
21st Century Skills : Rethinking How Students Learn 
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 กรอบแนวคิด 
 เป้าหมายของการเรียนรู้ 
 ปัญหาการศึกษาไทย 
 ครูในศตวรรษที่ 21 
 นักเรียนในศตวรรษที่ 21 
 หลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 การประเมินผลในศตวรรษที่ 21 
 รูปแบบการเรียนการสอน 
 ค าถามส่งเสริมการคิด 

หัวข้อ... 
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ทกัษะชีวติ
และอาชีพ การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

วชิาแกน
หลกั 

การประเมินใน
ศตวรรษที ่21  

ทกัษะการเรียนรู้
และการคดิ 

การรู้ไอซีท ี

เนือ้หาใน
ศตวรรษที่ 21 
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ความรูเ้กี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
ความรูเ้กี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ 

(Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
ความรูด้้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
ความรูด้้านสุขภาพ (Health Literacy) 
ความรูด้้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 

กรอบความคิดส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 



ความรู้และแนวคิดส าคัญในการด ารงชีวิต 
มีลักษณะข้ามสาระวิชาซึ่งสามารถใช้เป็น  

  แนวทางในการเชื่อมโยงความรู้ระหว่าง 
  สาขาวิชาเข้าด้วยกัน  
• ความรู้เรื่องโลก การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ 

และการเป็นผู้ประกอบการด้านพลเมือง 
และด้านสุขภาพ 

8 

กรอบความคิดส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 



• เป็นทักษะที่เตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับ        
การท างานในระบบเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อน      
และใช้เทคโนโลยีเข้ามาท างานที่ซ้ าซากแทนคน 
• ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา การสื่อสาร 
และการท างานร่วมกัน  
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กรอบความคิดส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 



• เป็นทักษะที่ช่วยส่งเสริมทักษะในการท างาน 
และการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เป็นทักษะ 
ในการจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูล  
• ทักษะด้านสารสนเทศ  ทักษะด้านสื่อ และทักษะ 
ด้านไอซีที 
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กรอบความคิดส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 



• เป็นทักษะที่เตรียมนักเรียนใหพ้ร้อมในการรบัมือกับความซับซ้อนของการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชพีในยุคข้อมูลข่าวสาร 
• ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 
• ความคิดริเริ่มและการชีน้ าตนเอง/การบริหารเวลาและการจัดการ   
   กับงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
• ทักษะทางสังคมและการเรยีนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
• การเพิ่มผลผลติและความรับผิดชอบ 
• ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ 
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กรอบความคิดส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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http://202.143.134.201/pranee/?name=news1&file=readnews&id=97 







สิ่งที่ดีที่สุดที่จะอธิบายแก่นของทักษะในศตวรรษที่ 21  
คือ การเน้นว่านักเรียน สามารถท าอะไรกับความรู้  
มากกว่าที่จะบอกว่านักเรียนรู้อะไร 
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สมรรถนะส าคัญของหลักสูตร2551  สมรรถนะในการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน  

 1. ความสามารถในการสื่อสาร  1. Personal  spirit ความเป็นผู้มีจิตวิญญาณแห่ง
ไมตรี สันติภาพและความสงบสุข 

 2. ความสามารถในการคิด  2.Problem solving ความสามารถแก้ปัญหา 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  3.Teamwork การมีทีมท างาน 

4. ความสามารถในการด าเนินชีวิต  4.Communication การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  5.Thinking ความฉลาดในการคิด  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
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 สิ่งแวดล้อมที่ครูเป็นศูนย์กลาง 
 ครูเป็นผู้ควบคุมการเรียนการสอน 
 อ านาจและความรับผดิชอบอยู่ที่คร ู
ครูเป็นผู้สอน ตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหา 
ครูเป็นผู้ก าหนดภาระงาน ภายใต้วิชาที่แยกขาดจากกัน 
การเรียนรู้เกิดขึ้นในชั้นเรยีน 
 เนื้อหาเป็นสิ่งส าคัญทีสุ่ด  
 ผู้เรียนได้รับความรู้จากการฝึกและปฏิบัติ 
 การเรียนรู้เนื้อหาไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นตามบรบิท 

