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VDO on Demand คืออะไร 
 

 VDO on Demand คือ สื่อประเภทภาพเคลื่อนไหว พรอมเสียง หรือท่ีเรียกกันวาสื่อวิดีโอ 

ท่ีผูใชงานสามารถควบคุมการทํางาน อาทิ เปด ปด หยุด หรือ เลนซ้ํา ไดตามความตองการของตนเอง 

รองรับความแตกตางดานความพรอมของแตละบุคคล  

 สื่อประเภทวิดีโอน้ีเองก็ไดรับความนิยมในการนํามาเปนสื่อการเรียนการสอนออนไลนประเภท

หนึ่ง เนือ่งจากผูใชงานสามารถรับชมภาพ พรอมเสียง ของผูสอนในการอธิบายเน้ือหา และยังสามารถ

กลับมาทบทวนซํ้าไดตามความตองการ ผูสอนจึงมีบทบาทในการออกแบบและผลิตสื่อวิดีโอ

ประกอบการสอนแบงเปนหัวขอยอย ๆ และวางไวบนระบบออนไลนแพตฟอรมตาง ๆ ที่เหมาะสม 

 ขอแนะนําสําหรับการทํา VDO on Demand 

1. ความยาวของวิดีโอ การเรียนรูผานสื่อประเภทวิดีโอ เปนการสื่อสารทางเดียว จึงไมควร

ออกแบบใหใชเวลาในการเรียนรูตอสื่อนาน ความยาวที่เหมาะสมอยูระหวาง 5-7 นาท/ีสื่อ

ไมควรเกิน 10 นาท/ีส่ือ 

2. แบงหัวขอวิดีโอ เมื่อพบวาไมสามารถทําใหสื่อวิดีโออยูในความยาวนอยกวา 10 นาที ได 

ผูสอนสามารถตัด แบงหัวขอออกเปนหัวขอยอย ๆ  

3. ตั้งชื่อส่ือวิดีโอ ผูสอนควรต้ังช่ือส่ือวิดีโอใหสื่อถึงเนื้อหาท่ีผูสอนกําลังอธิบายในแตละ

ประเด็น ไมควรต้ังกวางจนเกินไป 

4. ความคมชัด หากวิดีโอท่ีผูสอนผลิตไมไดมีมาตรฐานของโครงการหรือความรวมมือของ

ภาคสวนใด ๆ กําหนดไว ผูสอนสามารถใชหลักการงาย ๆ ไดแก ภาพ เสียง ตัวอักษร ดังนี ้

- ภาพ คือ ภาพเคลื่อนไหว และภาพน่ิง ท่ีปรากฏในวิดีโอ ผูใชงานสื่อสามารถรับชมได

อยางชัดเจน หากมีการนํามาจากแหลงท่ีมาอ่ืนควรเขียนกํากับเสมอ 

- เสียง คือ เสียงบรรยายหลักของส่ือวิดโีอ มีความดงัสมํ่าเสมอกันตลอดทั้งส่ือ หลีกเลี่ยง

สถานที่ที่อาจสงเสียงรบกวนเสียงบรรยายหลัก 

- ตัวอักษร คือ ขอความ ตัวอักษรที่เก่ียวของกับเน้ือหาที่ผูสอนอธิบายในสื่อ ผูใชงานสื่อ

ตองสามารถอานไดอยางชัดเจน  
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การเตรียมส่ือนําเสนอ จาก Canva 

 

 สวนใหญการจัดทําส่ือวิดีโอสําหรับการสอน มักจะเปนการบรรยายประเด็นหัวขอที่ผูสอน

ออกแบบไว ผานส่ือ Presentation ซ่ึงในที่น้ีจะใช Canva ในการออกแบบสื่อ เน่ืองจาก Vidyard 

รองรับการบันทึกภาพและเสียงของผูบรรยายผานเว็บบราวเซอร ไมสามารถใชกับสื่อประเภท 

PowerPoint ได 

 

