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บทบรรณาธิการ

 Multimedia e-News ฉ บั บ นี้  ถือเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า 

๒๕๕๘ (ปีมะแม)  เพื่อต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ (วอก) ในวันที่ 1  

มกราคมนี้ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่สากลแต่เดิมประเทศไทยถือเอา 

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 หรือวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ 

ของไทย แต่ต่อมาในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงครามก็ได้เปลี่ยนวัน 

ขึ้นปีใหม่ มาเป็น วันที่ 1 มกราคม เหมือนกับประเทศอื่น ๆ 

ทั่วโลก

 ในวันนี้นอกจากจะมีงานเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ ทำบุญ 

ตักบาตร ส่งของขวัญและคำอวยพรดีๆ ให้กับญาติสนิทมิตรสหาย 

แล้ว ก็ยังถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะคิดทบทวนสิ่งต่างๆ ที่ได้ทำ 

ในปีที่ผ่านมา และตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่ หรือตั้งใจที่จะปลี่ยนแปลง 

ตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น ลด-ละ-เลิก สิ่งที่ไม่ดี ไม่ควรต่าง ๆ 

และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ สิ่งดี ๆ ให้เข้ามาในชีวิต

 

 ในโอกาสนี้กองบรรณาธิการวารสาร Multimedia e-News 

ขออวยพรให้ชาวมหิดล สมาชิกวารสาร ท่านผู้อ่าน รวมถึงผู้ที่เกี่ยว

ข้องในการดำเนินงานของวารสาร  Multimedia e-News ทุกท่าน 

ประสพแต่ความสุข ความสำเร็จ สมหวังในหน้าที่การงานและชีวิต 

ครอบครัว  สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัย และในปี 2559 

วารสาร   Multimedia e-News ของเรา ก็ยังคงจะสรรหาเรื่องราว 

ดี ๆ มาฝากพี่น้องชาวมหิดล และผู้อ่านทุก ๆ ท่านต่อไปเช่นเดิม 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

Editorial
สวัสดีปีใหม่ 2559



เริ่มต้นการตั้งค่า  Password  ของ WordPress

	 ปัญหาหนึ่งที่ผู้จัดทำเว็บไซต์อาจพบก็คือ	 การลืมรหัส	 User	 และ	 Password	 สำหรับ 

เข้าระบบ			ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบของ	Wordpresss	ได้	จนบางครั้งต้องแก้ปัญหาด้วยการ 

สร้างฐานข้อมูลเว็บไซต์ใหม่เลยทีเดียว	

	 บางคนอาจแกป้ญัหาดว้ยการปอ้นขอ้มลูในชอ่งลมืรหสัผา่นไปยงัเวบ็ไซตข์อง	Wordpress 

	 	 เพื่อขอรหัสผ่านใหม่	ซึ่งวิธีนี้ใช้ได้กับเว็บไซต์ที่อยู่บนระบบอินเตอร์เน็ตแล้วเท่านั้น	แต่ถ้าเป็น 

เว็บไซต์ที่ยังไม่ได้ใช้งานจริง	 ที่เราสร้างขึ้นโดยระบบ	 Localhost	 หรือการจำลองเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ของตนเองให้เป็น	 Webserver	 จะไม่สามารถทำได้	 เพราะระบบการตอบกลับ 

อัตโนมัติของ	 Wordpresss	 จะไม่สามารถส่งรหัสผ่านใหม่มาให้เราทางอีเมลล์จึงทำให้เราเข้า	

log	in	เพื่อเข้าทำงานเว็บไซต์ที่สร้างไว้ไม่ได้

	 ดังนั้นการแก้ปัญหาการลืม	 User	 และ	 Password	 สำหรับเข้าระบบของเว็บไซต์ที่ 

สร้างขึ้นแบบจำลอง	Web	Server	 (	 	 Localhost	 )	 จึงต้องใช้วิธีเข้าไปแก้รหัสผ่านด้วยตนเอง 

ในโฟลเดอรท์ีเ่ราสรา้งฐานขอ้มลูของคอมพวิเตอรข์องเราเอง	โดยการแกไ้ขรหสัผา่น	(Password) 

