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รายละเอยีดการประดิษฐ์ 

ช่ือทีแ่สดงถึงการประดิษฐ์ 
 ระบบการน าเสนอผา่นแทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ท่ีมีการควบคุมและท างานร่วมกนั  

สาขาวทิยาการทีเ่กี่ยวข้องกบัการประดิษฐ์ 
 วศิวกรรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการน าเสนอผา่นทางแทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ท่ีมีการควบคุมและ5 

ท างานร่วมกนั (Controlled and Collaborative Presentation via Tablet Computers) 

ภูมิหลงัของศิลปะหรือวิทยาการทีเ่กี่ยวข้อง 
 การน าเสนอ (Presentation)  ส่วนใหญ่มีการใช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์แบบตั้ งโต๊ะ หรือ
คอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุค๊ แต่ในปัจจุบนัแทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์เป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายและไดเ้ขา้มามี
บทบาทในการท างานมากข้ึน ดว้ยลกัษณะเฉพาะตวัท่ีมีขนาดเล็กและสะดวกแก่การพกพา อีกทั้งยงัมีระบบ10 

การสัมผสับนหนา้จอท่ีช่วยในการควบคุมการท างานไดง่้ายมากข้ึน จึงเป็นตวัเลือกท่ีดีมากส าหรับการใชเ้ป็น
อุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกดา้นการน าเสนอรวมทั้งใชใ้นการอ่านหนงัสือหรือบทความต่าง ๆ ดงัจะเห็น
ประโยชน์ของการน าแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์มาใช้ไดจ้ากนโยบายของรัฐบาลไทยใน “โครงการแท็บเล็ตพีซี
เพื่อการศึกษาไทย (One Tablet Per Child)” โดยไดด้ าเนินการน าร่องส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ซ่ึงมีการน าแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์มาเป็นส่ือกลางการน าเสนอและการเรียนการ15 

สอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
เพื่อท่ีจะไดต่้อยอดองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
 จากบทความเร่ือง “แท็บเล็ตส่ือยอดนิยมในยุคการเรียนแบบไฮบริด” ซ่ึงน าเสนอโดย สุชาดา พลา-
ชยัภิรมยศิ์ล และเยาวภา พรพิริยล ้าเลิศ ไดก้ล่าวถึงการเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid) วา่เป็นแนวโนม้
การศึกษาท่ีมีการอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เน่ืองจากมีขอ้ดีและ20 

ประโยชน์ใช้งานหลากหลายเช่น พกพาสะดวก มีระบบสัมผสัท่ีหน้าจอเพื่อสั่งงาน และสามารถใช้งาน
ออนไลน์ไดส้ะดวก ประกอบกบัผลส ารวจทางสถิติการใช้งานของบริษทั AdMob ท่ีท าธุรกิจด้านการ
โฆษณาบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ท่ีพบวา่ร้อยละ 43 ของจ านวนผูใ้ชท้ ั้งหมดจ านวน 1,430 คนใชเ้วลาอยูก่บัแท็บ
เล็ตคอมพิวเตอร์มากกวา่คอมพิวเตอร์หรือชมโทรทศัน์ และจากการส ารวจพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์ส่ือสาร
ในปี ค.ศ. 2011 และการคาดการณ์ซ้ือในปี ค.ศ. 2012 ของบริษทั Nielsen พบวา่แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เป็น25 

อุปกรณ์ส่ือสารท่ีเป็นท่ีตอ้งการมากท่ีสุด โดยมีจ านวนผูถู้กส ารวจคิดเป็นร้อยละ 41 ท่ีวางแผนวา่จะซ้ือแท็บ
เล็ตคอมพิวเตอร์ในอีก 1 ปีขา้งหนา้ 
 จากบทความเร่ือง “Technology-Supported Collaborative Service Learning in Undergraduate 
Computer Science Courses” นักวิจยั W. Gwendolyn อธิบายถึงโครงการบริการการเรียนรู้ร่วมกนัของ
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นกัศึกษาปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากบริษทั Hewlett-Packard 
(HP) ในการจดัหาอุปกรณ์สนบัสนุนในโครงการ โดยมีการตรวจสอบถึงผลกระทบของการใช้แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ การส่ือสารแบบไร้สาย (Wireless Communication) และซอฟต์แวร์ท่ีมีการท างานร่วมกนั มี
วตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนท่ีมีการน าแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท างาน
ร่วมกับนักศึกษาในโครงการ ซ่ึงจากการสังเกตพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการน าแท็บเล็ต5 

คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียนการสอน และผลท่ีเกิดจากการศึกษาน้ีสรุปไดว้า่การน าแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์
มาใชก่้อใหเ้กิดผลกระทบในเชิงบวกต่อการใชง้านในการติดต่อส่ือสารและต่อคุณภาพการศึกษา 
 อยา่งไรก็ตามในการเรียนการสอนท่ีมีครูผูส้อนคนเดียวต่อนกัเรียนทั้งชั้นเรียน อาจท าให้การเรียน
การสอนนั้นไม่ทัว่ถึงหรือมีประสิทธิภาพ เช่นนกัเรียนท่ีนัง่หลงัห้องหรือนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านสายตา
อาจมองเห็นส่ิงท่ีครูสอนหน้าชั้นเรียนไม่ชดัเจน เป็นเหตุให้เรียนไม่เขา้ใจและไม่ทนัตามเน้ือหาท่ีครูสอน 10 

เด็กนกัเรียนท่ีประสบปัญหาดงักล่าวน้ีจะขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และไม่สนใจเน้ือหาวิชาท่ีเรียน
นั้น ๆ ในท่ีสุด ซ่ึงปัญหาลกัษณะดงักล่าวน้ียงัพบในการประชุม หรือการน าเสนอผลงานในการประชุม หรือ
การเขา้อบรมพฒันาความรู้ หรือการเขา้ฟังการบรรยายทางวิชาการต่าง ๆ อีกดว้ย นอกจากน้ียงัมีปัญหาเร่ือง
ความตอ้งการใช้ไฟล์ระหว่างการน าเสนอส าหรับผูน้ าเสนอและผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอในการโตต้อบหรือ
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นต่าง ๆ และความตอ้งการบนัทึกไฟล์ท่ีน าเสนอพร้อมกบัขอ้มูลการเปล่ียนแปลงลงบน15 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองได ้
 ดงันั้น การน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่ือกลางระหว่างผูน้ าเสนอและผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอเพื่อเป็น
ส่วนเสริมใหก้ารน าเสนอมีประสิทธิภาพ มีความน่าสนใจ ช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอสามารถเขา้ใจไดง่้าย 
มองเห็นภาพชดัเจนจากส่ือท่ีผูน้ าเสนอจดัท าข้ึน ท าใหมี้การประดิษฐส่ื์อท่ีใชใ้นการน าเสนอจ านวนหน่ึงเพื่อ
มารองรับกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้เช่น จากบทความเร่ือง “Interaction Support in Presentation” น าเสนอ20 

