ้ำกัน	 

เพราะสามารถกำหนดเป็นตัวเลขได้รวมทั้งสิ้นกว่า	4	พันล้านเลขหมาย

 จากอดีตที่ผ่านมาทั่วโลกจะใช้	Internet	Protocol	เวอร์ชัน	4	(IPv4)	เป็นมาตรฐาน 

ในการส่งข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	แต่ในปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เนตเพิ่มขึ้นจำนวนมาก	

รวมถึงการขยายตัวของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	ทำให้จำนวนหมายเลข	

IP	address	ของ	IPv4	กำลังจะถูก 

ใช้หมดไป	ไม่เพียงพอกับการใช้งาน 

อิน เทอ ร์เ น็ต ในอนาคตและ ถ้า 

หมายเลข	 IP	 address	 ของ	 IPv4 

หมดหรือเต็มก็หมายถึงว่า	 ผู้ใช้งาน 

จะไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่อข่ายเข้า

กับระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นได้อีก	
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		 ดังนั้นคณะทำงาน	IETF	(The	Internet	Engineering	Task	Force)	จึงได้พัฒนา 

อินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่นใหม่ขึ้นคือ	 รุ่นที่หก	 (Internet	 Protocol	 version	 6	 :	 IPv6) 

เพื่อทดแทนอินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่นเดิม	โดยมีวัตถุประสงค์	IPv6	เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง

ของตัวโพรโตคอล	 ให้รองรับหมายเลขแอดเดรสจำนวนมาก	และปรับปรุงคุณลักษณะอื่นๆ	

อีกหลายประการ	ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ	และความปลอดภัยรองรับระบบแอพพลิเคชั่น	

(application)	ใหม่ๆ	ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	

	 สำหรับประเทศไทยเองก็ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องนี้เช่นกัน	

ดังนั้นคณะรัฐมนตรี	จึงได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ	เพื่อผลักดัน	ส่งเสริม	เร่งรัด	

และติดตามผลการดำเนินงาน	IPV6	ในประเทศไทย	(พ.ศ.	2556	–	2558)	ให้เป็นวาระแห่ง

ชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ

อ้างอิงจาก : http://www.ipv6.nectec.or.th/
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	 และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	 สำนักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในฐานะ 

ที่เป็๋นหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน	 IT	 ของมหาวิทยาลัยก็ได้ดำเนิน 

การตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว	 กองฯ	 ได้เร่งรัด	 ปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายสื่อสารและ 

พัฒนาระบบต่าง	ๆ	ให้รองรับกับ	Internet	Protocol	version	6	:	IPv6	จนได้รับรางวัล 

IPv6	 Ready	 Rookie	 Award	 ในฐานะที่พัฒนางานด้าน	 IT	 ให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น 

สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ 

IPv6	 ครบ	 3	 ระบบ	 ได้แก่	 ระบบ	 DNS,	 Mail	 และ	 Web	 จากคณะกรรมการ 

พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยด้าน	 Future	 Internet	 ของ 

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	 (UniNet)	 	 ในงานประชุมเชิง 

ปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา 

การศึกษา	ครั้งที่	31	(31st	WUNCA)		ในวันที่	28	กรกฎาคม	พ.ศ.	2558	ณ	มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎสงขลา	จังหวัดสงขลา

 รางวัล	IPv6	Ready	Rookie	Award	เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกองเทคโนโลย ี

สารสนเทศ	 และเราจะมุ่งมั่นตั้งใจปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบ 

คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย	ให้มีการใช้งานอย่างทั่วถึง	รวดเร็ว	มีเสถียรภาพ	และปลอดภัย 

เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้พัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

“ เป็นเลิศด้าน IT เต็มที่ด้วยใจบริการ ”
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	 หน่วยผลิตสื่อออนไลน์	 งานพัฒนาสื่อผสม	 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้ดำเนินการ 

ทดสอบการใช้งานโปรแกรมบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เป็นโปรแกรม	Free	Ware	ที่มีคุณ

สมบัติที่สามารถนำมาประยุกต์ในการใช้บันทึกวิดีโอตนเองและบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร ์

พร้อมกันเพื่อนำไปใช้งานด้านการเรียนการสอน	การสาธิตขั้นตอนการใช้งานระบบ	การสร้าง 

วิดีโออบรมกสรใช้งานโปรแกรมต่างๆ		จึงขอเผยแพร่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบการ

ใชง้านโปรแกรมบนัทกึหนา้จอคอมพวิเตอรต์า่งๆ	เพือ่จกัไดเ้ปน็ประโยชนก์บัผูท้ีม่คีวามสนใจ 

ทางด้านการบันทึกวิดีโอการเรียนการสอน

โดยแบ่งเป็นรูปแบบได้ดังนี้ 

 รูปแบบที่ 1 ได้แก่โปรแกรม Amcap กับโปรแกรม Ocam

	เ ป็ น ก า รน ำคุณสมบั ติ ข อ ง โป รแก รมทั้ ง ส อ งม า 

ประยุกต์การใช้งานการบันทึกวิดีโอและบันทึกหน้าจอ 

คอมพิวเตอร์พร้อมกัน

	 โดยโปรแกรม	 Amcap	 จะมีคุณสมบัติของโปรแกรมที่ 

สามารถแสดงภาพวิดีโอจากแหล่งภาพดังนี้

1.	 WebCam	 ที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณภาพภายในเครื่อง 

คอมพิวเตอร์

2.	 Video	 Capture	 Card	 ที่ทำหน้าที่รับสัญญาณภาพ 

จากอุปกรณ์ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์
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	 ในการใช้งานโปรแกรม	Amcap	ให้เลือกแหล่งภาพวิดีโอท่ีต้องการใช้งานในการบันทึก

ภาพตนเองให้เรียบร้อย

	 คลิกเปิดโปรแกรม	 Ocam	 โดยโปรแกรม	 Ocam	 น้ัน	 มีคุณสมบัติของโปรแกรม 

ท่ีสามารถบันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นไฟล์วิดีโอได้หลากหลาย	 นามสกุล	 อาทิ	 Mp4	

,	WMV	,	AVI	 ,	MOV	เป็นต้นในการใช้งานโปรแกรม	Ocam		ให้เลือกรูปแบบในการบันทึก 

หน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมเสียงบรรยายส่วนขนาดภาพวิดีโอท่ีบันทึกควรเลือกเป็นแบบ	 Full	

