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ประสบการณ์ทางการศึกษาแบบเต็มเปี่ยม
พร้อมผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น

ไร้สายและไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

เทคโนโลยีดจ
ิ ต
ิ อลสร้างการเปลีย
่ นแปลงได้ไม่มากหากครูผส
ู้ อนยังคงใช้เพียงเมาส์และ
คียบ
์ อร์ด แต่เมือ
่ ใช้ปากกาดิจต
ิ อลเพิม
่ ขึน
้ อีกอย่าง ผูส
้ อนจะมีอส
ิ ระจากการใช้เครือ
่ งมือที่
คุน
้ เคยและคล่องมือ
จอพร้อมปากกาที่ตอบสนองได้เป็นอย่างดีสามารถใช้งานได้เทียบเท่ากระดานไวท์บอร์ดในห้องเรียนแต่เป็นรูป
แบบดิจิตอล ให้คุณครูเขียนคำ�อธิบายประกอบและวาดภาพลงบนพื้นที่นำ�เสนอได้อย่างเป็นธรรมชาติขณะสอน
ทั้งยังเพิ่มโน้ตลงในเนื้อหา แชร์สื่อการเรียนรู้ และเขียนข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าลงในงานที่มอบหมายให้นักเรียน
ได้อย่างง่ายดาย ทำ�ให้กระบวนการสอนของคุณครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก็ออกมาดียิ่งขึ้นด้วย

• ใช้งานง่าย
การเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจจะใช้เวลาสั้นลงด้วย
ปากกาดิจิตอลที่ใช้งานง่าย ซึ่งครูผู้สอนสามารถ
ใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่แต่เดิมได้
• ใช้งานได้ยืดหยุ่น
ปากกาดิจิตอลที่ใช้งานได้กับซอฟต์แวร์
หลายประเภทของเราสามารถทำ�งานร่วมกับ
แพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว
ได้อย่างราบรื่น

• เหมาะกับการเรียนรู้ยิ่งกว่า
หมึกดิจต
ิ อลช่วยเปลี่ยนสือ
่ การเรียนรู้ให้เป็นข้อมูล
ความรู้ที่ดึงดูดความสนใจและดูสวยงาม พร้อมทั้ง
มีคำ�อธิบายประกอบ ภาพวาด และตัวอย่างที่เป็น
แบบจำ�ลอง

สวิตช์ทางลัด

หัวปากกาไวต่อแรงกด
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ทำ�ไมจึงควรเลือกอุปกรณ์
ที่ใช้ปากกาได้จาก Wacom?
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ปากกาได้จาก Wacom เป็นการลงทุนทีน
่ า่ ตืน
่ เต้นแต่กค
็ ม
ุ้ ค่า เพือ
่ ทีจ
่ ะตรึง
ความสนใจของผูเ้ รียนให้จดจ่ออยูก
่ บ
ั บทเรียนรูปแบบดิจต
ิ อลทัง้ ทีบ
่ า้ นและในห้องเรียน
• เปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลในราคาที่เป็นมิตร
Wacom เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าใช้จ่ายและไม่
ต้องหมั่นดูแลรักษามากนัก เพราะใช้การติดตั้ง
เพียงไม่กี่ส่วนและมีการบริหารจัดการที่ต่อเนื่อง
• ใช้งานง่ายเหมือนปากกากับกระดาษทั่วไป
ปากกาของ Wacom ให้ผู้สอนมีอุปกรณ์ใช้เขียน
ที่คุ้นมือ จึงสามารถใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ
โดยไม่ต้องใช้เวลาฝึกฝนนาน
• ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีที่สุด
ครูผู้สอนสามารถเขียนและวาดภาพได้อย่าง
ง่ายดายโดยหันหน้าเข้าหาชั้นเรียนแทนกระดาน
ไวท์บอร์ดไปพร้อมกันได้
• อุปกรณ์สำ�หรับการใช้งานทุกสถานการณ์
เรามีผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยจอพร้อมปากกา
จอภาพ แท็บเล็ต และสมาร์ทแพด ให้คุณเลือก
ใช้ตามความต้องการมากมาย

• ติดตั้งสะดวกง่ายดาย
อุปกรณ์ที่ใช้ปากกาได้จาก Wacom สร้างขึ้น
เพื่อให้เหมาะกับการถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
โดยไม่จำ�เป็นต้องหยุดใช้งาน ปิดเครื่อง หรือรีบูท
ใหม่
• ไม่ผูกขาดเทคโนโลยี
อุปกรณ์ของ Wacom สามารถใช้งานกับโปรแกรม
ที่รองรับหมึกดิจิตอลทุกโปรแกรมได้อย่างไร้รอย
ต่อโดยไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์เพิ่ม
• ไม่ต้องคอยบำ�รุงรักษา
อุปกรณ์ของ Wacom ไม่มีระบบปฏิบัติการหรือ
การอัปเดตอุปกรณ์ และแท็บเล็ตทุกรุ่นก็ใช้ไดรฟ์
เวอร์เดียวกันหมด แต่ก็ทำ�งานได้เป็นปกติอยู่
เสมอ
• ความน่าเชื่อถือที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
อุปกรณ์ของเราสร้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้งาน
หนัก โดยมีหน้าจอที่ทนต่อการเกิดรอยขีดข่วน
และไม่จำ�เป็นต้องสอบเทียบเครื่องมือวัดใหม่
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การสอนในรูปแบบดิจิตอล
การนำ�ไปใช้
การสอนในห้องเรียนแบบเดิมได้เปลีย
่ นไปใช้ระบบจัดการศึกษาทีม
่ ค
ี วามยืดหยุน
่ และเป็น
แบบผสมผสาน และผลิตภัณฑ์ของ Wacom จะทำ�ให้ผส
ู้ อนมีเครือ
่ งมือทีส
่ ามารถใช้ได้
กับการสอนทุกรูปแบบ

