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มิติใหมในสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน และการแบงปน
(New Paradigm of  Collaborative  Learning and Sharing 
via Social Network)

หลักการและเหตุผล
- ระบบการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ไดมีการพัฒนารูปแบบที่
เหมาะสมตามสภาพแวดลอมและปจจัยที ่สนับสนุนในปจจุบันที ่หลากหลาย   
ประกอบไปดวย ผูสอน ผูเรียน การจัดการและรูปแบบการเรียนการสอนบน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเรียนรู โดยใชเครื่องมือสนับสนุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT : Information and Communication 
Technology) ทำใหเกิดแนวคิดและแนวทางดานทฤษฎีและเชิงปฏิบัติมากมาย 
ในปจจุบันมีการประยุกตใชบริการสื่อสังคมออนไลนสำหรับการจัดการเรียนรู 
ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานการเรียนการสอนครั้งใหญ โดยที่ทั้งผู
เรียนและผูสอนสามารถใชงานเนื้อหาบทเรียน (Content) ไดสะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น โดยเสียคาใชจายนอยลงหรือไมมีคาใชจาย
- สิ่งที่ตองคำนึงถึงในสภาวการณ  ดานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
ประเทศไทยก็คือ ปจจัยของสภาพความพรอมของแตละสถานศึกษาที่แตกตางกัน
และมีขอจำกัดดานงบประมาณสนับสนุน ทำใหเกิดแนวคิดเพื่อเสวนาแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนองคความรูเชิงบูรณาการที่ครอบคลุม  การจัดการรูปแบบ
การเรียน การสอนและการพัฒนาผูสอนบนสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู โดยประยุกตใชงานชุดเครื่องมือที่มีการใชงานทรัพยากรตาง  ๆ เพื่อสรางสื่อ
ประกอบการเรียน การสอนอยางรวดเร็วแบบไมมีคาใชจาย บนระบบการประมวล
ผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing System) ผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต
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วัตถุประสงค
- ๑.  เพื่อใหบุคลากรในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ทราบถึง
สภาวการณดานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสงตอในระดับ
อุดมศึกษาของประเทศไทย 
- ๒. เพื่อใหเกิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนองคความ
รูเชิงบูรณาการที่ครอบคลุม การจัดการรูปแบบการเรียน การสอน และการพัฒนา
ผูสอน   บนสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเรียนรู 
- ๓.  เพื่อใหรับทราบ แนวทางการประยุกตใชงานการบริการสื่อสังคม
ออนไลนสำหรับการจัดการเรียนรู บนระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ  
(Cloud Computing System)
- ๔.  เพื่อใหเกิดแนวคิดการประยุกตใชงานชุดเครื่องมือที่มีการใชงาน
ทรัพยากรตางๆ เพื่อสรางสื่อประกอบการเรียน การสอนอยางรวดเร็วแบบไมมีคา
ใชจาย บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

เปาหมายโครงการ
- ๑. เพื่อใหบุคลากรดานการศึกษาไดรับทราบสภาวการณดานการศึกษา 
และสามารถแลกเปลี่ยนความรูเชิงบูรณาการบนสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู
- ๒. เพื่อใหบุคลากรดานการศึกษาไดรับทราบแนวทางการประยุกตใชงาน
เชิงปฏิบัติ ดานบริการสื่อสังคมออนไลนสำหรับการจัดการเรียนรู
- ๓. เพื่อใหบุคลากรดานการศึกษาไดประยุกตใชงานชุดเครื่องมือเพื่อสราง
สื่อประกอบการเรียน การสอนอยางรวดเร็วแบบไมมีคาใชจาย บนระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
- ๑. เพื่อใหบุคลากรดานการศึกษาไดรับมุมมอง และแนวคิดเพิ่มเติมจาก
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนองคความรูเชิงบูรณาการที่ครอบคลุม 
การจัดการรูปแบบการเรียน การสอน และการพัฒนาผูสอน  บนสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับการเรียนรู
- ๒. เพื่อใหบุคลากรดานการศึกษา สามารถเปดมุมมองและสามารถ
ประยุกตใชงานโปรแกรมดานบริการสื่อสังคมออนไลนสำหรับการจัดการเรียนรู 
ในเชิงปฏิบัติได
- ๓. เพื่อใหบุคลากรดานการศึกษา สามารถประยุกตใชงานชุดเครื่องมือ 
เพื่อสรางสื่อประกอบการเรียน การสอนอยางรวดเร็วแบบไมมีคาใชจาย  บน
ระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing System) ผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต

ระยะเวลาและสถานที่จัดงาน
- หองประชุมคุณหญิงวนิดา    คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   
- วันที่   ๑๑  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖    เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

กลุมเปาหมาย
- บุคลากรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) และอาจารยระดับ
อุดมศึกษา จำนวน ๒๐๐ คน
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รูปแบบการดำเนินการ
- ๑. เสวนากาวไปขางหนากับรูปแบบสื่อการเรียน การสอน ในอนาคต  ที่
ครอบคลุมรูปแบบสื่อการเรียน การสอนในอนาคต การเตรียมความพรอมของผู
สอน 
- ๒. แสดงการประยุกตใชงานชุดเครื่องมือ  Google Application  เพื่อ
สรางสื่อประกอบการเรียน การสอนอยางรวดเร็วในแนวทางการเรียนรูแบบไร
ขอบเขต  (Ubiquitous Learning)
- ๓.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแบงปนประสบการณรวมกัน

ผูรับผิดชอบโครงการ
- นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ครุศาสตรอุตสาหกรรม(วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา)

อาจารยที่ปรึกษา
- ๑. ผศ.ดร.ศิริรัตน เพ็ชรแสงศรี
- ๒. รศ.ดร.ฉันทนา วิริยเวชกุล

การประเมินโครงการ
- ๑. ประเมินการเขารวมโครงการ มีผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ ๗๐
- ๒.  ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจอยูในระดับดี
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กำหนดการประชุมสัมมนา
- ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น.- ลงทะเบียน
- ๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.- พิธีเปด
- ๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.- เสวนากาวไปขางหนากับรูปแบบสื่อการเรียน 
- - - - การสอน ในอนาคต
- - - - ๑)  รูปแบบสื่อการเรียน การสอนในอนาคต
- - - - ๒)  การเตรียมความพรอมของผูสอน 
- - - -    วิทยากร
- - - - - ๑. ศ.ดร.ชัยยงค   พรหมวงค
- - - - - ๒. รศ.ดร.ชัยเลิศ   พิชิตพรชัย
- - - - - ๓. ผศ.ดร.ฐาปนีย   ธรรมเมธา
- - - - - ๔. ผศ.ดร.ศิริรัตน เพ็ชรแสงศรี
- ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.- พักรับประทานอาหารวาง
- ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.- เสวนา (ตอ)
- ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.- ตอบขอซักถาม
- ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.- การประยุกตใชงานชุดเครื่องมือ Google 
- - - - Application เพื่อสรางสื่อประกอบการเรียน 
- - - - การสอนอยางรวดเร็วในแนวทาง การเรียนรู
- - - - แบบไรขอบเขต  (Ubiquitous Learning) 
- - - - วิทยากร
= = = = คุณภาณุภณ พสุชัยสกุล
- ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.- พักรับประทานอาหารวาง
- ๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น.- การประยุกตใชงานชุดเครื่องมือ  Google 
- - - - Application  (ตอ)
- ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.- ตอบขอซักถาม
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หมายเหตุ
- การเรียนรูแบบไรขอบเขต หรือ การศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous 
Education)  คือ ผูเรียนไดรับความรูทุกแหงหนและทุกเวลา  เปนระบบการ
ศึกษาแหงอนาคตที่จะสลายภาพการศึกษาทางใกล (เผชิญหนาในหองเรียน) และ
การศึกษาทางไกล (เรียนเองที่บานหรือที่ทำงาน)  นั่นคือ  การศึกษาที่แทจริงตอง
ไมมีทางใกลทางไกล แตเปนการศึกษาองครวม ผสมผสานและบูรณาการ
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ประวัติวิทยากร

ศ.ดร.ชัยยงค พรหมวงค
ศาสตราจารยระดับ 11 เชี่ยวชาญดานสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ 
ผูเชี่ยวชาญองคการระหวางประเทศ อาทิ UNESCO, UNDP, CDG

รศ.ดร.นายแพทยชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อดีต ผูชวยอธิการฝายนโยบายและสารสนเทศ และผูอำนวยการกองเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา
ผูอำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย (Cyber University) สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และอาจารยประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณภาณุภณ พสุชัยสกุล
บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอรสทูเดย บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด และ
อดีตหนวยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.)
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การศึกษาภควันตภาพ 
Ubiquitous Education 
(ศ.ดร.ชัยยงค พรหมวงศ)

การศึกษาภควันตภาพ 
(Ubiquitous Education)
! การศ ึกษาภคว ันตภาพ 
(Ubiquitous Education) เปน
ระบบการศึกษาแหงอนาคตที่จะ
สลายภาพการศึกษาทางใกลเผชิญ
หนาในหองเรียน) และการศึกษาทางไกล (เรียนเองที่บานหรือที่ทำงาน) การ
ศึกษาที่แทจริงตองไมมีทางใกลทางไกล แตเปนการศึกษาองครวม ผสมผสาน
และบูรณาการ นั่น คือ ผูเรียนไดรับความรูทุกแหงหนและทุกเวลา นั่นคือ การ
ศึกษาภควันภาพ