นั้นต้องแก้ไขผ่านโปรแกรม	 PhpMyAdmin	 (โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล	 Mysql 

ซึ่งก่อนที่เราจะจัดทำเว็บไซต์	 	 เราต้องติดตั้งโปรแกรม	 PhpMyAdmin	 ไว้อยู่แล้ว)	 จากนั้นเริ่ม 

ทำตามวิธีดังต่อไปนี ้

1.	เชื่อมต่อ	Server	จำลองของเราก่อน	โดยเปิดการทำงาน	MySQL	และ	Apache	กด	Start
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2.	เข้า	PhpMyAdmin	เพื่อดูฐานข้อมูล	โดยพิมพ์	http://localhost/phpmyadmin/

3.สังเกตที่ด้านซ้ายมือ	จะเป็นแถบที่แสดงชื่อฐานข้อมูลที่เราสร้างเว็บไซต์ต่าง	ๆ	ไว้	

แล้วเลือกเว็บไซต์ที่เราต้องการทราบรหัส	 User	 Password	 คลิกที่เครื่องหมาย	 +	 ด้านหน้า 

ฐานข้อมูลนั้น

คลิกเครื่องหมาย +
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จากนั้นดับเบิลคลิกที่	_user	เพื่อเข้าสู่การจัดการผู้ใช้งาน

ดับเบิ้ลคลิก _User

ชื่อ User login ที่ตั้งไว้

Password เดิมที่เราตั้งไว้ ระบบของ wordpress 
จะเข้ารหัสใหม่เพื่อความปลอดภัย

ชื่อ E-mail ผู้สร้างเว็บไซต์

	 จากภาพจะพบว่าในช่อง	 User_pass	 นั้น	 จะมีข้อความตัวอักษรยาวมาก	 เราอาจ 

สงสัยว่าทำไมไม่เหมือนกับรหัสที่เราเคยตั้งไว้ในครั้งแรก	 คำอธิบายก็คือ	 เมื่อเราตั้ง	 Password		

เข้าระบบของ	Wordpresss	และลงทะเบียนเสร็จสิ้น		ระบบของ	Wordpresss	จะทำการแปลง	

Password	ของเราเก็บในระบบฐานข้อมูลให้เป็นรหัส	หรือเรียกง่าย	ๆ 	ว่าการเข้ารหัสเพื่อป้องกัน 

ความปลอดภัย		การแก้ไขรหัส	Password	ให้คลิกที่	Edit

คลิกที่ Edit
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4.	เข้าสู่ตารางการแก้ไข	Password	ดูที่ช่อง	User_pass	vachar(64)	ให้เลือกเป็น	MD5

เลือก MD5

5.	ที่ช่องด้านหลังให้พิมพ์	รหัสผ่านใหม่ที่เราต้องการลงไป	จากนั้นกด	Go	
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ตั้งรหัสผ่านใหม่

กด GO

	 เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งรหัสผ่านใหม่สำหรับการเข้าเว็บไซต์ที่สร้างด้วย	Wordpress			แต่

ถ้าเป็นการลืมรหัสผ่านของการเข้าระบบ	Joomla		ก็จะใช้วิธีเดียวกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	:	http://www.wpsmile.com/
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	 การอ่านเร่ืองราวต่าง	 ๆ	 บนเว็บไซต์	 เป็นกิจกรรมอย่างหน่ึง	 ท่ีสร้างความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน	หรือทำให้เราผ่อนคลายในยามว่าง								บางครัง้เราอาจจะเจอเวบ็ไซตห์รอืขอ้มลูทีน่า่สนใจ 

ท่ีต้องการเก็บไว้อ่านภายหลัง	 เพ่ือความาสะดวกและง่ายเราอาจจะบันทึกเว็บไซต์น้ันไว้ในรูปแบบ 

ไฟล์	PDF	เพื่ออ่านแบบออฟไลน์ก็ได้	ซี่งบันทึกหน้าเว็บให้เป็นไฟล์	PDF	นั้นทำได้หลากหลายวิธี	

