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กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลงของโลกอนำคตท่ีเต็มไปด้วยพลวัตและกำรแข่งขัน 
ในทุกๆ ด้ำน โดยเฉพำะด้ำนกำรเรียนรู้และกำรน�ำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดคุณค่ำเพ่ิม ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม เป็นเป้ำหมำยทีท่ัง้ภำครฐัและเอกชนให้ควำมส�ำคญัและสนบัสนนุให้มกีำรด�ำเนินกำร 
อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม น�ำไปสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ท่ีประชำชนเห็นควำมส�ำคัญของกำรเรียนรู ้
ตลอดชีวิต และมีแหล่งเรียนรู ้สำธำรณะท่ีประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ในวงกว้ำงและสำมำรถตอบสนอง 
ควำมต้องกำรเรียนรู้ได้ในหลำกหลำยรูปแบบ

ศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์
KNOWLEDGE PORTAL

สแกน QR Code
เพื่อรับชม Gif

ด้วยเหตุนี้ ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
หรือ OKMD จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ 
สำธำรณะหรือกำรเรียนรู ้นอกระบบให้ทันสมัยและ 
มีประสิทธิภำพย่ิงขึ้น  โดยกำรจัดตั้ งศูนย ์กลำง 
กำรเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ (Knowledge Portal) 
เพ่ือให้ประชำชนมีโอกำสเข้ำถึงองค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็น
ในวงกว้ำงเป ็นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู ้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) และกำรยกระดับศักยภำพ 
กำรเรียนรู ้และปรับตัวสู ่กำรเป็นพลเมืองของโลก 
(World Citizen) รวมถึงให้สำมำรถน�ำทักษะควำมรู ้
ไปปรับใช้ในกำรประกอบอำชีพและในชีวิตประจ�ำวัน 
เพื่อสร้ำงสรรค์คุณค่ำให้แก่เศรษฐกิจและสังคม 

แนวคิดข ้ ำ งต ้นให ้ควำมส� ำคัญกับกำร เ พ่ิม
ประสิทธิภำพและกำรสร ้ำงคุณค่ำด้วยนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐำน
ในกำรพัฒนำประเทศให ้ เ กิดควำมย่ังยืนในโลก 
ปัจจุบัน โดยระบบกำรเรียนรู้สำธำรณะรูปแบบใหม่นี้ 
จะเป็นส่วนหน่ึงของบริกำรกำรเรียนรู้ของศูนย์กำร 
เรียนรู ้แห่งชำติ (National Knowledge Center) 
ซึ่งเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู ้ขนำดใหญ่แห่งใหม่ของ 
ประเทศ ท่ีเน้นกำรสร้ำงสมดุลกำรเรียนรู ้ระหว่ำง
กำรเรียนรู ้ออนไลน์และกำรเรียนรู ้ทำงกำยภำพ 
ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรและคำดว่ำจะสำมำรถ 
เปิดให้บริกำรแก่ประชำชนได้ภำยในปี 2567
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5 
องค์ประกอบส�าคัญของ

ศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์
ของประเทศ 

E-LIBRARY 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยส่ือกำรเรียนรู้ออนไลน ์

ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิตยสำรอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเสียง 
และ พอดแคสต์ โดยสำมำรถพัฒนำให้เชือ่มโยงกับฐำนข้อมลูควำมรูต่้ำงๆ 
ทั่วโลก ครอบคลุมข้อมูลควำมรู้ที่หลำกหลำย ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและ 
กำรบรหิำรจดักำร วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สงัคมวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถ่ิน ควำมรู้เฉพำะด้ำนในกำรประกอบอำชีพ และ 
ควำมรู้ส�ำหรับเด็กและเยำวชน เป็นต้น
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ONLINE PUBLIC SPACE
พ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ออนไลน์ เป็นพ้ืนท่ีออนไลน์สำธำรณะท่ี 

ประชำชนสำมำรถน�ำข้อมูลควำมรู้มำแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
เป็นพ้ืนท่ีแสดงผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือให้ควำมรู ้แลกเปลีย่นมมุมองและ
ควำมคิดเห็น และเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ในประเด็นต่ำงๆ ที่ประชำชน 
มีควำมสนใจร่วมกัน รวมถึงเป็นพ้ืนท่ีอิสระท่ีประชำชนสำมำรถเข้ำมำ 
แลกเปล่ียนมุมมองและแนวคิดเก่ียวกับสถำนกำรณ์และปัญหำต่ำงๆ 
ที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม

ONLINE LEARNING CENTER
ศูนย์กำรเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือพัฒนำทักษะ และเตรียมควำมพร้อม 

ประชำชน เป็นศูนย ์กลำงกำรเรียนรู ้และพัฒนำทักษะออนไลน ์
ที่ประกอบด้วยคลิปควำมรู ้ในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงภูมิปัญญำท้องถ่ิน
และทักษะควำมรู ้ดั้งเดิมที่ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์และพัฒนำต่อยอด 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำ นอกจำกน้ียังมีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนออนไลน ์
ทัง้หลกัสตูรระยะสัน้และระยะยำว ท่ีผูเ้รยีนสำมำรถน�ำไปเทียบกับรำยวิชำ
เดียวกันที่สอนอยู่ในสถำนศึกษำต่ำงๆ เพื่อต่อยอดกำรเรียนรู้ในอนำคต

AI SEARCH ENGINE
ระบบค้นหำและแนะน�ำเว็บไซต์อัจฉริยะ เป็นระบบสืบค้นอัตโนมัติ 

ทั้งในรูปแบบหุ่นยนต์สนทนำ (Chatbot) และปัญญำประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence Search) ท่ีช่วยให้กำรสืบหำข้อมูลมีควำมสะดวกสบำย
และรวดเร็วย่ิงข้ึน มีกำรคัดเลือกเว็บไซต์ท่ีมีข้อมูลควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์  
มีควำมถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมถึงมีกำรแนะน�ำเว็บไซต์ท่ีมีเน้ือหำ 
ควำมรู ้ ท่ีเก่ียวข้องและเชื่อมโยงเพ่ือให้ผู ้ใช้งำนได้รับข้อมูลควำมรู ้ 
ที่ครบถ้วนและหลำกหลำยแง่มุม 

INTELLIGENT SYSTEM
ระบบวิเครำะห์ข้อมูลผู ้ใช้บริกำร เป็นระบบเก็บข้อมูลขนำดใหญ ่

(Big Data) เก่ียวกับกำรใช้งำนระบบกำรเรียนรู้สำธำรณะรูปแบบใหม ่
ของประเทศ และระบบวิเครำะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ เพ่ือรำยงำน 
สถำนกำรณ ์กำรใช ้บริกำรของประชำชน ป ัญหำ ควำมเสี่ ยง 
และควำมคิดเห็นของผู ้ใช้งำน เพ่ือน�ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุง
และพัฒนำระบบกำรเรียนรู ้สำธำรณะรูปแบบใหม่ของประเทศ  
ทั้งในส่วนของกำรบริกำรและกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
มำกยิ่งขึ้น
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การเชื่อมโยงและผสมผสาน
กิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์

จัดพื้นที่กำยภำพเข้ำด้วยกัน
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมประสบกำรณ์

กำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ 
ของประชำชน และเป็น

กำรสร้ำงสมดุลในกำรเรียนรู้และ
พัฒนำทักษะอย่ำงเหมำะสม

 การพัฒนาระบบ
แปลภาษาอัตโนมัติ

ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลควำมรู้
ที่เป็นภำษำต่ำงประเทศได้
รวมถึงกำรพัฒนำบริกำร

เพื่อรองรับผู้ใช้บริกำร 
ที่เป็นผู้พิกำรหรือต้องกำร

ควำมช่วยเหลือพิเศษ

การเชื่อมโยงระบบ
Online Learning Center 

กับหน่วยงานด้านการศึกษา

รับโอนชั่วโมงเรียน
และกำรให้ประกำศนียบัตรรับรอง

เพื่อน�ำไปใช้ต่อยอดกำรเรียนรู้

ประชำชนสำมำรถเข้ำมำ
ใช้บริกำรควำมรู้ออนไลน์ภำยใน
ศูนย์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (NKC) 

โดยมีกำรจัดเตรียมพื้นที่
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บริกำรแก่ประชำชน

การพัฒนาโมเดลธุรกิจ
ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้

และมีความยั่งยืน

ส่วนของกำรจัดกำรพื้นที่
เอนกประสงค์ พื้นที่พร้อมอุปกรณ์

และระบบที่ทันสมัย
เพื่อกำรจัดประชุม สัมมนำ 

กำรแสดง และอื่นๆ ในรูปแบบ
เสมือนจริงและรูปแบบดิจิทัล 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ออนไลน์
กำรให้ค�ำปรึกษำออนไลน์ 

และอีคอมเมิร์ซ

การเชื่อมโยงระบบ E-Library 
กับฐานข้อมูลความรู้ทั่วโลก

ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้
ที่มีควำมหลำกหลำย

ในด้ำนต่ำงๆ ทันต่อเหตุกำรณ์ 
ทั้งในส่วนของบริกำรฟรี
และที่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย

การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล

OKMD มีแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการและการบริหารจัดการการเรียนรู้ของประชาชน ดังนี้
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การยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่น�าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ในขณะทีอ่งค์ควำมรูแ้ละเทคโนโลยีใหม่ๆ ก่อให้เกิดควำมเปลีย่นแปลง
(Disruptive Changes) ทั้งในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรท�ำงำน และกำรด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวัน กำรรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงและใช้ประโยชน์จำกกำร
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำทำงเศรษฐกิจและยกระดับคุณภำพชีวิต
ถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่คนไทยจะต้องตระหนักและเร่งพัฒนำตนเองอย่ำง 
ไม่หยุดนิง่  ไม่ว่ำจะเป็นกำรน�ำเทคโนโลยีดจิทิลัมำใช้จดักำรเรยีนรูรู้ปแบบใหม่ 
ที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้ ให้มีควำมสะดวกสบำย สำมำรถ
เข้ำถึงได้ทุกท่ีทุกเวลำ และเน้นควำมต้องกำรของผู้เรียนรู้เป็นส�ำคัญ 
หรือกำรน�ำระบบปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มำใช้เพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ซึ่งนอกจำก
จะช่วยลดรำยจ่ำยด้ำนบุคลำกรแล้ว ยังสำมำรถให้บริกำรได้ตลอดเวลำ
ตำมควำมสะดวกของผู้ใช้บริกำรอีกด้วย  

ในประเทศท่ีพัฒนำแล้ว กำรยกระดับศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ผ่ำน
กระบวนกำรเรยีนรูท้ีท่นัสมยัและกำรสร้ำงสิง่แวดล้อมท่ีเอือ้ให้คนสำมำรถ
เรยีนรูแ้ละพัฒนำตนเองได้ตลอดชวิีต โดยเน้นให้คนสำมำรถพัฒนำตนเอง
ได้ตำมควำมถนดัและควำมชอบ ถอืเป็นยุทธศำสตร์ส�ำคญัของชำตใินกำร
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ  ยกระดับคุณภำพชีวิต และลดควำมเหลื่อมล�้ำ
ในสังคม

1

ศูนย์กลาง
การเรียนรู้
ออนไลน์

และการพัฒนา
ประเทศ

บทบาทส�าคัญของ
Knowledge Portal

ในการส่งเสริม
การพัฒนาประเทศ

3 ประเด็น ดังนี้
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2
การลดความเหลื่อมล�้าในการเรียนรู้
การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความรู้
และการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของคนไทย 

โครงกำรพัฒนำ Knowledge Portal ของประเทศเป็นกำรสร้ำงแพลตฟอร์ม
เพ่ือกำรเรียนรู้ออนไลน์ขนำดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลควำมรู้จ�ำนวนมำกและ 
มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นมืออำชีพ โดยมีกำรจัดหมวดหมู่ควำมรู้ท่ีชัดเจน 
มีกำรพัฒนำเน้ือหำให้ง่ำยต่อควำมเข้ำใจและสำมำรถน�ำไปใช้ได้ทันที มีรูปแบบ 
กำรน�ำเสนอที่ทันสมัยและหลำกหลำย เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและพฤติกรรม 
กำรเรียนรู้ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของประชำชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงควำมรูใ้นวงกว้ำง และเพ่ือให้มัน่ใจว่ำควำมรูท่ี้ประชำชนได้รบัสำมำรถ 
เชื่อถือได้ ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และทันต่อเหตุกำรณ์  

กำรที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลควำมรู้ท่ีจ�ำเป็นและทันต่อสถำนกำรณ ์
ได้อย่ำงสะดวกสบำยจะช่วยส่งเสริมอุปนิสัยรักกำรเรียนรู้ ซึ่งนอกจำกจะน�ำไปสู ่
กำรเป็นสงัคมแห่งกำรเรยีนรูต้ลอดชวิีตแล้ว ยังเป็นกำรเพ่ิมศกัยภำพทรพัยำกรมนุษย์
ให้สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง สำมำรถน�ำเอำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
โดยช่วยให้รู้เท่ำกัน สำมำรถปรับตัวรองรับ และใช้ประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลกได้ดีขึ้น 

Knowledge Portal จึงมีบทบำทส�ำคัญในกำรลดควำมเหล่ือมล�้ำทำงเศรษฐกิจ 
และสังคม ทั้งควำมเหลื่อมล�้ำระหว่ำงประชำชนในเมืองและชนบท ควำมเหลื่อมล�้ำ 
ระหว่ำงเพศ และควำมเหลือ่มล�ำ้ระหว่ำงภำคเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ ภำคเกษตร  
ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร รวมทั้งช่วยเพิ่มศักยภำพของประเทศให้สำมำรถ 
แข่งขันได้ในระดับโลก
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ประชาชนไทยกว่า

55 ล้านคน
ใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นประจ�า
ดังนั้น การมี Knowledge Portal

จะช่วยให้ประชาชนทุกวัยสามารถเข้ามา
สืบค้นข้อมูลความรู้ที่จ�าเป็นและ
อยู่ในกระแสความสนใจได้ อาทิ

ความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่เรียนรู้ทางกายภาพ
และพื้นที่เรียนรู้ออนไลน์ในการเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

กำรเรียนรู้ที่ได้รับกำรยอมรับว่ำมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในโลกปัจจุบัน
และอนำคตเป็นกำรเรียนรู้ท่ีเน้นควำมถนัดและควำมชอบของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถน�ำเอำองค์ควำมรู้ไปใช้พัฒนำต่อยอดให้เกิดประโยชน์
ในบริบทของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่ำงเต็มท่ี ดังน้ัน กำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะของ 
ผูเ้รยีนจงึมใิช่กำรเรยีนรูจ้ำกสือ่กำรเรยีนรูเ้พียงอย่ำงเดยีว แต่จะต้องเน้นกระบวนกำรท่ี
ผูเ้รยีนได้เห็นจรงิ ได้ลงมอืท�ำ แลกเปล่ียนเรียนรู้ในมมุมองท่ีหลำกหลำย วเิครำะห์และ 
แก้ไขปัญหำ ตลอดจนลงมือปฏิบัติซ�้ำๆ จนเกิดควำมช�ำนำญ 

ด้วยเหตุนี้ จึงจ�ำเป็นที่จะต้องอำศัยทั้งพ้ืนท่ีเรียนรู้ออนไลน์ที่ประชำชนสำมำรถ 
เข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกและครอบคลมุในวงกว้ำง และพ้ืนท่ีเรยีนรูท้ำงกำยภำพเพ่ือเป็น
พ้ืนทีฝึ่กฝน ทดลอง บ่มเพำะ และสร้ำงสรรค์ผลงำนให้เกิดควำมเข้ำใจท่ีลกึซึง้ สำมำรถ
น�ำองค์ควำมรู้และทักษะไปปรับใช้ได้ในกำรท�ำงำนและกำรใช้ชีวิตจริง และเป็น 
กำรเรยีนรูอ้ย่ำงครบวงจร ท่ีเน้นกำรสร้ำงสรรค์คณุค่ำจำกองค์ควำมรู้ เสมอืนกับห่วงโซ่ 
กำรผลิต ที่เริ่มจำกกำรพัฒนำแนวคิดในส่วนของต้นน�้ำจนถึงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
และบริกำรในส่วนของปลำยน�้ำ

3

ที่มำ: จำกตัวเลขสถิติของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ในปี พ.ศ. 2562
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ข ้ อ มู ล ค ว ำ ม รู ้ เ ก่ี ย ว กั บ กิ จ ก ร ร ม
นันทนำกำรและกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์

ข ้อมูลควำมรู ้ เ พ่ือควำมบันเทิงใจ 
กำรพักผ่อนหย่อนใจ และกำรเปิด
ประสบกำรณ์เรียนรู้โลกกว้ำง

ข้อมูลควำมรู้ท่ัวไปเร่ืองสิทธิประโยชน์
บรกิำรภำครฐั กฎหมำย กำรดแูลรกัษำ
สุขภำพและสขุอนำมยั แหล่งท่องเท่ียว

ข้อมูลควำมรู ้ส�ำหรับนักเรียนและ
นักศึกษำ แนวทำงกำรศึกษำต่อ 
และกำรประกอบอำชีพในอนำคต

ข้อมูลควำมรู้ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำวิจัยและนวัตกรรมต่ำงๆ