การสอนในห้องเรียน

การทำ�งานร่วมกันในชั้นเรียน

คุณครูที่สอนในชั้นเรียนใช้จอพร้อมปากกาที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
และโปรเจคเตอร์ ทำ�ให้สามารถมองเห็นนักเรียนไปพร้อมกันอย่างต่อ
เนื่องได้ และเมื่อเพิ่มการใช้หมึกดิจิตอลในสไลด์สำ�หรับการสอน การ
บรรยายเนื้อหาในชั้นเรียนจะดึงดูดความสนใจได้มากกว่าเดิมด้วย

ระหว่างที่มีการเรียนการสอน นักเรียนและคุณครูทำ�งานร่วมกันบน
พื้นที่ที่เป็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิตอลและบนแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ต่างๆ โดยนักเรียนสามารถใช้แท็บเล็ตปากกาจดไอเดีย
และตอบคำ�ถามโดยใช้มือเขียนได้ นักเรียนจึงไม่ต้องเรียนหนังสือ
อย่างโดดเดี่ยว เพราะการเรียนการสอนมีการโต้ตอบระหว่างกัน

การสอนทางไกล

การสอนแบบผสมผสาน

คุณครูใช้หมึกดิจิตอลในงานนำ�เสนอขณะอธิบายบทเรียนทางไกล
แบบถ่ายทอดสดผ่านซอฟต์แวร์สำ�หรับการประชุมทางไกล (video
conferencing) ส่วนนักเรียนก็สามารถจดคำ�อธิบายประกอบบทเรียน
ลงในเนื้อหาและทำ�งานร่วมกันในพื้นที่ส่วนกลางได้ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์

คุณครูสอนแบบตัวต่อตัวในชั้นเรียนสลับกับการสอนทางไกล จึงมีการ
เรียนการสอนในสถานที่มากกว่าหนึ่งแห่ง นักเรียนที่เรียนผ่านระบบ
ทางไกลดูเนื้อหาที่คุณครูแชร์หน้าจอมาให้ และนักเรียนในชั้นเรียนก็
สามารถดูเนื้อหาเดียวกันนั้นโดยการฉายภาพผ่านโปรเจคเตอร์ได้
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Wacom เพื่อการศึกษา
พอร์ตโฟลิโอ

มีจอภาพ

ไม่มีจอภาพ

ใช้กระดาษ

จอพร้อมปากกา
จอภาพให้คุณครูรู้สึกเหมือนใช้ปากกาเขียนลงบนกระดานไวท์
บอร์ดอย่างเป็นธรรมชาติ และสามารถหันหน้าเข้าหานักเรียน
ไปพร้อมกันได้ เซ็นเซอร์จอ LCD ใช้เทคโนโลยี EMR ที่มี
สิทธิบัตร สำ�หรับตรวจจับการทำ�งานของมือและตาที่สอด
ประสานกัน เพื่อให้เขียนและวาดภาพได้อย่างแม่นยำ�

แท็บเล็ตปากกา
เป็นวิธีใช้ปากกาและหมึกดิจิตอลแบบไม่มีหน้าจอที่สองได้
อย่างคุ้มค่าที่สุด แท็บเล็ตปากกามีพื้นผิวรองเขียนสีทึบให้
คุณครูและนักเรียนสามารถเขียนลงบนสไลด์ภาพ ไฟล์ PDF
กระดานไวท์บอร์ดดิจิตอล และทุกแอปพลิเคชันที่มีตัวเลือก
การใช้หมึก

สมาร์ทแพด
สมาร์ทแพดเปลี่ยนปากกาและกระดาษให้กลายเป็นอุปกรณ์
สำ�หรับนำ�เสนอโดยการแปลงลายมือให้เป็นไฟล์ดิจิตอล
คุณครูสามารถเขียนขณะที่เดินไปรอบชั้นเรียนได้ และสิ่งที่ครู
จดบันทึกจะปรากฏใน PC หรืออุปกรณ์มือถือทันที โดยมีความ
แม่นยำ�ในระดับที่ Wacom จะไม่ทำ�ให้คุณผิดหวัง
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Wacom
จอพร้อมปากกา

จอพร้อมปากกาให้ครูผส
ู้ อนมีหน้าจอทีส
่ องทีม
่ พ
ี น
้ื ผิวสัมผัสสำ�หรับเขียนทีผ
่ า่ นกระบวนการ
เสริมความแข็งแรง เพือ
่ ใช้ฉายภาพในชัน
้ เรียนและแชร์หน้าจอทางไกลได้ ทัง้ ยังใช้เขียน
และวาดภาพได้อย่างถูกต้องแม่นยำ� จอพร้อมปากกาทำ�หน้าทีเ่ ป็นกระดานไวท์บอร์ด
ดิจต
ิ อลให้คณ
ุ ครูสามารถหันหน้าเข้าหาชัน
้ เรียนขณะทีเ่ ขียน เพิม
่ คำ�อธิบายประกอบ และ
วาดภาพไปด้วยได้

DTU-1141B

DTH-1152

WACOM ONE

CINTIQ 16

CINTIQ 22

DTK-2451 / DTH-2452

ใช้สายเพียงเส้นเดียวก็สามารถ
เชื่อมต่อจอพร้อมปากกาที่มี
จอภาพ HD ขนาด 10 นิ้วแสน
กะทัดรัดผ่านพอร์ต USB ได้
โดยไม่ต้องใช้ที่ชาร์จ AC จอ
พร้อมปากการุ่นนี้ออกแบบ
มาเพื่อให้ติดตั้งและจัดเก็บ
ได้สะดวก และมีปากกาไร้
แบตเตอรี่ให้อีกด้วย