ความหมายของภควันตภาพ
! คำวา ภควันต แปลวา มีภาคหรือมีสวนยอย มากจากคำวา ภค แปล
วา ภาค สวน วนต แปลวา มี รวมกันแปลวา มีภาคสภาวะที่มีการแบงภาคสวน 
การกระจายสวน หมายถึง การแผกระจายจากจุดกำเนิดไปโดยรอบ ใกลหรือ
ไกลแลวแตแรงสงสวนที่จะสงไปเปนสัญญาณหรือพลังงานที่สงไปตามสายหรือ
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ไรสาย เชน สัญญาณวิทยุกระจายเสียง สัญญาณวิทยุโทรทัศน และสัญญาณ
พลังจิตที่เรียกวา โทรจิต
- คำวา ภควันตะ ในสมัยกอน จะใชเรียก  เทพผูมีอานุภาพในการแผ
สัญญาณไปไดไกล อาทิ พระพุทธเจา พระผูเปนเจา พระวิษณุ พระอิศวร 
เปนตน ในทางโลกวัตถุ คำวา ภควันต ตรงกับคำวา Broadcast หรือ 
Ubiquitous (=Existing  everywhere) หมายถึงคำวา การแพรกระจายและ
การทำใหปรากฏอยูทุกแหงหน สามารถรับฟง รับชม และรับรูไดทุกเวลา เรียก
รวมวาภควันตภาพศาสตรที่วา ดวยการแพรกระจายความรู ขอมูลขาวสารหรือ
สภาวะตาง  ๆ เรียกวา ภควันตวิทยา ตรงกับภาษาอังกฤษวา Ubiquitology 
หรือ Pakawantology (อานวา ภะ-คะ-วัน-โต-โล-ยี)เมื่อนำคำวาภควันตภาพ 
ไปใชจะอยูในรูปคำขยาย เชน หองเรียน (แบบ) ภควันตภาพ (U-Classroom) 
โรงเรียนภควันตภาพ (U-School) องคกรภควันภาพ (U-Organization) หรือ
ชุมชนภควันตภาพ (U-Community)การดำเนินการใหเกิดเผลทางภควันตภาพ
จำเปนที่จะตองใชเทคโนโลย ี เขามาชวย เรียกวา เทคโนโลยีภควันตภาพ 
(Ubiquitous Technology, Ubiquitology, or Pakawantology)
- เทคโนโลยีภควันตภาพเปนศาสตรที ่ว าดวยการวางแผนเตรียมการ 
ดำเนินการถายทอด การจัดสภาพแวดลอม และการประเม ินความร ู  
ประสบการณ และทักษะความชำนาญไปปรากฏอยูทุกแหงหน
- บทบาทการศึกษาภควันตภาพตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยบทบาท
การศึกษาภควันตภาพตอพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยผานเทคโนโลยีภควันต
ภาพ การศึกษาภควันตภาพมีบทบาทในการพัฒนาศูนยความรู จัดการศูนย
ความรูและประสบการณ และพัฒนาความรูและประสบการณเพื่อใหมนุษย
สามารถพัฒนาทรัพยากรตนเองไดทุกที่ทุกเวลา
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= = = = = บทบาทคอมพิวเตอร
= = = = = พกพาตอการสราง
= = = = = ภควัตภาพ=
- - - - - - ภควันตภาพจะเกิดไมได
- - - - - หากขาดคอมพิวเตอรมาใชในการขับ
- - - - - เคล่ือนคอมพิวเตอร พกพามีบทบาท
ในการสรางภควันตภาพทางการศึกษา 6 ประการ คือ
- 1) เปนศูนยการเรียน (Learning Center) สำหรับนักเรียนนักศึกษา โดยบรรจุ
บทเรียนในรูปแบบตำราอิเล็กทรอนิกส วีดิทัศน (Video) เอกสารในรูปแบบ PDF และ
ภาพชุดในรูปแบบตางๆ
- 2) เปนแหลงเช่ือมตอกับศูนยความรูออนไลน (Online Knowledge Center) 
ตางๆ อาทิ Google, Youtube
= 3) เปนเวทีการส่ือสารปฏิสัมพันธกับเครือขายส่ือสังคม เชน Facebook, 
Skype, Line, Whatsapp เปนตน
4) เปนหองปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual Laboratory) สำหรับการทดลองทาง
วิทยาศาสตร และวิทยาการตางๆ ตามท่ีกำหนดไวในบทเรียน
- 5) เปนแหลงทำโครงการนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคสำหรับ
วิชาศิลปะตางๆ
- 6) เปนแหลงสืบคนขอมูลการวิจัยสำหรับการศึกษาหาความรูประกอบการ
คนควาวิจัย
- การศึกษาภควันตภาพ เปนการศึกษาแหงอนาคตท่ีเปนสายหลักของการจัดการ
ศึกษาโดยไมจำแนกเปนการศึกษาทางใกลและการศึกษาทางไกล โดยมีเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนกลไกขับเคลื่อนเพื่อสรางสภาพแวดลอมภควันภาพ (Ubiquitous 
Environment) โดยมีคอมพิวเตอรแผนเปนเครื่องมือปลายทางที่จะมีบทบาทสูงใน
อนาคต.

         โดย ศ.ดร.ชัยยงค พรหมวงศ
อางอิง: http://blog.msu.ac.th/?p=5375
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คอมพิวเตอรแท็บเล็ต-เครื่องมือ
การศึกษาภควันภาพ
Tablet Computers: The 
Tool for Ubiquitous 
Education

โดย ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ
ศาสตราจารย ระดับ ๑๑
นายกสมาคมเทคโนโลยีการศึกษา
แหงประเทศไทย
รองอธิการบดีฝายการศึกษาภควันต
ภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
=

บทนำ
- หากบรรพบุรุษของเราที่เปน
นักการศึกษาเกิดในสมัยกอนรัชกาล
ที ่ ๙ เชน ครูเทพ (เจาพระยาธรรม
ศักดิ์มนตรี) ฟนคืนชีวิตมาพบบริบท
ที ่ เปล ี ่ยนแปลงไปอยางรวดเร ็วใน
ประเทศไทย ทานเหลานั้น คงมีความ
รูสึกสองอยาง
- ความรูสึกแรก เปนของสวน
ใหญ จะคงงุนงงกับสภาพบานเมือง
และบรรยากาศในโรงเรียนที ่เปลี ่ยน
ไป เชน กระดานดำเปลี่ยนสีเปนกระ
ดานเขียว และกระดานขาว (White 
Board) และยังมีกระดานวิเศษที่มี

ภาพเคลื่อนไหวเพียงแคเอามือไปลูบ
ขึ้นลง นำหัวแมมือและนิ้วชี้ลูบเขา
ออก ก็ทำใหภาพเล็กใหญไดทันที 
ลักษณะเชนนี้กระดานดำในสมัยกอน
ทำไมได
- ความรู ส ึกที ่สอง เปนของ
สวนนอย ซึ่งในสมัยนั้นมักจะมีความ
คิดแปลกๆ และคนอื ่นมักจะตาม
ความคิดไมทัน คงพบวา หองเรียน
เปลี่ยนแปลงไป ครูและนักเรียนทำ
อะไรก็ไมทราบ ยกกอนเล็ก  ๆ ขึ้น
แนบห ู แลวพูดกับตัวเอง บางคนเดิน
ไปเดินมา บนพึมพำ หรือสงเสียงดัง 
ยกไมยกมือออกทาทางพูดคนเดียว 
หากในสมัยกอน ตองถูกกลาวหาวา 
“บา” อยางแนนอน ชาวบานชาว
เมืองยกอุปกรณชิ้นหนึ่ง นำติดตัวไป
ไหนๆ สามารถพิมพงาน สงจดหมาย 
คนหาความรูได เปนหองสมุดพกพา
ติดตัว  เพราะสามารถบรรทุกหนังสือ
เปนแสนเปนลานเลมในกลองที่ขนาด
ไมใหญมาก หนีบแขน นำไปไหนมา
ไหนได 
- ถาเชนนั้นแลว พวกเราที่เกิด
สมัยนี้มีความรูสึกแบบใด เมื่อไดเกิด
เปนนักการศึกษา คร ูอาจารยในสมัย
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ที ่ เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ 
เจริญกาวหนาอยางมากเชนปจจุบัน 
ทานคิดวา ตนโชคดีหรือโชคราย ที่ได
เกิดเปนครูอาจารยในสมัยที ่ไมตอง
ออกแรงสอนดวยการสงเสียงบรรยาย
หรือพูดอยู ตลอดเวลา? เหมือนครู
อาจารยร ุ นพอแมหรือปู ย าตายาย  
ทานรูสึกวา ตนโชคดีหรือไมที่ความรู
มีหลากหลาย หาไดงาย ไมตองเสีย
เวลาเดินทางไปหองสมุด เพราะมี
ศูนยความรูออนไลน เชน Google มี
ศูนยวีดิทัศน เชน Youtube เพียงแค
ครูบอกนักเรียนวา จะสอนเรื่องอะไร 
นักเรียนก็สามารถเขาไปสืบคนความรู
ทั้งในรูปเอกสาร ตำรา หรือภาพวีดิ
ทัศน แลวนำมาเสนอครูและเพื่อนๆ 
ตามที่ครูมอบหมายไดอยางดี
- แนนอน ทานควรจะรูสึกวา 
ตนโชคดีที่ไดเปนครูอาจารยในสมัยที่
ความรูสามารถแผกระจายรับรูไดทุก
ที่เขาถึงไดทุกเวลา เกิดเปนการศึกษา 
ยุคใหม ฝรั่งเรียกวา Ubiquitous 
Education ตรงกับภาษาไทยวา การ
ศึกษาภควันตภาพ (คำวา ภค=สวน 
ภาค สวน “วนต”=มี รวมแปลวา มี
ภาคมีสวน แผกระจายไปทั่วทุกแหง

หน ในเวลาเดียวกัน)  การศึกษาแหง
อนาคตกำลังยางเขาสูยุคการศึกษา
ภควันภาพ(Ubiquitous Education Era) 

บทความนี ้ จึงเสนอแนวคิดเกี ่ยว
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตและบาทบาท
ในฐานะเครื่องมือการศึกษาหาความรู
อยางไรขอบเขต ทุกแหงหนและทุก
เวลา

จากคอมพิวเตอรขนาดใหญมา
เปนแบบพกพา
- คอมพิวเตอรมีพัฒนาการมา
ยาวนาน เดิมมีขนาดใหญ ความจุ
นอยและชา ภายหลังไดพัฒนา ใหมี
ขนาดเล็กลง แตความจุและความเร็ว
เพิ่มขึ้น เกิดคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่
เรียกวาไมโครคอมพิวเตอรมาตั ้งแต 
1968 แตมีบทบาทในดานธุรกิจและ
การศึกษาในชวงป ค.ศ. 1970-1980 
จึงเก ิดคอมพิวเตอร  ระบบ คือ 
คอมพิวเตอรขนาดใหญมาก (Super 
Computer) คอมพิวเตอรขนาดใหญ 
(Ma i n F r ame Compu te r ) 
คอมพ ิว เตอร ขนาดเล ็ก  (Min i -
Computer) และไมโครคอมพิวเตอร 
(Microcomputer) 
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- พัฒนาการที่ถือวา เปลี่ยน 
แปลงวิถ ีช ีว ิตของมนุษย เร ิ ่มข ึ ้น
ประมาณ 1975 โดย IBM ที่นำเสนอ 
I BM 5 100  ค ื อ  ก า รพ ัฒน า
คอมพิวเตอรใหสามารถยกไปไหนมา
ไหนไดสะดวก  เกิดเปนคอมพิวเตอร
เคลื่อนที่ (Portable Computer) ที่
เสียบไฟเมื่อทำงาน ภายหลังมีขนาด
เล็กลงและใชแบตเตอรี่ทำใหสามารถ
ทำงานโดยวางบนตักได จึงเรียกวา 
Labtop computer
- บริษัทแรกที ่สามารถพัฒนา
คอมพิวเตอรเคลื ่อนที ่และคอมพิว 
เตอร วางตักได คือ Toshiba ซึ่งเปน
เจาของสิทธิบัตรของคอมพิวเตอรวาง
บนตักที่เรียกวา Notebook (สมุด
บันทึก) โดยมุงใหนักเรียนนักศึกษา
นำต ิดต ัวไปเร ียนหน ังส ือเพ ื ่อจด
บันท ึกการสอนและการทำงานส ง
อาจารย
- ภายหลังคอมพิวเตอรวางตัก
มีขนาดเล็กลง แตสามารถทำไดงานดี
เก ือบเทา Notebook เร ียกว า 
Netbook
- ในราว 2001 เชน ไมโคร
ซอฟท ไดพัฒนา Microsoft Tablet 

