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วัตถุประสงค์  : 
1. เพ่ือให้เข้าใจและใช้ดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้ 
2. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ตระหนักรู้การใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 

สรุปเนื้อหาการฝึกอบรม : 

 บทที่ 1 การเลือกใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ อาศัยอุปกรณ์หลัก 4 ประเภท คือ 

1. CPU คือ ความเร็วของการประมวลผลตามคำสั่งของผู้ใช้ 
2. RAM ที่มีความจำมากกว่า ทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ 
3. Hard disk ที่มีความจุมาก จะเก็บไฟล์ไดจ้ำนวนมาก และเมื่อมีความเร็วมากจำทำให้

คอมพิวเตอร์เข้าถึงข้อมูลใน Hard disk ได้เร็ว 
4. ความเร็วของอุปกรณ์ท่ีใช้ I/O (Input and Output devices) อุปกรณ์ต่อเชื่อมที่มีความเร็ว

สูงการปฏิบัติงานร่วมกับคอมพิวเตอร์จะทำได้รวดเร็ว 

ประเภทของคอมพิวเตอร์ 

1. Cloud Computing 
- เครือข่าย (Network) ของคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแบบออนไลน์ที่ผู้ใช้บริการไม่เห็น

หรือไม่ทราบว่าเครื่องแม่ข่ายอยู่ที่ใด เช่น Dropbox, Gmail, iTune, Youtube, Netflix, 
Lazada เป็นต้น  

- ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ของตนเอง โดยส่วน Backend ที่ให้บริการ
นั้นจะไม่ปรากฏ 

2. Laptop 
- คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและพกพาได้ อาจเรียกว่า Notebook 

3. Desktop 
- ออกแบบเพ่ือการใช้งานส่วนบุคคลและวางอยู่กับที่ 

 

 



4. Tablet 
- มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา 
- หน้าจอสัมผัส 
- คียบ์อร์ดเป็นแบบเสมือน 

5. Server 
- ทำหน้าที่ให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ หรือ Mobile App ที่เป็นลูกข่ายทางอินเทอร์เน็ต เช่น ระบบธนาคาร
ออนไลน์ e-Commerce การเก็บข้อมูลในระบบ Cloud 

- มีประสิทธิภาพในการประมวลผลสูงและสามารถทำงานสนองตอบผู้ใช้หลายคนพร้อมๆ 
กันได้ทันที 

- มีราคาสูง มีความน่าเชื่อถือได้สูง และมีความปลอดภัยสูง 
- ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้บริการได้จากอุปกรณ์ของตนเอง 
- เครื่องแม่ข่ายอาจมีเครื่องเดียวหรือหลายเครื่อง หรือหมายถึงศูนย์ข้อมูลทั้งศูนย์ หรือ

แม้แต่ระบบ Cloud 

ระบบปฏิบัติการ Operating Systems and Software 

1. Software Concepts 
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทำงานตามที่ได้รับคำสั่ง 
- โปรแกรมคือชุดคำสั่งที่ทำให้ได้งาน 1 อย่าง 
- การรวมหลายโปรแกรมเพ่ือให้สามารถสั่งงานได้หลากหลาย เรียกว่า ซอฟต์แวร์ 
- ซอฟต์แวร์แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1. System Software 
2. Application Software 
3. Utility Software 

2. System Software (ซอฟต์แวร์ระบบ) 
- หน้าที่เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์กับผู้ใช้งาน 
- แปลงคำสั่งของมนุษย์ให้เป็นคำสั่งที่อุปกรณ์รู้จัก 
- System Software แบ่งเป็น 2 ชนิด 

1. Operating System (ระบบปฏิบัติการ) 
2. Device Drivers (โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์) 

3. Operating System (ระบบปฏิบัติการ) 

- เป็นซอฟต์แวร์ที่สำคัญที่สุดในการทำให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
- จัดการหน่วยความจำและหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์รวมทั้งซอฟต์แวร์และ

ฮาร์ดแวร์ทั้งหมด 
- ทำให้ผู้ใช้สื่อสารคอมพิวเตอร์ได้โดยเราไม่ต้องรู้จักภาษาคอมพิวเตอร์ 



- มีหน้าที่จัดการฟังก์ชันพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
1. เก็บข้อมูล (Storing Data) ลงในหน่วยความจำ (Memory) 
2. เรียกใช้ไฟล์ (Retrieving Files) ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage Devices) 
3. ทำให้หลายแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ในอุปกรณ์เดียว 