Screen	

	 จากน้ันให้ซ่อนแถบเมนูด้านบนและเลือกคำส่ังเป็น	away	on	top

จะปรากฏภาพวิดีโอต้องการใช้งานข้ึนมาดูสวยงาม

เลือก away on top

ภาพเราข้ึนหน้าจอ
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	 จะเห็นว่าภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ท่ีถูกบันทึกน้ันมีโปรแกรม	 Amcap	 ปรากฏอยู่บน 

หน้าจอคอมพิวเตอร์เสมอไม่ว่าจะคลิกเปิดโปรแกรมหรือเปิดปิดหน้าต่างบน	 window	 และ 

สามารถคลิกโปรแกรมลากหลบหรือคลิกย่อโปรแกรม	 เพ่ือไม่ให้ทับในส่วนท่ีต้องการแสดงบน

หน้าจอคอมพิวเตอร์ระหว่างการบันทึกวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้

	 เม่ือคลิกหยุดการบันทึกวิดีโอ 

หน้าจอคอมพิวเตอร์	ให้คลิกท่ีปุ่ม	Open 

จะปรากฏไฟล์วิดีโอ.mp4ข้ึนมาแล้ว	

สามารถนำไฟล์วิดีโอไปใช้งานได้

ข้อดี

1.ท้ังสองโปรแกรมเป็นโปรแกรมฟรีไม่เสีย 

เงิน

2.ติดต้ังโปรแกรมง่ายใช้งานง่าย

3.ระหว่างการบันทึกวิดีโอหน้าจอ

คอมพิวเตอร์จะเห็นภาพวิดีโอตนเองแสดง 

อยู่ตลอดเวลา	 สามารถควบคุมบุคลิกภาพ 

ให้ดูดีอยู่เสมอและไม่หลุดออกจากเฟรมด้วย

1.ไม่สามารถตัดต่อหรือแก้ไขไฟล์วิดีโอท่ีถูก

บันทึกได้	 จำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมตัดต่อ

วิดีโอในการแก้ไขวิดีโอการบันทึกหน้าจอคอ

มพิวเตอร์

2.อาจมีโฆษณาติดมากับตัวโปรแกรม	

Ocam		ทำให้เกิดความรำคาญได้

ลิงค์การใช้งานโปรแกรม

ข้อเสีย

ภาพคนบรรยาย
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 รูปแบบท่ี 2 ได้แก่โปรแกรม Microsoft Expression Encoder 4

	 เป็นการนำคุณสมบัติของโปรแกรม	Microsoft	Expression	Encoder	4	ที่มีโปรแกรม 

เสริมที่สามารถใช้งานการบันทึกวิดีโอและบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมกันได้

ได้แก่โปรแกรม		Expression	Encoder	4	Screen	Capture	Code	

คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม

ดูวิธีใช้งานเพิ่มเติมที่ : http://multimedia.mahidol/courseware/
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ข้อดี

1.เป็นโปรแกรมฟรีไม่เสียเงิน

2.ติดต้ังโปรแกรมง่ายใช้งานง่าย

3.สามารถตัดต่อหรือแก้ไขไฟล์วิดีโอท่ีถูก 

บันทึกได้	 ไม่จำเป็นต้องใช้งานโปรแกรม 

ตัดต่อวิดีโอในการแก้ไขวิดีโอการบันทึกหน้า

จอคอมพิวเตอร์

1.ไม่สามารถบันทึกวิดีโอเป็นไฟล์วิดีโอ

นามสกุล	.MP4	ได้

2.สามารถบันทึกวิดีโอได้เพียง	10	นาทีเท่าน้ัน

ข้อเสีย

	 Expression	 Encoder	 4	 Screen	 Capture	 Code	 มีคุณสมบัติของโปรแกรม 

คือสามารถบันทึกวิดีโอพร้อมหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ทันทีจากการเลือก

1.	อุปกรณ์สัญญาณภาพทั้งที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์คือ	WebCam	

2.	อุปกรณ์สัญญาณภาพท้ังท่ีติดต้ังอยู่ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์คือ		Video	Capture	Card 

เพื่อเลือกแหล่งภาพวิดีโอที่ต้องการใช้งานในการบันทึกภาพตนเองให้เรียบร้อย

ในส่วนขนาดภาพวิดีโอที่บันทึกควรเลือกเป็นแบบ	Full	Screen	

	 จากนั้นให้คลิกปุ่มบันทึกวิดีโอ	 โปรแกรมจะเวลาถอยหลัง	 แล้วมีกรอบวิดีโอที่ถูก 

บันทึกขึ้นมา	เมื่อคลิกหยุดการบันทึกวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์	ให้คลิกที่ปุ่ม	Open		แล้ว

โปรแกรม	Microsoft	Expression	Encoder	4	 	จะทำงานทันที	ทำให้เราสามารถตัดต่อ 

วิดีโอหรือปรับย้ายตำแหน่งของภาพวิดีโอของตนเองได้ตามต้องการ

Microsoft	Expression	Encoder	4	

ทำงานอัตโนมัติ

กรอบสีแดงแสดงพื้นที่	ๆ	Capture	VDO

ที่ๆ	Save	ไฟล์	VDO

กด	ปุ่มบันทึกหน้าจอ

http://multimedia.mahidol/courseware/
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 รูปแบบท่ี 3 ได้แก่โปรแกรม OPEN BROADCASTER

	 เป็นการนำคุณสมบัติของโปรแกรม	OPEN	BROADCASTER	ที่มีความสามารถในการ 

ถ่ายทอดสดสัญญาณผ่านอินเตอร์เน๊ตและมีคุณสมบัติที่สามารถบันทึกวิดีโอพร้อมหน้าจอ 

คอมพิวเตอร์ได้	โดยสามารถเลือกอุปกรณ์ในการบันทึภาพวิดีโอตัวเองได้ดังนี้

1.	WebCam	ที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณภาพภายในเครื่องคอมพิวเตอร์	

2.	Video	Capture	Card	ท่ีทำหน้าท่ีรับสัญญาณภาพจากอุปกรณ์ภายนอกเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 

 เพ่ือเลือกแหล่งภาพวิดีโอท่ีต้องการใช้งานในการบันทึกภาพตนเองให้เรียบร้อยในส่วน 

ขนาดภาพวิดีโอท่ีบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรเลือกเป็นแบบ	Full	Screen	จากน้ันให้คลิก 