PC บนแนวคิดที่จะทำคอมพิวเตอร
ใหเบาลงแตไมประสบความสำเร ็จ 
แตยังใชกันในโรงพยาบาล และธุรกิจ
กลางแจง
- ในช วง 2010  ม ีผ ู ผล ิต
คอมพิวเตอรหลายบริษัท ปรับปรุง
คอมพิวเตอรใหม ีล ักษณะเปนแผน
บาง และทำงานเหมือนกับกระดาน
ชนวน แผนหิน แผนไม หรือแผนดิน
เหนียวสำหรับบันทึกขอความ เรียก
ช ื ่อเป นภาษาอังกฤษว า Tablet 
Personal Computer หรือ Tablet 
Computer โดยมีคุณลักษณะแตก
ตางกันตามผูผลิต ผูผลิตคอมพิวเตอร
แท ็บเล ็ตแบบแผนท ี ่ประสบความ
สำเร็จสูงคือบริษัท Apple ที่ไดนำ 
iPad ออกจำหนายเพื่อปลายป 2010 
คำวา Tablet และ Pad ความหมาย
เหมือนกัน คือ แผนหรือเม็ดสำหรับ
บันทึก  เขียน หรือพิมพ Tablet 
หมายถึง แผนหิน แผนดิน แผนไม 
สวน Pad หมายถึงแผนกระดาษหรือ
แผนที่สามารถเขียนอะไรก็ได 
- คอมพิวเตอร  เคล ื ่อนท ี ่ท ุก
ประเภทลวนสามารถพกพาไปไหนตอ
ไหนไดจึงเรียกรวมกันวาคอมพิวเตอร
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แท็บเล็ต (Mobile or Portable 
Computer) สวนคอมพิวเตอรที ่มี
ขนาดเหมือนแผนบันทึก เพื่อใหแสดง
ลักษณะเดนชัดขึ ้น ศาสตราจารย 
ดร .ชัยยงค พรหมวงศ เร ียกว า 
“คอมพิวเตอรแผน” ภาษาพูด เรียก
ว า “คอมแผ น” ส วนโทรศ ัพท 
อัจฉริยะ (Smart Phones)  อาจ
เรียกวา คอมพิวเตอรเม็ด หรือ  “คอม
เม็ด” แทนที่จะเรียกทับศัพธภาษา
อังกฤษวา “แท็บเล็ต” เพราะ คำวา 
Tablet แปลวา แผน หรือ เม็ด ออก
เสียง “แท็บ-หลิต” ทั้งนี้เพื่อใหตรง
กับความหมายของ “Tablet”  ใน
ภาษาตางประเทศและรักษาภาษา
ไทยมิใหถูกกลืนหาย 

คอมพิวเตอรแทบเล็ตคืออะไร
- คอมพิวเตอรแบบแท็บเล็ต 
(Tablet) หรือคอมพิวเตอร แผ น 
หมายถึงคอมพิวเตอรขนาดเล็ก  รูป
รางเปนแผนบาง มีหนาจอแบนอยูใน
เครื่องเดียวกัน ออกแบบใหทำงานได
โดยระบบสัมผัสหนาจอ (Touch 
Screen) แป นพ ิมพ  เสม ือนจร ิง 
(Virtual Keypad) และดินสอเขียน

บนจอ (Stylus) เพื ่อใหสามารถ
ทำงานไดเหมือนกับกระดานชนวน
หรือแผนจาร ึกที ่อย ู  ในร ูปแผนหิน 
แผนไม แผนดินเหนียว แผนไม
เคลือบขี ้ผึ ้งที ่เคยมีใชในอดีตที ่เรียก
เปนภาษาอังกฤษวา Tablet 

ภควันตภาพคืออะไร
- ภควันตภาพ ตรง กับภาษา
อังกฤษวา Ubiquitous หมายถึงการ
แพรขอมูล ขาวสาร ความรู สรรพสิ่ง
ใหแพรกระจายไปปรากฏอยูทุกแหง
หน ท ุ ก เว ล า ใ น เว ล า เ ด ี ย ว ก ั น 
(=Existing everywhere, at any 
time and at the same time.)
คำวา ภควันต แปลวา มีภาคหรือมี
สวนยอย มากจากคำวา “ภค” แปล
วา ภาค สวน หรือแพร “วนต” แปล
วา มี รวมกันแปลวา มีภาค
- ภควันตภาพ จึงหมายถึง 
สภาวะที่มีการแบงภาคสวน การกระ
จายสวน หรือ การแผกระจายจากจุด
กำเนิดใหไปปรากฏ ใกลหรือไกลแลว
แต แรงส  ง ส  วนท ี ่ จะส  ง ไป เป น
สัญญาณหรือพลังงาน หรือภาพนิมิต 
(Hologram) ที่อาจแพรหรือสงไป
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ตามสายหรือไรสาย เชน สัญญาณ
วิทยุกระจายเสียง สัญญาณวิทยุ
โทรทัศน และสัญญาณพลังจิตที่เรียก
วา โทรจิต
- ในทางธรรมะ คำวา ภควัน
ตะ ในสมัยกอน จะใชเรียก เทพผูมี
อานุภาพในการแผสัญญาณไปไดไกล 
อาทิ พระพุทธเจา พระผูเปนเจา พระ
วิษณุ พระอิศวร เปนตน เช น 
พระพุทธองคฉายพระรัศมีเปนภาพ
นิม ิตใหไปปรากฏตอหนาพระสารี
บุตร ชาวพุทธจึงเรียก พระพุทธเจา
วา “พระผูมีพระภาค” (Buddha-
The Holy Ubiquitous)
- ศาสตรที ่ว า ดวยการแพร
กระจายความรู ขอมูลขาวสารหรือ
สภาวะตาง  ๆ เรียกวา ภควันตวิทยา 
ตรงกับภาษาอังกฤษวา Ubiquito 
logy หรือ Pakawantology (อานวา 
ภะ-คะ-วัน-โต-โล-ยี) 
- เมื่อนำคำวาภควันตภาพ ไป
ใชในการศึกษา เรียกวา “การศึกษา
ภ ค ว ั น ภ า พ ” ( U b i q u i t o u s 
Education) สวนองคประกอบยอย
ของการศึกษาจะอยู ในรูปคำขยาย 
เชน หองเรียน (แบบ) ภควันตภาพ 

(U-Classroom) โรงเรียนภควันต
ภาพ (U-School) องคกรภควันภาพ 
(U-Organization) หรือชุมชนภควัน
ตภาพ (U-Community) ทั่วประเทศ 
(U-Nation) และทั่วโลก (U-World) 
เพื่อสะทอนสภาพการเรียนการสอนที่
ม ีระบบและการแพรความร ู  ไปทั ่ว
หองเรียน ทั่วโรงเรียน ทั่วองคกร ทั่ว
ชุมชน ทั่วประเทศ และทั่วโลก
- การดำเน ินการให  เก ิดเผล
ทางภควันตภาพจำเปนที ่จะตองใช
เทคโนโลยี เข ามาชวย เร ียกวา 
เทคโนโลยีภควันตภาพ หมายถึง 
ศาสตรที่วาดวยการวางแผน เตรียม
การ ดำเนินการถายทอด การจัด
สภาพแวดลอม และการประเมิน
ความรู ประสบการณ และทักษะ
ความชำนาญไปปรากฏอยูทุกแหงหน
ภควันตภาพมีบทบาทในการพัฒนา
ศูนยความรู จัดการศูนยความรูและ
ประสบการณ และพัฒนาความรูและ
ประสบการณเพื ่อใหมนุษยสามารถ
พัฒนาทรัพยากรตนเองไดทุกที ่ท ุก
เวลา
- การศึกษาภควันตภาพในการ
จัดการศึกษาในอนาคต เทคโนโลยีภ
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คว ันตภาพมีบทบาทในการพัฒนา
ศูนยความรู จัดการศูนยความรูและ
ประสบการณ และพัฒนาความรูและ
ประสบการณเพื ่อใหมนุษยสามารถ
พัฒนาทรัพยากรตนเองไดทุกที ่ท ุก
เวลา

บทบาทคอมพิวเตอร แท ็บเล ็
ตการศึกษาภควันตภาพ
- การศ ึกษาภคว ันตภาพจะ
เกิดไมไดหากขาดคอมพิวเตอรมาใช
ในการข ับเคล ื ่อน คอมพ ิวเตอร 
แท็บเล็ต มีบทบาทในการสรางภควัน
ตภาพทางการศึกษา 6 ประการ คือ
- 1 . เ ป  น ศ ู น ย  ก า ร เร ี ย น 
(Learning  Center) สำหรับนักเรียน
นักศึกษา โดยบรรจุบทเรียนในรูป
แบบตำราอิเล็กทรอนิกส วีดิทัศน 
(Video) เอกสารในรูปแบบ PDF 
และภาพชุดในรูปแบบตางๆ ลงใน
คอมพิวเตอร แท ็บเล ็ต เพ ื ่อเป น 
“ความรูติดตัว” พกหรือพาติดตัวไป
ไดทุกแหงหน แตเปนความรูติดตัวที่
หายหร ือถ ูกทำลายได  เช น ตก
กระแทก  ถูกทับ ตกน้ำ และถูกไฟ
ไหม

- 2. เปนแหลงเชื ่อมตอกับ
ศ ูนย ความร ู  ออนไลน  (Onl ine 
Knowledge Center) ตางๆ อาทิ 
Google, Youtube
- 3 . เป น เวท ีการส ื ่ อสาร
ปฏิสัมพันธกับเครือขายสื่อสังคม เชน 
F a c e b o o k , S k y p e , L i n e , 
Whatsapp Chaton เปนตน
- 4 . เป นห องปฏ ิบ ัต ิ การ
เสมือนจริง (Virtual Laboratory) 
สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร 
และวิทยาการตางๆ ตามที่กำหนดไว
ในบทเรียน
- 5. เป นแหล งปฏ ิบ ัต ิการ
สำหรับทำโครงการนวัตกรรม เพื่อสง
เสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคสำหรับ
วิชาศิลปะตางๆ
- 6. เปนแหลงสืบคนขอมูล
สำหรับการศึกษา คนควา วิจ ัย
สำหรับการศึกษาหาความรูประกอบ
การคนควาวิจัย
การใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการ
ศึกษาภควันภาพ
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การใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษาภควันตภาพ 

