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What is Screencastify?

Screencastify เป็ นแอปพลิเคชันสาหรับจับภาพหน้ าจอวิดีโออย่างง่ายสามารถบันทึกกิจกรรมบนหน้ าจอภายในแท็บ

เว็บเบราว์เซอร์ หรื อบนเดสก์ท็อป รวมทังบั
้ นทึกภาพและเสียงของผู้บรรยายได้ อีกด้ วย

How to Install:
ซอฟแวร์ Screencastify ทางานร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ Chrome หากยังไม่มี Google Chrome ให้ ตดิ ตังจาก
้
https://www.google.com/chrome/browser/desktop คลิก “Download Chrome” เพื่อติดตังลงเครื
้
่ อง
1. เมื่อติดตัง้ Chrome เสร็ จเรี ยบร้ อย เข้ าไปที่ https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=th
จากนันพิ
้ มพ์ Screencastify ในช่องค้ นหา แล้ วกด Enter
2. คลิกปุ่ ม “เพิม่ ลงใน Chrome”
3. จะปรากฎหน้ าต่างขึ ้นมาให้ คลิกเลือก “เพิ่มส่วนขยาย” รอสักครู่จนขึ ้นข้ อความว่าเรียบร้ อย

1.
2.

3.
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4. เมื่อลงเรียบร้ อย ที่แถบด้ านบนจะมี ไอคอน Screencastify อยูท่ างด้ านขวาของ ที่อยู่ URL บน Chrome
ให้ คลิกไอคอน Screencastify เพื่อตังค่
้ าต่างๆ ดังนี ้
-

Choose Where to Store your Recordings คือเลือกว่าเมื่อบันทึกวิดีโอแล้ วจะให้ เก็บไฟล์ไว้ ที่ใด
ที่ Google Drive หรื อ ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ (Locally on this Device)

-

Voice and Camera Recording คือกาหนดให้ บนั ทึกทังเสี
้ ยงและภาพจากกล้ อง

-

เมื่อเลือกการตังค่
้ าเรี ยบร้ อยแล้ วให้ คลิกปุ่ ม NEXT

4.

5. เมื่อต้ องการเริ่ มบันทึกหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ให้ คลิกที่ไอคอน Screencastify จะมีหน้ าต่างปรากฎขึ ้นมา
โดยเราสามารถเลือกรูปแบบการบันทึกหน้ าจอได้ 3 รูปแบบดังนี ้
- TAB คือการบันทึกภาพและเสียงของหน้ าเว็บเพจต่างๆ
- DESKTOP คือการบันทึกภาพและเสียงของโปรแกรมต่างๆ
- CAM คือการบันทึกภาพและเสียงของผู้บรรยาย
ตัวอย่ างการเลือกบันทึกภาพและเสียงของเว็บเพจ (TAB)
1. ให้ เปิ ดเว็บเบราว์เซอร์ Chrome พิมพ์ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการ จากนันคลิ
้ กเลือกไอคอน “Screencastify”
2. เลือกรูปแบบการบันทึกภาพและเสียงของหน้ าเว็บเพจ คลิกที่ “TAB”

1.

2.
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3. กาหนดค่า Audio และ Video
3.1 คลิกเลือกเครื่ องหมาย หน้ าช่อง Microphone และช่อง Tab Audio
3.2 คลิกที่ไอคอนรูปไมค์เพื่อกาหนดระดับความดังของเสียง
3.3 เลือก “Video” เพื่อกาหนดขนาด “TAB” เฟรมเรท ความละเอียดของวิดีโอ และเครื่ องมือ
3.4 ถ้ าต้ องการเลือกรูปแบบการแสดงผลของวิดีโอและผู้บรรยาย ให้ คลิกเลือกเครื่ องหมาย  หน้ าช่อง
Embed webcam และคลิกไอคอน เพื่อเลือกตาแหน่งการแสดงภาพผู้บรรยายจากกล้ อง Webcam
ได้ 4 ตาแหน่ง คือตาแหน่งซ้ าย-ขวาบน และตาแหน่งซ้ าย-ขวาล่าง
3.5 ถ้ าต้ องการแสดงหน้ าต่างตัวอย่างการบันทึก ให้ คลิกเลือกเครื่ องหมาย หน้ าช่อง Show preview window
3.6 คลิก “START RECORDING” เพื่อเริ่ มบันทึก

3.2

3.1

3.3
3.4
3.5
3.6
4. หน้ าจอขณะบันทึกวิดีโอ
- ถ้ าต้ องการหยุดการบันทึกชัว่ คราวให้ คลิกปุ่ ม “PAUSE”
- ถ้ าต้ องการจบการบันทึกให้ คลิกปุ่ ม “STOP”
Webcam
หน้ าจอผู้บรรยาย
นับเวลาถอยหลังก่อนเริ่ มบันทึก

Drawing Tools
สามารถเขียนเพิ่มเติม
ในหน้ าเพจได้

Preview Window
หน้ าต่างตัวอย่าง
การบันทึก
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5. เมื่อหยุดการบันทึกจะปรากฎหน้ าต่างวิดีโอที่ได้ บนั ทึกไปแล้ วแสดงขึ ้นมา สังเกตที่แท็บสีส้มจะมีชดุ คาสัง่
การทางานต่างๆ ดังนี ้
5.1 Save to Disk
คือการดาวน์โหลดไฟล์ไว้ ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยการคลิกเลือก Save Video to Disk
ไฟล์ที่ได้ จากการบันทึกหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ด้วย Screencastify จะเป็ นไฟล์นามสกุล .WebM ซึง่ เป็ น
ฟอร์ แมตไฟล์วิดีโอประเภทหนึง่ ที่พฒ
ั นาโดย Google มีคณ
ุ สมบัติเด่นในเรื่ องของการบีบอัดไฟล์เพื่อให้ มี
ขนาดเล็กลงแต่คณ
ุ ภาพยังคงอยู่ และเป็ นไฟล์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ยของเรื่ องลิขสิทธิ์ใดๆ ซึง่ โปรแกรมที่
สามารถเปิ ดดูไฟล์ WEBM ได้ เช่น Google Chrome, K-Lite Codec, Opera, Firefox เป็ นต้ น
5.2 Share
คือการแชร์ วิดีโอ ไปยังแหล่งอื่นๆ โดยการคลิก Share แล้ วเลือกว่าจะแชร์ ไปที่ website
YouTube หรื อ Google Drive และกด Upload
5.3 Crop/Trim
คือการตัดต่อวิดีโอในช่วงที่ไม่ต้องการ (ฟั งก์ชนั นี ้มีคา่ ใช้ จ่าย)
5.4 Delete คือการลบวิดีโอหากต้ องการทาการบันทึกใหม่

5.2 5.3

1
5.1

6. เมื่อต้ องการดูรายการวิดีโอที่บนั ทึกไว้ ทงหมดให้
ั้
คลิก
ลบไฟล์วิดีโอหรื อแชร์ ได้ ตามความต้ องการ

5.4

จากนันเลื
้ อก “Your Recordings” ซึง่ เราสามารถ
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