จอภาพขนาดกะทัดรัด 10 นิ้ว
รุ่นนี้สามารถใช้งานได้ทั้งโหมด
แนวตั้งและแนวนอน จึงสามารถ
ซูม เลื่อนเมนู และใช้งานส่วน
ต่างๆ ภายในแอปได้แบบมัลติ
ทัช ทั้งยังมีปากกาไร้แบตเตอรี่
และสายคล้องปากกาที่ใช้
สะดวกด้วย

จอพร้อมปากกาแบบปรับได้ที่
คุ้มค่าของเราให้คุณครูมีหน้า
จอที่สองขนาดใหญ่ 13.3 นิ้วที่
สามารถพกพาได้ และมีความ
ละเอียดหน้าจอระดับ Full HD
แรงเสียดทานบนพื้นผิวอย่าง
เป็นธรรมชาติทำ�ให้รู้สึกเหมือน
กำ�ลังเขียนลงบนกระดาษ
จริง และมาพร้อมปากกาไร้
แบตเตอรี่

จอพร้อมปากกาแบบพรีเมียมที่
มีหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วนี้เหมาะ
สำ�หรับใช้งานในห้องเรียนที่มี
บรรยากาศวุ่นวายและในสภาพ
แวดล้อมที่จัดการเรียนการ
สอนทางไกลอย่างยิ่ง อีกทั้งมี
จอภาพป้องกันการสะท้อนที่มี
ความละเอียดระดับ Full HD มี
ปากกาดิจิตอล ที่ยึด VESA และ
ขาตั้งที่สามารถเลือกใช้หาก
ต้องการได้อีกด้วย

จอพร้อมปากกาชั้นนำ�ของ
วงการที่มีจอภาพขนาด 22
นิ้วพร้อมความละเอียดระดับ
Full HD ของเรานี้ได้รับ
การออกแบบให้สามารถใช้
แทนจอภาพมาตรฐานได้ มี
คุณสมบัติครบครันพร้อมความ
แม่นยำ�สูง มีปากกาไร้แบตเตอรี่
และขาตั้งแบบปรับได้

จอพร้อมปากกาที่มีจอภาพ HD
ขนาด 24 นิ้วนี้ได้รับการออกแบบ
มาเพื่อใช้จัดการสอนแบบดิจิตอล
ได้อย่างสะดวกสบายด้วยพื้นที่
สำ�หรับเขียนที่กว้างที่สุด เอาต์พุต
วิดีโอ และปากกาไร้แบตเตอรี่
ของเรา เลือก DTH-2452 เพื่อ
ใช้ฟังก์ชันมัลติทัชเพิ่มเติมพร้อม
การนำ�ทางที่ใช้งานง่าย
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ช่องใส่ปากกา

DTU-1141B
จอพร้อมปากกาทีม
่ จ
ี อภาพ Full HD ขนาด 10 นิว้ แสนกะทัดรัดของเราใช้งานผ่านการ
เชือ
่ มต่อ USB ธรรมดา โดยไม่ตอ
้ งใช้ทช
่ี าร์จ AC และปากกายังเป็นแบบไร้แบตเตอรี่
ด้วย จึงเหมาะสำ�หรับการเปลีย
่ นสถานทีเ่ รียนไปตามทีต
่ า่ งๆ
คุณสมบัติสำ�คัญและจุดเด่น

เหมาะสำ�หรับ

• ดีไซน์แบบพกพาได้
จอพร้อมปากกาน้ำ�หนักเบานี้สามารถนำ�ติดตัว
ไปยังห้องเรียนต่างๆ ได้สะดวกและเก็บเข้าที่ได้
ง่าย

การเปลี่ยนสถานที่เรียนตามความต้องการ
DTU-1141B สามารถเสียบเข้ากับพอร์ต USB
ได้สะดวก ช่วยให้คุณครูสลับสถานที่สอนไป
มาระหว่างห้องเรียนกับโฮมออฟฟิศได้คล่อง
ตัว ดีไซน์กะทัดรัดและน้ำ�หนักเบา ทำ�ให้เก็บได้
สะดวกอีกด้วย

• ใช้งานง่าย
ใช้สายเชื่อมต่อเพียงเส้นเดียว ติดตั้งไม่ยุ่งยาก
และไม่จำ�เป็นต้องใช้ที่ชาร์จ AC
• หมึกที่มีความแม่นยำ�
หน้าจอขนาดกะทัดรัดนี้ทำ�ให้หมึกดิจิตอลมี
ความแม่นยำ� และไม่ต้องมีการสอบเทียบเครื่อง
มือวัดใหม่

นอกจากนี้คุณครูยังสามารถวาดรูป เขียน และ
จดบันทึกลงบนหน้าจอ LCD ความละเอียดแบบ
Full HD ขนาด 10 นิ้วได้โดยตรง หากต้องการ
เพิ่มคำ�อธิบายประกอบลงในสไลด์ภาพ และ
หมึกดิจิตอลก็ทำ�ให้เนื้อหาบทเรียนดูน่าดึงดูดใจ
เกิดปฏิสัมพันธ์ และทำ�ให้ครูผู้สอนได้สบตากับ
นักเรียนอย่างเต็มที่

 อสี LCD ทัชสกรีนขนาด 10.1
จ
นิ้ว ความละเอียดระดับ Full HD
(1920x1080)

 xpressKey
E
เปิดใช้งานด้วยสัมผัส 4 จุด

 ายคล้อง
ส
ปากกา
ยาว 50 ซม.