ปุ่มบันทึกวิดีโอ	 แล้วย่อหน้าต่างโปรแกรม	 OPEN	 BROADCASTER	 ลงแล้วเร่ิมการ 

บรรยายเน้ือหา	 เม่ือคลิกหยุดการบันทึกวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์	 ให้คลิกท่ีโฟลเดอร์ท่ีจัดเก็บ 

ไฟล์วิดีโอไว้	
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ข้อดี

1.เป็นโปรแกรมฟรีไม่เสียเงิน

2.ติดต้ังโปรแกรมง่ายใช้งานง่าย
1.	 ไม่สามารถตัดต่อ	 หรือแก้ไขไฟล์วิดีโอท่ีถูกบันทึก 

ได้	จำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอในการแก้ไข 

วิดีโอการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์

2.	เวลาบันทึกวิดีโอตนเองพร้อมหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

จะไม่สามารถแก้ไขตำแหน่งของภาพวิดีโอตนเองท่ี 

ถูกบันทึกได้

ข้อเสีย

http://multimedia.mahidol/courseware/index.php/tutorial/9-tuorial/235-
open-broadcaster

ลิงค์การใช้งานโปรแกรม	OPEN	BROADCASTER

	 ผลสรุปจากการได้ลองทดสอบโปรแกรมการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ	

ได้พบข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป	 ดังนั้นบทความจึงเป็นเพียงถ้าเลือกในการตัดสินใจในการ 

ใช้งานโปรแกรมบันทึกวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆ	 เพื่อสามารถผลิตสื่อวิดีโอการ 

เรียนการสอน	วิดีโอการอบรม	วิดีโอการสาธิตการใช้งาน	วิดีโอการบรรยาย	และนำวิดีโอไป

เผยแพร่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆให้ดียิ่งขึ้นไป
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	 Wondershare	Video	Converter	Ultimate	เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้ในการแปลง 

ไฟล์วิดีโอโอ	พัฒนาจากค่าย	WonderShare	เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้ในการแปลงไฟล์วีดีโอ	 

ที่ใช้งานง่าย	ๆ 	ไม่ซับซ้อน	เพื่อแปลงไฟล์ใช้งานกับอุปกรณ์พกพาต่าง	ๆ 	เช่น		โทรศัพท์มือถือ 

สมาร์ทโฟน	 ในระบบปฏิบัติการ	 iOS	 และ	 แอนดรอยด์	 (Android)	 หรือการนำไฟลที่ได้	

ไรท์ลงแผ่นดีวีดี	 (DVD	 Discs)	 ดีวีดีโฟลเดอร์	 (DVD	 Folder)	 และ	 ISO	 Image	 Files	

แปลงแผ่นหนังภาพยนตร์	จากแผ่น	DVD	เพื่อลงเครื่องคอมพิวเตอร์	ในตระกูลต่างๆ	ไม่ว่า 

จะเป็น	 ไฟล์ตระกูล	 AVI	WMA	MKV	 FLV	 3GP	MPG	 อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดคลิป 

จากยูทูปได้ด้วย

	 เราสามารถใช้	Wondershare	Video	Converter	Ultimate	ตัดต่อ	ย่อขยายวิดีโอ	

รวมไฟล์วีดีโอ	 แตกไฟล์วีดีโอ	 หมุนไฟล์วีดีโอ	 ปรับความยาวของวีดีโอ	 ใส่ภาพลายน้ำ	

(Watermark)	 ลงบนไฟล์วีดีโอ	 เพื่อป้องกันการนำเอาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	 และยัง 

สามารถใส่ข้อความประกอบ	 (Add	Text)	ข้อความบรรยายรวมทั้งมีเอฟเฟคลูกเล่นต่างๆ	

ลงในวิดีโอได้ด้วย

1.	แผ่นดีวีดี	:	DVD	Disc,	ISO	Files	(อิมเมจไฟล์),	DVD	Folder	และ	IFO	files

2.	ไฟล์เสียงออดิโอ	:	MP3,	M4A,	AC3,	AAC,	WMA,	WAV,	OGG,	APE,	MKA,	

AU,	AIFF,	FLAC,	M4B,	M4R,	MP2,	MPA	และอ่ืนๆ

3.	ไฟล์วีดีโอ	:	TIVO,	AVI,	MP4,	MPG,	MPEG,	NUT,	H.264,	NSV,	VOB,	MOV,	

FLV,	MKV,	MTS/M2TS/TS/TP/TRP(AVCHD,	H.264,	VC-1,	MPEG-2	HD),	

MOD,	TOD,	DV,	WMV,	ASF,	3GP,	3G2,	DRM	MP4,	RM,	RMVB,	WTV,	OGV,	

MXF	และ	VRO

4.	ไฟล์รูปภาพ	(เพ่ือใช้ในการทำลายน้ำ)	:	BMP,	JPEG,	GIF	และ	PNG

นำเข้าไฟล์ประเภทใดได้บ้าง Input Files IN
PUT

O
UT

PU
T
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IN
PUT

1.	Output	Files	(ไฟล์ขาออก	ท่ีโปรแกรมน้ีสามารถแปลงออกไป	ส่งออกไป	

เซฟบันทึกไปได้)

2.	แผ่นดีวีดี	:	DVD	Disc,	ISO	files,	DVD	Folder

3.	ไฟล์เสียงออดิโอ	:	FLAC,	AIFF,	MKA,	APE,	OGG,	WAV,	WMA,	AAC,	AC3,	

M4A,	MP3,	M4B,	M4R	และอ่ืนๆ	อีกมากมาย

4.	ไฟล์วีดีโอ	ไฟล์วีดีโอ	3	มิติ	(3D	Video	Formats)	:	3D	MP4,	3D	WMV,	3D	

AVI,	3D	MKV	และ	3D	YouTube	video

5.	ไฟล์วีดีโอแบบคมชัดสูงสุด	(HD	Video	Formats)	:	HD	MKV,	HD	TS,	HD	

TRP,	HD	AVI,	HD	MP4,	HD	MPG,	HD	WMV	และ	HD	MOV

6.	ไฟล์วีดีโอท่ัวๆ	ไป	(Common	Video	Formats):	ASF,	MOV,	M4V,	MP4-

AVC,	MP4-XviD,	MP4-MC,	WMV,	MKV,	AVI,	XviD,	DV,	MPEG-1,	MPEG-2,	

DVD-Video,	FLV,	SWF,	3GP,	3G2	และอ่ืนๆ	อีกมากมาย

7.	ไฟล์รูปภาพ	(ท่ีได้จากการจับภาพหน้าจอวีดีโอ)	:	BMP,	JPEG

บันทึกเป็นไฟล์ประเภทใดได้บ้าง 

โปรแกรม	Wondershare	Video	Converter	Ultimate	

แบ่งการทำงานออกเป็น	4	ประเภท	คือ
1. การทำงานด้านการแปลงไฟล์วิดีโอ

2. การทำงานด้านการแก้ไขไฟลว์ิดีโอ

3. การดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอจากแหล่งอื่น

4. การเขียนไฟล์วิดีโอ (ไร้ท์แผ่น)