ครูในอดีต 



ชี้น า ชี้แนะ 

บอกเล่าน้อยลง ร่วมกันหาค าตอบ 

ลดความเป็นผู้เชี่ยวชาญ คิดแบบสหวิทยาการ 

ประเมินผลงาน  เน้นสภาพจริง ประเมินจากข้อสอบ 



1. Content  
2. Computer (ICT) Integration  
3. Constructionist  
4. Connectivity  
5. Collaboration  
6. Communication  
7. Creativity  
8. Caring 

รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง 

ทักษะที่จ าเป็นสาหรบัครูไทยในอนาคต (C-Teacher)  



1) ทกัษะในการตัง้ค าถาม 
2) ทกัษะการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry Learning)  
3) ทกัษะในการคัดเลือกความรู้  
4) ทกัษะในการประเมินผลตามสภาพจริง 
5) ทกัษะการสอนคิด 
6) ทกัษะการบรูณาการการสอน 
7) ทกัษะในการประเมินผล 

ครูไทยในศตวรรษที่ 21  

https://hooahz.wordpress.com/ 



8) มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
9) ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
10) เปิดใจรับการเปลีย่นแปลง 
11) เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม คุณธรรมจริยธรรม 
12) เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับนักเรียน 
13) มีความคิดสร้างสรรค ์
14) ครูต้องท าตนให้ศิษย์รกั 
15) ยึดหลักแห่งความพอเพียง 

ครูไทยในศตวรรษที่ 21  

https://hooahz.wordpress.com/ 
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 สิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 ผู้เรียนเป็นผู้ควบคมุการเรียนรู้ของตนเอง 
 อ านาจและความรับผดิชอบอยู่ที่ผู้เรยีน 
 ผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจเลอืกเนื้อหาการเรียนรู ้
 ลักษณะของงานอยู่ในรูปของโครงงานหรือโจทย์ปัญหาจากสภาพจริง    

 และมีการบูรณาการสาระวิชาต่างๆ เขา้ด้วยกัน 
 การเรียนรู้ขยายขอบเขตจากชั้นเรียนออกไป 

นักเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 



สิ่งส าคัญทีสุ่ดอยู่ที่กระบวนการที่ผูเ้รียนเกิดการประมวลผล ข้อมูล 
สารสนเทศ และการน าผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน ์

 ผู้เรียนประเมิน ตัดสินใจ และรับผิดชอบการเรยีนรู้ของตนเอง ผู้เรียน  
 ได้รับความรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

 การเรียนรู้เนื้อหาการเรียนเกิดขึ้นในบริบททีเ่ก่ียวข้อง 

นักเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 



 
 

ท าตามค าสั่ง 

การจ าและท าซ้ าๆ 

การฟังและโต้ตอบ 

การปฏิบัติที่ก าหนดเอง 

ค้นพบ การบูรณาการ  น าเสนอ 

การสื่อสารและรับผิดชอบ 



 
 

ความรู้  เนื้อหา 

ทฤษฎี 

พึ่งพาครู 

เข้าใจในกระบวนการ 

ประยุกต์ใช้ทฤษฎี 

ตัดสินใจด้วยตัวเอง 
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http://edtechnow.net/2013/11/10/wheel/ 







ทกัษะการคิดขั้นสงูของบลมู  (Bloom’s Taxonomy) 

การสร้างสรรค์ 

การประเมินค่า 

การวเิคราะห์ 

การประยกุต์ใช้ 

ความเข้าใจ 

การจ าได้ 

โครงสรา้งท่ีเป็นประโยชนเ์พ่ือพฒันาวตัถุประสงคก์ารเรียนรูแ้ละจดัหมวดหมู่ค าถาม  
(Based on Pohl, 2000, Learning to Think, Thinking to Learn, p. 8) 



รายการตรวจสอบส าหรบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูท้ี่ดี 

วตัถุประสงคเ์ช่ือมโยงกบัมาตรฐานเน้ือหาโดยตรง  

วตัถุประสงคเ์ขียนข้ึนส าหรบัโครงงานท่ีเฉพาะเจาะจง           

ไม่ใช่เขียนข้ึนส าหรบัทุกโครงงาน  

บูรณาการการคิดขั้นสูง 

ระบุถึงทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 



ใชค้ ากริยาเพือ่ใหแ้น่ใจว่าวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้                           