 ่ายไฟผ่าน
จ
สาย Micro USB พร้อมฝาครอบ
สำ�หรับล็อกขั้วต่อ
เทคโนโลยีไร้สายมีสิทธิบัตร
ปากกาไร้แบตเตอรี่
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DTH-1152

 ่องแนวตั้ง 1 ช่อง
ช
ช่องใส่ปากกา 1 ช่อง

จอพร้อมปากกาขนาดกะทัดรัดทีม
่ จ
ี อทัชสกรีน Full HD ขนาด 10 นิว้ ให้ผส
ู้ อนมีหน้า
จอทีส
่ องแบบใช้หมึกดิจต
ิ อลทีส
่ ามารถเขียน วาดรูป และเพิม
่ คำ�อธิบายประกอบได้
อย่างแม่นยำ�
คุณสมบัติสำ�คัญและจุดเด่น

เหมาะสำ�หรับ

• ความสามารถแบบทัชสกรีน
ใช้งานส่วนต่างๆ ได้สะดวกง่ายดายด้วยการซูม
และเลื่อนเมนูแบบมัลติทัช

เมื่อต้องใช้พื้นที่ทำ�งานเพิ่มขึ้น
ครูผู้สอนสามารถต่อจอพร้อมปากกา DTH-1152
เข้ากับอุปกรณ์ที่มีได้ และเขียนคำ�อธิบายเพิ่ม
เติมลงบนจอ Full HD ขนาด 10 นิ้วโดยตรงด้วย
หมึกดิจิตอล เพื่อให้เนื้อหาบทเรียนดึงดูดความ
สนใจและสร้างการมีส่วนร่วม

• ใช้งานได้ยืดหยุ่น
สามารถใช้งานได้ทั้งโหมดแนวตั้งและแนวนอน
เพื่อให้เหมาะกับซอฟต์แวร์และสถานที่จัดการ
สอน
• ดีไซน์ทนทาน
พื้นผิวเสริมความแข็งแรงและทนต่อการกะเทาะ
ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานเป็นประจำ�
ทุกวันและจัดเก็บได้ง่าย

ดีไซน์กะทัดรัดและน้ำ�หนักเบาให้ความยืดหยุ่น
ในการเพิ่มข้อมูลทั้งโดยการสัมผัสและใช้
ปากกา พร้อมทั้งมีสายคล้องปากกาที่ช่วยเก็บ
ปากกาไร้แบตเตอรี่ไว้ด้วยกันกับหน้าจอ
เมือ
่ นำ�มาใช้งานเสริมร่วมกับอุปกรณ์ในห้องเรียน
จะทำ�ให้มีพื้นที่สำ�หรับทำ�งานเพิ่มขึ้น โดยมีทั้ง
หน้าจอที่สองที่ไม่ซับซ้อนและการนำ�ทางระบบ
สัมผัสที่ใช้งานง่าย

 อสี LCD ขนาด 10.1 นิ้ว
จ
ความละเอียดระดับ Full HD
(1920x1080)
 ายคล้อง
ส
ปากกา
ยาว 50 ซม.

 ายแบบ 3-in-1 สำ�หรับ
ส
จ่ายไฟ ใช้เป็นสาย HDMI
และ USB

เทคโนโลยีไร้สายมีสิทธิบัตร
ปากกาไร้แบตเตอรี่
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เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ Android ที่เข้ากันได้
เครื่องใดก็ได้แบบไม่ยุ่งยาก

Wacom One
จอพร้อมปากกาคุม
้ ค่าแก่การลงทุนทีใ่ ห้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนเขียนลงบนกระดาษจริง มา
พร้อมจอความละเอียดระดับ Full HD ขนาด 13.3 นิว้ และปากกาไร้แบตเตอรี่

คุณสมบัติสำ�คัญและจุดเด่น

เหมาะสำ�หรับ

• หน้าจอขนาดใหญ่
หน้าจอความละเอียด Full HD ขนาด 13 นิ้ว
ทำ�ให้มีพื้นที่สำ�หรับเขียนคำ�อธิบายเพิ่มและวาด
รูปได้อีกเหลือเฟือ

การเรียนการสอนทางไกลและในชั้นเรียน
ครูผู้สอนสามารถนำ�มาใช้ในห้องเรียนเพื่อ
เพิ่มภาพวาดแบบละเอียดและคำ�อธิบายเพิ่ม
เติมด้วยหมึกดิจิตอลลงในเนื้อหาผ่านหน้าจอ
ความละเอียด Full HD ขนาดใหญ่ 13 นิ้วของ
Wacom ได้โดยตรง ขณะที่ผู้เรียนผ่านระบบ
ทางไกลก็สามารถดูวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า
หรือเข้าเรียนในชั้นเรียนแบบสอนสดโดยใช้
ซอฟต์แวร์สำ�หรับการประชุมทางไกล (video
conferencing) ได้

• ให้ความรู้สึกสมจริง
คุณสมบัติแรงเสียดทานบนพื้นผิวอย่างเป็น
ธรรมชาติที่ให้คุณครูรู้สึกราวกับกำ�ลังเขียนลง
บนกระดาษจริงๆ
• หมึกดิจิตอล
การเขียนด้วยหมึกดิจิตอลที่มีความละเอียด
จะช่วยเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอนและงานนำ�
เสนอไปถนัดตา

 อสี LCD ขนาด 13.3 นิ้ว
จ
ความละเอียดระดับ Full HD
(1920x1080)

เพียงเสียบสายแล้วเปิด Wacom One ไป
พร้อมกับเดสก์ท็อป โน้ตบุ๊ค หรือแม้แต่อุปกรณ์
Android ที่ใช้ร่วมกันได้ เพื่อสร้างทางเลือกใน
การสอนที่ยืดหยุ่น

 ากกาวาดภาพ
ป
ไร้แบตเตอรี่ที่มีรูปร่างหน้าตาและ
ความรู้สึกขณะใช้
เหมือนปากกาจริง

 คนวาสที่เหมือนกระดาษ
แ
แรงเสียดทานบนพื้นผิว
หน้าจอให้ความรู้สึกเหมือน
กระดาษ
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 ำ�แหน่งปุ่ม
ต
เปิดและปิด

Cintiq 16

 อสี LCD ขนาด 15.6 นิ้ว
จ
ความละเอียดระดับ Full HD
(1920x1080)