การทำงานด้านการแปลงไฟล์วีดีโอ

	 โปรแกรม	 Wondershare	 Video	 Converter	 Ultimate	 สามารถแปลงไฟล์ 

ได้หลายรูปแบบ	 เช่น	 แปลงไฟล์วิดีโอท่ีเรามีให้สามารถเล่นได้กับมือถือ	 iPhone	 /	 ipad	

โทรศัพท์ระบบ	Android	แปลงเป็นแผ่นดีวีดี	แปลงเฉพาะไฟล์เสียง	แปลงให้เป็นวิดีโอระบบ 

ความคมชัดสูง	HD	แปลง	หรือแปลงวิดีโอเพ่ืใช้ข้ึนเว็บไซต์	ข้ันตอนการทำงานมีดังน้ี

1

O
UT

PU
T
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1.	เปิดโปรแกรม	Wondershare	Video	Converter	Ultimate	โดยไปท่ี	

Start	/	All	program	/	Wondershare	/	Video	Converter	Ultimate	/	Wondershare	

Video	Converter	Ultimate	หรือท่ีคลิกท่ีไอคอน			

จะเข้าสู่หน้าต่างโปรแกรมดังภาพ

 

Open

2.	คลิกท่ีปุ่ม	add	file																					แล้วเลือก	ไฟล์วีดีโอท่ีต้องการแปลง	แล้วกด	Open
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ไฟล์วิดีโอของเราท่ีนำเข้ามา

3.	 เลือกรูปแบบไฟล์ท่ีต้องการ	 คลิกท่ีแถบ	 Output	 Format	 จะมีรูปแบบข้ึนมาให้เลือก	 

3	แถบ	 คือ	 	 Favorite	 คือรูปแบบท่ีนิยม	Format	 คือเลือกตามรูปแบบไฟล์	 Format	และ	

Device	เลือกชนิดของไฟล์ตามอุปกรณ์ท่ีต้องการนำไปใช้

คลิก Output Format
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คลิกเลือกรูปแบบไฟล์

ที่ต้องการแปลง

4.	กำหนดแหล่งท่ีต้องการ	Save	ท่ีแถบ	Output	Folder	

แล้วเลือกโฟลเดอร์ท่ีต้องการ	กด	OK

เลือกที่ Save

5.	กดปุ่ม	Convert	แล้วรอจนกว่าโปรแกรมจะแปลงเสร็จ	เป็นอันจบข้ันตอน

Convert file
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การแปลงแผ่น DVD เป็นไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

1.	ใส่แผ่น	DVD	ลงเคร่ือง	จากน้ันเปิดโปรแกรม	

2.	กดปุ่ม	Load	DVD																												แล้ว		เลือกไดร์ฟ	กด	Open	เลือก	All	Movie

กด ok

Convert file

6.	เลือกรูปแบบไฟล์ท่ีต้องการ	คลิกท่ีแถบ	Output	Format		

7.	กำหนดแหล่งท่ีต้องการ	Save	ท่ีแถบ	Output	Folder	แล้วเลือกโฟลเดอร์ท่ีต้องการ	กด	OK

8.	กดปุ่ม	Convert	เพ่ือแปลงไฟล์
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การทำงานด้านการแก้ไขไฟล์วีดีโอ

1.	เปิดโปรแกรม	Wondershare	Video	Converter	Ultimate	แล้วกด	Add	file			

แล้วเลือกไฟล์วีดีโอท่ีต้องการตัดต่อเข้ามา

2.	คลิกท่ีปุ่ม	“	Edit”	เพ่ือแก้ไขไฟล์	จะเกิดหน้าต่างใหม่ข้ึนมา	

คลิก “Edit”

Timeline ของ วิดีโอ คำสั่งเกี่ยวกับการปรับแต่ง

2
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3.	การตัดไฟล์วิดีโอ	เร่ิมจากเล่ือน	เสกลขีด	ด้านล่างของวีดีโอ	ไปยังตำแน่งเวลาท่ีต้องการ

ตัดออกไป

แล้วกดปุ่ม		“Trim”	จากน้ันกดปุ่ม	“Add	Trim	Marker”	เพ่ือสร้างจุดเร่ืมต้นการการตัด	

สังเกตว่าจะมีแถบสีเขียวข้ึนท่ีทามไลน์ด้านล่างของวีดีโอ

เลื่อนแถบเวลา

กดปุ่ม		“Trim”	

กด		Add	Trim	Marker	

4.เล่ือนขยาย-ย่อแถบสีเขียวเพ่ือกำหนดจุดสุดท้ายของวีดีโอท่ีต้องการตัดออกตามต้องการ	

แต่ถ้าต้องการยกเลิกกดปุ่ม	Reset
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ย่อ-ขยายช่วงวิดีโอ
หรือกดยกเลิก

นอกจากน้ีเรายังต้ังค่าได้ว่า	 ช่วงวิดีโอท่ีเราเลือกไว้น้ัน	 คือช่วงท่ี	 ต้องการตัดท้ิง	 หรือช่วง 

ท่ีต้องการเก็บไว้	โดยเลือกท่ีคำส่ัง	Preference	ถ้าเลือกให้ช่วงท่ีเลือก	เป็น	Keep	the	select	 

Section	 แถบไทม์ไลน์จะเป็นสีเขียว	 แต่ถ้าเลือกเป็น	 delete	 the	 select	 Section	

แถบไทม์ไลน์จะเป็นสีแดง

Keep	the	select	Section	แถบไทม์ไลน์จะเป็นสีเขียว	หมายถึงให้เก็บช่วงวีดีโอที่เลือกไว้

delete	 the	 select	 Section	 แถบไทม์ไลน์จะเป็นสีแดง	 หมายถึงให้ตัดช่วงวีดีโอที่เลือก 

