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คํ านํ า

 หนังสือ “หลากหลายวิธีกับการใช ICT เพือ่การเรียนการสอน” เปนการรวบรวมผลการ
นํ าเสนอรูปแบบ และวิธีการใช ICT เพื่อการเรียนการสอน และการบริหารของผูบริหาร ครู และ
คณาจารยสวนหน่ึงท่ีไดมีการลงมือปฏิบัติจริง และประสบความสํ าเร็จมาแลวในระดับหน่ึง ที่ได 
นํ าเสนอตอสาธารณชนในงาน “ปฏิรูปการศึกษา กาวหนาสูปท่ี ๓” ในระหวางวันท่ี 17-19 
สิงหาคม 2544  ณ  ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ

 การนํ าเสนอดังกลาวไดรับความสนใจจากคณาจารยโรงเรียนตาง ๆ ตลอดจนผูเรียน
และประชาชนท่ัวไปอยางมากมายเกินความคาดหมาย จึงนํ ามาสูความคิดท่ีจะประมวลประสบ
การณของสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมการใช ICT เพื่อการเรียนการสอนเหลาน้ีไวในรูปของ
เอกสารเพื่อเผยแพร และเปนบทเรียนสํ าหรับสถานศึกษาอ่ืนท่ีสนใจการใช ICT เพือ่การเรียน
การสอน และการบริหาร ไดศึกษาและนํ าไปประยุกตใชตอไป

 สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ด ําเนินการคนหาครู อาจารย และสถาน
ศึกษาที่มีนวัตกรรมทางการเรียนการสอน และการบริหารท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศในคร้ังน้ีได 
โดย 1) ประสานงานกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซ่ึง 
ขณะน้ันอยูระหวางการวิจัยกรณีศึกษาเฉพาะรายในโรงเรียนท่ีมีนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการ SITES (The Second Information Technology in 
Education Study) ชวงท่ี 2 ซ่ึงเปนโครงการของสมาคมนานาชาติเพ่ือการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา (IEA : The International Association for the Evaluation of Education 
Achievement) 2) จัดทํ าประกาศเชิญชวนเผยแพรในการสัมมนาวชิาการตาง ๆ 3) คัดเลือก 
สถานศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ซ่ึงประสบความสํ าเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่ใช
ทฤษฎีกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีใหความสํ าคัญตอการใช 
ICT เพื่อการแสวงหาความรู และการสรางวิธีการเรียนรูของผูเรียน และ 4) ติดตามผลงานของ
คณาจารยในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาตาง ๆ

 การคนหาสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมทางการเรียนการสอนท่ีใช ICT นอกจากจะทํ าให 
สํ านักงานฯ ไดรูปแบบของการใช ICT เพื่อการเรียนการสอนทุกระดับ ตั้งแตระดับประถมศึกษา 
ถึงระดับอุดมศึกษาแลว ยังทํ าใหไดขอสรุปที่สํ าคัญประการหน่ึงคือ ปจจัยท่ีมีผลตอความย่ังยืน
และการขยายผลของนวัตกรรมคือ การสอดประสานกันอยางลงตัวระหวางการสนับสนุนของ 
ผูบริหาร และความต้ังใจจริงของครูอาจารยท่ีจะใช ICT เพื่อการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ
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 สํ านักงานฯ ขอขอบคุณ สสวท. ท่ีมีสวนชวยในการคนหาโรงเรียนท่ีมีนวัตกรรมการ
เรียนการสอนท่ีใช ICT และขอขอบคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดคิดคน และพัฒนารูปแบบการใช 
ICT เพื่อการเรียนการสอน และการบริหาร ซ่ึงมีผลใหเกิดพลังตอการเรียนรูของผูเรียน

 สํ านักงานฯ หวังเปนอยางย่ิงวา หนังสือฉบับน้ีจะมีสวนชวยกระตุนใหเกิดการสรางสรรค
วิธีการใช ICT รูปแบบใหม ๆ มีสถานศึกษา คณาจารย และผูสนใจหันมาเห็นความสํ าคญั  
รวมกันสรางและใชกันไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนหลากหลายวิธีของ
การใช ICT จะเปนประเด็นเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูบริหาร ครู และผูเรียน ท่ีใช ICT
เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพย่ิง ๆ ข้ึนไป

 (นายรุง   แกวแดง)
        เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

      ตุลาคม  2544
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สวนที่ 1
โรงเรียนกับแผน ICT

 ✫   โรงเรียนจิตรลดา
 ✫   โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
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คอมพิวเตอรเด็กประถม รอใหถึงมัธยมก็สายเสียแลว :
กรณีศึกษาโรงเรยีนจิตรลดา

โดย  นางมีนา   รอดคลาย
ผูชวยอาจารยใหญฝายประถมศึกษา

          คอมพิวเตอรถือเปนสื่อนวัตกรรมใหมอยางหน่ึงท่ีมีอายุ
ยังไมถึง 40 ป ความจริงแลวคอมพิวเตอรเพิ่งถือกํ าเนิดขึ้นมาได
ไมนานนี้เอง แตวามีการพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็วมาก จนเปน
แรงฉุดส ําคัญท่ีดึงกระแสโลกเขาสูยุคขอมูลขาวสาร ทุกวินาทีมี
ขอมูลท่ีมีท้ังประโยชนและโทษลองลอย วิ่งไปมาอยูเต็มทองฟา 

เราสามารถทราบขาวสารขอมูลของอีกซีกโลกหนึ่งไดภายในเวลาไมกี่นาที ดวยความสามารถ
ทางเทคโนโลยีท่ีตองใชคอมพิวเตอรเปนสื่อ หลายคนเปนมหาเศรษฐีดวยการมีคอมพิวเตอร 
เกา ๆ ใชเพียงเครื่องเดียวที่บาน ในอนาคตทานสามารถจายคานํ้ า คาไฟ คาโทรศัพท คาหมอ 
จายคาเทอมลกู หรือแมแตสงการบานของลูกไดอยางงายมาก เพียงทานมีเครื่องคอมพิวเตอร
กับการดบัญชีเงินฝากธนาคารเทานั้น
 สิ่งที่ไดกลาวมาขางตนมิไดพูดอยางเกินจริง หลายประเทศที่พัฒนาแลวมีสิ่งเหลานี้เปน
ปกติวิสัยในชีวิตประจํ าวัน หลังจากที่หนุมสาวจดทะเบียนสมรสไดหนึ่งเดือน จะมีตัวอยางของ 
“แพมเพิส” สํ าหรับทารกมาใหครอบครัวนี้ทดลองใช คนวัยทํ างานอายุ 30 ป จะไดรับแผน
โฆษณาขายบานและรถยนต เปนตน สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงขาวสารขอมูลท่ัวไปและท่ี 
เกี่ยวของกับตัวเรามีการถายโอน มีการนํ าไปใชประโยชนมากมายหลายดาน ในขณะเดียวกัน
เราก็ไดรับขอมูลของคนอื่นดวยเชนกัน เทคโนโลยีมีบทบาทมากตอเรื่องเหลานี ้ ในประเทศไทย
ของเราก็คงหลีกเลี่ยงสิ่งเหลานี้ไมพน เพราะเราเปนประเทศเสรี แมจะมีหนี้สินมากสักหนอยก็
ตาม การเตรียมตน เตรียมทรัพยากรบุคคลของเราใหพรอมสํ าหรับอนาคตจึงมีความจํ าเปน
เรงดวน การศึกษานับเปนเครื่องมือสํ าคัญในการพัฒนาคนใหเกิดความรูเทาทันเทคโนโลยี
 หลายปมานี้โรงเรียนสวนใหญในเมืองไทย เร่ิมนํ าคอมพิวเตอรมาใชในโรงเรียนกันมาก
ข้ึน โดยเริ่มใชเพื่อการบริหารและการจัดการกอน เรียกวา Computer Assisted Management
เชน โปรแกรมบริหารระบบเงินเดือน งานธุรการ หองสมุด งานปกครองและอื่น ๆ ตอมาจึงเริ่ม
นํ ามาใชเพือ่การเรียนการสอน เรียกวา คอมพิวเตอรชวยสอน มาจากคํ าในภาษาองักฤษวา 
Computer Assisted Instruction หมายถึง การใชคอมพิวเตอรในการเสนอสิ่งเราใหกับผูเรียน มี
การประเมินการตอบสนองจากผูเรียน ใหการเสริมแรงตามสมควรและเสนอสิ่งเราในลํ าดับตอไป
เมื่อผูเรียนตอบสนองสิ่งเราไดตรงตามจุดประสงคที่ตั้งไว สมัยกอนรัฐบาลมีนโยบายใหโรงเรียน
ตาง ๆ สนับสนุนการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมากข้ึน แตติดขัดดาน
งบประมาณเปนสํ าคัญ ปจจุบันคอมพิวเตอรมีราคาถูกลงมาก หลายสถานศึกษาใชคอมพิวเตอร
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เปนเครื่องมือในการดึงดูดความสนใจผูปกครองใหพานักเรียนมาเรียนในโรงเรียนของตนมากขึ้น 
แตก็ติดปญหาอีกวา มีเครื่องคอมพิวเตอรแลวไมรูจะสอนอะไรใหกับนักเรียน หรือไมรูวาจะนํ า
มาประยุกตใชในการสอนในรายวิชาของตนเองอยางไร สิ่งเหลานี้นาเปนหวง และยังไมมีผูใดเขา
มาดูแลรับผิดชอบอยางจริงจัง ท่ีเปนเชนน้ันอาจเปนเพราะวา ครูรุนปจจุบันยังไมมีแนวทาง
ความรูในการนํ าสื่อ IT (Information Technology) มาใชอยางเพียงพอ จึงทํ าใหเกิดความลังเล 
และสอนนักเรียนในโปรแกรมที่ครูสามารถใชไดเทานั้น อยางที่เรียกวา “ครูรูโปรแกรมไหนก็
สอนโปรแกรมน้ันใหเด็ก” ทุกวันน้ีทุกคนตางลองผิดลองถูก เราจึงเห็นหลายโรงเรียนสอน 
MS-Excel สอน Windows 95 ใหกับนักเรียน ป.1 ซึ่งในความเปนจริงเม่ือเด็กคนนี้โตขึ้นถึง 
ช้ันประถม 6 อาจไมมี Windows 98, Windows 2000 ในโลกนี้แลวก็ได เพราะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรน้ันเปลี่ยนแปลงเร็วมากตลอดเวลาน่ันเอง จากความคิดเหลาน้ีทํ าใหผูบริหาร  
คณะที่ปรึกษา และคณะครูคอมพิวเตอรของโรงเรียนจิตรลดา ไดรวมกันพัฒนาระบบการเรียน
การสอนแบบครบวงจรขึ้นโดยใชระยะเวลานานถึง 5 ป

Chitralada Computer Teaching Model
รูปแบบการสอนวิชาคอมพิวเตอรแบบจิตรลดา

 ตามโมเดลรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร
ดวย 4 หัวขอใหญ คือ

ู
สังคมสวนรวม
รูรักสามัคคี

ม

นักเรียนไดเรียนร
ข

า
คุณครูไดพัฒน
ชาวประชามีสวนรว
องโรงเรียนจิตรลดาน้ัน ประกอบ
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1.  นักเรียนไดเรียนรู
 ในสวนน้ีเปนสวนท่ีสํ าคัญท่ีแสดงใหเห็นภาพของหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร
ของโรงเรียนจิตรลดา ซ่ึงมี 2 ลักษณะ คือ

(1.1) วิชาคอมพิวเตอรศึกษา คือ การเรียนคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาความรูความ
สามารถทางคอมพิวเตอรใหกับผูเรียนเปนสํ าคัญ

(1.2) วิชาคอมพิวเตอรแบบเสริมศึกษา คือ การเรียนการสอนวิชาหลักท่ีใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเขารวมดวย เชน การใชคอมพิวเตอรเสริมภาษาอังกฤษ การใช
คอมพิวเตอรเพื่อสอนวิชาคณิตศาสตร เปนตน

 อยางไรก็ตาม ท้ัง 2 ลักษณะมีความเหมือนกันในดานรูปแบบการสอน ซ่ึงกํ าหนดอัตราสวน
ของเวลาการสอนเปน 10 : 30 : 10 ครูมีเวลาสอน 10 นาที เปนข้ันนํ าเขาและสอนตามแผนการสอน
ท่ีเขียนไว จากน้ันจึงเปนข้ันฝกปฏิบัติการของนักเรียน 30 นาที และครูสรุปปดทายและนักเรียน 
ซักถามอีก 10 นาที รวมท้ังหมดเปนเวลา 1 คาบเรียน จํ านวน 50 นาที
 ในเร่ืองของการสรางหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอรและเลือกซอฟตแวรลงในหลักสูตรน้ัน ก็มี 
ข้ันตอน ดังน้ี

นโยบายของโรงเรียน ธรรมนูญโรงเรียนจิตรลดา
แผนพัฒนาโรงเรียน 3 ป

แผนพัฒนา 3 ป ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
วาดวยเปาหมายการพัฒนาศูนยคอมพิวเตอรเสริมศึกษา

คณะครูผูสอนคอมพิวเตอรสรางหลักสูตรฉบับราง
และเตรียมการนํ าเสนอหลักสูตรตอที่ปรึกษาฯ

คณะผูบริหารและที่ปรึกษาโครงการคอมพิวเตอรเสริมศึกษา
พิจารณาและอนุมัติหลักสูตร

สอนโดยใชหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติ

รายงานสรุปผลการใชหลกัสูตร ปรับปรุงหลักสูตร
และเปลี่ยนหลักสูตรทั้งหมดทุกรอบ 3 ป



6

 หนาท่ีของครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอรอีกอยางหน่ึงก็คือ ตองติดตามความเคลื่อนไหว 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา เพราะเทคโนโลยีเปนสิ่งที่เคลื่อนไหวมิไดหยุด
อยูกับท่ี ครูตองเสาะแสวงหาโปรแกรมที่นาสนใจ และพิจารณาดวยหลักการวาจะสามารถนํ ามา
ใชสอนนักเรียนไดหรือไม จะใชสอนในวิชาใด เมื่อตัดสินใจเลือกซอฟตแวร หรือโปรแกรมทาง
การศึกษาไดแลว ครูยังไมสามารถนํ ามาใชสอนไดในทันที ตามโมเดลการสอนวิชาคอมพวิเตอร
ของโรงเรียนจิตรลดาขางตน กํ าหนดใหครูตองสรางหลักสูตรฉบับรางกอน จากนั้นจึงคิดแผน
การสอนระยะยาวคราว ๆ พิมพตัวอยางผลงานนักเรียนที่คาดวาจะสอนใหนักเรียนสรางสรรค
ออกมาได จากน้ันนํ าเสนอตอที่ประชุมที่ปรึกษา
 การนํ าเสนอหลักสูตรตอที่ประชุม ครูตองแสดงใหเห็นเหตุผลที่เลือกใชโปรแกรมนั้น ๆ  
ในการสอน ครูตองตอบที่ประชุมใหไดวา ใชโปรแกรมอะไร ทํ าไมถึงเลือกใชโปรแกรมนี้ ใชสอน
แลวนักเรียนไดประโยชนอยางไร นักเรียนเกิดการพัฒนาในดานใดบาง ถาครูคอมพิวเตอร 
เจาของหลักสูตรตามระดับช้ันตาง ๆ สามารถช้ีแจงตอท่ีประชุมไดอยางถูกตองชัดเจนตาม 
หลักการ หลักสูตรน้ันก็จะไดรับการอนุมัติใหนํ ามาใชสอนนักเรียนได
 จะเห็นไดวาหลักสูตรคอมพิวเตอรของโรงเรียนจิตรลดาทั้ง 2 แบบ มิไดสรางขึ้นงาย ๆ 
ทุกขั้นตอนมีกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบอยางดีโดยผูทรงคุณวุฒิ แตละหลักสูตรใน
แตละปจิตรลดาใชซอฟตแวรทางการศึกษามากกวา 40 โปรแกรมในการสราง เพื่อสอนตั้งแตชั้น
ประถมศกึษาปท่ี 1 ถึง 6 อยางไรก็ตาม ทุกหลักสูตรที่ไดคิดคนพัฒนาขึ้นนั้น จะมีอายุการใชงาน
อยูเพียง 3 ปการศึกษาเทานั้น เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับธรรมนูญและแผนพัฒนาโรงเรียน
จิตรลดาซ่ึงมีอายุ 3 ป หลักสูตรจึงมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา

2.  คุณครูไดพัฒนา
 สวนท่ีสองน้ีเปนการกลาวถึงการพัฒนาครูอาจารยผูสอนวิชาคอมพิวเตอร ซ่ึงมีความ
สํ าคญัมาก เนื่องจากเปนสวนขับเคลื่อนใหโครงการ หรือศูนยคอมพิวเตอรเสริมศึกษาดํ ารงอยู
ตอไปได การพัฒนารูปแบบวิธีการสอนใหม ๆ เกิดขึ้นจากบุคลากรสวนนี้
 นอกจากน้ัน เม่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรใหมั่นคงแลว ก็เกิดความ 
จํ าเปนที่ตองพัฒนาครูอาจารยในสวนอื่น ๆ วิชาอื่น ๆ ดวย เชน ครูคณิตศาสตร ครูภาษา
อังกฤษ ครูภาษาไทย และอื่น ๆ ทุกวิชา ใหมีความรูและทักษะในการใชงานคอมพิวเตอรแบบ
ท่ัวไป และแบบเจาะจงใชในวิชาของตนเอง เพราะเม่ือเราเร่ิมตนสอนวิชาคอมพิวเตอรให 
นักเรียนตั้งแตประถมศึกษาปที่ 1 ถึง 6 รวมเปนเวลายาวนานถงึ 6 ป ลองหลับตานึกภาพดูวา
คนที่เรียนคอมพิวเตอรนาน 6 ปนั้นนาจะมีความเกงกาจ มีความชํ านาญมากนอยเพียงใด หัน
กลับมามองครูอาจารยในโรงเรียนของเราที่สอนวิชาอื่น ๆ ซ่ึงหากไมชักชวนมาเปนแนวรวมดวย
แลว ก็อาจจะเกิดความขัดแยงทางแนวความคิดหรือเกิดการตอตานเทคโนโลยีได
 เปนที่ทราบกันดีวาการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด ๆ ในโรงเรียนไมยากเย็นเทากับการเปล่ียน
ความคิดของครู โดยเฉพาะครูเกาครูแกท่ีทานยึดม่ันในวิธีการสอนแบบเดิมและไมนิยมการใช
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เทคโนโลยีในการสอน คํ าถามที่ตามมาคือ ใครจะเปนผูอบรมใหความรูกับครูอาจารยเหลานั้น 
และจะใชวิธีการใดท่ีจะสรางการยอมรับ คํ าตอบอยูที่ผูบริหารสถานศึกษาที่ตองตัดสินใจ วาง
แผนเรื่องบุคลากรคอมพิวเตอรนับตั้งแตแรก ตองมีความพิถีพิถันในการเลือกบุคลากร
 ตามโมเดลการสอนคอมพิวเตอรรูปแบบจิตรลดาน้ัน เนนการพัฒนาบุคลากรข้ึนเอง  
โดยคัดเลือกจากครูผูสอนวิชาปกติท่ัวไปท่ีสอนสนุก นักเรียนรัก มีความสนใจหรือชอบดาน
เทคโนโลยีอาสาสมัครมาเปนครูคอมพิวเตอร ที่ส ําคัญที่สุดคือ ตองมิใชการบังคับ และจะดีมาก
ถาบุคลากรอาสาเหลาน้ันมีอายุนอย หรือเปนครูหนุมสาวรุนใหม เน่ืองจากคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จึงตองการครูผูสอนที่มีลักษณะกระฉับกระเฉง และมีความ
ตองการการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญยิ่งๆ ข้ึน
 เมื่อโรงเรียนจิตรลดาดํ าเนินงานโครงการคอมพิวเตอรเสริมศึกษาเขาสูปท่ี 2 จึงไดสราง
ศูนยคอมพิวเตอรสํ าหรับครู เพื่อเนนการฝกอบรมครูหมวดวิชาอื่น ๆ อีกท้ังเปนศูนยบริการของ
ครูที่สามารถมาฝกฝนตนเอง ออกขอสอบ ใชงานอินเทอรเน็ต โดยไมตองใชเครื่องปะปนกับ 
นักเรียน
 ภายหลังจากท่ีหาบุคลากรชุดเร่ิมตนไดแลว จึงเร่ิมฝกอบรมใหมีความรูในเร่ืองเทคนิค
การเลือกโปรแกรมสํ าหรับเด็ก การวิเคราะหหลักสูตร การสรางหลกัสูตร การเขียนแผนการสอน 
การประเมินผลงานนักเรียน การสรางขอสอบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การสรางโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอนหรือ CAI การใชอินเทอรเน็ต รวมถึงทักษะตาง ๆ ท่ีจํ าเปน เชน ทักษะ
การใชกลองถายรูปดิจิทัล การใชเคร่ืองสแกนเนอร เปนตน แตก็มิใชวาตองบังคับใหเกงกาจทุก
หลักสูตร เพียงแตใหทราบและใชงานไดในขอบเขตที่จํ าเปนตอหนาที่ที่รับผิดชอบเปนสํ าคัญ มี
แคเพียง 3 หลักสูตรเทานั้นที่จํ าเปน นั่นคือ เทคนิคการเลือกโปรแกรม การวิเคราะหหลักสูตร 
และการเขียนแผนการสอน ซ่ึงถือเปนหวัใจดานบุคลากรของจิตรลดาโมเดล เพราะถาครู
เลือกโปรแกรมสอนเด็กไมเปน วิเคราะหหลักสูตรไมออก กับเขียนแผนการสอนไมได ยอมไมมี
ความหมายอันใด

3.  ชาวประชามีสวนรวม
 ในโมเดลสวนน้ีมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหมเปนอยางมาก 
เน่ืองจากเปดโอกาสใหสังคมสวนรวมเขามามีสวนรวมกันวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน 
ภายหลังจากท่ีคณะผูบริหารโรงเรียนจิตรลดารับสนองพระราชดํ าริของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงดํ าริใหจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรใหกับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในปพุทธศักราช 2539 จึงเร่ิมตนการทํ างานดวยการจัดต้ังคณะท่ีปรึกษาเปน
ลํ าดับแรก โดยการเสนอรายช่ือและคัดเลือกผูปกครองนักเรียนท่ีมีความรูความชํ านาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษา จํ านวน 4 ทาน ไดแก (1) รองศาสตราจารยตอตระกูล  ยมนาค  ประธาน
กรรมการบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาตอตระกูล ยมนาคและคณะ ซึ่งเปนวิศวกรและสถาปนิก มีความ
ชํ านาญในดานการออกแบบ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทางการศึกษา (2) คุณอาจ วิเชียรเจริญ  
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ผูบริหารบริษัทโปรเกรท อินฟอรเมช่ัน จํ ากัด เปนผูท่ีชํ านาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การผลิตโปรแกรมทางการศึกษา  (3) คุณภาณุวัฒน  เฟองฟุง ผูบริหารศูนยฝกอบรม การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย มีความชํ านาญในดานการฝกอบรม และการสรางระบบฐานขอมูล
คอมพิวเตอร  (4) คุณอุกฤษฏ  หนูมา  หัวหนาศูนยฝกอบรม บริษัทปูนซิเมนตไทย จํ ากัด  
มีความชํ านาญในดานการฝกอบรม Walk Rally และการซอมบํ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร
 ที่ปรึกษาทั้ง 4 ทาน ไดรวมกันวางแผนการดํ าเนินงานกับคณะผูบริหารโรงเรียน นับ 
ตั้งแตป 2539 และเกิดการพัฒนาเจริญเติบโตจนถึงปการศึกษาปจจุบัน บทบาทของท่ีปรึกษา
โครงการคือ กอนที่ครูผูสอนคอมพิวเตอรจะบรรจุโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งลงในหลักสูตรของ
แตละภาคการศึกษา ตองนํ าเสนอผานการพิจารณาของที่ปรึกษากอนวาดี เหมาะสม ทันยุค 
ทันสมัยหรือไม สอนแลวเกิดประโยชนตอตัวนักเรียนอยางไร ถาอธิบายใหเห็นประจักษจึงจะ
สามารถสอนตามโปรแกรมท่ีน ําเสนอน้ันได นอกจากน้ี ท่ีปรึกษายังมีบทบาทสํ าคัญอยางหนึ่ง 
คือ เปนผูท่ีนํ าความกาวหนาในวิทยาการใหม ๆ มาสูโรงเรียน เพราะครูอาจารยตองสอนหนังสือ
ในโรงเรียนจะเอาเวลาที่ไหนไปติดตามความเคลื่อนไหว ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทั้งในและ
นอกประเทศ คณะท่ีปรึกษามีสวนชวยปดจุดออนไดมากในประเด็นน้ี

4.  สังคมสวนรวมเกิดความรูรักสามัคคี
  เมื่อดํ าเนินงานครบ 3 ป โครงการคอมพิวเตอรเสริมศกึษาของโรงเรียนจิตรลดาเร่ิมเปน
ท่ีรูจัก จากการบอกปากตอปาก ทํ าใหมีคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ มาเย่ียม
ชมการเรียนการสอนเปนจํ านวนมาก ผูบริหาร คณะที่ปรึกษา และทีมครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร
เห็นสมควรวานาจะรวบรวมขอมูล วิธีการสอน เทคนิค กระบวนการสอนตาง ๆ มาพัฒนาใหเปน
โมเดลการสอนและเรียกชื่อวาจิตรลดาโมเดลหรือ Chitralada Computer Teaching Model  
และเน่ืองจากในโมเดลดังกลาวน้ีบังคับใหคณะทํ างานทุกสวนตองพัฒนาหลักสูตรใหมและเปล่ียน
หลักสูตรทุก 3 ปการศกึษา แตหลักสูตรเดิมที่ไมไดใชงานนั้นก็มิไดหมายความวาจะไมดีหรือ 
ใชงานไมได จึงนาเสียดายที่จะปลอยวางไวเฉย ๆ เพราะผานการคนควาทดลองและใชงานจริง
มาแลว เมื่อผูใดตองการนํ าไปใชก็จะสามารถใชงานไดทันที

ภายหลังจากสรางโมเดลการสอนไดแลวเสร็จสมบูรณ โรงเรียนจิตรลดาไดสืบเสาะวามี
โรงเรียนหรือหนวยงานการศึกษาใดบางท่ีมีวิธีจัดการเรียนการสอนเชนเดียวกับโรงเรียนจิตรลดา
ผลการสืบคนในป 2540 ระบุวาไมมีโรงเรียนใดท่ีสอนในรูปแบบเดียวกับโรงเรียนจิตรลดา  
โรงเรียนประถมสวนใหญสอนโปรแกรมดอส (DOS) โปรแกรมวินโดว (WINDOWS) และ
โปรแกรม Microsoft Office เชนเดียวกับโรงเรียนระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม  
มีหนวยงานธุรกิจดานการศึกษาบางแหง ไดแก บริษัทฟวเจอรคิด (Future Kids) ซ่ึงเปน 
แฟรนชายจากประเทศอเมริกา มีแนวคิดในการสอนคลายคลึงกับโรงเรียนจิตรลดา แตไมเหมือน
กันท้ังหมด หลักสูตรของฟวเจอรคิดไมไดแบงออกเปน 2 ลักษณะชัดเจนเหมือนจิตรลดา แตใช
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ระดับอายุของผูเรียนเปนตัวกํ าหนดหลักสูตรและโปรแกรมที่ใช อีกประการหน่ึงคือ มีลักษณะ
เปนภารกิจ (Mission) ใหเด็กคิดแกปญหาโดยใชโปรแกรม MS-Office เปนสํ าคัญ
 จนถึงป 2541 โรงเรียนจิตรลดานํ าคณะครูคอมพิวเตอรไปศึกษาดูงานโรงเรียนชั้นนํ า 
ในประเทศสิงคโปรท้ังประถมและมัธยม พบวา มีแนวการสอนเหมือนกับระบบคอมพิวเตอรเสริม
ศึกษาของโรงเรียนจิตรลดาเปนอยางมาก ตางกันตรงท่ีประเทศสิงคโปรประกาศเปนรูปแบบการ
ศึกษาของชาติ ทั้งประเทศมีวิธีการสอนที่คลายกันหมด แตเปนที่นาสังเกตวาเปนระยะเริ่มตน 
นักเรียนท่ีเรียนตอคาบมากเปน 2 เทาของจิตรลดาและใชครูสอนเพียงคนเดียว โปรแกรมใน
หลักสูตรแบบเดียวกัน ลักษณะหองเรียนเหมือนกันหมดท่ัวประเทศ เม่ือไปเย่ียมและฟงการ
บรรยายของกระทรวงศึกษาสิงคโปรทํ าใหทราบวารัฐบาลสิงคโปรทุมงบประมาณเร่ืองการสงเสริม
การใช IT (Information Technology) ในทุกวชิาเรียนและทุกระดับการศึกษาเปนอยางมาก และ
มีโครงการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง ถึงแมจิตรลดาคิดคนรูปแบบการสอนแบบนี้กอนสิงคโปร 2 ป 
อยางไรก็ตาม ถากลับไปดูงานอีกครั้งในปปจจุบัน ผูเขียนก็ไมแนใจวาสิงคโปรอาจมีการพัฒนาที่
กาวไกลไปมากกวาเราแลว เพราะปจจุบันการศึกษาของประเทศนี้ถือวาดีอยูในระดับตน ๆ ของ
โลกทีเดียว มีการเนนเร่ืองการคิดท่ีเรียกวา Thinking Skill โดยรัฐบาลประกาศเปนนโยบาย
ระดับชาติ ครูอาจารยของเขาบอกวา ประเทศของเขาไมมีทรัพยากรอะไร ถาถูกยิงดวยระเบิด
นิวเคลยีร ประเทศสิงคโปรก็จะหายไปจากแผนที่ของโลกทันที แตเขากลาววา เขามีทรัพยากรท่ี
สํ าคัญคือ “คน” ดังน้ัน เขาจึงเรงพัฒนาคนของเขาใหคิด คิด และคิด คิดใหเปน คิดให 
เหนือกวาคนอ่ืน และคิดในสิ่งที่ยังไมมีใครคิด เรงสรางประเทศใหเปนเมืองแหงการเรียนรู 
“Learning Country” และกํ าหนดวิสัยทัศนที่จะใชการศึกษาสรางเศรษฐกิจอีกดวย

