
โซเชียลมีเดียและการแชร
ผูเขารวมจะไดลองคิดเกี่ยวกับความเปนสวนตัวเมื่อพวกเขาแชรขอมูลและสื่อสารกับผูอื่นทางออ
นไลน โดยเฉพาะการใชงานโซเชียลมีเดีย
ผูเขารวมจะสามารถอธิบายถึงขอดีขอเสียในแงของความเปนสวนตัวเพื่อใชงานโซเชียลมีเดีย
และจะไดเรียนรูวิธีตั้งคาความเปนสวนตัวออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ



การใชงานโซเชียลมีเดีย

สวนที่หนึ่ง

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

กอนเริ่มกิจกรรมนี้ ใหแปะปาย “เห็นดวย” และ “ไมเห็นดวย” ที่คนละฝงหอง
จากนั้นอานขอความแตละขอ
และบอกผูเขารวมกิจกรรมใหเลือกยืนอยูฝงใดฝงหนึ่งตามความรูสึก
ถาผูเขารวมไมแนใจหรือตัดสินใจเลือกไมได
ก็สามารถเลือกยืนอยูตรงกลางระหวางทั้งสองปายได

ในระหวางที่คุณอานแตละขอความ
ใหผูเขารวมอธิบายวาทำไมพวกเขาจึงยืนในตำแหนงที่เลือก
และชวนคนในกลุมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นสั้นๆ เกี่ยวกับแตละหัวขอ

บอกนักเรียนของคุณ

ฉันจะอานขอความขึ้นมาขอความหนึ่ง ถาคุณเห็นดวย 100 เปอรเซ็นต ใหไปที่ปาย “เห็นดวย”
ถาคุณไมเห็นดวยเลย ใหไปที่ปาย “ไมเห็นดวย”
ถาคุณไมแนใจหรือตัดสินใจไมไดวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย
ใหไปยืนที่ตำแหนงที่แสดงถึงความคิดเห็นของคุณไดดีที่สุด

ฉันมีบัญชีผูใชโซเชียลมีเดีย เชน Facebook, Twitter, Snapchat หรือ Instagram

ฉันใชโซเชียลมีเดียทุกวัน

โปรไฟลโซเชียลมีเดียที่ฉันใชบอยที่สุดเปนโปรไฟลแบบสาธารณะ

ฉันมีเพื่อน/ผูติดตาม/ผูติดตอแตกตางกันไป (หรือกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน)
บนแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียตางๆ ที่ฉันใช

คนยุคฉันคิดเกี่ยวกับขอมูลที่แชรบนโซเชียลมีเดียแตกตางจากพวกผูใหญ

ฉันใชโซเชียลมีเดียที่ตางกันออกไปเพื่อโพสตเนื้อหาแตละประเภท



คำขอเปนเพื่อน

สวนที่หนึ่ง

บอกนักเรียนของคุณ

โซเชียลมีเดียคือแพลตฟอรมออนไลนที่คุณสามารถใชเพื่อเชื่อมตอและโตตอบกับผูคน

ถามนักเรียนของคุณ

โซเชียลมีเดียที่คุณเคยไดยินมีอะไรบาง

สวนที่สอง

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

กอนเริ่มกิจกรรมตอไปนี้ ใหแปะปาย “เห็นดวย” และ “ไมเห็นดวย” ที่คนละฝงหอง
จากนั้นอานขอความแตละขอ
และบอกผูเขารวมกิจกรรมใหเลือกยืนอยูฝงใดฝงหนึ่งตามความรูสึก
ถาผูเขารวมไมแนใจหรือตัดสินใจเลือกไมได
ก็สามารถเลือกยืนอยูตรงกลางระหวางทั้งสองปายได

ในระหวางที่คุณอานแตละขอความ ใหชวนคนในกลุมพูดคุยและออกความคิดเห็นสั้นๆ
โดยใชคำถามที่อยูดานลางขอความแตละรายการ

บอกนักเรียนของคุณ

ฉันจะอานขอความขึ้นมาขอความหนึ่ง ถาคุณเห็นดวย 100 เปอรเซ็นต ใหไปที่ปาย “เห็นดวย”
ถาคุณไมเห็นดวยเลย ใหไปที่ปาย “ไมเห็นดวย”
ถาคุณไมแนใจหรือตัดสินใจไมไดวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย
ใหไปยืนที่ตำแหนงที่แสดงถึงความคิดเห็นของคุณไดดีที่สุด