ข้อมูลควำมรู้เก่ียวกับกำรประกอบ
อำชีพ และโอกำสใหม่ๆ ในกำร
ประกอบอำชีพ
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เมือ่ประเทศไทยผลกัดนัประเทศไปสู ่Knowledge 4.0 
ตำมกำรเติบโตของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล 
ที่น�ำไปสู ่ทักษะจ�ำเป็นอื่นๆ ท�ำให้คนไทยเริ่มต่ืนตัว 
และเหน็ควำมส�ำคญัของกำรมคีวำมรู ้เพ่ือพัฒนำตวัเอง
ส�ำหรบัอำชพีและธุรกิจใหม่ทีเ่กิดขึน้

หำกควำมรู ้ยังกระจัดกระจำยและเข้ำถึงได้ยำก
จะเป็นอุปสรรคต่อควำมก้ำวหน้ำ จึงจ�ำเป็นต้องเกิด 
กำรจัดกำรควำมรู ้  (Knowledge Management: 
KM) อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ 
และเสริมศักยภำพท่ีแต่ละบุคคลมีเพ่ือน�ำมำพัฒนำ
ประเทศต่อไป โดยเฉพำะบนแพลตฟอร์ม หรือฐำน 
กำรเรียนรู้ออนไลน์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมกำรเรียนรู้

ของคนยุคใหม่ที่ต้องกำรควำมง่ำย สะดวก รวดเร็ว  
และน�ำไปใช้งำนได้ทนัที

กำรจัดกำรควำมรู ้มีองค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่  
คน เทคโนโลยี และกระบวนกำรควำมรู้ กล่ำวคือ  
มี “คน” เป็นแหล่งควำมรู้และเป็นผู้น�ำควำมรู้ไปใช ้
ให้เกิดประโยชน์ โดยม ี“เทคโนโลยี” เป็นเครือ่งมอืค้นหำ 
จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และน�ำควำมรู ้ไปใช้ และมี  
“กระบวนกำรควำมรู ้” เป็นเครื่องมือบริหำรจัดกำร 
เพ่ือน�ำควำมรู้ จำกแหล่งควำมรู้ไปให้ผู้ท่ีต้องกำรใช้ 
องค์ประกอบ และขั้นตอนดังกล่ำวท�ำให้เกิดกำร 
ปรับปรุงและกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้เกิดข้ึน 
อย่ำงมำกมำยในยุคนี้

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip

เครื่องมือการเรียนรู้แห่งอนาคต
เรียนรู้ครบ จบที่เดียว
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กำรสร ้ำงควำมรู ้ใหม่ กำร
แสวงหำควำมรู้ทัง้จำกภำยใน
และภำยนอก รวมถึงกำร 
จัดเก็บควำมรู้ให้เป็นระบบ

กำรจัดกำรให้ผู ้ท่ีต้องกำรใช้
สำมำรถเข้ำถึงควำมรูไ้ด้สะดวก
และพร้อมต่อกำรใช้งำน 

กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู ้ระหว่ำงกัน 
รวมถึงกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ให้เกิดประโยชน์

Knowledge Portal เป็นระบบศูนย์กลำงควำมรู ้
ที่รวบรวมสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู ้และบริกำรด้ำน 
กำรเรียนรู ้จำกแหล่งต่ำงๆ ให้มำอยู ่ในท่ีเดียวกัน  
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บริกำร ท�ำให้ไม่ต้อง
เข้ำหลำยเว็บไซต์เพื่อใช้บริกำรต่ำงๆ

ในหนังสือ Knowledge Management Tools 
and Techniques Manual ของ Asian Productivity 
Organization (APO) จัดให้ Knowledge Portal  
เป็นเครื่องมือที่เน้นกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT)  
เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและควำมรู ้แบบ 
ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) ซึง่เป็นควำมรูท้ีส่ำมำรถ
น�ำมำถ่ำยทอดในรูปแบบต่ำงๆ เช่น ควำมรู้ในหนังสือ 
ควำมรู้ในสื่อต่ำงๆ รวมถึงควำมรู้จำกประสบกำรณ์  
โดยมกีระบวนกำร ดงัน้ี

รู้จัก Knowledge Portal 
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ออนไลน์ 

Knowledge Utilization
กำรน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

Knowledge 
Transfer

กำรถ่ำยทอดควำมรู้

Knowledge 
Creation
กำรสร้ำง
ควำมรู้
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Knowledge Platform ที่น่าลอง - เรียน - รู้

www.climateknowledgeportal.com

ธนำคำรโลก (World Bank) จัดท�ำเว็บไซต์ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ ซึ่งรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือกำรเรียนรู ้
ที่เก่ียวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ท้ังในระดับโลก ภูมิภำค และประเทศ เพ่ือให้คนทั่วไปสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ได้ในท่ีเดียว รวมถึงสนับสนุนให้ผู้เข้ำมำใช้บริกำรน�ำควำมรู้ที่ได้ไปต่อยอด 
สร้ำงนโยบำยหรือออกแบบโครงงำนในกำรแก้ปัญหำโลกร้อน โดยในเว็บไซต์ประกอบด้วยชุดข้อมูล 
ด้ำนบริบทของพ้ืนท่ี สภำพภูมิอำกำศในพ้ืนที่ สภำพแวดล้อมหรือสภำวะที่ก่อให้เกิดปัญหำ รวมถึงผลกระทบ 
ทำงสิ่งแวดล้อมและกำรประกอบอำชีพ นอกจำกนี้ยังมีลิงก์อัจฉริยะไปยังแหล่งข้อมูลและเครื่องมืออื่นๆ 
อีกมำกมำย

ส�ำหรับผู้เข้ำใช้ท่ีเป็นนักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรพัฒนำ สำมำรถใช้ข้อมูลเพ่ือตั้งสมมติฐำน  
วิเครำะห์ สังเครำะห์ และสร้ำงแผนงำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ ส่วนประชำชนท่ัวไปจะได้เรียนรู ้ 
เก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับมือและ 
ปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข รวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับสถำนกำรณ์กำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ
จำกแหล่งต่ำงๆ เช่น กระทรวงมหำดไทย กรมกำรแพทย์ 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ World Health Organization (WHO) และ 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  
มำประมวลสรุปเป็นรำยงำนประจ�ำวันในรูปแบบ 
อินโฟกรำฟิกท่ีเข้ำใจง่ำย โดยมีกำรแยกแยะจ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อใหม่ จ�ำนวนผู้ติดเชื้อท่ีรักษำหำย จ�ำนวน 
ผู้เสียชีวิต และแหล่งท่ีมำของเชื้อ เพ่ือให้ทรำบว่ำ 
ผู้ติดเชื้อแต่ละคนอำยุเท่ำใด เริ่มติดเชื้อเมื่อใด ติดเชื้อ
จำกแหล่งใด โดยแบ่งหมวดหมูข่องเนือ้หำให้เหมำะกับ
กลุ่มผู้ใช้งำน ได้แก่

สื่อควำมรู้ส�ำหรับประชำชน 
องค์ควำมรู้ แนวทำงกำรด�ำเนินงำน ขั้นตอน

กำรประสำนงำน และแบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้องส�ำหรับ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์

ข่ำวส�ำหรับสื่อมวลชน

www.ddc.moph.go.th

Climate Change
Knowledge Portal
(CCKP)

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ตามติดเทรนด์ความรู้
ปี 2020

1. AI เป็นตัวหลัก

หลำยปีมำนี้ AI เริ่มเข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้น ทักษะ 
ทีจ่�ำเป็นในปัจจบุนัจงึมกัเก่ียวข้องกับ AI เช่น Machine 
Learning โมเดลท่ีสอนให้ปัญญำประดิษฐ์เรียนรู ้
ด้วยตัวเอง Artificial Neural Network โครงข่ำย 
ประสำทเทียมท่ีท�ำให้คอมพิวเตอร์สำมำรถท�ำงำน
เหมือนสมองมนุษย์ หรือแม้แต่ทักษะกำรใช้งำน AI  
เพ่ือประหยัดเวลำและทรัพยำกรในกำรเรียนหรือ 
กำรท�ำงำนก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องเรียนรู้เพ่ือให้สำมำรถ
ท�ำงำนได้ในโลกยุคใหม่ที่มี AI เป็นตัวขับเคลื่อน

โลกอยู่ในยุคท่ีทุกอุตสำหกรรมแข่งกันด้วยข้อมูล  
กำรมีข้อมูลจ�ำนวนมำก (Big Data) ในมือร่วมกับ 
เครื่องมือท่ีเหมำะสม สำมำรถสร้ำงกำรตัดสินใจ 
ในเร่ืองต่ำงๆ ได้อย่ำงเเม่นย�ำและมปีระสทิธิภำพย่ิงกว่ำ 
กำรอำศัยสัญชำตญำณหรือประสบกำรณ์ของ 
คนท�ำงำน รวมถึงใช้เวลำท่ีสัน้กว่ำอกีด้วย สิง่นีอ้ำจกลำย 
เป็นตวัแปรในมลูค่ำของคนท�ำงำน และนับจำกนี ้อำยุงำน 
หรือประสบกำรณ์อำจไม่ใช่ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของ
คนท�ำงำน ธุรกิจ หรือแม้แต่องค์กรอีกต่อไป แต่อยู่ท่ี 
ควำมสำมำรถในกำรได้มำและใช้ประโยชน์จำกข้อมลูแทน

2. มนุษย์ไม่หยุดพัฒนา 
เมื่อ AI มำรวมกับเคร่ืองจักรอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ 

เสมือนเป็นกำรใส่สมองให้เคร่ืองจักรหรือหุ่นยนต์นั้น
สำมำรถท�ำงำนท่ีซบัซ้อนมำกย่ิงขึน้ เกิดโรงงำนอจัฉรยิะ  
(Smart Factory) ท่ีมกีระบวนกำรผลติท่ีชำญฉลำดมำกขึน้ 
มีประสิทธิภำพและรวดเร็วขึ้น ปรับเปลี่ยนได้คล่องตัว 
มำกขึ้นกว่ำกำรผลิตแบบเดิม ท่ีส�ำคัญคือสำมำรถลด
จ�ำนวนแรงงำนมนุษย์ลง ทว่ำมนุษย์ไม่จ�ำเป็นต้อง
แข่งขันกับสมองกล แต่ควรหันไปพัฒนำทักษะและ 
ควำมสำมำรถที่ AI และหุ่นยนต์ไม่สำมำรถแทนที่ได้ 
เพื่อให้ยังคง “มีที่ยืน” ในองค์กรและตลำดแรงงำน

3. ทุกอุตสาหกรรมแข่งขันด้วยข้อมูล
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ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีท�ำให้กำรสร้ำง Knowledge Portal เพ่ือรวบรวมองค์ควำมรู้กลำยเป็นเรื่อง 
ทีเ่ป็นไปได้จรงิ ส่งผลให้เกิดกำรเปลีย่นแปลงในด้ำนกำรจดักำรควำมรู ้(Knowledge Management) ข้อมลูควำมรู ้
ที่กระจัดกระจำยถูกรวบรวมไว้อย่ำงเป็นระบบมำกขึ้น เกิดกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่ำงไร้พรมแดน

ควำมก้ำวหน้ำด้ำนปัญญำประดิษฐ์หรือ AI เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงข้ึน 
ในทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงก่อให้เกิดท้ังทักษะใหม่ อำชีพใหม่ ยกตัวอย่ำงเช่น นักจัดรำยกำรเพ่ือกำรเรียนรู ้
ทัง้บนสือ่วิดทัีศน์ และสือ่โสตทศัน์ นักกำรตลำดบนสือ่สงัคม เป็นต้น รวมถึงท�ำให้เกิดแหล่งรวมทรพัยำกรควำมรู ้
ใหม่ๆ นอกเหนือจำกห้องเรียนและห้องสมุด ดังเช่น

แพลตฟอร์มออนไลน์แบบบูรณาการ

ปัจจุบันเกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงแพลตฟอร์ม
กำรเรียนรู้ออนไลน์ เพรำะแรงจูงใจของผู้ผลิตเน้ือหำ
ในแต่ละแพลตฟอร์มเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่เป้ำหมำย 
เดียวกันมำกขึ้น น่ันคือเข ้ำถึงผู ้คนให้ได ้จ�ำนวน 
มำกท่ีสุด และสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีรำบรื่น 
มำกที่สุด จึงมีแนวโน้มท่ีจะมีกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล
หลำยอย่ำงมำใช้งำนร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียว  
เช่น Learn OnLine (LOL) แพลตฟอร์มกำรเรียนรู ้
ออนไลน์ของ European International University 
ท่ีมกีำรบรูณำกำรร่วมกันระหว่ำงบรกิำรด้ำนกำรศกึษำ 
และเทคโนโลยีธุรกรรมทำงกำรเงนิ ได้แก่ 

เกิดจำกกำรรวมกันของค�ำว ่ำ Crowd และ  
Outsourcing หมำยถึงกำรกระจำยปัญหำไปยัง 
กลุม่คนเพ่ือค้นหำค�ำตอบและวิธีกำรแก้ไขปัญหำนัน้ๆ  
โดยมีจุดประสงค์เป็นกำรแลกเปลี่ยนแบ่งปันควำมรู้
และประสบกำรณ์ซึง่กันและกัน เพ่ือให้บรรลเุป้ำหมำย
ที่วำงไว้ 

ตัวอย่ำงที่เห็นภำพได้ชัดเจนที่สุด คือ วิกิพีเดีย 
(Wikipedia) สำรำนุกรมเสรีซึ่งใช้วิธีให้คนท่ัวไป 
เป็นผูส้ร้ำงข้อมลูแทนนกัเขยีนหรอืผูเ้ชีย่วชำญท่ีจ้ำงมำ  
ผลท่ีได้ก็คือ สำรำนุกรมท่ีมีควำมครอบคลุมและ 
ครบถ้วนแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน

 Crowdsourcing “หลายหัวดีกว่าหัวเดียว”

ปรับตัวสู่การเรียนรู้
บนแพลตฟอร์มออนไลน์
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โปรแกรมกำรศึกษำออนไลน์แบบทั่วไปที่จ�ำกัดจ�ำนวนผู้เรียนผ่ำนกำรลงทะเบียนเรียน 
Massive Open Online Course (MOOC) หลกัสตูรเรยีนออนไลน์ขนำดใหญ่ซึง่เปิดให้ใช้งำนฟรแีละรองรบั

ผู้เรียนแบบไม่จ�ำกัดจ�ำนวน เพศ วัย และเชื้อชำติ
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เป็นระบบที่น�ำมำใช้รองรับกำรช�ำระเงินค่ำเรียนด้วย “เหรียญแอล

โอแอลโทเคน” (LOLTOKEN) ซึ่งเป็นเงินตรำเข้ำรหัสท่ีสร้ำงข้ึนเพ่ือใช้ช�ำระค่ำบริกำรและค่ำเรียนคอร์สต่ำงๆ  
บนแพลตฟอร์ม Learn OnLine (LOL)

ไลฟ์สด บันทึกการศึกษาหน้าใหม ่  
ไลฟ์สด (Live Streaming) คือ กำรถ่ำยทอดสดกำร

สอนผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ ถือเป็นระบบกำรน�ำเสนอ
เน้ือหำกำรศึกษำโฉมใหม่ เพ่ือรองรับกลุ ่มผู ้ เ รียน
ออนไลน์ท่ีมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้ โดยเฉพำะ ในสถำนกำรณ์
ที่โรคโควิด-19 ระบำด โรงเรียนและมหำวิทยำลัยต่ำงๆ 
ต้องปิดกำรเรียนกำรสอน ครูผู้สอนจึงต้องปรับเปล่ียน
วิธีกำรมำใช้กำรไลฟ์สดแทนกำรเรียนกำรสอนใน
ห้องเรียน

ประเทศที่นิยมเรียนคอร์สออนไลน์ด้านเทคโนโลยี 3 อันดับแรก ได้แก่ 

ประเทศไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 18
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คนไทยมีความสนใจเรียนรู ้
ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์มากขึ้น

ที่มา: www.business.udemy.com

รู้หรือไม่

สหรัฐอเมริกา บราซิลอินเดีย

18

1 2 3
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10 ทักษะก้าวล�้า AI

Growth Mindset
ทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนำต่อไปข้ำงหน้ำ

Innovation
กำรคิดออกแบบและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม

Focus Mastery 
ควำมสำมำรถในกำรมุ่งจุดสนใจไปยังเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

Leadership
ควำมสำมำรถน�ำพำองค์กรไปข้ำงหน้ำด้วยเส้นทำง 
ที่เหมำะสมด้วยภำวะควำมเป็นผู้น�ำ

Critical Thinking 
ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ ประเมิน และ
วิพำกษ์สิ่งต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม

Storytelling
ควำมสำมำรถจัดระเบียบควำมคิดและข้อมลู 
จ�ำนวนมำก และออกแบบกำรสื่อสำร 
ที่มีประสิทธิภำพ

Culture Awareness
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ ปรับตัว และ
รับมือกับวัฒนธรรมองค์กร และควำมแตกต่ำง 
ทำงวัฒนธรรมของคนที่ร่วมงำนด้วย

Creativity
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์แนวคิดใหม่ๆ และ
ออกแบบวิธีแก้ปัญหำที่ต่ำงออกไปส�ำหรับปัญหำเดิม

Communication Skills
ทักษะกำรสื่อสำรและกำรถ่ำยทอดข้อมูลผ่ำนกำรพูด  
ฟัง และสังเกต

Emotional Intelligence
ควำมสำมำรถในกำรควบคุม สื่อสำร และสังเกตอำรมณ์ต่ำงๆ  
ไม่ว่ำจะเป็นของตนเอง หรือของผู้อื่น