 การศึกษาระบบการสอนเทคโนโลยีของจิตรลดาเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร กอให
เกิดความม่ันใจตอคณะทํ างานจิตรลดาเปนอยางมาก วาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมา 
ถูกทางแลว อยางนอยก็เทียบเทียมไดกับประเทศท่ีมีความเจริญทางระบบการศึกษาอันดับตน ๆ 
ของโลก
 ป 2542 โรงเรียนจิตรลดาจึงเร่ิมเผยแพรแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน
ท้ังระบบออกไปยังสถานศึกษาท่ัวประเทศ เพื่อถวายแดองคบริหารของโรงเรียนจิตรลดาคือ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเพื่อชวยเหลือ 
พี่นองโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาท่ัวประเทศไทย โดยเปนการชวยเหลือแบบใหเปลา  
ชวยเหลือทุกดานที่จิตรลดามีความรูและสามารถ ตลอดเวลา 3 ปที่ผานมามีสถาบันการศึกษา
ทั้งระดับอุดมศึกษา มัธยม ประถม และอนุบาล รวมมากกวา 300 แหงที่มาเยี่ยมชมการเรียน
การสอนคอมพิวเตอรของโรงเรียนจิตรลดา เกิดการแลกเปลี่ยนความรูและแนวคิดในการพัฒนา
หลักสูตรใหม ๆ อยางมากมาย ในทางปฏิบัติเหมือนวาจิตรลดาเปนผูใหความชวยเหลือพี่นอง
โรงเรียนตาง ๆ แตความจริงแลว สถานศึกษาทุกแหงที่มาศึกษาดูงานลวนแตเปนผูชวยเหลือ 
โรงเรียนจิตรลดาท้ังสิ้น เพราะจากการไดพูดคุยปรึกษากันระหวางศึกษาดูงานทํ าใหโรงเรียน
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จิตรลดาหูกวางตากวาง บางแหงใหขอแนะนํ าท่ีเปนประโยชน บางแหงเกิดความรวมมือกัน
เปนโครงการระยะยาว บางแหงสะทอนปญหาการเรียนการสอนใหทราบ ทํ าใหโรงเรียนจิตรลดา
เกิดแนวความคิดใหม ๆ ที่จะสรางหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอรแบบพิเศษที่มีความยืดหยุนและ
เหมาะสมกับแตละทองถิ่นและศักยภาพของโรงเรียนของตาง ๆ เพื่อใหการชวยเหลือพี่นอง 
โรงเรียนไทยไดตรงจุดตรงประเด็น
 ผลจากการที่ไดตอนรับสถานศึกษาตาง ๆ กอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีกระจาย
ไปในวงกวาง โรงเรียนท่ีมาเย่ียมเยียนจิตรลดา ยังคงติดตอทางโทรศัพท จดหมาย และ 
อินเทอรเน็ตอยูเนือง ๆ เพื่อขอค ําแนะนํ าในการจัดการเรียนการสอน วิธีแกปญหาหลังจากไดนํ า
แนวคิดของโมเดลจิตรลดาไปทดลองประยุกตใชกับของเดิม สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความรูรัก
สามัคคี ตามแนวพระราชดํ าริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีทรงตองการเห็นคนไทย 
รวมมือกันสรางสรรคประเทศชาต ิ โรงเรียนจิตรลดาไดตระหนักและนอมอัญเชิญมาเปนสวนหน่ึง
ของโมเดลการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น และจะยึดเปนแนวปฏิบัติใหสืบเน่ืองตลอดไป

 กล
Computer 
ปการศกึษา
สวนสํ าคัญค
สามัคคี เป
ดาน Creat
 วัย
สมองซีกขว
การเรียนกา
ของผูปกคร
กันทุกคน 
แตะ สถาน
แตใชงานสอ
ผูใหญมักกล
ผูใหญคิดวา
าวสรุปโดยรวมแลว รูปแบบการสอนคอมพ
Teaching Model) เปนระบบการเรียนการส
 2539 จนถึง 2543 รวมระยะเวลาในการ
ือ นักเรียนไดเรียนรู คุณครูไดพัฒนา ชาว
นโมเดลที่เนนการพัฒนาขีดความสามารถ

ive Thinking และ Presentation เปนสํ าคัญ
อนุบาลและประถมศึกษาเปนวัยท่ีมีขีดจํ ากัด
าดานจินตนาการมีการพัฒนาสูงกวาในชวง
รสอนจะมองขามความสํ าคัญของเรื่องนี้ไป
องบางสวนเปนเพียงเคร่ืองบันเทิงของลูกท
ผูบริหารบางทานมองคอมพิวเตอรเปนอุป
ศึกษาบางแหงลงทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
นนักเรียนเพียงแคพิมพงานเหมือนเครื่องพ
ัววาเด็กจะทํ าเครื่องพังเสียหาย หรือกลัวป
เด็กก็คือเด็ก เด็กจึงถูกจํ ากดัการใชงานโด
ิวเตอรของโรงเรียนจิตรลดา (Chitralada 
อนแบบเบ็ดเสร็จ เริ่มตนพัฒนาขึ้นตั้งแต
ศึกษาคนควากวา 5 ป ประกอบดวย 4 
ประชามีสวนรวม และสังคมสวนรวมรูรัก
ของนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาทาง

ดานการแขงขันนอยมาก การพัฒนาเซล
ชีวิตอื่น จึงเปนที่นาเสียดายถาหลักสูตร
 ภาพลักษณของคอมพิวเตอรในสายตา
ี่พอแมไมกลาขัดใจเพราะเพื่อนของลูกมี
กรณที่ใชประดับโตะทํ างานที่ใครก็ไมกลา
คุณภาพสูงราคาเครื่องละหลายหมื่นบาท 
ิมพดีดเทานั้น ยิ่งในเด็กเล็ก ๆ ดวยแลว 
ญหาที่ตามมาหลังการใชโปรแกรม เม่ือ 
ยปริยาย แนวคิดในการนํ าคอมพิวเตอร
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มาใชในการสอนใหนักเรียน “คิดได คิดเปน คิดถูกตอง คิดถูกท ํานองครองธรรม และคิด
อยางสรางสรรค” โดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อประกอบชนิดหน่ึง นาจะเปนหนทางท่ีถูกตองและ
เปนแนวคิดใหม
 จากประสบการณของโรงเรียนจิตรลดา ในการจัดการอบรมใหกับผูใหญที่ไมเคยใชงาน
คอมพิวเตอรมากอนเลย พบวา ผูใหญมีความกลัวคอมพิวเตอรมากกวาเด็ก ลังเลในการใชคํ าสั่ง
กับคอมพิวเตอร และกลัวอุปกรณเสียหาย สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นประสบการณเดิมของทานเหลา
นั้นที่มีตอเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งมักเปนเชิงลบมากกวาบวก จึงเปนหนาที่ของครูคอมพิวเตอร
และนักเทคโนโลยีการศึกษาทุกคน ท่ีตองรวมมือกันจัดสรรประสบการณท่ีดีดวยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรแกผูคน สะทอนคุณคาเชิงบวกใหมากกวาเชิงลบ และนํ ามาประยุกตเพิ่มเติมลงใน
การจัดประสบการณเรียนรูใหกับเด็ก ผูปกครอง และผูรวมวิชาชีพครูดวยกันเอง เพื่อรวมกัน
สรางสังคมใหม สังคมแหงการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมืออยางถูกตอง บนพ้ืนฐาน
แหงความยุติธรรมและเสมอภาคของคนในสังคม เร่ิมตนและรวมมือกันตั้งแตวันน้ี เพราะวา
คอมพิวเตอรส ําหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถม รอใหถึงมัธยมก็สายเสียแลว…..
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การพัฒนาบคุลากรในหนวยงานคอมพิวเตอร
ของโรงเรียนจิตรลดา

โดย  ม.ล.กิตินารถ   เฟองฟุง

 ในป พ.ศ. 2539 โรงเรียนจิตรลดาไดจัดสรางหองคอมพิวเตอร จํ านวน 2 หอง เพื่อจัด
การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรใหแกนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และระดับประถมศึกษาปท่ี 1-6 
โดยไดเชิญผูปกครองนักเรียนที่มีความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอรมาจํ านวน 4 ทาน 
เพื่อเปนที่ปรึกษาดานคอมพิวเตอร ซึ่งไดแก รศ.ตอตระกูล  ยมนาค, นายอาจ  วิเชียรเจริญ, 
นายภาณุวัฒน  เฟองฟุง  และนายอุกฤษฎ  หนูมา
 การคัดเลือกครูท่ีจะทํ าการสอนวิชาคอมพิวเตอรน้ัน ทานท่ีปรึกษาไดใหนโยบายไววา 
ควรจะหาคนที่ไมเปนคอมพิวเตอรมาสอนวิชานี้จะดีกวา เพราะจากประสบการณท่ีผานมา คนที่
เปนคอมพิวเตอรมักจะสอนในส่ิงท่ียาก เพราะตัวเองรูมาก จะสอนมาก จะใชคํ าศพัทเทคนิคมาก
เกินไป จึงทํ าใหผูเรียนเกิดความรูสึกวาคอมพิวเตอรเปนสิ่งที่ยาก ผูเรียนคอมพิวเตอรจะตอง
เปนคนเกงเทานั้นจึงจะเรียนแลวรูเรื่องได ในขณะผูสอนที่ไมเปนคอมพิวเตอรเลย จะพยายาม
สอนโดยใชคํ าพูด และวิธีการงาย ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ เหมือนกับท่ีตัวเองเรียนรูและ
เขาใจ ถานักเรียนอยากรูมากกวานั้น นักเรียนก็จะมีโอกาสคนควาหาความรูดวยตัวเอง แตครูที่
เปนคอมพิวเตอรแลวมักจะบอกใหนักเรียนรูหมด จนทํ าใหนักเรียนหมดความสนใจที่จะคนควา
หาค ําตอบดวยตัวเอง นอกจากน้ีแลว ครูคอมพิวเตอรยังจะตองเปนคนขยัน หมั่นศึกษาหมั่น 
คนควาหาความรูเพื่อใหเปนคนที่ทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ ติดตามความกาวหนาในดาน IT
(Information Technology) อยูตลอดเวลา ซึ่งเปนสิ่งที่นอกเหนือจากงานสอนในวิชาหลัก อีกทั้ง
ยังตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล รอบรู และรูรอบ สามารถวิเคราะหความเปลี่ยนแปลง กลา
แสดงความคิดเห็นและมีเหตุผล ยอมรับฟงความคิดของผูอื่นได และขอสุดทายที่สํ าคัญที่สุด ใน
การเขามาทํ างานนี้จะตองเปนผูที่ทํ าดวยใจรัก อยากท่ีจะทํ าดวยความสมัครใจ แมวาจะไมเปน
คอมพิวเตอรเลยก็ตาม เมื่อมีใจรักที่จะทํ างานก็เทากับมองเห็นความสํ าเร็จของงานอยูขางหนา
แลว
 สรุปวาผูที่จะเขามาเปนครูสอนคอมพิวเตอรจะตอง

1. ไมเปนคอมพิวเตอร
2. ขยันและทันสมัย
3. มีวิสัยทัศน
4. ใจรักและทํ าดวยความสมัครใจ

ในท่ีสุดเราก็ไดครูท่ีอาสาสมัครเขามาทํ างานน้ี จากครูท้ังหมดที่มีประมาณ 40 คน 
(2539) อาสาสมัครเขามา จํ านวน 5 คน จากครูกลุมวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร พละ  
ดนตรีไทย และครูเอกอนุบาล ทางโรงเรียนไดสงครูกลุมนี้เขารับการอบรมทางดานคอมพิวเตอร 
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โดยฝกปฏิบัติจริง ตั้งแตการเลือก Software การใช CD-ROM การเปดโปรแกรมจากแผน  
การคนหา ศึกษาโปรแกรมอยางละเอียด จนบอกไดวา โปรแกรมน้ีสามารถท่ีจะนํ าไปสอนอะไร
ไดบาง หลังจากนั้น จะตองทํ าการเขียนแผนการสอน เปนรายคาบ (Lesson Plan) จากน้ัน  
ทีมงานท้ัง 5 คน จึงเร่ิมทํ าการสอนคอมพิวเตอร ในระดับประถมศึกษา ในป 2539 – 2540
 ในปตอมาเริ่มมีหนวยงานภายนอกมาขอดูงานเปนระยะ ๆ รวมทั้งไดมีการออกไปจัด
นิทรรศการภายนอกโรงเรียน โดยนํ านักเรียนไปแสดงผลงานทางดานคอมพิวเตอรท่ีธนาคาร
ไทยพาณิชยปารคพลาซา และไดจัดใหมีการอบรมครูระดับประถมเพื่อพัฒนาครูใหรูจักวิธีการ
นํ าคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน โดยไดจัดเปนการอบรมคอมพิวเตอรเชิงปฏิบัติการ 
คร้ังท่ี 1 (Workshop 1) เปนเวลา 3 วัน ที่จังหวัดนครราชสีมา ผลปรากฏวาครูไมกลัว
คอมพิวเตอรอีกตอไป ครูสามารถเปดและปดเคร่ืองได และครูท่ีมีอายุมากท่ีสุดในโรงเรียน  
(70 ป) สามารถใชคอมพิวเตอรเลมเกมส Solitaire ได หลังจากนั้น จึงไดเปดหองศูนยปฏิบัติ
การครูข้ึน เพื่อรองรับการทํ างานของครูโดยการนํ าคอมพิวเตอรมาใชงานสอน หรือเปนสื่อการ
เรียนการสอน หรือผลิตสื่อการเรียนการสอน หรือคนควาจาก Internet
 ตอมางานของครูคอมพิวเตอรเริ่มมีมากขึ้นนอกเหนือจากการสอน ครูจํ านวน 5 คนท่ี
อาสาสมัครเขามาทํ างานในระยะแรกไมเพียงพอสํ าหรับการทํ างานเปนทีม จึงไดมองหาผูที่จะ
เขามารวมทีมอีก โดยคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงานของครูที่เขารับการอบรมใน Workshop 1 
และชักชวนครูที่สมัครใจเขามารวมทีมจากกลุมวิชาศิลปะ พละ กพอ. อีก 5 คน ทีมงานเร่ิมเปน
กลุมใหญขึ้น ในป 2542 จึงไดจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับครูทั้งโรงเรียนเปนครั้งที่สอง 
(Workshop 2) เปนเวลา 3 วัน ท่ีจังหวัดชลบุรี รวมท้ังจัดการฝกอบรมใหกับหนวยงานภายนอก
ที่แจงความประสงคขอเขารับการอบรมอยูเปนประจํ า
 แตทั้งนี้ ครูภายในโรงเรียนจิตรลดาเอง ก็ไมถูกทอดทิ้ง ครูของโรงเรียนจะไดรับการ
พัฒนาไปพรอมกัน มีการจัดอบรมยอย ๆ อยูเสมอ เปนการจัดอบรมเฉพาะเรื่อง และใชระยะ
เวลาไมนาน เชน ครูอาจรวมกลุมกันตามรายวิชา แลวเสนอหัวขอที่กลุมสนใจเพื่อขอรับการฝก
อบรม หรือทางทีมงานคอมพิวเตอรไดเครื่องมือ หรืออุปกรณใหม ๆ มา ตองการขยายความรูให
เพื่อนครูไดรูและนํ าไปใช เพ่ือชวยในการเรียนการสอน ก็จะจัดอบรมใหในชวงระยะเวลาสั้น ๆ
 ครูคอมพิวเตอรของโรงเรียนจิตรลดา ประกอบดวย ครูท่ีมาจากหลากหลายสาขาวิชา
เขามาทํ างานรวมกัน ทางทีมงานเนนการทํ างานเปนทีม และมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันเปน 
หัวหนางานในทุก ๆ 3 ป
 ในสวนของครูคอมพิวเตอรก็ตองมีการพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา โดยการจัดอบรมให
กันเอง หรือหาวิทยากรจากภายนอกมาอบรมใหในหัวขอท่ีสนใจ จะมีการประชุมสรุปผลการ
ทํ างานในทุก ๆ เทอม โดยเชิญท่ีปรึกษาเขารวมทุกคร้ัง และในป 2543 ทีมคอมพิวเตอรก็สงครู 
5 คน ที่มารวมงานในชวงหลังกลับไปยังกลุมวิชาของตัวเอง เพื่อทํ างานใหกับกลุมวิชาไดอยาง
เต็มที่ และในขณะเดียวกัน ก็ตองนํ าความรูความสามารถท่ีมีอยูไปถายทอด และพัฒนาครูใน
กลุมวิชาเดียวกัน เหลือแตทีมงาน 5 คนแรก ท้ัง 5 คน เริ่มทํ างานของตนเอง เก็บผลงาน และ
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ผลิตผลงาน จัดระบบการทํ างานใหเกิดความคลองตัวในการทํ างาน ในขณะท่ีครูคนอ่ืน ๆ ก็ไดมี
การพัฒนาภายในกลุมวิชาของตัวเอง