เขาใชงาน Canva 

 Canva เปนเว็บแอปพลิเคช่ัน เขาใชงานผานระบบอินเทอรเน็ตบนเว็บบราวเซอร โดยเขาไปที่ 

http://www.canva.com  

 

 ชองทางในการสมัครใชงาน Canva สามารถเลือกได 4 ชองทางคือ  
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1. บัญชี Gmail 

2. บัญชี Facebook 

3. บัญชี Apple 

4. บัญชีอีเมลอื่น ๆ 
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เลือกชองทางการเขาระบบท่ีผูใชงานตองการ หากผูใชงานเลือกบัญชีอีเมลอื่น ๆ ตองทําการ

สมัครกับระบบ Canva กอน โดยคลิกที่ สมัครใชงาน จากนั้นเลือก สมัครดวยอีเมล 
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 และกรอกขอมูลที่ระบบตองการ และคลิกที่ เริ่มใชงานฟรี! 
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หนาจอการทํางาน 

 เม่ือผูใชทําการเขาสูระบบ Canva เรียบรอยแลวจะพบหนาจอการทํางานแบงเปนสวนๆ ดังน้ี  

 

 

1. เมนูลัด ชวยใหผูใชงานออกแบบสื่อไดอยางรวดเร็ว ประกอบดวย  

- หนาหลัก กลับมายังหนาแรกของ Canva 

- แมแบบ แมแบบประเภทตาง ๆ ที่ Canva ออกแบบไว 

- คนพบ กลุมแมแบบแบงประเภทตามกลุมการใชงาน เชน รูปภาพ ไอคอน 

- ราคา นําเสนอแพคเกจปรับระดับของผูใชงาน 

- ชองคนหา เพ่ือคนหาสื่อตามความสนใจของผูใช  

2. สรางงานออกแบบ ปุมสรางสื่อการนําเสนอประเภทตาง ๆ ใน Canva อีกชองทางหน่ึง 

3. สัญลักษณการเขาสูระบบ สามารถสลับบัญชีการใชงานและออกจากระบบดวยปุมน้ี 

4. แนะนําสําหรับคุณ รวมกลุมการทํางานของผูใช เพ่ือใหสะดวกตอการใชงาน 

5. ออกแบบสื่อ ผูใชสามารถเลือกประเภท หมวดหมูตาง ๆ ที่ Cavan จัดเตรียมไว 

6. งานออกแบบลาสุด รวมสื่อที่ผูใชไดออกแบบไวใน Canva เพ่ือเรียกใชงานไดอยางสะดวก 

1 
2 3 

4 5 

6 
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การสรางสื่อ  

 ผูใชสามารถสรางสื่อใน Canva ดวยหลักงาย ๆ คือ ลาก วาง และปรับแก 

 

 

1. เลือกแมแบบที่ตองการ ในตวัอยางเลือก งานนําเสนอ 

 

 

2. เลือกแมแบบที่ตองการ 

1 

2 
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3. คลิก ใช… หนา ท้ังหมด ในกรณีผูใชตองการใชแมแบบที่เลือกทุกหนา หรือ 

