
การแบ่งหน้าจอให้ครึ่งหน่ึงเป็นภาพสไลดโ์ชว ์อีกครึ่งหน่ึงเป็นการแสดงวิดีโอ 

 

ขั้นตอนที่ 1: การอัพโหลดรูปภาพ 
เขา้ไปท่ีเมน ู“รูปภาพ” หรือ “Gallery” ดา้นซา้ยมือดงัภาพ 

 

จากนัน้ใหท้ าการสรา้งโฟลเดอรไ์วเ้ก็บรูปภาพโดยการคลิกท่ีปุ่ ม “+ สรา้งโฟลเดอรใ์หม่” หรือ “+ Add new 

folder” ดงัภาพ 

 



 จากนัน้โปรแกรมจะขึน้กล่องขอ้ความเพื่อใหก้รอกชื่อโฟลเดอรท่ี์ตอ้งการสรา้ง ดงัภาพ (หลงัจากกรอกชื่อ

โฟลเดอรเ์รียบรอ้ยแลว้ หึค้ลิกปุ่ ม “ส่งขอ้มลู” หรือ “Submit”) 

 
 ตวัอย่างเช่น เราสรา้งโฟลเดอรช์ื่อ “Test” จะพบว่าในส่วนของโฟลเดอรจ์ะมีโฟลเดอรใ์หม่ขึน้มาท่ีชื่อว่า 

“Test” ตามท่ีเรากรอกเขา้ไปดงัภาพ 

 ซึ่งหากเราตอ้งการอพัโหลดรูปภาพเขา้โฟลเดอรนี์ ้ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม “+ เพิ่มรูปภาพใหม่” หรือ “+ Add new 

image” (ขึน้อยู่กบัว่าเราตอ้งการอพัโหลดรูปภาพนัน้ ๆ ไปไวท่ี้โฟลเดอรไ์หน โดยใหค้ลิกเลือกชื่อโฟลเดอรก์่อนท า

การอพัโหลดรูปภาพ) 

 
 



 เลือกไฟลท่ี์ตอ้งการอพัโหลด หรือลากไฟลเ์ขา้มาใส่ในกล่องอพัโหลดดงัภาพ 

 
 เมื่ออพัโหลดเรียบรอ้ยแลว้ จะพบวา่รูปภาพท่ีเราอพัโหลดเขา้ไป ไดอ้ยู่ในโฟลเดอรท่ี์เราเลือกไวเ้รียบรอ้ย

แลว้ ดงัภาพ 

 
 จากนัน้ใหท้ าการอพัโหลดรูปภาพเพิ่มเติมตามตอ้งการ เพื่อท่ีจะน าภาพเหล่านีม้าจดัเป็นภาพสไลดโ์ชว์

เพื่อน าแสดงขึน้จอโฆษณา 

 

 

 

 



 
ขั้นตอนที่ 2: การสร้างสไลดโ์ชว ์

 คลิกเลือกเมน ู“สไลดโ์ชว”์ หรือ “Slideshow” จากเมนดูา้นซา้ยดงัภาพ 

 

 จากภาพดา้นบน ใหท้ าการสรา้งชื่อสไลดโ์ชวข์ึน้มาก่อน โดยการคลิกท่ีปุ่ ม “+ เพิ่มสไลดโ์ชวใ์หม่” หรือ “+ 

Add new slideshow” โดยจะมีกล่องขอ้ความใหก้รอกชื่อสไลดโ์ชวด์งัภาพดา้นล่าง 

 



 ตวัอย่างเช่น หากตอ้งการสรา้งสไลดโ์ชวช์ื่อ “โฆษณา” ใหก้รอกค าว่า “โฆษณา” ลงไป แลว้คลิกท่ีปุ่ ม “ส่ง

ขอ้มลู” หรือ “Submit” จากนัน้ระบบจะท าการสรา้งสไลดโ์ชวข์ึน้มาใหด้งัภาพ 

 

 
 

 ขัน้ตอนต่อไปคือการเลือกรูปภาพเขา้มาอยู่ในสไลดโ์ชว ์(กรณีท่ีมีชื่อสไลดโ์ชวจ์  านวนมาก ใหค้ลิกเลือกชื่อ

สไลดโ์ชวท่ี์ตอ้งการจดัการรูปภาพก่อน) โดยคลิกท่ีปุ่ ม “+ เลือกรูปภาพเขา้สไลดโ์ชว”์ หรือ “+ Add new image to 

slideshow” ซึ่งโปรแกรมจะท าการแสดงรายการรูปภาพขึน้มาใหเ้ลือกดงัภาพ (โดยใหค้ลิกท่ีปุ่ มเครื่องหมายถกูสี

เขียว เพื่อยืนยนัการเพิ่มภาพนีเ้ขา้สไลดโ์ชว)์ 

 
 



