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รักษพล ธนานุวงศ์ • นักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. • e-mail: rthan@ipst.ac.th

บอกเล่าประสบการณ์การเดินทางไปร่วมงาน 
Microsoft in Education Global Training Partner Summit 

ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวนัที ่13 – 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ผูเ้ขยีนและเพือ่นนกั
วิชาการจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
อีก 2 ท่าน ได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปร่วมงาน Microsoft in Education 
Global Training Partner Summit ที่จัดขึ้นโดยบริษัท Microsoft สาขา
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการจัดอบรมคือ การเผยแพร่
การใช้งานซอฟต์แวร์ของบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการเรยีนรู้ในห้องเรยีน 
ผ่านผูใ้ช้ทีม่ส่ีวนร่วมในการอบรมและพฒันาครจูากประเทศต่าง ๆ  โดยใน
ส่วนของการอบรมหลักสูตร Teacher Academy ท่ีจัดขึ้น มีจำานวนผู้เข้า
ร่วมทั้งหมด 30 คน มีผู้เข้าอบรมชาวไทย 6 คน และผู้เข้าร่วมอบรมจาก
ประเทศมาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ศรีลังกา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์ ประเทศละ 4 – 6 คน 

ภาพที่ 1 บรรยากาศภายในห้องอบรม
 ที่บริษัท Microsoft ประเทศสิงคโปร์

จากช่วงเวลา 3 วนัทีผู่เ้ขยีนได้ร่วมฟังการบรรยายและทำากิจกรรม 
ผู้เขียนขอแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยสรุป เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ 3 ซอฟต์แวร์
ที่ทาง Microsoft ได้นำาเสนอ ได้แก่ OneNote,  Sway และ Office Mix ดังนี้

1. OneNote เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้เปิดตัวมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 มีท้ังแบบใช้ผ่านเบราว์เซอร์ (browser) และ 
แบบติดตั้งลงบนเครื่องทั้งในระบบปฏิบัติการ Windows, iOS และ Android โดย OneNote ที่ใช้ออนไลน ์
ผ่านเบราว์เซอร์จะมีฟังก์ชันน้อยกว่าและมี interface ต่างจากแบบติดตั้งลงบนเครื่องเล็กน้อย

2. ผู้ที่ต้องการใช้ OneNote แบบออนไลน์ฟรีสามารถเข้าใช้ได้โดยเข้าไปท่ีเว็บไซต์ http://www.onenote.com 
และดาวน์โหลดไฟล์สำาหรับการติดตั้ง

3. OneNote มีการพัฒนามาแล้ว 5 เวอร์ชัน ได้แก่ OneNote 2003, 2007, 2010, 2013 และ 2016 โดยเวอร์ชัน
ล่าสุด ได้เปิดให้ใช้งานเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2015

4. ถ้าโรงเรียนเป็นสมาชิกของ Office 365 นักเรียนจะสามารถติดตั้ง OneNote ที่ใช้บัญชีของโรงเรียน 
ลงในอุปกรณ์ของนักเรียนได้ฟรี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, iOS หรือ Android  

รอบรูเ้ทคโนโลยี

mailto:rthan@ipst.ac.th?Subject=IPST206-%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20Microsoft%20in%20Education%20Global%20Training%20Partner%20Summit%20%E0%B8%93%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.onenote.com/
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ภาพที่ 2 หน้าต่างของ OneNote 

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบโครงสร้างของไฟล์ใน OneNote กับสมุดเก็บเอกสาร

5. โครงสร้างของไฟล์ใน OneNote มีการแบ่งระดับจากหน่วยใหญ่ที่สุดเรียกว่า Notebook แบ่งย่อยลงไป
เป็น Section และ Page ตามลำาดับ ดังแสดงในภาพที่ 2

Notebook Section Page

6. เมือ่เปรียบเทยีบโครงสร้างไฟล์ของ OneNote  สามารถเปรยีบเทยีบได้กับสมดุเกบ็เอกสาร (notebook) 
ทีม่ีแถบสแีบ่งเป็นส่วน ๆ  (section) โดยแตล่ะสว่นมหีน้า (page) จำานวนหลายหนา้ ดงัแสดงในภาพที่ 3