ดังนี้

1. บันทึกหน้าเว็บเป็น PDF ด้วย Web Browser  Google Chrom
 และ Firefox
2. บันทึกแบบออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ https://docs.zone/web-to-pdf/
3. การเซฟหน้าเว็บให้เป็นไฟล์ PDF บนสมาร์ทโฟนระบบ  iOS
4. การเซฟหน้าเว็บให้เป็นไฟล์ PDF บนสมาร์ทโฟนระบบ  Android

การบันทึกหน้าเว็บเป็น PDF ด้วยเว็บบราวเซอร์  Google Chrome และ Firefox 

 Google Chrome	 เป็นเว็บบราวเซอร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน 

ปัจจุบันเนื่องจากมีความเร็วและมีฟังชันเสริมมากมาย	 แต่การบันทึกหน้าเว็บไซต์ให ้

เป็นไฟล์	 PDF	 ด้วย	 Google	 Chrome	 นั้นเราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมใดๆ	

เพราะสามารถทำได้ทันที	 และทำได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ	 Windows,	

Mac	OS	หรือ	Linux	รวมไปถึงบนมือถือสมาร์ทโฟนทั้งในระบบ	 ios	และ	android	

ขั้นตอนมีดังนี้

1.	เปิดหน้าเว็บ	ที่ต้องการจะเซฟเป็นไฟล์	pdf	ขึ้นมาด้วย	Google	Chrome

2.	คลิกที่	ไอคอนรูปจุด	3	จุด	ที่มุมบนขวาสุด	และเลือกที่เมนู	พิมพ์	(Print)

3.	เลือกปลายทาง	“บันทึกเป็น	PDF”	ซึ่งหน้าจอการเปลี่ยนปลายทาง	สำหรับบน

เครื่องคอมพิวเตอร์กับบนมือถือจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย

4.	กดปุ่ม	บันทึก	เพื่อทำการเซฟหน้าเว็บให้เป็นไฟล์	PDF	ตามที่เราต้องการ
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คลิกที่นี่

พิมพ์่

บันทึกเป็น PDF

กดบันทึก

การบันทึกหน้าเว็บเป็น PDF ด้วย Firefox

1.	เปิด	Firefox	เลือกเมนู	Tool	เลือก	Add-ons

2.	ที่	Add-ons	พิมพ์		pdf	แล้วกด	Search

3.	กด	Install	web2pdf	ที่ชื่อ	web2pdf	เมื่อลง	add-ons	เสร็จแล้วให้	ปิด	Firefox	แล้วเปิด	

Firefox	ใหม่หรือกด		Refresh	สังเกตว่าจะมีไอค่อน	web2pdf	ขึ้นมา	ถ้าต้องการ	Save	เว็บใดก็	

ไปที่เว็บไซต์นั้น	แล้วกดปุ่ม	web2pdf
บันทึกเป็น PDF
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คลิกที่ไอคอน

Install

Search หา Add-ons

ถ้าต้องการ	Save	ไฟล์ลงเครื่องกด	Download	file	แล้วกด	บันทึก	หรือจะSave	ลง	

Google	doc	ก็ได้

Download File
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บันทึกแบบออนไลน์ด้วยเว็บไซต์  https://docs.zone

1.	ไปที่	เว็บไซต์		https://docs.zone/web-to-pdf/	จากนั้นพิมพ์	URL	ของหน้าเว็บที่ต้องการ

จะแปลงเป็นไฟล์	PDF	ลงในช่อง	Enter	the	URL	below:		แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม	save	as	PDF

รอสักครู่	 เว็บไซต์จะแปลงเป็น	PDF	ไฟล์ให้	

เมื่อเสร็จแล้วจะแสดงชื่อในตาราง

ถ้าต้องการเซฟลงเครื่อง	กดปุ่ม	Download	ไฟล์ก็จะบันทึกลงเครื่องทันที

พิมพ์ URL ของหน้าเว็บลงไป

    กด Save as pdf

คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Save ลงเครื่อง
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การ Save หน้าเว็บให้เป็นไฟล์ PDF บนสมาร์ทโฟนระบบ  iOS