โดย  P. Cicak, M. Ducky และ K. Jelemenska ไดท้  าการทดสอบเพื่อออกแบบและพฒันาการติดต่อส่ือสาร
ส าหรับอาจารยแ์ละนกัเรียนในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ โดยผูใ้ชส้ามารถแบ่งปันการน าเสนอ
และติดต่อส่ือสารกนัไดผ้า่นระบบเครือข่ายไร้สายท่ีมีการสนบัสนุนให้ใชว้ิธีการแบบมลัติคาสต ์(Multicast) 
ในการรับส่งขอ้มูล ซ่ึงเป็นวิธีการส่งขอ้มูลไปยงัปลายทางหลายท่ีพร้อมกนั ซ่ึงมุ่งเน้นในการออกแบบเพื่อ
เพิ่มความน่าเช่ือถือในการติดต่อส่ือสาร สรุปไดว้า่การลดปัญหาขอ้มูลหายไประหวา่งการส่งสามารถท าได้25 

ดว้ยการส่งขอ้มูลมากกว่าหน่ึงคร้ัง ซ่ึงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งขอ้มูลให้ส าเร็จได ้และการลดขนาดของ
บฟัเฟอร์ (Buffer) ท่ีใช้ในการจดัเก็บและส่งข้อมูลเป็นส่วนส าคัญของประสิทธิภาพการท างานของ
โปรแกรมประยกุต ์โดยขอ้มูลท่ีไม่มีความจ าเป็นตอ้งเก็บควรถูกแยกไวต่้างหาก นอกจากน้ีเม่ือมีการถ่ายโอน
ไฟลห์รือขอ้มูลขนาดใหญ่ ควรน าวธีิการท าแบบยนิูคาสต ์(Unicast) ซ่ึงเป็นวธีิการส่งขอ้มูลไปยงัปลายทางท่ี
เดียวมาใชเ้พิ่มเติม 30 
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ค าขอรับสิทธิบตัรของ World Intellectual Property Organization (WIPO) เลขท่ี WO/2013/162181 
A1 มีการแปลงไฟล์น าเสนอให้เป็นรูปภาพต่าง ๆ จากอุปกรณ์ตน้ทางแลว้ส่งขอ้มูลของรูปภาพไปแสดงยงั
อุปกรณ์ปลายทาง ผูน้ าเสนอสามารถใส่ขอ้ความหรือเส้นวาด (Annotation) ลงในภาพไดแ้ลว้น าไปแสดงยงั
อุปกรณ์ปลายทาง อุปกรณ์ตน้ทางสามารถรับขอ้ความหรือเส้นวาดจากอุปกรณ์ปลายทางไดเ้ช่นกนั รูปภาพ
บนอุปกรณ์ปลายทางเปล่ียนไปตามไฟลน์ าเสนอบนอุปกรณ์ตน้ทางท่ีเปล่ียนไป 5 

ค าขอรับสิทธิบตัรสหรัฐอเมริกา เลขท่ี US 20130280689 A1  ไดเ้ปิดเผยถึงระบบการน าเสนอแบบ
โต้ตอบและวิธีการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท่ีรูปแบบของระบบส่ือสารและวิธีการเป็นแบบท่ีนักเรียนหลายคน
สามารถติดต่อกบัผูส้อนไดใ้นคราวเดียว เพื่อท่ีจะปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
น าเสนอในหอ้งเรียนหรือหอ้งบรรยายและเพิ่มประสิทธิผลของงานน าเสนอ โดยท่ีอุปกรณ์ท่ีใชจ้ะตอ้งมีการ
เช่ือมต่อกบัอินเตอร์เนต  ผูน้ าเสนอและสมาชิกอ่ืน ๆ ตอ้งท าการเขา้ถึงการใชบ้ริการผา่นทางเวบ็เบราวเ์ซอร์ 10 

ขอ้มูลจะถูกส่งผา่นมายงัปลายทางและน าเสนอให้แก่สมาชิกทุกคนท่ีท าการเช่ือมต่อกบัระบบ การแสดงผล
จะถูกแสดงอยู่ท่ีอุปกรณ์การน าเสนอ เม่ือสมาชิกต่าง ๆ ท าการล็อกอินเข้าระบบผูน้ าเสนอจะสามารถ
มองเห็นหลายหนา้จอตามท่ีอุปกรณ์ของสมาชิกท่ีไดถู้กเช่ือมต่อไปยงัอุปกรณ์น าเสนอนั้น สมาชิกสามารถ
เลือกช่วงเวลาท างาน (Session) ท่ีตอ้งการเขา้ร่วมได ้และสามารถส่งค าถามไปยงัสมาชิกอ่ืน ๆ ท่ีมีการเช่ือม
กับอุปกรณ์น าเสนอได้ ระบบท่ีได้กล่าวมานั้นรวมส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ท่ีถูกติดตั้ งในหน่วย15 

ประมวลผลของคอมพิวเตอร์และโทรศพัทมื์อถือของผูส้อนและนกัเรียน 

ค าขอรับสิทธิบตัรสหรัฐอเมริกา เลขท่ี US 20130238704 A1 ไดเ้ปิดเผยถึงระบบการท างานร่วมกนั
ในการประชุมท่ีมีการใชง้านบนเวบ็เบราวเ์ซอร์ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมสามารถโตต้อบและไดรั้บเน้ือหา
การประชุม ตวัอย่างเช่น บริการแชท (Chat) เอกสาร การแจง้เตือน และการส ารวจ มีการน าเสนอหน้าของ
ไฟล์ผ่านเว็บ (Web-based Conference) โดยมีเคร่ืองแม่ข่ายและฐานขอ้มูลเก็บไฟล์น าเสนอและเน้ือหา20 

องค์ประกอบในไฟล์ และมีการจดัการการเปล่ียนหน้าของไฟล์ โดยท่ีผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอสามารถใช้
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ดูหน้าของไฟล์โดยท่ีระบบจะใช้เอกลกัษณ์ 

(Unique Dynamic Control Identification) ของเน้ือหาองคป์ระกอบในไฟล์ท่ีเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลเพื่อควบคุม
เน้ือหาของไฟล์ให้เปล่ียนไปตามการเปล่ียนหน้าของไฟล์ของผูน้ าเสนอ ทั้งน้ีเคร่ืองแม่ข่ายสามารถก าหนด
ระดบัการใชง้านในการโตต้อบกบัอุปกรณ์ของฝ่ังลูกข่าย (Client) ท่ีมีหนา้เวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีมีเน้ือหาแบบได25 