แม้ AI จะพัฒนำควำมสำมำรถจนเข้ำมำแทนทีก่ำรท�ำงำนของมนษุย์ได้บำงส่วน แต่มนุษย์เองก็สำมำรถ
พัฒนำต่อไปได้เช่นกัน โดยเฉพำะทกัษะด้ำนอำรมณ์ (Soft Skills) ที ่AI ท�ำไม่ได้ เช่น
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Identity & Wellbeing 

ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงอัตลักษณ์ หรือคุณสมบัติ
ท่ีเป็นตัวตนของบุคคล รวมถึงกำรรักษำควำมสุข 
ในกำรท�ำงำนอย่ำงสมดุล

Tools & Technologies 

ควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่ำงๆ 
ทั้งฮำร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์

Find & Use 

ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลจำกกูเกิล (Google)
และแพลตฟอร์มค้นหำ (Search Engine) ต่ำงๆ รวมถึง 
ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่มีอยู่มำกมำย 
รวมถึงกำรอ้ำงอิง ให้ท่ีมำ และลิขสิทธ์ิของข้อมูล 
ที่น�ำมำใช้

Teach & Learn 

ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
รวมถึงควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีกำรเรียน 
กำรสอนได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และมปีระสิทธิภำพ

Communication & Collaborate 

ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรและกำรประสำนงำนท่ีมี
ประสทิธิภำพในองค์กร ซึง่จะช่วยให้พนักงำนทุกระดบั
มีควำมสัมพันธ์อันดีในกำรท�ำงำนร่วมกัน และสร้ำง
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกันในกำรปฏิบัติงำน

Create & Innovate 

ควำมสำมำรถในกำรคดิสร้ำงสรรค์และกำรใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัลในกำรสร้ำงนวัตกรรมในรูปแบบต่ำงๆ เป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยองค์กรเติบโต และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ทำงธุรกิจให้แก่บริษัท

Emotional Intelligence
ควำมสำมำรถในกำรควบคุม สื่อสำร และสังเกตอำรมณ์ต่ำงๆ  
ไม่ว่ำจะเป็นของตนเอง หรือของผู้อื่น

ไม่หยุดพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Skills)

Google

Google

GoogleGoogle

Google

Google

เมือ่ประชำชนไม่หยุดเรยีนรู ้จะเกิดกำรพัฒนำทุนมนษุย์อนัย่ังยืน มกีำรน�ำควำมรูม้ำพัฒนำและต่อยอด 
ทกัษะแห่งอนำคตในด้ำนต่ำงๆ กระตุน้ให้เกดิควำมคดิสร้ำงสรรค์ สร้ำงแรงจงูใจให้น�ำควำมรูท้ีม่อียู่มำใช้
ให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำและกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
บุคคล องค์กร สังคม ไปจนถึงประเทศชำติและสังคมโลก



กำรอบรมแบบห้องเรียน  
เ น ้ น ก ำ ร บ ร ร ย ำ ย แ ล ะ 
อ ภิ ป ร ำ ย ภ ำ ย ใ น ห ้ อ ง 
เป ็นหลัก แบ ่งเป ็นกำร
อบรมภำยในองค์กร และ
กำรอบรมภำยนอกองค์กร

ADOBE CREATIVE CLOUD

BRAND INSIDE 
PODCAST

CLASSROOM 
TRAINING

EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY

FRESHSERVICE HASHTAG INFOGRAPHIC

JOHNS HOPKINS 
CENTER FOR 
COMMUNICATION 
PROGRAMS

KNOWLEDGE 
MANAGEMENT

LEARNING CENTER MOOC: CHULA 

GURU

DINGTALK
ช่องพอดแคสต์ที่น�ำเสนอ
เนื้อหำเก่ียวกับเศรษฐกิจ
ใหม่ (New Economy) 
เน ้นที่  2 เรื่องหลัก คือ  
กำรปรับตัวของธุรกิจเดิม 
และแนวคดิของธุรกิจใหม่

กูรู  เป ็นซอฟต ์แวร ์ เ ก็บ
รวบรวมและเชื่ อมโยง 
องค์ควำมรู้ภำยในองค์กร 
มี AI คอยแนะน�ำข้อมูลท่ี 
คำดว่ำต้องใช้โดยท่ีผู้ใช้งำน 
ไม่ต้องค้นหำด้วยตวัเอง

เฟรชเซอร์วิส คอืแพลตฟอร์ม
บริหำรองค ์ควำมรู ้ของ
องค ์กรซึ่ ง เ ก็บรวบรวม 
องค์ควำมรู้ต่ำงๆ ท่ีพนกังำน
สำมำรถค้นหำและเรียนรู้
ด้วยตนเอง

กำรจัดกำรควำมรู้ คือกำร
รวบรวม จัดเก็บ ถ่ำยทอด 
และน�ำเสนอองค์ควำมรู ้
ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ เพื่อให้
สำมำรถน�ำควำมรู ้มำใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ตำมเป้ำหมำย 
แ ล ะ เ พ่ื อ ก ำ ร พั ฒ น ำ
ศกัยภำพมนุษย์เป็นส�ำคญั

หน่วยงำนของมหำวิทยำลยั
จอห์น ฮอปกินส์ ท�ำหน้ำที่
เก็บรวบรวม กล่ันกรอง น�ำเสนอ
ข้อมูลทำงกำรแพทย์ และ
ส่งต่อข้อมลูไปยังผูป้ฏิบตังิำน

เทคโนโลยีกำรศึกษำ คือ
ก ำ ร น� ำ วิ ท ย ำ ก ำ ร แ ล ะ
เทคโนโลยีมำจัดกำรเรียน
กำรสอนให้เกิดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เข้ำถึงผู้คนมำกขึ้น

ติงทอล์ก คือแพลตฟอร์ม
ออนไลน์เพ่ือกำรส่ือสำรและ
กำรท�ำงำน ซึ่งน�ำมำใช้กับ
กำรเรียนกำรสอนออนไลน์
ในประเทศจนีในช่วงโควิด-19

อนิโฟกรำฟิก คอืภำพกรำฟิก
ที่น�ำเสนอข้อมูลอย่ำงย่อ
และตัวเลขสถิติต่ำงๆ ด้วย
รปูภำพ สญัลกัษณ์ แผนภมูิ 
ซึง่เข้ำใจง่ำยเพียงกวำดตำมอง

แฮชแท็ก คอืวลทีีข่ึน้ต้นด้วย
สญัลกัษณ์ # นิยมใช้ในสือ่
สังคมออนไลน์เพ่ือจัดกลุ่ม
เนื้อหำและช่วยให้เน้ือหำ 
ถูกค้นพบง่ำยขึน้

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีของ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
สอนโดยคณำจำรย์จำก
จุฬำฯ เพ่ือส่งเสริมให้กำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ศนูย์กำรเรยีนรู ้เป็นแพลตฟอร์ม
ส�ำคัญในกำรสร้ำงองค์กร
แห่งกำรเรียนรู ้ โดยเป็น
แหล่งรวบรวมและส่งมอบ 
อ ง ค ์ ค ว ำ ม รู ้  ร ว ม ถึ ง 
จดัฝึกอบรมให้แก่พนักงำน

ชุดโปรแกรมจำกอะโดบี (Adobe)  
ซึ่งรวบรวมเครื่องมือจ�ำเป็นส�ำหรับ 
นกัออกแบบกรำฟิก เพ่ือกำรสร้ำง แก้ไข 
และแชร์ ไฟล์ผลงำนได้ทุกทีท่กุเวลำKnowledge Portal
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ONLINE 
EXPERIENCES QUIP

RESPOSIVE 
WEB DESIGN

SCIMATH USER EXPERIENCE 
DESIGN

ZOHOYELP

VIRTUAL 
CLASSROOM

THAILAND 
MEDICAL NEWS

XML

PANTIP

WORK FROM HOME

พันทปิ ถือเป็นแพลตฟอร์ม
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้บบไม่เป็น
ทำงกำรแห่งแรกๆ ของไทย 
ในรปูแบบกระดำนสนทนำ
ทีแ่บ่งเป็น “ห้อง” ตำมควำม
สนใจ

แพลตฟอร์มใหม่จำก Airbnb 
เพ่ือให้นักเดินทำงได้ท่องเทีย่ว
ผ่ำนโลกเสมอืนร่วมกับผูน้�ำ
ทรปิ (Host) ซึง่เป็นคนท้องถิน่
จำกทั่วโลก

ก ำ ร อ อ ก แ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต ์
ให้รองรับกำรใช้งำนบน
อุปกรณ์ทีแ่ตกต่ำงกัน เพ่ือ
ตอบโจทย์กำรท�ำงำนและ
กำรเรยีนรูซ้ึง่ไม่จ�ำกัดอยู่แต่
บนคอมพิวเตอร์อีกต่อไป

ควิป คอืแพลตฟอร์มจดักำร
เอกสำรและองค์ควำมรู ้  
ผู้ใช้สำมำรถสร้ำงและจดัเก็บ
ไฟล์ในระบบซึ่งง่ำยต่อกำร
ค้นหำ รวมถึงพูดคุยกับ
สมำชกิทีมได้ตลอดเวลำ

ไทยแลนด์ เมดิคอล นิวส์  
เป็นแพลตฟอร์มรวบรวม
ข่ำวสำรและองค์ควำมรู้
ทำงกำรแพทย์ทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ เลอืกอ่ำนได้
ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ

SciMath เป็นแพลตฟอร์มสือ่
กำรเรยีนรู ้กำรอบรมคร ูและ
กำรสอบออนไลน์ ของสถำบนั
ส่งเสรมิกำรสอนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)

ห้องเรยีนเสมอืน คอืกำรเรยีน
กำรสอนออนไลน์บนอปุกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์ โดยออกแบบ
ห้องเรียนให้เป็นเสมือน 
ผู้เรยีนและผูส้อนได้พบหน้ำ
กันจรงิ

UXD เป็นศำสตร์ท่ีว่ำด้วย
กำรออกแบบกำรใช้งำนท่ีน่ำ
พึงพอใจให้แก่ลกูค้ำ ถือเป็น
ปัจจัยหน่ึงท่ีช่วยวัดควำม
ส�ำเรจ็ของสนิค้ำและบรกิำร
ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์

ตัวย ่อของ Extensible 
Markup Language หรือ 
ภำษำมำร ์กอัปขยำยได้ 
เป ็นภำษำที่ ใช ้ระหว ่ำง
ระบบท่ีแตกต่ำงกัน เช่น 
คอมพิว เตอร ์ ท่ีมี ระบบ
ปฏิบัติกำรคนละชนิด

กำรท�ำงำนจำกบ้ำน คือ
กำรท� ำ งำน ท่ีบ ้ ำนหรื อ
นอกสถำนที่  โดยอำศัย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  
เครือข่ำยอนิเทอร์เน็ต และ
แพลตฟอร์มท�ำงำนออนไลน์

โซโห คือแพลตฟอร์มกำร
ท�ำงำนท่ีมีแอปพลิเคชัน
ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวก
มำกมำย เช่น กำรแก้ไข
และจดัเก็บเอกสำรออนไลน์  
กำรฝึกอบรมออนไลน์

เยลป์ เป ็นแพลตฟอร์ม
รวบรวมข้อมูลสินค้ำและ
บรกิำรในเมอืงต่ำงๆ พร้อม
ควำมคิดเห็นและกำรให้
คะแนนจำกผูท่ี้เคยใช้สนิค้ำ
หรอืบรกิำรนัน้มำก่อน

NATURAL LANGUAGE PROCESSING
กำรประมวลผลภำษำธรรมชำต ิเป็นเทคโนโลยีท่ีท�ำให้ปัญญำ
ประดิษฐ์ (AI) เข้ำใจค�ำสั่งเสียงของมนุษย์และแสดงผลเป็น
ภำษำมนุษย์อย่ำงเป็นธรรมชำติ
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ONLINE LEARNING
โลกใหม่แห่งการเรียนรู้

และทักษะที่จ�าเป็นในอนาคต

ยุคน้ีกำรศึกษำไม่จ�ำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียน คนรุ่นใหม่อำศัยประโยชน์ของเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  (ICT) ในกำรสืบค้นและเข้ำถึงข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ ได้ทุกที่ทุกเวลำ 
ดังน้ัน กำรมีแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภำพและเข้ำถึงง่ำยบนแพลตฟอร์มออนไลน์จึงกลำยเป็น 
เทรนด์ใหม่ท่ีทั้งผู ้เรียนและผู ้สอนต้องเตรียมพร้อมและปรับตัว โดยเฉพำะองค์ควำมรู้ 
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีหลำกหลำยมำกขึ้น 

ในยุคที่ทุกฝ่ำยทั้งภำครัฐและภำคเอกชนท่ัวโลกต่ำงตื่นตัวตอบรับนโยบำยกำรท�ำงำน 
กำรเรยีนกำรสอน และกำรใช้ชวิีตบนระบบออนไลน์มำกย่ิงข้ึน โดยกำรใช้เทคโนโลยท่ีีมอียู่เดมิ  
รวมถึงพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนย่ิงขึ้น ผ่ำนแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ ทุกเวลำ
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ตัวอย่าง 6 แพลตฟอร์มออนไลน์น่าสนใจ
เรียน-ท�างานที่ไหนก็ได้ 

Google Classroom
บริกำรฟรีส�ำหรับชั้นเรียน 

หรือโรงเรียน โดยผสำนรวม 
กูเกิลไดรฟ์ ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล 
และจีเมลไว้ด้วยกัน เพ่ือให้ครู 
และนักเรียนสร้ำงและส่งงำน 
ถึงกันได้โดยสะดวก รวมถึง 
คุณสมบัติอื่น เช่น กำรแสดง 
ควำมคิดเห็นแบบเรียลไทม์และ
กำรติดตำมผลกำรเรียนและ 
กำรให้คะแนน เป็นต้น

World Digital Library 
หอสมุดดิจิทัลแห่งโลก เป็น

โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
ยูเนสโกและหอสมุดรัฐสภำ
อเมริกัน เป็นบริกำรห้องสมุด
ออนไลน์ท่ีรวบรวมทรัพยำกร
ค ว ำ ม รู ้ ท่ี เ ป ็ น ส ม บั ติ ท ำ ง
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม
ของหลำยประเทศท่ัวโลก เช่น 
หนังสือหำยำก เอกสำรต้นฉบับ
ลำยมือเ ขียนและฉบับพิมพ ์  
แผนที่ รวมทั้งรูปภำพ สื่อบันทึก
เสียง และภำพยนตร์ ในรูปแบบ 
ดิ จิ ทั ล เ พ่ือ ให ้บริ กำรฟรีบน
อินเทอร์เน็ต 

E-Academy
สถำบนัพัฒนำผูป้ระกอบกำร

กำรค้ำยุคใหม่ กระทรวงพำณิชย์  
จั ด ท� ำ ร ะ บ บ ก ำ ร ฝ ก อ บ ร ม 
ออนไลน์ (E-Learning) ด้ำน 
กำรค้ำระหว่ำงประเทศส�ำหรับ 
ผู้ประกอบกำรทีส่นใจ โดยผูเ้รยีน 
จะต้องท�ำแบบทดสอบก่อนเรยีน  
และเมื่ อ เ รียนจบจะต ้องท�ำ 
แบบทดสอบหลังเรียนให ้ได ้
คะแนนไม่น้อยกว่ำ 70% จึง
จะถือว่ำสอบผ่ำน และขอรับ
วุฒิบัตรได้

True Virtual World
หรือ True VWORLD 

แ พ ล ต ฟ อ ร ์ ม ส นั บ ส นุ น 
กำรท�ำงำน กำรเรียนรู้ และกำร
ใช้ชีวิตท่ีบ้ำน ทุกท่ี ทุกเวลำ 
ประกอบด้วยห้องสนทนำแบบ
ข้อควำมและวิดีโอ ระบบจัดกำร
งำนที่ได้รับมอบหมำย ห้องสมุด 
และคลงัควำมรู ้รวมถึงแบบฟอร์ม 
เอกสำรต่ำงๆ

Online Book Fair
สมำคมผูจ้ดัพิมพ์และผูจ้�ำหน่ำย 

หนังสือแห่งประเทศไทย ได้ย้ำย 
งำนสัปดำห ์หนังสือแห ่งชำต ิ
คร้ังท่ี 48 จำกอมิแพ็ค เมอืงทองธำนี 
มำเป็นกำรจดังำนผ่ำนแพลตฟอร์ม 
ออนไลน์เป ็นคร้ังแรกโดยได ้
พัฒนำเว็บไซต์ thaibookfair 
.com ให้เป็นพ้ืนท่ีจัดงำนแสดง
สินค ้ ำ เสมื อนจ ริ ง  ป ั จจุบั น 
มีกำรต่อยอดเว็บไซต์ดังกล่ำว
ให้เป็นศูนย์รวมหนังสือที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทยท่ีสำมำรถ
เ ลื อ ก ซื้ อ ห นั ง สื อ ไ ด ้ ต ล อ ด  
24 ชั่วโมง  

Zoom
แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ท่ี ค น ใ ช ้ 

มำกท่ีสุดในช่วงท�ำงำนท่ีบ้ำน  
จำกคุณสมบัติที่ช ่วยอ�ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรจัดประชุม 
ทำงไกล เช่น กำรเชิญเข้ำร่วม
ประชุม กำรบันทึกกำรประชุม  
กำรแชร ์หน ้ำจอ หรือแม้แต ่ 
ลูกเล่นท่ีถูกใจวัยรุน่อย่ำงฟิลเตอร์ 
กำรปรบัใบหน้ำให้ขำวเนียน หรอื
กำรเปลี่ยนพื้นหลัง

ึ
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โลกมหาวิทยาลัย (ก�าลัง) เปลี่ยนไป 

ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเรว็ในยุคข้อมลูข่ำวสำรไม่เพียงเพ่ิมโอกำสใหม่ 
ในกำรเข้ำถึงควำมรู ้แต่ยังก่อให้เกิดควำมเปลีย่นแปลงและควำมแปลกใหม่ 
ในวงกำรศึกษำ ในยุคน้ีเองที่กำรสร้ำงกำรศึกษำไร้พรมแดนเกิดขึ้นได้จริง 
เช่น

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรออกแบบแห่งสิงคโปร์ (SUTD) 
ท�ำควำมร่วมมอืกับ สถำบนัเทคโนโลยีแมสซำชเูซตส์ (MIT) แห่งสหรัฐอเมรกิำ 
เปิดหลักสูตรปริญญำตรีชื่อ ดีไซน์และปัญญำประดิษฐ์ (Design and  
Artificial Intelligence : DAI) โดยเริม่เปิดสอนครัง้แรกเมือ่เดอืนพฤษภำคม 
2563 ที่ผ่ำนมำ

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเปิดหลักสูตรศิลปศำสตรและวิทยำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมบูรณำกำร (Bachelor of Arts and Science 
in Integrated Innovation: BAScii) เป็นครั้งแรกในเอเชีย โดยเน้นกำร 
เตรยีมควำมพร้อมให้ผูเ้รยีนมทัีกษะทีเ่ป็นทีต้่องกำรในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 
ควำมรู้เก่ียวกับธุรกิจและเทคโนโลยี ผ่ำนกำรเรียนและกำรท�ำโครงงำน 
ที่เน้นกำรปฏิบัติจริง ภำยใต้กำรดูแลของผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบังดึง Ecole 42 
สถำบันผลิตนักพัฒนำซอฟต์แวร ์ชั้นยอดจำกฝรั่งเศสมำเปิดสำขำ 
ทีป่ระเทศไทยในชือ่ “Ecole 42 Bangkok” ให้ทุกคนเรยีนฟร ีไม่มอีำจำรย์สอน 
ไม่เรียนในห้องเรียน และไม่มีปริญญำ โดยใช้ระบบออนไลน์ให้นักเรียน 
ผ่ำนบทเรียนไปทีละด่ำนกำรเรียนรู้คล้ำยกำรเล่นเกมส์จนจบหลักสูตร

“Ecole 42
Bangkok”
 ให้ทุกคนเรียนฟรี
ไม่มีอาจารย์สอน  

ไม่เรียนในห้องเรียน
และไม่มีปริญญา
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ผสมความรู้ผสานทักษะ 

เมื่อทักษะที่จ�ำเป็นในอนำคตมีควำมหลำกหลำยไม่แน่ชัด และ 
ไม่แน่นอน คำดเดำได้ยำกว่ำวิชำใดจะเป็นท่ีต้องกำร จึงท�ำให้เส้นแบ่ง
แต่ละคณะ แต่ละภำควิชำค่อยๆ หำยไป ในหนึ่งคน หนึ่งอำชีพ อำจจ�ำเป็น
ต้องอำศยัหลำยทกัษะผสมผสำนกัน เช่น ดีไซเนอร์ควรรูจ้กัวิธีใช้เทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ Data Scientist ต้องมีควำมเข้ำใจธุรกิจจึงจะประยุกต์ใช้
ข้อมลูได้ถูกต้องแม่นย�ำ หมออำจใช้ปัญญำประดษิฐ์ช่วยวนิิจฉัยโรค เป็นต้น  
ซึ่งกำรท�ำงำนร่วมกัน อย่ำงไม่มีข้อจ�ำกัดน้ีจะท�ำให้เกิดควำมหลำกหลำย 
ก่อให้เกิดเชื้อเพลิงของควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมขึ้น

การท�างานร่วมกันอย่างไม่มีข้อจ�ากัด
ท�าให้เกิดความหลากหลาย

ก่อให้เกิดเชื้อเพลงของความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม

“ “
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ทุกที่ ทุกเวลา ทุกคน 

กำรเรียนรู ้สำมำรถเกิดขึ้นได้ทุกท่ี ทุกเวลำ และ 
กับทุกคนเพรำะแหล่งควำมรู้ในอินเทอร์เน็ตมีมำกมำย 
ตั้งแต่บทควำม คลิปวิดีโอ ไฟล์เสียงพอดแคสต์ 
อีกท้ังมหำวิทยำลัยทั่วโลกยังเปิด คอร์สออนไลน ์
ท่ีเรียกว่ำ Massive Open Online Course (MOOC) 
กว่ำ 10,000 คอร์สให้ผู้สนใจสำมำรถเข้ำไปศึกษำ 
เรียนรูไ้ด้ทันที แต่หำกยังนึกไม่ออกว่ำจะเริม่ต้นอย่ำงไร
ก็มีเครื่องอ�ำนวยควำมสะดวกเป็นเทคโนโลยีทำง 
กำรศึกษำ เช่น แพลตฟอร์ม RiPPle ท่ีมหำวิทยำลัย
ควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียใช้เป็นผู้ช่วยประเมิน
ว่ำนักเรียนแต่ละคน มีจุดอ่อนด้ำนไหน ควรเรียนวิชำ
อะไร ควรท�ำงำนกลุม่กับเพ่ือนคนใด และควรเน้นศกึษำ
เน้ือหำด้ำนใดเป็นพิเศษ โดยเน้ือหำเหล่ำน้ันอำจไม่ได้
มำจำกต�ำรำท่ีอำจำรย์ใส่เข้ำมำเท่ำน้ัน แต่อำจรวมถึง
สมุดโน๊ตสรุปวิชำต่ำงๆ ท่ีเพ่ือนนักเรียนคนอื่นแชร์ไว้
บนออนไลน์ ซึ่งเป็นมิติใหม่ของกำรเรียนรู้ท่ีอำจำรย์
เป็นผู้น�ำกำรเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ไม่ได้เป็นผู้ผูกขำด 
กำรสอนแต่เพียงผู้เดียว

เพราะแหล่งความรู้
ในอินเทอร์เน็ตมีมากมาย
การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นได้

ทุกที่ทุกเวลา
และกับทุกคน
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การท�างานคือการเรียนรู้ 

ในยุคใหม่น้ี พรมแดนของนักเรียนและคนท�ำงำน
จะจำงหำยไป นักศึกษำต้องเริ่มรู้จักกำรท�ำงำนในโลก
ควำมจริงตั้งแต่อยู่ในมหำวิทยำลัย เพ่ือเรียนรู ้จำก 
กำรท�ำจริง เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้จำกสังคมจริง โดยข้อมูล 
บทส�ำรวจเยำวชนอำเซียนของบริษัทเทคโนโลยี  
Sea ร่วมกับ World Economic Forum (WEF) พบว่ำ  
81% ของคนรุ่นใหม่คิดว่ำกำรฝึกงำนส�ำคัญเทียบเท่ำ 
หรือย่ิงกว่ำกำรเรียนในโรงเรียน เพรำะต้องกำรน�ำ 
ส่ิงที่ เ รียนมำจำกในห้องเรียนไปลองใช ้ในบริบท 
กำรท�ำงำนจริง

ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น  ค น ท� ำ ง ำ น ต ้ อ ง มี ควำมเป็น
นัก เ รี ยนตลอดเวลำ  ตำมกระบวนกำร เ รี ยนรู ้
ตลอดชีวิต จำกทรัพยำกรท่ีมีอยู ่มำกมำยปัญหำ 
คือกำรผลักดันให้คนท�ำงำนเกิดควำมกระตือรือร้น
อยำกเรียนรู้และอยำกพัฒนำตนเองตลอดชีวิตน้ัน 

81% ของคนรุ่นใหม่
คิดว่าการฝึกงาน
ส�าคัญเทียบเท่า 

หรือยิ่งกว่าการเรียน 
ในโรงเรียน 

“
เป็นเร่ืองยำก ต้องอำศัยกระบวนกำรทำงควำมคิด 
และกำรปรับทัศนคติ ให ้ เข ้ ำใจ ถึงควำมส�ำคัญ 
ของกำรไม่หยุดเรียนรู ้และพัฒนำตนเอง เพ่ือเพ่ิม 
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว ต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ทำงเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นตลอดเวลำ รวมถึงพัฒนำ 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข ่ งขันทำงเศรษฐกิจ 
ในอนำคต

ในยุค 2020 ทุกองค ์กรจึงจ�ำเป ็นต ้องมี พ้ืนท่ี 
กำรเรียนรู ้ เสมือนเป ็นมหำวิทยำลัยหรือสถำบัน 
กำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงระบบนิเวศน์ท่ีกระตุ้นกำรเรียนรู ้
กำรพัฒนำตนเองตลอดเวลำ โดยต้องมีกำรลงทุน
และสนับสนุนกำรเรียนรู ้ทักษะใหม่ รวมถึงกำรรู ้จัก 
น� ำ เทคโนโล ยีทำงกำร ศึกษำและแพลตฟอร ์ม 
กำรเรียนรู ้ต ่ำงๆ เข ้ำมำใช้ประโยชน์และกระตุ ้น 
ให้เกิดกำรเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
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กำรมำเยือนของวิกฤตโรคระบำดท�ำให้เกิดค�ำถำมเก่ียวกับระบบกำรเรยีนรูห้ลำกหลำยด้ำน 
ของประเทศไทย ไม่ว่ำจะเป็นประสิทธิภำพในกำรออกแบบกำรเรียนรู้ในยุคโควิด-19 ทักษะ 
และกำรเรยีนรูท้ีจ่�ำเป็นรปูแบบใหม่ในศตวรรษหน้ำ และเทคโนโลยีดจิทัิลและควำมเหล่ือมล�ำ้ 
ที่เกิดขึ้นในระบบกำรเรียนรู้ ในคอลัมน์น้ีเรำจะหำค�ำตอบว่ำประเทศสำมำรถเปล่ียนวิกฤต 
คร้ังน้ีให้กลำยเป็นโอกำสด้ำนกำรเรียนรู้และกำรด�ำรงชีวิตได้จริงหรือไม่ และกำรเดินหน้ำ 
สู่ควำมเป็นดิจิทัลและควำมเป็นไปได้ของประเทศไทยบนเส้นทำงแห่งอนำคตจะเป็นไป
อย่ำงไร

เทคโนโลยีดจิทัิลกลำยเป็นทำงออกท่ีช่วยให้กำรเรยีน กำรท�ำงำน และกำรใช้ชวิีต สำมำรถ
ด�ำเนินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดเจนคือ “การท�างานจากท่ีบ้าน” 
(Work From Home) ไม่จ�ำเป็นต้องมีสถำนท่ีท�ำงำนขนำดใหญ่อีกต่อไป พนักงำน 
สำมำรถท�ำงำนจำกที่ใดก็ได้ สำมำรถใช้ซอฟต์แวร์ประชมุออนไลน์ ทุกอย่ำงอยู่ในรูปแบบ 
ดจิทิลั กำรท�ำงำนยุคโควิดท�ำให้ผูค้นเร่ิมคุ้นเคยกับกำรท�ำงำนรูปแบบน้ี  หรอืถูกบงัคับให้เรียนรู้ 
ทกัษะและวธิกีำรท�ำงำนทีเ่ปลีย่นไป โดยเฉพำะทักษะด้ำนดิจิทัล กำรท�ำงำนออนไลน์ร่วมกับ
ผู้ร่วมงำน และกำรมีทักษะในกำรสืบค้นข้อมูล ธุรกิจหลำยประเภทท่ีได้รับผลกระทบ อำทิ 
สื่อสิ่งพิมพ์ กำรท่องเที่ยว กำรเรียน และกำรสัมมนำ ก็จะมุ่งสู่ระบบออนไลน์มำกขึ้น อำจใช้
เทคโนโลยี เออำร์/วีอำร์ เข้ำมำช่วยสัมมนำและกำรเรียนกำรสอนมำกขึ้น

OKMD
 KNOWLEDGE PORTAL
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OKMD หรือส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) มีแนวคิดที่จะพัฒนำระบบกำรเรียนรู ้
สำธำรณะ หรือ กำรเรียนรู้นอกระบบ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภำพย่ิงขึ้น รวมถึงมุ่งมั่นท่ีจะบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำองค์ควำมรู้และกำรบริกำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรเรียนรู้ของคนไทย ให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที ่
ผ่ำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรยีนรูท่ี้ทันสมยั หลำกหลำย ท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกท่ีทุกเวลำมำกย่ิงขึน้ ภำยใต้กำรด�ำเนนิงำน 
ของ OKMD และหน่วยงำนภำยในอีก 2 หน่วย ได้แก่ สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (NDMI : Museum 
Siam) และ สถำบนัอทุยำนกำรเรยีนรู ้(TK Park) โดยจดัท�ำเป็นส่ือดจิทัิลท่ีรวบรวมสำระและองค์ควำมรู้ท่ีหลำกหลำย 
ไว้บนเว็บไซต์ ไม่ว่ำจะเป็นหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ สือ่วิดทัิศน์ และสือ่โสตทัศน์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์บรกิำร
แก่ประชำชน สำมำรถเข้ำมำใช้บริกำรได้ทุกที่ทุกเวลำ

OKMD Knowledge Portal ประกอบด้วย

Knowledge Links อยู่ภำยในเว็บไซต์ okmd.or.th เป็นแหล่งรวบรวมเว็บไซต ์
ท่ีผ่ำนกำรคัดสรรว่ำมีเนื้อหำท่ีน่ำสนใจในหลำกหลำยสำขำ อำทิ กำรออกแบบและ 
ศิลปะ ธุรกิจและกำรลงทุน กำรดูแลสุขภำพ โดยมีเว็บไซต์ที่ผ่ำนกำรคัดสรรและสรปุย่อ 
เนือ้หำมำกกว่ำ 1,500 เว็บไซต์

Knowledge Box อยู ่ภำยในเว็บไซต ์  okmd.or.th เป ็นแหล่งรวบรวม 
คลปิวิดโีอสำระควำมรูใ้นหลำกหลำยสำขำ อำทิ อำชพีใหม่ๆ ท่ีน่ำสนใจ กำรพัฒนำทักษะ 
เทคโนโลยีอนิเทรนด์ และ  Startup  Business  Series โดยจดัท�ำเป็นคลิปส้ันๆ ดงู่ำย เข้ำใจง่ำย 
มำกกว่ำ 650 คลิปให้เลือกชม

สำระควำมรู ้อื่นๆ ในรูปแบบนิตยสำร The Knowledge ที่จัดท�ำเป็นนิตยสำร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Magazine) ให้สำมำรถดำวน์โหลดไปอ่ำนได้ตลอดเวลำ

จะเห็นได้ว่ำคอนเทนต์หรือเนื้อหำต่ำงๆ จะต้องปรับรูปแบบเข้ำสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลมำกขึ้นในอนำคต 
และหำกเกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ มำกขึ้น ประชำชนก็จะได้รับประโยชน์ในกำรเข้ำถึงควำมรู้
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว และส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลำ 
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กิจกรรม Read and Learn Online Family

ชวนคุณพ่อคุณแม่พำเด็กๆ มำน่ังล้อมวงฟังกำรเล่ำนิทำน 
เสริมสร้ำงจินตนำกำร โดยคัดเลือกนิทำนคุณภำพจำก
นำนำชำติ ได้แก่ 

“บทเพลงแห่งล�ำธำรสำยน้อย” โดย Etsuko  Bushika และ 
Yoshitaka Tagashira 

“เมื่อเรำเปิดก๊อกน�้ำ” โดย Susumu Shinku 
“Before & After” โดย Jean Jullien  
“I Like, I don’t Like” โดย Anna Baccelliere 
“มะม้ำ! ซื้อถ่ัวเขียว” โดย เฉินหยำงซิ่ง และ หว่ำนหัวกั้ว 

นิทำนรำงวัลวรรณเด็กยอดเยี่ยมจำกไต้หวัน
“ส่ีโมงครึง่” โดย Yoon Seok-Joong นิทำนรำงวัลวรรณเดก็

ยอดเยี่ยมจำกเกำหลีใต้ 

กิจกรรม
Read More the Series

อยู่บ้านไม่เหงา
เพราะเราจะชวน

นักอ่านมาชม
ตอน วรรณกรรมเยำวชน โดย 

คัดสุดยอดหนังสือดีมำแนะน�ำ 
ได้แก่ “เจ้ำชำยน้อย” “โมโม่” “ต้นส้ม
แสนรัก” และ “บ้ำนเล็กในป่ำใหญ่”

การถ่ายทอดสด Online

“Re: Learning for the Future 19 ความท้าทายใหม่ในโลกท่ี (ไม่) เหมือนเดิม”
  

โดยผู้เชี่ยวชำญสำขำต่ำงๆ 19 คน มำถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกวิกฤติโควิด-19 เพ่ือร่วม 
เรียนรู้ใหม่ คิดใหม่ ค้นพบโอกำสใหม่ เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับ “ควำมปกติใหม่” ได้อย่ำง 
รู้เท่ำทัน และพร้อมก้ำวต่อไปให้ไกลกว่ำเดิม อำทิ

L i f e l o n g  L e a r n i n g  โ ค วิ ด - 1 9  
ส่งผลกระทบอย่ำงไรต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