	 การใช้งาน	 Internet	บทสมาร์ทโฟนระบบ	 	 iOS	หรือ	 iPhone,	 Ipad	นั้น	ส่วนใหญ่จะใช้	 

Safari	 เป็นเว็บบราวเซอร์หลัก	 ดังนั้นการ	 save	 เว็บไซต์ให้เป็นไฟล์	 PDF	 โดยผ่าน	 Safari		

ทำได้โดย

1.	เปิดเว็บไซต์ที่ต้องการใน	Safari	จากนั้น	กดปุ่มแชร์	

2.	เลือก	Save	PDF	to	iBooks		ก็จะทำการ	save	แล้วไฟล์จะถูกส่งไปยัง	Application	iBook	

กด แชร์

Save	PDF	to	iBooks

	 ส่วนการ	Save	หน้าเว็บให้เป็นไฟล์	PDF	บนสมาร์ทโฟน 

ระบบ	 	 Android	 จะใช้วิธีเดียวกับ	 Google	 Chrome	 เพราะ	

Google	Chromeเป็นเว็บเบราเซอร์หลักของ	Android	แต่มีข้อ 

ต่างจากการ	 Save	 PDF	 ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงที่	 ต้องมี	 

Application	สำหรับอ่านไฟล์	PDF	ไว้ในสมาร์โฟนด้วย



คุณสมบัติของโปรแกรม Recuva

ดาวน์โหลดโปรแกรม Recuva ฟรีได้ที่ 
http://www.piriform.com/recuva

1.	 กู้ไฟล์ที่ถูกลบจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพราะถูกไวรัส	 โดย	 Recuva	 จะ 

กู้ไฟล์ได้มากมายหลายประเภท	ไม่ว่าจะเป็น	ไฟล์รูปภาพ		ไฟล์เพลง		ไฟล์หนัง	ไฟล์เอกสาร	จากอุปกรณ ์

ต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็น	PC	,	USB	drive	จากกล้องถ่ายภาพ	หรือจาก	iPod	ฯลฯ	อีกทั้งยังช่วยกู้ไฟล์ที่ถูกลบ	

จากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการ	Format	หรือ	memory	card	ของกล้องถ่ายภาพได้ด้วย

2.	 ช่วยกู้คืนอีเมลล์ที่ถูกลบไปได้	 โดยถ้าเราใช้	 Outlook	 Express	 หรือ	 Windows	 Live	 Mail,	

หรือ	 Mozilla	 Thunderbird,	 จะรู้ว่าเมื่อเราลบอีเมลล์ทิ้งแล้ว	 เมลล์นั้นจถะถูกเก็บไว้ที่	 Recycle	 Bin	

แต่ถ้าลบจาก	 Recycle	 Bin	 แล้ว	 ก็จะไม่สามารถนำกลับมาได้อีกเพราะไม่เหมือนโปรแกรมที่ถูกเก็บไว้ 

ในเครื่องคอมพิวเตอร์	 แต่โปรแกรม	 Recuva	 ช่วยกู้คืนอีเมลล์	 ที่ถูกลบไปจาก	 Outlook	 Express,	 

Windows	Live	Mail,	or	Mozilla	Thunderbird,	ได้โดยการสร้างโฟล์เดอร์ขึ้นมาใหม่

3.	 สามารถกู้คืนไฟล์	Word	documents	ที่ยังไม่ได้	Save	คืนกลับมาได้

4.	 มีโหมดให้เลือกกู้ได้หลายรูปแบบทั้งแบบปกติและโหมด	Deepscan	ที่ช่วยเหลือ	ในการกู้	Hard-

disk	ที่เผลอ	Format	ไปทั้งหรือเลือกกู้เฉพาะ		Folder	สามารถกู้ไฟล์ที่	ลบแบบ	Secure	Delete	ได้	

5.	 รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows	หลายเวอร์ชั่น	เช่น	Windows	8	(all	versions)