 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรคอมพิวเตอร

❊❊❊❊❊❊❊

 

กลุมยอย กลุมใหญ กลุมยอย
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แแนนววคิคิดดแแลละะกกาารรปปฏิฏิรูรูปปกกาารรศึศึกกษษาา
ขขอองงโโรรงงเเรีรียยนนไไผผททอุอุดดมมศึศึกกษษาาสูสูโโลลกกยุยุคคใใหหมม

โดย  ผอ. พริ้มพราย   สุพโปฎก

 การเปลี่ยนแปลงของโลกอยางรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัตนท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม และวิทยาการใหม ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ นับตั้งแตป พ.ศ.
2537 เปนตนมา ทํ าใหทั้งภาครัฐและเอกชนมีความเคลื่อนไหว มีความคิดริเร่ิมท่ีจะปฏิรูปการ
ศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและ
ใหการศึกษาเปนเคร่ืองมือส ําคัญในการพัฒนาศักยภาพและเนนคุณภาพชีวิตของคน ดังน้ัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงใหความสํ าคัญกับการพัฒนา “คน” และแผน
พัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (2540-2544) จึงมุงเนนที่จะปฏิรูปการศึกษาเพื่อเตรียมคน
ใหมีคุณภาพเขาสูสังคมยุคใหมอยางมั่นคง

วิวิสัสัยยทัทัศศนน    (Vision)

 โรงเรียนไผทอุดมศึกษาไดกํ าหนดวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูสหัสวรรษใหม โดยมุง
เนนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเปนเลิศ เปนผูนํ า และเปนแบบอยางในการจัด
การศึกษาของชาติอยางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานสากล โดยจัดกระบวนการการเรียนรู
แนวใหม : Authentic กํ าหนดหลักสูตรที่หลากหลายและเปนสากล มุงเนนนักเรียนเปนสํ าคัญ 
พัฒนากระบวนการคิดและลงมือฝกปฏิบัติจริง เพื่อสรางรากฐานการเตรียมตัวนักเรียนใหมี
ความรูความสามารถ และมีทักษะท่ีจะกาวสูสังคมยุคใหมอยางม่ันคง คือ Knowledge Skills,  
Basic Skills, Thinking Skills,  Natural Skills และ  Social Skills
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กํ ากํ าหหนนดดคุคุณณลัลักกษษณณะะอัอันนพึพึงงปปรระะสสงงคคขขอองงนันักกเเรีรียยนนโโรรงงเเรีรียยนนไไผผททอุอุดดมมศึศึกกษษาา
                      สูสูสสหัหัสสววรรรรษษใใหหมม

ยุยุททธธศศาาสสตตรร    (School strategies)

โรงเรียนจึงไดกํ าหนดยุทธศาสตรเพ่ือเปนจุดเนนในการพัฒนาคุณภา
เพื่อใหทันตอความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สอดคลองกับพ
ศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ความพรอมของโรงเรียน ความตองการ
กํ าหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา 6 ป

ยุทธศาสตรที ่ 1 พัฒนานักเรียนใหมีทักษะกระบวนการคิดอย
ยุทธศาสตรที ่ 2 พัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาไท

ในคุณคาของการดํ าเนินชีวิตตามวิถีทางแหง
ภูมิปญญาไทย และตามหลักเศรษฐกิจพอเพ

ยุทธศาสตรที ่ 3 พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถทางคณิตศา
และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตรท่ี  4 พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถทางภาษาต

 ใฝรู ใฝเรียน เปยมลนคุณธรรม

เลิศลํ้ า
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

สุขกาย สบายใจ อยูในสังคมอยางมี
ความสุข
มีความคิด
สรางสรรค
พการจัดก
ระราชบ
ของชุมช
ระการ ดัง
างมีวิจาร
ย และตร
ความเป
ียง
สตร วิทย

างประเทศ

ส

หวงใย
ิ่งแวดลอม
รักษวัฒนธรรม

มีความพรอม
ดานภาษา
ารศึกษา
ญัญัติการ
น จึงได
น้ี
ณญาณ
ะหนัก
นไทย

าศาสตร
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ยุทธศาสตรที ่ 5 พัฒนานักเรียนใหตระหนักในความสัมพันธของสิ่งแวดลอม
และชีวิต สามารถเช่ือมโยงศาสตรตาง ๆ เพื่อนํ ามาปฏิรูปให
เกิดการอนุรักษสิ่งแวดลอม และทรัพยากรไดอยางรูคุณคา

ยุทธศาสตรที ่6 ใชการวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
และเพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ท่ีมุงเนนนักเรียนเปน
สํ าคัญ  และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ดวยแฟมสะสมงานองคกร (Organization Portfolio)

❊❊❊❊❊❊❊
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แแผผนนพัพัฒฒนนาารระะบบบบเเททคคโโนนโโลลยียีสสาารรสสนนเเททศศ
เเพื่พื่ออจัจัดดกกาารรศึศึกกษษาา

โดย  อาจารยภูมิใจ  สงวนแกว

แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จึงนํ าเอาระบบ ICT มาใชท้ัง
ระบบบริหารจัดการและบริหารวชิาการ ดังน้ี

                          เเปปาาหหมมาายย
☞  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารขอมูลและการเงิน เพื่อความถูกตอง ความ
รวดเร็ว การวิเคราะหงบประมาณและวิเคราะหเพื่อการพัฒนา

☞  ลดและประหยัดคาใชจายในระยะยาวท้ังดานทรัพยากร และดานบุคลากร
☞  เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรและการบริการ

                        รระะบบบบขขออมูมูลลแแลละะสสาารรสสนนเเททศศ
☞ ฐานขอมูลของนักเรียน บุคลากร และผูปกครอง
☞   การวิเคราะหและจัดทํ าสถิติฐานขอมูล
☞   งบประมาณการเงินและบัญชี
☞   ขอมูลของหนวยงานสนับสนุนและบริการ

- หอสมุด
- งานพยาบาล
- งานวัดผลประเมินผล
- งานบริการรถโรงเรียน
      ฯลฯ

☞ การใหบริการขอมูลตาง ๆ ของโรงเรียนผาน Patai Card
☞   Data Online
ปจจุบันโรงเรียนไดนํ าระบบศูนยขอมูลสารสนเทศเช่ือมตอกับระบบอินทราเน็ต  

และอินเทอรเน็ตอยางสมบูรณบนเว็บไซตชื่อ www.patai.th.edu เพ่ือการบริการสํ าหรับนักเรียน 
ครู ผูปกครองในการสืบคนขอมูลประวัติ และผลการเรียนของนักเรียนจากภายนอกผานระบบ 
อินเทอรเน็ตไดตลอด 24 ช่ัวโมง
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แแผผนนผัผังงรระะบบบบอิอินนเเททออรรเเน็น็ตต

International Internet  (www)

Data Base Server
Internet & Mail Server
Proxy Server

Lease
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
d Line 64 K
Router
 NTU
 NTU
 Internet
KSC
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                          แแผผนนผัผังงรระะบบบบอิอินนททรราาเเน็น็ตต
                          กกาารรบบริริหหาารรแแลละะจัจัดดกกาารรภภาายยใในนโโรรงงเเรีรียยนน

ศูนยวิชาการ 6 เครื่อง

อาคาร 1 ธุรการ

Terminal  วัดผล-ประเมินผล 10 เคร่ือง
Terminal  หองผูอํ านวยการ  1  เครื่อง
Terminal  หองอาจารยใหญ  1  เครื่อง
Unix Database Server  1  เครื่อง
Terminal  บริการจัดการ   13   เครื่อง

ศูนย Patai Cyber 5 เครื่อง
ศูนยวิทยาศาสตร  3  เครื่อง

ศูนยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สวนการศึกษาอนุบาล
อนุบาล 1 เครื่อง

Innovation Center 2 เครื่อง

Computer room2 = 55  เครื่อง

Computer room1 = 55 เครื่อง

IT room 30 เครื่อง

Exploring Center 3 เครื่อง
Data Base Server  1  เครื่อง
Internet & Mail Server   1  เครื่อง
Proxy Server   1  เครื่อง

อาคาร 30 ป
หอสมุด = 8 เครื่อง

Terminal  ศูนยทักษะทางภาษา 3 เครื่อง
Terminal  ศิลปะ  2  เครื่อง
Terminal  ศูนยผลิตสื่อ  3  เครื่อง
Terminal  หองพยาบาล   1   เครื่อง
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รระะบบบบกกาารรบบริริหหาารรวิวิชชาากกาารร

      เเปปาาหหมมาายย
☞ นักเรียนเห็นความส ําคัญและประโยชนของคอมพิวเตอร
☞ นักเรียนใช ICT อยางมีคุณภาพเหมาะสมตามระดับการเรียนรู มีศีลธรรม 
คุณธรรมและจริยธรรม

☞ นักเรียนประยุกตใช ICT กับสิ่งใกลตัวและชีวิตประจํ าวันเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ทํ าใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคม

☞  เนนพัฒนาการนวัตกรรมทางความคิดหวังผลระยะยาว
☞  เนนการสอนเปนกลุมเปาหมายตามลํ าดับความสํ าคัญ

- กลุมมาตรฐาน  70 - 80%
- กลุมตองพัฒนาและดูแลใกลชิด  10 - 20%
- กลุมความสามารถพิเศษ 10 - 20 %

☞  เนนสรางพฤติกรรมการใช ICT  ไปสูการเรียนในทุก ๆ วิชา

ยุยุททธธศศาาสสตตรรกกาารรสสออนนวิวิชชาาคคออมมพิพิววเเตตออรร
☞  พัฒนาหลักสูตร แผนการสอน บันทึกการสอนเปนของโรงเรียนเอง
☞  เนนกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและทันสมัย เชน Child 

Centered,  Step by Step,  Learning by Doing, การทํ าผลงาน ใบงาน 
Portfolio และโครงงาน ต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - มัธยมศกึษาปท่ี 3

☞  พัฒนาสื่อการสอน โปรแกรม และหนังสือประกอบการเรียนการสอน
☞  พัฒนาระบบและบุคลากรใหมีความสามารถอยางตอเนื่อง
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นักเรียนสามารถวางแผน
กํ าหนดการนํ าขอมูล
ขาวสารจากอินเทอรเน็ต

มาประยุกตใช
ไดอยางเหมาะสม

นักเรียนสามารถใช
เคร่ืองคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมหลักที่สํ าคัญ
ไดเปนอยางดีนันักกเเรีรียยนนเเปปนนศูศูนนยยกกลลาางง

กกาารรเเรีรียยนนรูรูใใฝฝรูรูใใฝฝเเรีรียยนน
ดํ าดํ ารรงงคคววาามมเเปปนนไไททยย

ใในนสสาากกลล

หลักสูตรเปนแบบเปด
มีความยืดหยุน
ทันสมัย เปนสากล

นักเรียนสามารถ
เขาใจทฤษฎีและ
ประโยชน
ของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรได
อยางถูกตองและ
มีศีลธรรม

นักเรียนสามารถแสวงหา
ความรูใหมๆ คิดวเิคราะห

อยางมเีหตุผล
และเปนระบบ

นักเรียนสามารถ
นํ าความรู

ไปใชในชีวิตจริงไดดวย
ตนเอง

ครูสอนมีความรูความ
ช ํานาญเปนแหลงความรู
และสนับสนุนการเรียน

การสอน

จัดเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร

ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ

กระบวนการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอร
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นํ านํ าเเขขาาสูสูบบททเเรีรียยนน
แแลละะจุจุดดปปรระะสสงงคค

เทคนิคการสอนวิชาคอมพิวเตอร
Teaching Techniques for Computer Learning

TTTTCCLL
ททบบททววนน
นํ านํ าเเสสนนออ
รราายยงงาานน

ฝฝกกทัทักกษษะะ
กกาารรพิพิมมพพ
คคออมมพิพิววเเตตออรร

ขขออเเสสนนออแแนนะะ
กกาารรมีมีสสววนนรรววมม
ใในนกกาารรเเรีรียยนน

ททฤฤษษฎีฎีแแลละะกกาารรเเรีรียยนนรูรู
สสาาธิธิตตกกาารรสสออนน

ปปฏิฏิบับัติติงงาานนจจริริงง
ตตาามมคคววาามมสสนนใใจจ

ตตรรววจจสสออบบ
ผผลลงงาานน

สสรุรุปปบบททเเรีรียยนนแแลละะ
มมออบบหหมมาายยงงาานน
เเพื่พื่ออคคนนคคววาา
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[ ข้ันตอนเทคนิค ----> กิจกรรมคร ู----> กิจกรรมนักเรียน ]

สรุป
บทเรียน
และมอบ
หมายงาน

สรุป
การเรียน

สรุปผล
การเรียน
บันทึก

ตตรรววจจสสออบบ
ผผลลงงาานน
แแลละะบับันนทึทึกก

ททบบททววนน
แแกกไไขข
บับันนทึทึกก

สสรุรุปปงงาานน
แแนนะะนํ านํ า
บับันนทึทึกก

ททฤฤษษฎีฎีแแลละะกกาารร
เเรีรียยนนรูรูสสาาธิธิตต
กกาารรสสออนน        55

บบรรรรยยาายย
สสาาธิธิตต
กกาารรสสออนน

ฟฟงง  ออาานน
วิวิเเคครราาะะหห
ซัซักกถถาามม
บับันนทึทึกก

ปปฏิฏิบับัติติงงาานนจจริริงง
ตตาามมคคววาามมสสนนใใจจ

สัสงังเเกกตต  แแกกไไขข
ปปญญหหาาตตออบบ
ขขออซัซักกถถาามม

ววาางงแแผผนน
กกาารรเเรีรียยนน
ปปฎิฎิบับัติติงงาานน

นํ านํ าเเขขาาสูสูบบททเเรีรียยนน
แแลละะจุจุดดปปรระะสสงงคคบบรรรรยยาายยเเสสนนออ

คคววาามมคิคิดด
วิวิเเคครราาะะหห

ฝฝกกทัทักกษษะะ
กกาารรพิพิมมพพ
คคออมมพิพิววเเตตออรร

สัสังงเเกกตต
  แแนนะะนํ านํ า

ฝฝกกพิพิมมพพ
คคออมมพิพิววเเตตออรร

ทบทวน
นํ าเสนอ
รายงาน  

บบรรรรยยาายย
ซัซักกถถาามม

ตตออบบ
คํ าคํ าถถาามม
บับันนทึทึกก

ขขออเเสสนนออแแนนะะ
กกาารรมีมีสสววนนรรววมม
ใในนกกาารรเเรีรียยนน

นํ านํ าเเสสนนออ
ตัตัววออยยาางงแแลละะ
ขขออแแนนะะนํ านํ า

นํ านํ าเเสสนนออ
รราายยบุบุคคคคลล
หหรืรืออกกลุลุมม
จัจัดดลํ าลํ าดัดับบ



สวนที่ 2
รูปแบบ/วิธีการใช ICT
เพื่อการเรียนการสอน
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การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา
โดย  อาจารยโสภาพรรณ   ชื่นทองคํ า