- Operating Systems: Language Processor 
- คอมพิวเตอร์ใช้ภาษาเป็น String 0s และ 1s 
- ภาษาระดับสูงมีกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์เหมือนภาษาอังกฤษ เช่น C++, Java 
- ภาษาระดับเครื่อง (Machine-level language) ใช้ String 0s และ 1s 

หน้าที่ของ Operating System (ระบบปฏิบัติการ) 
 1. จัดสรรทรัพยากรพ้ืนฐานในการประมวลผล 
 2. ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์และการใช้งานร่วมกันของหลาย Application 

Program 
 3. งานที่ OS รับผิดชอบ เช่น  
     - จัดการ Processor Cores 

    - จัดการหน่วยความจำ 
    - จัดการอุปกรณ์ท้ัง input และ output 
    - ดูแลความปลอดภัยของระบบ 

หน้าที่ในการบริหารจัดการ 
1. บริหารจัดการทรัพยากรของอุปกรณ์ (เช่น อุปกรณ์ Processor อุปกรณ์ความจำ            

และดิสก์) ให้สามารถใช้งานได้มากขึ้นด้วยการเปลี่ยนให้เป็นการใช้งานแบบ Virtual 
 - OS ทำให้เครื่องที่มี 1 CPU ทำงานได้เหมือนมีหลาย CPU ด้วยรูปแบบ Virtual 
 - OS ทำให้ cache และ RAM สามารถแชร์ใช้ได้กับหลาย Software Application และ  
             สามารถสร้าง Virtual Memory ขึ้นมา เช่น ทำให้ RAM ขนาด 4G ทำงานได้เป็น 8G 

2. บริหารจัดการทรัพยากรด้วยการให้ CPUs, memory และ I/O แชร์ใช้กันได ้
3. บริหารจัดการพื้นที่ใน Disk และไฟล์ต่างๆ ที่เก็บไว้ ให้อยู่ในลักษณะที่เชื่อถือได้และมี

ประสิทธิภาพ พร้อมที่จะให้ App นำออกไปใช้เขียนหรืออ่านต่อไปได้เสมอ 
Operating System (ระบบปฏิบัติการ) ที่นิยม 

Operating System (ระบบปฏิบัติการ) สำหรับคอมพิวเตอร์ Desktop 
 - Windows 
 - Linux 
Operating System (ระบบปฏิบัติการ) สำหรับโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต 
 - Android 
 - iOS 
 
 



4. Device Drivers (โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์) 
- ควบคุมและติดตามการทำงานของอุปกรณ์เฉพาะอย่าง เช่น เครื่องพิมพ์ กล้องดิจิทัล 
  แป้นพิมพ์ และ Thumb drive เป็นต้น 
- โปรแกรมนี้จะเป็นตัวบอกให้ระบบปฏิบัติการทราบว่าจะจัดการกับอุปกรณ์นั้นๆ ได้อย่างไ 

5. Application Software 
- เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานให้กับผู้ใช้งาน 
- เป็นระบบที่ทำงาน on top ของระบบปฏิบัติการ 
ตัวอย่าง 

 โปรแกรม Word Processor 
 Chat/Messengers 
 Media Players 
 Web Browsers 
 Enterprise Resources Planning 
6. Utility Software 

- ช่วย System Software ใหท้ำงานได้ 
ตัวอย่าง 

 Antivirus 
 Disk Management Tools 
 File Management Tools 
 File Backup Tools 

 
บทที่ 2 รัฐบาลดิจิทัล 

 การเปลี่ยนแปลงสู่ Global Digital 
 



รัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 
การปรับเปลี่ยนรัฐบาลดิจิทัล 

- โปร่งใส เป็นหนึ่งเดียว 
- ให้บริการสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ 
- จัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกเหมาะสม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แผนงานรัฐบาลดิจิทัล 
- พัฒนาบริการอัจฉริยะสำหรับประชาชน 
- เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
- พัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือรองรับการบริการภาครัฐ 

เป้าหมายรัฐบาลดิจิทัล  
- มีบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
- ส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 - มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล การจัดเก็บ และการบริหารฐานข้อมูลรองรับการเชื่อมโยงการ      
         ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลไกการขับเคลื่อนของรัฐบาลดิจิทัล 
 - ยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐ 
 - ปรับกระบวนการ ลดขั้นตอนและกระบวนการของหน่วยงานราชการ เพิ่มความรวดเร็ว       
    โปร่งใส 
 - บูรณาการข้อมูล และระบบงานภาครัฐ สนับสนุนมาตรการและนโยบายรัฐบาล 
 - ผลักดันกลุ่มกฎหมาย และจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภัยคุกคามทางดิจิทัล 
 - สอดแนม แอบฟัง ดักจับข้อมูลการดัดแปลง 
 - เปลี่ยนแปลง แก้ไข นำเข้า ดัดแปลง การก่อให้เกิดการปฏิเสธ การให้บริการ 
 - ระดมส่งข้อมูลจำวนมหาศาลจนเครื่องหยุดการประมวลผล การไม่ยอมรับ 
 - การปลอมตัว ปฏิเสธการทำกิจกรรม 

อุปสรรคในการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 1. ข้อจำกัดด้านปริมาณ 

- บุคลากร 
- กฎหมายที่ยังไม่นำออกมาใช้บังคับ 

2. ข้อจำกัดด้านคุณภาพ 
- ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารภาครัฐ 
- ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง 
- การบริหารงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างด้าน IT ที่มีประสิทธิภาพ 



บทที่ 3 สังคมออนไลน์ 
 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 หมายถึงเว็บไซด์ และแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถสร้างและส่งต่อเรื่องราวของตนเอง หรือมี

ส่วนร่วมเรื่องราวของผู้อ่ืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



การใช้เครือข่ายสังคม 
 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ที่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร มี 3 รูปแบบ คือ 
 1. Blogs 
  - เป็นเว็บไซต์ที่มีพ้ืนที่ให้สร้าง และเผยแพร่เนื้อหา 
  - ผู้เข้าชมสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาได้ 
  - ตัวอย่างของ Blogs คือ WordPress และ Blogger 
 2. Social Network 
  - Social Network ที่นิยมกันมากคือ Facebook Twitter และ LinkedIn 
  - ผู้ใช้งานสามารถแบ่งปัน (Share) ข้อมูลส่วนตัว ความคิดเห็นของตนเอง และสื่อต่าง ๆ   
     เช่น ภาพและวิดีโอ 
  - สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในเครือข่ายนั้น ๆ ได้ เช่น การเพ่ิมเพ่ือนใน  
    Facebook และการติดตามใน Twitter 
 3. Crowdfunding 
  - เป็นวิธีปฏิบัติเพ่ือระดมเงินทุนทางออนไลน์ทางบุคคลหรือธุรกิจ 
  - บุคคลหรือธุรกิจจะนำเสนอข้อมูลโครงการหรือธุรกิจของตนเองในเว็บไซด์ที่เป็น  
    Crowdfunding  
  - ผู้สนใจลงทุนจะเข้าดูข้อมูลโครงการหรือธุรกิจเว็บไซต์ที่เป็น Crowdfunding 
  - ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เป็น Crowdfunding ได้แก่ Kickstarter Zopa Indiegogo 
 

ความน่าเชื่อถือของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 1. ข้อมูลมาจากใคร 
 2. หลักฐานมีหรือไม่ 
 3. ข้อมูลมีอคติหรือไม่ 
 

การสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ 
 คือลักษณะเฉพาะที่แต่ละคนสร้างข้ึนมาเพ่ือใช้กับเว็บไซต์ ซึ่งแต่ละเว็บไซต์ก็มีความแตกต่างกัน 

ลักษณะเฉพาะที่สร้าง และนำมาใช้ก็จะต่างกันไปด้วย ดังนั้น แต่ละเว็บไซต์ก็จะรับรู้ มองภาพ
ตามลักษณะเฉพาะ ที่แต่ละคนสร้างไว้ ซึ่งอัตลักษณ์ออนไลน์ที่สร้างข้ึน มักต่างไปจากตัวตนใน
โลกความเป็นจริง 

 
อัตลักษณ์ที่ผู้สื่อสร้างข้ึน 
 อัตลักษณ์ออนไลน์ จะมีทั้งที่ 
 - ผู้ใช้งานสร้างข้ึนมาเอง 
 - ผู้อื่นสร้างข้ึนมาตามกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
  
 



Digital Footprint รอยเท้าดิจิทัล 
 คือ ข้อมูลต่าง ๆ และการใช้งานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การโพส การไลค์ การแชร์ และการ