 จากนัน้เราสามารถตรวจสอบรายการรูปภาพท่ีอยู่ในสไลดโ์ชวไ์ด ้โดยหากตอ้งการน าภาพใดออกจาก

สไลดโ์ชวใ์หค้ลิกท่ีปุ่ ม กากบาท สีแดง ดงัภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 3: การอัพโหลดวิดีโอ 

 เลือกเมน ู“วิดีโอ” หรือ “Embedded Video” จากเมนดูา้นซา้ย ดงัภาพ 

 

 ก่อนท่ีเราจะสามารถอพัโหลดวิดีโอไดน้ัน้ จะตอ้งท าการสรา้งโฟลเดอรเ์พื่อจดัเก็บก่อน โดยคลิกท่ีปุ่ ม “+ 

สรา้งโฟลเดอรใ์หม่” หรือ “+ Add new folder” ดงัภาพดา้นบน จากนัน้โปรแกรมจะแสดงกล่องขอ้ความขึน้มาให้

กรอกชื่อโฟลเดอรท่ี์ตอ้งการสรา้งดงัภาพดา้นล่าง (เมื่อกรอกเสร็จใหค้ลิกปุ่ ม “ส่งขอ้มลู” หรือ “Submit”) 

 

 

 ตวัอย่างเช่น หากเราตอ้งการสรา้งโฟลเดอรช์ื่อ “Test” ก็ใหท้ าการกรอกค าว่า “Test” เขา้กล่องขอ้ความ

ดา้นบน จากนัน้คลิกปุ่ ม “ส่งขอ้มลู” ระบบก็จะท าการสรา้งโฟลเดอรข์ึน้มาใหม่ ดงัภาพ 



 

 หลงัจากท่ีเรามีโฟลเดอรเ์รียบรอ้ยแลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม “+ เพิม่วิดีโอใหม่” หรือ “+ Add new video” โดย

โปรแกรมจะท าการแสดงแบบฟอรม์ส าหรบัอพัโหลดวิดีโอ ดงัภาพดา้นล่าง 

 โดยใหค้ลิกท่ีกล่องอพัโหลดเพื่อเลือกไฟลว์ิดีโอ หรือลากไฟลว์ิดีโอเขา้มาไวใ้นกล่อง (รอจนกระทั่งแถบอพั

โหลดวิดีโอเสร็จแลว้ จึงจะสามารถกดปุ่ ม “ส่งขอ้มลู” หรือ “Submit” ได)้ 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 4: การสร้างวิดีโอเพลยล์สิต ์

 คลิกเมน ู“วิดีโอเพลยลิ์สต”์ จากเมนดูา้นซา้ยมือ ดงัภาพ 

 

 จากภาพดา้นบน ใหค้ลิกปุ่ ม “+ สรา้งเพลยลิ์สตใ์หม่” หรือ “+ Add new playlist” จะมีกล่องขอ้ความ

ขึน้มาใหเ้รากรอกชื่อเพลยลิ์สตท่ี์ตอ้งการ โดยเมื่อกรอกชือ่เพลยลิ์สตเ์รียบรอ้ยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ ม “ส่งขอ้มลู” หรือ 

“Submit” 

 

 

 



 ระบบจะท าการสรา้งเพลยลิ์สตต์ามชื่อท่ีเรากรอกเขา้ไปดงัภาพ ซึ่งจากนัน้จะเขา้สู่ขัน้ตอนการเพิ่มวิดีโอ

เขา้สู่เพลยลิ์สต ์โดยการคลิกปุ่ ม “+ เลือกวิดีโอเขา้มาในเพลยลิ์สต”์ หรือ “+ Choose video to this playlist” ดงั

ภาพ 

 

 โปรแกรมจะท าการแสดงรายชื่อวิดีโอขึน้มาใหเ้ลือก โดยหากตอ้งการเลือกวิดีโอใด ใหค้ลิกท่ีปุ่ มสีเขียว

เครื่องหมายถกู  

 

 

 



 ตวัอย่างเช่น เราไดเ้ลือกวิดีโอเพียง 1 วิดีโอ โปรแกรมก็จะท าการสรุปจ านวนวิดีโอ และระยะเวลารวมต่อ

การเล่น 1 ลปูของเพลยลิ์สตส์รุปไวใ้ห ้โดยหากตอ้งการน าเอาวิดีโอออกใหค้ลิกปุ่ มกากบาทสีแดง ดงัภาพดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 5: การสร้างแคมเปญ เพื่อแบง่หน้าจอออกเป็น 2 สว่น (ด้านขวาแสดงสไลดโ์ชว ์ด้านซ้าย
แสดงวดิีโอเพลยล์ิสต)์ 