- มี 3  ขอบขาย คือ การใช
คอมพิวเตอร แท ็บเล ็ตสำหร ับงาน
บริหาร (Administration) งาน
วิชาการ (Academic) และงาน
บริการ (Services) 
- 4.1 การใช คอมพิวเตอร 
แ ท ็ บ เ ล ็ ต ส ำ ห ร ั บ ง า น บ ร ิ ห า ร 
(Administ rat ion) เป นการใช 
คอมพ ิวเตอร แท ็บเล ็ตเพ ื ่อช วยผ ู 
บริหารใหมีขอมูลสำหรับการตัดสินใจ 
กำกับดูแล และประเมินกิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ ดวยการบันทึกขอมูล
และเช ื ่อมต อข อม ูลก ับฐานข อม ูล
ออนไลน
- 4.2 การใช คอมพิวเตอร 
แ ท ็ บ เ ล ็ ต ส ำ ห ร ั บ ง า น ว ิ ช า ก า ร 
(Academic) เปนการใชคอมพิวเตอร
แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตเปนสื ่อหลัก 
การใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเปนสื ่อ
เสร ิม และการใช คอมพ ิว เตอร 
แท็บเล็ตแบบผสมผสาน 
- 4.2.1 การใชคอมพิวเตอร
แท็บเล็ตเปนสื่อหลัก (Tablets as 

c o r e m e d i a ) เ ป  น ก า ร ใ ช 
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตในระบบการ
เรียนการสอนที่ออกแบบการสอนบน
คอมพิวเตอรแท็บเล็ต เชน ระบบการ
สอนแบบอ ิ งการใช คอมพ ิว เตอร 
แท็บเล็ต (Tablet Experience 
Based Learning Approach-
TEBLA) 
- 4.2.2 การใชคอมพิวเตอร
แท็บเล็ตเปนสื่อเสริม (Tablets as 
Supplementary ) เป นการใช 
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตในระบบการ
สอนที่ยึดครูเปนศูนยกลาง โดยใช
คอมพ ิ ว เ ตอร  แท ็ บ เ ล ็ ต เป  นส ื ่ อ
สนับสนุนการเร ียนการสอน เช น 
ร ะบบก า ร ส อนแบบบ ู รณ า ก า ร
คอมพิวเตอร แท ็บเล ็ต (Tablet-
Integrated Instructional System-
TIIS) หรือ ระบบการเร ียนจาก 
คอมพ ิวเตอร แท ็บเล ็ต (Tablet 
Integrated Learning-TIL)
- 4.2.3  การใชคอมพิวเตอร
แท็บเล็ตแบบผสมผสาน (Tablet –
Blended Learning-TBLA) เปนการ
ใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตผสมกับการ
สอนแบบอื่น โดยใชเปนแหลงความรู 
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แหลงปฏิบัติการ และแหลงทำงานสง
ครูอาจารย หรือ  วิธีการสอนแบบอิง
ประสบการณผ าน คอมพิวเตอร 
แท็บเล็ต (Tablet Experience-
Based Approach-TEBA)
- 4.3 การใช คอมพิวเตอร 
แ ท ็ บ เ ล ็ ต ส ำ ห ร ั บ ง า น บ ร ิ ก า ร 
(Services) เปนการใชคอมพิวเตอร
แท็บเล็ตสำหรับการบริการความรู  
เชน หองสมุด ศูนยความรู และ
บริการถามตอบขอสงสัย

การปรับเปลี ่ยนบริบทเพื ่อการ
ศึกษาภควันภาพ
- การใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 
เปนเครื ่องมือการศึกษาภควันตภาพ  
จำเป นจะต องปร ับเปล ี ่ยนบร ิบท
หนวยบริหารใหเหมาะสมทั ้งระดับ
ชาติคือ  กระทรวงศึกษาธิการ ระดับ
ภูมิภาค และระดับทองถิ่น
- สำหรับประเทศไทย การใช
คอมพิวเตอร แท ็บเล ็ต ตองปร ับ
เปลี่ยนบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา/โรงเรียน และหองเรียน/
หองปฏิบัติการ
 การปรับเปลี่ยนบริบทเขตพื้นที่การ

ศึกษาสูเขตพื้นที่ภควันตภาพ
- เขตพื้นที่ภควันภาพ (Ubiqui 
tous Educational Area) เปนการ
ปรับเขตพื ้นที ่การศึกษาใหม ีความ
พร อมสำหร ับการให และการร ับ
บริการทุกแหงหนและทุกเวลา โดยมี
การปรับเปลี่ยน ประการ คือ   
- 1) จัดองคกรรองรับ คือ 
ศูนยการเรียนภควันตภาพ (Ubiqui 
tous Learning Center) 
- 2) จัดเตรียมโครงสรางพื้น
ฐาน (วัสด ุ อุปกรณ เครื ่องมือ 
บุคลากร) 
   - 3) จัดตั ้งศูนยความรู ออน 
ไลน (Online Knowledge Center) 
   - 4) จัดตั้งเครือขาย Wi Max 
เช ื ่อมตอประจำกลุ มโรงเร ียนเครือ
ขายตำบลเพื ่อเปนฐานสำหรับเชื ่อม
ตอทุกโรงเรียน
- 5) จัดตั้งเครือขายดาวเทียม
เพื่อการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงรายการ
ความรูจาก  ETV, DLF, Teacher 
TV, Truevision, และ STOU-TV 
เปน
- 6) จัดตั ้งเว็บไซตเพื ่อการ
ศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการ
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ศึกษาและการเรียนการสอน นำบท
เรียนขึ้นเว็บไซต เชน Prachoom 
Model ของสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ๒
-  7 ) จ ั ด ต ั ้ ง เ ค ร ื อ ข  า ย
สารสนเทศเพื่อการติดตอสื่อสารและ
การประชุมทางไกล เชน Skype, 
Tango, LINE) 
   - 8) พัฒนาระบบการเรียนการ
สอนและการน ิ เทศผ านเคร ือข าย
สังคม เชน Google and Youtube 
Learning with Facebook-GULF 
M o d e l ; S o c i a l M e d i a 
Experience-Based Approach-
SMEBA) ; Virtual Experience-
Based Approach-VEBA เปนตน
-  9) จัดตั้งศูนยบริการICT 
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(Educational Area ICT Service 
Center) 
-  10) จัดระบบการประกัน
คุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
ดำเนินการติดตามและประเมินการใช
คอมพิวเตอรแท็บเล็ต เพื่อการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา

การปรับเปลี่ยนบริบทโรงเรียนสู
โรงเรียนภควันตภาพ
- โรงเร ียนต องปร ับเปล ี ่ยน
บริบทเพื่อเตรียมรับการเรียนการสอ
นภควันตภาพ ดังนี้
- 1) ปรับเปลี่ยนองคประกอบ
โรงเรียน ประกอบดวย สถานที ่ ผู
บริหาร ครู นักเรียน หลักสูตร วิธีการ
เร ียนการสอน โครงสรางพื ้นฐาน 
เครือขายระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน
ใหเหมาะสมกับการเรียนแบบภควัน
ภาพ
   - 2) จัดองคกรรองรับ คือ 
ห น  ว ย ก า ร เ ร ี ย น ภ ค ว ั ต ภ า พ 
(Ubiquitous Learning Unit- ULU) 
มีนักเทคโนโลยีและสารสนเทศการ
ศึกษาประจำอยางเพียงพอกับการให
บริการตามระดับชั้น
   - 3) การจัดเตรียมโครงสราง
พื้นฐาน (วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 
บุคลากร) ในโรงเรียน
   - 4 ) ก า ร จ ั ด ต ั ้ ง ห น  ว ย
ทรัพยากรการเร ียนการสอนในรูป
หน วยความร ู ออนไลน  Onl ine 
Knowledge Unit (OKU) , บทเรียน
คอมพิวเตอร บทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
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(E-Books) ทั ้งท ี ่ม ีอย ู แล วและที ่
พัฒนาขึ้นใหม
- 5) การจ ัดต ั ้ ง เคร ื ่ องร ับ
ส ัญญาณดาวเท ียมเพ ื ่อการศ ึกษา 
เพื่อเชื่อมโยงรายการความรูจาก 
EAS, ETV, DLF, Teacher TV, True 
vision, STOU-TV
- 6) การจัดตั้งเว็บไซตโรงเรียน
เพื่อการเรียนการสอน นำบทเรียนขึ้น
เว็บไซต เชน ตาม Prachoom 
Model
- 7) การจ ัดต ั ้ ง เคร ือข  าย
สารสนเทศเพื ่อการประชุมทางไกล 
เชน Skype, Tango, LINE 
เชื่อมตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนในเครือขาย
- 8) พัฒนาหลักสูตร ระบบ
การเรียนการสอนและการนิเทศ และ
วิธีการสอนผาน
คอมพิวเตอรแท็บเล็ต ที่สัมพันธกับ
ระบบการสอนผานเครือขายสังคม 
เช น Google and Youtube 
Learning with Facebook-GULF 
M o d e l ; S o c i a l M e d i a 
Experience-Based Approach-
SMEBA) ; Virtual Experience-

Based Approach-VEBA เปนตน
- 9) การจัดตั้งศูนยบริการICT 
ประจำโรงเรียน (School Area ICT 
Service Center) 
- 10) จัดระบบการประกัน
ค ุณภาพระด ับโรงเร ียนหร ือสถาน
ศึกษาเพื ่อดำเนินการ ติดตามและ
ประเมินการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 
เพื่อการศึกษาในโรงเรียน

 การปรับเปลี่ยนบริบทหองเรียน
สูหองเรียนภควันตภาพ
- หองเรียนและหองปฏิบัติการ
เปนจุดรับปลายทางของ การศึกษาภ
ควันตภาพ เพราะเปนจุดที่นักเรียน
จะต องเข าถ ึงความร ู และประสบ 
การณมากที่สุด หองเรียนและหอง
ปฏิบัติการจึงตองปรับเปลี่ยนบริบท
ดังนี้ 
- 1) จัดหาโครงสรางพื้นฐาน
ในหองเรียน กลาวคือ (1) ม ี Wi-Fi 
เพียงพอ (2) มีเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม (3) จัดหองเรียนทางไกล
เพื่อใหมีปฏิสัมพันธผานเครือขาย
- 2) จัดสื่อการเรียนการสอน
สำหรับกิจกรรมภควันตภาพ ไดแก
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คอมพิวเตอรแท็บเล็ต เครื่องฉายภาพ 
LCD กระดานอิเล็กทรอนิกส หนังสือ
และเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส 
- 3) จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพของหองเรียนใหเหมาะสม 
ไดแก (1) โตะครู (2) ศูนยควบคุม
การเรียนการสอน (3) โตะนักเรียน 
และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เชน 
ตู และหิ ้งเก็บคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 
และเครื่องมือราคาแพง และหิ้งเก็บ
เอกสาร และวัสดุทางการศึกษา
- 4) จัดใหมี Server และ จุด
แพรสัญญาณ (Access Point) เพื่อ
ถายทอดสัญญาณใหรับไดขัดเจนใน
หองเรียนโดยอาจจัดเปนบริการแพร
ภาพและเสียงในวงจำกัด (Narrow 
Cast) 

บทสรุปS
 - การศึกษาในอนาคตจะปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศนอยางกวางขวาง 
ไมมีการศึกษาทางใกล็หรือการศึกษา
ทางไกล แตจะหลอมรวมเปนแผน
เดียวกัน ดวยการจัดระบบและพัฒนา
เครื่องโทรคมนาคมและอิเล็ก ทรอ
นิกสใหสามารถแพรกระจายความรู 

ใหไปปรากฏอยูทุกแหงตน และทุก
เวลา ด  วยการนำคอมพ ิว เตอร 
แท็บเล็ต มาเปนเครื่องรับปลายทาง 
เปนความรูติดตัว เปนหองสมุดหรือ
ศูนยความรู เคลื ่อนที ่ เพื ่อนำการ
ศึกษาแบบปจจุบันไปสู การศึกษาภ
ควันตภาพ โดยตองมีการปรับเปลี่ยน
บริบทระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
ระดับจังหวัด ระดับอำภอ (เขตพื้นที่
การศ ึกษา )ระด ับช ุมชน ระด ับ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา และระดับ
หองเรียนหรือศูนยการเรียน เพื่อให
เอ ื ้อต อการเร ียนการสอนที ่จะนำ
คอมพิวเตอรแท็บเล็ต มาใชทั้งที่เปน
สื่อหลัก สื่อเสริมและสื่อผสมผสาน.