แชท ที่ได้ถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล ซึ่งคนอ่ืน ๆ สามารถเข้ามากดติดตาม หรือค้นหาได้ 
ข้อมูลเหล่านี้จะทิ้งร่องรอยเอาไว้ เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือซื้อ
ของผ่านช่องทางออนไลน์ 

 
บทที่ 4 ธุรกิจออนไลน์ 

 

e-Commerce 
 ประโยชน์ของ e-Commerce 
 1. ค่าโสหุ้ยการผลิตต่ำ เนื่องจากไม่ต้องมีร้านค้า และไม่ต้องมีคนกลาง สามารถเข้าถึงผู้บริโภค 
     ได้โดยตรง 
 2. ประหยัดเวลา ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าท่ีต้องการได้ทันทีไม่ต้องรอพนักงงานขาย 
 3. สะดวก ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้า ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถเปรียบเทียบราคาและ 
      คุณภาพสินค้าได้อย่างง่ายดาย ทำให้ตลาดมีการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ 
 4. ขจัดอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ ไม่ว่าจะอยู่ในพ้ืนที่ใด ประเทศใด 

    ในโลก 
 5. ลดความซับซ้อนของกระบวนการทางธุรกิจ ระบบการสั่งซื้อแบบดิจิทัล สามารถติดตาม 
     สถานะต่าง ๆ 
Market Research 
 Market Research การวิจัยตลาด 
 ทำไมต้องทำวิจัยตลาด 
 -  สินค้าท่ีไม่ค่อยได้รับความนิยมจะมีตลาดขนาดเล็ก และมีโอกาสขายได้น้อย 
 -  สินค้าท่ีมีความนิยมสูงจะมีคู่แข่งมาก ดังนั้น ความแข่งขันจะรุนแรง 
 -  การจะเลือกสินค้าตัวใดมาขาย จึงต้องเริ่มจากการวิจัยตลาด 
 วิจัยตลาดต้องทำอย่างไร 
 -  ประเมินคู่แข่ง คู่แข่งท่ีสำคัญในตลาดเป็นใครบ้าง 
 -  เข้าใจลูกค้าเป้าหมายให้ดี ลูกค้าเป้าหมายคือใคร ชื่นชอบอะไร  
 -  กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ เป้าหมายยอดขาย จำนวนสินค้าที่ต้องสต็อกไว้ และวิธีการ 
    จัดหาสินค้า และการทำการตลาด 
 ทำวิจัยจากผู้ทดลองใช้จริง 
 -  กรณีกิจการ start up หรือเป็นสินค้าที่คิดค้นข้ึนมาใหม่ ควรให้มีผู้ทดสอบสินค้าก่อน 
 -  เชิญชวนให้มีผู้มาทดลองใช้ 
 -  สอบถามความเห็นของผู้ทดลองว่าจะซื้อสินค้านี้หรือไม่ รวมทั้งสอบถามความเห็นอ่ืน ๆ 
    ทำวิจัยด้วยสื่อโซเชียล 
 -  สื่อโซเชียลเป็นเครื่องมือยอดนิยมในการทำการวิจัยตลาดในปัจจุบัน 



 -  ตรวจสอบสินค้าด้วยการใช้สื่อโซเชียล 
 -  มองหากลุ่มที่สนใจสินค้าที่เราจะนำมาขายเพ่ือไปอ่านความเห็นต่าง ๆ 
 -  มีคนพูดถึงสินค้าประเภทเดียวกันบ้างหรือไม่ 
 -  มีผู้ขายสินค้าประเภทเดียวกันหรือไม่ มีจำนวนมากเท่าใด 
 -  เข้ากลุ่มสนทนากับลูกค้าเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าหาข้อมูลปัญหา