4. คลิก เฉพาะหนาที่ตองการ ระบบจะเลือกหนานั้น ๆ มาแสดงใหผูใชดานขวามือ เพ่ือปรับแก

ขอความใหตรงกับความตองการตอไป 

 
5. คลิกตําแหนงวัตถุ หรือขอความท่ีตองการแกไข และพิมพขอความที่ตองการ 

6. สวนการจัดการขอความ สามารถปรับแกรูปแบบฟอนต การจัดหนากระดาษ และอื่น ๆ ได 

7. คลิก เพ่ิมหนา เพ่ือเพ่ิมสไลดตอไป ในกรณีเลือกแมแบบแบบระบุหนา  

8. ทําหนาซ้ํา ในกรณีตองการใหหนาตอไปของการนําเสนอมีลักษณะเหมือนกันกับหนา 

ท่ีออกแบบ 

9. ลบ ในกรณีตองการลบหนานําเสนอออก 

3 

4 

5 

6 
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การนําสื่อไปใชงาน 

 เม่ือเตรียมสื่อนําเสนอเพ่ือใชประกอบการบรรยาย เรียบรอยแลว ใหผูใชทําการแชรในรูปแบบ

ลิงก เพ่ือใหสามารถเปดผานเว็บบราวเซอรได โดยมีวิธีการดังนี ้

 

1. ตรวจสอบความถูกตองของสื่อการนําเสนอกอนนําไปใช โดยคลิกที่เมนู   

 

 ระบบจะแสดงหนาจอการนําเสนอแบบเต็มจอ ใหผูใชตรวจสอบความถูกตอง และกลับสู

หนาจอการทํางานปกติดวยการคลิกที่  ดานลาง 

1 

คลิกเพื่อกลับสูหนาจอทํางาน 
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2. เม่ือตรวจสอบความถูกตองการสื่อนําเสนอประกอบการบันทึกวิดีโอบรรยายเรียบรอย

แลวว คลิกที่เมนู  ดานบนขวามือ เพ่ือเลือกชองทางการเผยแพรสื่อในรูปแบบลิงก 

3. เลือกเมนู แชรลิงก  

 
 

4. จะปรากฏหนาตางแสดงลิงก ใหคลิกปุม คัดลอก 

 

  

2 

3 
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5. วางลิงคที่คัดลอกในหนาตางเว็บบราวเซอร เพ่ือทดสอบการแสดงผลของชิ้นงาน 

 

จะแสดงสื่อการนําเสนอที่พรอมสําหรับการบันทึกวิดีโอบรรยาย โดยในท่ีนี้จะใชโปรแกรม 

Vidyard ในการบันทึก 

  

5 
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การติดตั้งสวนขยาย Vidyard  
 

 การสรางสื่อวิดีโอ ดวยการอัดบันทึกการบรรยายส่ือการนําเสนอ ถือเปนวิธีการหน่ึงที่ผูสอน

เลือกเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน ท้ังนี้มีโปรแกรมใหเลือกใหงานตามความยาก งาย 

และเทคนิคตางกันออกไป 

 Vidyard เปนเว็บแอปพลิเคชั่นรองรับการบันทึกหนาจอ ภาพ และเสียงบรรยายท่ีใชงานงาย 

และฟรี โดยทํางานรวมกับบราวเซอร Google Chrome 

 
1. เปดเว็บบราวเซอร Google Chrome และพิมพคําคน Chrom web store ในชองคนหา 

2. คลิกลิงก Chrome เว็บสโตร เพ่ือเขาสูการทํางานติดตั้งสวนขยายของ Chrome 

1 

2 
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3. พิมพคาํคน Vidyard และกดคนหา หรอื Enter เพ่ือคนหาสวนขยาย Vidyard  

4. คลิก Vidyard-Free Video and Screen Recorder 

 
5. คลิกปุม เพิ่มใน Chrome 

3 
4 

5 
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รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 
6. คลิกปุม Add extension เพ่ือเพ่ิมสวนขยาย Vidyard รอสักครู เพื่อทําการติดตต้ัง 

สวนขยาย 

7. ใหผูใชเขาเลือกชองทางในการเขาสูระบบ โดย Vidyard รองรับท้ัง Gmail Microsoft365 

Apple ID หรือการสมัครใชงานดวย email อื่น ๆ ในที่น้ีผูเขียนเลือก Continue with 

Google 

6 

7 
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รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
 

8. ผูใชกรอกบัญชอีีเมลตามประเภทที่ผูใชเลือกจากขอ 7 จากน้ันคลิกปุม ถัดไป 

9. กรอกรหัสผานตามบัญชีอีเมลของผูใช จากนั้นคลิกปุม ถัดไป 

 
10. เม่ือเขาสูระบบไดสําเร็จ จะปรากฏขอความใหผูใชทราบวาสวนขยาย Vidyard ไดถูกติดตั้ง

แลว โดยผูใชสามารถคลิกเพ่ือใชงานไดจากไอคอนสวนขยายจาก Google Chrome 

คลิกปุม Got it, thanks! 