ประวัติผูเขียน
การศึกษา   ค.บ.,  ค.ม. 
(จุฬา)   ...M.S. in Ed. (School 
Administration and 
Supervision);  Ph.D in 
Instruction Technology,  
Unversity of Southern 
Californai 
ประสบการณ 
-หน.ศูนยโสตทัศนศึกษากลางจุฬาฯ          
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- หนึ่งในกลุมผูกอตั้ง มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช                                 
- ผอ .สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 
มสธ.           
- ผูเชี่ยวชาญดาน ฝกอบรม การ
ศึกษาทางไกล และ สื่อสารการศึกษา
ของUNDP/UNESCOที ่อ ินโดนีเซีย  
ศรีลังกา  มัลดีฟส  อินเดีย 
ปากีสถาน ญี่ปุน ลาวฟลิปปนส             
- ผูพัฒนาระบบการสอน “แผนจุฬา”  
“แผนมสธ . ” ระบบกา รสอน    
แบบศูนยการ เรียน และการสอน
แบบอิงประสบการณ (EBA): ระบบ
การสอนอิงประสบการณผานเครือ
ข  ายส ั งคม ระบบการสอนอ ิ ง
ประสบการณ ผ านคอมพ ิวเตอร 
แท็บเล็ต (TEBA)

- ผูอำนวยการ โครงการศึกษาไร
พรมแดน มหาวิทยาลัยสุรนารี
- รองอธิการบดีฝายวัจัยและบัณฑิต
ศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช
- รอ งอธ ิ ก า รบด ี ฝ  า ย ว ิ ช าก า ร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ผูอำนวยการสำนักฝกอบรม เผย
แพรและประชาสัมพันธ สถาบันพระ
ปกเกลา
- อธิการบดีผู ก อตั ้งมหาวิทยาลัย
ธรรมกาย (Dhammakaya Open 
University-DOU)
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P21 Framework 
Definitions
To help practitioners integrate 
skills into the teaching of core 
a c a d e m i c s u b j e c t s , t h e 
Partnership has developed a 
unified, collective vision for 
l e a r n i n g k n o w n a s t h e 
Framework for 21st Century 
Learning. This Framework 
describes the skills, knowledge 
and expertise students must 
master to succeed in work and 
life; it is a blend of content 
knowledge, specific skills, 
expertise and literacies.

Every 21st century skills 
implementation requires the 
development of core academic 
s u b j e c t k n o w l e d g e a n d 
understanding among al l 
students. Those who can think 
critically and communicate 
effectively must build on a 
base of core academic subject 
knowledge.

Within the context of core 
knowledge instruction, students 
must also learn the essential 
skills for success in today’s 
world, such as critical thinking, 
problem solving, communication 
and collaboration.

When a school or district builds 
on this foundation, combining 
the entire Framework with the 
necessary support systems—
s t a n d a r d s , a s s e s s m e n t s , 
curriculum and instruction, 
professional development and 
l e a r n i n g env i r onmen t s—
students are more engaged in 
the learning process and 
graduate better prepared to 
thrive in today’s global economy.

While the graphic represents 
each element distinctly for 
descriptive purposes, the 
Partnership views all the com- 
ponents as fully inter- 
connected in the process of 
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21st century teaching and 
learning.

21st CENTURY STUDENT 
OUTCOMES
The elements described in this 
section as “21st century student  
outcomes” (represented by the 
rainbow) are the knowledge, skills 
and expertise students should 
master to succeed in work and 
life in the 21st century.
CORE SUBJECTS AND 21st 
CENTURY THEMES
Mastery of core subjects and 
21st century themes is essential 
for all students in the 21st 
century. Core subjects include:
• English, reading  or language 
arts 
• World languages 
• Arts 
• Mathematics 

• Economics 
• Science 
• Geography 
• History 
• Government and Civics 
In addition to these subjects, we 
believe schools must move to 
include not only a focus on 
mastery of core subjects, but 
also promote understanding of 
academic content at much 
higher levels by weaving 21st 
century interdisciplinary themes 
into core subjects: 
Global Awareness 
• Using 21st century skills to 
understand and address global 
issues 
• Learning from and working 
collaboratively with individuals 
representing 
diverse cultures, religions and 
lifestyles in a spirit of mutual 
respect and 
open dialogue in personal, 
work and community contexts 
• Understanding other nations 
and cultures, including the use 
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of non-English languages 
Financial, Economic, 
Business and Entrepre- 
neurial Literacy 

• Knowing how to make 
appropriate personal economic 
choices 
• Understanding  the role of the 
economy in society 
• Using  entrepreneurial skills to 
enhance workplace productivity
and career options 
Civic Literacy 
• Participating  effectively in civic 
life through knowing how to stay 
informed and understanding 
governmental processes 
• Exercising  the rights and 
obligations of citizenship at local, 
state, national and global levels 
• Understanding the local and 
global implications of civic 
decisions 
Health Literacy
• Obtaining, interpreting and 
understanding basic health 
information and services and using 
such information and services in 

ways that enhance health 
• Understanding  preventive physical 
and mental health measures, 
including proper diet, nutrition, 
exercise, risk avoidance and stress 
reduction 
• Using available information to 
make appropriate health-related 
decisions 
• Establishing and monitoring 
personal and family health goals 
• Understanding national and 
international public health and 
safety issues 
Environmental Literacy 
• Demonstrate knowledge and 
understanding  of the environment 
and the circumstances and 
conditions affecting it, particularly 
as relates to air, climate, land, 
food, energy , water and 
ecosystems 
• Demonstrate knowledge and 
understanding  of society’s impact 
on the natural world (e.g., 
population growth, population 
d e v e l o p m e n t , r e s o u r c e 
consumption rate, etc.) 
• Investigate and analyze 
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environmental issues, and make 
accurate conclusions about 
effective solutions 
• Take individual and collective 
action towards addressing 
environmental challenges (e.g., 
participating in global actions, 
designing solutions that inspire 
action on environmental issues) 
LEARNING AND 
INNOVATION SKILLS
Learning and innovation skills 
increasingly are being recognized 
as those that separate students 
who are prepared for a more 
and more complex life and 
work environments in the 21st 
century, and those who are 
not. A focus on creativity, 
critical thinking, communication 
and collaboration is essential 
to prepare students for the 
future. 

CREATIVITY AND INNOVATION 
Think Creatively 
• Use a wide range of idea 
creation techniques (such as 

brainstorming) 
• Create new and worthwhile 
ideas (both incremental and 
radical concepts) 
• Elaborate, refine, analyze and 
evaluate their own ideas in order 
to improve and 
maximize creative efforts 
Work Creat ively with 
Others 
• Develop, implement and com-
municate new ideas to others 
effectively 
• Be open and responsive to new 
and diverse perspectives; 
incorporate group input and 
feedback into the work 
• Demonstrate originality and 
inventiveness in work and 
understand the real 
world limits to adopting new 
ideas 
• View failure as an opportunity 
to learn; understand that 
creativity and innovation is a 
long-term, cyclical process of 
small successes and frequent 
mistakes 
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Implement Innovations
• Act on creative ideas to make a 
tangible and useful contribution 
to the field in which the 
innovation will occur

CRITICAL THINKING AND 
PROBLEM SOLVING
Reason Effectively
• Use various types of reasoning 
(inductive, deductive, etc.) as 
appropriate to the situation
Use Systems Thinking
• Analyze how parts of a whole 
interact with each other to 
produce overall outcomes in 
complex systems
Make Judgments and Decisions
• Effectively analyze and evaluate 
evidence, arguments, claims and 
beliefs 
• Analyze and evaluate major 
alternative points of view 
• S y n t he s i z e a nd make 
connections between information 
and arguments 
• Interpret information and draw 
conclusions based on the best 

analysis 
• Reflect critically on learning 
experiences and processes 
Solve Problems 
• Solve different kinds of non-
familiar problems in  both 
conventional and innovative 
ways 
• Identify and ask significant 
questions that clarify various 
points of view and lead to 
better solutions 

COMMUNICATION AND 
COLLABORATION 
Communicate Clearly 
• Articulate thoughts and ideas 
effectively using  oral, written and 
nonverbal communication skills 
in a variety of forms and contexts 
• Listen effectively to decipher 
meaning, including knowledge, 
values, attitudes and intentions 
• Use communication for a range 
of purposes (e.g. to inform, 
instruct, motivate and persuade) 
• Utilize multiple media and 
technologies, and know how to 
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judge their effectiveness a priori as 
well as assess their impact 
• Communicate effectively in 
diverse environments (including 
multi-lingual) 
Collaborate with Others 
• Demonstrate ability to work 
effectively and respectfully with 
diverse teams 
• Exercise flexibi l i ty and 
willingness to be helpful in 
making  necessary compromises 
to accomplish a common goal 
• Assume shared responsibility 
for collaborative work, and value 
the individual contributions 
made by each team member 

INFORMATION, MEDIA AND 
TECHNOLOGY SKILLS
People in the 21st century live in 
a technology and media-suffused 
environment, marked by various 
characteristics, including: 1) access 
to an abundance of information, 
2) rapid changes in technology 
tools, and 3) the ability to 
collaborate and make individual 
c o n t r i b u t i o n s o n a n 

unprecedented scale. To be 
effective in the 21st century, 
citizens and workers must be 
able to exhibit a range of 
functional and critical thinking 
skills related to information, 
media and technology.

INFORMATION LITERACY
Access and Evaluate 
Information
• Access information efficiently 
(time) and effectively (sources) 
• Evaluate information critically 
and competently 
Use and Manage Information 
• Use information accurately and 
creatively for the issue or 
problem at hand 
• M a n a g e t h e f l o w o f 
information from a wide variety 
of sources 
• App l y a f undamen t a l 
understanding of the ethical/
legal issues surrounding the 
access and use of information 

MEDIA LITERACY 
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Analyze Media 
• Understand both how and why 
media messages are constructed, 
and for what purposes 
• Examine how individuals interpret 
messages differently, how values 
and points of view are included or 
excluded, and how media can 
influence beliefs and behaviors 
• A pp l y a f u ndamen t a l 
understanding  of the ethical/legal 
issues surrounding the access and 
use of media 
Create Media Products 
• Understand and utilize the 
most appropr i a te med ia 
creation tools, characteristics 
and conventions 
• Understand and effectively 
utilize the most appropriate 
expressions and interpretations 
in diverse, mult i -cultural 
environments 

ICT (Information, Commu 
nications and Technology) 
LITERACY 
Apply Technology Effectively 
• Use technology as a tool to research,

• organize, evaluate and 
communicate information 
• Use digital technologies 
(computers, PDAs, media players, 
GPS, etc.), communication/
networking tools and social 
networks appropriately to access, 
manage, integrate, evaluate and 
create information to successfully 
function in
a knowledge economy
• App l y a f undamen ta l 
understanding of the ethical/
legal issues surrounding the
access and use of information 
technologies
LIFE AND CAREER SKILLS
To d a y ’ s l i f e a n d w o r k 
environments require far more 
than thinking  skills and content 
knowledge. The ability to 
navigate the complex life and 
work environments in the 
globally competitive information 
age requires students to pay 
rigorous attention to developing 
adequate life and career skills.
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FLEXIBILITY AND 
ADAPTABILITY
Adapt to Change
• Adapt to varied roles, jobs 
responsibilities, schedules and 
contexts 
• Work effectively in a climate 
of ambiguity and changing 
priorities 
Be Flexible 
• Incorporate feedback effectively 
• Deal positively with praise, 
setbacks and criticism 
• Understand, negotiate and 
balance diverse views and beliefs 
to reach workable 
solutions, particularly in multi-
cultural environments 