New Normal วิชำนอกต�ำรำที่ทุกคนต้องรู้ 

TK Park ให้บริกำร E-Library (ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์) 
มำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรจัดท�ำและพัฒนำองค์ควำมรู้ให้อยู ่
ในรูปแบบส่ือกำรเรียนรู้ดจิทัิล ได้แก่ หนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ (E-Book) 
นิตยสำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Magazine) หนังสือเสียง (Audio 
Book) พอดแคสต์ (Podcast) และชุดข้อมูลองค์ควำมรู้ ในรูปแบบ 
สื่อเรียนรู้ดิจิทัลต่ำงๆ โดยพัฒนำให้เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลควำมรู้ 
ต่ำงๆ ท่ัวโลก ครอบคลมุข้อมลูควำมรูท้ีห่ลำกหลำย ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจ 
และกำรบริหำรจัดกำร วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สังคม
วัฒนธรรมและภูมปัิญญำท้องถ่ิน ควำมรู้เฉพำะด้ำนในกำรประกอบ
อำชีพ และควำมรู้ส�ำหรับเด็กและเยำวชน

ในช่วงท่ีมกีำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 TK Park ได้ปรบัเปลีย่น
รูปแบบกำรให้บริกำรออนไลน์ ในหลำยรูปแบบ อำทิ

ถ่ำยทอดสด

ผ่ำนเฟซบุ๊กแฟนเพจ TK Park

อุทยำนกำรเรียนรู้ และน�ำ

คลิปวิดีโอมำเผยแพร่ย้อนหลัง

ผ่ำนช่องทำงดังกล่ำว
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TK Park จัดกิจกรรมแนะแนวรูปแบบใหม่บนโลกออนไลน ์
เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับเยำวชน อำทิ

Talk Session โดยเป็นกำร
ถ่ำยทอดสดออนไลน์กับเหล่ำคนดงั
ที่มำสร้ำงแรงบันดำลใจ พร้อมแนะ
วิธีและเทคนคิกำรเตรยีมตวัสอบเข้ำ
มหำวิทยำลัยรูปแบบใหม่ TCAS

Uni Talk โดยมีนิสิตนักศึกษำ
มำถ่ำยทอดประสบกำรณ์จริงใน 
รั้วมหำวิทยำลัย

Job Cafe ร ่วมแลกเปลี่ยน
เ รียนรู ้ผ ่ำนระบบวิดี โอคอลกับ
เหล่ำมืออำชีพท่ีมำช่วยแนะน�ำ
อำชีพท่ีสอดคล ้องกับแนวโน ้ม 
กำรเปลี่ยนแปลง 

Wo r k s h o p  5  อ อ น ไ ล น ์ 
เวิร์กชอ็ปทีช่่วยเพ่ิมทกัษะใหม่ให้แก่ 
ผู้สนใจ

ล่องใต้ปลำยด้ำมขวำนสู่เมอืงพหุวัฒนธรรมท่ียะลำ... 
เมืองน่ำอยู่สนุกกับกิจกรรม “ทุกวันมีแต่ของอร่อย” 
ชวนชิมอำหำรมุสลิมชำยแดนใต้ท่ีหำกินได้ในเดือน 
รอมฎอน โดยอุทยำนกำรเรียนรู้ยะลำ

ม่วนกุ ๊บแบบเกินร ้อยท่ีเมือง
ร้อยเอ็ด ลิ้มรสขนมหวำนสุดแซ่บ 
กับกิจกรรมสำธิต “เค้กวุ้นดอกไม้”  
โดยอุทยำนกำรเรียนรู้ร้อยเอ็ด

แวะเมืองกรุง เพลิดเพลินกับ 
นิทำนแบบคำมิชิไบ (Kamishibai)  
หรอื ศลิปะกำรเล่ำเร่ืองประกอบภำพ 
เรื่อง “ลูกแกะสำมตัว” แล้วลงมือ 
วำดเส้นสร้ำงสรรค์งำนประดิษฐ์
แบบ D.I.Y. โดยอุทยำนกำรเรียนรู้ 
(TK Park) กรุงเทพมหำนคร

แลเมืองไข่มุกอันดำมัน ฟังนิทำนเรื่อง “กุ ๋งก๋ิง 
เท่ียวภูเก็ต” พร้อมชิม “หมี่ฮกเก้ียน” อำหำรเด็ด 
ชำวภูเก็ตท่ีต้องยกน้ิวว่ำหรอยแรง!! จำกนั้นไปสนุก 
กับ “โฮโลแกรม 3 มิติ” สร้ำงภำพเคลื่อนไหวเสมือนจริง
ด้วยสมำร์ตโฟน โดยอุทยำนกำรเรียนรู้ภูเก็ต

แอ่วเมอืงสำมหมอกท่ีแม่ฮ่องสอน 
ชวนผ่อวัฒนธรรมไทใหญ่ตี้งดงำม 
กับกิจกรรม “สร้ำงฝันสร้ำงคิดส์” 
รู ้จักภำษำไทใหญ่และวัฒนธรรม 
ท้องถ่ินผ่ำนสินค้ำแม่ฮ่องสอน โดย 
อุทยำนกำรเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

กิจกรรม
แนะให้แนว

“ชีวิตจริงต้อง
Journey”

TK on Tour ตอน Tour From Home 

พำเที่ยวทั่วไทยไปรู ้จักกับวิถีชีวิตพ้ืนเมืองอันแสนงดงำม พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู ้ 
หลำกหลำยสไตล์ที่ร่วมสนุกกันได้ทั้งครอบครัว โดยมีเรื่องรำวที่น่ำสนใจ อำทิ
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Virtual Exhibition ระบบ
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง มีจุดเด่น 
ในน�ำ เสนอนิทรรศกำรท่ีมีแสง 
สี เสียงเสมือนจริง และสำมำรถ 
เทีย่วชมได้แบบ 360 องศำ เพ่ือให้คน 
ทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศสำมำรถ
ค ลิ ก เ ข ้ ำ ช ม ไ ด ้ ทุ ก ที่ ทุ ก เ ว ล ำ 
โดยนิทรรศกำรที่ อ ยู ่ ในระบบ
พิพิธภัณฑ์ เสมือนจริงคัดเลือก
มำจำกนิทรรศกำรหมุนเวียนที่ได้
รับควำมนิยมจำกผู ้เข ้ำชม อำทิ 
นิทรรศกำรกินของเน่ำ ท่ำเตียน 
ต้มย�ำกุ้งวิทยำ ฯลฯ

E-Library ห้องคลังควำมรู ้
ของมิวเซียมสยำม เปิดให้บริกำร
ยื ม - คื น ห นั ง สื อ ท ำ ง อ อ น ไ ล น ์  
โดยไม่มีค ่ำใช ้จ ่ำย ผู ้ใช ้บริกำร
สำมำรถใช้อีเมล์ในกำรเข้ำสู่ระบบ
เ พ่ือ ยืมหนั งสื อ  และสำมำรถ 
ส่งหนังสือคืนผ่ำนทำงไปรษณีย ์
หรือผู้ให้บริกำรส่งของเอกชน 

Digital  Archive  คลั ง 
ควำมรู้ออนไลน์ ซึ่งประกอบไปด้วย 
บทควำมเข ้มข ้นส�ำหรับคนรัก
พิพิธภัณฑ์ (Museum’s Core) 
นิตยสำรสร้ำงสรรค์แรงบันดำลใจ
กำรเรียนรู้ (Muse Magazine) คลัง
ภำพเก่ำ (Photo  Archive) บทควำม
ข่ำวสำรจำกพิพิธภัณฑ์ทุกมุมโลก 
(Muse Around the World) ข้อมูล
กำรจดักำรควำมรู ้และสือ่กำรเรยีนรู ้
พิพิธภัณฑ์  

Online Activities กำรจัด
กิจกรรม เสวนำ และบรรยำยผ่ำน 
รปูแบบออนไลน์ บนเฟซบุก๊แฟนเพจ 
Museum Siam 

E-Shopping กำรจ�ำหน่ำย
สนิค้ำของท่ีระลกึทำงออนไลน์ และ
บริกำรจัดส่งฟรีถึงบ้ำน (Muse 
Shop Online)

Museum Siam ปรับรูปแบบกำรให้บริกำรควำมรู้ ภำยใต้โครงกำร #ให้ทุกการเรียนรู้ไม่ห่างอย่างที่คิด 
#museumsiamfromhome โดยมุ่งสื่อสำรให้คนไทยไม่หยุดเรียนรู้ และร่วมกันสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู ้
โดยเน้นกำรใช้สื่อดิจิทัลและกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ผ่ำนให้บริกำรควำมรู้ 6 รูปแบบ ดังนี้ 

Marketing & Communication 
กำรจัดกิจกรรมกำรตลำดและ 
กำรสื่อสำร เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
กับกลุ่มเป้ำหมำยของมวิเซยีมสยำม 
ผ่ำนแคมเปญแบบปำกต่อปำก 
(Viral Campaign) โดยสร้ำงสรรค์
กิจกรรมสนุกท่ีสำมำรถสร้ำงกระแส
กำรรับรู้และเป็นที่สนใจในวงกว้ำง 
อำทิ 

  “เมนูไข่ เมนูมัน” เชิญชวน 
ร่วมสร้ำงสรรค์เมนูไข่ 

            บนัทกึ ลบั กักตวั ทีม่วิเซยีมสยำม 
(Museum Siam’s Diary Quarantine 
Day 25) 

  #songkranfromhome เรียนรู้
และสนุกไปกับเสื้อลำยดอก  

  กำรแจกพ้ืนหลังรูปมิวเซียม
สยำม เ พ่ือเป ็นพ้ืนหลังส�ำหรับ 
วิดีโอคอล

ด�ำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์ท่ีเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำร
เ ก่ียว กับพิ พิธ ภัณฑ ์ ท่ั วประ เทศไทย ป ั จจุบันมี ข ้ อมูล
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ้ ท่ีมีควำมเคล่ือนไหวจำกกำร
แก้ไข ปรับปรุง และเพ่ิมเติมข้อมูลจำกพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ออนไลน์ จ�ำนวนท้ังส้ิน 1,579 แห่ง โดยรวบรวมข้อมูล 
ที่มีประโยชน์ เช่น ท่ีตั้ง รำยละเอียดสิ่งท่ีจัดแสดง ร้ำนอำหำร 
ที่พัก แหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ใกล้เคียง ฯลฯ สำมำรถสืบค้นได้ 
ผ่ำนเว็บไซต์ www.museumthailand.com 

ในระบบ Knowledge Portal ของมวิเซยีมสยำมยังประกอบด้วย 
ระบบฐำนข้อมูลแหล่งเรียนรู ้ต ่ำงๆ ท่ีกระจำยอยู ่ในพ้ืนที่
ภูมิภำคและท้องถ่ินในประเทศ เป็นต้นแบบระบบกำรเรียน
กำรสอนทำงไกลเพ่ือกำรค้นคว้ำและกำรเรียนรู ้จำกแหล่ง

เรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ในประเทศ รวมถึงมีบริกำรพิพิธภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Museum) เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ 
รับชมนิทรรศกำรและเรียนรู ้ผ่ำนสื่อมัลติมีเดียต่ำงๆ 
บนเว็บไซต์ www.museumsiam.org
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มาตรการและข้อปฏิบัติส�าหรับผู้เข้ารับบริการ
ขอควำมร่วมมอืผูเ้ข้ำรบับรกิำรปฏิบตัติำมขัน้ตอนแนะน�ำ ณ จดุบรกิำร

ต่ำงๆ ภำยใน Museum Siam  โดยต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยทุกครั้ง 
ก่อนเข้ำรับบริกำร และรับกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย พร้อมลงทะเบียน
กำรเข้ำใช้บริกำร ณ จุดคัดกรอง บริเวณโถงทำงเข้ำหลักของอำคำร
นิทรรศกำร ห้องคลังควำมรู้ และร้ำนอำหำร Muse Kitchen by Elefin 
Coffee และใช้แอลกอฮอล์เจลล้ำงมือก่อนเข้ำรับบริกำร

นอกจำกน้ี Museum Siam ได้มีกำรเตรียมมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ไว้ทั้งในส่วนของสถำนที่ เจ้ำหน้ำที่ และผู้ใช้บริกำร เมื่อรัฐบำลประกำศผ่อนปรนมำตรกำรฯ และให้พิพิธภัณฑ์ 
สำมำรถเปิดให้บริกำรได้ตำมปกติ Museum Siam ได้กลับมำเปิดให้บริกำรอีกคร้ัง พร ้อมขำนรับ
นโยบำยภำครัฐ ยกระดับกำรจัดกำรภำยในพิพิธภัณฑ์ เข้มงวดด้ำนมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 และรักษำระยะห่ำงทำงสังคมเพ่ือให้สอดรับพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ ของผู้บริโภคแบบ 
New Normal ตำมมำตรฐำนสำธำรณสุข โดยมีมำตรกำรดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ มำตรกำรดังกล่ำวเป็นมำตรกำรเสริม ที่ Museum Siam  ได้สร้ำงบรรทัดฐำนกำรเข้ำชมใหม่ รวมถึงมีกำร
เพิ่มควำมถี่ในกำรดูแลรักษำและท�ำควำมสะอำด พื้นที่บริกำรต่ำงๆ เพื่อเพิ่มควำมมั่นใจในกำรเข้ำมำใช้บริกำรที่  
Museum Siam  อีกทั้ง ยังมีบริกำรฟรี Wi-Fi อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เข้ำชมอีกด้วย

มาตรการและข้อปฏิบัติด้านสถานที ่

การดูแลท�าความสะอาด พื้นที่
บริกำรภำยใน Museum Siam 
จุดที่มีกำรสัมผัส อุปกรณ์ และวัตถุ  
จัดแสดงในนิทรรศกำรจะมีกำร 
ท�ำควำมสะอำดทกุ 2-3 ชัว่โมง รวมถึง 
หนังสือภำยในห้องคลังควำมรู้ และ 
สินค้ำตัวอย่ำงหรือสินค้ำทดลอง 
ภำยในร้ำนค้ำของท่ีระลึก  Muse   Shop 
ก็จะมีกำรท�ำควำมสะอำดฆ่ำเชื้อ 
ด้วยรงัส ีUVC ในส่วนของร้ำนอำหำร 
มีกำรป้องกันรักษำควำมสะอำด 
ทั้ง พ้ืนที่ภำยในร ้ำนและบริ เวณ 
กำรปรุงอำหำรด้วย 

การใช้เทคโนโลยีอบฆ่าเชื้อ 
หลังเวลำปิดให้บริกำรเรำจะมีกำร
ใช้เทคโนโลยีกำรอบฆ่ำเชื้อและ
ท�ำควำมสะอำดพ้ืนท่ีกำรให้บริกำร
ท้ังหมดเพ่ือพร้อมบรกิำรในวันถัดไป

การจัดให้มีการเว้นระยะห่าง 
(Social Distancing) โดยมกีำรจดัท�ำ 
จดุในกำรชมนิทรรศกำรในแต่ละห้อง 
กำรจ�ำกัดจ�ำนวนผู ้เข ้ำใช้บริกำร 
ในร้ำนค้ำของทีร่ะลกึ ห้องคลงัควำมรู้ 
และภำยในร้ำนอำหำรมีกำรจัดโต๊ะ
ส�ำหรับให้บริกำรแบบเว้นระยะห่ำง 
โดยขนำดเล็กนั่งได้ 1 คน ส่วนโต๊ะ
ขนำดใหญ่จัดเก้ำอี้เว้นระยะตำม
ควำมเหมำะสมและปลอดภัย

มาตรการและข้อปฏบิติังาน 
ของเจ้าหน้าที่

เจ้ำหน้ำที่บริกำรของ Museum 
Siam ทุกคนจะสวมใส่หน้ำกำก
อนำมัย หรือ Face Shield ตลอด
ระยะ เวลำ ท่ี ให ้บริ กำร เ พ่ือลด 
กำรแพร่เชื้อและควำมปลอดภัย 
ในกำรให้บริกำร
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 ก่อนหน้ำนี้ “โลกออนไลน์” คือพ้ืนที่ไร้พรมแดนที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้ำด้วยกัน ปัจจุบันนับตั้งแต่ 
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 โลกออนไลน์ใบเดิมได้ทวีควำมส�ำคัญขึ้นแบบก้ำวกระโดด โดยเฉพำะในพ้ืนที ่
ที่มีกำรล็อกดำวน์ ซึ่งปริมำณกำรใช้งำนสื่อสังคม อีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์มกำรเรียนและกำรท�ำงำนออนไลน์  
รวมถึงควำมบันเทิงออนไลน์ได้เพิ่มจ�ำนวนขึ้น ทั้งในแง่ของจ�ำนวนและสถิติ

คือจ�ำนวนคนไทยที่ต้อง
เก็บตัวอยู่บ้ำนในช่วงที่มี
กำรแพร่ระบำดของโรค

เมื่อเทียบกับเดือนเมษำยน 
พ.ศ. 2562

คือปริมำณกำรใช้อินเทอร์เน็ต
ผ่ำนสมำร์ตโฟนท่ีเพ่ิมขึ้น จำกเดิม 
12 GB/หมำยเลข/เดือน ในเดือน
มีนำคม พ.ศ. 2563

12 
ล้านคน 

รวมมิตรตัวเลข
การใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์

ในช่วงโควิด-19

มำดูกันว่ำช่วงวิกฤติโควิด-19 คนทั่วโลก
มีกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนไปอย่ำงไรบ้ำง

คือจ�ำนวนคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ต
ในปี พ.ศ. 2562 คิดเป็น 70% ของ

ประชำกรทั้งหมด

47.5 
ล้านคน 

4,570 
ล้านคน 
คือจ�ำนวนคนทั่วโลกที่ใช้

อินเทอร์เน็ตในเดือนเมษำยน 
พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้น 301 ล้ำนคน 

เมื่อเทียบกับเดือนเมษำยน 
พ.ศ. 2562

อ้ำงอิง : We Are Social และ Hootsuite
อ้ำงอิง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
            และสังคมและกระทรวงศึกษำธิกำร