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนบานสันกํ าแพง เร่ิมตนในป 2540 
เม่ือไดเขารวมโครงการ Lighthouse ซ่ึงเปนโครงการท่ีมุงแสวงหาทางเลือกในการจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ ตามขอเสนอแนะของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ตอมาในป 2541 มูลนิธิ
ศึกษาพัฒน โดยคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ไดนํ าทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวย
ปญญา (Constructionism) มาเผยแพรท่ีโรงเรียน มีการฝกอบรมบุคลากรใหเรียนรูการใช
เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และดวยการสนับสนุนของมูลนิธิศึกษาพัฒน 
มูลนิธิไทยคม โรงเรียนไดรับบริจาคหอง Construction Lab พรอมอุปกรณ สํ าหรับพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียนทุกกลุมประสบการณ โดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการสรางสรรคองคความรู

ในปการศึกษา 2543 ไดเร่ิมนํ าทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญามาประยุกต
เขากับกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กํ าหนดชื่อวา “การพัฒนากระบวนการเรียนรู
เพื่อสรางสรรคดวยปญญาแบบบูรณาการ” และนํ าไปใชจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3/5

“กระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญา แบบบูรณาการ” มุงเนนการจัดกระบวน
การเรียนรูแบบองครวม ที่สอดคลองกับความสนใจของผูเรียน มีเปาหมายในการสงเสริมผูเรียน
ใหมีความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถทางดานคอมพิวเตอร
มีปรัชญาในการดํ าเนินงานคือ “พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความสุขในการเรียนรู และเกง”
โดยมีรายละเอียดดังน้ี

คนดี หมายถึง การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ตามที่หลักสูตรกํ าหนด ตลอดจนการเปนศาสนิกชนท่ีดี

ความสุข หมายถึง การพัฒนาผูเรียนใหมีความสุขในการเรียนรู และมีความฉลาด
ทางอารมณ

เกง หมายถึง การพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถทางวิชาการ กระบวนการคิด 
การนํ าเสนอความคิด และความสามารถทางดานคอมพิวเตอร

ข้ันตอนการพัฒนา
การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญาแบบบูรณาการ มีจุดเร่ิมตนจาก

การทํ าความเขาใจในตัวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา และกระบวนการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ แลวนํ ามาประยุกตเขาดวยกัน จัดทํ าเปนข้ันตอนการพัฒนา ประกอบดวย 
ข้ันเตรียมการ ข้ันดํ าเนินงาน และข้ันประเมินผล ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี
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ข้ันเตรียมการ
1.!วิเคราะหหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 

ช้ันประถมศกึษาปท่ี 3
2.!กํ าหนดสมรรถภาพ คุณลักษณะของนักเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
3.!ส ํารวจนักเรียนเปนรายบุคคล เพือ่ทราบขอมูลพ้ืนฐานท้ังดานสวนตัว และครอบครัว
4.!รวมกับนักเรียนกํ าหนดหัวเรื่อง (Theme) โดยเนนเร่ืองและกิจกรรมท่ีนักเรียนสนใจ
5.!วิเคราะหผังความคิด โดยใชหัวเร่ืองเปนแกน พยายามใหครอบคลุมทุกกลุม

ประสบการณ โดยเนนดานคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถดานคอมพิวเตอร ดังตัวอยาง

6.! ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับนักเรียนเปนรายบุคคล กลุม โดยเนน
การปฏิบัติจริง การใชแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย การใชวิทยากรในชุมชน และสื่อเทคโนโลยี 
เชน หนวยการเรียนเร่ือง “ปใหม ไดสุข” ไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยใหนักเรียน
แตงกลอนสี่ อวยพรปใหม ออกแบบการดอวยพร โดยใชคอมพิวเตอรพรอมพิมพกลอนท่ี
นักเรียนแตง และสงมาใหครูประจํ าช้ันทางอินเทอรเน็ต

สลน.
- การเขียนภาพระบายสี
- กิจกรรมนันทนาการ
- ศาสนพิธี

ภาษาไทย
- ฟงประวัติวันขึ้นปใหม
- มารยาทในการพูด ฟง
- การแตงคํ าคลองจอง
อวยพรปใหม

กพอ.
-! การจัดทํ าการดอวยพรป
ใหม

-! การแตงกายตามโอกาส

ปใหม   ไดสุข

ภาษาอังกฤษ
- คํ าศัพทเกี่ยวกับ
กจิกรรมในวันขึ้นปใหม

สปช.
- วันขึ้นปใหม
(ประวัติ ความเปนมา)
- การปฏิบัติตามประเพณี
- การส่ือสารทางอินเทอรเน็ต

คณิตศาสตร
- การบันทึกเวลาในการทํ า
กิจกรรมวันข้ึนปใหม

- การทํ าบัญชีรับ-จาย ในการ
จดักิจกรรมวันข้ึนปใหม
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 จากการดํ าเนินงานในข้ันเตรียมการทั้งหมด ไดจัดทํ าเปนหนวยการเรียนไว ดังน้ี
สัปดาหท่ี 1 หนวย”วันสํ าคญั”

-!วันพืชมงคล
-!วันวิสาขบูชา

สัปดาหท่ี 2-7 หนวย “ตัวเรา”
สัปดาหท่ี 8-12 หนวย “พืช”
สัปดาหท่ี 13 หนวย “วันสํ าคญั”

-!วันแม
สัปดาหท่ี 14-17  หนวย “สัตวโลกนารัก”
สัปดาหท่ี 18 หนวย “ชีวิตในบาน”
สัปดาหท่ี 19 หนวย “จังหวัดเชียงใหม”
สัปดาหท่ี 20 หนวย “สิ่งแวดลอม”
สัปดาหท่ี 21-28  หนวย “เมืองไทยท่ีรักของเรา”
สัปดาหท่ี 29-32  หนวย “อาชีพท่ีสุจริต”
สัปดาหท่ี 33 หนวย “ปใหม ไดสุข”
สัปดาหท่ี 34-37  หนวย “พลังลี้ลับ”
สัปดาหท่ี 38 หนวย “วันมาฆบูชา”
สัปดาหท่ี 39 หนวย “สารเคมี ดีหรือไม”
สัปดาหท่ี 40 หนวย “ชีวิตกับดวงดาว

ขั้นดํ าเนินงาน
1.! นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม ศึกษาภาคสนาม และเรียนรูรวมกันอยางหลากหลาย
2.! นักเรียนสรุปองคความรูดวยตนเอง โดยการพูด เขียนบรรยาย จัดทํ าผลงาน และ

การใชคอมพิวเตอร ตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน

 ข้ันประเมินผล
1.! บันทึกกิจกรรมการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดในแตละวัน เพื่อศึกษาขอบกพรองและ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.! ประเมินผลการเรียนรูโดยพิจารณาจากกระบวนการเรียนรู และการนํ าเสนอความรู

ของนักเรียน ท้ังน้ีเนนการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ท้ังน้ี มีการจัด
นิทรรศการผลงาน และการแสดงของนักเรียนภาคเรียนละ 1 คร้ัง
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ผลการพัฒนา
การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาแบบบูรณาการของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 3/5 โรงเรียนบานสันกํ าแพง ตลอดปการศึกษา 2543 มีผลการพัฒนาโดยสรุป 
ดังน้ี

1.! ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียน เม่ือส้ินสุดปการ
ศึกษา 2543 พบวา มีผลสัมฤทธ์ิสูงทุกกลุมประสบการณ ดังน้ี

กลุมประสบการณ คาเฉล่ีย
ทักษะ (ภาษาไทย) 78.28
ทักษะ (คณิตศาสตร) 79.28
สรางเสริมประสบการณชีวิต 77.41
สรางเสริมลักษณะนิสัย 85.74
การงานและพ้ืนฐานอาชีพ 85.02
ประสบการณพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) 83.07

2.! ความสามารถทางดานคอมพิวเตอร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/5 ทุกคน
สามารถใชคอมพิวเตอรสรางผลงานตามความสนใจ และสรางผลงานจากเร่ืองท่ีเรียนรูได มีอีเมล
สํ าหรับรับสงขอมูล นอกจากน้ีมีนักเรียนจํ านวน 11 คน สามารถเปน Facilitator ชวยแนะนํ า
เพือ่นนักเรียนได

3.! ความสามารถดานคุณธรรม จริยธรรม หองเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/5 ไดรับ 
คัดเลือกจากคณะกรรมการประเมินของโรงเรียนใหเปนหองเรียนท่ีมีความมีระเบียบวินัย 
ชนะเลิศการประกวดหองเรียนสะอาด

4.! ความสามารถดานดนตรี นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/5 ไดรับการสงเสริมการ
เลนดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนเมือง และดนตรีสากล โดยเฉพาะดนตรีไทยสามารถเลนเปนวงได และ
ไดรับเชิญใหไปแสดง ณ สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. เชียงใหม  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย จังหวัดเชียงใหม อุทยานกาดสวนแกว ฯลฯ

5.! นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/5 ไดจัดทํ าโครงงานวิชาคณิตศาสตรเร่ือง “ความ
สัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับคอมพิวเตอร” และโครงงานวิชาภาษอังกฤษเรื่อง “สวนสัตว
ภาษาอังกฤษ” สงเขาประกวดไดรับรางวัลชมเชยจาก ศูนยการศึกษานครพิงค จังหวัดเชียงใหม 
สถาบันพัฒนาคณุภาพวชิาการ (พว.)

6.! เปนแหลงศึกษาดูงาน ตลอดปการศึกษา 2543 มีผูสนใจมาเย่ียมชมการจัดกิจ
กรรมการเรียนรูของช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/5 โรงเรียนบานสันกํ าแพง จากทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย และจากตางประเทศจํ านวน 24 คณะ
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การขยายผล
จากผลสํ าเร็จของการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อสรางสรรคดวยปญญาแบบ 

บูรณาการของช้ันประถมศึกษาปที ่ 3/5 ในปการศึกษา 2544 โรงเรียนบานสันกํ าแพงจึงได 
ขยายแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวไปยังช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/5, 2/5 และ1/5 อีก 3 
หองเรียน รวมเปน 4 หองเรียน ซ่ึงทุกหองเรียนจะมีคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตหองเรียนละ 
5 เคร่ือง โดยไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิศึกษาพัฒน มูลนิธิไทยคม นอกจากน้ียังไดรับบริจาค
หอง Learning Lab อีก 1 หอง สํ าหรับใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/5, 2/5, 3/5 และ 4/5 
ใชเปนแหลงเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ัง 4 หองเรียน จะมีครูประจํ าช้ัน 1 คนเปน 
ผูวางแผนการจัดกิจกรรม และมีผูชวยครูหองเรียนละ 3 คน เปนผูชวยดํ าเนินการจัดกิจกรรม

หองเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 1/5 และหองเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/5 จัดกิจกรรม 
การเรียนรูโดยใชกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเปนแกน สํ าหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4/5  
ใชวิชาภาษาอังกฤษเปนแกน การจัดกิจกรรมการเรียนรูของหองเรียนท้ัง 4 หอง จะมีความ 
แตกตางกนับางตามความถนัดของครูประจํ าช้ัน แตทุกหองจะใชทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรค
ดวยปญญาเปนหลัก

ในปการศึกษา 2545 โรงเรียนบานสันกํ าแพง จะขยายการจัดกระบวนการเรียนรูตาม
ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญาไปในช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 และ 6 อีกชั้นละ 1  
หองเรียน ซ่ึงจะทํ าใหมีหองเรียนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6  รวม 6 หองเรียน ท่ีจัดกระบวน
การเรียนรูตามทฤษฎีน้ี และในอนาคตโรงเรียนจะขยายการจัดกระบวนการเรียนรูตามทฤษฎี
การเรียนรูเพ่ือสรางสรรคดวยปญญาใหมากย่ิงข้ึน

❊❊❊❊❊❊❊
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IT เพือ่การเรียนการสอนในโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เชียงใหม
และวิธีการสรางบทเรียนออนไลน

โดย  อาจารยอดิศักด์ิ   มหาวรรณ

ปจจุบันน้ีนักเรียนสวนใหญใชอินเทอรเน็ตในการทองเว็บ แชท อานจดหมาย เปด
ไดอาร่ีสวนตัว นัดพบปะพูดคุยกับเพื่อน ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนการใชอินเทอรเน็ตเพื่อความ
บันเทิง มีนักเรียนจํ านวนไมมากนักท่ีใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา และฝกฝนการคนควา 
หาความรูดวยตนเอง สิ่งน้ีเปนตัวผลักดันใหเกิดความคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทางอินเทอรเน็ตข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน ใหหันกลับมา 
สนใจในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาและคนควาหาความรูใหมากขึ้น ประกอบกับพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 หมวด 9 มาตราท่ี 66 ไดกํ าหนดใหผูเรียนมีสิทธิไดรับ
การพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทํ าได เพื่อใหมี
ความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํ านักนโยบายและแผนการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 33)  
ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม ท่ีมุงผลิตนักเรียนใหมีความเปน
เลิศทางวิชาการ มีความรูความสามารถและทักษะในการใชคอมพิวเตอร ตลอดจนเทคโนโลยี
ใหมในการศึกษา ดังน้ัน จึงไดคิดหาวิธีการท่ีจะทํ าใหผูเรียนมีโอกาสฝกฝนดวยการศึกษาหา
ความรูดวยตนเองโดยผานเทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสทบทวน 
เน้ือหาบทเรียน และฝกฝนไดตลอดเวลาที่ตองการแสวงหาความรู
 นอกจากน้ี การเรียนรูดวยตนเองผานการศึกษาจากบทเรียนทางอินเทอรเน็ตเปนวิธีการ
ท่ีสอดคลองกับแนวคิดใหมทางการศึกษาท่ีมุงเนนใหจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสํ าคญั
(Student Centered) แตกตางจากในอดีตท่ีครูผูสอนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน
(Teacher Centered) ดังน้ัน ครูจึงตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากเดิม ท่ีทํ าหนาท่ีอธิบายอยูหนา
ช้ันเรียน มาเปนผูชี้แนะ เรียนรู และสังเคราะหความรูไปพรอมกับผูเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช IT ของโรงเรียนดาราวิทยาลัยน้ัน เร่ิมตนดวย
การฝกนักเรียนใหมีทักษะในการติดตอสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต หลังจากนั้นครูจะสั่ง
การบานใหนักเรียนทํ านอกเหนือจากการเรียนวิชาคณิตศาสตรในหองเรียน โดยการโพสทการ
บานท่ีจะใหนักเรียนทํ าลงในเว็บบอรด นักเรียนจะตองเปดอาน และศึกษาการบานแตละชิ้นดวย
ตัวเอง นักเรียนมีเวลาสํ าหรับทํ าการบานแตละช้ินประมาณ 2 อาทิตย โดยอาจจะทํ าในเวลาวาง 
หลังเลิกเรียน หรือชวงวันเสาร อาทิตย การบานบางช้ินนักเรียนท่ีทํ าไดก็จะสอนเพ่ือนท่ีทํ าไมได 
ทํ าใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนดวยกัน ใน 
บางคร้ังนักเรียนก็จะแสวงหาความรูไปดวยกัน แตจะมีนักเรียนบางกลุมท่ีเรียนรูไปพรอมกับ 
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ผูปกครอง สํ าหรับการสงการบาน นักเรียนอาจจะสงการบานจากท่ีบาน หรือจากรานท่ีใหบริการ
อินเทอรเน็ตก็ได
 การพัฒนาบทเรียนออนไลน และการสอนใหนักเรียนมีทักษะข้ันพื้นฐานในการใช 
อินเทอรเน็ต ตลอดจนทักษะในการติดตอสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากจะทํ าให
การเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตสะดวกย่ิงข้ึนแลว ตัวนักเรียนรวมท้ังผูปกครองจะ
เกิดความตระหนัก และเห็นความสํ าคัญของเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีตอการเรียนการสอนอันจะ
นํ าไปสู การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใชอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง มาเปนการใช 
อินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู และศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง

 ลักษณะของการใชการสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอน   
มีดังน้ี
 อีเมล (E-mail) ใชสํ าหรับติดตอสื่อสารระหวางครูหรือเพื่อนรวมชั้นเรียนดวยกัน ใช 
สงงานท่ีไดรับมอบหมายจากครูผูสอนหรือใชสงการบาน

เว็บบอรด (Webboard) ใชสํ าหรับกํ าหนดประเด็นหรือกระทูตามที่ครูก ําหนด หรือ
ตามแตนักเรียนจะกํ าหนด เพ่ือชวยกันอภิปรายตอบประเด็น หรือกระทูน้ันท้ังครูผูสอนและ
นักเรียน

แชท (Chat) ใชสํ าหรับสนทนาระหวางผู เรียนและครูผู สอนในระหวางเรียนผาน 
เครือขายอินเทอรเน็ต เสมือนวากํ าลังคุยกันอยูในหองเรียนจริง ๆ และชวยใหทราบดวยวา 
ในขณะน้ันนักเรียนอยูหนาเครื่องคอมพิวเตอรหรือไม

การเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยบทเรียนออนไลน มีข้ันตอน 
ดังน้ี

1.! พิมพท่ีอยูของโฮมเพจหองเรียนเสมือนดาราวิทยาลัย (Dara  Virtual  Classroom)
http://www.dara.ac.th/~math/

2.! เม่ือเขาสูโฮมเพจหองเรียนเสมือนดาราวิทยาลัยแลว ใหเลือกท่ีบทเรียนออนไลน  
ซึ่งเปนเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในท่ีน้ีจะมีเน้ือหาบทเรียนออนไลนอยู
ดวยกนั 3 บทเรียน  คือ

1)! การเขียนตัวเลขแทนจํ านวน
2)! สมบัติของจํ านวนนับ
3)! อัตราสวนและรอยละ

นักเรียนศึกษาเน้ือหาบทเรียนออนไลนท่ีนํ าเสนอผานทางหนาจอคอมพิวเตอร
3.! ในบางชวงบางตอนของบทเรียนนักเรียนจะถูกกระตุ นใหมีปฏิกิริยาสนองตอบ 

เน้ือหาของบทเรียนจากการทํ าแบบฝกหัด โดยนักเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนผานเว็บ 
หรือนักเรียนสามารถโตตอบกับผูเรียนคนอ่ืนๆ หรือแมแตครูผูสอนท่ีเขาสูบทเรียนในเวลาเดียว

http://www.dara.ac.th/~math/
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กัน หรือคนละเวลาก็ได นักเรียนจะโพสทหัวขอ ประเด็นท่ีมีปญหา หรือแบบฝกหัดท่ียังไมเขาใจ 
ลงในเว็บบอรดการศึกษา ซ่ึงนักเรียนคนอ่ืน ๆ และครูจะชวยกันตอบปญหาในหัวขอ หรือ
ประเด็นท่ีนักเรียนสงสัย ระหวางท่ีศึกษาบทเรียนอยูน้ันนักเรียนอาจจะแชทกับเพื่อนดวยกัน 
หรือกับครูก็ได

4.! เม่ือนักเรียนศึกษาเน้ือหาจนจบแลว ในแตละบทเรียนจะมีแบบทดสอบใหนักเรียน
ไดฝกปฏิบัติ ในแบบทดสอบน้ันนักเรียนจะตองกรอก ช่ือ ช้ัน  เลขที่ และอีเมล ดวย  หลังจากท่ี
ทํ าแบบทดสอบเสร็จแลว นักเรียนจะตองสงแบบทดสอบน้ันมาทางอีเมลใหครูผูสอน  หลังจากท่ี
ตรวจแบบทดสอบเสร็จ ครูผูสอนจะแจงผลการทดสอบใหนักเรียนทราบผานทางอีเมลเชนกัน 
รวมท้ังประกาศผลคะแนนลงในโฮมเพจหองเรียนเสมือนดาราวิทยาลยัดวย

 บทบาทของครูผูสอนในการเรียนการสอนดวยบทเรียนออนไลน
 ครูจะตองเปลี่ยนแปลงตนเองไปสูบทบาทท่ีเอื้อตอการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สํ าคัญ โดยในเบ้ืองตนครูจะมีบทบาทเปนผูนํ า และผูเรียนจะอาศัยการช้ีแนะและการใหความ
ชวยเหลือจากครูผูสอน เม่ือนักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนการสอนดวยบทเรียนออนไลน
แลว  ครูผูสอนจะตองทํ าหนาท่ีเสมือนพ่ีเล้ียง  ผูสนับสนุน และเปนท่ีปรึกษา

 ผลท่ีคาดหวัง
1.! นักเรียนมีความสนใจในวิชาคณิตศาสตรและมีความกระตือรือรนท่ีจะเขามาศึกษา

เน้ือหาของบทเรียน  นอกจากน้ันยังใชอินเทอรเน็ตคนควาเน้ือหาอ่ืนๆเพ่ิมเติมมากข้ึน
2.! นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชอินเทอรเน็ตในการศึกษาหาความรูมากข้ึน

นอกเหนือจากการใชเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
3.! นักเรียนมีความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพ่ือการศึกษา การแสวง

หาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
4.! ครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนจากครูเปนศูนยกลางมาเนนผูเรียนเปน

สํ าคญั
5.! ครูมีความกระตือรือรนในการสรางสรรคสื่อการเรียนการสอนดวยบทเรียนออนไลน

ในเน้ือหาวิชาอ่ืนๆมากข้ึน

ตัวอยางแผนการสอนดวยบทเรียนออนไลนวิชาคณิตศาสตร (ค102)
เร่ือง  สัดสวน  ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1

สาระสํ าคัญ
สัดสวน คือ การเทากันของอัตราสวนในการแกโจทยปญหาโจทยสัดสวนอาจทํ าไดโดย

ใชหลักของการคูณไขว
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จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถหาจํ านวนท่ีแทนตัวแปรในสัดสวนและแกโจทยปญหาเกี่ยวกับสัดสวน

ได

เน้ือหา
การหาคาตัวแปรในสัดสวนและการแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน

ส่ือการเรียนการสอน
1.! เครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต
2.! แหลงความรูบทเรียนออนไลน
      URL = http://www.dara.ac.th/~math/Lesson_online/ratio/proportion.html

เวลาที่ใช
3 คาบ (150 นาที)

กิจกรรมการเรียนการสอน
คาบท่ี 1
1.! ใหนักเรียนไปท่ีเว็บไซต http://www.dara.ac.th/~math/Lesson_online/ratio/index.html 
เรื่องสัดสวน

2.! ใหนักเรียนศึกษาเน้ือหา “การหาคาตัวแปรในสัดสวน”  เม่ือนักเรียนศึกษาจนจบแลวใหทํ า
แบบฝกหัด

3.! ใหนักเรียนสงคํ าตอบของแบบฝกหัดเรื่อง “การหาคาตัวแปรในสัดสวน” มาใหอาจารยทาง 
อีเมล โดยสงมาท่ี adisak@jdmail.com

4.! ถานักเรียนไมเขาใจในเรื่องสัดสวนที่ก ําลังศึกษา หรือมีปญหาในแบบฝกหัด ใหนักเรียนคลิก 
เว็บบอรดการศึกษา แลวโพสทประเด็นปญหาลงในกระทูหัวขอ คํ าแนะนํ าเร่ืองสัดสวน  
เพื่อใหเพื่อนนักเรียนคนอื่นหรือครูชวยตอบคํ าถาม

คาบที่ 2-3
1.! ใหนักเรียนไปท่ีเว็บไซต http://www.dara.ac.th/~math/Lesson_online/ratio/index.html 
เรื่องสัดสวน

2.! ใหนักเรียนศึกษาเน้ือหา “การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน”  เม่ือนักเรียนศึกษาจนจบแลว
ใหทํ าแบบฝกหัด

3.! ใหนักเรียนสงคํ าตอบของแบบฝกหัดเรื่อง “การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน” มาใหอาจารย
ทางอีเมล โดยสงมาท่ี adisak@jdmail.com

http://www.dara.ac.th/~math/Lesson_online/ratio/proportion.html
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4.! ถานักเรียนไมเขาใจในเรื่องสัดสวนที่ก ําลังศึกษา หรือมีปญหาในแบบฝกหัด ใหนักเรียนคลิก
เว็บบอรดการศึกษา แลวโพสทประเด็นปญหาลงในกระทูหัวขอ คํ าแนะนํ าเรื่องสัดสวน
เพื่อใหเพื่อนนักเรียนคนอื่นหรือครูชวยตอบคํ าถาม

5.! ใหนักเรียนทํ าแบบทดสอบโดยเขาไปท่ีบทเรียนออนไลน เรื่อง สัดสวน คลิก “แบบทดสอบ”
แลวคลิก “ชุดท่ี 2 เรื่องสัดสวน”

การประเมินผล
1.  ประเมินผลจากการเขาไปมีสวนรวมในเว็บบอรด
2.  ประเมินผลจากงานท่ีสงผานทางอีเมล

 3.  ประเมินผลจากการท ําแบบทดสอบชุดท่ี 2 เรื่องสัดสวน จากบทเรียนออนไลน

แหลงความรู
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2543).  หนังสือเรียน ค 102
              คณิตศาสตร 2  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1. กรุงเทพมหานคร: องคการคาคุรุสภา.
http://www.dara.ac.th/~math/

การสรางบทเรียนออนไลน
การสรางบทเรียนออนไลนในปจจุบันไมจํ าเปนตองใชทักษะความรูทางเทคนิคมากนัก  

แตอยางนอยผูสรางจะตองมีทักษะเบื้องตนในการใชคอมพิวเตอร  สํ าหรับการออกแบบบทเรียน
นั้นจะแตกตางจากการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั่วไป เน่ืองจากบทเรียนออนไลน 
เปนการนํ าเสนอเน้ือหาผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ครูผูสอนจึงสามารถสรางการเช่ือมโยงเขากับ
แหลงขอมูลอื่นที่มีเนื้อหาสัมพันธ หรือสอดคลองกับเรื่องที่สรางได ซ่ึงเปนการเสนอแนวทางให
นักเรียนไดศึกษาเปรียบเทียบกับเน้ือหาหลัก ท้ังน้ีเน้ือหาของบทเรียน และการเช่ือมโยงควรจะ
ตองปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา ปจจุบันการเช่ือมโยงบทเรียนออนไลนวิชาคณิตศาสตรเขา
กับแหลงขอมูลอื่นยังทํ าไดไมมากนัก เน่ืองจากแหลงขอมูลดานคณิตศาสตรมีไมมาก โดยเฉพาะ
แหลงขอมูลท่ีเปนภาษาไทย ยังมีการจัดทํ าเผยแพรผานทางอินเทอรเน็ตนอยมาก แตในอนาคต
อันใกลน้ีหวังวาแหลงขอมูลเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรที่สัมพันธกับเนื้อหาในบทเรียนของนักเรียน
คงจะมีมากข้ึน

โปรแกรมที่ใชในการสรางบทเรียนออนไลน มีดังน้ี
1.! โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 3.0ใชในการสรางเว็บเพจหรือบทเรียน

ออนไลน
2.! โปรแกรม Course Builder   เปน Plug in ของโปรแกรม Dreamweaver 3.0 ใช

ในการสรางแบบฝกหัดในแตละชุด โดยสามารถนํ าเอาเทคนิคตางๆมาสรางแบบฝกหัดแบบ 
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โตตอบไดอยางหลากหลาย เชน  คํ าถามแบบชนิดใหเลอืกค ําตอบ คํ าถามชนิดจับคูภาพหรือ 
ขอความ  คํ าถามชนิดกํ าหนดตํ าแหนงของสวนที่ตองการใหคลิก คํ าถามชนิดปุมเลือกคํ าตอบ 
คํ าถามชนิดกรอกขอความ คํ าถามชนิดตั้งเวลา สํ าหรับกํ าหนดเวลาในการทํ าแบบฝกหัด และ 
คํ าถามชนิดแถบเลื่อน กํ าหนดชวงของคํ าตอบ ซ่ึงโปรแกรมน้ีสามารถท่ีจะนํ าไปประยุกตในงาน
ดานตางๆ  ไดอยางหลากหลาย

3.! โปรแกรม Macromedia Flash 5.0 ใชในการสรางเอฟเฟคตางๆ  ใหบทเรียน
ออนไลนดูนาสนใจย่ิงข้ึน

4.! โปรแกรม Adobe Image Styler 1.0 ใชในการออกแบบปุมและปายตางๆ  
(ขอแนะนํ า โปรแกรมน้ีจะลงไปพรอมกับ Adobe Photoshop 6.0 ไมได จะลงไดเฉพาะ เวอรชัน 
5.5)

5.! โปรแกรม Adobe Photoshop 5.5  ใชในการตกแตงรูปภาพ
6.! โปรแกรม Acd See ใชในการดูรูปภาพ กับ ภาพแอนนิเมช่ัน
7.! โปรแกรม Internet Explorer 5.5 ใชสํ าหรับดูผลการสรางเว็บเพจหรือบทเรียน

ออนไลน

ข้ันตอนในการสรางบทเรียนออนไลน
แบงออกเปนขั้นตอน  ดังน้ี

1.! ข้ันวางแผน
 ในข้ันแรกจะตองวางแผนเน้ือหา โดยจะตองวางโครงสรางของเน้ือหาบทเรียน

ซ่ึงสามารถศึกษาและเก็บขอมูลตางๆจากตํ าราเรียนหลายๆเลมแลวเขียนลงไปในสมุดกอน  
หลังจากน้ันก็นํ ามาเรียบเรียงใหมใหอานเขาใจงาย ในการเรียบเรียงน้ันอาจจะสอดแทรกเทคนิค
การสอนตางๆ ลงไปได  สวนโครงสรางของเน้ือหาบทเรียนออนไลน มีดังน้ี

หัวขอที่ 1
- เนื้อหา

 - แบบฝกหัด (นักเรียนสามารถทราบผลการทํ าแบบฝกหัดทันที)
หัวขอที่ 2
 - เนื้อหา

 - แบบฝกหัด (นักเรียนสามารถทราบผลการทํ าแบบฝกหัดทันที)
หัวขอที่ 3

- เนื้อหา
 - แบบฝกหัด (นักเรียนสามารถทราบผลการทํ าแบบฝกหัดทันที)