INITIATIVE AND SELF-
DIRECTION 
Manage Goals and Time 
• Set goals with tangible and 
intangible success criteria 
• Balance tactical (short-term) 
and strategic (long-term) goals 
• Utilize time and manage 
workload efficiently 

Work Independently 
• Monitor, define, prioritize and 
complete tasks without direct 
oversight
Be Self-directed Learners
• Go beyond basic mastery of skills 
and/or curriculum to explore and 
expand one’s own learning and 
opportunities to gain expertise 
• Demonstrate initiative to advance 
skill levels towards a professional 
level 
• Demonstrate commitment to 
learning as a lifelong process 
• Reflect critically on past 
experiences in order to inform 
future progress 

SOCIAL AND CROSS-
CULTURAL SKILLS 
Interact Effectively with Others
• Know when it is appropriate 
to listen and when to speak 
• Conduct themselves in a 
respectable , p ro fess ional 
manner 
Work Effectively in Diverse 
Teams 
• Respect cultural differences 
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and work effectively with 
people from a range of social 
and cultural backgrounds 
• Respond open-mindedly to 
different ideas and values 
• Leverage social and cultural 
differences to create new ideas 
and increase both innovation 
and quality of work 

PRODUCTIVITY AND 
ACCOUNTABILITY
Manage Projects
• Set and meet goals, even in the 
face of obstacles and competing 
pressures 
• Prioritize, plan and manage work 
to achieve the intended result 
Produce Results 
• Demonstrate addit ional 
attributes associated with 
producing high quality products 
including the abilities to:
-  Work positively and ethically 
- Manage time and projects 
effectively 
-  Multi-task 
- Participate actively, as well as 

be reliable and punctual 
- Present oneself professionally 
and with proper etiquette 
- Collaborate and cooperate 
effectively with teams 
-  Respect and appreciate team 
diversity 
-  Be accountable for results 

LEADERSHIP AND 
RESPONSIBILITY 
Guide and Lead Others 
• Use interpersonal and problem-
solving skills to influence and 
guide others toward a goal 
• Leverage strengths of others to 
accomplish a common goal 
• Inspire others to reach their very 
best via example and selflessness 
• Demonstrate integrity and 
ethical behavior in using influence 
and power 
Be Responsible to Others 
• Act responsibly with the 
interests of the larger community 
in mind

21st CENTURY SUPPORT 
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SYSTEMS
The elements described below 
are the c r i t i ca l sys tems 
necessary to ensure student 
mastery of 21st century skills. 
2 1 s t c en tu r y s t anda rd s , 
a s ses sments , cu r r i cu lum, 
i n s t r u c t i on , p ro f e s s i ona l 
development and learning 
environments must be aligned 
to produce a support system 
that produces 21st century 
outcomes for today’s students.
21st Century Standards
• Focus on 21st century skills, 
con ten t know ledge and 
expertise
• Build understanding across and 
among core subjects as well as 
21st century interdisciplinary 
themes 
• Emphasize deep understanding 
rather than shallow knowledge 
• Engage students with the real 
world data, tools and experts 
they will encounter 
in college, on the job, and in 
life; students learn best when 
actively engaged in 

solving meaningful problems 
• Allow for multiple measures 
of mastery 
Assessment of 21st Century 
Skills 
• Supports a balance of 
assessments, including  high-
quality standardized testing along 
with effective formative and 
summative classroom assessments 
• Emphasizes useful feedback on 
student performance that is 
embedded into everyday learning 
• Requires a balance of 
technology-enhanced, formative 
and summative assessments that 
measure student mastery of 21st 
century skills 
• Enables development of 
portfolios of student work that 
demonstrate mastery of 21st 
century skills to educators and 
prospective employers 
• Enables a balanced portfolio of 
measu re s to a s se s s the 
educational system’s effectiveness 
in reaching high levels of student 
competency in 21st century skills 
21st Century Curriculum and 
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Instruction 
• Teaches 21st century skills 
discretely in the context of core 
subjects and 21st century 
interdisciplinary themes 
• Focu se s on p rov i d i n g 
opportunities for applying 21st 
century skills across content areas 
and for a competency-based 
approach to learning 
• Enables innovative learning 
methods that integrate the use of 
supportive technologies, inquiry- 
and problem-based approaches 
and higher order thinking skills 
• Encourages the integration of 
community resources beyond 
school walls 
21st Century Professional 
Development 
• Highlights ways teachers can 
seize opportunities for integrating 
21st century skills, tools and 
teaching strategies into their 
classroom practice — and help 
them identify what activities they 
can replace/de-emphasize 
• Balances direct instruction with 
project-oriented teaching methods 

• Illustrates how a deeper 
understanding  of subject matter 
can actually enhance 
problem-solving, critical thinking, 
and other 21st century skills 
• E n ab l e s 2 1 s t c en t u r y 
professional learning  communities 
for teachers that 
model the kinds of classroom 
learning  that best promotes 21st 
century skills for students 
• Cultivates teachers’ ability to 
identify students’ particular 
learning styles, 
intelligences, strengths and 
weaknesses 
• Helps teachers develop their 
abilities to use various strategies 
(such as formative assessments) 
to reach diverse students and 
create environments that 
support differentiated teaching 
and learning 
• Supports the continuous 
evaluation of students’ 
21st century skills 
development 
• Encourages knowledge sharing 
among  communities of practitioners, 
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using face-to-face, virtual and blended 
communications 
• Uses a scalable and sustainable 
mode l o f p r o f e s s i o n a l 
development 
21 s t Cen tu r y L e a r n i n g 
Environments 
• Create learning  practices, 
human support and physical 
environments that will support 
the teaching and learning of 
21st century skill outcomes 
• Support professional learning 
communities that enable educators 
to collaborate, share best practices 
and integrate 21st century skills into 
classroom practice 
• Enable students to learn in 
relevant, real world 21st century 
contexts (e.g., through project-
based or other applied work) 
• Allow equitable access to 
q u a l i t y l e a r n i n g t o o l s , 
technologies and resources 
• Provide 21st century architectural 
and interior designs for group, 
team and individual learning 
• Support expanded community 
and international involvement in 

learning, both 
face-to-face and online 
About the Partnership for 
21st Century Skills 
The Partnership for 21st Century 
Skills is a national organization that 
advocates for the integration of 
skills such as critical thinking, 
p r o b l e m s o l v i n g a n d 
communication into the teaching 
of core academic subjects such as 
English, reading or language arts, 
w o r l d l a n g u a g e s , a r t s , 
mathematics, economics, science, 
geography, history, government 
and civics. 

The Partnership and our member 
organizations provide tools and 
resources that help facilitate 
and drive this necessary change. 
Learn more and get involved at 

http://www.21stcenturyskills.org. 
Copyright © 2009, The Partnership 
for 21st Century Skills. All rights 
reserved. 

New Paradigm of Collaborative Learning and Sharing via Social Network      

มิติใหมในสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน และการแบงปน  38

http://www.21stcenturyskills.org
http://www.21stcenturyskills.org


การประยุกตใชชุดเครื่องมือ
Google 
Apps 
-

- เปนหนึ่งในบริการจาก Google ที่มุงเนนใหบริการทางดาน web 
application บนเซิรฟเวอร และ email แกองคกรทุกระดับ พระเอกหลักของ
การใช Google Apps คือการนำเอาเทคโนโลย ี Gmail เขามารวมกับกับเว็บไซต
ของที่ผานโดเมนของเราเอง ทานสามารถนำบริการตาง  ๆ เหลานี้ของ Google 
มาใชใหเหมาะสมกับความตองการของเว็บไซต ไมวาจะเปน Personalized Start 
Page, Google Mail, Google Talk, Google Calendar, Google Docs & 
Spreadsheets และ Google Page Creator
       * อีเมล - Gmail - สรางแนวคิดใหผูใชไมควรถูกบังคับใหลบอีเมลเนื่องจาก

New Paradigm of Collaborative Learning and Sharing via Social Network      

มิติใหมในสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน และการแบงปน  39



โควตาของที่เก็บอีเมล   และการคนหาบันทึกที่หายไปเปนเวลานานที่มีคนสงมา
ตอนปที่แลวควรจะดำเนิน การไดทันทีทันใจ Google ยังไดเพิ่มทานลักษณะที่ใช
งานงายอื่นจำนวนมาก รวมถึงความสามารถของผูใชในการแลกเปลี่ยน IM กับผูที่
ติดตอดวยของตนไดทันทีในเบราวเซอร
       * การสนทนา - Google Talk ชวยใหผูใชสามารถแลกเปลี่ยนขอความทันที
กับผูติดตอดวย   และมีการสนทนาเสียงผานเว็บ อีกทั้งไมเสียคาใชจาย ซึ่งผูใช
สามารถติดตอกับเพื่อน หรือผูรวมงานไดทั่วโลกโดยไมตองเสียคาใชจายแมแต
สตางคเดียว
     * ปฏิทิน - Google Calendar ชวยใหผูใชจัดการขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ
เหตุการณของตนไดงาย     รวมทั้งกำหนดการสวนตัว วาระการประชุมของเพื่อน
และเพื่อนรวมงาน และปฏิทินสาธารณะซึ่งมีเหตุการณที่คิดวานาสนใจ     ผูใช
สามารถดูขอมูลทั้งหมดนี้เปรียบเทียบกันได สามารถทำใหวางแผนกับผูอื่นไดงาย
กวาเดิม องคกรของทานสามารถเผยแพรรายการหลักของเหตุการณ     และวัน
สำคัญไดเชนกัน
    * หนาเว็บ - Google Page Creator การสราง และการเผยแพรหนาเว็บแบบ
งายๆ สามารถทำไดอยางรวดเร็ว งาย และไมเสียคาใชจาย Google Page 
Creator ใหทานสามารถเลือกแมแบบไดมากมาย และกำหนดเนื้อหาและรูปภาพ
ในองคกรของทานใหหนาเว็บ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไดในสวนติดตอทางออนไลน
แบบเห็นอยางไรไดอยาง นั้น เมื่อทานพอใจกับรูปแบบตามที่ทานเห็นแลว ก็เผย
แพรหนาเว็บของทานไปยังเว็บไดภายในคลิกเดียว
    * Docs & spreadsheets คือโปรแกรมประมวลผลคำ และสเปรดชีททางเว็บ
ที่ชวยใหการทำงานรวมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น     โปรแกรมนี้ชวยใหทาน
สามารถเก็บเอกสารทางออนไลน เพื่อใหบุคคลอื่นในองคกรของทานสามารถ
แกไข และอัปเดตพรอมกันไดจากเบราวเซอร   ทานจึงไมตองติดตามสิ่งที่แนบมา
ลาสุด ระบบจะบันทึกการแกไขแตละครั้งโดยอัตโนมัต ิ ทานจึงสามารถดูวาใคร
เปลี่ยนอะไร และยังสามารถเปลี่ยนกลับเปนรุนกอนหนาไดทุกเมื่อ
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                             การใชงาน 
                        GoogleDocs
-
-
- Google Docs เปนโปรแกรมประยุกตบนเว็บฟรี ซึ่งเอกสารและ
กระดาษทำการสามารถไดรับการสราง แกไข และจัดเก็บแบบออนไลน ไฟล
สามารถเขาถึงจากคอมพิวเตอรทุกครั้งที่เชื ่อมตอกับอินเตอรเน็ตและ Web 
browser สวนการทำงานเต็ม Google Docs เปนสวนหนึ่งในแพ็คเกจ
ครอบคลุมของโปรแกรมประยุกตออนไลนที่เสนอโดยและสัมพันธกับ Google
- ผูใช Google Docs สามารถนำเขา สราง แกไข และปรับปรุงเอกสาร
และกระดาษทำการในฟอนตและรูปแบบไฟลตาง  ๆ รวมขอความเขากับสูตร, 
list, ตาราง และภาพ Google Docs สอดคลองกับซอฟตแวรและ word 
processor สวนใหญ งานนี้สามารถเผยแพรเปนเว็บเพจหรือเพจพรอมพิมพ ผู
ใชสามารถควบคุม ผูงานของพวกเขา Google Docs เปนความคิดสำหรับการ
เผยแพรภายในองคกร บำรุงรักษาบลก  หรืองานเขียนสำหรับการดูโดย
สาธารณะทั่วไป
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การใช้งานGoogleDocs
การ Login เขาใชงานระบบ 
GoogleDocs
1. เปดเว็บไซต www.google.com 
คลิกลิงค “ไดรฟ”/Drive (แลวแตวา 
Thai/Eng เวอรชั่น)