ในกิจกรรมนี้ ใหนึกถึงบัญชีผูใชโซเชียลมีเดียที่คุณใชมากที่สุด

ถามนักเรียนของคุณ

โปรไฟลโซเชียลมีเดียของฉันตั้งคาเปนสาธารณะ

1. สิ่งนี้สงผลใหคุณเปลี่ยนวิธีที่คุณโพสตสิ่งตางๆ ออนไลนหรือไม และจะนำมาใชอยางไร
หากไมมีผล เพราะเหตุใด

โปรไฟลโซเชียลมีเดียของฉันมีไวสำหรับเพื่อนและคนที่ฉันรูจักดีเทานั้น

1. ทำไมคุณถึงตัดสินใจแบบนี้



2. คุณจะโพสตเนื้อหาตางออกไปหรือไม หากทุกคนสามารถเห็นโพสตนั้นได
คุณจะโพสตเนื้อหาประเภทใด

ฉันมีเพื่อน/ผูติดตาม/ผูติดตอบนโซเชียลมีเดียที่ฉันไมเคยเจอในชีวิตจริง

1. ทำไมคุณถึงเปนเพื่อน/ติดตาม/เชื่อมตอกับคนคนนั้น
เปนคนที่คุณเคยเจอทางออนไลนหรือไมเคยเจอมากอนเลย

2. คุณจะอธิบายความสัมพันธนี้วาอยางไร

3. เนื่องจากคุณโตตอบกันทางออนไลนเพียงอยางเดียว
ปจจัยนี้สงผลตอวิธีการโตตอบของคุณหรือไม ปฏิสัมพันธในรูปแบบนี้มีขอดีอะไรบาง
มีปญหาอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นไดบางไหม

ถามนักเรียนของคุณ

ฉันตอบรับทุกคำขอเปนเพื่อน/ผูติดตาม/ผูติดตอที่ฉันไดรับ

1. ขอดีของการทำแบบนี้คืออะไร มีปญหาอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นไดบางไหม

2. คำขอเปนเพื่อน/ผูติดตาม/ผูติดตอสำคัญหรือไม หากเกี่ยวกับความเปนสวนตัวของคุณ
หากมีผล มีผลอยางไร หากไม เพราะเหตุใด

เมื่อใดก็ตามที่ฉันพบเพื่อนใหม ฉันจะสงคำขอเปนเพื่อน/ผูติดตาม/ผูติดตอ

1. การทำเชนนี้เปนความคิดที่ดีหรือไมดี เพราะอะไร

ฉันไดลบเพื่อน/ผูติดตาม/ผูติดตอ

1. ทำไมคุณถึงตัดสินใจแบบนี้

ถามนักเรียนของคุณ

ฉันเปนเพื่อน/ติดตาม/หรือติดตอกับผูปกครอง/ผูดูแลหรือคุณครูของฉันผานทางออนไลน

1. สิ่งนี้มีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณโพสตหรือไม

2. ผูใหญในชีวิตคุณเคยแสดงความคิดเห็นตอสิ่งที่คุณโพสตออนไลนหรือไม

3. ขอดีและ/หรือปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเปนเพื่อน/ผูติดตาม/ผูติดตอกับผูปกครอง/ผูดูแลห
รือคุณครูมีอะไรบาง



เพื่อนของเพื่อน/คนที่ฉันไมรูจักโดยตรงบนโซเชียลมีเดียสามารถเห็นบางอยางบนโปรไฟลของ
ฉันได

1. เนื้อหาแบบไหน

ฉันไดตรวจดูและ/หรือเปลี่ยนการตั้งคาความเปนสวนตัวของฉัน

1. เพราะเหตุใดจึงเปนหรือไมเปนเชนนั้น

2. การตั้งคาความเปนสวนตัวดังกลาวเขาใจงายหรือเขาใจยาก
อะไรที่จะทำใหเปลี่ยนหรือดูการตั้งคานี้ไดงายขึ้น