7. ครูสามารถให้การบ้านนักเรียนด้วย OneNote และตรวจการบ้าน พร้อมให้ผลการตรวจโดยการเขียน
ลงไปในไฟล์การบ้านนักเรียน 

8. ครสูามารถอัดเสียง หรอื อัดวดิีทัศน์ เพือ่จัดทำาเป็นรายงานสะท้อนผลการประเมนิแบบฝึกหัดให้นกัเรยีน 
และนักเรียนสามารถอัดเสียง หรือ ถ่ายทำาวีดิทัศน์สำาหรับการส่งงานได้เช่นกัน

สมุดเก็บเอกสาร 
(Notebook)

สมุดเก็บเอกสารแต่ละเล่มแบ่งเป็นส่วนๆ 
(Sections) โดยอาจแบ่งเป็น กิจกรรม  

รายชื่อนักเรียน แผนการสอน การบ้าน  

ส่วนของสมุดเก็บเอกสารแต่ละเล่ม  
มีจำานวนหน้า (Page) สำาหรับบันทึก 

ข้อมูลของส่วนนั้นๆ
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9. OneNote มีฟังก์ชัน Ink to Text และ Ink to Math ที่สามารถแปลงตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่
เขียนลงบนหน้าจอแบบสัมผัสให้เป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์แบบพิมพ์

10. OneNote เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถเข้ากับอุปกรณ์หลากหลาย ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

11. มีฟังก์ชันการแชร์ไฟล์ของ OneNote ที่ให้คนอื่นมาร่วมปรับปรุงแก้ไขไฟล์ได้
12. มี add-in ชื่อว่า Learning Tools ช่วยในการเรียนรู้ เช่น

• ช่วยฝึกฝนการอ่านโดยมีตัวเลือกให้ hi-light เฉพาะคำานาม หรือ คำากิริยา หรือ คำาคุณศัพท์  
ในข้อความที่ต้องการฝึกอ่าน 

• ช่วยฝึกฝนในการอ่านโดยมีตัวเลือกให้แตกคำาตามการสะกด
• มีระบบอ่านออกเสียงให้ผู้เรียนฟังเสียงตามข้อความ 

13. มี add-in ช่ือว่า Class Notebook ท่ีช่วยในการจัดกลุ่มของไฟล์ใน OneNote ให้มีการเข้าถึงท่ี 
แตกต่างกันตามลักษณะการเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น

• Collaborative Space เป็นกลุ่มไฟล์สำาหรับใช้ในการทำางานร่วมกันของนักเรียน โดยทั้งครูและ
นักเรียนสามารถแก้ไขไฟล์ในพื้นที่นี้ได้

• Content Library เป็นกลุม่ไฟล์สำาหรบัครทูีใ่ช้จดัทำาใบกจิกรรม ใบคำาถาม หรอื เอกสารต่างๆ ทีจ่ะให้ 
นักเรียนดูโดยนักเรียนไม่สามารถแก้ไขไฟล์ในกลุ่มนี้ได้

• Student Notebook เป็นกลุ่มไฟล์สำาหรับนักเรียน โดยนักเรียนแต่ละคนจะเห็นเพียง Notebook 
ของตนเอง แต่ไม่เห็น Notebook ของคนอื่น ซึ่งครูมีสิทธ์เข้าถึงและแก้ไขไฟล์ในกลุ่มนี้ได้

14. มีฟังก์ชันการมอบหมายงาน การให้เกรด และ การเชื่อมต่อกับ Learning Management System (LMS) 
ของบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการอยู่แล้วเช่น Edmodo, Moodle, Blackboard 

1. Sway เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มของ Microsoft Office ซอฟต์แวร์หนึ่ง ใช้สำาหรับสร้างงานนำาเสนอเรื่องราว
แบบดิจิทัล (digital storytelling) ที่สะดวก รวดเร็ว มีฟังก์ชันสำาคัญคือ สามารถช่วยออกแบบ จัดองค์
ประกอบและแอนเิมชนัของการนำาเสนอให้ดงึดดู น่าสนใจ ช่วยให้ผูใ้ช้ไม่ต้องใช้เวลามากกบัการออกแบบ 

