
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เร่ือง  การออกแบบและพัฒนาส่ือมีเดียด้วยโปรแกรม  Canva 

     โปรแกรม  Canva คือ เวบ็ไซตท์ี่ให้บริการส าหรับการสร้างแพลตฟอร์มที่ใชส้ าหรับสร้างอาร์ทเวิร์ค 
กราฟฟิคสวยๆเพ่ือน าไปใชใ้นรูปแบบต่างๆ อยา่งง่าย ส าหรับคนที่ไม่มีพ้ืนฐานทางดา้นศิลปะเลยก็ใชไ้ด ้ไม่

ว่าจะเป็นงานโปสเตอร์ แบนเนอร์ ท าพรีเซนเทชั่น โฆษณาอินสตาแกรม เฟซบุ๊ค หนา้ปกคลิปยทููป แบน
เนอร์ส าหรับเวบ็ไซต ์ ซ่ึงโปรแกรมจะมี Template ส าเร็จรูปให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบ เราเพียงแต่เลือก

รูปแบบและปรับวตัถุหรือเพ่ิมเติมวตัถุให้ตรงกบัความตอ้งการ  ก็สามารถสร้างงานออกแบบไดด้ว้ยตนเอง  

และที่ส าคญัคอื สามารถใชง้านไดฟ้รี นอกจากเวบ็ไซต ์canva แลว้ ก็ยงัมีเวอร์ชัน่ application บนมือถอืให้
ใชง้านไดง้่ายๆ แลว้ก็สะดวกดว้ยนะคะ ไม่ตอ้งพกโน๊ตบุ๊ค สามารถท างานไดต้ลอดเวลา ที่ชอบอีกอยา่งคือ

ส่วนของ Blog ที่มีขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในเร่ืองของดีไซน์และเร่ืองธุรกิจ 

วิธีการใช้งาน   

1. เขา้สู่เวบ็ไซต ์ www.canva.com  จะปรากฏหนา้จอดงัรูป 

 

เมื่อเขา้สู่เวบ็ไซต ์Canva แลว้ก่อนเขา้สู่เวบ็ไซตเ์พ่ือสร้างช้ินงาน เราจะตอ้งท าการ Login หรือ 

สมคัรเป็นสมาชิกเวบ็ไซตก์่อน ซ่ึงการสมคัรสมาชิกมีหลายแบบ เช่น เขา้ดว้ย User Google , Facebook หรือ 
E-Mail โดยเลือกเมนูเขา้สู่ระบบ สมคัรใชง้านดว้ย Google , สมคัรใชง้านดว้ย Facebook , สมคัรใชง้านดว้ย

อีเมล 



 

 ส าหรับการออกแบบน้ีจะใช ้Facebook ในการ login เขา้สู่ระบบ หากเรา Login Facebook ใน พีซีจะ

ปรากฏช่ือ Facebook ของเรา ให้คลิกที่ปุ่ ม  ด าเนินการต่อในช่ือที่ล๊อคอิน  โดยให้เราคลิกที่ปุ่ ม สมคัรใชง้าน
ดว้ย Facebook จะปรากฏหนา้จอดงัรูป 

 



ให้คลิกที่ปุ่ ม ด าเนินการต่อในช่ือ....... จะปรากฏหนา้จอเพ่ือเร่ิมการออกแบบ โดยในขั้นตอนน้ี

โปรแกรมจะถามผูใ้ชง้านว่าผูใ้ชง้านเป็นใครและจะใชง้านประเภทอะไร “คุณตอ้งการใช ้Canva เพื่ออะไร”   
เพ่ือที่โปรแกรมจะแนะน ารูปแบบของช้ินงานให้ตรงกบัความตอ้งการกบัผูใ้ชง้านไดท้นัที ซ่ึงจะมีรูปแบบ

ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้านขึ้นมา  

จากตวัอยา่งให้ผูใ้ชง้านเลือกรูปแบบ  ธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงเราจะใชส้ าหรับการออกแบบเพื่อน าไป

เปิดร้านคา้และสร้างร้านคา้ของตนเอง 

 

 
 
จากนั้นโปรแกรมจะเขา้สู่หนา้จอตั้งค่าดงัรูป  

 

คลิกเลือกรูปแบบของการสร้างแบบที่ตอ้งการเพื่อให้โปรแกรมเลือกรูปแบบตามที่ผูใ้ชต้อ้งการ 