นามิกท่ีมีการปรับปรุง หรือสร้างข้ึนในการตอบสนองระหว่างการประชุม ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมการประชุมอาจเก็บ
ขอ้มูลเพิ่มเติมจากการประชุม และมีสิทธิพิเศษให้กบัผูใ้ชท่ี้แตกต่างกนัโดยข้ึนกบับทบาทของผูเ้ขา้ร่วมการ
ประชุม 

ค าขอรับสิทธิบตัรสหรัฐอเมริกา เลขท่ี US20120284642 A1 ไดเ้ปิดเผยถึงระบบการท างานบน
เอกสารร่วมกนั (Document Collaboration) โดยแปลงไฟลน์ าเสนอใหเ้ป็นรูปภาพเอกสาร โดยท่ีผูใ้ชม้องเห็น30 

เป็นรูปภาพของเอกสารพร้อม ๆ กนั และผูใ้ช้ต่าง ๆ สามารถบนัทึกขอ้ความหรือเส้นวาด (Annotation) 
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พร้อม ๆ กนัไปได้ ผูใ้ช้สามารถมองเห็นขอ้ความหรือเส้นวาดของคนอ่ืนไดถ้า้อยู่ในกลุ่มเดียวกนั ผูใ้ช้จะ
มองเห็นรูปภาพเดียวกนัของเอกสารท่ีท างานอยู่ร่วมกนั ขอ้ความหรือเส้นวาดของคนหน่ึงสามารถจะถูก
มองเห็นไปไดพ้ร้อม ๆ กนัโดยผูใ้ชค้นอ่ืน ๆ โดยท่ีรูปภาพของขอ้ความหรือเส้นวาดจะถูกวางซ้อนอยูข่า้งบน
รูปภาพของเอกสาร มีลกัษณะซ้อนกนัเป็นชั้น ๆ และมีการเก็บขอ้มูลวา่ใครเป็นคนใส่ขอ้ความหรือเส้นวาด 
และใส่เม่ือไร 5 

ลกัษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 
 ระบบการน าเสนอส าหรับห้องประชุมหรือห้องเรียนในปัจจุบนัมีมากมายหลายรูปแบบ แต่กลบั
พบวา่ในบางระบบการน าเสนอมีการน าเทคโนโลยแีฟลชของอะโดบีแฟลช (Adobe®  Flash®) มาใชเ้ป็นส่วน
ต่อขยายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการน าเสนองาน แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางประเภท เช่น แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ ไม่รองรับการท างานของแฟลช ท าให้ไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการน าเสนอหรือเขา้ร่วม10 

การน าเสนอได ้หรือถา้ไดก้็จะยุง่ยาก นอกจากน้ีระบบการน าเสนอบางระบบถึงแมจ้ะมีการควบคุมหนา้จอ
ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ กล่าวคือผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอสามารถเห็นหนา้จอบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ตนเองตรงกนักบัหนา้จอของผูน้ าเสนอขณะมีการน าเสนอได ้ แต่ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอยงัไม่สามารถเขา้ถึง
ไฟล์หรือเปล่ียนแปลงไฟล์ของผูน้ าเสนอได้เน่ืองจากการท างานของระบบเป็นการจบัภาพหน้าจอทั้งหมด 
(Screen Capture) ของหนา้จอของผูน้ าเสนอแลว้ส่งมายงัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ 15 

ซ่ึงระบบต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางฝ่ังผู ้น าเสนอท่ีมีความสามารถในการค านวณสูง เช่น 
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค และการส่งการจบัภาพหน้าจอมาแสดงท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมงานน าเสนอไม่สามารถจดัเก็บหรือเปล่ียนแปลงไฟล์การน าเสนอเพื่อน าไปทบทวนหรือปรับปรุง
หรืออา้งอิงต่อไปได ้นอกจากน้ียงัพบอีกวา่มีระบบการน าเสนอท่ีมีการแบ่งปันไฟล ์(File Sharing) ร่วมกนั
ระหวา่งผูน้ าเสนอและผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ ท่ีอนุญาตให้ผูใ้ช้สามารถใส่ขอ้ความ หรือใส่วาดเส้น หรือใส่20 

สีไฮไลทล์งไปในไฟลข์องตนเอง แต่ระบบไม่มีการควบคุมหนา้จอของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอและไม่รองรับ
การโตต้อบแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั กล่าวคือผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอสามารถท่ีจะมองเห็นหน้าของไฟล์ของ
ตนเองไม่ตรงกนักบัหน้าของไฟล์ของผูน้ าเสนอขณะมีการน าเสนอได้ เหตุน้ีท าให้ผูน้ าเสนอไม่สามารถ
ควบคุมการน าเสนอไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและท าให้ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอบางรายขาดความสนใจท่ีจะ
ติดตามการน าเสนอดว้ยการไปดูหนา้ของไฟลห์นา้อ่ืน ๆ หรือตอ้งคอยเปล่ียนหนา้ของไฟลเ์อง 25 

 ดงันั้น การประดิษฐ์ระบบการน าเสนอผา่นแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ท่ีมีการควบคุมและท างานร่วมกนั
มีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาการน าเสนอท่ีสามารถควบคุมการน าเสนอ (Controlled) ไดโ้ดยการควบคุม
หนา้จออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอไม่ให้เปล่ียนหนา้ของไฟล์ขณะท่ีมีการน าเสนองาน
เพื่อใหก้ารน าเสนอมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาการน าเสนอท่ีมีการท างานร่วมกนั 
(Collaborative) ระหว่างผูน้ าเสนอและผูเ้ข้าร่วมการน าเสนอ (ท่ีมีอย่างน้อยหน่ึงราย) โดยสามารถ30 
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แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นต่าง ๆ กันได้โดยมีการท างานอยู่บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของทั้งผูน้ าเสนอและ
ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอท่ีง่ายต่อการใช้งาน ง่ายต่อการควบคุม และช่วยในการมองเห็นไฟล์ท่ีน าเสนอให้
ชดัเจนมากข้ึน นอกจากน้ีผูน้ าเสนอ และผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอสามารถแบ่งปันแลกเปล่ียนขอ้มูลและโตต้อบ
ระหวา่งกนั โดยท่ีผูน้ าเสนอและผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอสามารถใส่ขอ้ความ และ/หรือใส่วาดเส้น และ/หรือใส่
สีไฮไลท์ (Highlight)  และ/หรือซูม (Zoom) (ขยายขนาด หรือลดขนาด) และ/หรือเล่ือนต าแหน่งของหน้า5 