17%
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อ้ำงอิง : กูเกิลเทรนด์ (Google Trends)

New Normal ด้านการเรียนรู้

ค้นหาเพื่อเรียนรู้

คืออัตรำที่ผู้สอนค้นหำค�ำว่ำ “สอนออนไลน์” 
บนกูเกิล เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562

7 เท่า

คืออัตรำที่เพิ่มขึ้นของกำรค้นหำค�ำว่ำ 
“เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตร” บนกูเกิล 
เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562

2,400%

เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตร 

สอนออนไลน์

อ้ำงอิง : Statista

คอืจ�ำนวนนกัศกึษำชำวอเมรกัินที่เห็นว่ำ
กำรเรียนออนไลน์ช่วยให้เกรดดีขึ้น 

คือจ�ำนวนนักเรียนทั่วโลกที่เคยเรียน
ออนไลน์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 

81%

49%

อ้ำงองิ : American Society for Training  and Development 

อินเดีย

จีน

มำเลเซีย

โรมำเนีย

โปแลนด์

คือยอดขำยที่เพิ่มขึ้นเมื่อบริษัทให้พนักงำนเรียน
ออนไลน์เพื่อพัฒนำทักษะ

218%

5 อันดับ
ประเทศที่ใช้ระบบ E-Learning มากที่สุด

41%

52% 38%

28%53%

อ้ำงอิง : นิตยสำรฟอร์บส์

คือประมำณกำรมูลค่ำตลำด 
E-Learning ในปี พ.ศ. 2568

325
พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ
ส่องเทรนด์
การเรียนออนไลน์

ในระดับโลก
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ชีวิตแบบปกติใหม่ในโลกออนไลน์

อ้ำงอิง : Kantar, GREYnJ United และ Mindshare (Thailand)

อ้ำงอิง : ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในยุคโควิด-19

ความปกติใหม่อะไรบ้างที่ท�าให้
การใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น

ประชุม
ออนไลน์ผ่ำน

โปรแกรมต่ำงๆ เรียนหนังสือ
ผ่ำน 

E-Learning

เที่ยวทั่วโลก
ผ่ำนประสบกำรณ์

เสมือน

สั่งอำหำร
ออนไลน์ผ่ำน
แอปพลิเคชัน

ซื้อของออนไลน์
ผ่ำนสื่อสังคมและ

แพลตฟอร์ม
มำร์เก็ตเพลส

ชมภำพยนตร์
ออนไลน์

ผ่ำนเว็บสตรีมมิง

ท�ำงำนจำก
ที่ไหนก็ได้

อันดับ5
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ยกเลิกกำรเดินทำง
ทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ

50%

ใช้บริกำรจัดส่ง
อำหำรถึงบ้ำน

41%
ลดกำรใช้จ่ำย
38%

44%
ท�ำงำนที่บ้ำน

45%
ซื้อของกินของใช้

ส�ำหรับเวลำฉุกเฉิน

D

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Gif



ส่องพฤติกรรมการบริโภคช่วงวิกฤตโควิด-19
แม้เศรษฐกิจชะลอตัวแต่ควำมต้องกำรสินค้ำบำงอย่ำงยังมีอยู่ 5 กลุ่มสินค้ำที่มียอดขำยเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ ได้แก่

อ้ำงอิง : กูเกิลเทรนด์ (Google Trends)

ธนำคำร
อิเล็กทรอนิกส์

และแอปพลิเคชัน
ธนำคำรบน
สมำร์ตโฟน

กำรจ่ำยเงิน
โดย

ไม่ใช้เงินสด

กำรขำยสินค้ำ
ออนไลน์

บริกำรส่งอำหำร
ออนไลน์ 

และอุปกรณ์
ท�ำอำหำร

อ้ำ
งอ

ิง 
: บ

ริษ
ัท 

โท
เท

ิ่ล 
แอ

็คเ
ซ็ส

 ค
อม

มูน
ิเค

ชั่น
 จ

�ำก
ัด 

(ม
หำ

ชน
) 

   
   

   
   

 ข
้อม

ูลร
ะห

ว่ำ
ง 

1 
มก

รำ
คม

-1
9 

มีน
ำค

ม 
25

63
อ้ำ

งอ
ิง 

: P
ric

ez
a 

In
si

gh
t

139% 102%105% 96% 95%

สนิค้ำอปุโภค
บรโิภคในครวัเรอืน หนังสือ

ส่วนลดและ
แพ็กเกจท่องเที่ยว 

สินค้ำ
แม่และเด็ก

อุปกรณ์ส�ำนักงำน
และเครื่องเขียน

อันดับ 1 
Zoom
ผู้ใช้งำนเพิ่มขึ้น

828%

อันดับ 2
Skype
ผู้ใช้งำนเพิ่มขึ้น

215%

อันดับ 4
Grab
ผู้ใช้งำนเพิ่มขึ้น

36%

อันดับ 3
Google Hangouts
ผู้ใช้งำนเพิ่มขึ้น

67%

ธุรกิจที่ได้ประโยชน์จาก
วิกฤติโควิด-19

4 ประเภท4 ประเภท

ที่เติบโตสูงสุดในไทยในยุคโควิด-19
แอปพลิเคชัน5 

อันดับ 5
Facebook Messenger 
และ LINE Call (VoIP)

17%
ผู้ใช้งำนเพิ่มขึ้น
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ควำมรู้ที่มีอยู่มำกมำยมหำศำลจ�ำเป็นจะต้องได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้สำมำรถเก็บรวบรวม  
จัดระเบียบ ค้นหำ และเลือกใช้ข้อมูลควำมรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โดยเฉพำะในองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน ไม่ว่ำจะเป็นองค์ขนำดขนำดใหญ่ ขนำดกลำง หรือขนำดเล็ก
ก็ตำม หำกมกีำรบรหิำรจดักำรควำมรู ้(Knowledge Management : KM) อย่ำงเป็นระบบ โดยกำรรวบรวมควำมรู้
จำกบคุลำกรทุกคน สนับสนุนให้บคุลำกรแบ่งปันและแลกเปล่ียนควำมรูป้ระสบกำรณ์ และควำมคดิใหม่ๆ จะช่วย
ลดเวลำในกำรเรียนรู้งำน ลดควำมผิดพลำดในกำรท�ำงำน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดกำรต่อยอดควำมรู้และแนวทำง
กำรท�ำงำนใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และเป็นปัจจัยขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่เป้ำหมำยแห่งควำมส�ำเร็จ

ถอดรหัสความส�าเร็จ
เอไอเอส กับการจัดการความรู ้

อย่างเป็นระบบ

บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน) 
หรือ เอไอเอส เป็นองค์กรเอกชนขนำดใหญ่ท่ีประสบ
ควำมส�ำเร็จในอุตสำหกรรมกำรให้บริกำรด้ำนดิจิทัลไลฟ์ 
(Digital Life Service Provider) กำรเป็นองค์กรใหญ่ 
ในธุรกิจดิจิทัลซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง 
ทั้งด้ำนเทคโนโลยี กระบวนกำรท่ีซับซ้อน และพฤติกรรม
ของลูกค้ำ ท�ำให้กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้วยกำร 
ฝึกอบรม กำรแบ่งปันควำมรู้ตำมอัธยำศัย และกำรเรียนรู ้
ด้วยตนเองไม่เพียงพอ องค์ควำมรู ้ที่เกิดข้ึนในองค์กร 
ติดอยู ่ กับตัวบุคคลหรือถูกละเลยทอดทิ้ง  ขำดกำร 
แลกเปลี่ยนแบ ่งป ัน กำรเก็บรวบรวมควำมรู ้ ไม ่มี
ประสิทธิภำพเพียงพอ ท�ำให้กำรพัฒนำงำนและกำรสร้ำง
นวัตกรรมเกิดขึ้นช้ำ ไม่มีกำรต่อยอดควำมคิดหรือควำมรู้ 
จำกผู้อื่น เอไอเอสจึงต้องน�ำกำรบริหำรจัดกำรควำมรู ้
มำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร

ผลส�าเร็จของการจัดการความรู้
1 เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มผู้สอนงำน 

(Mentor) วิทยำกรภำยใน และผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งเพ่ิม
จ�ำนวนจำกกลุ่มเล็กๆ เป็นหลำยสิบคนในแต่ละกลุ่ม
ควำมรู้

2 มีการจัดการและจัดเก็บองค์ความรู้อย่ำง 
เป็นระบบในคลังควำมรู้ Nokhook (AIS KM Platform) 
เป็นองค์ควำมรู้พร้อมใช้ มีกำรอัปเดตให้เป็นปัจจุบัน 
และสอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร

3 เกิดเว็บบอร์ดที่มีการบริหารจัดการข้อมูล
และองค์ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ สนับสนุนกำรแบ่งปัน

และแลกเปลี่ยนควำมรู้ รวมท้ังสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี
ในกลุ่มพนักงำน

4 เกิดกระบวนการเรยีนรู้ด้วยตนเองและเรยีน
รู้ร่วมกันระหว่ำงสำยงำนอย่ำงต่อเน่ือง กำรเรียนรู้และ
กำรแลกเปล่ียนแบ่งปันควำมรูก้ลำยเป็นวฒันธรรมของ
องค์กร

5 เกิดการพัฒนาคุณภาพงานอย่างเป ็น 
รูปธรรม มนีวัตกรรม บรษิทับรรลเุป้ำหมำยตำมพันธกิจ 
มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน 

แนวคิดในการจัดการความรู้ของเอไอเอส
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เส้นทางการจัดการความรู้ของเอไอเอส
กล่าวโดยสรุป โมเดล KM ของเอไอเอส ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

มี Nokhook เป็นศูนย์กลำงเก็บรวบรวมควำมรู ้
เป็นเสมือนห้องเก็บองค์ควำมรู ้ขนำดใหญ่ ใช้เป็น
แหล่งค้นคว้ำตำมหมวดหมูต่่ำงๆ โดยมโีปรแกรม Fast 
Search ช่วยในกำรค้นหำ

การจัดเก็บรวบรวมความรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
เริ่มด้วยกำรท�ำแผนท่ีควำมรู้ (Knowledge Mapping) เพ่ือส�ำรวจ

ว่ำองค์กรต้องกำรควำมรู้อะไร กำรแต่งตั้งคณะท�ำงำนและผู้เชี่ยวชำญ
หรือกูรูในแต่ละกลุ่มควำมรู้ กำรประชุมเพ่ือท�ำแผน KM ในกำรรวบรวม 
ผลิต และส่งมอบองค์ควำมรู้ แล้วเก็บรวบรวมไว้ที่คลังควำมรู้ Nokhook  
ซึง่เป็นแพลตฟอร์ม KM ในระบบเครอืข่ำยคอมพิวเตอร์แบบภำยในองค์กร 
(Intranet) ซึ่งเข้ำถึงได้เฉพำะบุคลำกรของเอไอเอสเท่ำนั้น

การน�าความรู้
มาใช้ให้เป็นรูปธรรม

1

กำรก�ำหนดให้บุคลำกร
ส่งม อ บ อ ง ค ์ ค ว ำ ม รู ้
ตำมจ�ำนวนท่ีก�ำหนด  
ในช่วงเวลำที่ก�ำหนด 

การแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู้ 

3

2 

ช่องทำงแลกเปลีย่นและแบ่งปันองค์ควำมรูภ้ำยในองค์กร คอื เวบ็บอร์ด ซึง่แบ่งเป็นห้องต่ำงๆ 
ตำมประเภทขององค์ควำมรู้ท่ีจ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน และมีผู้เชี่ยวชำญประจ�ำห้อง 
คอยให้ค�ำปรกึษำ รวมถึงมห้ีองส�ำหรบัแลกเปลีย่นเรือ่งท่ัวไป เช่น แฟชัน่ สถำนทีท่่องเทีย่ว 
เทคโนโลยี 

นอกจำกนียั้งมกีำรจงูใจให้บคุลำกรส่งมอบองค์ควำมรู้มำยัง Nokhook ท้ังแบบก�ำหนด
เป็นหน้ำที่และโดยสมัครใจ เช่น

กำรก�ำหนดให้ผลกำร
ประเมินด้ำน KM มีผล
ต่อกำรเพ่ิมเงินเดือน
หรือเลื่อนต�ำแหน่ง 

กำรจดักิจกรรมวันวิทยำกร
ภำยใน เพ่ือยกย่องเชดิชู
เกียรติวิทยำกรภำยใน 

กำรมอบรำงวัล Nokhook 
MVP Awards ให้แก ่
ผู้สร้ำงองค์ควำมรู้ผ่ำน
ทำง Nokhook และผูท้ี่
เข้ำมำเรยีนรูจ้ำก Nokhook 
และน�ำองค์ควำมรู ้น้ัน
ไปใช้ในกำรปฏิบตังิำนจรงิ
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กูเกิล การจัดการความรู้ 
สู่การสร้างนวัตกรรม

 
ยักษ์ใหญ่แห่งวงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศของโลกอย่ำงกูเกิล (Google) เป็นอกีหนึง่องค์กรทีใ่ห้ควำมส�ำคญั

กับกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อสร้ำงสมำร์ตครีเอทีฟ (Smart Creative) หรือกลุ่มคนท�ำงำนที่รู้ลึกรู้จริงในสำยงำน
ของตัวเอง รวมทั้งมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแง่มุมเชิงธุรกิจ รู้จักคิดวิเครำะห์ กล้ำเสี่ยง กล้ำลองผิดลองถูก และมี
พลังแห่งกำรสร้ำงสรรค์เตม็เป่ียม โดยสิง่ทีกู่เกิลสร้ำงขึน้ คอื “วัฒนธรรมกำรท�ำงำน” แบบสนุกสนำน ผ่อนคลำย  
เปิดกว้ำง และเต็มไปด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซึ่งเกิดขึ้นผ่ำนกำรบริหำรจัดกำร “สภำพแวดล้อม” ให้บรรดำ 
สมำร์ตครีเอทีฟอยำกมำท�ำงำน และปลดปล่อยศักยภำพออกมำได้มำกที่สุด

โดยส�ำนักงำนของกูเกิลได้เน้นกำรจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเติบโตทำงควำมคิด ช่วยบริหำรควำมสุข 
กระตุ้นแรงบันดำลใจ และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของพนักงำน เช่น

สวัสดิการฟรีส�าหรับพนักงาน 
มอบบริกำรในรูปแบบต่ำงๆ เช่น 
อำหำรและกำแฟ กำรดูแลรักษำ
สุขภำพ ทันตกรรม นวด ตัดผม 
ซักแห้ง โรงยิมและสระว่ำยน�้ำ 

รวมถึงห้องอำบน�้ำและห้องนอน 

ของเล่น วิดีโอเกม 
เพื่อควำมผ่อนคลำย

และเสริมทักษะ

พื้นที่ท�างานขนาดเล็ก 
เพื่อให้พนักงำนพูดคุยสื่อสำรกัน

ได้ตลอดเวลำและโดยสะดวก

กระดาน
แบ่งปันไอเดีย
เพื่อแลกเปลี่ยน

แบ่งปันไอเดียรวมกัน

คลาสเรียน คอร์สอบรม  
จัดกำรบรรยำยจำกผู้น�ำ
ทำงควำมคิดระดับโลก 

เครื่องมือการท�างานที่ทรงพลัง 
เพื่อให้เข้ำถึงแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด

ในโลกได้ไม่จ�ำกัด

พื้นที่ส่วนกลาง
เพื่อพักผ่อนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

D

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip
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นอกจำกนี้ เพ่ือให้องค์กรก้ำวทันควำมเปล่ียนแปลงของโลกและ 
เป็นผู้น�ำในกำรสร้ำงนวัตกรรมต่ำงๆ อยู่เสมอ กูเกิลกระตุ้นให้พนักงำน 
มีควำมกระหำยท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ตลอดเวลำ ตำมแนวคิด “Hungry but 
Humble” กระหายการเรียนรู้ แต่อ่อนน้อมถ่อมตน

โดยส่งเสริมให้พนักงำนได้ซึมซับวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ในองค์กรตั้งแต ่
กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ไปจนถึงกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะในด้ำนต่ำงๆ เช่น ภำวะผู้น�ำ กำรบริหำร กำรพัฒนำทักษะเฉพำะด้ำน 
เมื่อพนักงำนเชี่ยวชำญในเรื่องใดเรื่องหน่ึงแล้วก็จะต้องส่งต่อควำมรู้นั้น 
ให้เพื่อนร่วมงำนคนอื่นผ่ำนโปรแกรมกำรเรียนรู้ เช่น Googler-to-Googler 
(G2G) ซึ่งคิดเป็น 80% ของกำรถ่ำยทอดควำมรู้และกำรจัดกำรควำมรู้
ทั้งหมดภำยในกูเกิล

ในยุคแห่งข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้กลำยเป็นสินทรัพย์ที่ 
มค่ีำมำกทีสุ่ด กำรบรหิำรจดักำรควำมรูจ้งึเป็นกลยุทธ์ส�ำคญั
ในกำร “สร้ำงและรกัษำควำมส�ำเรจ็” ทีอ่งค์กรไม่อำจมองข้ำม 
กำรมีแพลตฟอร์ม KM เป็นแหล่งรวบรวมควำมรู้ รวมถึง 
กำรสนับสนุนให้บุคลำกรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ และควำมคิดใหม่ๆ คือแนวทำงส�ำคัญ 
ในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
สำมำรถคิดวิเครำะห์และคิดแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบ 
อันจะน�ำไปสู่ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และกำรเพ่ิมขึ้น 
ของรำยได้ทั้งจำกสินค้ำและบริกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม

แพลตฟอร์ม
สืบค้นข้อมูล 

Google Search

บริการแผนที่ 
Google Maps

การแสดง
สภาพแวดล้อมเสมือน 

Google Street View

ระบบปฏิบัติการ
บนสมาร์ตโฟน 
Google Android

“องค์กรยุคใหม่
กับการรียนรู้อันไม่สิ้นสุด”

1  พนักงำนได้รับกำรส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
2  พนักงำนมีโอกำสก้ำวหน้ำจำกกำรฝึกระหว่ำงปฏิบัติงำนจริง (On the Job Training)
3  พนักงำนได้ส่งต่อควำมรู้ที่ตนเองเชี่ยวชำญให้พนักงำนคนอื่นผ่ำนโปรแกรม G2G
4  กูเกิลมีกำรจัดกำรควำมรู้ท่ีส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรม ท�ำให้สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีสร้ำง

ประโยชน์กับองค์กรและสังคมในด้ำนต่ำงๆ มำกมำย เช่น

ผลส�าเร็จของการจัดการ
ความรู้ผ่านโปรแกรม G2G

5  กูเกิลประสบควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงพนักงำนที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ มีศักยภำพ และมีแรงกระตุ้น 
ที่จะสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ต่อไปไม่สิ้นสุด



ปัจจุบันเรำอยู่ในยุคข้อมูลข่ำวสำรซึ่งอินเทอร์เน็ต
เปรียบเสมือนโกดังข้อมูลขนำดยักษ์ ข้อมูลทั้งหลำย 
ถูกเผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์ในหลำกหลำยรูปแบบ  
ขณะท่ีพฤติกรรมกำรบริโภคข่ำวสำรข้อมูลของคน 
ยุคใหม่ก็เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้เกิดช่องทำงอำชีพใหม่ 
ทีเ่รียกว่ำ “นักสร้ำงคอนเทนต์” (Content Creator) หรอื
นักเล่ำเรื่องสร้ำงสรรค์

นักสร้ำงคอนเทนต์ คือ ผู้ที่หยิบเอำเรื่องรำวต่ำงๆ 
ทั้งข ่ำวสำร สำระควำมรู ้  ควำมบันเทิง ตลอดจน
สถำนกำรณ์ควำมเป็นไปของโลกมำบอกต่อผ่ำน 
ช ่องทำงต่ำงๆ ได้อย่ำงน่ำสนใจและสร้ำงสรรค ์
โดยไม่เพียงส่ือสำรผ่ำนตัวหนังสือแบบบล็อกเกอร ์
ในยุคก่อนแต่ยังเพ่ิมลูกเล่นด้วยภำพถ่ำย คลิปวิดีโอ 
ไฟล์เสียงแผนที่ เกม และอื่นๆ ที่สร้ำงควำมเพลิดเพลิน 
ได้มำกกว่ำเดิม

นักสร ้ ำ งคอนเทนต ์ที่ ดี จึ งต ้ องมีทั กษะและ 

ควำมสำมำรถในกำรสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจำก
แหล่งต่ำงๆ ไม่ว่ำจะมำจำกควำมรู้และประสบกำรณ์
ของผู้สร้ำงคอนเทนต์เอง กำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ 
กำรค ้นคว ้ำในห ้องสมุด กำรออกไปหำข ้อมูล 
ภำคสนำม หรือแม้กระท่ังกำรค้นหำจำกโกดังข้อมูล
ขนำดยักษ์บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูล
ส�ำคัญแห่งยุค โดยนักสร้ำงคอนเทนต์จะต้องรู้วิธีกำร
สืบค้น กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ไปจนถึงกำรน�ำเสนอข้อมูลในแนวทำงของตัวเอง และ
ต้องรู้จักน�ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือเพ่ิมควำมน่ำสนใจ 
ให้ผลงำนท่ีน�ำเสนอจึงจะสำมำรถสร้ำงประโยชน ์
ในงำนให้มำกที่สุด

ท่ีส�ำคัญไปกว่ำน้ัน หำกสำมำรถผลิตคอนเทนต์ดีๆ  
ที่ดึงดูดผู ้คนให้เข ้ำมำติดตำมได้เป็นจ�ำนวนมำก 
ก็อำจเป็นช่องทำงสร้ำงรำยได้ให้กับผู้สร้ำงคอนเทนต์ 
อย่ำงเป็นกอบเป็นก�ำ

40 W ความรู้กินได้

เล่าเรื่องอย่างไรให้ดึงดูด? 
ยุคนี้ผู ้คนเหลือเวลำและควำมสนใจไม่มำกนักให้กับคอนเทนต์ 

ยืดยำวน่ำเบือ่ กำรเล่ำเรือ่งให้ดงึดดูใจคนยุคใหม่จงึควรเน้นทีค่วำมกระชบั 
ตรงประเดน็ ตรงกับควำมสนใจ และให้เรือ่งท่ีเล่ำเป็นตวัก�ำหนดควำมสัน้ยำว 
ของเนื้อหำ เรื่องท่ีรำยละเอียดไม่มำกก็ควรสั้น เร่ืองท่ีมีรำยละเอียดมำก 
อำจต้องอธิบำยยำวสักหน่อย เพื่อน�ำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์

นักสร้ำงคอนเทนต์ต้องทันต่อควำมเป็นไปในโลกอินเทอร์เน็ต สำมำรถ
จบักระแสปัจจบุนัได้ว่ำอะไรก�ำลงั “โดน” อะไรท่ี “ดับ” ไปแล้ว ทีส่�ำคญัควร
ทรำบว่ำวิธีกำรน�ำเสนอรูปแบบใด ท่ีเหมำะกับเน้ือหำและมีวิธีท�ำอย่ำงไร 
ซึ่งไม่มีสูตรส�ำเร็จตำยตัว นักสร้ำงคอนเทนต์ต้องพิจำรณำเลือกแนวทำง 
ที่คิดว่ำดีที่สุดแล้วปล่อยให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินใจว่ำชอบหรือไม่

รู้แล้วเล่า
CONTENT CREATOR

นักเล่าเรื่องสร้างสรรค์

SCAN QR CODE
เพื่อรับฟง Audio Text

ค
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กล่ำวกันว่ำกำรท�ำคอนเทนต์โดยมุ่งเป้ำไปที่รำยได้เพียงอย่ำงเดียวอำจเป็นกำรเริ่มต้นท่ีไม่ถูกต้องนัก 
กำรสร้ำงคอนเทนต์ทีด่ต่ีำงหำกทีค่วรเป็นเป้ำหมำยหลกั โดยควรเน้นกำรน�ำเสนอเนือ้หำสำระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูค้น 
และสำมำรถน�ำไปใช้ได้จริง มิเช่นนั้นก็สร้ำงแรงบันดำลใจในเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรเดินทำงท่องเที่ยว กำรท�ำอำหำร 
ไปจนถึง How to ในกำรด�ำเนินชีวิต เป็นต้น

เมื่อมีคอนเทนต์ที่ดีและเผยแพร่อย่ำงสม�่ำเสมอจนมีผู้ติดตำมมำกข้ึน นักสร้ำงคอนเทนต์อำจกลำยเป็น 
ผูม้ชีือ่เสยีงบนโลกออนไลน์ (Influencer) ทีส่ำมำรถดงึดดูเจ้ำของสนิค้ำ หน่วยงำน หรอืองค์กรต่ำงๆ ให้ตดิต่อเข้ำมำ 
ว่ำจ้ำงให้โฆษณำสินค้ำหรือผลิตคอนเทนต์ประชำสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงำน ซึ่งสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่ 
ผู้สร้ำงคอนเทนต์เป็นจ�ำนวนมำก

โดยปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่ำนมำถือเป็นปีทองของคนธรรมดำท่ีกลำยเป็นคนดังจำกกำรสร้ำงคอนเทนต์ในหมวด 
ไลฟ์สไตล์ ควำมงำมและแฟชั่น อำทิ

เป็นนักสร้างคอนเทนต์ให้มีรายได้

ที่มำ : https://forbesthailand.com/leaderboard/thailand-leaderboard/online-influencers-บนโลกออนไลน์กลำยมำเป.html

ในยุคที่ใครก็สำมำรถเป็นนักสร้ำงคอนเทนต์ได้ กำรสร้ำงรำยได้อำจไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่กำรน�ำเสนอ 
คอนเทนต์ให้โดนใจและสม�ำ่เสมอเท่ำน้ัน แต่ยังมเีคร่ืองมอืทำงกำรตลำดออนไลน์อกีมำกมำยท่ีนักสร้ำงคอนเทนต์
ต้องท�ำควำมเข้ำใจ เรียนรู้วิธีกำรใช้งำน และน�ำมำวิเครำะห์ส่ิงที่ผู้อ่ำนหรือผู้ชมต้องกำรจริงๆ เพื่อให้กำรเล่ำเรื่อง
อย่ำงสร้ำงสรรค์เข้ำใกล้ควำมส�ำเร็จมำกยิ่งขึ้น

ชีวิตติดรีวิว  เฟซบุ ๊กแฟนเพจที่ม ี
ผู้ติดตำมมำกกว่ำ 4 ล้ำนคน เน้นกำร
แนะน�ำร้ำนอำหำรและแจ้งโปรโมชัน 
ที่น่ำสนใจ

พิมฐา เนต็ไอดอลบนอนิสตำแกรมทีม่ี 
ผูต้ดิตำม 4.3 ล้ำนคน เพรำะควำมน่ำรกั 
ภำพถ่ำยสวยๆ ในโทนสีละมุนละไม 
และไลฟ์สไตล์ในฝันของสำวๆ

มิลค์เศษใจ โด่งดังจำกกำรเขียนและ
แชร์เน้ือหำเก่ียวกับควำมงำมและ
ไลฟ์สไตล์บนทวิตเตอร์จนมีจ�ำนวน 
ผู้ติดตำมรำว 1.2 ล้ำนคน

zbing z. ซีบิ๊ง ซี เกมเมอร์สำวและ
นักแคสต์เกมชื่อดังบนยูทูปท่ีมีสไตล์
กำรรีวิวเกมแบบน่ำรักสดใส ท�ำให้ 
มีผู ้ติดตำมท้ังเด็กและผู้ใหญ่จ�ำนวน
กว่ำ 11.4 ล้ำนคน

เว็บไซต์ magnetolabs.com
องค์กรผู้เชี่ยวชำญเรื่องกำรตลำดออนไลน์

ให้ข ้อมูลว ่ำ คอนเทนต์ท่ีมีคุณภำพน้ันควร
สร้ำงสรรค์ขึ้นโดยค�ำนึงถึงสิ่งเหล่ำนี้

คอนเทนต์น้ันต้องให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 
และควรมีประโยชน์มำกกว่ำแหล่งอื่นๆ 

คอนเทนต์จะต้องเชื่อถือได้ ควรอ้ำงอิง 
แหล่งที่มำของข้อมูลให้ชัดเจน

คอนเทนต์ควรมีควำมเฉพำะเจำะจงและ 
ลงรำยละเอียด และจะดียิ่งกว่ำหำกเน้ือหำ 
ไม่ซ�้ำใคร

สร้ำงสรรค์ รปูภำพท่ีสวยงำมเหมำะกับเน้ือหำ 
และใช้ภำษำอย่ำงถูกต้อง
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ในยุคทีไ่วรัสโควิด-19 ก�ำลงัระบำดไปทัว่โลก ทุกภำคส่วนต่ำงได้รบัผลกระทบ ตัง้แต่ระดบับคุคล ชมุชน องค์กร 
บริษัทห้ำงร้ำน รวมถึงสถำบันกำรศึกษำ ต่ำงหยุดชะงักเพื่อหยุดเชื้อไม่ให้แพร่ระบำดจนเกิดควบคุม

ในช่วงเวลำน้ี แพลตฟอร์มออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทัลกลำยเป็นทำงเลือกหลักท่ีพำทุกคนรอด ท้ังกำร 
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูเก่ียวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด มำตรกำรของรฐั และกำรปฏบิตัติวัส�ำหรบัประชำชน 
เป็นแหล่งจบัจ่ำยสนิค้ำและอำหำรทียั่งคงเปิดให้บรกิำร เป็นท่ีท�ำงำนแห่งใหม่ทีช่่วยให้ธุรกจิเดนิหน้ำต่อไป รวมถึง
เป็นห้องเรียนชั่วครำวในช่วงเวลำที่ผู้เรียนและผู้สอนมำสำมำรถใกล้ชิดกันได้   

“ควำมไม่ปกติ” ข้ำงต้น กลับกลำยเป็นโอกำสให้คนบำงกลุ่มสำมำรถผนวกเอำเทคโนโลยีดิจิทัลและควำมคิด
สร้ำงสรรค์มำน�ำเสนอทำงออกท่ีตอบโจทย์รูปแบบกำรเรียน กำรท�ำงำน และกำรใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป จนน�ำไปสู่
ควำมส�ำเร็จในระดับที่ต้องน�ำมำกล่ำวถึงไว้ในฉบับนี้

ก้าวทันโลก
ท่ามกลางวิกฤตโรค

N
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5Lab บริษัทเอกชนผู้คิดค้น 
COVID-19 TRACKER

5Lab คือ บริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่ที่ให้บริกำรด้ำน
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อีคอมเมิร์ซ ไปจนถึงซอฟต์แวร์
ต่ำงๆ ภำยใต้เป้ำหมำยที่ต้องกำรให้เทคโนโลยีมีควำม
เป็นมิตรกับผู้ใช้งำน

แม้เปิดท�ำกำรมำเพียงแค่ 3 ปี แต่ทีมงำนคนรุ่นใหม ่
ก็สำมำรถท�ำให้บริษัทเป็นที่รู ้จักในวงกว้ำงได้ส�ำเร็จ 
ผ่ำนผลงำนอันโดดเด่นและเป็นประโยชน์อย่ำงย่ิง 
ในช่วงเวลำท่ีมีกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 นั่นคือ 
แผนที่ข่ำว COVID-19 หรือ COVID Tracker

COVID Tracker
ฮีโร่แห่งข้อมูล

นับตั้งแต่พบกำรติดเชื้อและระบำดในประเทศ 
จีน และเร่ิมตรวจพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทย  
ส�ำนักข ่ำวและส่ือสังคมต่ำงอุทิศพ้ืนท่ีในกำร 
น�ำเสนอข้อมูลเก่ียวกับโรคระบำดอย่ำงเต็มท่ี 
รวมถึงประชำชนท่ีพร้อมใจกันส่งต่อข่ำวสำร 
ทั้งจริงและเท็จ จนท�ำให้เกิดภำวะข้อมูลท่วมท้น 
(Information Overload) และก่อให้เกิดควำม 
ตื่นตระหนกไปท่ัวประเทศ COVID Tracker จึง 
เปิดตัวขึ้นในฐำนะแหล่งรวบรวมข้อมูลผู้ติดเชื้อ 
ไวรัสโควิด-19 พร้อมระบุพิกัดบนแผนท่ีให้เห็น 
แบบชดัเจน เข้ำใจง่ำย ช่วยให้รู้ได้ทันทีว่ำพ้ืนท่ีใดบ้ำง 
ทีม่คีวำมเสีย่ง มีกำรกรองข้อมูลท่ีเป็นเท็จออกไป 
รวมถึงแสดงท่ีตัง้สถำนพยำบำลท่ีรองรับกำรตรวจหำ 
เชื้อโควิด-19 ซึ่งถือว่ำเข้ำมำตอบโจทย์ควำมสนใจ 
ของคนไทยได้อย่ำงถูกท่ีถูกเวลำท�ำให้มีผู ้คน 
แวะเวียนเข้ำไปดูข้อมูลบนแพลตฟอร์มนี้แล้ว 
มำกกว่ำ 5 ล้ำนคนในเวลำเพียงเดือนเศษ

N
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ZOOM
แอปพลิเคชันวิดีโอแชต 
ออนไลน์ที่ก�าลังมาแรง

เมือ่ทกุคนถูกสัง่ให้อยู่บ้ำน แต่ยังต้องท�ำงำนหรอืเรียนหนังสือตำมปกติ 
แพลตฟอร์มกำรเรยีนรูแ้ละกำรท�ำงำนออนไลน์ผ่ำนอนิเทอร์เน็ตจงึเข้ำมำ
มบีทบำทส�ำคัญ โดยหน่ึงในแอปพลเิคชนัท่ีได้รบัควำมนยิมและได้รบักำร
ดำวน์โหลดไปใช้งำนมำกที่สุดในช่วงที่ผ่ำนมำ คือ Zoom (ซูม)

Zoom เป็นแอปพลิเคชันท่ีมีควำมโดดเด่นด้ำนประชุมทำงไกลแบบกลุ ่มผ่ำนวิดีโอ  
(Video Conference) เปิดให้บริกำรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 โดย อีริค หยวน (Eric Yuan) 
นักพัฒนำซอฟต์แวร์ชำวจีน และใช้เวลำเพียง 5 เดือนในกำรสร้ำงฐำนลูกค้ำผู้ใช้งำนมำกกว่ำ 
3,500 บริษัท 