8 

9 

10 
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รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

11. เพ่ือใหสะดวกตอการใชงานผูใชสามารถปกหมุดสวนขยาย Vidyard โดยคลิกท่ี  

12. จากนั้นคลิก ปกหมุด ทายรายการ Vidyard  

 
 

 

 เม่ือปกหมุด Vidyard แลว จะปรากฏไอคอน  บนเว็บบราวเซอร เพ่ือสะดวกตอการใชงาน

บันทึกวิดีโอ 

  

11 

12 

แสดง Vidyard บนบราวเซอร 
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รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เตรียมสราง VDO on Demand ดวย Vidyard 
 

 เม่ือผูใชเตรียมสื่อนําเสนอเพ่ือใชประกอบการบันทึกวิดีโอพรอมเสียงบรรยาย และติดต้ัง 

สวนขยาย Vidyard เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบันทึกเรียบรอยแลว ผูใชสามารถเริ่มบันทึกวิดีโอ 

ไดทันที ขอจํากัดการใชงานแบบฟรี คอื บันทึกวิดีโอไดสูงสุด 1 ชั่วโมงตอคลิปเทานั้น โดยมีวิธีการดงัน้ี 

 

 
1. เปดสื่อนําเสนอที่สรางจาก Canva ผานเว็บบราวเซอร Google Chrome เน่ืองดวย 

Vidyard รองรับการบันทึกหนาจอการนําเสนอผานเว็บบราวเซอร Google Chrome 

เทาน้ัน 

2. คลิกไอคอนสวนขยาย Vidyard  

1 2 
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รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
 Vidyard จะแสดงหนาจอความพรอมในการบันทึกวิดีโอ ผูใชสามารถต้ังคาพ้ืนฐานตาง ๆ ดังนี้ 

3. กําหนดรูปแบบการนําเสนอของวิดีโอ มีใหเลือก 3 รูปแบบดังน้ี 

 
- Screen + Cam คือ บันทึกหนาจอและแสดงหนาผูบรรยาย ทั้งนี้สามารถปรับ 

การจัดวางสวนแสดงหนาผูบรรยายไดตามความตองการของผูใช ดวยการคลิก

ไอคอน  

 

3 

4 
5 
6 
7 
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รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

- Screen คือ บันทึกเฉพาะหนาจอเพียงอยางเดียว 

- Camera คือ บันทึกเฉพาะหนาผูบรรยาย 

4. แถบแสดงเสียง ตองปรากฏแถบสีเขียว เคลื่อนไหวตามการพูด หากไมปรากฏใหผูใช

ตรวจสอบการต้ังคาของไมค หรืออุปกรณบันทึกเสียงในเครื่องคอมพิวเตอรของผูใช 

 
5. แถบการต้ังคาอุปกรณเช่ือมตออ่ืน ๆ หากผูใชมีการเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร ในสวนของ

อุปกรณบันทึกเสียงและภาพ 

 
6. การปรับคาการพลิกกลอง ในกรณีท่ีฉากหลังของผูสอนมีขอความ สามาถปดการทําการ 

โดยคลิกเครื่องหมาย √ หนาขอความ Mirror camera ออก เพ่ือใหผูเรียนอานขอความได

ตามปกติ  

 
7. บันทึกวิดีโอ เม่ือผูใชพรอมท่ีจะบันทึกวิดีโอ ใหคลิกที่ปุม Start Recording  
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รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เริ่มบันทึกหนาจอ เพื่อสราง VDO on Demand 
 