แบบทดสอบ ชุดท่ี 1
แบบทดสอบ ชุดท่ี 2

 (ขอมูลในแบบทดสอบ จะถูกสงมาในลักษณะอีเมลมายังครูผูสอน)
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2.! ขั้นเตรียมทรัพยากร
 เตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอรใหพรอมโดยลงโปรแกรมตางๆ  ดังไดกลาวในขั้นตน

และจะตองเตรียมรูปภาพ หรือภาพแอนนิเมช่ัน เพือ่นํ ามาตกแตงในเว็บเพจใหดูนาสนใจ โดย
สามารถไป Download ภาพตางๆ ไดฟรีจากเว็บไซตตางๆ เชน www.clipart.com,
www.animationlibrary.com , www.panmai.com ฯลฯ

3.! ข้ันสราง
 ใชโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 3.0 ในการสรางบทเรียนออนไลน

โดยจะแบงออกเปน 2 เฟรมดวยกัน คือเฟรมดานซายและเฟรมดานขวา แลวปอนขอมูลลงไป
ในเว็บเพจ เติมภาพแอนนิเมชั่นลงไปเพื่อดึงดูดความสนใจ หรือจะใสเอฟเฟคตางๆ ลงไปใน
เว็บเพจ  โดยใช โปรแกรม Macromedia Flash 5.0 หรือ Java Script

 4.  ข้ันนํ าไปใช
เม่ือสรางเสร็จแลวก็น ําขอมูลท้ังหมดไปฝากไวท่ี Server ของโรงเรียน หรือตาม

เวบ็ไซตท่ีรับฝากขอมูลฟรี เชน www.geocities.com แลวใหนักเรียนทดลองใช และตรวจทาน
ขอผดิพลาดตางๆ

 
 5.  ขั้นปรับปรุงแกไข

นํ าขอผิดพลาดตางๆ ท่ีพบนํ าไปรับปรุงแกไข

❊❊❊❊❊❊❊

http://www.clipart.com/
http://www.animationlibrary.com/
http://www.panmai.com/
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การใช ICT ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
โดย   อาจารยภาทิพ   ศรีสุทธิ์

ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว สามารถเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมแหงการเรียนรู จากครูคอืผูจัดมวลประสบการณใหกบันักเรียนมาเปนนักเรียนถายทอด
ประสบการณการเรียนรูใหกับครู สูครูและนักเรียนคนอ่ืน ๆ กอใหเกิดผลและขอคนพบที่นํ าไปสู
การเปลี่ยนวิถีแหงการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการเรียนการ
สอนวชิาภาษาไทยในเวลาตอมา

ครูคือนักเรียน แลกเปล่ียนเรียนรูสูครูและนักเรียน น่ันคือชวงของการพัฒนา 
ตนเอง จากความมุงหวังเพียงเพื่อไดเรียนรูเรื่องราวของนักเรียนวัยรุน ในประจํ าช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 6/2 ปการศึกษา2542 วาทํ าไมนักเรียนจึงชอบเลนอินเทอรเน็ต และเขาสนใจเร่ืองอะไร จึง
ใหนักเรียนสอนการใชอินเทอรเน็ตให เมื่อเขาสูสังคมอินเทอรเน็ตทํ าใหไดมีโอกาสพบกับผูทรง
คุณวุฒิทางการศึกษา ประกอบดวย นักเขียน นักอาน นักสารคดี นักอนุรักษ ท่ีเปนคนไทยท้ังใน
และตางประเทศ รวมท้ังเพ่ือนรวมอาชีพ รวมสืบสานงานเขียนรองกรอง งานเขียนอ่ืน ๆ ชวย
เหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ผนวกกับไดมีโอกาสอบรมการผลิตสื่อ CAI จากศูนยนวัตกรรมและ
การนิเทศทางไกล กรมสามัญศึกษา เปนผลใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบใหม
คือ การใช ICT เพื่อการเรียนการสอนวชิาภาษาไทย โดยมี ดร.ไพจิตร สดวกการ จากศนูย
นวัตกรรมและการนิเทศทางไกลเปนที่ปรึกษาผานเว็บบอรด คลินิก CAI และหองเรียนสีชมพู 
www.thai.net/bunga/

CAI มีปญหาพฒันารวมกับเว็บบอรด เม่ือมีความรูจึงไดนํ ามาใชโดยเร่ิมตนดวยการ
ผลิตสื่อ CAI เร่ืองการแตงกลอนสุภาพ สํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และทดลองใชใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2543 ซึ่งประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียน  
หลังเรียน เนื้อหา และกิจกรรม แต CAI มีขอจํ ากัดคือ ไมสามารถตรวจผลงานการแตง
กลอนของนักเรียนได จึงไดนํ าเว็บบอรดที่ใชในการเลนลอตอกลอนกับเพื่อน ๆ มาประยุกต 
ใชรวม หลังจากนักเรียนเรียนรูและทํ ากิจกรรมจาก CAIแลว ในข้ันปฏิบัติใหนักเรียนฝกการ 
แตงกลอน และทดสอบการแตงกลอนภาคปฏิบัติจากภาพท่ีหลากหลายท่ีครูนํ ามาโพสทบนเวบ็
บอรด เม่ือนักเรียนแตงเสร็จ ครูตรวจ นักเรียนแกไข แลวนํ าผลงานไปโพสทบนเว็บบอรด 
กระทูหวานคารมคํ าคมกวี ของแตละหอง เม่ือนักเรียนโพสทบทกลอน ผูทรงคุณวุฒิทาง 
อินเทอรเน็ตเขามาอานแลวเขียนแสดงความช่ืนชม และนักเรียนเองตางมีโอกาสอาน แสดง
ความชื่นชมผลงานของกันและกัน เปนผลใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจ เกิดก ําลงัใจ นักเรียน
หลายคนมีผลงานมากกวา 1 ช้ิน และบางคนสามารถสนทนากับผูใหญเปนภาษากลอนได  
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นยอนกลับวา รูสึกสนุก มีอิสระ และมีความภาคภูมิใจในการเรียนรู
ดวยวิธีน้ี

http://www.thai.net/bunga/
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WEBPAGE + CAI เติมเต็มในบทเรียน จากขอคนพบในคร้ังน้ันจึงนํ า ICT มา
พัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่องโดย ในรายวชิาภาษาไทย ท 102 ภาคเรียนท่ี 2/2543  
จัดทํ า CAI ประเภททบทวนเน้ือหาและทดสอบจํ านวน 10 เรื่องเพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาส 
ทบทวนเน้ือหากอนสอบ และเปนเคร่ืองมือในการประเมินผล นักเรียนมีโอกาสใชท้ังในเวลาเรียน 
และนํ าไปติดต้ังท่ีบาน

สํ าหรับการเรียนรูเร่ืองรามเกียรติ์ ไดจัดทํ าแหลงเรียนรูทางอินเทอรเน็ตใหนักเรียน 
ไดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติตัวละคร ประวัติโขน ในกรณีท่ีนักเรียนสนใจนอกเหนือจาก
แบบเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย ท 102 ภาคเรียนท่ี 2 ของนักเรียน
อยูในเกณฑที่นาพอใจ คือ จากนักเรียนจํ านวน 101 คน ไดเกรด 4 คิดเปนรอยละ 64.40 
ไดเกรด 3 คิดเปนรอยละ 32.67 ไดเกรด 2 คิดเปนรอยละ 5.94 และไดเกรด 1 คิดเปน 
รอยละ 0.99 เม่ือเปรียบเทียบกับภาคเรียนท่ี 1 ซึ่งยังไมไดใช ICT ในการเรียนการสอน
พบวา จํ านวนนักเรียนทีไ่ดเกรด 4 มีมากข้ึน คิดเปนรอยละ 13 จํ านวนนักเรียนทีไ่ด 
เกรด 3 ลดลงคิดเปนรอยละ 13 สวนจํ านวนนักเรียนทีไ่ดเกรด 2 และเกรด 1 คงที่ ในสวน
ของความพึงพอใจ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู หลายคนเร่ิมมีนิสัยใน
การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต

นอกจากน้ี ยังไดทดลองนํ าการเรียนรูลักษณะดังกลาวไปใชกับวิชาภาษาไทย ท 022 
วรรณกรรมปจจุบัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงเปนนักเรียนภาคปกติเพ่ือศึกษา
ความเปนไปได โดยใหนักเรียนสืบคนขอมูลจากโฮมเพจของดอกหญา ชอการะเกด และที่ 
http://pantip.com แตขณะน้ันนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกลุมท่ีทดลองมีทักษะใน
การใชคอมพิวเตอรนอยมาก ตองใชวิธีการกระจายนักเรียนท่ีมีทักษะเขาไปอยูในแตละกลุม 
ประกอบกับการเขาสืบคนขอมูลในโฮมเพจดังกลาวตองใชเวลานานมาก จึงใชวิธีการจัดเก็บลง
แผนดิสก ใหนักเรียนไปเปด และเรียนรูจากรานอินเทอรเน็ต คาเฟ นักเรียนบางกลุมสงงาน  
และติดตอกับครูผานอีเมล ผลของการเรียนรูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายยังปรากฏผลไม
ชัดเจน เพียงแตพบวามีความเปนไปไดในการท่ีจะนํ าวิธีนี้ไปใชในโอกาสตอไป

หลากหลายวิธี ICT เร่ืองงาย การใช ICT ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในขณะน้ี 
ใชสอนกบักลุมนํ ารอง คอืนักเรียนโครงการหลกัสูตรภาคภาษาองักฤษ (ENGLISH PROGRAM)
วิชาภาษาไทย ท 101 และ ท 203  ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1 และ 2 ภาคเรียนท่ี 1/2544 ซ่ึงจัด 
นักเรียนหองละ 25 คน เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่องตอนักเรียน 2 คน ซ่ึงมีรูปแบบการพัฒนา
มาจากวิชาภาษาไทย ท 102 ภาคเรียนท่ี 2/2543 และนํ ามาใชในกิจกรรมชุมนุมภาษาไทย IT 
ซ่ึงเปนกิจกรรมชุมนุมท่ีนักเรียนใหความสนใจคอนขางสูง ขอนํ าเสนอรูปแบบการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมชุมนุมใหเห็นเปนตัวอยางดังน้ี

http://pantip.com/
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กรณีตัวอยาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท 101 ท102 ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1
เร่ืองไขภาษา (การอธิบายความหมายของสํ านวนสุภาษิต)
จุดมุงหมาย ใหนักเรียนมีทักษะในการคิดและรูจักใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร
กิจกรรม

1.! นักเรียนศึกษาจุดมุงหมาย และรูปแบบการนํ าเสนอ การอธิบายความหมายของ
สํ านวนสุภาษิต 4 สํ านวนจากแบบเรียนทักษสัมพันธ เลม 1 โดยมีครูคอยใชค ําถามนํ าเพื่อให
เกิดขอคนพบ

2.! ครูเช่ือมโยงแหลงเรียนรูเกมซอนคํ าจาก http://proedtown.com/read-write/proverb
เขากับเว็บบอรดหองเรียนสีชมพู กระทู ไขภาษานาสนุก ใหนักเรียนคลิกเขาไปเลนเกมซอนคํ า
ปริศนาอักษร วาเปนสํ านวนสุภาษิตใด เม่ือนักเรียนสงคํ าตอบจะมีผลยอนกลบัวา ถูกตองครับ 
สํ านวนสุภาษิตน้ีหมายถึง…..  หรือ ผิดครับ ดูเฉลยดีกวา จากน้ันใหนักเรียนบันทึกสํ านวน
สุภาษิต และความหมายลงสมุด คนละ 15 สํ านวน

3.! นักเรียนเลือกสํ านวนสุภาษิตที่ไดมา นํ ามาเขียนสรางสรรคเปนพฤติกรรมสมมติ 
ทายปริศนากับเพื่อน ๆ วาพฤติกรรมน้ีตรงกับสํ านวนสุภาษิตใดอยางนอย 3 สํ านวน หลังจาก
ครูตรวจความถูกตองแลว นักเรียนโพสทลงเว็บบอรด หองเรียนสีชมพู กระทูไขภาษา…
ปริศนา EP1-4 ของแตละหอง http://www.st.ac.th/scrips/greenpink/Question.asp?GID= 
82-84

4.! นักเรียนแลกเปล่ียนทายปริศนาของเพ่ือนโดยสลับหองกัน

ประเมินผล
1. ความรับผิดชอบตองานท่ีมอบหมาย
2. ความสามารถในการสื่อสาร (การสรางพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับสํ านวนสุภาษิต)

เร่ืองการแตงกลอนสุภาพ (ทักษะการเขียน)
กิจกรรม

1.! นักเรียนอานบทรอยกรอง ศึกษาตัวอยางคํ าประพันธจากแบบเรียนทักษสัมพันธ 
เลม 1 ครูใชคํ าถามนํ าเพื่อใหนักเรียนพบขอสังเกต

2.! นักเรียนเรียนรู และฝกทักษะการแตงกลอนสุภาพจากบทเรียน CAI โดยทํ าแบบ
ทดสอบกอนเรียน ศึกษาเนื้อหา ทํ ากิจกรรม เรื่องฉันทลักษณ การเลือกใชคํ า การเสนอแนวคิด 
และเน้ือหา ทํ าแบบทดสอบระหวางเรียน ฝกแตงกลอนจากภาพ หรือหัวขอที่กํ าหนดเปนกลุม 
และทํ าแบบทดสอบเปนรายบุคคล โดยครูนํ าภาพท่ีสื่อความหลากหลายโพสทลงเว็บบอรด 
หองเรียนสีชมพู กระทู มาเลนลอตอกลอนกันดีกวา หลังจากท่ีครูตรวจผลงาน และนักเรียน 

http://proedtown.com/read-write/proverb
http://www.st.ac.th/scrips/greenpink/Question.asp?GID=82-84
http://www.st.ac.th/scrips/greenpink/Question.asp?GID=82-84


42

แกไขแลว จะโพสทลงกระทูหวานคํ าคมคารมกวี EP1-4 http://www.thai.net/greenpink/ep01. 
html-4

3.! ทดสอบความรูหลังเรียนจากบทเรียน CAI

ประเมินผล
1. ทดสอบความรูความเขาใจจากบทเรียน CAI
2. ประเมินจากผลงานการแตงกลอน

เร่ืองรามเกียรต์ิ (ทักษะการอาน)
กิจกรรม

1.! นักเรียนศึกษาประวัติตัวละครสํ าคัญของเร่ืองรามเกียรต์ิ จากโฮมเพจหอมรดกไทย 
http://www.heritage.thaigov.net

2.! อานเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ จากแบบเรียนทักษสัมพันธ พรอมทํ ากิจกรรม
กลุมตามใบงาน

3.! นักเรียนจัดทํ าเกมโชวเพื่อการเรียนรูโดย ศึกษาตัวอยางเกมโชวจากโทรทัศน  
แลวตั้งคํ าถามจากการอานเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ มาใชในการเลนเกมส กอนการ 
เลนเกมส กลุมที่รับผิดชอบตองทบทวนความรูใหเพื่อนกอน

4.! สงเสริมนิสัยการใฝรูใฝเรียน ใหศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงโขน เรื่อง
รามเกียรติ์จากโฮมเพจอนุรักษไทย และจัดทํ าบอรดในหองเรียน