ในหนา้จะตั้งค่าเก่ียวกบัช่ือทีม ผูเ้รียนจะตั้งก็ไดไ้ม่ตั้งก็ได ้ 
- ตั้งค่าเสร็จแลว้กด “ด าเนินการต่อ” 
- ไม่ตั้งค่ากด “ข้าม” 

 

 
 
ในหนา้น้ีเป็นการโฆษณา กด “ไว้ทีหลัง” 

 
 
ในหนา้น้ีให้กด “ข้าม”   
จากนั้นโปรแกรมจะเขา้สู่หนา้จอหลกัของโปรแกรมดงัรูป  
 



 
 

หลงัจากนั้นพิมพรู์ปแบบของการออกแบบที่ตอ้งการ จะปรากฏหนา้จอของช้ินงานขึ้นมาให้เลือก

รูปแบบที่ตอ้งการ  จากตวัอยา่งเราจะสร้างภาพหนา้ปกของ Facebook เราก็พิมพข์อ้ความ facebook ลงบน
แถบการคน้หาช้ินงาน การออกแบบที่เก่ียวขอ้งกบั facebook จะปรากฏเป็นหัวขอ้ขึ้นมาทนัที ให้เราเลือก

รูปแบบที่ตอ้งการสร้างในที่น้ีให้เลือกภาพหนา้ปก facebook   โดยการคลิกเมาส์รูปแบบที่ตอ้งการ จะปรากฏ

หนา้จอดงัน้ี 

 



ให้เราเลือกภาพหนา้ปกที่ตอ้งการโดยเลือกจากรูปแบบของ Template หรือชุดรูปแบบส าเร็จรูป โดย
ให้เลือกมา 1 รูปแบบ รูปแบบใดก็ได ้ซ่ึงเราสามารถปรับแต่งรูปแบบยอ่ยหรือ ใส่ขอ้ความเพ่ิมไดภ้ายหลงั   
 

 

ให้เราเลือกรูปแบบที่ตอ้งการโดยการคลิกเลือกรูปแบบจะปรากฏหนา้ต่างส าหรับการปรับแต่ง

รูปแบบ และโปรแกรมส าหรับการใส่วตัถุต่าง ๆ ในช้ินงานตามที่เลือก  หรือเป็นหนา้เมนูหลกัส าหรับการ

ตกแต่งของโปรแกรมเลย  ดงัรูป 

 

เมื่อเขา้สู่หนา้จอหลกัของการปรับแต่งช้ินงาน และแทรกวตัถุต่างๆ เพ่ิมลงไป ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   

 

 



 

 

 

 

การเปลี่ยนแม่แบบ หรือ Template  

        หากตอ้งการปรับเปลี่ยนชุดแม่แบบในช้ินงานของเราสามารถท าไดโ้ดยการคลิกเลือกไอคอน แม่แบบ

ดา้นซ้ายมือ จากนั้นเลือกชุดแม่แบบที่ตอ้งการ  จะปรากฏแม่แบบที่เราเลือกใหม่ให้ปรับแต่งดงัรูป  

 

 

 

แถบเคร่ืองมือ หรือ Properties ของคุณสมบตัิของวตัถุที่

เราคลิกเมาส์เลือก  จะปรับเปลี่ยนตามส่ิงที่เราคลิก 

ค าส่ัง ดาวน์โหลด ส าหรับบนัทึกช้ินงาน 
เพื่อน าไปใชใ้นรูปแบบต่าง ๆ  

พ้ืนท่ีท างานของโปรแกรม Canva  

เมนูส าหรับแทรกและปรับแต่งวตัถุต่าง ๆ เพ่ิมเติมในช้ินงาน 
แถบสถานะบอกขนาดของมมุมองในการท างาน
และจ านวนแผ่นของช้ินงาน 

 คลิกเลือกไอคอน แม่แบบ   เลือกแม่แบบที่ตอ้งการ   

แม่แบบที่เลือกจะปรากฏบนพืน้ที่ท  างาน   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เร่ือง..การแทรกและปรับแต่งช้ินงานด้วยวัตถุต่างๆ ในโปรแกรม canva 

การแทรกภาพถ่าย   

       เราสามารถแทรกภาพถ่ายของโปรแกรมไดจ้ากไอคอน ภาพถา่ย แลว้คลิกเมาส์เลือกไฟลรู์ปภาพที่

ตอ้งการ   รูปภาพที่โปรแกรมมีให้จะปรากฏบนช้ินงานให้เราปรับแต่ง โดยสามารถพิมพค์ าที่ตอ้งการคน้หา