Cintiq 16 ของเราเป็นจอพร้อมปากกาพรีเมียมทีม
่ ห
ี น้าจอ Full HD ขนาด 15.6 นิว้
และมีคณ
ุ สมบัตป
ิ อ
้ งกันการสะท้อน พร้อมด้วยปากกาดิจต
ิ อลไร้แบตเตอรี่ และขาตัง้
พับได้ส�ำ หรับปรับองศาของหน้าจอ
คุณสมบัติสำ�คัญและจุดเด่น

เหมาะสำ�หรับ

• ขนาดจอ
หน้าจอป้องกันการสะท้อนขนาดใหญ่ทำ�ให้
คุณครูมีพื้นที่ทำ�งานเพิ่มขึ้นเหลือเฟือ

ชั้นเรียนขนาดเล็ก
Cintiq 16 เป็นทางเลือกแบบพบกันครึ่งทาง
ระหว่างการมีหน้าจอขนาดใหญ่และการมีพื้นที่
ทำ�งานจำ�กัด

• ใช้งานได้ยืดหยุ่น
ดูเอกสารแบบเต็มจออย่างสบายตาในโหมด
แนวตั้งและแนวนอน
• ให้ความรู้สึกสมจริง
เมื่อใช้ปากกาไร้แบตเตอรี่ จะรู้สึกเหมือนกำ�ลัง
ขีดเขียนลงบนกระดาษจริง

 ี่ใส่ปากกา
ท
แบบถอดได้ที่สามารถติดไว้
ด้านซ้ายหรือขวาก็ได้

ครูผู้สอนสามารถเพิ่มสไลด์คำ�อธิบายประกอบ
บทเรียน ปรับแต่งเนื้อหา และใส่ข้อเสนอแนะ
ลงในผลงานของนักเรียนได้โดยใช้หน้าจอ
Full HD ขนาด 15.6 นิ้ว นอกจากนี้ยังสามารถ
ใช้หมึกดิจิตอลที่มีความละเอียดเขียนลงไปบน
พื้นที่กระดานไวท์บอร์ดสำ�หรับใช้ร่วมกันเพื่อ
สร้างโปรเจ็กต์เป็นกลุ่มได้ด้วย
 าพับได้
ข
ให้สอดคล้องกับ
หลักสรีรศาสตร์
 ริเวณสำ�หรับ
บ
รองฝ่ามือได้อย่าง
สบาย
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 ำ�แหน่งปุ่ม
ต
เปิดและปิด

Cintiq 22
จอพร้อมปากกาชัน
้ นำ�ของวงการทีม
่ จ
ี อภาพขนาด 22 นิว้ พร้อมความละเอียดระดับ
Full HD ของเรามีขาตัง้ ปรับระดับได้ ครูผส
ู้ อนจึงมีหน้าจอทำ�งานขนาดใหญ่ทม
่ี ค
ี วาม
แม่นยำ�ไว้ขด
ี เขียนได้อย่างสบาย
คุณสมบัติสำ�คัญและจุดเด่น

เหมาะสำ�หรับ

• พื้นที่หน้าจอกว้าง
พื้นที่หน้าจอกว้างขวางให้คุณครูมีพื้นที่ทำ�งาน
ได้สบายๆ

การสอนแบบผสมผสาน
การเพิ่มคำ�อธิบายด้วยหมึกดิจิตอลช่วยให้
นักเรียนสามารถทำ�งานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องให้ครูผู้สอนคอยกำ�กับดูแล
จึงเหมาะสำ�หรับเวลาที่จัดการเรียนการสอน
ตามสถานที่ต่างๆ มากกว่าหนึ่งแห่ง

• ใช้งานได้ยืดหยุ่น
ใช้ขาตั้งปรับระดับได้ หรือใช้ร่วมกับแขนหรือ
แท่นวางที่ถูกหลักสรีรศาสตร์อื่นๆ
• หมึกดิจิตอล
ปากกาไร้แบตเตอรี่ที่ไวต่อแรงกดช่วยให้เขียน
และวาดภาพได้ละเอียดแม่นยำ�

 อสี LCD ขนาด 21.5 นิ้ว
จ
ความละเอียดระดับ Full HD
(1920x1080)

 ี่ใส่ปากกา
ท
แบบถอดได้ที่สามารถติดไว้
ด้านซ้ายหรือขวาก็ได้

คุณยังสามารถใช้หน้าจอ Full HD ขนาดใหญ่
22 นิ้วในการจัดทำ�เนื้อหาวิดีโอคุณภาพสูงเพื่อ
ใช้สำ�หรับระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและ
นอกห้องเรียนได้
 าตั้งปรับระดับได้
ข
(16-82 องศา)
 ริเวณสำ�หรับ
บ
รองฝ่ามือได้อย่าง
สบาย
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DTK-2451 / DTH-2452
 ินพุต/เอาต์พุตวิดีโอ DVI
อ
เพื่อรองรับทั้งการเชื่อมต่อแบบ
อะนาล็อกและดิจิตอล

หน้าจอ Full HD ขนาดใหญ่ 24 นิว้ ของเราให้ผส
ู้ อนสามารถแสดงเนือ
้ หาขนาด A4
จำ�นวนสองหน้าไว้ขา้ งกันได้ ทัง้ ยังมีเอาต์พต
ุ วิดโี อ ขาตัง้ ทีป
่ รับระดับได้มาก และ
ปากกาไร้แบตเตอรีท
่ ม
่ี ค
ี วามแม่นยำ�
คุณสมบัติสำ�คัญและจุดเด่น

เหมาะสำ�หรับ

• พื้นที่หน้าจอกว้างที่สุด
พื้นที่ใช้งานกว้างขวางให้คุณครูมีพื้นที่ทำ�งาน
ได้สบายๆ