 เมื่อผูใชพรอมสําหรับการบันทึกวิดีโอ และคลิกปุม Start Recording จากสวนกอนหนาท่ี

กลาวมา (ขอ 7 หนาที่ 20) แลว ระบบจะมีการทํางานของรูปแบบการบันทึกใหเลือก 3 รปูแบบ คือ 

1. Your Entire Screen คือ การบันทึกหนาปจจุบันท้ังหนาจอ น้ันคือผูรับชมสื่อจะมองเห็น

ถึงแท็บเว็บราวเชอรที่เปดอยู และแท็บโปรแกมที่ผูใชเปดยอไวดานลาง ผูใชงานอาจรูสึก

ไมเปนสวนตัว  

2. Application Window คือ บันทึกหนาจอตามแท็บของ Windows ที่เปดอยู โปรแกรมจะ

แสดงทุกแท็บการทํางาน ณ ปจจุบันของผู ใช ใหผู ใช เลือกเปดตามความตองการ 

โดยบางแท็บ Widows อาจไมรองรับการบันทึกจาก Vidyard  

3. Chrome Tab (เปนรูปแบบท่ีผูเขียนแนะนํา) คือ การบันทึกจากเว็บราวเซอร Chrome 

ท่ีเปดไวเทาน้ัน และจะบันทึกเฉพาะบริเวณหนาจอของแท็บที่ผู ใชเลือกไวเทาน้ัน 

โปรแกรมจะไมบันทึกภาพแท็บบราวเซอร หรอื แท็บ Window อื่นท่ีผูใชงานเปดอยู 

 

ดังที่กลาวถึงความแตกตางของแตรูปแบบการบันทึกหนาจอแลวน้ัน ในที่น่ีผูเขียนจะใชรูปแบบ 

Chrome Tab ในการเร่ิมทําช้ินงาน ดังน้ี 

1. เลือกรูปแบบ Chrome Tab สําหรับการบันทึกช้ินงาน  

2. เลือกรายการที่ตองการบันทึกวิดีโอ โดยมีขอควรระวังสําหรับการบันทึกดวยการเปด 

Youtube อยูคือ ตองทําเคร่ืองหมาย √ ในรายการ Share audio ดวยเสมอ ไมเชนนั้น

เสียงจาก Youtube จะไมถูกบันทึก ในตัวอยาง เลือกสื่อนําเสนอจาก Canva  

3. เม่ือเลือกสื่อที่ตองการบันทึกพรอมกับการบรรยายไดเรียบรอยแลวใหคลิก Share 
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รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

  
 

 
เม่ือ Vidyard พรอมสําหรับการบันทึก จะนับถอยหลัง คือ 3 2 1 ผูใชจึงเร่ิมทําการบรรยาย 

1 

2 

หากเลือกบันทึกจาก Youtube ตองทําเครื่องหมาย √ ในชอง Share audio เสมอ 

3 

แสดงตัวเลขนับถอยหลัง เม่ือถงึ 1 ผูใชสามารถเริ่มบรรยายไดทันที 
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รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
 

 ในขณะที่ Vidyard ทําลังทํางาน จะปรากฏกรอบสีฟา ใหผู ใชทราบวามีการบันทึกอยู 

ผูใชสามารถคลิกสื่อนําเสนอ พรอมการบรรยาย โดย Vidyard จะมีเมนูควบคุมอยูดานขวาลาง ใหผูใช

เลือกใชงานไดแก 

 

 

 
 

 

 

  

  

เมนูควบคุมการทํางาน 

การเขียนบนส่ือ 

จะปรากฏในชั่วเวลาส้ันๆ  

ปุมหยุดชั่วขณะ  

และหยุดการบันทึก  

แสดงเวลาที่บันทึก เพื่อ

ควบคุมเวลาในการ

บรรยายแตละคลิป 

เร่ิมการบันทึกใหม โดยไม

บันทึกไฟลเดิม 
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รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