2. Sway เปิดตัวในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2015 โดยมีทั้งแบบใช้ผ่านเบราว์เซอร์และแบบติดตั้งลงบนเครื่อง
ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และ iOS (รวมทั้งใน iPhone และ iPad) โดย Sway ที่ใช้ออนไลน์ผ่าน
เบราว์เซอร์ จะมีฟังก์ชันน้อยกว่าและมี interface ต่างจากแบบที่ติดตั้งลงบนเครื่อง 

3. ผู้ที่ต้องการใช้ Sway แบบออนไลน์ สามารถเข้าใช้ได้ฟรีโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.sway.com
4. ถ้าโรงเรียนเป็นสมาชิกของ Office 365 นักเรียนจะสามารถติดตั้ง Sway ที่ใช้บัญชีของโรงเรียนลงใน

อุปกรณ์ของนักเรียนได้ฟรี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows iOS หรือ Android  

http://www.sway.com/
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5. ไฟล์ของ Sway สามารถแสดงผลได้ในหน้าจอและอุปกรณ์หลากหลาย 
6. Sway สามารถแทรกไฟล์เสียง คลิปวีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หน้าต่างของสื่อสังคมออนไลน์ ไฟล์เอกสาร ไฟล์

ตาราง และมีฟังก์ชันที่ช่วยสร้างความน่าสนใจอื่น ๆ ในการบอกเล่าเรื่องราว ที่ทำาให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับชมอีกด้วย

7. Sway มีฟังก์ชันที่ช่วยออกแบบการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ  ในหน้าที่นำาเสนอ ช่วยทำาให้งานนำาเสนอ
น่าสนใจ ดึงดูด ลดเวลาที่ผู้จัดทำาเนื้อหาต้องใช้ในการออกแบบการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ของหน้า

ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าต่างของ Sway

8. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมตัวอย่างไฟล์นำาเสนอท่ีจัดทำาโดยใช้ Sway ได้ท่ีลิงก์ http://www.sway.com  
เลือกหัวข้อ Featured Sway หรือเข้าชมงานนำาเสนอ 3 เรื่องที่ลิงก์ต่อไปนี้

• งานนำาเสนอเรื่อง The Red Panda  
ลิงก์  https://sway.com/red_panda_presentation

• งานนำาเสนอเรื่อง The Universe  
ลิงก์  https://sway.com/universe_cheatsheet

• งานนำาเสนอเรื่อง Disruptive Trends in the Education Industry  
ลิงก์  https://sway.com/nLa7rrYhdCmzRyQd 

http://www.sway.com/
https://sway.com/red_panda_presentation
https://sway.com/universe_cheatsheet
https://sway.com/nLa7rrYhdCmzRyQd
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1. Office Mix เป็นส่วนเสริม (add-in) ที่ช่วยสร้างความสดใหม่ ให้กับ PowerPoint ในศตวรรษที่ 21
2. ผู ้ใช้ PowerPoint 2013 และ 2016 สามารถติดตั้ง Office Mix ได้ฟรี โดยเข้าไปท่ีเว็บไซต์  

https://mix.office.com/ และให้ดาวน์โหลดไฟล์ add-in จากนั้นทำาตามข้อแนะนำาในหน้าเว็บไซต์  
หลังการติดตั้ง จะมีเมนูชื่อว่า Mix อยู่ในแถบของเมนูหลักของ PowerPoint ดังแสดงในภาพที่ 5

3. Office Mix สามารถใช้บันทึกวีดิทัศน์การนำาเสนอสไลด์ประกอบเสียงบรรยายและการเขียนบนจอ 
แบบสัมผัสได้อย่างสะดวก ดังนั้น ครูจึงสามารถบันทึกวีดิทัศน์การสอนด้วยสไลด์ที่มีคุณภาพ สำาหรับให้
นักเรียนศึกษานอกเวลาเรียนได้ 