ของไฟลเ์พื่อท่ีจะใหไ้ฟลข์องอีกฝ่ายหน่ึงเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 
 ระบบการน าเสนอผ่านแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ท่ีมีการควบคุมและท างานร่วมกนั ประกอบด้วย
ส่วนประกอบหลักคือ เคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ส าหรับผู ้น าเสนอท่ีเช่ือมต่อกับเคร่ืองแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ โดยเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทั้งหลายมีการเช่ือมต่อกบัเคร่ือง
แม่ข่ายและอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล โดยการเช่ือมต่อทั้งหลายมีลกัษณะเป็นสัญญาณแบบไร้สาย (Wi-Fi) ท่ีมี10 

การควบคุมการติดต่อส่ือสารโดยตวัควบคุมสัญญาณไร้สาย 
 ระบบการน าเสนอผา่นแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ท่ีมีการควบคุมและท างานร่วมกนั มีความแตกต่างจาก
ระบบการน าเสนออ่ืน ๆ คือ ระบบน้ีท าการส่งไฟล์น าเสนอแบบ อะโดบี พีดีเอฟ (Adobe®  Portable 
Document Format, Adobe PDF) จากเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอส่งผา่นตวัควบคุมสัญญาณ
ไร้สายท่ีจะเช่ือมต่อเข้ากับเคร่ืองแม่ข่ายเพื่อน าไฟล์งานน าเสนอจดัเก็บลงไปในอุปกรณ์จดัเก็บข้อมูล  15 

จากนั้นผูน้ าเสนอสร้างหอ้งน าเสนอเสมือนจริงแบบออนไลน์ท่ีสามารถก าหนดไดว้า่การน าเสนอนั้นจะเป็น
แบบเปิด (ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอสามารถเขา้ดูการน าเสนอไดโ้ดยไม่ตอ้งใส่รหสัผา่น) หรือแบบปิด (ผูเ้ขา้ร่วม
การน าเสนอสามารถเขา้ดูการน าเสนอไดโ้ดยตอ้งใส่รหัสผ่านท่ีไดรั้บจากผูน้ าเสนอเท่านั้น) ผูเ้ขา้ร่วมการ
น าเสนอสามารถเลือกเข้าห้องน าเสนอเสมือนจริงแบบออนไลน์ได้ตามขอ้ก าหนดท่ีตั้งไวใ้นแต่ละห้อง  
หลงัจากนั้นผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอสามารถเขา้ถึงไฟล์ท่ีผูน้  าเสนอไดเ้ก็บไวท่ี้อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลผา่นเคร่ือง20 

แทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอเอง ในระหวา่งการน าเสนอผูน้ าเสนอควบคุมการเปล่ียนหนา้
ของไฟลแ์ละใหห้นา้ของไฟลท่ี์อยูบ่นแทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอเปล่ียนหนา้ตามไปดว้ย 
ผูน้ าเสนอสามารถใส่ขอ้ความ และ/หรือใส่วาดเส้น และ/หรือใส่สีไฮไลท ์และ/หรือซูม (ขยายขนาด หรือลด
ขนาด) และ/หรือเล่ือนต าแหน่งของหนา้ของไฟลร์ะหวา่งการน าเสนอ และให้หนา้ของไฟล์ท่ีอยูบ่นแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ผูน้ าเสนอยงัสามารถเพิ่มหนา้ว่างของไฟล์25 

เพื่อเป็นพื้นท่ีให้ผูน้  าเสนอและผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอเขียนโตต้อบระหว่างกนั อน่ึง ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ
สามารถระงบัการเปล่ียนหนา้ของไฟล์ และ/หรือการใส่ขอ้ความ และ/หรือการใส่วาดเส้น และ/หรือการใส่
สีไฮไลท์ และ/หรือการซูม (การขยายขนาด หรือการลดขนาด) และ/หรือการเล่ือนต าแหน่งของหน้าของ
ไฟล์ และ/หรือการเพิ่มหน้าว่างของไฟล์ของผูน้ าเสนอบนเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการ
น าเสนอเองได ้โดยเป็นการระงบัชัว่คราวเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการน าเสนอใส่ขอ้ความ และ/หรือใส่วาดเส้น และ/30 

หรือใส่สีไฮไลท์ และ/หรือซูม (ขยายขนาด หรือลดขนาด) และ/หรือเล่ือนต าแหน่งของหนา้ของไฟล์ และ/



หนา้ 6 ของจ านวน 8 หนา้ 

หรือเพิ่มหน้าว่างของไฟล์เพื่อเป็นพื้นท่ีให้ผูเ้ข้าร่วมการน าเสนอและผูน้ าเสนอเขียนโตต้อบระหว่างกัน 
หลงัจากนั้นผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอสามารถยกเลิกการระงบัชัว่คราว เพื่อให้การน าเสนอกลบัไปเป็นตามเดิมท่ี
ควบคุมโดยผูน้ าเสนอ ทั้งน้ีเม่ือการน าเสนอเสร็จส้ินผูน้ าเสนอและผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอสามารถจดัเก็บไฟล์
และขอ้มูลเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ลงในเคร่ืองแทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของตนเองได ้

ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ 5 

 รูปท่ี 1 แสดงถึงโครงสร้างของระบบการน าเสนอผ่านแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ท่ีมีการควบคุมและ
ท างานร่วมกนัตามการประดิษฐน้ี์ 
 รูปท่ี 2 แสดงถึงเส้นทางการท างานของระบบการน าเสนอผา่นแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ท่ีมีการควบคุม
และท างานร่วมกนัตามการประดิษฐน้ี์ 

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 10 

 รูปท่ี 1 แสดงโครงสร้างของระบบการน าเสนอผา่นแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ท่ีมีการควบคุมและท างาน
ร่วมกนั (Controlled and Collaborative Presentation via Tablet Computers) ตามการประดิษฐ์น้ีท่ีซ่ึง
ประกอบด้วยเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผู ้น าเสนอ  (1) ท่ีมีโปรแกรมหรือหน่วยค าสั่งหรือ
หน่วยความจ าอยู่ภายใน ส าหรับประมวลผลเพื่อควบคุมการน าเสนอไฟล์แบบอะโดบี พีดีเอฟ (PDF) โดย
เคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) จะเช่ือมต่อเขา้กบัเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วม15 