รูปภาพที่ตอ้งการไดต้รง เมนู คน้หาภาพถ่ายหลายลา้นภาพ แต่การใชง้านให้เลือกใช้ภาพที่ฟรีเท่านั้น หากมี

สัญลกัษณ์ $  แสดงว่าตอ้งซ้ือหรือเสียเงินเท่านั้น  ซ่ึงเราสามารถแทรกไฟลรู์ปภาพในช้ินงานได ้แต่เวลา

ดาวน์โหลด หรือบนัทึกเป็นไฟลต์่าง ๆ โปรแกรมจะให้เราช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต เพื่อท าการบนัทึก   

 

 

 

 

เลือกรูปที่ตอ้งการ   

 คลิกเลือกไอคอน เพ่ิมเติม   เลือก เพ่ิมเติม  

รูปภาพจะปรากฏบนพ้ืนที่ท างาน     



การปรับแต่งรูปภาพ 
        เมื่อเราแทรกรูปภาพบพ้ืนที่ท างานแลว้  สามารถปรับแต่งไดห้ลากหลายค าส่ัง    โดยการคลิกเมาส์ที่
รูปภาพจะปรากฏเมนู Properties หรือคุณสมบติัของรูปภาพขึ้นมาให้เราปรับแต่ง  ซ่ึงการปรับแต่งให้เราคลิก
เมาส์ที่เมนูอีกคร้ังจะปรากฏเมนูยอ่ยของค าส่ังนั้นขึ้นมาเพ่ือปรับแต่ง   
 
 

 

 

 

 

นอกจากน้ีโปรแกรมยงัสามารถปรับแต่งค าส่ังต่างๆ เพ่ิมเติมไดอ้ีกโดยการคลิกเมาส์ทางขวาของ

รูปภาพจะปรากฏป๊อปอพัเมนูซ่ึงเป็นค าส่ังยอ่ยของการท างานกบัรูปภาพ เพ่ือให้เราสามารถปรับค าส่ังต่างๆ
ได ้เช่น การจดัล าดบัการวางของวตัถุต่างๆกบัรูปภาพ , การลบ ,การคดัลอก เป็นตน้ 

 

 คลิกเลือกรูปภาพที่ตอ้งการปรับแต่ง  

 เมนูค าส่ัง Properties ของรูปภาพ จะปรากฏขึ้น 

 เมนูค าส่ังยอ่ยเมื่อเราคลิกเลือกค าส่ังของ Properties ซ่ึงจะ

มีค าส่ังยอ่ยที่แตกต่างกนัในแต่ละค าส่ัง   



การแทรกองค์ประกอบ หรือ วัตถุต่าง ๆ เพิ่มเติม 
        ส าหรับเมนูน้ีจะเป็นการแทรกวตัถุ หรือ รูปทรงต่าง ๆ  ประกอบการสร้างช้ินงาน  โดยให้เราคลิกที่
ไอคอน  องคป์ระกอบ ดา้นซ้ายมือ จะปรากฏวตัถุที่เป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่น กรอบ , สต๊ิกเกอร์ , แผนภูมิ , การ
ไล่เฉดสี ฯ  โดยให้เราคลิกเมาส์เลือกรูปทรงที่ตอ้งการ  จากนั้นจะปรากฏรูปทรงในพ้ืนที่ท างาน   ดงัรูป   
 
 

 
 
 
 

 
เราสามารถปรับแต่งวตัถุหรือรูปทรงที่แทรกลงในช้ินงานไดโ้ดยการคลิกเมาส์เลือกวตัถุที่ตอ้งการ

จากนั้นจะปรากฏเมนูของคุณสมบติัหรือ Properties ของวตัถุที่แทรก เพื่อให้เราปรับแต่งไดต้ามตอ้งการ 

 คลิกเลือกไอคอนองคป์ระกอบ 

 เลือก รูปทรงที่ตอ้งการ    

 รูปทรงจะปรากฏบนพ้ืนที่ท างาน     



การแทรกข้อความ  
        ส าหรับการแทรกขอ้ความเพ่ิมเติมในช้ินงานสามารถท าได้โดยการคลิกไอคอน  ข้อความ ทางด้าน
ซ้ายมือ จากนั้นจะปรากฏกรอบตวัเลือกของการแทรกขอ้ความส าเร็จรูป รวมทั้งกรอบขอ้ความที่สามารถใส่
ขอ้ความ หรือตวัอกัษรลงไปในกรอบขอ้ความได ้ ดงัรูป 
 