เครือขายของคุณมีขนาดใหญเทาใด

สวนที่หนึ่ง

บอกนักเรียนของคุณ

มาพูดถึงขอบเขตของผูที่จะเห็นโพสตของคุณบนโซเชียลมีเดียกันดีกวา

มีสองวิธีหลักๆ ในการแชรเนื้อหา (เชน รูปภาพ วิดีโอ โพสตที่เปนขอความ) กับกลุมเปาหมาย
วิธีแรกคือ คุณสามารถแชรเนื้อหากับกลุมเปาหมายตั้งตนได
ซึ่งอาจเปนแคเพื่อนและผูติดตามของคุณ รวมถึงผูที่คุณเชื่อมตอดวย
หรืออาจรวมไปถึงเพื่อนของเพื่อนก็ไดเชนกัน วิธีที่สอง
กลุมเปาหมายตั้งตนของคุณสามารถแชรเนื้อหานั้นกับเพื่อนและผูติดตาม
รวมถึงผูที่พวกเขาเชื่อมตอดวยได

คุณสามารถเลือกกลุมคนที่คุณตองการแชรดวยโดยตรงเองได
แตการที่จะควบคุมวาคนที่คุณแชรดวยนั้นจะแชรตอ/โพสตใหม/รีทวีตเนื้อหากับใครบางนั้น
เปนเรื่องยากกวามาก

ถามนักเรียนของคุณ

สมมติวาคุณแชรเนื้อหาไมใชแคกับเพื่อน/ผูติดตาม/คนที่เชื่อมตอกันของคุณ
แตมีการแชรเนื้อหาเดียวกันนี้กับเพื่อน/ผูติดตาม/คนที่เชื่อมตอกันของบุคคลเหลานั้นดวย
คุณคิดวาคุณไดแชรเนื้อหาดังกลาวกับคนกี่คน

สวนที่สอง

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

เขียนสมการ/ผลลัพธตอไปนี้ลงบนบอรด

บอกนักเรียนของคุณ

มาคิดเลขกันสักหนอย สมมติวาคุณมีเพื่อน/ผูติดตาม/คนที่เชื่อมตอดวยบนโซเชียลมีเดีย 2 คน
และแตละคนมีเพื่อน/ผูติดตาม/คนที่เชื่อมตอดวยอีก 3 คน คุณคิดวาจำนวนคนสูงสุด
(เพื่อน/ผูติดตาม/คนที่เชื่อมตอกันบางคนอาจซ้ำกัน)
ที่สามารถเห็นเนื้อหาที่คุณแชรบนโซเชียลมีเดียคือกี่คน

1. คำตอบ: 2 + 2 x 3 = 8

สมมติวาคุณมีเพื่อน/ผูติดตาม/คนที่เชื่อมตอดวยบนโซเชียลมีเดีย 10 คน
และแตละคนมีเพื่อน/ผูติดตาม/คนที่เชื่อมตอดวยอีก 10 คน
คุณคิดวาจำนวนคนสูงสุดที่สามารถเห็นเนื้อหาที่คุณแชรบนโซเชียลมีเดียคือกี่คน

1. คำตอบ: 10 + 10 x 10 = 110



ถาคุณมีเพื่อน/ผูติดตาม/คนที่เชื่อมตอกันบนแพลตฟอรมสื่อโซเชียล 300 คน
และแตละคนมีเพื่อน/ผูติดตาม/คนที่เชื่อมตอกันอีก 300 คน
คุณคิดวาจำนวนคนสูงสุดที่สามารถเห็นเนื้อหาที่คุณแชรบนแพลตฟอรมคือเทาใด

1. คำตอบ: 300 + 300 x 300 = 90,300

บอกนักเรียนของคุณ

การคำนวณเหลานี้อิงตามสมมติฐานวากลุมเปาหมายที่เปนผูติดตอโดยตรงของคุณแชรเนื้อหากั
บผูติดตอโดยตรงของพวกเขา โดยไมมีการแชรเพิ่มเติมตอหลังจากนั้น อยางไรก็ตาม ในหลายๆ
กรณี เนื้อหาสามารถแชรไปยังกลุมเปาหมายอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากกลุมเปาหมายที่เปนผูติดตอโดยตรงของทั้งสองกลุมได

สวนที่ 3

ถามนักเรียนของคุณ

คุณรูสึกอยางไรกับความเปนไปไดที่อาจมีผูคนอีกมากมายที่คุณไมรูจัก
(คุณอาจรูจักเพื่อนของเพื่อนบางคน)
ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณทำบนโลกออนไลนไดอยางงายดาย
อะไรที่อาจเปนขอดีและ/หรือขอเสียของเรื่องนี้ 

เหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญ

ขอมูลนี้เปลี่ยนแปลงความคิดของคุณเกี่ยวกับการแชรขอมูลตางๆ บนโลกออนไลนหรือไม
เพราะเหตุใดจึงเปนหรือไมเปนเชนนั้น



การแชรออนไลน

การอภิปรายลำดับที่หนึ่ง

บอกนักเรียนของคุณ

คุณสามารถแชรสิ่งตางๆ ทางออนไลนกับกลุมคนที่ตองการได
แตถาคุณตั้งคาเนื้อหานั้นเปนสาธารณะ อาจมีคนเห็นเนื้อหาของคุณมากกวาที่คุณคาดคิด

เนื้อหาตางๆ ที่แชรในโลกออนไลนสามารถกลายเปน “กระแสไวรัล”
ในโซเชียลมีเดียไดอยางรวดเร็ว โดยอาจมีการนำไปทำซ้ำหรือแตงเติมได

ถามนักเรียนของคุณ

ตัวอยางของเนื้อหาที่เปนกระแสไวรัลมีอะไรบาง

1. หากไมมีใครคิดออก ใหถามพวกเขาเกี่ยวกับมีม รีมิกซ
หรือวิดีโอยอดนิยมที่พวกเขาเคยเห็นและ/หรือเคยแชรกับเพื่อนๆ ของเขา

ปฏิสัมพันธ

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

แสดงตัวอยางลาสุดที่สอดคลองกับบริบทในทองถิ่น/ภูมิภาคของผูเขารวมเพื่อใหพวกเขาเขาใจ
คอนเซ็ปตมากขึ้น

การอภิปรายลำดับที่สอง

บอกนักเรียนของคุณ

เนื้อหาที่เปนกระแสไวรัลอาจเปนประโยชนในกรณีที่คุณตองการดึงความสนใจไปที่ผลงานของ
คุณ อยางไรก็ตาม
ความสนใจที่ไดมาแบบไมคาดคิดอาจมาพรอมกับการกอกวนและการกลั่นแกลงบนอินเทอรเน็ต
วิดีโอสวนตัวที่หลุดออกไปหรือมีการแชรโดยไมไดรับสิทธิ์การอนุญาตจากคุณ
อาจสรางความเสียหายตอชื่อเสียงได

ถามนักเรียนของคุณ

การแชรเนื้อหาที่เกี่ยวกับตัวคุณบนโลกออนไลนกับบุคคลที่ไมใชกลุมเปาหมายที่ตองการมีแบบ
ใดบาง และสิ่งนี้อาจสงผลตอคุณและ/หรือชื่อเสียงของคุณอยางไร 



ตัวเลือกความเปนสวนตัวสำหรับแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย

สวนที่หนึ่ง

บอกนักเรียนของคุณ

เราไดพูดคุยกันไปแลววาทำไมคุณอาจไมตองการแชรทุกอยางที่คุณทำบนโลกออนไลนสูสาธา
รณะ ตอนนี้มาพูดถึงวิธีการจัดการความเปนสวนตัวออนไลนกันบางดีกวา

สวนที่สอง

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

ในระหวางการถามคำถาม ใหชวนผูเขารวมพูดคุยและออกความคิดเห็นเพิ่มเติม
โดยใชขอความที่อยูดานลางคำถามแตละขอ

บอกนักเรียนของคุณ

การตั้งคาความเปนสวนตัวสำหรับขอมูลแตละประเภทใหแตกตางกันเปนสิ่งที่มีเหตุผลควรทำหรื
อไม

1. คุณอาจลองนึกภาพวาขอมูลประเภทตางๆ มีระดับความเปนสวนตัวที่ตางกันไป
คุณสามารถแชรรูปภาพของคุณ ทวีตเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาหรือความเห็นการเมือง
หรือแชรวิดีโอตลกๆ กับกลุมเปาหมายตางกันได

แลวเรื่องการตั้งคาความเปนสวนตัวแบบตางๆ สำหรับแตละบุคคลละ ตัวอยางเชน ผูปกครอง/ญา
ติของคุณจะไดเห็นสิ่งเดียวกันกับที่เพื่อนของคุณเห็นบนบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณหรือไม

1. ผูเขารวมอาจไมตองการใหครอบครัวของตนแสดงความคิดเห็นในโพสต
แตอาจตองการใหเพื่อนๆ แสดงความคิดเห็นได

คุณเคยยอนกลับไปดูโพสตทุกโพสตที่มีการแท็กคุณไวหรือไม
เพราะเหตุใดจึงเปนหรือไมเปนเชนนั้น

1. คุณอาจตองการลบเนื้อหาที่นาอายตางๆ (เชน รูปภาพในวันที่ทรงผมดูไมเขาทา
โพสตเกี่ยวกับคุณที่คุณไมอยากใหแชร)

ในโซเชียลมีเดียบางแพลตฟอรม เชน Facebook คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเพื่อใหคุณสามา
รถอนุมัติโพสตกอนที่โพสตนั้นจะปรากฏบนโปรไฟลของคุณได
คุณคิดวาเปนความคิดที่ดีหรือไม เพราะเหตุใดจึงเปนหรือไมเปนเชนนั้น

1. การดำเนินการนี้จะชวยใหคุณปองกันไมใหเนื้อหาที่นาอายปรากฏบนบัญชีผูใชโซเชียลมีเ
ดียของคุณ อยางไรก็ตาม คนที่โพสตเนื้อหาดังกลาวยังคงสามารถแชรเนื้อหานั้นกับเพื่อนๆ



ผูติดตาม หรือผูคนที่พวกเขาติดตอดวยผานบัญชีผูใชของเขาไดอยู

ทำไมบางคนถึงอยากจำกัดวาใครสามารถดูโพสตของตนได คุณสามารถยกตัวอยางไดหรือไม

1. คุณอาจไมตองการใหคนแปลกหนาหรือคนที่คุณไมรูจักดีมาเปนเพื่อน/ติดตาม/ติดตอกับคุ
ณทางโซเชียลมีเดีย หรือสงขอความที่ไมพึงประสงคใหคุณ

คุณเปนเพื่อน/ติดตาม/หรือติดตอกับผูปกครอง/ผูดูแลของคุณทางออนไลนหรือไม ครู?
ผูใหญคนอื่น?

1. สิ่งนี้เปลี่ยนประเภทเนื้อหาที่คุณแชรหรือบุคคลที่คุณแชรเนื้อหาดวยหรือไม

ผูปกครอง/ผูดูแลหรือคุณครูจำเปนตองเปนเพื่อน/ผูติดตาม/ผูติดตอกับคุณเพื่อดูโปรไฟลของคุณ
หรือไม

1. ผูเขารวมควรพิจารณาวาการตั้งคาความเปนสวนตัวของตนนั้นอนุญาตใหบุคคลอื่นทั่วไปเ
ห็นโปรไฟลโซเชียลมีเดียของตนหรือไม ชวยพวกเขาคิดเกี่ยวกับวิธีอื่นที่ผูปกครอง/ผูดูแลห
รือคุณครูสามารถดูโปรไฟลของพวกเขาได

แลวเรื่องการตั้งคาความเปนสวนตัวแบบตางๆ สำหรับแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียอื่นๆ ละ
คุณทวีตแบบสาธารณะหรือแบบสวนตัวบน Twitter มีกี่คนที่สามารถดูเรื่องราว Snap
ของคุณได มีกี่คนที่สามารถเขาดูฟด Instagram ของคุณได ผูอื่นสามารถดูวิดีโอบน YouTube
ของคุณไดหรือไม ผูอื่นสามารถดูรูปภาพบน Facebook
นอกเหนือจากรูปโปรไฟลของคุณไดหรือไม

1. หากผูเขารวมไมทราบ ใหบอกพวกเขาวามีการตั้งคาความเปนสวนตัวสำหรับสิ่งเหลานี้

คุณทวีตในชื่อจริงหรือนามแฝง เหตุใดคุณจึงไมแชร

1. ผูเขารวมอาจไมตองการใหบุคคลอื่นทราบชื่อจริงของตน ในสถานการณนี้
พวกเขาอาจตองการใชนามแฝงแทน