2. เขาสูระบบดวย account google

3. จะปรากฏหนาตางเอกสารดังภาพ 
(กรณีเริ่มตน จะไม่มีเอกสารใด  ๆ ใน
หน้าเว็บไซต์) หลังจากลงชื่อเขาใช
สำเร็จ จะเห็นชื่อผูใชแสดงอยู ดานบน

การสรางเอกสาร Document 

1. คลิกเมน ู CREATE เล ือก 
Document  เพื่อสร้างเอกสาร  
(เหมือนกับ Microsoft Word)

2. จะปรากฏหนาตางดังรูป

3. การพิมพเอกสาร จะคลายๆ 
MicroSoft Word  และจะมีเมนูตาง
ดานบนเปนเครื่องมือ ใหเราใชในการ
จัดแตงเอกสาร ตามตองการ

4.การบันทึกเอกสาร ใหเลือกที่ File  
เลื่อน Mouse มาที่ Make a Copy 
แลวคลิก
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5. จะปรากฏหนาตางดังรูป

6. หลังจากนั้นใหเรากำหนดชื่อ File 
ตามที่เราตองการ แลวพิมพชื่อลงไปใน
ชอง

7. หลังจากนั้นใหกด OK  จะไดภาพ
ตามตัวอยางขางลาง  ใหสังเกตชื่อไฟล 
จะไปปรากฏอยู สวนบนสุดดานซาย
ของเอกสาร นั่นแสดงใหเห็นวา ไดบัน
ทึกเรีบยรอยแลว

8. ใหเรากลับไปที่ Drive  จะปรากฏ
หนาตางดังรูป

                                            
9.  ใหคลิก เขาไปที่ไฟลชื่อ  ตัวอยาง
งานเอกสาร อีกครั้ง เราจะมาดูการ 
Download as เพื่อนำเอกสารไปใชใน
รูปแบบตางๆ 

10. คลิกเขาไปที่ File เลื่อน Mouse 
มาที ่ Download as ใหคลิกเลือก 
Microsoft Word (.docx) เพื่อบันทึก
ใชงานเปนWord และนอกจากนั้นยัง
ทำเปนเอกสารตามรูปแบบตางๆ (ตาม
ภาพเมนูประกอบ)
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11.  การทำเอกสารออนไลน  ใหคลิก 
เขาไปที่ File เลื่อน Mouse มาที่ 
Publish to the web 

12.  ใหคลิก OK

13.  เราจะเห็น Document link เรา
สามารถนำไปวางไว ที่ Internet 
Explorer ไดเลย และ Embed 
codeเราก็เอา Code ไปวางไวใน 
web server ไดเลย

14.  เราลอง Copy Link เอกสารไป
วางที่ Inetrnet explorer 
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15.  จะแสดงดังภาพขางลาง

16.  การแบงปนเอกสารออนไลน  ให
กลับไปที่ Google Drive ใหม 

17.  ใหคลิก  เขาไปเลือกไฟล ในที่นี้เรา
เลือกไฟล “ตัวอยางงานเอกสาร”ให
ติ๊กหนาขอ ตรงชองสี่เหลี่ยม และให
สังเกตที่เมนูดานบน จะมีเมนู Share 
(ถาเราไมติ๊ก  หนาขอไฟล เมนูนี้จะไม
ทำงาน)

18.  พอเราคลิก  เขาไป Share จะได
ภาพตามดานลาง

19.   สังเกตไดวา สามารถที่จะ Share 
ผาน Facebook หรือ Twitter ไดดวย
หรือถาเรา Copy  Link to share 
แลวเราไปวางไวที่ Internet Explorer 
ก็ได (ดูจากภาพขางลาง)

20.  กลับมาดูการ Share อีกครั้งใน
กรณี ที่เราตองการจะใหคนอื่นเขามา
แกไขเอกสารตางๆของเรา ใหคลิก 
เขาไปที่  Change 
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21.  จะไดภาพดานลาง ปกติจะขึ้น 
Private (เปนรูปกุญแจลอก) ใหคลิก 
ไปที่ Public on the web  

22. เรียบรอยแลวถาเราตองการให
คลิก Done

23.  หรือถาเราตองการที่จะ Share 
ใหเฉพาะเพื่อน หรือกลุมคนที่เรารูจักก็
สามารถทำไดเชนกัน

24.  ใหคลิก เขาไปที่ Anyone with 
the link

25.  เราก็เขาไปเลือก Add People  
และสามารถกำหนดใหแกไข 
คอมเมนท หรือ วิวได (ตามภาพเมนู
ดานขวา)

26. หรือถาเราจะเลือก จาก 
Contacts ก็ไดครับ ใหคลิกไปท่ี 
Choose From Contacts แลวจะข้ึนช่ือ 
Mail ท่ีเราตองการจะให Share 
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การสรางเอกสารสำหรับงาน 
Presentation 

1. คลิกเมน ูCREATE เลือก 
Presentation  เพื่อสร้างเอกสาร  
(เหมือนกับ Microsoft 
Powerpoint)

2. จะปรากฏตามภาพ  Choose a 
theme  ใหเราเลือก   ในที่นี้เราเลือก 
Simple Light (สามารถเปลี่ยนได
ภายหลัง)

3. เลือกเสร็จแลวใหคลิก OK

4. การพิมพเอกสารการนำเสนอ 

5. สามารถเลือกใชเมนู ที่อยูดานบน
เพื่อจัดขอมูล หรือ เพิ่มเติมขอมูล
ตางๆ  ลงใน Slide ได
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6. แสดงเครื่องมือที่ใชในการวาดรูป 

7.การเพิ่ม Slide ใหคลิกที่เครื่องหมาย 
+  (New slide )

8. เลือกเสร็จแลว เราก็จะได Slide ตอ
ลงมาจากขางบน (หลังจากนั้นเราก็
เพิ่มเติมขอมูล หรือรายละเอียดงานใน 
Slide ของได) กรณีถาเราตองการเพิ่ม 
Slide อีก ก็สามารถทำได ตามขางตน

9. ทดสอบการนำเสนอผลงาน ใหเรา
คลิกตรงปุม  Present  (เมนูจะอยู
ดานบนทางขวามือ)
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10. กดเล่ือน slide ไดตามปุมเล่ือนซาย-
ขวา (เมนูดานซายลางของจอ) ถาตองการ
ปด Slide ใหคลิก Closeเคร่ืองหมาย
กากบาทสีแดง ท่ีอยูมุมจอดานขวาบน

11. การบันทึกไฟล ใหคลิกไปที ่ File 
เลื่อน Mouse ลงมาที่ Make a Copy

12. และตั้งชื่อ Slide ที่เราตองการ ใน
ชอง ยกตัวอยางเราตั้งชื่อ  “ตัวอยางนำ
เสนอ” เสร็จแลวใหคลิก OK

13. จะไดชื่อไฟลที่เราตั้งเมื่อสักครู (จะ
เห็นไดวาชื่อไฟลจะปรากฏ ดานบน) 
และเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อไฟลในภาย
หลังไดเหมือนกัน

14. กลับมาที่หนาของ Google Drive   
อีกครั้ง เราก็จะเห็นชื่อไฟลที่เราบันทึก 
กอนหนานี้

15. หลักการแชรเอกสารออนไลน ทำได
ในหลักการเดียวกับ Document ท้ังหมด 
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การสรางเอกสาร 
Spreadsheet 

1. คลิกเมนู CREATE เลือก 
Spreadsheet เพื่อสร้างเอกสาร  
(เหมือนกับ Microsoft Excel)

2. จะไดภาพตามนี ้ หนาตาคลายๆ 
Microsoft Excel

3. เราสามารถพิมพขอความ,อักษรใดๆ 
หรือการสรางตาราง เหมือนๆกับ 
Microsoft Excel โดยใชเครื่องมือที่อยู
ดานบนไดเลย

4. จะมีเครื่องมือที่จะชวยใหเราสราง
เอกสารตางๆ ไดมากมาย
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5. การบันทึกเอกสาร ใหคลิกไปที ่File 
แลวเลื่อน Mouse ลงมาที ่ Make a 
Coppy 

6. แลวกำหนดชื่อที่เราตองการลงใน
ชอง  ในนี้ยกตัวอยางชื่อ “ตัวอยาง
สเปรดชีต” แลวคลิก  OK  ชื่อที่ไดจะ
ปรากฏ มุมเมนูดานซาย

7. หลังจากนั้นใหกลับมาที ่ Google 
Drive อีกครั้ง เราก็จะเห็นชื่อไฟลที่เรา 
ทำการบันทึกเมื่อสักครู สวนในเรื่อง
การแชรเอกสารออนไลน ใหทำเชน
เดียวกับ Document (โดยไดกลาวถึง
วิธีการทำไปขางตน)
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การสรางเอกสาร Form 

1. คลิกเมนู CREATE เลือก Form  
เพื่อสร้างเอกสาร  

  

2. ใหเราใสชื่อ แบบสอบถามที่เรา 
  ตองการ ตรงชอง  Title  และ เลือก  
  theme  แลวคลิก OK  จะไดภาพ
  ดานลาง  หลักจากนั้นใหกรอก ตรง
  ชอง  Form Description  กำหนด
  รายละเอียดเพื่ออธิบาย หรือชี้แจง
  เกี่ยวกับในการตอบแบบสอบถาม 