ออกไปหลังจาก	Convert
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จากน้ันกด	OK	จะกลับสู่หน้าหลัก	เลือกรูปแบบไฟล์ท่ีต้องการแปลงท่ีแถบ	

Output	format	แล้วกด	Covert

Convert file

กด OK

	 เมื่อทราบเกี่ยวกับการตัดต่อไฟล์แล้วลองมาดูการตกแต่งไฟล์วีดีโอเพิ่มเติมบ้าง	 เช่น	

การปรับความสว่าง	ปรับความคมชัดละเพิ่มเอฟเฟ็กไห้กับวีดีโอจะสังเกตุว่าเมื่อเราเข้าไปที่

เมนู	Edit		จะมีแถบคำสั่ง	

Adjust / Effect /Watermark / Subtitle 
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การปรับแต่ง VDO ด้วยคำสั่ง Adjust 

คลิกท่ีเมนู	Adjust	จะมีคำส่ังต่าง	ๆ	ดังภาพ

หมุน90องศา ทิศทวนเข็มนาฬิกา

หมุน90องศา ทิศตามเข็มนาฬิกา

กลับด้านวีดีโอในแนวตั้ง

กลับด้านวิดีโอในแนวนอน

 Crop วิดีโอ

ตัวอย่างการหมุนวิดีโอแบบทิศทวนเข็มนาฬิกา
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ตัวอย่างการ	Crop	วิดีโอ

คลิกท่ีปุ่ม	Crop	แล้วลากคลุมพ้ืนท่ีวิดีโอ	แล้วกด	ok	ถ้าต้องการยกเลิกกด	Reset

การปรับแต่ง VDO ด้วยคำสั่ง Effect

คลิกท่ีเมนู	Effect	จะมีคำส่ังต่าง	ๆ	ดังภาพ1
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Volume	คือการปรับเพ่ิม-ลดเสียง

Brightness	คือ	การปรับความสว่างของวิดีโอ

Contrast	คือ	ครับค่าความคอนทราสของวิดีโอ,ค่าตัดกันของสีสว่าง-มืดภายในภาพ

Saturation	คือ	ค่าความสดของสี

ถ้าต้องการปรับค่าต่างๆ	ก็เล่ือนสเกลท่ีแถบหน้าเมนูน้ันๆ

การใส่เอฟเฟ็กพิเศษให้กับวีดีโอ 

	 คลิกที่ภาพตัวอย่างวีดีโอจะเปลี่ยนเป็นแบบที่ 

ต้องการทันที	 เมื่อเลือกแบบแล้วกด	 OK	 เลือกรูปแบบ 

ไฟล์ที่ต้องการแปลงที่แถบ	Output	format	แล้วกด

Covert	

Effect

เลือกแบบแล้วกด	OK
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การใส่	Watermark	เพ่ือป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ		

คลิกท่ีแถบ	Watermark
Watermark

จากน้ันเลือกได้ว่าจะใส่ลายน้ำแบบตัวอักษร	 หรือ	

ข้อความ	ถ้าใช้เป็น	Image	type	ให้คลิกท่ีปุ่ม.....

ด้านหลังแล้วเลือกไฟล์ภาพท่ีต้องการ

ลายน้ำแบบภาพ ลายน้ำแบบภาพข้อความ

เลือกภาพแล้ว open
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ถ้าเป็นข้อความ	 ให้คลิกท่ีคำว่า	Text	 type	แล้ว	 พิมพ์ข้อความลงไป	แล้วลากปรับตำแหน่ง	

และขนาดข้อความ

พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

ปรับตำแหน่ง/ย่อ	/ขยาย

ช่อง	Transparency	คือการปรับค่าความซีดจางของข้อความหรือภาพท่ีเราเลือกใช้เป็น	

Watermark	(ค่ามากจางมาก)	เม่ือต้ังค่าแล้วกด	OK	เลือกรูปแบบไฟล์ท่ีต้องการแปลงท่ีแถบ	

Output	format	แล้วกด	Covert	

ปรับค่าความซีดจาง



29MUIT News

OFFICE OF THE PRESIDENT Mu
การรวมไฟล์วีดีโอหลายไฟล์เข้าด้วยกัน

	 เม่ือ	Add	file	เข้ามาแล้วให้คลิก		Marge	all	video	into	one	file	จากน้ัน	เลือกรูป

แบบไฟล์ท่ีต้องการแปลงท่ีแถบ	Output	format	แล้วกด	Covert	

Marge	all	video	into	one	file

การดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอจากแหล่งอื่น
โปรแกรม	Wondershare	Video	Converter	Ultimate	สามารถดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ

จากแหล่งอ่ืนเช่น	จาก	youtube	ได้โดยตรงเพียงคลิกท่ีเมนู	Download3
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1.คลิกท่ีปุ่ม	Add	URL	จะมีหน้าต่าง	Add	new	download	ข้ึนมา

2.Copy	URL	ของ	วีดีโอท่ีเราต้องการมาวาง	เช่น	link	จาก	youtube

กำหนดท่ีเก็บไฟล์	และเลือกรูปแบบไฟล์ท่ีต้องการ

ใส่	URL	

ที่จัดเก็บ
รูปแบบไฟล์

เลือกรูปแบบ

การเขียนแผ่น DVD 

คลิกเลือกที่แถบ	BURN	แล้ว	Add	file	วีดีโอเข้ามาแล้วตั้งค่า

	 DVD	label	เป็นชื่อที่เราต้องการตั้ง

	 Burn	to	คือเลือกไดร์ฟ	ที่จะไร้แผ่น

	 Quality	คือคุณภาพของวีดีโอ

	 Respect	Ratio	คือ		สัดส่วนขอววิดีโอทีต้องการ

	 More	คือตั้งค่าเพิ่มเติมเช่นระบบโทรทัศน์	ถ้าเป็นแผ่นที่เล่นกับโทรทัศน์ของ

ประเทศไทยเลือก	PAL	ตั้งค่าเสร็จแล้วกด	BURN

4
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	 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม	 Wondershare	 Video	 Converter	 Ultimate 

มีเพียงเท่าน้ี	 เหมาะสำหรับผู้ท่ีต้องการแปลงไฟล์ท่ีเรียกว่าโปรแกรมเดียวแปลงได้ทุกรูปแบบ 

ทุกอุปกรณ์	และยังมีเครื่องมือเสริมเกี่ยวกับการตัดต่อไฟล์แบบง่าย	ๆ	เพื่อเพิ่มลูกเล่นต่าง	ๆ 