การน าเสนอ (2) อย่างนอ้ยหน่ึงตวั ท่ีมีลกัษณะเป็นส่วนรับขอ้มูลการน าเสนอ หรือรับขอ้มูลเปล่ียนแปลง 
หรือรับขอ้มูลโตต้อบการน าเสนอ หรือส่งขอ้มูลเปล่ียนแปลง หรือส่งขอ้มูลโตต้อบการน าเสนอ ท่ีซ่ึงขอ้มูล
คือ ขอ้ความ และ/หรือการวาดเส้น และ/หรือสีไฮไลท ์และ/หรือการซูม (การขยายขนาด หรือการลดขนาด) 
และ/หรือการเล่ือนต าแหน่งของหนา้ของไฟล ์โดยการเช่ือมต่อมีลกัษณะเป็นสัญญาณแบบไร้สาย (Wi-Fi) ท่ี
มีการควบคุมการติดต่อส่ือสารโดยตวัควบคุมสัญญาณไร้สาย (3) ท่ีเช่ือมต่อกบัเคร่ืองแม่ข่าย (4) ท่ีจะ20 

เช่ือมต่อกบัอุปกณ์จดัเก็บขอ้มูล (5) โดยเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) มีหนา้ท่ีหลกัควบคุม
การน าเสนอของไฟล์แบบ อะโดบี พีดีเอฟ เพื่อให้ไฟล์น าเสนอท่ีอยู่บนเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของ
ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ (2) เปล่ียนขอ้มูลให้สอดคลอ้งไปตามไฟล์ของผูน้ าเสนอ ทั้งน้ีไฟล์น าเสนอ และ/หรือ
ขอ้ความ และ/หรือการวาดเส้น และ/หรือสีไฮไลท์ และ/หรือการซูม (การขยายขนาด หรือการลดขนาด) 
และ/หรือการเล่ือนต าแหน่งของหนา้ของไฟลร์ะหวา่งการน าเสนอจะถูกเก็บไวท่ี้อุปกณ์จดัเก็บขอ้มูล (5) ท่ีมี25 

การควบคุมจดัการกบัขอ้มูลโดยเคร่ืองแม่ข่าย (4) ซ่ึงมีโปรแกรมหรือหน่วยค าสั่งหรือหน่วยความจ าอยู่
ภายใน ส าหรับประมวลผลเพื่อท่ีจะควบคุมการแลกเปล่ียนของขอ้มูลระหวา่งเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์
ของผูน้ าเสนอ (1) และเคร่ืองแทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ (2)  

โดยท่ีเคร่ืองแทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) มีโปรแกรมหรือหน่วยค าสั่งหรือหน่วยความจ า
อยูภ่ายใน ส าหรับให้ผูน้ าเสนอน าไฟล์ท่ีจะน าเสนอมาเก็บไวใ้นอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (5) ผา่นเคร่ืองแม่ข่าย 30 
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(4) ผา่นตวัควบคุมสัญญาณไร้สาย (3) และส าหรับให้ผูน้ าเสนอสร้างห้องน าเสนอเสมือนจริงแบบออนไลน์ 
โดยหอ้งเสมือนจริงแบบออนไลน์จะเป็นแบบปิด (Private) หรือแบบเปิด (Public) โดยท่ีรหสัจะถูกสร้างข้ึน
ตอนสร้างห้องเสมือนจริงแบบออนไลน์ส าหรับใชก้บัห้องแบบปิดเท่านั้น และส าหรับให้ผูน้ าเสนอควบคุม
การเปล่ียนหน้าของไฟล์ระหว่างการน าเสนอและให้หน้าของไฟล์ท่ีอยู่บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของ
ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ (2) เปล่ียนหนา้ตามไปดว้ย และส าหรับให้ผูน้  าเสนอใส่ขอ้ความ และ/หรือใส่วาดเส้น 5 

และ/หรือใส่สีไฮไลท์ และ/หรือซูม (ขยายขนาด หรือลดขนาด) และ/หรือเล่ือนต าแหน่งของหนา้ของไฟล์
ระหว่างการน าเสนอ และให้หน้าของไฟล์ท่ีอยู่บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ข้าร่วมการน าเสนอ (2) 
เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย และ/หรือส าหรับใหผู้น้  าเสนอเพิ่มหนา้วา่งของไฟล์ เพื่อเป็นพื้นท่ีให้ผูน้  าเสนอและ
ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอเขียนโตต้อบระหวา่งกนั (ขอ้มูลโตต้อบมีลกัษณะเป็นขอ้ความ และ/หรือการวาดเส้น 
และ/หรือสีไฮไลท์ และ/หรือการซูม (การขยายขนาด หรือการลดขนาด) และ/หรือการเล่ือนต าแหน่งของ10 

หนา้ของไฟล)์ และส าหรับให้ผูน้  าเสนออนุญาตให้ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอรายใดรายหน่ึง คร้ังละหน่ึงราย ส่ง
ขอ้มูลเปล่ียนแปลง และ/หรือขอ้มูลโตต้อบการน าเสนอจากแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผู ้เขา้ร่วมการน าเสนอ 
(2) มาแสดงยงัแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอรายต่าง ๆ จะเห็นขอ้มูล
โต้ตอบเหล่านั้นพร้อมกนัไปด้วย และส าหรับให้ผูน้  าเสนอเก็บบนัทึกข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากผู ้
น าเสนอเอง หรือจากผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ หรือจากขอ้มูลโตต้อบการน าเสนอลงไฟล์ท่ีอยู่บนแท็บเล็ต15 

คอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) และส าหรับเก็บขอ้มูลเปล่ียนแปลง หรือขอ้มูลโตต้อบการน าเสนอเป็นระยะ 
ๆ โดยอตัโนมติัตามช่วงเวลาท่ีไดก้ าหนดไวล่้วงหน้า โดยเก็บไวท่ี้อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (5) ผ่านเคร่ืองแม่
ข่าย (4) ผา่นตวัควบคุมสัญญาณไร้สาย (3) 

โดยท่ีเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ (2) มีโปรแกรมหรือหน่วยค าสั่งหรือ
หน่วยความจ าอยูภ่ายใน ส าหรับให้ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอเลือกเขา้ห้องน าเสนอเสมือนจริงแบบออนไลน์ได้20 