Windows	7	(Starter,	Home	Premium,	Professional,	Ultimate,	64-bit)*

Windows	2008	Server	(all	versions)	Windows	Vista	(Home	Basic,	Home	Premium,	Busi-

ness,	Ultimate,	64-bit)		Windows	XP	(Home,	Professional,	Tablet	Edition,	Media	Centre	

Edition,	64-bit)		นอกจากนี้	Recuva		ยังรองรับภาษาต่างประเทศมากกว่า	30	ภาษา

	 	 ปัญหาข้อมูลหายข้อมูลถูกลบทิ้งออกจากเครื่องหรือ 

จากฮาร์ดดิสส์ไปโดยไม่ตั้งใจเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวยิ่งถ้าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญมาก	ๆ 

ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่	 ในวันน้ีจะมาแนะนำโปรแกรมท่ีช่ือว่า	 Recuva	 เป็นโปรแกรมที่ช่วย 

กู้ข้อมูลแบบง่าย	ๆ	และสามารถดาวน์โหลด	Recuva	มาใช้งานได้ฟรี



คุณสมบัติของโปรแกรม Recuva

เริ่มต้นการใช้งาน

1.	 ถ้าต้องการกู้ไฟล์จาก	Memory	Card	หรือ	

External	Harddisk	ให้เสียบ	หรือต่ออุปกรณ์นั้

นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์	 แล้วเปิดโปรแกรม	

Recuva	โดยไปที่	Start	/	Program	/	Recuva	

/	Recuva

กด	 Next	 แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการกู้	

ถ้าต้องการกู้ทั้งหมด	 เลือก	 All	 file	 จากนั้นกด	

Next

2.	 เข้าสู่หน้าต่างที่ให้เลือกที่เก็บไฟล์ที่ต้องการกู้	

เช่น	ถ้าต้องการเลือกไฟล์ที่ถูกลบจาก	Memory	

card	ให้เลือก	Browse	แล้วเลือก	ไดร์ฟ	แล้วกด	

OK

กด Next 

กด Brewse

เลือก 

เลือกแล้วกด ok



3.	เมื่อเครื่อง	Scan	หาไฟล์เสร็จ	จะแสดงรายการไฟล์ทั้งหมดถ้าเราต้องการกู้ไฟล์ไหนก็ให้เลือก 

ถูกหน้าไฟล์นั้น	 จากนั้นคลิกที่	 “	Recover”	ที่มุมขวาด้านล่าง	 เลือกที่เก็บไฟล์ที่กู้คืน	แล้วกด	

OK	จากนั้นรอจนเสร็จ	เป็นอันเสร็จสิ้นการกู้ข้อมูล

กด Start

เลือกไฟล์ที่ต้องการ

กด Recovery

เลือกที่เก็บ กด ok



	 ถ้าพูดถึงการทำ	 Slide	 Presentation	 แล้วทุกคนคงนึกถึงโปรแกรมในตระกูล 

	Microsoft	ซึ่งก็คือ	Microsoft	Powerpoint	ซึ่งทุกคนคุ้นเคย	และต้องเคยใช้งานกันอยู่แล้ว		

แต่มีคำถามว่า	 ถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถหา	 Microsoft	 Powerpoint	 หรือ	 Microsoft	

Offiec	 มาใช้งานได้	 เช่น	 มีปัญหาด้านลิขสิทธิ์	 เราจะทำอย่างไร	 	 บางคนอาจจะแก้ปัญหา	

โดยใช้บริการของ	Google	ซึ่งก็คือ	Google	Slide	

แทน	แต่ถ้าใช้	Google	ก็ต้องเชื่อมต่อ	 Internet			

อีก	แล้วถ้าไม่มี	Internet	หล่ะจะทำอย่างไร??	