	ให้	กับวีดีโอทีเรามีน่าสนใจยิ่งขึ้น	เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็ได้ไฟล์ตามต้องการ	ลองใช้งานดูนะคะ	

แล้วพบกันใหม่	สวัสดีค่ะ	

Add	file

ตั้งค่าต่าง	ๆ
กด	Burn
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	 Google	Documents	 คือโปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน์ของ	Google	 	 มีลักษณะ 

การใช้งานจะคล้ายกับการใช้โปรแกรม	 Microsoft	 Office(Word,	 Excel,	 Powerpoint)		

แต่ต่างกันตรงท่ีเราสามารถใช้งาน	Google	Docs		ได้แบบฟรีๆ	ไม่ต้องซ้ือซอฟต์แวร์มาติดต้ัง	

หรือดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมใดๆ		ทุกคนสามารถใช้งานได้ทันที	เพียงแค่มี	google	account			

และใช้งาน	Google	Docs		ผ่านเว็บเบราว์เซอร์	เช่น	Google	Chrome,Internet	Exploer,	

Firefox,Safari	 	 เป็นต้น	 แค่น้ีก็สามารถ	 สร้าง	

แก้ไข	 บันทึกและเรียกดูไฟล์เอกสารท่ีเราสร้างไ

ว้ได้ตลอดเวลา	 ไฟล์เอกสารท่ีสร้างข้ึนจะถูกเก็บ 

อยู่บน	Google	Drive	อัตโนมัติ		จึงสามารถแชร์ 

เอกสารระหว่างกันได้สะดวกหรือถ้าต้องการ 

บันทึกลงบนคอมพิวเตอร์	Harddisk		flashdrive 

	ก็ได้เช่นกัน

	 บริการด้าน	 Google	 Documents	

น้ันมีมานานหลายปี	 แต่ส่ิงหน่ึงท่ีพัฒนาข้ึนแล้วช่วยให้คนไทยทำงานได้ง่ายข้ึนก็คือ	 การมี 

เคร่ืองมือพิเศษท่ีช่วยงานเร่ืองการพิมพ์	 	 เพราะ	 Google	 ได้พัฒนาให้	 เราสามารถพิมพ์ด้วย 

เสียงภาษาไทยได้แล้ว		 น่ันเอง		ต่อไปน้ีเราก็แค่เสียบไมโครโฟนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้วพูด

ส่ิงท่ีต้องการจากน้ันโปรแกรม	Google	doc	ก็จะพิมพ์ให้เราเอง		 เป็นไงคะ	น่าสนใจใช่ม้ัยคะ		

เราลองใช้งานดีกว่าค่ะ

ขั้นตอนการพิมพ์ด้วยเสียง
ไปที่	เว็บไซต์		https://www.google.co.th	แล้ว	Login	เข้า	Google		ถ้ายังไม่มี	Account		

ของGoogle	ให้สมัครที่นี่ค่ะ	https://accounts.google.com
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คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

Login	หรือสมัครสมาชิก

คลิกเลือกบริการของGoogle
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สร้างเอกสารใหม่

เลือกคำสั่งเครื่องมือ

แล้วเลือกพิมพ์ด้วยเสียง

เลือกเอกสาร
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จะมีไอคอนรูปไมโครโฟนขึ้นมา

กดปุ่มไมโครโหนแล้วพูด

	 เมื่อเราต้องการพิมพ์งานก็แค่พูดกับไมโครโฟน	แล้วโปรแกรม	Google	Doc	ก็จะพิมพ์ 

ขอ้ความแทนเราเปน็ภาษาไทยไดท้นัท	ีเมือ่ตอ้งการหยดุการพมิพกืก็ดปุม่ไมโครโฟนซำ้	แลว้จงึ 

บันทึกเอกกสารลง	 Google	 Drive	 หรือบันทึกลงอุปกรณ์	 ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้	

เพยีงแคน่ี้	งานพมิพเ์อกสารกไ็มใ่ชเ่รือ่งยาก	และเสยีเวลาอกีตอ่ไป		ผูอ้า่นลองไปใชง้านดนูะคะ		

แล้วพบกันใหม่ค่ะ
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	 ปัญญามหิดล	คุณภาพคน	คุณภาพงาน	สโลแกนนำของงาน	Mahidol	Quality	Fair	

ในปี	2558	นี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานมหกรรมคุณภาพขึ้นเป็นปีที่	2	ติดต่อกัน	เพื่อเป็

นการเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 สำหรับงานในแต่ละแขนงได้มีโอกาสนำเสนอ 

ผลงาน	ร่วมพบปะพูดคุย	แชร์ประสบการณ์ทำงาน	เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค ์

ผลงาน	 และสามารถนำประโยชน์ท่ีได้รับกลับ 

ไปปรับกระบวนการจัดการองค์ความรู้ของ 

แต่ละส่วนงาน

	 สำหรับ	 Mahidol	 Quality	 Fair 

ประจำปี	2558	ท่ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี	16	พฤศจิกายน 

2558	ท่ีผ่านมา	ณ	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัย 

มหิดล	 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้ร่วมส่ง 

ผลงานด้วยกัน	3	ผลงาน	ได้แก่

การพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอน แบบ Online

	 ด้วยการนำคุณสมบัติด้านการประชุมผ่านภาพ	 เสียง	 และการแชร์ไฟล์หรือหน้าจอ 

คอมพิวเตอร์ร่วมกัน	 ของโปรแกรมติดต่อสื่อสารทางไกล	 มาประยุกต์ใช้งานกับการบันทึก 

วิดีโอการเรียนการสอนภายในห้องบรรยาย	ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว	เจ้าหน้าที่ 

สามารถนำเนื้อหานั้นๆ	ขึ้นสู่เว็บไซต์ได้ทันที	เป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการเผยแพร่เนื้อหา	 

และลดขั้นตอนการทำงานการตัดต่อวิดีโอที่ยุ่งยากเสียเวลาออกไป

พัฒนาโดยคุณวีระพล	แสงนาค	งานพัฒนาสื่อผสม



37MUIT News

OFFICE OF THE PRESIDENT Mu
การพัฒนาแพคเกจติดตั้งของโปรแกรมเวิร์ดเพรส เพื่อการสร้าง 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ตามรูปแบบอัตลักษณ์องค์กร