 คลิกเมน ู“แคมเปญ” หรือ “Campaign” ท่ีเมนดูา้นซา้ยมือ ดงัภาพ 

 

 ท าการสรา้งแคมเปญ โดยคลิกปุ่ ม “+ สรา้งแคมเปญใหม่” หรือ “+ Create new campaign” โดย

โปรแกรมจะแสดงแบบฟอรม์ส าหรบัสรา้งแคมเปญขึน้มา ซึ่งมีทัง้หมด 3 ขัน้ตอนดงันี ้

1. ก าหนดชื่อแคมเปญ 

2. เลือกรูปแบบของหนา้จอแสดงผล (แนวตัง้ แนวนอน จตัรุสั) 

3. ก าหนดอตัราส่วนของหนา้จอ โดยจะตอ้งสอดคลอ้งกบัรูปแบบของหนา้จอแสดงผล ซึ่งโดยปกติจะเป็น

อตัราส่วน 16:9 ส าหรบัจอแนวนอน และ 9:16 ส าหรบัจอแนวตัง้ 

 

 



 

 



 

 เมื่อเลือกอตัราส่วนของหนา้จอเรียบรอ้ยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ ม “ส่งขอ้มลู” หรือ “Submit” โดยโปรแกรมจะท า

การสรา้งแคมเปญดว้ยเลยเ์อาทเ์ปล่า ๆ ขึน้มาดงัภาพ 

 

 เราจะเร่ิมดว้ยการสรา้ง Layer (หรือ Block) แรกขึน้มาเพื่อแสดงภาพสไลดโ์ชวด์า้นขวามือของหนา้จอ 

โดยคลิกปุ่ ม “+ สรา้ง Block เพิ่ม” หรอื “+ Create a new block” โดยโปรแกรมจะแสดงแบบฟอรม์การสรา้ง 

Layer หรือสรา้ง Block ดงัภาพ 

 

 



 

 จากภาพดา้นบน ใหเ้ลือกประเภทเนือ้หา (Content) เป็น Slideshow (ภาพสไลดโ์ชว)์ จากนัน้คลิกปุ่ ม 

“ถดัไป” หรือ “Next” เพื่อไปยงัขัน้ตอนท่ี 2 ดงัภาพ 

 

 ในแต่ละประเภทเนือ้หา หรือประเภท Content จะมีการตัง้ค่าท่ีแตกต่างกนัไป ซึ่งภาพดา้นบนเป็นการตัง้

ค่าส าหรบัเนือ้หาประเภทสไลดโ์ชว ์หรือ Slideshow โดยใหเ้ลือกชื่อสไลดโ์ชวท่ี์ตอ้งการแสดง (ในสญัลกัษณ์



หมายเลข 8) จากนัน้ท าการก าหนดสีพืน้หลงั (ในสญัลกัษณห์มายเลข 9) เลือกรูปแบบ Effect การเปล่ียนภาพแต่

ละภาพ (ในสญัลกัษณห์มายเลข 10) เลือกทิศทางการสไลดข์องภาพ (ในสญัลกัษณห์มายเลข 11) ก าหนด

ระยะเวลาต่อภาพท่ีแสดง (หน่วยวินาที) (ในสญัลกัษณห์มายเลข 12) และสดุทา้ยคือเลือกรูปแบบการแสดงผล 

(ในสญัลกัษณห์มายเลข 13) ซึ่งรูปแบบการแสดงผล เราสามารถก าหนดไดว้่าตอ้งการใหภ้าพแสดงแบบ Crop 

หรือแสดงตามภาพตน้ฉบบั ฯลฯ 

 หลงัจากตัง้ค่าเรียบรอ้ยแลว้ใหค้ลิกปุ่ ม “ส่งขอ้มลู” หรือ “Submit” เพื่อยืนยนัการสรา้ง Layer หรอื Block 

โดยจากนัน้โปรแกรมก็จะท าการสรา้ง Layer หรือ Block ขึน้มาดงัภาพ 

 

 จากภาพดา้นบน ใหใ้ชเ้มาสล์าก Layer หรือ Block ไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการพรอ้มทัง้ขยายขนาดของ 

Block ตามตอ้งการเช่นกนั (ซึ่งในโจทยนี์ ้เป็นการแนะน าขัน้ตอนการแบ่งหนา้จอแบบครึง่ซา้ยครึง่ขวา ดงันัน้ให้

ลาก Layer / Block ไปยงัดา้นขวา และท าการขยายขนาดของ Layer / Block ใหไ้ดค้รึง่หน่ึงของหนา้จอ ดงัภาพ

ดา้นล่าง) 



 

 

 ถดัมาจะเป็นการสรา้ง Layer / Block อีกอนัหน่ึงเพื่อแสดงวิดีโอเพลยลิ์สตด์า้นซา้ยของหนา้จอ โดยคลิกท่ี