	 ที่จริงแล้วเราสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 

ได้ไม่ยาก	เช่น	แก้ไขปัญหาโดยการใช้	Freeware 

โดยมี	 Freeware	 ตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ	 ผลงาน 

ของบริษัท	Kingsoft	ของประเทศจีน	ชุดโปรแกรม 

จัดการสำนักงานนี้มีชื่อว่า	 	 Kingsoft office 

ซึ่งประกอบไปด้วย	3	โปรแกรมหลัก	ๆ	ได้แก่

1. Kingsoft Writer	โปรแกรมจัดการเอกสารคล้ายกับ	word	สามารถเปิดเอกสาร	.docx	ได้อีก

ด้วยจึงทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้

2. Kingsoft Spreadsheets	 โปรแกรมนี้ทำงานคล้ายโปรแกรม	 Excel	 สามารถเปิดไฟล ์

นามสกุล	.xls	และ	.xlsx	ได้	และมีฟังก์ชันการทำงานคล้ายๆกัน

3. Kingsoft Presentation	โปรแกรมจัดการงานนำเสนอ	การใช้งานคล้ายกับโปรแกรม	power	

point	ลูกเล่นรวมถึง	effect	คล้ายๆกัน

	 ทั้ง	 3	 โปรแกรมนี้ใช้ชื่อชุดโปรแกรม	 Kingsoft	 Office	

Suite	หรือใช้ว่า	WPS	ซึ่งย่อมาจากคำว่า	Writer	Presenta-

tion	และ	Spreadsheets	นั่นเอง



คุณสมบัติของโปรแกรม

	 สามารถแปลงไฟล์เอกสารต่างๆ	เป็น	PDF	ได้จากตัวโปรแกรมนี้เลย	ซึ่งคุณ

สมบัติแบบนี้แทบจะหาไม่ได้ใน	โปรแกรม	Office	ค่ายอื่นๆ	เลย

	 สามารถใช้งานร่วมกับ	 Microsoft	 Office	 ตั้งแต่ไฟล์ในรุ่น	 ออฟฟิศ	 97	

ออฟฟิศ	 2000	 ออฟฟิศ	 2003	 ออฟฟิศ	 2007	 ออฟฟิศ	 2010	 และล่าสุดอย่าง	

ออฟฟิศ	2014

	 มีเทมเพลต	 หรือ	 รูปแบบการออกแบบดีไซน์	 สำเร็จรูป	 ให้คุณได้สามารถ 

นำไปประยุกต์ใช้กับงานของคุณได้มากกว่า	100	แบบ

	 มีเครื่องมือ	“Advanced	Paragraph	Adjustment”	ที่ช่วยจัดการกับเอก

สารของคุณได้ง่ายขึ้น	ด้วยวิธี	Drag	&	Drop	หรือการลากแล้ววางเช่น	จัดย่อหน้า	

หรือตารางที่ยุ่งเหยิงทั้งหลายให้สะดวกรวดเร็ว

	 ภายใน	 โปรแกรม	 Office	 (Kingsoft	 Office)	 มีฟีเจอร์	 Human-

ized	 Table	 ให้คุณได้เพิ่มแถว	 หรือคอลัมน์ได้ง่าย	 โดยใช้วิธี	 Drag	 &	 Drop	

เช่นเดียวกับฟีเจอร์ด้านบน

	 โหมด	 Multiple	 Tabs	 ให้คุณได้สลับการทำงานได้หลายเอกสาร	

ภายในหน้าต่างเดียวกัน	 โดยใช้หลักการแท็บ	 เหมือนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ชั้น

นำทั่วไปใช้	อย่างพวกที่	โหลด	Firefox	GoogleChrome	น่าจะทราบดี

	 ระบบตรวจคำสะกดอัตโนมัติ	 (Auto	Correction	 /	Spelling	Checker)	

และฟีเจอร์ความสามารถอื่นๆ	อีกมากมาย

	 สามารถปรับเปลี่ยนภาษาของระบบตรวจสอบคำผิดได้ภายในโปรแกรมแ

ต่ละตัว	อย่างอิสระ	ได้เลย	ไม่ต้องมาเปลี่ยนของส่วนกลาง

	 แจกฟรี	100%	ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง	และโฆษณาแฝงใดๆ	เลย

	 โปรแกรม	 Kingsoft	 Office	 เป็นโปรแกรม	 Office	 ขนาดไฟล์เล็กมากๆ	

(ไม่ถึง	50	MB.)	ทำให้พกพาไปไหนมาไหนสะดวก

	 สนับสนุนการทำงานได้ดีบนระบบปฏิบัติการ	 Windows	 8	 และ	 8.1	

ใช้ได้ไม่มีปัญหาใดๆ

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่http://www.kingsoftstore.com