 
 

 
 

 
เราสามารถปรับแต่งการแทรกข้อความ ที่แทรกลงในช้ินงานได้โดยการคลิกเมาส์เลือกกล่อง

ขอ้ความที่ตอ้งการจากนั้นจะปรากฏเมนูของคุณสมบติัหรือ Properties ของกล่องขอ้ความ  
 

 คลิกเลือกไอคขอ้ความ  เลือก ขอ้ความที่ตอ้งการ    
 จะปรากฏขอ้ความที่เลือกบนช้ินงานหรือ

พิมพข์อ้ความที่ตอ้งการได ้    



การแทรกวีดีโอ  
        ส าหรับการแทรกวีดีโอในช้ินงานสามารถท าไดโ้ดยการคลิกไอคอน  วีดีโอ ทางดา้นซ้ายมือ จากนั้นจะ
ปรากฏกรอบตวัเลือกของการแทรกวีดีโอส าเร็จรูป   ซ่ึงจะมีวีดีโอตวัอยา่งในโปรแกรมปรากฏขึ้นมา ให้เรา

เลือกวีดีโอที่ตอ้งการแทรกในช้ินงาน แลว้ท าการปรับแต่ง 

 

 

 

 

 คลิกเลือกไอคอน เพ่ิมเติม  เลือกเมนู วีดีโอ  

 เลือก วีดีโอ ที่ตอ้งการ     จะปรากฏวีดีโอที่เลือกบนช้ินงาน สามารถกดปุ่ ม Play  เพื่อเล่นวีดีโอ   



 

     ส าหรับการปรับแต่ง วีดีโอ ที่แทรกในช้ินงาน สามารถคลิกทีก่รอบวีดีโอ จะปรากฏเมนูของคณุสมบติั

หรือ Properties ของวีดีโอ แลว้มีค าส่ังส าหรับการปรับแต่ง 

การปรับพืน้หลัง  
        ส าหรับการปรับพ้ืนหลงั  เราสามารถปรับให้รูปภาพ หรือ สีของพ้ืนหลงัช้ินงาน ปรับเปลี่ยนไปตาม

ตอ้งการได ้  โดยการคลิกที่เมนู พ้ืนหลงั  จะปรากฏรูปแบบของพ้ืนหลงัที่เราสามารถปรับได ้ โดยมีกรอบ
ค าส่ังปรากฏขึ้นมา  โดยการปรับพ้ืนหลงัน้ีสามารถปรับได ้2 รูปแบบคือ สีพ้ืน และรูปภาพ  เมื่อเราเลือก

รูปแบบที่ตอ้งการแลว้จะเปลี่ยนพ้ืนหลงัให้กบัช้ินงานทนัท ี

 

 

 

 คลิกเลือกไอคอน เพ่ิมเติม  เลือกเมนู พ้ืนหลงั 



 

 

 

 

     เมื่อเปลี่ยนพ้ืนหลงัแลว้เราสามารถปรับแต่งรูปแบบไดโ้ดยดูที่ค  าส่ัง  เมนูของคุณสมบติัหรือ Properties 

ของพ้ืนหลงัเพ่ือการปรับแต่งได ้

 

 

 

 

 เลือก พ้ืนหลงัที่ตอ้งการ    
 พ้ืนหลงัของช้ินงานจะปรับตามรูปแบบ
พ้ืนหลงัในส่วนที่เราเลือก 



เร่ือง.. การน าไฟล์ที่ออกแบบด้วยโปรแกรม Canva ไปใช้งาน 

การอปัโหลด 
        การอปัโหลด เป็นการอพัโหลดไฟล ์รูปภาพ และไฟลวี์ดีโอ ลงบนช้ินงานได ้ โดยการคลิกที่ไอคอน  

อพัโหลด  จะปรากฏเมนูยอ่ย อปัโหลดรูปภาพ หรือ วีดีโอ  ให้คลิกเลือกไฟลรู์ปภาพ หรือ วีดีโอ แลว้ไฟลท์ี่
ตอ้งการจะอพัโหลดมายงัเมนู  จากนั้นให้คลิกเลอืกไฟลรู์ปภาพมาวางบนต าแหน่งของช้ินงานแลว้ปรับแต่ง 

z 

 

 

 

 