ปุ่ ม “+ สรา้ง Block เพิ่ม” หรือ “+ Create a new block” อีกครัง้หน่ึง ดงัภาพ 

 



 โปรแกรมจะแสดงแบบฟอรม์การสรา้ง Layer / Block ขึน้มาอีกครัง้ โดยครัง้นีใ้หเ้ปล่ียนจากการเลือก 

Slideshow (สไลดโ์ชว)์ เป็น Video Playlist (วิดีโอเพลยลิ์สต)์ ดงัภาพดา้นล่าง (จากนัน้กดปุ่ ม “ถดัไป” หรือ 

“Next”) 

 

 โปรแกรมก็จะท าการแสดงการตัง้ค่าของประเภทเนือ้หาของ Video Playlist ขึน้มาในขัน้ตอนท่ี 2 ดงัภาพ

ดา้นล่างนี ้

 



 

 ใหท้ าการเลือกชื่อวิดีโอเพลยลิ์สต ์(ท่ีเราจดัเตรียมไว)้ (ในสญัลกัษณห์มายเลข 18) และปรบัแต่งสีพืน้หลัง 

(ในสญัลกัษณห์มายเลข 19) โดยหากตอ้งการสั่งใหปิ้ดเสียงวิดีโอใหค้ลิกท่ี “ปิดเสียงวิดีโอ” หรือ “Mute”  

 และส่วนสดุทา้ยในสญัลกัษณห์มายเลข 20 คือการก าหนดรูปแบบการแสดงผลของวิดีโอ โดยสามารถสั่ง

ใหท้ าการ Crop วิดีโอ หรือแสดงผลวิดีโอตามตน้ฉบบัได ้

 หลงัจากตัง้ค่าเรียบรอ้ยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ ม “ส่งขอ้มลู” หรือ “Submit” เพื่อยืนยนัการสรา้ง Layer / Block 

ใหม่นี ้ซึ่งโปรแกรมก็จะท าการสรา้ง Layer / Block ใหม่ขึน้มาดงัภาพดา้นล่าง 



 

 ใหท้ าการเล่ือน Layer / Block ไปยงัดา้นซา้ย และขยายขนาดของ Layer / Block เป็นอีกครึง่หน่ึงของ

หนา้จอ ดงัภาพ 

 

 เพียงเท่านี ้เราก็สามารถสรา้งหนา้จอโฆษณาแบบแบ่งหนา้จอออกเป็นหลาย ๆ ส่วนเรียบรอ้ยแลว้ 



ขั้นตอนที่ 6: การสั่งการแสดงผลแคมเปญ (Campaign) ไปยังเคร่ืองปลายทาง (Display) 

 คลิกปุ่ ม “สั่งการแสดงผล” ดงัภาพดา้นล่าง 

 

โปรแกรมจะแสดงแบบฟอรม์การสั่งการแสดงผล โดยแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน โดย ขัน้ตอนท่ี 1 ใหเ้ลือกรายชื่อ 

Player ท่ีตอ้งการสั่งการ (หากมีการแบ่งกลุ่ม ใหเ้ลือกชื่อ Station ท่ีตอ้งการ) โดยวิธีการเลือกคือใหค้ลิกท่ีปุ่ มหนา้

ชื่อ Player ใหม้ีสถานะเป็น “On” สีน า้เงิน ดงัภาพดา้นล่าง 

 

 

 



ขัน้ตอนถดัมาคือการก าหนดว่าตอ้งการสั่งแสดงผลแบบทนัที หรือตัง้เวลาล่วงหนา้ (ในช่วงทดสอบ แนะน า

ใหเ้ลือกเป็นใชง้านทนัที) 

 

 ขัน้ตอนสดุทา้ยคือการยืนยนัการเลือก หรือการตัง้ค่าของเรา โดยโปรแกรมจะสรุปใหเ้ราเห็นว่าเราไดเ้ลือก

ชื่อ Player หรือ Station ใดในการสั่งการบา้ง และสั่งการแบบไหน ทนัที หรือตัง้เวลาล่วงหนา้ 

 

 



หลงัจากสั่งการแสดงผลเรียบรอ้ยแลว้ โปรแกรมจะแสดงขอ้ความใหเ้ห็นว่าระบบไดส้ั่งการแสดงผลไปยงั 

Player หรือ Station เรียบรอ้ยแลว้ 

 

โดยตอ้งแน่ใจว่าเครื่องนัน้ ๆ ท่ีเราสั่งการแสดงผลไป มีสถานะออนไลนอ์ยู่ (สามารถเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต

ได)้ และอาจจะตอ้งใชเ้วลารอภายใน 1 นาที ในการรบัค าสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 