3. ใหกรอกขอมูล ตรง Question Title  
“เพศ” ในสวนของ Question Type เรา
เลือก  Multiple Choice   กรอกขอมูล
เพศ “ชาย”และ“หญิง”ตามลำดับ *อยา 
ลืม ใหต๊ิกเคร่ืองหมายถูก ตรงชอง 
Required question เพ่ือกำหนดใหตอบ
คำถามในขอน้ี (เหมือนบังคับ หามขาม) 
หลังจากน้ันใหคลิก Done
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4. จะไดภาพตามตัวอยางดานบน

5. เราสามารถเพิ่มหัวขอในแบบ 
สอบถามได  โดยการเลือกที่ Add 
item

6. เรากำหนดคำถาม หัวขอ  “อายุ” สวน
ขอมูล Question Type เรากำหนดให
เปนแบบ Checkboxes  แลว กรอก
ขอมูลตามภาพดานบน (โดยทำทีละขอ) 
*อยาลืม ใหต๊ิกเคร่ือง หมาย ถูก ตรง
ชอง Required question เพ่ือกำหนด
ใหตอบคำถามในขอนี ้ (เหมือนบังคับ 
หามขาม) หลังจากน้ันใหคลิก Done

7. เรากรอกขอมูลตางๆ ตามแบบ 
สอบถามที่เราตองการ (โดยแตละ
แบบสอบถามจะไมเหมือนกัน ขึ้นอยู
กับวาเราตองการเก็บขอมูลแบบไหน) 
ทำไปทีละขอจนครบหลังจากเสร็จ  
อยาลืมคลิก Done

8. ถาไมแนใจหรือ  ใหเขาตอบเอง เราก็
ทำไดโดยใชชอง Other และในสวน
เมนูดานขวา ของแตละแบบสอบถาม
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ในแตละขอ  เราก็สามารถที่จะ แกไข 
ทำซ้ำ หรือลบคำถามในขอนั้นๆได   
(ตรงเครื่องหมาย รูปปากกา แผน
กระดาษ ถังขยะ) แสดงภาพดานลาง

9. เรามาดูแบบสอบถามที่เปนแบบ
คะแนน หรือชวงคะแนน สวนใหญมัก
จะใชก ันมากในการใหลำดับความ
สำคัญ จากเห็นดวยนอยที่สุด ไปจนถึง
เห็นดวยมากที่สุด เปนการกำหนด 
Scale (หรือ ปรับปรุง พอใช ปาน
กลาง ด ี ดีมาก  สวนใหญเปนในรูป
แบบ Scale ทั้งสิ้น ลองเอาไปปรับใช
ดู)  ในการสรางแบบสอบถาม สามารถ
ที่จะสรางไดหลายรูปแบบ Add itlem 
ไดตามภาพแสดงดานบน ขึ้นอยูแตละ
ชนิดของแบบสอบถาม ในที่นี ้ จะขอ

ยกตัวอยางแบบ Rating Scale 

10. เรากำหนดคำถาม(ตามภาพดาน
บน) แลวกำหนด Question Type 
“Scale” สวน Scale ใหเลือก 1 to 5  
แลวเรามากำหนดขอความในชอง ให
ตรงกับเลข (ตามภาพดานบน)  อยา
ลืมติ๊ก  Required question  แลว
คลิก Done

11. จะไดตามภาพดานบน  

12.กรณีถ าเป นคำถามปลายเป ด 
หมายถึงตองการใหเขากรอก  เราก็
ทำไดโดยใชชอง Paragraph text 
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13. การเพิ่มชองใหกรอกขอมูล (แสดง
ตามภาพดานบน) 

14.แสดงชองใหกรอกขอมูล 

15.เราสรางชุดคำถามไปจนครบตามที่
เราตองการ 

16. สุดทายเรามาดูแบบสอบถามที่เรา
สรางเสร็จเรียบรอยแลว  ใหคลิกไปที่  

View Live Form  17.เราก็จะเห็น
แบบสอบถามที่เราสรางเมื่อสักครู 

18.กรณีถ าเราต องการจะเปล ี ่ยน 
Theme ก ็ทำได  โดยคล ิกไปท ี ่ 
Theme : Books Classic (ชื่อจะขึ้น
อยูกับที่เราเลือกตั้งแตครั้งแรก)  เมนู
ดานบนซาย 
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19.เราก ็จะเห ็น theme ตางๆ 
มากมาย แลวเลือกเอาไดตามใจชอบ 
หลังจากเลือกแลวใหคลิก OK 

20. เรามาด ูว ิธ ีการทำ Choose 
response destination (เมนูดานบน) 
เพ ื ่ อทำการ L ink ข อม ูลไปใน 
Spreadsheet เอาไวดูในกรณีที่มีการ
ตอบแบบสอบถามออนไลน เขามา (ดู
ตามภาพดานบน)

21.จะไดหนาตาแบบนี้(ภาพดานบน) 
ถาเราตองการจะเปลี่ยนชื่อ ก็ใหใสชื่อ
ไดเลย ตามที่เราตองการในชอง

22.หลังจากนั้นเมนู Choose 
response destination  จะถูก
เปลี่ยนเปน View responses

23.หลังจากนั้นใหคลิก ไปที่ View 
responses จะไดภาพ(แสดงตามขาง
ลาง)
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24.ถาเราจะกลับไปเพิ่มเติมหรือ แกไข 
แบบสอบถาม ใหคลิกไปที่เมน ู Form 
เลื่อน Mouse ไปที่ Edit form

25.เมื่อคลิกเรียบรอย จะไดภาพแสดง 
ดานลาง
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   จะนำแบบสอบถามไปใชงาน 
   อยางไร

1. อยางแรกคือ การสง Email คลิกที่ 
Send Form (เมนูอยูดานบนขวา 
สีน้ำเงิน ลางชื่อที ่ Login เขา) พิมพ 
Email Address (ตรงชอง Send 
form via email) ที่ตองการใหตอบ
แบบสอบถามลงไป แบบสอบถามจะ
ถูกสงไปใหกับผูรับ  หรือเราจะแชร
ผาน Facebook , Twitter ก็ทำได 
ตามภาพแสดงดานลาง เสร็จแลวให
คลิก Done

2.หากมีการตอบแบบสอบถามแลว เรา
สามารถ Loin เขามาดูโดยเขามาที ่ 
http://docs.google.com เลือกดูไปท่ี 
ช่ือของ แบบสอบถามน้ันท่ีเราสรางข้ึนมา

 

3. ถาเราตองการดูสรุปผลจากผูที่ตอบ
แบบสอบถาม  ก็สามารถทำได โดยไป
ที่เมน ู Form > Show Summary 
responses เปนจำนวนรวมของผูตอบ
แบบสอบถาม และแสดงกราฟใน
แตละขอ (ตามภาพแสดงดานบน) 
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4. สวนเมนูดานขาง Summary 
สีน้ำเงิน (ภาพที่ 2)  See Complete 
responses เปนขอมูลทั้งหมดที่ได
จากการตอบแบบสอบถาม เปนชอง
คลาย Excel 1 แถวคือขอมูลของผู
ตอบแบบสอบถามจำนวน 1 คน(คือ
จะแสดงเปนภาพดานบน)

   การนำแบบสอบถามไปใชงาน
   บน Internet

1. ใหเขาไปเลือกแบบสอบถามที่เรา 
ตองการจะนำไปใช

2. คลิกแบบสอบถามนั้นขึ้นมา(แสดง
ดังภาพดานลาง) ใหคลิกไปที ่เมนู 
Form เลื่อน Mouse ไปที ่ Embed 
Form in a webpage

3. ให Copy ตรงชอง Embed แลวเรา
นำไปวางบน Internet explorer ได
เลย หรือจะนำไปวางไว บน Web 
S e r v e r ห ร ื อ จ ะ น ำ ไ ป ว า ง ใ น  
Facebook ก็ได เพื่อใหคนเขามาตอบ
แบบสอบถามนั้นๆ  

หลังจากนั ้นเราก ็สามารถที ่จะนำ
แบบสอบถามออนไลนไปใชได โดยที่
ไมตองไปแจกแบบสอบถามที่เปนกระ
ดาษ และสามารถที่จะสรุปผล ใหเรา
ไดอยางรวดเร็ว 

New Paradigm of Collaborative Learning and Sharing via Social Network      

มิติใหมในสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน และการแบงปน  59



Google Blog

Google Blog หรือ Blogger คืออะไร 

- Blogger  เปนอีกหนึ่งบริการของ  Google  ที่จะชวยใหคุณมีพื้นที่สำหรับ
เขียนเรื่องราวตาง ๆ ที่คุณตองการในลักษณะของ Webblog  บริการเหลานี้คุณ
สามารถใชงานไดฟรี โดยไมมีคาใชจาย สำหรับ
คนที่อยากมีเว็บไซตสวนตัว แตไมอยากมีคาใชจาย  blogger  สามารถชวยคุณได 
หากคุณตองการใช blogger เพียงแคสมัคร Gmail ก็สามารถสราง blog ไดอยาง
มากมาย 

- Google Blog ทำอะไรไดบาง
- 1. ทำเปนเว็บไซตสวนตัว
- 2. เขียนเรื่องราวตาง ๆ และแบงปนใหกับผูอื่น
- 3.หารายไดกับ google เชน การเขียนบทความ และนำโฆษณาของ 
google มาติดลง webblog ของตนเอง
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Google Drive
Google Drive เปนบริการจาก  Google ที่ทำใหเราสามารถนำไฟลตาง ๆ ไปฝาก

ไวกับ Google ซึ่งทำใหเราสามารถใชไฟลเหลานั้นที่ไหนก็ได อีกทั้งยังสามารถ

แบงปนไฟลกับคนที่ตองการ และสามารถแกไขรวมกันไดจากอุปกรณทุกประเภท 

สำหรับพื้นที่  ๆ Google ใหเราใชบริการฟรีนั้นอยูที่ 5 GB และหากตองการพื้นที่

มากขึ้นสามารถอัปเกรดเปน 25 GB โดยเสียคาบริการ
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- Google Video คือ การนำเสนอขอมูลในรูปแบบของคลิปวิดีโอใน
ปจจุบันที่ไดรับความนิยมอยางมาก Google video สามารอัพโหลดไฟลวิดีโอใน
แบบไมจำกัดความยาว  ไมจำกัดขนาด มีบางคลิปวิดีโอที่มีความยาวถึง 1 ชั่วโมง 
หรือมากกวานั้น ที่ทำใหผูคลิปชมดูไดอยางตอเนื่อง 
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คณะทำงาน

- นายกฤษฎา บุศรา - - ประธานกรรมการดำเนินการ

- นายวัชรินทร คงพิบูลย - - รองประธานกรรมการดำเนินการ

- นางสาวเปยทิพย พัวพันธ -- กรรมการและเหรัญญิก

- นายพิทยา ตาแกว - - กรรมการ

- นางสาวรจนา พึ่งสุข - - กรรมการ

- นายประทานพร อุนออ - - กรรมการ

- นางสาวณภัชชา ประดับทอง - กรรมการ

- นางสาววิรฉัตร บานเย็น - - กรรมการและเลขานุการ

อาจารยที่ปรึกษา

- 1. ผศ.ดร.ศิริรัตน เพ็ชรแสงศรี

- 2. รศ.ดร.ฉันทนา วิริยเวชกุล

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (เอกเทคโนโลยีการศึกษา)

ขอขอบคุณผูสนับสนุน
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