ห้องบรรยาย
DTK-2451 และ DTK-2452 เป็นอุปกรณ์เสริมที่
เหมาะสำ�หรับการบรรยายเนื้อหาในหอประชุมหรือ
ห้องเรียนขนาดใหญ่อย่างยิ่ง โดยสามารถใช้ขา
ตั้งหน้าจอ หรือติดเข้ากับแขนหรือแท่นวางที่ถูก
หลักสรีรศาสตร์อื่นๆ ได้

• ตัวเลือกการแสดงผลตามต้องการ
รองรับทั้งการเชื่อมต่อแบบอะนาล็อกและ
ดิจิตอล พร้อมด้วยอินพุต/เอาต์พุตวิดีโอ DVI
• ใช้งานได้แบบมัลติทัช
เลือก DTK-2452 สำ�หรับการนำ�ทางที่ใช้งาน
ง่ายพร้อมฟังก์ชันมัลติทัช

เทคโนโลยีไร้สายมีสิทธิบัตร
ปากกาไร้แบตเตอรี่

ด้วยเอาต์พอร์ตวิดีโอและการเชื่อมต่อที่เป็นไป
ตาม HDCP ผู้เรียนจึงสามารถดูคำ�อธิบายประกอบ
ที่ใช้หมึกดิจิตอลในงานนำ�เสนอซึ่งแสดงผ่าน
ทางโปรเจคเตอร์ได้ เลือก DTK-2452 เพื่อใช้
ฟังก์ชันมัลติทัชเพิ่มเติมพร้อมเมนูลักษณะท่าทาง
นิ้ว (touch gestures) ที่ทำ�ให้ใช้งานส่วนต่างๆ
ได้ง่าย

 อสี LCD ขนาด 24 นิ้ว
จ
ความละเอียดระดับ Full HD
(1920x1080)

 ี่ใส่ปากกา
ท
แบบถอดได้ที่สามารถติดไว้
ด้านซ้ายหรือขวาก็ได้
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Wacom
แท็บเล็ตปากกา
แท็บเล็ตปากกาเป็นวิธเี พิม
่ หมึกดิจต
ิ อลสำ�หรับการใช้งานในห้องเรียนในราคาประหยัด แท็บเล็ตทีใ่ ช้งานได้กบ
ั ซอฟต์แวร์หลายประเภทของเราสามารถ
ใช้กบ
ั ระบบจัดการการเรียนรู้ ซอฟต์แวร์ส�ำ หรับการประชุมทางไกล (video conferencing) และโปรแกรมทีไ่ ด้รบ
ั ความนิยมซึง่ มีอยูแ
่ ต่เดิมได้เป็นอย่างดี
จึงเป็นวิธผ
ี นวกประสิทธิภาพการเขียนด้วยมือเข้าไปในการสอนรูปแบบดิจต
ิ อลทีค
่ ม
ุ้ ค่าใช้จา่ ยทีส
่ ด
ุ

ONE BY WACOM S

ONE BY WACOM M

แท็บเล็ตปากกาขนาด 6 นิ้วแสน
กะทัดรัดพร้อมปากกาไร้แบตเตอรี่นี้
เหมาะสำ�หรับพื้นที่ทำ�งานขนาดเล็ก
นักเรียนสามารถเชื่อมต่อแท็บเล็ต
ปากกาเข้ากับอุปกรณ์ของตัวเอง
เมื่อต้องการเข้าถึงพื้นที่สำ�หรับ
ทำ�งานร่วมกันเพื่อดูเนื้อหาบทเรียน
ที่ชวนให้มีส่วนร่วมและน่าสนใจ

แท็บเล็ตปากกาขนาด 8 นิ้วแบบพก
พาได้และมีน้ำ�หนักเบาพร้อมปากกา
ไร้แบตเตอรี่ เหมาะสำ�หรับการใช้งาน
กับจอคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่า
และเป็นเครื่องมือดิจิตอลที่จำ�เป็นต่อ
การเพิ่มคำ�อธิบายประกอบบทเรียน
ลงในเนื้อหาและตรวจการบ้านของ
นักเรียน

WACOM INTUOS S
BLUETOOTH
แท็บเล็ตปากกาขนาด 6 นิ้วนี้น้ำ�
หนักเบา กะทัดรัด และเป็นแบบ
ไร้สาย สามารถเชื่อมต่อผ่าน
Bluetooth โดยไม่ต้องใช้ที่ชาร์จ
AC เป็นแท็บเล็ตปากกาที่เหมาะ
สำ�หรับนักเรียนในการใช้ทำ�งาน
กลุ่มขณะจัดการเรียนรู้แบบทางไกล
และในชั้นเรียน

WACOM INTUOS M
แท็บเล็ตปากกาขนาด 8 นิ้วราคาจับ
ต้องได้ของเราช่วยให้ทั้งคุณครูและ
นักเรียนสามารถเขียนโดยใช้หมึก
ดิจิตอลได้อย่างละเอียดแม่นยำ�ขึ้น
กว่าการใช้เมาส์หรือสไตลัสหัวยาง
และคุณครูสามารถถอดแท็บเล็ต
ปากกาเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์และ
โต้ตอบกับนักเรียนขณะที่สอนไป
ด้วยได้

WACOM INTUOS M
BLUETOOTH
แท็บเล็ตปากกาไร้สายขนาด 8 นิ้ว
นี้เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth โดยไม่
ต้องใช้ที่ชาร์จ AC ทั้งยังพกพาได้
และน้ำ�หนักเบา คุณครูจึงสามารถ
ใช้งานขณะที่เดินไปรอบชั้นเรียนได้
และมีพื้นที่สำ�หรับเขียนกว้างด้วย
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One by Wacom S / M