หากผูใชตองการบันทึกการบรรยายใหม ดวยการคลิกปุม Restart  Vidyard จะแสดง

ขอความใหผูใชยืนยันความตองการ ใหคลิก Restart เพ่ือทําการเริ่มบันทึกใหม 

 
 

 
4. เมื่อจบการบรรยาย ใหคลิกปุม หยุดการบันทึก ที่แถบควบคุม Vidyard จะพาผูใชไปยัง

เว็บบรกิารของ Vidyard เพื่อใหผูใชจัดการเก่ียวกับวิดีโอตอไป 

  

4 
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รุงทวิา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

จัดการกับ VDO on Demand 
 

 เม่ือผูใชทําการหยุดการบันทึกจากปุมควบคุม Vidyard เรียบรอยแลว Vidyard จะจัดเก็บ 

การบันทึกดังกลาวลงสูเว็บภายใตบัญชีผูใชที่ทําการเขาสูระบบไวทันที เพ่ือใหผูใชไดจัดการกับวิดีโอ

เพ่ิมเติม ซ่ึงสามารถทําไดดังน้ี  

 
1. Title ต้ังชื่อวิดีโอที่บันทึก เพ่ือใหส่ือความหมายและงายตอการเรียกใชงานตอไป  

2. Trim / Delete จัดการกับวิดีโอ โดยสามารถเลือก Trim เพื่อตัดหัว/ทายวิดีโอ หรือ 

Delete เพ่ือทําการลบวิดีโอออกจากระบบ 

  

1 

2 

3 

4 คลิก change เพื่อเลือกประเภท 

5 

6 
7 
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รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

3. Thumbnail กําหนดหนาปกของวิดีโอ สามารถเลือกได 3 รูปแบบคือ 

- Static thumbnail ภาพหนาปกแบบสุมท่ีระบบจัดเตรียมให 

- Animation thumbnail ภาพหนาปกแบบเคลื่อนไวท่ีระบบจัดทําให 

- Custom thumbnail ภาพหนาปกท่ีผูใชจัดทําเองและอัปโหลดเขาสูระบบ Vidyard 

- Select from Video ภาพหนาปกโดยใหผูใชเลือกจากวิดีโอ 

4.  Access รูปแบบการเขาถึงสื่อวิดีโอ มีใหเลือกท้ังในรูปแบบผูใชงานตัวไป และผูใชงานที่ 

Upgrade ซึ่งผูเขียนแนะนํารายการ Link Only คือผูที่ไดรับลิงคเทาน้ันจึงจะสามารถ

เขาถึงสื่อได  

 
5. Email share เผยแพรสื่อในชองทาง Email 

6. Social share เผยแพรสื่อในชองทางสื่อสังคมออนไลน 

 
7. Embed เผยแพรสื่อโดยการฝงโคด (ผูใชระดับทั่วไปใชจํากัดใหใชได 5 สื่อ) 
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รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

การตัดหัว/ทายวิดีโอ 
 

 ในขณะที่ผูใชบันทึกวิดีโอจาก Vidyard ซึ่งเปนการบันทึกแบบตอเน่ือง สวนมาก จุดเริ่ม และ

จุดสิ้นสุดของสื่อวิดีโอ อาจมีภาพคางหรือหยุดเน่ืองจาการคลิกปุมเริ่ม และหยุด ผูใชสามารถตัดสวน

หัว/ทายน้ีออก เพ่ือใหวิดีโอมีความสวยงามมากข้ึน สามารถทําไดดังนี ้

 

1. คลิกเมนู Library เพ่ือแสดงรายการวิดีโอใน Vidyard ทั้งหมด 

2. เลือกวดีิโอที่ตองการตดั  

 
  

1 

2 
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รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