	 การพัฒนารูปแบบการอำนวยความสะดวก 

ในการจัดทำเว็บไซต์	 โดยใช้โปรแกรมเวิร์ดเพรส

แพคเกจติดตั้งเดิมมาปรับให้เหมาะสมกับการใช้ 

งานเพื่อสร้างเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล	ได้มี 

การพัฒนาให้สามารถแสดงผลตามอัตลักษณ์ 

องค์กรและติดตั้งโปรแกรมเสริมที่จำเป็นลงใน 

แพคเกจเพื่อประหยัดเวลาในการทำเว็บไซต์ได้ถึง	

6	เท่าของแพคเกจเดิม	พัฒนาโดย	คุณณัฐพล	สว่างจิตต์		งานพัฒนาสื่อผสม

 โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT 

สำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

	 กองเทคโนโลยสีารสนเทศ	ในฐานะหนว่นงานทีม่พีนัธกจิสำคญัในการพฒันาศกัยภาพ 

ของบุคลากรให้มีสมรรถนะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (ICT	Compe-

tency)	 เพื่อให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีคุณภาพ	และยกระดับความรู้ความ 

สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	(ICT	

Literacy)	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงได้มี 

การจัดอบรมหลักสูตร	 Microsoft	 Office 

Specialist	(MOS)	ซึ่งเป็นมาตรฐานในการ 

วัดความรู้ความสามารถในการใช้งาน 

โปรแกรมชุด	 Microsoft	 Office	 ระดับ 

มาตรฐานสากล	และหลักสูตรอบรม	IT	360º	for	OP	Staff	สำหรับพัฒนาสมรรถนะด้าน	

ICT	ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี	และพบว่าบุคลากร 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม	 	 Microsoft	 Office	 Spe-

cialist	(MOS)	Certificate	เพิ่มมากขึ้นคิดเป็น	88.75	%	ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด

พัฒนาโดย	คุณอรวรรณ	ดวงสีใส		งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ

	 กองเทคโนโลยสีารสนเทศยงัคงมุง่หวงัสรา้งสรรคผ์ลงาน	มุง่พฒันาปรบัปรงุกระบวนการ 

ทำงาน	 และไม่หยุดนิ่งในการติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว	 

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ	
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งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร   (Computer System & Infrastructure Networking)

 วันท่ี 27 ธันวาคม 2558  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้า 

เพื่อใส่เครื่องป้องกันสัตว์ ที่อาจก่อความเสียหายให้กับ 

ฟิวล์ที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้า งานระบบคอมพิวเตอร์และ 

เครอืขา่ยสือ่สาร   (Computer System & Infrastructure 

Networking)รับผิดชอบดูแลเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า 

สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 19.00 น. 

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 งานระบบคอม

พิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร (Computer System 

& Infrastructure Networking) ได้ทำการตรวจสอบ 

ระบบไฟฟ้า Check Line ไฟฟ้า ของห้อง Data Center 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท เกิดปัญหากระแส 

ไฟฟ้าขัดข้องซ่ึงจากการตรวจสอบพบว่าระบบกระแส 

ไฟฟ้าโหลดไฟฟ้าเกินทางทีมงานจึงแก้ไขและรีบดำเนินการ 

ย้ายเมนไฟฟ้า จำนวน 4 ตู้เพื่อป้องกันโหลดไฟฟ้าเกิน 

เป็นที่เรียบร้อย
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งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(IT Development and Administration)

 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ ผ่านมา  งานพัฒนาและ 

บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วย e-student 

ได้ทดสอบระบบลงทะเบียนนักศึกษา ด้วย Unit Test 

และ Integration test ซึ่งดำเนินการทดสอบโดย  

เจ้าหน้าที่กองบริหารการศึกษาและเจ้าหน้าที่ส่วนงาน 

4 คณะ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมของระบบ	e-Student

 เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม ท่ีผ่านมา  งานพัฒนาและบริหาร 

ระบบเทคโนโลยี ทีมงานพัฒนาระบบลา (MUSIS) 

ได้นำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาระบบสารบรรณฯ 

เพิ่มเติมกับงานสารบัญของมหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 งานพัฒนาและ 

บริหารระบบเทคโนโลยี  MUSIS อบรมผู้ใช้งานระบบลา 

2 ภาษาให้บุคลากร คณะวิศกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ 

งานต่อไป   ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมของระบบ	MUSIS	
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งานพัฒนาสื่อผสม   (Multimedia Development) และ

งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ (IT Strategy & Service)

 เมื่อวันที่  7  ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 

11.00 น. IPTV ถ่ายทอดสด  โครงการ Format จิต  

Delete อารมณ์ ” ครั้งที่ 24  “รื่นรมย์ในงาน เบิกบาน 

ในชีวิต” จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นโดย 

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

IPTV	ถ่ายทอดสด	โครงการ	Format	จิต	Delete	อารมณ์	”	ครั้งที่	24	

“รื่นรมย์ในงาน	เบิกบานในชีวิต”

 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา IPTV  

ถ่ายทอดสดงาน Special talk with senior editor and 

editorial board from the world’s best known 

journal, the lancet ในหัวข้อ How to get published 

โดย Dr.Bill Summerskill and Dr.Kenji Shibuya  

ถ่ายทอดสดจาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

IPTV	ถ่ายทอดสด	งานสัมนาเรื่อง	How	to	get	published

 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30-

12.00 น. IPTV ถ่ายทอดสด พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 

และ การแสดงปาฐกถา ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 23

เรื่อง “เราจะยกระดับการวิจัยและพัฒนาของไทยให ้

พ้นกับดักรายได้อย่างไร” โดยดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ถ่ายทอดสดจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IPTV	ถ่ายทอดสด	พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	และ	

การแสดงปาฐกถา	ดร.สตางค์	มงคลสุข	ครั้งที่	23
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 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-

12.00 น. IPTV ถ่ายทอดสด พิธีเปิดการแข่งขัน 

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC Thailand  

national programming contest 2015 ระดับประเทศ 

ครั้งที่ 7 ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานส่งเสริม 

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ 

SIPA งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2558 

เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านไอทีของไทย และผลักดัน 

เด็กไทยสู่เวทีระดับโลก ซ่ึงถ่ายทอดสดจาก คณะเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

IPTV	 ถ่ายทอดสด	 พิธีเปิดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 ACM-ICPC	 Thailand	

national	programming	contest	2015	ระดับประเทศไทย	ครั้งที่	7

 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00- 

16.30 น IPTV ถ่ายทอดสด การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ให้ความรู้ AUN-QA Criteria ปีงบประมาณ 2559 ซึ่ง 