 คลิกเลอืกไอคอนอพัโหลด 

 เลือก รูปแบบที่ตอ้งการอพัโหลด  

 เม่ือเลือกรูปภาพ หรือ วีดีโอ อปัโหลดขึ้นในหัวขอ้ 

 อปัโหลด จะปรากฏรูปภาพในต าแหน่งน้ี 

 ลากรูปภาพที่อพัโหลดมาวางบนพื้นที่

ท  างาน และปรับแต่ง   

 ปรับแต่งรูปภาพ หรือ วีดีโอ จากเมนู Properties   



เราสามารถปรับแต่งรูปภาพ หรือ วีดีโอ  ที่แทรกลงในช้ินงานไดโ้ดยการคลิกเมาส์ที่รูปภาพ หรือ 

วีดีโอ  จะปรากฏเมนูของคุณสมบตัิหรือ Properties ของรูปภาพที่บริเวณดา้นบนของช้ินงานเพ่ือให้เรา

ปรับแต่ง  ให้คลิกที่เมนูเพ่ือปรับแต่งในเมนูยอ่ยของค าส่ัง  

การเพ่ิมหน้ากระดาษส าหรับสร้างช้ินงานเพ่ิม 
       หากตอ้งการเพ่ิมหนา้กระดาษส าหรับสร้างช้ินงาน สามารถท าไดโ้ดยคลิกที่ปุ่ ม + เพิ่มหน้าใหม่   

จะปรากฏหนา้กระดาษเพ่ิมในช้ินงาน 

 

 

หนา้กระดาษจะปรากฏบนช้ินงานดงัรูป  

 

 

คลิก + เพิ่มหน้าใหม่  จะปรากฏหนา้กระดาษเพ่ิมในช้ินงาน   



การใช้ค าส่ังส าหรับมุมมอง 
        เมื่อเราเพ่ิมหนา้กระดาษหลายๆ หนา้กระดาษ หรือท างานในช้ินงานที่มีวตัถุต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น  เรา
อาจจะตอ้งควบคุมวตัถุต่าง ๆ ผ่านค าส่ังมุมมองของโปรแกรมเพ่ือจดัการกบัวตัถุนั้น ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี   โดย

ค าส่ังน้ีจะอยูมุ่มขวาของสไลด ์ จะมีส่วนประกอบหลกั ๆ อยู ่3 ไอคอน  ดงัน้ี 

 

    ปุ่ ม ย่อ / ขยาย  ใชก้  าหนดขนาดของมุมมองของสไลดท์ี่เราท างาน  
 

    ปุ่ ม ผู้จัดการหน้าเพจ  ใช้ส าหรับเลือกและดูภาพตวัอย่างของสไลดท์ี่ปรากฏในช้ินงานทั้งหมด   
                                         เพื่อที่จะไดจ้ดัการกบัสไลดเ์ช่น ยา้ย ลบ หรือดูภาพรวมของสไลดไ์ด ้ 

 
    ปุ่ ม ดูแบบเต็มจอ  ใชส้ าหรับขยายหนา้สไลดใ์ห้เต็มหนา้จอ  โดยกดปุ่ มปิดเมื่อออกจากหนา้ต่าง 
                                  เต็มจอ 

 
การใช้ค าส่ังไฟล์ส าหรับควบคุมการท างานของไฟล์ในช้ินงาน   

ในค าส่ังยอ่ยของเมนูไฟล ์ จะมีเมนูที่ใชส้ าหรับการควบคุมการท างานหลกัของโปรแกรม ไดแ้ก 

- สร้างงานออกแบบใหม่  
ปุ่ มส าหรับการสร้างช้ินงานขึ้นมาใหม่ เมื่อเลือกค าส่ังจะปรากฏรูปแบบของการออกแบช้ินงาน หาก

ตอ้งการเพ่ิมหรือสร้างงานออกแบบ สามารถคลกิเลือกค าส่ังแลว้เลือกรูปแบบงานออกแบบที่
ตอ้งการไดท้นัที หรือสามารถก าหนดขนาดของช้ินงานไดเ้องโดยการคลิกที่ขนาดทีก่  าหนดเอง 

 



- แสดงขอบหน้ากระดาษ  ใช้ก าหนดขนาดขอบ   
ค าสั่งน้ีจะแสดงเส้นขอบของหนา้กระดาษ เพื่อการก าหนดการวางของวตัถุ เมื่อใชค้  าสั่ง
จะปรากฏเส้นประเป็นกรอบส่ีเหลี่ยมขึ้นมาแสดงขอบเขตของช้ินงานดงัรูป   

 

 
 