ใช้ได้ทั้งมือซ้ายและขวา
ให้ความรู้สึกเหมือนใช้
ปากกาเขียนบนกระดาษจริง

One by Wacom เป็นแท็บเล็ตปากกาทีร่ าคาเป็นมิตรทีส
่ ด
ุ ของเรา มีทง้ั ขนาด 6 และ 8
นิว้ ให้คณ
ุ ครูและนักเรียนเลือกใช้ และด้วยความทีม
่ ด
ี ไี ซน์แบบพกพาได้และน้�ำ หนักเบา
จึงเหมาะสำ�หรับพืน
้ ทีจ
่ �ำ กัดและเมือ
่ จัดพืน
้ ทีน
่ ง่ั ในชัน
้ เรียนแบบยืดหยุน
่
คุณสมบัติสำ�คัญและจุดเด่น

เหมาะสำ�หรับ

• ดีไซน์แบบพกพาได้
ดีไซน์เพรียวบางและน้ำ�หนักเบาของแท็บเล็ตที่
แข็งแรงทนทานรุ่นนี้ทำ�ให้ถือไปมาระหว่างบ้าน
กับที่ทำ�งานได้สะดวก

การทำ�งานร่วมกันของนักเรียน
ระหว่างที่มีการเรียนการสอน นักเรียนและ
คุณครูสามารถใช้แท็บเล็ตปากกา One by
Wacom ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่านสาย USB
ในการทำ�งานร่วมกันบนพื้นที่กระดานไวท์บอร์ด
ดิจิตอลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่างๆ

• เทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง
ดีไซน์ที่กะทัดรัดและทนทานทำ�ให้ One by
Wacom เป็นตัวเลือกการใช้งานที่มีประโยชน์
สำ�หรับนักเรียน
• เหมาะสำ�หรับนักเรียน
แท็บเล็ตปากการาคาไม่แพงนี้ช่วยให้นักเรียน
สามารถมีส่วนร่วมและทำ�งานร่วมกันขณะเรียน
หนังสือ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ

นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถจดไอเดียและตอบ
คำ�ถามโดยใช้หมึกดิจิตอลขณะกำ�ลังเรียนอยู่
เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน เนื้อหา
บทเรียนจึงมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและกระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น ไม่ได้เป็นการเรียนรู้
แบบตั้งรับเพียงอย่างเดียว

จ่ายไฟผ่าน Micro USB
เทคโนโลยีไร้สายมีสิทธิบัตร
ปากกาไร้แบตเตอรี่
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Wacom Intuos S Bluetooth /
M / M Bluetooth

 luetooth
B
ไร้สาย
ใช้ได้ทั้งมือซ้ายและขวา

Wacom Intuos ของเรามีทง้ั ขนาด 6 นิว้ และ 8 นิว้ ให้เลือกใช้ โดยมีพน
้ื ทีส
่ �ำ หรับ
เขียนทีก
่ ว้างแบบขอบจรดขอบ รุน
่ คัดสรรมีการเชือ
่ มต่อด้วย Bluetooth เพิม
่ เติมจาก
การใช้สาย USB
คุณสมบัติสำ�คัญและจุดเด่น

เหมาะสำ�หรับ

• มีแบบไร้สายให้เลือกใช้
จะใช้การเชื่อมต่อด้วยสาย USB ธรรมดา หรือ
เลือก Intuos S Bluetooth/M Bluetooth
เพื่อเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth แบบไร้สายก็ได้

การเพิ่มคำ�อธิบายบทเรียนลงในเนื้อหา
คุณครูสามารถเชื่อมต่อ Wacom Intuos เข้า
กับอุปกรณ์ด้วยสาย USB หรือการเชื่อมต่อ
Bluetooth เพื่อจัดเตรียมและแก้ไขเนื้อหาที่
ใช้ในบทเรียนได้ โดยการเขียน วาดภาพ และ
เพิ่มคำ�อธิบายลงในซอฟต์แวร์ที่คุ้นเคย รวมถึง
ในสไลด์ภาพ ไฟล์ PDF และพื้นที่กระดานไวท์
บอร์ดดิจิตอลทั้งก่อนเวลาสอนและในขณะที่
สอน

• เดินสอนได้ทั่วถึง
การเชื่อมต่อ Bluetooth ทำ�ให้คุณครูสามารถ
เดินไปรอบๆ ห้องเรียนพร้อมกับถือแท็บเล็ตไป
ด้วยเพื่อคอยช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนได้
• ดีไซน์แบบพกพาได้
แท็บเล็ตปากกาที่น้ำ�หนักเบาและทนทานนี้
สามารถนำ�ติดตัวไปยังห้องเรียนต่างๆ ได้สะดวก
และเก็บเข้าที่ได้ง่าย

นอกจากนี้เวลาตรวจงานก็สามารถเขียนลง
ไปบนชิ้นงานของนักเรียนได้โดยตรง ทำ�ให้
นักเรียนทราบว่าต้องปรับปรุงจุดใดบ้าง ซึ่งงาน
ของนักเรียนสามารถส่งและจัดเก็บในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเขียนข้อชี้แนะเพิ่มเติม
ด้วยหมึกดิจิตอลได้

จ่ายไฟผ่าน USB
เทคโนโลยีไร้สายมีสิทธิบัตร
ปากกาไร้แบตเตอรี่
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สมาร์ทแพด
Bamboo
สมาร์ทแพดช่วยให้ครูผส
ู้ อนสามารถเขียนลงบนกระดาษได้ทก
ุ แบบไม่วา่ จะเป็นขณะนัง่ อยูท
่ โ่ี ต๊ะทำ�งาน
หรือขณะเดินไปรอบๆ ชัน
้ เรียน โดยใช้การเชือ
่ มต่อ Bluetooth เพือ
่ เปลีย
่ นสิง่ ทีจ
่ ดบันทึกให้อยูใ่ นรูป
แบบหมึกดิจต
ิ อล และทำ�ให้ขอ
้ มูลทีแ
่ ปลงให้อยูใ่ นรูปแบบดิจต
ิ อลเรียบร้อยแล้วนัน
้ ปรากฏขึน
้ ใน PC หรือ
อุปกรณ์มอ
ื ถือขณะทีส
่ อนได้