สวนที่สาม

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

ใหผูเขารวมจับคูกัน

บอกนักเรียนของคุณ

เราทราบวาการตั้งคาความเปนสวนตัวอาจดูเขาใจยาก



ปรึกษากับคูของคุณเพื่อคิดคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งคาความเปนสวนตัว

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

ใหเวลาผูเขารวม 5 นาทีเพื่อคิดคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งคาความเปนสวนตัว
ขอใหผูเขารวมถามคำถามกับคนในกลุมทั้งหมดและตอบคำถามแตละขอ ใหผูเขารวมคนอื่นๆ
ลองตอบคำถามดูกอนที่คุณจะบอกคำตอบของตัวเอง

หากมีคอมพิวเตอรหรืออุปกรณมือถือที่มีอินเทอรเน็ต
ใหสาธิตวิธีการจัดการการตั้งคาความเปนสวนตัวผานทางออนไลน



งาน

คูมือ

บอกนักเรียนของคุณ

ตอนนี้เมื่อเราไดพูดคุยเกี่ยวกับความเปนสวนตัวบนโซเชียลมีเดียกันไปแลว
มาตอยอดกันโดยพัฒนาคูมือที่สามารถนำไปชวยคนอื่นใหเรียนรูสิ่งที่คุณเพิ่งไดเรียนไป

ในอีก 30 นาทีตอจากนี้ ใหแตละคนสรางคูมือฉบับยอเพื่อชวยใหผูอื่น:

1. คิดเกี่ยวกับกลุมคนที่จะเห็นโพสตบนโซเชียลมีเดียของพวกเขา

2. พิจารณาและใหเหตุผลถึงสิ่งที่ตองการแชรแบบสาธารณะและสิ่งที่อาจตองการเก็บไวเปนส
วนตัว

3. พิจารณาวาเหตุใดพวกเขาจึงควรตรวจสอบและ/หรือแกไขการตั้งคาความเปนสวนตัวบนโ
ซเชียลมีเดีย

4. เขาใจวิธีการตั้งคาความเปนสวนตัวแบบตางๆ สำหรับเนื้อหาแตละประเภท
และเหตุผลวาทำไมพวกเขาจึงควรทำเชนนั้น

คูมือฉบับนี้จะอยูในรูปแบบใดก็ไดตามที่คุณตองการ
คุณสามารถเขียนอธิบายทีละขั้นตอนหรือจะลองทำเหมือนคูมือผูใชงาน
โดยใชภาพหรือตารางประกอบ หรือวิธีอื่นๆ
ที่คุณคิดวาสามารถชวยคนอื่นใหเรียนรูสิ่งเหลานี้ได สรางสรรคใหสุด! ในคูมือฉบับนี้ คุณควร...

1. แสดงใหผูอานรูถึงวิธีการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงการตั้งคาความเปนสวนตัวบนแพลตฟ
อรมโซเชียลมีเดีย

2. มีคำตอบใหคำถามเกี่ยวกับการตั้งคาความเปนสวนตัวที่คุณเชื่อวาสำคัญ
โดยอางอิงตามการอภิปรายภายในกลุมกอนหนานี้

งาน

สงเสริมใหผูเขารวมเลือกแพลตฟอรมแบบตางๆ เพื่อใหครอบคลุมแพลตฟอรมใหมากที่สุด
ใหเวลาผูเขารวม 30 นาที เพื่อทำงานนี้ใหเสร็จสิ้น

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

หลักสูตรการเรียนรูนี้จัดทำโดยทีมเยาวชนและสื่อที่ Berkman Klein Center for Internet & Society ที่มหาวิทยาลัย Harvard ภายใตลิขสิทธิ์
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International คุณสามารถใชเนื้อหานี้ได รวมถึงการคัดลอกและการพัฒนาผลงานตอยอด

ทั้งเพื่อการพาณิชยและไมเพื่อการพาณิชย ตราบเทาที่คุณระบุที่มาวาแหลงขอมูลตนฉบับมาจากทีมเยาวชนและสื่อ
และแชรผลงานเพิ่มเติมภายใตขอกำหนดเดียวกัน

เนื้อหาและแหลงขอมูลการเรียนรูเพิ่มเติมเหลานี้ยังคงมีทางออนไลนในแพลตฟอรมคลังขอมูลความรูดานดิจิทัลของ Berkman Klein ดวย

http://www.tcpdf.org