สะทอ้นทกัษะการคิดขั้นสูง 

บอกความแตกต่าง เปรียบเทียบ เลือก จ าแนก จดัหมวดหมู่ 

คดัเลือก โตแ้ยง้ ท านาย ประมาณค่า วิพากษ์วจิารณ ์ประเมิน 

รวบรวม ประดิษฐ ์ออกแบบ สรา้งสรรค ์เสนอขอ้คิดเห็น อภิปราย 

บอก ระบุ จดจ า ท าซ ้า เลียนแบบ ใหค้ านิยาม ระลึก ท่องจ า  

แสดง สาธิต ทดลอง อธิบาย บรรยาย แปล ทบทวน กล่าวใหม่ 

น าไปปฏิบติั ค านวณ ประยุกตใ์ช ้ปฏิบติั ดดัแปลง ตีความ เขียน  



http://plpnetwork.com/2012/05/15/flipping-blooms-taxonomy/ http://kentuckykodalyclassroom.blogspot.com/2014/02/ 
restructuring-blooms-taxonomy.html 

http://kentuckykodalyclassroom.blogspot.com/2014/02/
http://kentuckykodalyclassroom.blogspot.com/2014/02/
http://kentuckykodalyclassroom.blogspot.com/2014/02/
http://kentuckykodalyclassroom.blogspot.com/2014/02/
http://kentuckykodalyclassroom.blogspot.com/2014/02/


 รองรับการประเมินที่มีคุณภาพสูง พร้อมกับการประเมินผลในชั้นเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ 
 เน้นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของนักเรยีนในการเรียนรูใ้นชีวิตประจ าวัน 
 ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม  
 ประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่แสดงถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อการศึกษาและการ

ท างานในอนาคต 
 ประเมินประสิทธิภาพระบบการศึกษาในระดับที่สูง ที่เน้นถึงสมรรถนะของนักเรียนด้านทกัษะใน

ศตวรรษที่ 21 

การประเมินด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 
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เราวัดและประเมินผลอะไร ในศตวรรษที่ 21 

1. Assessment FOR Learning 
2. Assessment  AS  Learning 
3. Assessment  OF  Learning 

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 46 



เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เชื่อมการประเมินและการ
เรียนการสอนเขา้ด้วยกัน 
แนวคิดส าคัญของการประเมินเพือ่การเรียนรู้: 
• ประเมินในห้องเรียนในขณะที่จัดการเรียนการสอน 
• ครู และนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันสูง ผ่านค าถามให้คิด ฟังอย่างตั้งใจ และ      
    ให้ค าตอบเพื่อสะทอ้นความคิดออกมา 
• นักเรียน ครู และผู้ปกครองรู้ถึงสิ่งที่ต้องเรียนรู้และผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 
• ครู ให้ผลย้อนกลับ(Feedback) เกี่ยวกับคุณภาพของงานที่ท า 
• นักเรียนและ ครู มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการผ่านขึน้ไปเรยีน        
     ในระดับต่อไป 

Assessment For Learning 

47 ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 



เป็นการใช้การประเมินเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  เชื่อมการ
เรียนการสอนกับหลักสูตร 
แนวคิดส าคัญของการประเมินเพื่อการเรียนรู้: 
• นักเรียน ใช้ผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ของตน    
• นักเรียนใช้เครื่องมือประเมินเป็นหลักฐานหรือแนวทางในการ

เรียนรู้ของตนเอง 
• นักเรียนและครูช่วยกันจัดท าเป้าหมายการเรียนรู้ 

Assessment AS Learning 

48 ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 



เป็นการประเมินเพือ่ใช้ในการตัดสินผลว่าเกิดการเรียนรูบ้รรลมุาตรฐาน
การเรียนรู้ในหลักสูตรเพยีงใด 
แนวคิดส าคัญของการประเมินการเรียนรู:้ 
• ครูใช้สารสนเทศจากการประเมินเพือ่ติดตามความก้าวหน้า และวางแผนการ
ปรับปรุงพัฒนา  

• ครูใช้ผลการประเมินในการตัดสินผลการเรียนรู ้ ปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในโรงเรยีนและระหว่างโรงเรยีน 