3. คลิกปุม Trim 

 
4. กําหนดจุดหัว/ทาย ของวดิโีอที่ตองการ 

5. คลิกเลนวิดีโอ เพื่อดูผลลัพธของการกําหนดหัว/ทายใหมของวิดีโอ จนพอใจ 

6. คลิก Cancel หากตองการยกเลิก คลิก Trim เพ่ือยืนยันตําแหนงหัว/ทายวิดีโอท่ีกําหนด

ใหม เพื่อให Vidyard ตัด ซึ่งผูใชเม่ือตัดแลวจะไมสามารถยอนกลับไปยังส่ือวิดีโอ 

กอนหนาไดอกี 

 

3 

4 

5 

6 
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รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

สราง VDO on Demand จากส่ือวิดีโอท่ีมีอยู 
 

 นอกจากการบันทึกสื่อวิดีโอจากเครื่องมือสวนขยาย Vidyard ที่ติดตั้งแลว ผูใชยังสามารถ 

อัพโหลดวิดีโอที่ทําการบันทึกจากโปรแกรมอ่ืนเขาเผยแพรใน Library ของ Vidyard ไดอีกดวย 

ภายใตขอจํากัดของผูใชงานปะเภททั่วไปคอื ความยาวของ 1 คลปิ ตองไมเกิน 1 ช่ัวโมง โดยมีวิธีดังน้ี 

 

 
1. เขาสูสวน Library  

2. คลิกปุม New ดานมุมบนขวาของหนาจอ 

 
3. เลือกรายการ Upload เพ่ืออัพโหลดวดีิโอของผูใชเขา Vidyard 

  

1 
2 

3 
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รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

4. เลือกไฟลวิดีโอที่ตองการ  

5. คลิกปุม Open เพ่ืออัพโหลดวิดีโอ คลิก Cancel เพ่ือยกเลิกการอัพโหลดวิดีโอ 

 

 รอสักครู วิดีโอจะอัพโหลดและแสดงอยูใน Library ของ Vidyard โดยวิดีโอน้ีสามารถทําการ

แกไขช่ือเร่ือง จัดการต้ังคา และตัดหัว/ทาย ไดเชนเดียวกันกับวิดีโอที่สรางจาก Vidyard 

  

4 

5 

รายการวิดโีอท่ีอัพโหลดเขา Vidyard 



สรางส่ือการเรียน VDO on Demand ดวย Cava for Education และ Vidyard   31 
 

รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เผยแพรส่ือ VDO on Demand โดยลิงก 

  

เม่ือตั้งคา จัดการวิดีโอจนผูใชพอใจแลว ข้ันตอนสุดทายคือการเผยแพรส่ือ โดย Vidyard 

รองรับการนําวิดีโอไปใชตอไดหลากหลายวิธี ไดแก การแชรลิงก แชรผานอีเมล และแชรลงสื่อสังคม

ออนไลน  

แชรลิงก เปนชองทางท่ีงาย และสามารถนําไปใชงานไดหลากหลาย หากผูใชตองการใหผูเรียน 

หรือผูอ่ืนเขาถึงสื่อวิดีโอที่สรางไว ก็สามารถทําไดโดยการสงลิงกใหกับผูรับผานทางชองทางที่สะดวก 

ไดทันที รวมถึงนําลิงกไปวางบนสื่อตาง ๆ ที่ผูใชตองการ สามารถทําไดดังน้ี 

1. คลิกเมนู Library เพ่ือแสดงรายการวิดีโอใน Vidyard ทั้งหมด 

2. เลือกวดีิโอที่ตองการเผยแพรผานลิงก  

 
  

1 

2 
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รุงทวิา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 

3 

4 
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รุงทวิา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

3. จะปรากฏรายละเอียดของวิดีโอท่ีเลือก สังเกตเมนู Access จากน้ันเลือก Change 

4. ตรวจสอบการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงวิดีโอใหเหมาะสมอีกคร้ัง โดยในบัญชีผูใชปกติ 