ดาวน์โหลดโปรแกรมที่

การติดตั้งโปรแกรม

1

2 3

เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม
การเปิดโปรแกรม

1.	ไปที่	Start	/	All	Program	/	WPS	Office	/	Kingsoft	Presentation

การสร้างไฟล์ Presentation

เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา	ให้กดปุ่ม	New	Blank	Document		เพื่อสร้างไฟล์ใหม่

กด New Blank Document

ได้ไฟล์ ใหม่ขึ้นมา



Home

	 แสดงคำสั่งการสร้างภาพนิ่งและการจัดสไลด์	 แบ่งเป็นกลุ่มคำสั่งต่าง	 ๆ	 ที่เราต้องใช้บ่อย	 ๆ	 

เช่น	คำสั่ง	New	Slides	กลุ่มคำสั่งแบบอักษร(Font)	กลุ่มคำสั่ง	ย่อหน้า	(Paragraph)	กลุ่มคำสั่ง	

รูรูปภาพรูปวาด	(Shape)	และกลุ่มคำสั่งแก้ไข	(Editing)	เป็นเครื่องมือค้นหา	และแทนที่ข้อความ	

Find	,	Replace

Insert

			 แสดงคำสั่งเกี่ยวกับการแทรกตาราง	 (Table)	 แทรกภาพประกอบ	 (Picture)	 	 shape		

แผนภูมิ	 (Chart)	 การจับภาพหน้าจอ	 (Screen	 Grap)	 สร้างแผนผัง	 (Organization	 Chart)	

การกำหนดกล่องข้อความ	 แทรกเสียง	 เพลงบรรเลงประกอบสไลด์	 หรือแทรกหมายเลขสไลด์	

(Slide	number)

Design

								แสดงคำสั่งเกี่ยวกับการตกแต่งหน้าสไลด์	แบ่งเป็นกลุ่มคำสั่ง	ตั่งค่าหน้ากระดาษ(Page	setup) 

การ	ปรับสไลด์แนวตั้ง	แนวนอน	การนำเข้ารปแบบเท็มเพลทสำเร็จ		การตกแต่งสไลด์ใส่เอฟเฟกต์	

กลุ่มคำสั่ง	ชุดรูปแบบ	(	color	themes)		และการใส่พื้นหลัง	การแก้ไขมาสเตอร์สไลด์	ฯลฯ

Animations

	 แสดงคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดภาพเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนภาพนิ่งแต่ละแผ่น 

แบ่งเป็นกลุ่มคำสั่งภาพเคลื่อนไหว	 (Animations)	 และกลุ่มคำสั่งการเปลี่ยนไปยังภาพนิ่ง 

(Transitions	Effect)

เมนูต่าง ๆ ของ  Kingsoft Presentation



Slid show

							แสดงคำสั่งเกี่ยวกับการนำเสนองาน	แบ่งเป็นกลุ่มคำสั่ง	เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง	(From	Be-

ginning)	การตั้งค่าการนำเสนอ(Set	Up	show)	และการตั้งค่าการนำเสนอ	ซ่อน	แสดงสไลด์

Review

	 	 	 	 	 	 เป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการตรวจทานความถูกต้องของข้อความ	การใส่ข้อคิดเห็นลงในสไลด์	

Comment

View

							แสดงคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกมุมมองในการทำงานกับสไลด์ให้เป็นรูปแบบต่าง	ๆ	แ่งเป็น	

Normal	,Slide	sorter	,Slide	Master	การ	Zoom	กลุ่มคำสั่งจัดการ	Window	ฯลฯ

Developer 

							เป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดาการด้านความปลอดภัยให้กับงาน	และฟังก์ชั่นอื่น	ๆ	เพิ่มเติม 

เช่นการสร้างปุ่มแบบอินเตอร์แอคทีฟ	ใก้กับชิ้นงานนำเสนอ	(ต้องซื้อบริการเพิ่ม)