จดัโดยกองพฒันาคณุภาพ ถา่ยทอดสดจาก อาคารปฏบิตั ิ

การเรียนรวมสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

IPTV	ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้	AUN-QA	Criteria

 เมื่อวันที่ี่ 27 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 12.15-

13.30 น IPTV ถ่ายทอดสด สัปดาห์ปฏิบัติธรรม 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เรื่อง พุทธศาสนาจากแดนพุทธภูมิสู่แผ่นดินไทย โดย 

พระมหาชินวัฒน์  จกุกวโร  

ถ่ายทอดสดจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

IPTV	ถ่ายทอดสดเรื่อง	พุทธศาสนาจากแดนพุทธภูมิสู่แผ่นดินไทย
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 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 12.15-

13.30 น IPTV ถ่ายทอดสดสัปดาห์ปฏิบัติธรรมเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเรื่อง 

การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน โดย พระกิตติวิมลเมธี 

ถ่ายทอดสดจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

IPTV	ถ่ายทอดสด	เรื่อง	การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 12.15-

13.30 น. IPTV ถ่ายทอดสด สัปดาห์ปฏิบัติธรรมเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง 

ชีวิตเราใครเล่าลิขิต ถ่ายทอดสดจาก คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล

IPTV	ถ่ายทอดสด	เรื่อง	ชีวิตเราใครเล่าลิขิต?

  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ตั้งเวลา 9.00 

– 16.00 น. กองเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมเชิง 

ปฏิบัติการหลักสูตร Introduction to Virtualization :  

Microsoft Hyper-V โดยมี คุณธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์ 

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธาน 

ในพิธี และมีนายชวพงศธร ไวสาริกรรม จากบริษัท  

Microsoft (Thailand) Limited Co.Ltd. เป็นวิทยากร 

ถ่ายทอดความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมให้กับ 

ผู้เข้าอบรม

กองเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

Introduction	to	Virtualization	:	Microsoft	Hyper-V
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 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 

-11.30 น.  IPTV ถ่ายทอดสด  โครงการ Format จิต 

Delete อารมณ์ ครั้งที่ 25 เรื่อง “สาราณียธรรม 6  

สามัคคีคือพลัง”บรรยายธรรมโดยพระภาณุ จิตฺตทนฺโต 

จากวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นโดย หอสมุด 

และคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

IPTV	ถ่ายทอดสด	โครงการ	Format	จิต	Delete	อารมณ์	ครั้งที่	25	

เรื่อง	สาราณียธรรม	6	สามัคคีคือพลัง

 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 

-16.30 น. IPTV  ถ่ายทอดสดเรื่อง การศึกษาข้าม 

พรมแดนในเอเชียแปซิฟิก : ความท้าทายและโอกาส ซึ่ง 

จัดขึ้นโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยม ี

ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิต 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิด 

โครงการดังกล่าว  และมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 

“Transnational Education in Asia Pacific : Chal-

lenges and Opportunities” โดย Prof. Libing Wang, 

PhD  ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

IPTV	ถ่ายทอดสดเรื่อง	การศึกษาข้ามพรมแดนในเอเชียแปซิฟิก	:	ความท้าทายและโอกาส

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 – 17.00 น. 

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ใช้งานระบบ 

Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Skype ในการ 

สอบสัมภาษณ์ผู้รับทุน Mahidol – Liverpool Ph.D.  

Scholarship 2015 ณ University of Liverpool 

สหราชอาณาจักร ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 

สำนักงานอธิการบดี

การสอบสัมภาษณ์ผู้รับทุน	Mahidol	–	Liverpool	Ph.D.	Scholarship	2015	

ผ่าน	Video	Conferencing
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 25 พฤศจิกายน 2558 ตั้งเวลา 9.00 – 16.00 น. 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร Introduction to Virtualization : VM-

ware vSphere Hypervisor(ESXi) โดยมี คุณธีรพันธุ ์

วิมลสาระวงค์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นประธานเปิดในครั้งนี้ ซึ่งมี คุณอภิรมย์ เจริญศุภกรณ์ 

และ คุณวรธน ธนวัฒน์ จากบริษัท VMware เป็นวิทยากร 

ถ่ายทอดความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม ให้กับ 

ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

กองเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร	Introduction	to	Virtualization	:	VMware	vSphere	Hypervisor(ESXi)

กองพัฒนาคุณภาพขอใช้บริการ	Video	Conferencing	เพื่อประชุมทางไกลกับ

มหาวิทยาลัยในเครือข่าย	UKM

 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-

14.00 น. กองพัฒนาคุณภาพ ขอความอนุเคราะห์ขอใช้  

งานระบบ Video Conferencing ด้วยอุปกรณ์ Tand-

berg 990 ห้อง IPTV กองเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่

อประชุมทางไกล เรื่องการทำแผนยุทธศาสตร์ UKM 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย UKM (สถาบันส่งเสริม 

การจัดการความรู้เพ่ือสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัย 

นเรศวร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มหาสารคาม,มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
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 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ตั้งแต่ 9.00- 12.00 น. IPTV 

ถ่ายทอดสด “เสวนาธรรม…สร้างพลังชีวิตด้วยแนวคิด 

เชิงบวก” โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

วัดสุทัศน์เทพวราราม ซึ่งจัดขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล

IPTV		ถ่ายทอดสด“เสวนาธรรม…สร้างพลังชีวิตด้วยแนวคิดเชิงบวก

 เมื่อวันที่  17 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 

– 16.00 น.  คุณธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์  ผู้อำนวยการ 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษา 

ดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ที่เข้าเยี่ยมชม

และศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต่างๆ ณ ห้องประชุมศ.เกียรติคุณนที  รักษ์พลเมือง ชั้น5  

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานศึกษาดูงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เมื่อวันที่  21-22 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 

12.15 – 13.30 น. IPTV ถ่ายทอดสด “88 พรรษา 

มหาชาติ มหากุศล มงคลสวัสดิ์ ปรมัตถบารมี” เรื่อง 

สัมโมทนียกถาเรื่องความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติ  

และ เทศน์คาถาพัน โดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ 

โคตมสิสฺโส จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

IPTV	ถ่ายทอดสด	88	พรรษา	มหาชาติ	มหากุศล	มงคลสวัสดิ์	ปรมัตถบารมี