โดยใส่รหสัผา่นเพื่อเขา้ร่วมการน าเสนอแบบปิด (Private) หรือเขา้ร่วมการน าเสนอแบบเปิด (Public) ไดโ้ดย
ไม่ตอ้งใชร้หสัผ่าน หลงัจากเขา้ร่วมการน าเสนอแบบใดแบบหน่ึงแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอสามารถเขา้ถึง
ไฟล์ท่ีผูน้  าเสนอไดเ้ก็บไวท่ี้อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (5) ไดโ้ดยผา่นทางเคร่ืองแม่ข่าย (4) โดยผา่นการเช่ือมต่อ
สัญญาณแบบไร้สาย (Wi-Fi) ผ่านตวัควบคุมสัญญาณไร้สาย (3) และส าหรับแสดงหน้าของไฟล์ท่ีถูก
น าเสนอให้เปล่ียนหนา้ไปตามหนา้ของไฟล์ท่ีอยูบ่นแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) และส าหรับให้25 

ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอระงบัการเปล่ียนหนา้ของไฟล ์และ/หรือการใส่ขอ้ความ และ/หรือการใส่วาดเส้น และ/
หรือการใส่สีไฮไลท ์และ/หรือการซูม (การขยายขนาด หรือการลดขนาด) และ/หรือการเล่ือนต าแหน่งของ
หนา้ของไฟล ์และ/หรือการเพิ่มหนา้วา่งของไฟลข์องผูน้ าเสนอ บนเคร่ืองแทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วม
การน าเสนอ (2) โดยเป็นการระงบัชัว่คราวเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอใส่ขอ้ความ และ/หรือใส่วาดเส้น 
และ/หรือใส่สีไฮไลท์ และ/หรือซูม (ขยายขนาด หรือลดขนาด) และ/หรือเล่ือนต าแหน่งของหนา้ของไฟล์ 30 

และ/หรือเพิ่มหนา้วา่งของไฟลเ์พื่อเป็นพื้นท่ีให้ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอและผูน้ าเสนอเขียนโตต้อบระหวา่งกนั 
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หลงัจากนั้นผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอสามารถยกเลิกการระงบัชัว่คราวเพื่อให้การน าเสนอกลบัไปเป็นตามเดิมท่ี
ควบคุมโดยผูน้ าเสนอ และส าหรับแสดงขอ้มูลเปล่ียนแปลง หรือขอ้มูลโตต้อบการน าเสนอจากผูน้ าเสนอ
และจากผูเ้ข้าร่วมการน าเสนอ (มีอย่างน้อยหน่ึงราย) ท่ีได้ถูกเก็บบันทึกลงในไฟล์ท่ีอยู่บนแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) และ/หรือส าหรับให้ผูเ้ข้าร่วมการน าเสนอเก็บบันทึกข้อมูลท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงจากผูน้ าเสนอ หรือจากผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ หรือจากขอ้มูลโตต้อบการน าเสนอลงในไฟล์ท่ีอยู่5 

บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ (2) และส าหรับเก็บขอ้มูลเปล่ียนแปลง หรือขอ้มูล
โตต้อบการน าเสนอเป็นระยะ ๆ โดยอตัโนมติัตามช่วงเวลาท่ีได้ก าหนดไวล่้วงหน้า โดยเก็บไวท่ี้อุปกรณ์
จดัเก็บขอ้มูล (5) ผา่นทางเคร่ืองแม่ข่าย (4) ผา่นตวัควบคุมสัญญาณไร้สาย (3) 
 รูปท่ี 2 แสดงเส้นทางการท างานของระบบการน าเสนอผ่านแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ท่ีมีการควบคุม 
และการท างานร่วมกนั ดงักล่าวไวข้า้งตน้ 10 

อน่ึง ระบบการน าเสนอผ่านแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ท่ีมีการควบคุมและท างานร่วมกนั สามารถใช้
แทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) ท างานแทนตวัควบคุมสัญญาณไร้สาย (3) และแทนเคร่ืองแม่ข่าย (4) 
และแทนอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (5) ไดโ้ดยมีโปรแกรมหรือหน่วยค าสั่งหรือหน่วยความจ าอยูภ่ายใน ส าหรับ
เก็บไฟล์ท่ีน าเสนอ และ/หรือข้อมูลเปล่ียนแปลง และ/หรือข้อมูลโต้ตอบการน าเสนอ และส าหรับ
ประมวลผลเพื่อท่ีจะควบคุมการแลกเปล่ียนของขอ้มูลระหวา่งเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) 15 

และเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ (2) ไดโ้ดยตรง ซ่ึงจะมีการท างานทุกขั้นตอน
เหมือนเดิมยกเวน้ท่ีไม่มีตวัควบคุมสัญญาณไร้สาย (3) และเคร่ืองแม่ข่าย (4) และอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (5) 
อีกต่อไป  

อน่ึง สามารถใช้การประมวลผลแบบคลาวด์ หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆแทนเคร่ืองแม่ข่าย 
(4) และแทนอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (5) โดยมีโปรแกรมหรือหน่วยค าสั่งหรือหน่วยความจ าอยูภ่ายในระบบ20 

ประมวลผลแบบคลาวด ์ส าหรับเก็บไฟลท่ี์น าเสนอ และ/หรือขอ้มูลเปล่ียนแปลง และ/หรือขอ้มูลโตต้อบการ
น าเสนอ แล้วข้อมูลจะถูกส่งมาท่ีเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) และเคร่ืองแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ (2) ผา่นตวัควบคุมสัญญาณไร้สาย (3) 

วธีิการในการประดิษฐ์ทีด่ีทีสุ่ด 
 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในหวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์ 25 
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ข้อถือสิทธิ 

1. ระบบการน าเสนอผ่านแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ท่ีมีการควบคุมและท างานร่วมกนั ท่ีมีส่วนประกอบหลกั
ประกอบด้วย  เคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผู ้น าเสนอ (1) ท่ีมี โปรแกรมหรือหน่วยค าสั่งหรือ
หน่วยความจ าอยู่ภายใน ส าหรับประมวลผลเพื่อท่ีจะควบคุมการน าเสนอไฟล์แบบอะโดบี พีดีเอฟ (PDF) 
โดยเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) จะเช่ือมต่อเข้ากับเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของ5 

ผูเ้ข้าร่วมการน าเสนอ (2) อย่างน้อยหน่ึงตวั ท่ีมีลักษณะเป็นส่วนรับข้อมูลการน าเสนอ หรือรับข้อมูล
เปล่ียนแปลง หรือรับข้อมูลโต้ตอบการน าเสนอ หรือส่งข้อมูลเปล่ียนแปลง หรือส่งข้อมูลโต้ตอบการ
น าเสนอ ท่ีซ่ึงขอ้มูลคือ ขอ้ความ และ/หรือการวาดเส้น และ/หรือสีไฮไลท ์และ/หรือการซูม (การขยายขนาด 
หรือการลดขนาด) และ/หรือการเล่ือนต าแหน่งของหนา้ของไฟล์ โดยมีลกัษณะของการเช่ือมต่อท่ีมีลกัษณะ
เป็นสัญญาณแบบไร้สาย ท่ีมีการควบคุมการติดต่อส่ือสารโดยตวัควบคุมสัญญาณไร้สาย (3) ท่ีจะเช่ือมต่อ10 