- ค าส่ังส าหรับการบันทึก   
เมื่อท างานเพ่ิมเติมในโปรแกรม Canva เรียบร้อยแลว้สามารถบนัทึกเพื่อเก็บงานต่าง ๆ ไวใ้น
โปรแกรมไดจ้ากปุ่ มบนัทึก หรือ สามารถเก็บเป็นโฟลเดอร์คือคลิกที่ค  าส่ัง บนัทึกลงในโฟลเดอร์ 
รวมทั้งสร้างส าเนาของไฟลง์าน   

 



การน าไฟล์จาก Canva ไปใช้งาน 

 

        ส าหรับการน าไฟลจ์ากโปรแกรม Canva ไปใช ้ เราสามารถบนัทึกเป็นไฟลต์่าง ๆ และ น าไปใชโ้ดย
การดาวน์โหลด หรือ แชร์ไฟลแ์ละน าไปใชร่้วมกบัโปรแกรมต่าง ๆ โดยวิธีการใชค้ าส่ังให้คลิกเมาส์เลือก
ค าส่ัง ดาวน์โหลด บนปุ่ ม ดาวน์โหลด จะปรากฏหนา้เมนูส าหรับเลือกค าส่ังอีกคร้ังหน่ึง ให้เลือกรูปแบบ
ของการใชง้านการน าไปใชท้ี่หลากหลาย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

การดาวน์โหลดเป็นไฟล์   
      การน าไปใชท้ี่เป็นการดาวน์โหลดเป็นไฟลส์ามารถท าไดห้ลากหลายรูปแบบ ให้คลิกค าส่ัง ดาวน์โหลด
บนปุ่ มดา้นขวาบนของโปรแกรมจะปรากฏรูปแบบของการดาวน์โหลดที่ตอ้งการให้คลิกเมือกประเภทของ
การดาวน์โหลดที่ตอ้งการ 

 



ในตวัอยา่งจะเป็นการดาวน์โหลดไฟลท์ี่เป็นไฟลรู์ปภาพชนิด PNG จะ ปรากฏค าส่ังในการก าหนด
รายละเอียดเพ่ิมเติมของการบนัทึกไฟล ์PNG ดงัรูป 

 
ให้เราเลือกรูปแบบที่ตอ้งการแลว้ปรับแต่งรูปแบบยอ่ยของการบนัทึกไฟลแ์ต่ละชนิดตามตอ้งการ  

ในค าส่ังเลือกหนา้  จะเป็นการก าหนดหนา้ของช้ินงานที่ตอ้งการบนัทึกในกรณีที่เราสร้างไฟลท์ี่มีเอกสาร
มากกว่า 1 หนา้กระดาษขึ้นมา 

 



เมื่อก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ ม เสร็จแล้วเพ่ือเร่ิมการดาวน์โหลด 
จะปรากฏหนา้จอดงัรูป 

 
เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยจะเป็นไฟล ์zip บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้เรา unzip หรือท าการแยก

ไฟลก์อ่นการน าไปใช ้

 
เมื่อท าการ Unzip จะปรากฏหน้าปกที่เราไดส้ร้างบน Canva  เป็นไฟล์รูปภาพ PNG ตามที่เราเลือก  

จากตวัอยา่งสร้างหนา้ปก Facebook จ านวน 2 หนา้กระดาษ เมื่อดาวน์โหลดจะสามารถบนัทึกภาพเป็นไฟล์
ได ้2 ภาพดงัรูป 

 

แชร์ลิงก์     
      การน าไปใช้ในค าส่ัง แชร์ลิงก์ คือ ให้เราน าลิงก์ของช้ินงานคดัลอกเป็น URL ไปใชส้ าหรับการเช่ือมต่อ
ช้ินงานทางอินเตอร์เน็ต  โดยโปรแกรมจะสร้างลิงก์มาให้  เวลาใชง้านให้คลิกที่คดัลอกและน าไปวางเพ่ือใช้
งานต่อไป 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

วาง URL บน Address bar  

กด คดัลอก  



การบันทึกและช าระเงิน      
      ส าหรับการบนัทึก หรือ ดาวน์โหลด แลว้มีหัวขอ้ขึ้นว่า ช าระเงินและดาวน์โหลด  หมายถึง เรามีการใช้
คุณสมบติัของโปรแกรมที่ตอ้งมีการช าระเงิน หรือซ้ือเพ่ิมเติม ซ่ึงหากตอ้งการใชง้าน เราตอ้งกลบัไปช าระ
เงินหรือ น าวตัถุนั้นออกจากโปรแกรมกอ่นท าการบนัทึก 

 
 