BAMBOO SLATE L (A4)

BAMBOO FOLIO L (ขนาด A4 พร้อมเคสหุ้มรอง)

สมาร์ทแพดขนาดใหญ่เท่ากระดาษ A4 พร้อมปากกาลูกลื่นของเรา
น้ำ�หนักเบาและมีการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth ทำ�ให้คุณครูสามารถ
เขียนและวาดภาพขณะที่เดินไปรอบๆ ห้องเรียนได้ และมีการแสดง
ผลบนหน้าจอแบบเรียลไทม์

สมาร์ทแพดขนาดใหญ่เท่ากระดาษ A4 ของเรามีเคสหุ้มรองในตัว
และมีปากกา Wacom Ballpoint Pen ให้ด้วย อีกทั้งแปลงโน้ตที่จด
ด้วยมือและภาพสเก็ตช์ให้เป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อแสดงบนหน้าจอที่
เชื่อมต่อไว้แบบเรียลไทม์
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Bamboo Slate L

ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

Bluetooth
ไร้สาย

สมาร์ทแพท Bamboo Slate ของเราให้คณ
ุ ครูสามารถเขียนลงบนกระดาษได้ทก
ุ
ชนิดโดยใช้ปากกา Wacom Ballpoint Pen โดยโน้ตทีจ
่ ดด้วยมือและภาพสเก็ตช์จะ
ถูกแปลงเป็นหมึกดิจต
ิ อลในทันทีเพียงกดปุม
่ ครัง้ เดียว
คุณสมบัติสำ�คัญและจุดเด่น

เหมาะสำ�หรับ

• เลือกขนาดได้ตามต้องการ
Bamboo Slate มีขนาด A5 และ A4 ให้เลือก
ตามความต้องการของคุณครูแต่ละคน

ร่างไอเดียและวางแผนเนื้อหาบทเรียน
คุณครูสามารถเขียนแผนการสอน ร่าง
แผนผัง และระดมความคิดลงบนกระดาษ
จริงโดยใช้ปากกา Wacom Ballpoint Pen
บนสมาร์ทแพด Bamboo Slate ได้ รุ่น
ขนาด A5 น้ำ�หนักเบาและกะทัดรัด ส่วนสมา
ร์ทแพดขนาด A4 มีพื้นที่สำ�หรับเขียนค่อน
ข้างกว้าง

• หมึกดิจิตอล
แปลงโน้ตที่เขียนด้วยมือให้เป็นหมึกดิจิตอลใน
พริบตาโดยไม่ต้องพิมพ์ขึ้นใหม่เลย
• ดีไซน์ตอบสนองไว
สมาร์ทแพดของเราตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงแรงกดและการเขียนเพียงเล็กน้อย
แม้เป็นแรงกดผ่านกระดาษ 80 แผ่นก็ตาม

เมื่อใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth โน้ตที่เขียน
ด้วยมือจะถูกบันทึกในรูปแบบหมึกดิจิตอล
อย่างแม่นยำ� นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถแชร์
และจัดหมวดหมู่โน้ตได้โดยใช้คุณสมบัติการ
ใส่แท็กแบบเฉพาะตัวของเรา และแสดงผล
บนหน้าจอที่เชื่อมต่อไว้แบบเรียลไทม์

 ิงค์
ซ
เพียงกดปุ่มครั้งเดียว
หน้าข้อมูลก็จะไปปรากฏใน
อุปกรณ์ของคุณ

ใช้หมึกจริง
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Bamboo Folio L
 luetooth
B
ไร้สาย

ใ ช้ได้กับ
กระดาษทุกชนิด

สมาร์ทแพด Bamboo Folio มีขนาด A5 และ A4 ให้เลือก และมีเคสหุม
้ รองสำ�หรับ
ปกป้องในตัว พร้อมด้วยปากกา Wacom Ballpoint Pen ครบครัน โน้ตทีจ
่ ดด้วยมือ
จะถูกแปลงเป็นหมึกดิจต
ิ อลโดยใช้การเชือ
่ มต่อ Bluetooth

คุณสมบัติสำ�คัญและจุดเด่น

เหมาะสำ�หรับ

• ใช้ได้กับกระดาษทุกชนิด
สมาร์ทแพด Bamboo สามารถแยกแยะสไตล์
การเขียนเฉพาะตัวบนกระดาษทุกชนิด

• ให้คำ�ชี้แนะแก่นักเรียนได้ทันที
ด้วยดีไซน์แบบไร้สาย คุณครูจึงถือ Bamboo
Folio ไปรอบๆ ห้องเรียนได้ เพื่อจดบันทึกจุด
ที่นักเรียนมักเข้าใจผิด ติดตามความก้าวหน้า
ของนักเรียน และบันทึกประเด็นที่สอนเพื่อนำ�มา
หารือกับทั้งชั้นเรียน

• ใช้งานได้ยืดหยุ่น
ครูผู้สอนสามารถเดินไปรอบๆ ห้องเรียนพร้อม
กับจดโน้ตและแสดงผลบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
แบบเรียลไทม์ได้
• เคสหุ้มรองให้การปกป้อง
เก็บโน้ตให้ปลอดภัยด้วยเคสหุ้มรองในตัวที่ช่วย
ปกป้องกระดาษจดบันทึก และจัดเก็บได้ง่าย
เมื่อไม่ได้ใช้งาน

ไม่เพียงเท่านั้น โน้ตที่จดด้วยมือจะถูกแปลง
เป็นหมึกดิจิตอลอย่างแม่นยำ� และแสดงผลบน
PC ในห้องเรียนแบบเรียลไทม์สำ�หรับแก้ไขเพิ่ม
เติมหรือแชร์ต่อ

เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ที่สามารถเข้า
กันได้ทุกรุ่น

 ากกาลูกลื่น
ป
พร้อมตลับหมึกที่ถอด
เปลี่ยนได้
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