ในปี พ.ศ. 2558 Zoom เติบโตอย่ำงต่อเนื่องโดยให้บริกำรแก่บริษัทและองค์กรต่ำงๆ มำกถึง 
65,000 แห่ง คิดเป็นจ�ำนวนผู้ใช้งำนกว่ำ 40 ล้ำนคน ต่อมำในปี พ.ศ. 2562 Zoom ท�ำรำยได้ 
มำกกว่ำ 330 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือเพ่ิมขึ้นเป็นเท่ำตัวเมื่อเทียบกับรำยได้ในปีก่อนหน้ำ 
ต่อเนือ่งมำสูช่่วงไตรมำสแรกของปี  พ.ศ. 2563  ทีบ่รษิทัสำมำรถสร้ำงรำยได้เพ่ิมเป็น  623  ล้ำนเหรยีญ 
สวนทุกกระแสท่ำมกลำงวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก
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3 ข้อดี ที่ท�าให้คนนิยม ZOOM

นอกจำกบริกำรต่ำงๆ ที่ครอบคลุมและเพียงพอส�ำหรับกำรประชุม กำรท�ำงำนและกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
Zoom ยังมีลูกเล่นที่ท�ำให้กำรประชุมสนุกสนำนมำกขึ้น เช่น กำรเปล่ียนฉำกหลังเพ่ือไม่ให้ผู้อื่นเห็นห้องส่วนตัว 
หรือกำรปรับแต่งใบหน้ำในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อให้ผู้เข้ำประชุมดูดีขึ้นแม้ในยำมที่แต่งตัวสบำยๆ อยู่ที่บ้ำน

3

แบ่งปันเนื้อหาได้
หลากหลาย

ผู้ใช้งำนสำมำรถแชร์ภำพหน้ำจอ 
ของตวัเอง รวมถึงส่งไฟล์ต่ำงๆ ให้กับ 
ผู ้ใช้งำนในกลุ ่มเดียวกันได้ง่ำยๆ 
ผ่ำนบริกำรคลำวด์ เช่น ดร็อปบ็อกซ์ 
(Dropbox) วันไดรฟ์ (OneDrive) 
กูเกิล ไดรฟ์   (Google Drive)  พร้อมกันนี ้
ยังมีบริกำรเรียกว่ำ “ไวท์บอร์ด” 
ส�ำหรบักำรระดมสมอง โดยผูจ้ดักำร
ประชมุสำมำรถเปิดหน้ำจอกระดำน
สีขำวข้ึนมำเพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมประชุม
คนอื่นพิมพ์ข้อควำม วำดภำพ หรือ
แบ่งปันควำมคิดเห็นได้โดยสะดวก

1

ประชุมร่วมกันได้
แม้ไม่เป็นเพื่อน

เมือ่เข้ำมำในห้องประชมุ ผูใ้ช้งำน 
สำมำรถกดท่ีหั วข ้อ  Manage 
Participants (จัดกำรผู ้เข้ำร่วม) 
เพ่ือดูรำยชื่อของผู้ร่วมประชุม หรือ
กด Invite (เชิญ) เพ่ือส่งค�ำเชิญ
ไปยังผู้ท่ียังไม่ได้เข้ำห้องประชุม  
โดยสำมำรถส่งค�ำเชิญส่งผ่ำนทำง 
เฟซบุ๊ก เมสเซนเจอร์ (Facebook  
Messenger) ระบบส่งข้อควำมสั้น 
(SMS) อเีมล (Email) รำยชือ่ผูต้ดิต่อ 
ใน Zoom หรือจะคัดลอก URL 
เ พ่ือส ่งค�ำเชิญผ ่ำนช ่องทำงอื่น 
ที่สะดวก โดยไม่จ�ำเป็นต้องเพ่ิม 
ผู ้ ท่ีต ้องกำรเชิญให้เข ้ำมำอยู ่ใน 
รำยชื่อเพื่อนแต่อย่ำงใด

2

รองรับผู้ใช้งาน
มากถึง 100 คน

ห้องประชุมหนึ่งห้องสำมำรถ
รองรบัผูใ้ช้งำนร่วมกันสงูสดุ 100 คน 
โดยสำมำรถใช้งำนได้ทั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือสมำร์ตโฟน และ
สำมำรถเลือกได้ว่ำต้องกำรประชุม
แบบพมิพ์ข้อควำมแชต (Chat) หรอื
แบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ท่ีคมชัด 
ทั้ งภำพและเสียง หรือจะสลับ
ระหว่ำงกำรพิมพ์ข้อควำมและกำร
พูดคุยผ่ำนวิดีโอ

ZOOM และ COVID Tracker คือตัวอย่ำงของธุรกิจที่มองเห็นโอกำสท่ำมกลำงวิกฤติ และประสบควำมส�ำเร็จ
ในกำรท�ำให้ตัวเองกลำยเป็น “ทำงออก” ที่ช่วยให้กำรเรียน กำรท�ำงำน และกำรใช้ชีวิต “ง่ำยขึ้น” และด�ำเนินต่อไป
ได้อย่ำงใกล้เคียงกับ “ควำมปกติ” มำกที่สุดในช่วงเวลำที่ทั่วโลกก�ำลังล�ำบำกและต้องปรับตัว 

ตำคุณแล้ว... คุณจะท�ำอะไรได้บ้ำงเพื่อให้ตัวเองก้ำวผ่ำนช่วงเวลำที่เศรษฐกิจชะลอตัว และก้ำวสู่ควำมส�ำเร็จ
เป็นคนถัดไป ถึงเวลำที่ต้องเริ่มคิดและลงมือท�ำแล้ว!
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5
แหล่งเรียนรู้ออนไลน ์
ในยุค Knowledge 4.0

ข้อดีของการอยู่ในยุคดิจิทัลคือ การหาความรู้ท�าได้ง่ายขึ้น 
ไม่จ�าเป็นต้องไปค้นหาหนังสือเป็นต้ังๆ ที่ห้องสมุดอีกต่อไป 
แต่มีแพลตฟอร์มความรู้ออนไลน์ถือก�าเนิดขึ้นอย่างมากมาย
และได้รวบรวมความรู้เฉพาะเร่ืองออกมาเล่าในวิธีของตัวเอง 
ได้อย่างสร้างสรรค์
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APP: WolframAlpha 

แอปพลิเคชนัท่ีช่วยหำค�ำตอบในทกุเรือ่งทีเ่ก่ียวข้อง
กับกำรเรียนรู้ ตั้งแต่คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม และชีวิตประจ�ำวัน 
เพียงค้นหำด้วยค�ำ วลี หรือประโยคที่ต้องกำร ลักษณะ
กำรท�ำงำนจะเป็นมำกกว่ำโปรแกรมค้นหำ (Search 
Engine) ทั่วไป ซึ่งรวบรวมลิงก์ที่พำไปยังจุดหมำย 
ทีก่�ำลงัค้นหำ แต่ WolframAlpha จะใช้ฐำนข้อมลูควำมรู ้
ขนำดใหญ่และอัลกอริทึมในกำรประมวลผลและ 
น�ำเสนอค�ำตอบท่ีพร้อมใช้งำน ในรปูแบบของบทควำม 
สูตรและวิธีกำรค�ำนวณ แผนภูมิ รูปภำพ และอื่นๆ 

1

APP: LearnEnglish Grammar 

แอปพลิเคชันรวบรวมควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ภำษำ
อังกฤษของสถำบันสอนภำษำอังกฤษชั้นน�ำอย่ำง  
บริติช เคำนซลิ (British Council) ภำยในแอปพลเิคชนั 
ประกอบด้วยบทเรียน แบบฝ ึกหัด และข ้อสอบ  
โดยมีให้เรียนกว่ำ 600 กิจกรรม แยกเป็น 25 หัวข้อ เช่น 
กำรเปลี่ยนรูปกริยำตำมกำลเวลำ (Tense) วลีค�ำถำม 
(Question Tags) กำรใช้ค�ำบพุบท (Prepositions) และ
แบ่งกำรวัดระดบัเป็น 4 ขัน้ คอื ระดบัเริม่ต้น ระดบัพ้ืนฐำน 
ระดับกลำง และระดับสูง มีค�ำถำมมำกกว่ำ 1,000 ข้อ 
นอกจำกน้ียังสำมำรถเลือกได้ว่ำจะเรียนภำษำอังกฤษ 
แบบบริติชหรือภำษำอังกฤษแบบอเมริ กันตำม 
ควำมต้องกำรใช้งำน

2
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WEBSITE: 
digital-photography-school.com

เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลและองค์ควำมรู้เก่ียวกับ
กำรถ่ำยภำพ ถือเป็นโรงเรียนสอนถ่ำยภำพออนไลน์
ที่ช่ำงภำพหลำยคนใช้เป็นแนวทำงในกำรฝึกฝนและ
พัฒนำทักษะ ภำยในเว็บไซต์รวบรวมบทควำมส�ำคัญ
ต่ำงๆ ทั้งกำรใช้เครื่องมือเก่ียวกับถ่ำยภำพ เทคนิค
และเคล็ดลับกำรถ่ำยภำพผู้คน สิ่งของ อำหำร และ
สถำนที่  กำรใช้โปรแกรมแต่งภำพเพ่ือท�ำให้ภำพ
สมบูรณ์ขึ้น รวมถึงธุรกิจเก่ียวกับกำรถ่ำยภำพ มีกำร
จ�ำหน่ำยหนงัสืออเิลก็ทรอนิกส์แนะน�ำเก่ียวกับถ่ำยภำพ 
รวมถึงมีคอร์สเรียนออนไลน์แบบฟรีและมีค่ำใช้จ่ำย
ที่สำมำรถฝึกได้แม้อยู ่บ ้ำน พร้อมทั้งพ้ืนที่พูดคุย 
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับผู้ที่ชื่นชอบกำรถ่ำยรูป 
จำกทั่วโลก

PODCAST: ค�านี้ด ี

พอดแคสต์ท่ีรวบรวมควำมรู้เก่ียวกับศัพท์ภำษำ
อังกฤษท่ีน่ำสนใจ คัดสรรโดย “บิ๊กบุญ” ภูมิชำย 
บุญสินสุข เจ้ำของหนังสือ “ศัพท์หมู” “พ่ีหมีหนวด 
กวดอังกฤษ” ฯลฯ เนื้อหำที่น�ำเสนอในแต่ละตอนได้รับ
แรงบันดำลใจมำจำกแหล่งข้อมูลท่ีหลำกหลำย เช่น 
รำยกำรโทรทัศน์ เหตกุำรณ์ท่ีพบเจอข่ำวหรือเหตกุำรณ์
ส�ำคัญต่ำงๆ โดยเรียบเรียงเน้ือหำมำเล่ำให้ฟังแบบ
สนุกๆ เน้นกำรสอดแทรกศัพท์และวลีที่น�ำไปใช้สื่อสำร
ได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน ผสมกับกำรพูดคุยสัพเพเหระ 
เช่น ศัพท์ภำษำอังกฤษ เพ่ือติดตำมข่ำวโควิด-19 
ท�ำอย่ำงไรให้ควำมเครียดกลำยเป็นสิ่งดีๆ สอบ IELTS 
อย่ำงไรให้ดีงำมและได้คะแนนตำมควำมตั้งใจ 

4

3
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YOUTUBE: Point of View 

ช่องยทููปของ “วิว” ชนญัญำ เตชจกัรเสมำ ซึง่น�ำเสนอ 
สำระน่ำรู้เกี่ยวกับวรรณกรรม วรรณคดี นิทำนพื้นบ้ำน 
ประวัติศำสตร ์  ศิลปวัฒนธรรม ท้ังของไทยและ
นำนำชำติ โดยหยิบเกรด็เลก็เกรด็น้อยของเรือ่งรำวต่ำงๆ 
มำเล่ำได้อย่ำงสนุก น่ำฟัง และชวนติดตำม อำทิ 
ประวัติศำสตร์รำชวงศ์เกำหลีตั้งแต่ต้นจนล่มสลำย 
นทิำนอำหรบัรำตร ีท่ีมำของอะลำดนิ เล่ำขุนช้ำงขนุแผน
สิบนำทีจบ Black Death โรคร้ำยฆ่ำคนตำย 25 ล้ำน 
เป็นต้น โดยแต่ละคลปิมคีวำมยำวประมำณ 10-20 นำที 
ปัจจุบันมีผู้ติดตำมกว่ำ 9 แสนคน

5
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เปิดสมองไปกบัวธิกีารเรยีนรู้ 
ในโลกใหม่

ที่มำ : http://www.okmd.or.th/knowledge-festival/video/kf6/663/

“ในงำนวิจัยเก่ียวกับสมองพบว่ำกำรใช้เทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย 
และอุปกรณ์ดิจิทัลมำกๆ เรำจะสรุปผลข้อมูลได้ในลักษณะตื้นๆ 
เท่ำนั้น ไม่ได้เข ้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง นอกจำกน้ีกำรอ่ำนข้อมูลจำก
อินเทอร์เน็ตที่มีมำกมำย เป็นกำรยำกที่จะแยกแยะได้ว่ำข้อมูลไหน
คือข้อเท็จจริง และข้อมูลไหนคือกำรโกหก เทคโนโลยีท�ำให้ไม่มีสมำธิ  
ไม่สำมำรถถ่ำยทอดได้มำกเท่ำทีค่วร และกำรเรยีนรู้แบบ Multitaskers 
หรอืกำรท�ำหลำยๆ สิง่พร้อมกนั เป็นกำรใช้สมองได้ไม่ด ีและก่อให้เกิด 
กำรเปลี่ยนแปลงในกำรควบคุมตนเอง  ท�ำให้คนสำมำรถควบคุม 
ตัวเองได้ล�ำบำกมำกขึ้น” 

New LearnINg 
Skills IN 
THE Dynamic 
World 

ในโลกแห่งกำรเรียนรู้ยุคเทคโนโลยี กำรเรียนรู้ท่ีดีมีประสิทธิภำพ 
ก็ต้องพัฒนำควบคู่กันไปด้วย Dr. Pasi Sahlberg ผู้น�ำควำมคิดและ
นักกำรศึกษำระดับเวิลด์คลำสของฟินแลนด์ จะมำกล่ำวถึงควำม
ท้ำทำย 3 ประกำรของกำรเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ในงำน “มันส์สมอง 
มหกรรมควำมรู้ครั้งที่ 5” หรือ okmd Knowledge Festival 2016 
ตอน ถอดรหัสปฏิรูปกำรศึกษำ ดังนี้

Dr. Pasi Sahlberg

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip
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British Museum Online
วัตถุทางประวัติศาสตร์กว่า 4 ล้านชิน้ให้เลือกชม

Smithsonian National Museum of Natural History - 
Virtual Tours Outbreak 

สถานการณ์โรคระบาดในประวัติศาสตร์โลก 

WHAT'S
GOING ON

อยู ่บ ้ำนก็เ ท่ียวได ้  เพรำะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติ วิทยำแห่งชำติ  
(National Museum of Natural History) ในเครือสถำบันสมิธโซเนียน  
เปิดเว็บไซต์ให้ประชำชนท่ัวไปได้เข้ำมำเรียนรู้โลกแห่งธรรมชำติวิทยำ 
ตัง้แต่อดตีกำลจนถึงปัจจบุนั ผ่ำนทัวร์เสมอืนจรงิ (Virtual Tour) ท่ีให้ควำม
รู้สึกเหมือนก�ำลังเดินเข้ำไปดูพิพิธภัณฑ์ด้วยตัวเอง โดยปัจจุบันก�ำลัง 
จดัแสดงนิทรรศกำรท่ีน่ำสนใจ เช่น African Voices เสียงดนตรีแห่งแอฟรกิำ 
Bone Hall ห้องแห่งกระดกู Butterfly Pavilion ห้องแสดงผเีสือ้ เป็นต้น โดยมี   
Outbreak: Epidemics  in  a  Connected  World เป็นหน่ึงในนิทรรศกำรไฮไลท์ 
เน่ืองจำกจัดแสดงเน้ือหำเก่ียวกับโรคระบำดครั้งส�ำคัญๆ ของโลก 
ซึ่งเข้ำกับสถำนกำรณ์โรคโควิด-19 ซึ่งก�ำลังเป็นปัญหำอยู่ในปัจจุบัน 
ที่มา : naturalhistory.si.edu

กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกำ

กรงุลอนดอน สหรำชอำณำจกัร 

เดินทำงย้อนกำลเวลำไปชมสมบัติล�้ำค่ำของโลกที่ บริติช มิวเซียม  
ซึง่น�ำวัตถุจดัแสดงท่ีมใีนครอบครองจ�ำนวนมำกกว่ำ 4 ล้ำนชิน้ จำก 6 ทวีป 
ทั่วโลก เช่น ศิลำโรเซตตำ (Rosetta Stone) โลงและมัมมี่อียิปต์โบรำณ 
ยันต์นำงกวักจำกภำคเหนือของไทย เหรียญครบรอบ 20 ปีธนำคำร 
แห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยมำท�ำฐำนข้อมูลออนไลน์ให้ประชำชนได้ชม  
ทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่ำสมำชิกรำยปี ปัจจุบันมีกำรจัดแสดงภำพถ่ำย
ควำมละเอียดสูง ข้อควำมอธิบำย และเสียงบรรยำยเป็นภำษำอังกฤษ  
เพ่ือเป็นทำงเลอืกให้บคุคลทัว่ไปได้เรยีนรูเ้ก่ียวกับโบรำณวัตถใุนพิพิธภัณฑ์
โดยไม่ต้องเดินทำงมำด้วยตัวเอง รวมถึงยังเป็นช่องทำงน�ำเสนอควำมรู้
ใหม่ๆ สู่สำธำรณชนที่สะดวกและรวดเร็ว
ที่มา : www.britishmuseum.org

ชวนเท่ียว 2 พิพิธภณัฑ์
ออนไลน ์เรยีนรูไ้ดง้า่ยๆ  

ไมต่อ้งออกจากบา้น!

 WHAT's GOiING ON

Dr. Pasi Sahlberg
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