Special Features

							เป็นคำสั่งพิเศษต่าง	ๆ 	เช่นการแทนที่	

Font	การแทรกภาพเดียวกันลงในทุก	ๆ	

สไลด์	พร้อมกัน



Option ที่เกี่ยวกับการทำงานข้อความ

เมื่อคลิกพิมพ์ข้อความ	 option	 bar	 จะเปลี่ยนไปให้สามารถแก้ไขปรับ	 ข้อความได้	

ดังนี้

รูปแบบตัวอักษร

การสร้าง Slide ใหม่

การสร้าง	 Slide	 ใหม่	 ให้กดปุ่ม	 New	 Slide	 และสามารถเลือก	 Slide	 Layout	 ได้	

จากแถบด้านขวามือ

กดปุ่ม New  Slide แล้ว

เลือก New  Slide 

LayOut แบบต่าง ๆ  

พิมพ์ข้อความลงไปใน slide 

รูปแบบ Font

การจัดข้อความ

ขนาด font



การเปลี่ยนสีข้อความ	ให้เลือกคลุมข้อความ	แล้วคลิกที่สัญลักษณ์	Color	font	จากนั้นเลือกสี

การแทรกรูปหรือสัญลักษณ์ต่าง	 ๆ	 ลงใน	 Slide	 ให้คลิกที่ปุ่ม	 Insert	 /	 picture	 แล้วเลือก 

ภาพที่ต้องการ	เมื่อได้รูปมาแล้ว	จะเห็นได้ว่า	จะมี	Option	ที่เกี่ยวกับการจัดการรูปภาพ	ขึ้นมา		

ตามภาพ

รายละเอียดแต่ละคำสั่ง

					Compress	picture	คือ	การบีบอัดรูปภาพ			เมื่อเลือกรูปภาพแล้วคลิกที่ปุ่มนี้จะมีหน้าต่าง 

ใหม่ขึ้นมาให้ตั้งค่า



Change picture	คือ	เปลี่ยนภาพ	แทนที่ภาพเดิมด้วยภาพใหม่

Reset picture	 คือ	 ทำให้ภาพกลับสู่สภาพเริ่มต้น	 เช่นถ้าเราได้ขยายขนาดภาพ	 Crop	

ภาพนั้นแล้ว	การกด	Reset	picture	ก็จะย้อนกลับให้ภาพเหมือนตอน	Insert	เข้ามาใช้งาน

picture Size	 คือ	 การตั้งค่าขนาดของภาพ	 	 เมื่อกดปุ่มจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้ตั้งค่าโดย 

ละเอียด

ให้มีผลกับภาพที่เลือก หรือทุกๆภาพที่อยู่ในไฟล์

กำหนดค่าความละเอียดของรูปภาพสำหรับงาน 

แบบใด Website / งานพิมพ์/ หรือไม่ต้องเปลี่ยน

บีบอัดรูปภาพ และตัดพื้นที่ภาพส่วนที่ 

Crop ไว้ออกไปด้วย



การตกแต่งภาพแบบต่าง ๆ 

แก้ไขสีรูปภาพ

แก้ไขความสว่าง

ใส่เงาให้ภาพ
สีของเงา

ใส่เส้นขอบภาพ

สามารถสร้างรูปร่าง (Shape) แบบต่าง ๆ ได้

โดยคลิกที่	ปุ่ม	Shapeแล้วเลือกรูปร่างที่ต้องการ

		 โปรแกรม	kingsoft	Presentation	ยังมีเครื่องมือและขั้นตอนการใช้งานอีกมากมาย	อาทิ	

การตั้งค่าแสดง	Slide	การใส่เสียงเพลง	ดนตรี	หรือภาพยนต์	ซึี่งจะมานำเสนอในฉบับหน้า	เพื่อ 

ให้ได้ทราบประโยชน์ของชุดโปรแกรม	 kingsoft	 Office	 2013	 มากขึ้น	 และเป็นอีกทางเลือก 

หนึ่งในการทำงาน	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

shape ต่าง ๆ 