สามารถกําหนดได 2 รูปแบบคือ Public และ Link Only สวน.oรูปแบบอ่ืน จะเปนผูใช 

ท่ีมีการ Upgrade คือคิดคาบริการจาก Vidyard  

 

5.  คลิกปุม Copy Link เพ่ือคัดลอกลิงก เม่ือคลิกแลว จะปรากฏขอความ   

ใหผูใชไดทราบวาไดทําการคัดลอกแลว ผูใชสามารถนําลิงกท่ีคัดลอกไปใชงานตอไดตาม

ความตองการ โดยคลิกเมาสขวา >วาง หรือกดแปน Ctrl+v เชนวางบนเว็บไซต วางในส่ือ

ส่ิงพิมพ วางสงตอใน Line Facebook เปนตน 

6. หากสังเกตกอนหนาปุม Copy Link จะมีสัญลักษณ  เมื่อนําเมาสไปวางจะปรากฏ

ขอความ Copy link and thumbnail ใหผูใชไดเลือกใช สําหรับคัดลอกลิงกพรอมภาพ

ตัวอยาง Thumbnail เม่ือผูใชคลิกที่สัญลักษณดังกลาว จะปรากฏสัญลักษณ  

ใหผูใชทราบวาไดคัดลอกเรียบรอยแลว เมื่อผูใชนําลิงคไปวาง โดยคลิกเมาสขวา >วาง 

หรือกดแปน Ctrl+v จะปรากฏ หนาปกวิดีโอ (Thumbnail) ติดไปกับลิงคดวย 

5 6 
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รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

ภาพแสดงตัวอยางการคัดลอกลิงกแบบ Copy link and thumbnail 

 

ภาพตัวอยางหนาจอแสดงวิดีโอ เม่ือคลิกลิงกที่แชรไว 

  

สวนหนาปก Thumbnail ท่ีติดไปกบัลิงก 
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รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

การติดตามการเปดดูส่ือวิดีโอจาก View 
 

 เม่ือผูใชสรางสื่อวิดีโอเพ่ือใชเปนสื่อการสอนออนไลน VDO on Demand จาก Vidyard 

นอกเหนือจากพ้ืนที่จัดเก็บจํานวนวิดีโอไมจํากัด ภายใตขอจํากัดการใชงานแบบฟรี คือ บันทึกวิดีโอ 

ไดสูงสุดไมเกิน 1 ช่ัวโมงตอคลิป แลวนั้น ผูใชยังสามารถติดตามการเปดดูสื่อวิดีโอท่ีผูใชสราง และสง

ลิงกใหกับผูเรียนได เพ่ือเปนการตรวจสอบการเขาถึงสื่อของผูเรียน หรือวัดผลสื่อที่สรางข้ึน ผานการ

ทํางาน View ดังน้ี 

 
1. คลิกเมนู Library เพ่ือแสดงรายการวิดีโอใน Vidyard ทั้งหมด 

2. ตรวจสอบจํานวนครั้งของการเปดดูวิดีโอท่ีทําการเผยแพรใหกับกลุมเปาหมายไดจาก 

ตัวเลขที่แสดงในสวนของ views โดยในสวนการทํางานของผูใชทั่วไปสามารถนําจํานวน 

views ไปใชเปน Feedback ของส่ือวิดีโอช้ินน้ัน ๆ ได  

  

1 

2 
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รุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ท้ังน้ีเม่ือกดบนตัวเลข views ระบบจะนําเสนอสถิติเพ่ิมเติม ซึ่งเปนสวนของการ Upgrade  

 
ภาพแสดงสถิติเพ่ิมเติม โดยตองเปนผูใชงานระบบ Upgrade 

 

  
คุณสมบัติและราคาในแตละประเภทผูใชงานของ Vidyard 
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