• ครูใช้ผลการประเมินจากกิจกรรมแต่ละวันเพือ่ตรวจสอบความก้าวหนา้ของ
นักเรียน 

49 ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 

Assessment Of Learning 



การเรียนรู้ตามสภาพจริง
(authentic  learning) 

ผลผลิต 
(product) 

 

การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง
(authentic  assessment) 

 

การปฏิบติังาน 
(performance) 

กระบวนการ 
(process) 

(พิมพันธ์  เดชะคุปต ์, 2553) 
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     เคร่ืองมือประเมินและความต่อเน่ืองของการประเมินผล 

ตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการ (informal checks for understanding) 

 การสังเกตและการสนทนา(observation/Dialogue) 

แบบสอบต่างๆและการสอบที่ใช้เวลาอันสัน้ (Quiz/Test) 

แสดงออกถงึความรู้ทางวิชาการได้ทนัททีนัใด  (Academic prompt) 

ภาระงานที่แสดงออกถึงความสามารถ/ โครงงาน  
(Performance task/project) 

51 



การก าหนดระยะเวลาการประเมินโครงงาน(Assessment Timeline) 

ก่อนเร่ิม
โครงงาน 

นกัเรียนท างานของโครงงานและ

ท าเสร็จสมบรูณ์  
หลงัจากโครงงาน

ส้ินสุด 

สร้าง
บริบท 

แนะน าและ
อภิปรายรูบริก 

 

ตั้งค  าถาม
เพื่อความ
เขา้ใจ 

นกัเรียนลงสมุด
บนัทึก 

นกัเรียนทบทวน
รูบริก 
 

การสังเกตการณ์จาก
ครูและการพดูคุย

รายบุคคลกบัครูและ
เพื่อน 

แลกเปล่ียน
โครงงานและ

ประเมินดว้ยรูบริก 

ท าแบบทดสอบ 

นกัเรียน
ประเมิน
ตนเอง 
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การประเมิน วตัถุประสงคข์องการประเมิน 

การประเมินรายทาง 1. ประเมินความพรอ้มของนักเรียน 

2.  กระตุน้การก ากบัตนเองและการ

ท างานแบบมีส่วนร่วม 

3. ก ากบัความกา้วหน้า 

4. ตรวจสอบความเขา้ใจและกระตุน้ให้

เกิดอภิปัญญา 

การประเมินปลายทาง 
 

5. แสดงออกถึงการมีความเขา้ใจและ

ทกัษะท่ีเกิดจากการเรียนรู ้ 53 
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วิชา IS  
(Independent Study) 

  



กระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 



http://e-school.kmutt.ac.th/theory.php 



กระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 



การสร้าง
ประเด็นคา
ถามและคาด
เดาคาตอบ 
(Learn to 
Question)  

การสืบค้น
และรวบรวม 
ความรู้ 
(Learn to 
Search)  

การสร้าง
กระบวนการ
และขั้นตอน
ลงมือปฏิบัติ 
(learn to 
Construct)  

การสรุปผล 
การเรียนรู้และ
นาเสนอ 
(Learn to 
Communicate)  

การเผยแพร่
และใช้
ประโยชน์ใน
สังคม 
(Learn to 
Service) 

กระบวนการของ Five Steps (QSCCS) 
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ค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู ้             

(Curriculum Framing Question)                   

1. ค าถามสรา้งพลงัคิด (Essential Question) 

2. ค าถามประจ  าหน่วย (Unit Question) 

3. ค าถามประจ  าบท (Content Question) 
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https://www.pinterest.com/efell1218/question-words/ 
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วทิยาศาสตร์  
ค าถามประจ าหน่วย: 
สัตว์ต่างๆ มีความเปล่ียนแปลง
อะไรบ้าง เม่ือสภาพแวดล้อม
เปล่ียนไป?  

สังคมศึกษา ค าถามประจ าหน่วย: 
สงครามก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง
ในทางเศรษฐกิจ? 

วรรณคดีไทย  ค าถามประจ าหน่วย 
จากเร่ือง  พระอภยัมณี ตัวละครแต่ละ
คนในเร่ืองจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเม่ือมี
ความขัดแย้งเกิดขึน้? 

เร่ืองพระอภยัมณี ชีใ้ห้เราเหน็ถงึ
ธรรมชาตขิองมนุษย์ได้อย่างไรบ้าง 
? 