การใช้สินค้า ความคิดเห็นและความชอบ-ไม่ชอบ 
 ทำวิจัยด้วย Search Engine 
 -  อยากรู้ว่าสินค้าที่เลือกมามีโอกาสขายได้หรือไม่ ให้ลองเริ่มจากการเข้าไปค้นหาใน Google 
 -  ค้นดูว่าสินค้าชนิดนี้ ส่วนใหญ่มีการค้นหากันด้วย Keyword อะไรบ้าง 
 -  Keyword ที่ใช้ค้นหานี้มีสถิติการเข้าค้นหากี่รายต่อเดือน 
 -  สินค้ามีคู่แข่งเป็นใครบ้าง 
 เครื่องมือ Google Trend 
 -  เป็นเครื่องมือที่ใช้เปรียบเทียบ Keyword ใดได้รับความนิยมมากกว่ากัน 
 -  ผลการเปรียบเทียบจะช่วยทำให้เราทราบว่า Keyword ใดควรใช้หรือไม่ควรใช้อย่างไร และ 
    เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาต่าง ๆ อย่างไรบ้าง 
 -  ในแต่ละประเทศความนิยมการใช้ Keyword ค้นหาสินค้าชนิดเดียวกันก็ต่างกันด้วย 
 -  ค้นหาว่าสินค้าใดกำลังได้รับความนิยม 
 -  เข้าใจความนิยมตามฤดูของสินค้าแต่ละชนิด 
 -  เปรียบเทียบความนิยมของสินค้าแต่ละยี่ห้อ 

 

บทที่ 5 เครื่องมือออนไลน์ 
Cloud Storage 
  เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล ในลักษณะที่ข้อมูลถูกเก็บร่วมกันในพ้ืนที่รวมที่ทำงานอยู่

บนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลายเครื่อง และกระจายอยู่ในพ้ืนฐานต่าง ๆ ผู้ใช้งานทั่วไปและบริษัท
สามารถซื้อพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในปริมาณท่ีแตกต่างกันตามความต้องการ และมี
ต้นทุนที่ต่างกัน ผู้ใช้หรือระบบอื่น ๆ สามารถเข้าถึงไฟล์ที่เก็บหรือจัดเก็บไฟล์ได้ผ่านทาง
เว็บไซต์ โปรแกรม หรือทาง Web Service API (Application Programming Interface) 

Presentation Tool 
 Presentation Software 
   เป็น Application เพ่ือลำดับเนื้อหาหรือภาพที่ที่ต้องการนำเสนอให้ได้เรื่องราวที่ผู้สร้าง

ต้องการ 
  มีฟังก์ชันการทำงานหลัก ดังนี้ 
  -  มีเครื่องมือให้สามารถนำข้อความไปใส่ และจัดรูปแบบข้อความได้ 
  -  มีข้ันตอนของการแทรกภาพหรือกราฟิก 
  -  มีระบบนำเสนอเพ่ือแสดงเนื้อหา-ภาพ-กราฟิก ตามลำดับที่ออกแบบไว้ 
  



  -  เครื่องมือการนำเสนอที่รู้จักและนิยมกว้างขวาง  
       แบบ offline ได้แก่ PowerPoint ของ Microsoft, Keynote ของ Apple 
       แบบ Online  ปัจจุบันมีเครื่องมือ online สำหรับการนำเสนอให้เลือกใช้จำนวนมาก  
  เครื่องมือ Online ทำให้การนำโปรแกรมมาใช้ง่ายขึ้น สามารถนำมาใช้โปรแกรมทาง

 ออนไลน์ได้เลย โดยไม่ต้อง Download 
  Online Presentation Tools  
      คือ เครื่องมือที่ช่วยในการสร้าง Presentation โดยมีข้อแตกต่างจาก Online  

 Presentation Tools ดังนี ้
  1. ทำงานผ่าน Web Browser 
  2. ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาใช้งาน 
  3. ข้อมูลจะเก็บบนอินเทอร์เน็ตและจะบันทึกอัตโนมัติตลอดเวลา ผู้ใช้สามารถใช้งาน 
      จากเครื่องไหนก็ได้ 
  4. ใช้อีเมลในการระบุตัวผู้ใช้งาน 
Collaboration Tools 
  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กลุ่มคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น 
     - การใช้กระดานบอร์ดในการเขียน Mind map เมื่อประชุม 
     - การใช้กระดานบอร์ดในการอัปเดตความคืบหน้าในการทำงาน 
  ประเภทของ Collaboration Tools 
 

  
 
   
 



  ประเภทของ Collaboration Tools เมื่อแยกตามมิติเวลา 
  

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  : 
 1. ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Operating Systems and Software มากยิ่งข้ึน 
 2. ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลดิจิทัลของไทย และอุปสรรคในการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 
 3. ทำให้รู้จักการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ และป้องกันภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ 
 4. ทำให้ได้รับความรู้จากธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 
 
  

 