เขา้กบัเคร่ืองแม่ข่าย (4) ท่ีจะเช่ือมต่อเขา้กบัอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (5) ส าหรับเก็บไฟล์ท่ีน าเสนอ และ/หรือ
ขอ้มูลเปล่ียนแปลง และ/หรือขอ้มูลโตต้อบการน าเสนอ โดยท่ีเคร่ืองแม่ข่าย (4) มีโปรแกรมหรือหน่วยค าสั่ง
หรือหน่วยความจ าอยู่ภายใน ส าหรับประมวลผลเพื่อท่ีจะควบคุมการแลกเปล่ียนของขอ้มูลระหว่างเคร่ือง
แทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) และเคร่ืองแทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ (2) 

มีลกัษณะพิเศษเฉพาะคือ 15 

เคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) จะมีลกัษณะเป็นหน่วยประมวลผลท่ีมีโปรแกรมหรือ
หน่วยค าสั่งหรือหน่วยความจ าอยูภ่ายใน 

 ส าหรับให้ผูน้  าเสนอสร้างห้องการน าเสนอเสมือนจริงแบบออนไลน์ท่ีก าหนดสิทธิให้กบัผูเ้ขา้ร่วม
การน าเสนอ โดยหอ้งเสมือนจริงแบบออนไลน์จะเป็นแบบปิด หรือแบบเปิด  โดยท่ีรหสัจะถูกสร้าง
ข้ึนตอนสร้างหอ้งเสมือนจริงแบบออนไลน์ส าหรับใชก้บัหอ้งแบบปิดเท่านั้น 20 

 ส าหรับใหผู้น้  าเสนอน าไฟลท่ี์จะน าเสนอมาเก็บไวท่ี้อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (5) ผา่นทางเคร่ืองแม่ข่าย 
(4) ผา่นทางตวัควบคุมสัญญาณไร้สาย (3) 

 ส าหรับให้ผูน้  าเสนอควบคุมการเปล่ียนหนา้ของไฟล์ในระหว่างการน าเสนอให้หนา้ของไฟล์ท่ีอยู่
บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ (2) เปล่ียนหน้าไปตามหน้าของไฟล์ท่ีอยู่บน
แทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) 25 

 ส าหรับให้ผูน้  าเสนอใส่ขอ้ความ และ/หรือใส่วาดเส้น และ/หรือใส่สีไฮไลท์ในหน้าไฟล์ท่ีก าลงั
น าเสนอท่ีอยูบ่นแทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1)  แลว้ใหไ้ปแสดงบนหนา้ไฟล์ของผูเ้ขา้ร่วม
น าเสนอท่ีอยูบ่นแทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ (2) 



หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ 

 ส าหรับให้ผูน้ าเสนอซูม (ขยายขนาด หรือลดขนาด) และ/หรือเล่ือนต าแหน่งของหน้าของไฟล์ท่ี
ก าลงัน าเสนอท่ีอยู่บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) แลว้ให้ไปซูม (ขยายขนาด หรือลด
ขนาด) และ/หรือเล่ือนต าแหน่งของหน้าของไฟล์ของผู ้เข้าร่วมน าเสนอท่ีอยู่บนแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ (2) 

 ส าหรับใหผู้น้  าเสนอเพิ่มหนา้วา่งของไฟลเ์พื่อเป็นพื้นท่ีใหผู้น้  าเสนอและผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอเขียน5 

โตต้อบระหวา่งกนั โดยเพิ่มลงในไฟลบ์นแทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) 
 ส าหรับให้ผูน้  าเสนออนุญาตให้ผูเ้ข้าร่วมการน าเสนอรายใดรายหน่ึง คร้ังละหน่ึงราย ส่งขอ้มูล

เปล่ียนแปลง และ/หรือข้อมูลโต้ตอบการน าเสนอจากแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ข้าร่วมการ
น าเสนอ (2) มายงัไฟลท่ี์อยูบ่นแทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) 

 ส าหรับแสดงขอ้มูลเปล่ียนแปลง และ/หรือขอ้มูลโตต้อบการน าเสนอจากแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของ10 

ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ (2) โดยแสดงบนไฟล์ท่ีอยูบ่นแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) ขอ้มูล
โตต้อบท่ีแสดงเป็นขอ้ความ และ/หรือการวาดเส้น และ/หรือสีไฮไลท ์และ/หรือการซูม (การขยาย
ขนาด หรือการลดขนาด) และ/หรือการเล่ือนต าแหน่งของหนา้ของไฟล ์

 ส าหรับเก็บขอ้มูลเปล่ียนแปลง และ/หรือขอ้มูลโตต้อบการน าเสนอไวท่ี้อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (5) 
ผา่นทางเคร่ืองแม่ข่าย (4) ผา่นทางตวัควบคุมสัญญาณไร้สาย (3) 15 

 ส าหรับใหผู้น้  าเสนอเก็บบนัทึกขอ้มูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากผูน้ าเสนอ และ/หรือจากผูเ้ขา้ร่วมการ
น าเสนอ และ/หรือจากขอ้มูลโตต้อบการน าเสนอลงในไฟล์ท่ีอยู่บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผู ้
น าเสนอ (1) 

เคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ข้าร่วมการน าเสนอ (2) จะมีลักษณะเป็นหน่วยประมวลผลท่ีมี
โปรแกรมหรือหน่วยค าสั่งหรือหน่วยความจ าอยูภ่ายใน 20 

 ส าหรับให้ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอเลือกเขา้ห้องการน าเสนอเสมือนจริงแบบออนไลน์ท่ีตวัเองมีสิทธิ
เขา้ร่วม โดยการใส่รหสัผา่นเพื่อเขา้ร่วมการน าเสนอแบบปิด หรือเขา้ร่วมการน าเสนอแบบเปิดได้
โดยไม่ตอ้งใชร้หสัผา่น 

 ส าหรับใหผู้เ้ขา้ร่วมการน าเสนอเขา้ถึงไฟล์ท่ีถูกน าเสนอท่ีไดเ้ก็บไวท่ี้อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (5) ผา่น
ทางเคร่ืองแม่ข่าย (4) ผา่นทางตวัควบคุมสัญญาณไร้สาย (3) 25 

 ส าหรับแสดงหน้าของไฟล์ท่ีอยู่บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ข้าร่วมการน าเสนอ (2) และให้
เปล่ียนหนา้ไปตามหนา้ของไฟลท่ี์อยูบ่นแทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) 