Essential Question: ท าอย่างไรให้ปลอดภยั 

Unit Questions 
ท าไมต้องเดนิทางจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง 
รู้ได้อย่างไรว่าเส้นทางที่เดนิทางปลอดภยัที่สุด 
ระหว่างเพื่อนกับฉัน ใครใช้เวลาเดนิทางน้อยกว่ากัน เพราะเหตุใด 

Content Questions 
การเดนิทางคืออะไร 
การเดนิทางมีกี่วิธี อะไรบ้าง 
รถยนต์เคล่ือนที่ได้ด้วยอะไรบ้าง 
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ครูเพื่อศิษย์ 

http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf 
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 ความหมายของ Social Network @ Social Media  

 เป็นการรวมตัวกันเพือ่สร้างความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนรูปแบบหนึ่ง 
ที่ปรากฏตัวบนโลกออนไลน์ที่เรียกว่า ชุมชนออนไลน์ (Community  
Online)ซึ่งมีลักษณะเป็นสังคมเสมือน(Virtual Community)  
เช่น Facebook , YouTube , Twitter (เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ, 2553) 

 
 กล่าวถึง “ระบบการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม”  
 SMEBA  (Social  Media  Experience – Based  Approach)  ซึ่ง 
เป็นการน าศนูย์ความรู้ออนไลน์  ศูนย์ภาพและเสยีงออนไลน ์ และสื่อสังคม   
มาใช้ประโยชน์ในการให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่  
(ชัยยงค ์ พรหมวงศ,์ 2555)  



 การค้นคืนสารสนเทศ     
 การค้นหาสารสนเทศ     
 การติดต่อสื่อสาร     
 การเข้าถึงสารสนเทศปฐมภูมิ 
 การเข้าถึงสารสนเทศมัลติมีเดีย 
 การรังสรรค์งาน  

ICT สนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างไร ? 



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) 

 การสืบค้นข้อมูล  (Searching) 
 การตั้งค าถาม  (Questioning)  
 การวางแผน  (Planning)  
 การรวบรวมจัดระเบียบ  (Gathering)  
 การเชื่อมโยงจัดโครงสร้าง  (Sorting)  
 การสังเคราะห์สร้างสรรค ์ (Synthesizing)  
 การประเมิน  (Evaluation)  
 การน าเสนอรายงาน  (Reporting)   

แนวทางการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน 







 สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 



 สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 



 สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 



http://thumbsup.in.th/2012/02/how-do-universities-use-social-media-successfully/ 



http://www.dmaonline.in.th/index.php?modules=article&f=view&cat_id=3&id=58 

 Facebook for Education 

 เฟซบุ๊กเพื่อการศึกษา (Facebook for Education) 
      พบแหล่งข้อมูล 922 ล้านรายการ  
 ศูนย์แห่งการเรียนรู้บนเฟซบุ๊ก (Learning Center on 

Facebook) พบแหล่งข้อมูล 173 ล้านรายการ          
(ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2554)  



 การพัฒนาด้านภาษา 
 การสื่อสารระหว่างบุคคล 
 การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(www.pctechmagazine.com)  
 

 Facebook for Education 

http://www.pctechmagazine.com/


 กลุ่มฉันรักคณิตศาสตร์(I LOVE MATH!) 
(www.facebook.com/pages/I-LOVE-MATH) 

 กลุ่มท าอาหาร(Cooking)www.facebook.com/pages/Cooking 
 กลุ่มฟิสิกส์(Physics) www.facebook.com/pages/Physics 

 Facebook for Education 

http://www.facebook.com/pages/I-LOVE-MATH
http://www.facebook.com/pages/I-LOVE-MATH
http://www.facebook.com/pages/I-LOVE-MATH
http://www.facebook.com/pages/I-LOVE-MATH
http://www.facebook.com/pages/I-LOVE-MATH
http://www.facebook.com/pages/Cooking
http://www.facebook.com/pages/Physics


 สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 



 สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 



 สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 



 สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 





http://c4lpt.co.uk/top100tools/ 

 Top 200 Tools for Learning 2016 
http://c4lpt.co.uk/top100tools/ 

 ตัวอย่างการใช้ Wordpress.com 
https://dlitkksec.wordpress.com/ 