4. Office Mix สามารถใช้สร้างคำาถามที่ให้ผู้ชมสไลด์เลือกตอบและมีปฏิสัมพันธ์กับสไลด์ พร้อมกับมีระบบ
วิเคราะห์ผลการตอบคำาถาม (analytics) สำาหรับการประเมินผล

5. Office Mix มีระบบวิเคราะห์ผลการชมและการมีปฏิสัมพันธ์กับสไลด์ ซึ่งครูสามารถใช้ประเมินการม ี
ส่วนร่วมของนักเรียน และปรับแนวทางการสอนให้สอดคล้องกันกับความสามารถท่ีแตกต่างกันของ
นักเรียนแต่ละคน การวิเคราะห์ผลการชมและการมีปฏิสัมพันธ์กับสไลด์ของ Office Mix มี 3 แบบ คือ 

• การวิเคราะห์การเข้าชมสไลด์แต่ละแผ่น ว่า ใครเข้าชม มีการชมกี่ครั้ง ใช้เวลาเข้าชมเท่าไร 
• การวิเคราะห์ผู้เข้าชม เช่น ผู้เข้าชมคนไหนเข้าชมกี่ครั้ง ใช้เวลาชมสไลด์ท้ังหมดนานเท่าไร  

ตอบคำาถามได้กี่ข้อ
• การวิเคราะห์ผลการตอบคำาถาม เช่น นักเรียนตอบคำาถามแต่ละข้อถูกกี่เปอร์เซ็นต์ ตัวเลือกไหน

ที่นักเรียนเลือกมากที่สุด และเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

ภาพที่ 5 แถบของเมนูหลัก (ribbon) ของ Office Mix ใน PowerPoint

https://mix.office.com/
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แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
• เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook Fanpage ของโครงการ Partners in Learning ของ Microsoft ประเทศไทย 

สำาหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิคและแนวคิดต่าง ๆ ในการนำาซอฟต์แวร์ของ Microsoft รวมท้ังเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ไปประยุกต์และบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนการสอน https://www.facebook.com/
PILThailand/

• เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook Fanpage ของ Microsoft Education Thailand สำาหรบัตดิตามข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการนำาซอฟต์แวร์ของ Microsoft มาใช้ในด้านการศึกษา https://www.facebook.com/MSEDUTH/

• คอร์สออนไลน์ สำาหรบัการเรยีนรูว้ธีิการประยกุต์ใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ของ Microsoft ในด้านการศกึษา https://
education.microsoft.com/courses-and-resources/courses

6. ผลการวิเคราะห์ของ Office Mix สามารถแปลงเป็นไฟล์ของ Excel ได้อย่างสะดวก 
7. นอกจากนี้ Office Mix ยังช่วยให้ผู้ใช้ PowerPoint สามารถสอดแทรก (embed) หน้าเว็บ คลิปวีดิทัศน์ 

ลิงก์ และ สถานการณ์จำาลอง (simulation) ได้ง่ายและรวดเร็ว 
8. ไฟล์ที่สร้างโดย Office Mix สามารถ upload เข้าไปในระบบคลาวด์ Microsoft OneDrive และผู้ชม

ที่มีลิงก์ของไฟล์ สามารถเข้าชมได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ และครูสามารถกำาหนดกลุ่มผู้เข้าชมได้ เช่น  
ให้เฉพาะนักเรียนห้อง 6/1 เข้าชม หรือ เข้าชมได้ทุกคน

9. ผู้สนใจสามารถเข้าดูตัวอย่างไฟล์นำาเสนอท่ีจัดทำาด้วย Office Mix ได้ท่ีลิงก์ https://mix.office.com/
gallery หรือ ที่ QR code 

สำาหรับการบอกเล่าประสบการณ์ครั้งนี้ ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน และถ้าผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วม
การอบรมหรืองานประชุมใดๆ ที่มีเนื้อหาที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน จะนำา
มาบอกต่ออีกเรื่อยๆ ครับ 

https://www.facebook.com/PILThailand
https://www.facebook.com/MSEDUTH/
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses
https://mix.office.com/
https://www.facebook.com/PILThailand