 ส าหรับแสดงขอ้มูลโตต้อบการน าเสนอจากผูน้ าเสนอ และจากผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอท่ีมีอย่างนอ้ย
หน่ึงราย ท่ีไดถู้กเก็บบนัทึกลงในไฟลท่ี์อยูบ่นแทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) โดยแสดงบน



หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ 

แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ (2) ของตนเอง ขอ้มูลโตต้อบท่ีแสดงเป็นขอ้ความ 
และ/หรือการวาดเส้น และ/หรือสีไฮไลท์ และ/หรือการซูม (การขยายขนาด หรือการลดขนาด) 
และ/หรือการเล่ือนต าแหน่งของหนา้ของไฟล ์

 ส าหรับใหผู้เ้ขา้ร่วมการน าเสนอใส่ขอ้ความ และ/หรือใส่วาดเส้น และ/หรือใส่สีไฮไลทใ์นไฟล์ท่ีถูก
น าเสนอ บนแทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ (2) ของตนเอง 5 

 ส าหรับให้ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอซูม (ขยายขนาด หรือลดขนาด) และ/หรือเล่ือนต าแหน่งของหน้า
ของไฟลท่ี์ถูกน าเสนอบนแทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ (2) ของตนเอง 

 ส าหรับให้ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอเพิ่มหน้าว่างของไฟล์เพื่อเป็นพื้นท่ีให้ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอและ
ผูน้ าเสนอเขียนโตต้อบระหว่างกัน บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ (2) ของ
ตนเอง 10 

 ส าหรับเก็บขอ้มูลเปล่ียนแปลง และ/หรือขอ้มูลโตต้อบการน าเสนอไวท่ี้อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (5) 
ผา่นทางเคร่ืองแม่ข่าย (4) ผา่นทางตวัควบคุมสัญญาณไร้สาย (3) 

 ส าหรับให้ผูเ้ข้าร่วมการน าเสนอเก็บบันทึกไฟล์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากผูน้ าเสนอ หรือจาก
ผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอท่ีมีอยา่งนอ้ยหน่ึงราย หรือจากขอ้มูลโตต้อบการน าเสนอ ลงในไฟล์ท่ีอยูบ่น
แทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ (2) ของตนเอง 15 

2.  ระบบการน าเสนอผ่านแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ท่ีมีการควบคุมและท างานร่วมกนั ตามขอ้ถือสิทธิ 1 ท่ีซ่ึง
แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) สามารถใช้ท างานแทนตวัควบคุมสัญญาณไร้สาย (3) และแทน
เคร่ืองแม่ข่าย (4) และแทนอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (5) โดยมีโปรแกรมหรือหน่วยค าสั่งหรือหน่วยความจ าอยู่
ภายใน ส าหรับเก็บไฟล์ท่ีน าเสนอ และ/หรือขอ้มูลเปล่ียนแปลง และ/หรือขอ้มูลโตต้อบการน าเสนอ และ
ส าหรับประมวลผลเพื่อท่ีจะควบคุมการแลกเปล่ียนของขอ้มูลระหว่างเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผู ้20 

น าเสนอ (1) และเคร่ืองแทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ (2) ไดโ้ดยตรง 

3.  ระบบการน าเสนอผ่านแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ท่ีมีการควบคุมและท างานร่วมกนั ตามขอ้ถือสิทธิ 1 ท่ีซ่ึง
เคร่ืองแม่ข่าย (4) และอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (5) สามารถใชก้ารประมวลผลของระบบประมวลผลแบบคลาวด์
ทดแทน โดยมีโปรแกรมหรือหน่วยค าสั่งหรือหน่วยความจ าอยูภ่ายในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ ส าหรับ
เก็บไฟลท่ี์น าเสนอ และ/หรือขอ้มูลเปล่ียนแปลง และ/หรือขอ้มูลโตต้อบการน าเสนอ แลว้ขอ้มูลจะถูกส่งมา25 

ท่ีเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูน้ าเสนอ (1) และเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ 
(2) ผา่นทางตวัควบคุมสัญญาณไร้สาย (3) 



หนา้ 1 ของจ านวน 2 หนา้ 
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บทสรุปการประดิษฐ์ 

การประดิษฐ์น้ีไดเ้ปิดเผย ระบบการน าเสนอผ่านแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ท่ีมีการควบคุมและท างาน
ร่วมกนั ท่ีมีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาการน าเสนอท่ีสามารถควบคุมการน าเสนอไดโ้ดยการควบคุมหน้าจอ
แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอไม่ให้เปล่ียนหน้าของไฟล์ขณะท่ีมีการน าเสนองานเพื่อให้
การน าเสนอมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาการน าเสนอท่ีมีการท างานร่วมกัน5 

ระหวา่งผูน้ าเสนอและผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ ท่ีมีอยา่งนอ้ยหน่ึงราย โดยสามารถแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นต่าง ๆ 
กนัได้โดยมีการท างานอยู่บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของทั้งผูน้ าเสนอและผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ ระบบน้ี
ประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกัคือ เคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ส าหรับผูน้ าเสนอท่ีเช่ือมต่อกบัเคร่ืองแท็บ
เล็ตคอมพิวเตอร์ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ โดยเคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทั้งหลายมีการเช่ือมต่อกบั
เคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล โดยการเช่ือมต่อทั้งหลายมีลกัษณะเป็นสัญญาณแบบไร้สาย (Wi-Fi) 10 

ท่ีมีการควบคุมการติดต่อส่ือสารโดยตวัควบคุมสัญญาณไร้สาย นอกจากน้ีผูน้ าเสนอและผูเ้ขา้ร่วมการ
น าเสนอสามารถแบ่งปันแลกเปล่ียนขอ้มูลและโตต้อบระหวา่งกนั โดยท่ีผูน้ าเสนอและผูเ้ขา้ร่วมการน าเสนอ
สามารถใส่ขอ้ความ และ/หรือใส่วาดเส้น และ/หรือใส่สีไฮไลท์ (Highlight)  และ/หรือซูม (Zoom) (ขยาย
ขนาด หรือลดขนาด) และ/หรือเล่ือนต าแหน่งของหนา้ของไฟลเ์พื่อท่ีจะใหไ้ฟลข์องอีกฝ่ายหน่ึงเปล่ียนแปลง
ตามไปดว้ย อน่ึง ระบบน้ีสามารถใชก้ารประมวลผลแบบคลาวด์ หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆท างาน15 

แทนเคร่ืองแม่ข่ายและแทนอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลได ้