5.! นักเรียนทบทวนความรู และทํ าแบบทดสอบจากบทเรียน CAI

ประเมินผล
1. ความรูความเขาใจจากบทเรียน CAI
2. ความรับผิดชอบ กระบวนการในการทํ ากิจกรรมกลุม

สวนการนํ า ICT ไปใชกับกิจกรรมชุมนุมนั้น เน่ืองจากนักเรียนท่ีมีความสนใจเร่ือง
คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตมีจํ านวนมาก แตชุมนุมท่ีเปดใหกับนักเรียนมีนอย นักเรียนกลุมท่ี
เคยเรียนรูในวชิาภาษาไทย ท 101 และท 102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 จึงรวมตัวกันมา
ขอรองใหเปด จึงจํ าเปนตองเปดชุมนุมภาษาไทย IT ท้ัง ๆ ท่ีครูมีทักษะในการจัดทํ าโฮมเพจ
ไมดีเทาท่ีควร แตก็ไดหาวิธีการแกปญหา และมีการดํ าเนินการดังน้ี

1.! ครูแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนทางอินเทอรเน็ต เพื่อนํ าความรูไปขยายผลสูนักเรียน
2.! ใหนักเรียนศึกษาคนควา สังเกตวิธีการนํ าเสนอ เนื้อหาของโฮมเพจตาง ๆ
3.! นักเรียนออกแบบโฮมเพจของกลุม โดยมีขอบังคับคือ ตองมีสาระความรูภาษาไทย

อยางนอย 3 รายการ

http://www.thai.net/greenpink/ep01.html-4
http://www.thai.net/greenpink/ep01.html-4
http://www.heritage.thaigov.net/
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4.! ด.ช. วชิรพันธ เจริญเวช นักเรียนช้ัน ม.1/2 ซ่ึงไมใชกลุมผูเรียน แตรูจักกับครูทาง
อินเทอรเน็ตโดยบังเอิญ สอนวิธีการสรางโฮมเพจ แบบรวดเร็วใหครูนํ าไปถายทอดกับนักเรียน
คนอื่น ๆ

5.! ครูนํ าความรูท่ีไดจัดทํ าเปนใบความรู และใบงานใหนักเรียนทํ า

ผลท่ีไดรับ
นักเรียนแตละกลุมสามารถทํ าโฮมเพจอยางงาย ๆ ไดภายในเวลา 4 คาบ (200นาที)
พัฒนาไมรูจบขอคนพบมากมาย จากการนํ า ICT มาใชในการเรียนการสอนวชิา

ภาษาไทย ท 101 ท 102 ท 203 ใน 2 ภาคการศึกษาท่ีผานมาน้ัน ไดพยายามแกปญหาจุดออน 
และพัฒนาอยางตอเนื่อง ทํ าใหไดขอคนพบมากมาย กลาวคือ

1.! การประเมินผลดานความรูความเขาใจโดยใช ICT นักเรียนกลุมเกงสามารถบรรลุ
เปาหมายในระดับที่ตนเองพอใจ หลังทํ าการทดสอบ 1-2 คร้ัง นักเรียนกลุมกลาง และออนตอง
ทดสอบ 3-5 คร้ัง สวนนักเรียนท่ีเรียนชากวาปกติ ตองใชเวลามากกวานั้น โดยนํ า CAI ไปติดตั้ง 
และทดสอบท่ีบาน โดยใหผูปกครองเซ็นรับรอง

2.! การนํ าเสนองานผานเว็บบอรด นักเรียนกลุมเกงนํ าเสนอผลงานไดทันทีท่ีผาน
กระบวนการเรียนรู นักเรียนกลุมกลาง และออนเรียนรูไดดีเมื่อเห็นตัวอยางผลงานที่หลากหลาย
ของกลุมเกง นักเรียนท่ีเรียนชากวาปกต ิ ไมสามารถนํ าเสนอผลงานในเวลาเรียนได ผูปกครอง
ตองชวยเหลือโดยเขามาท่ีเว็บบอรดหองเรียนสีชมพู กระทูที่มอบหมายงาน ศึกษาตัวอยาง 
ผลงานของเพื่อน ๆ แลวแนะนํ าลูกตนเอง หรือโทรศัพทมาสอบถามครู ผลก็คือนักเรียนสามารถ
นํ าเสนองานไดในวันตอมา

3.! การสรางเน้ือหาผานเว็บบอรด เว็บเพจ สามารถชวยเหลือนักเรียนท่ีเรียนชาได
และเปนการเสริมสรางนิสัยการสืบคนขอมูลดวยตนเอง

4.! การนํ าเสนองานผานเว็บบอรด นักเรียนทุกคนมีโอกาสนํ าเสนองานอยางท่ัวถึง  
นักเรียนกลุมเกงเกิดความภาคภูมิใจ ไมปดบังความรู นักเรียนแสดงความช่ืนชม ยอมรับความ
สามารถของกันและกัน โดยท่ีครูไมตองช้ีนํ า

5.! ผูปกครองสามารถเขามามีสวนรวมใหลูกประสบผลสํ าเร็จในการเรียนรูได และ 
ผูปกครองตองการใหวิชาอื่น ๆ ไดจัดการเรียนรูลักษณะน้ีบาง
 ICT คามากลน ขยายผลทันที เม่ือผล และขอคนพบเปนท่ีประจักษ จึงกอใหเกิดความ
ศรัทธาจากกลุมครูผูสนใจทั้งในและนอกโรงเรียน โรงเรียนตางสังกัด และผูพบเห็นเร่ืองราวผาน
อินเทอรเน็ต www.thai.net/bunga/ สงผลใหเกิดการขยายผล และเกิดผลงานท่ีชัดเจนภายใน
เวลาอนัรวดเร็ว ซ่ึงเปนการขยายผลท่ีใชงบประมาณนอยมาก ไมเบียดบังเวลาราชการ มีรูปแบบ
ดังนี้คือ

http://www.thai.net/bunga/
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1.! ขยายผลในโรงเรียน โดยไดจัดอบรมการผลิตส่ือ CAI ใหกับครูผูสนใจ ไปแลว 2 รุน 
แตละรุนใชเวลาในการฝกอบรมนาน 1 เดือน โดยอบรมต้ังแตวันจันทร – วันศุกร ระหวางเวลา 
16.30 – 19.30 น.

2.! ขยายผลกบักลุมครูท่ีสนใจ โดยการใหคํ าปรึกษาแบบรายบุคคลผานอเีมล เวบ็บอรด
หองเรียนสีชมพู และคลินิก CAI

ผลท่ีไดรับ
ครูผูเขารับการอบรมสามารถผลิตสือ่ CAI ไดจํ านวน 20 เรื่อง ซ่ึงอยูระหวางการทดลอง

ใช ครูผูสอนวิชาภาษาฝร่ังเศส และภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายสามารถนํ า CAI 
ประยุกตใชกับอินเทอรเน็ตได

ในดานความคิดเห็นของผูที่ไดรับการขยายผล และมีโอกาสสัมผัสกับการนํ าเสนองานใน
โอกาสตาง ๆ มีความเห็นวา ครูพรอมท่ีจะทํ าหากมีสถานท่ีและอุปกรณพรอม และการนํ า 
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช ICT รูปแบบน้ีไปใชกบัโรงเรียนอ่ืน ๆ มีความเปนไปได 
คอนขางสูง

แหลงเรียนรูมากมายนํ ามาใชถูกวิธี มีนักเรียนท่ีเปนเพชรเม็ดงามอีกมากมายท่ีไมมี
โอกาสทอแสงใหคนอื่นเห็น นักเรียนตัวเล็ก ๆ เหลานี้สนใจศึกษาคนควาในเรื่อง IT ดวยตนเอง 
มีโฮมเพจแหลงเรียนรูเปนของตนเอง พวกเขาไดแตยิ้ม และภาคภูมิใจอยูคนเดียวท่ีหนาจอ
คอมพิวเตอร หรือกับพอแมท่ีไดเห็นการกระทํ าของเขา ท้ัง ๆ ท่ีเขาพรอมจะถายทอดความรู 
ความสามารถใหคนอ่ืน ๆ เชน เด็กชายวชิรพันธ เจริญเวช นักเรียนช้ัน ม. 1/2 ท่ีขาพเจาคนพบ
โดยบังเอิญ เม่ือนักเรียนเขามาทดสอบความรูกับเว็บบอรดหองเรียนสีชมพู จนหองเรียนสีหาย 
แลวเขาไดเขียนกระทูแสดงความรับผิดชอบพรอมท้ิง URL ของโฮมเพจของเขาไว เมื่อไดเขาไป
เย่ียมไดเห็นความสามารถ และผลงานท่ีทํ าข้ึนมา จึงไดใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ 
สอนครู สอนเพ่ือนในเวลาตอมา
 นอกจากน้ี บนอินเทอรเน็ตยังมีแหลงเรียนรูมากมายท่ีจัดทํ าในรูปเว็บเพจ เว็บบอรด 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคํ าปรึกษา เพียงแตครูสละเวลาในการสืบคนขอมูลเพื่อสํ ารวจเน้ือหาบาง 
แลวนํ ามาออกแบบการเรียนการสอน โดยใหนักเรียนท่ีมีความสามารถมาชวยเหลือ การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช ICT ก็ไมไดยุงยากแตอยางใด

ความเปนไปไดของการนํ า ICT ไปใชในวิถี จากประสบการณของการพัฒนาตนเอง 
การนํ า ICT ไปใช จนกระท่ังการขยายผล จะพบวา ICT สามารถสนองตอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 “กระบวนการ 
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ” มาตรา 24 
“การจัดกิจกรรมท่ีคํ านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การจัดกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูจาก
ประสบการณจริง การจัดการเรียนการสอนท่ีผสมผสานสาระความรู การปลูกฝงคุณธรรม การ
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จัดบรรยากาศการเรียนการสอน ผูสอนเรียนรูไปพรอมกับผูเรียน จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดใน
ทุกเวลาสถานท่ี ตลอดจนการประสานความรวมมือกับผูปกครอง” ไดอยางสมบูรณ

แหลงอางอิง
www.thai.net/bunga
http://www.st.ac.th/scripts/greenpink/wblist1.asp
www.st.ac.th

❊❊❊❊❊❊❊

http://www.thai.net/bunga
http://www.st.ac.th/scripts/greenpink/wblist1.asp
http://www.st.ac.th/
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โครงการครูสอนรวมกัน หรือ รวมดวยชวยสอน
(Multi Teacher & Information Technology : MT & IT)

โดย   อาจารยอัษฎาวุธ   เรณูรส
อาจารยพรศักด์ิ   ฉุยจอหอ

อาจารยทรงศักด์ิ   วีระทวีมาศ

สาเหตุของปญหาที่ทํ าใหมีการใช MT & IT
 แตเดิมมาวิชาศิลปะกับชีวิต เปนวิชาเลือกท่ีไมไดรับความสนใจจากนักเรียนเทาใดนัก 
ในสวนของตัวผูสอนเอง ซ่ึงมีความชํ านาญเฉพาะดานดนตรี ก็มีความรูสึกวา ไมสามารถดํ าเนิน
การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพครบทุกจุดประสงค ท้ังน้ีเน่ืองจาก 
จุดประสงคการเรียนรูของรายวชิาน้ีมุงหวงัใหผูเรียนมีความรูท้ังทางดานทัศนศิลป ดนตรี-ขับรอง
นาฏศิลป และการแสดง ใหผูเรียนช่ืนชม เห็นคุณคา และนํ าความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิต
ประจํ าวันได

แนวทางแกปญหา
 จากจุดประสงคดังกลาว แสดงใหเห็นวา การเรียนการสอนรายวิชาน้ีตองการผูสอนท่ีมี
ความเชี่ยวชาญทางศิลปะในหลายแขนง แตผูท่ีรับผิดชอบการสอนวิชาน้ีศึกษามาทางดานดนตรี
เทาน้ัน จึงไดหาทางแกปญหาโดยการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในสวนท่ียังขาดความเช่ียวชาญ 
จัดหาสื่อมาประกอบการสอน และปรับรูปแบบการสอนโดยการใชโครงการรวมดวยชวยสอน 
MT & IT

โครงการครูสอนรวมกัน หรือรวมดวยชวยสอน
 เปนโครงการท่ีเกิดข้ึนจากความรวมมือกันของครูท่ีมีความชํ านาญในสาขาวิชาตางกัน 
มาชวยกันจัดการเรียนการสอนวิชาเดียวกัน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน
เคร่ืองมือ ท้ังน้ี โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนแกผูเรียนเปน
สํ าคญั

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโครงการฯ ครู/ผูใหความรู มีบทบาทหนาท่ี 
ในการใหความรู แนะนํ าวิธีคนควาหาความรู วิธีการสรางองคความรู ฯลฯ โดยการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํ าหรับผูเรียนมีบทบาทหนาท่ีในการรับความรู เรียนรูวิธี
คนควาหาความรู วิธีการสรางองคความรู ฯลฯ โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
และนํ าความรูที่ไดไปใชตอไป
 โครงการครูสอนรวมกัน หรือรวมดวยชวยสอน เปนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ี
สามารถนํ าไปประยุกตใชไดกับทุกรายวิชา
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การสอนโดยใช MT & IT ในวิชาศิลปะกับชีวิต

ผูรับผิดชอบการสอนวิชาศิลปะกับชีวิต ของโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 เปนครูท่ีจบมาทาง
ดานดนตรี ในการแกปญหาของการเรียนการสนอโดยใช MI&TI น้ันไดรับความรวมมือจากครู
ศิลปะ และครูคอมพิวเตอรมาชวยทํ าการสอนวชิาน้ี โดยชวยเสริมกันในกระบวนการเรียนการ
สอน ไมใชวิธีแบงเน้ือหากันสอน โดยครูประจํ าวชิาทํ าหนาท่ีแนะนํ าข้ันตอนการปฏิบัติงาน สรุป
ผลการดํ าเนินงาน ผลิตสื่อประกอบการสอน ครูศิลปะทํ าหนาท่ี ใหความรูเร่ืองการวาดภาพ
การตูน และการใชองคประกอบศิลป และครูคอมพิวเตอรทํ าหนาที่อบรมความรูเร่ืองการใช
คอมพิวเตอร และการสืบคนจากอินเทอรเน็ต

ส่ือท่ีใชประกอบการเรียนการสอน

ส่ือท่ีใชในการเรียนการสอนประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอรจํ านวน 10 - 12 เครื่องที่
เช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เร่ืองการเขียนภาพการตูน, 
VCD เรื่องตัวบกัส หัวใจไมบักส (A bug’s live) นอกจากนี้ยังใชอุปกรณอื่น ๆ ไดแก เครื่องรับ
โทรทัศน, เครื่องเลน ซีดี, กลองถายภาพดิจิทัล, กลองวิดีโอ, เคร่ืองขยายเสียง และไมโครโฟน

ผลท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ MT & IT

•! ผลท่ีเกิดตอครูผูสอน ครูทุกคนไดแสดงศักยภาพในกระบวนการเรียนการสอนท่ี 
ตนเองถนัด รวมทั้งไดรวมมือกันท ําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะกับชีวิตเปนไป
ตามจุดประสงคท่ีกํ าหนด

•! ผลท่ีเกิดตอผูเรียน บรรยากาศของการเรียนรูเต็มไปดวยความสนุกสนาน และความ
เพลิดเพลิน นักเรียนใหความสนใจในการเรียนมากข้ึน มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุม 
ทํ าใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และมีทักษะความชํ านาญในการปฏิบัติงานมากข้ึน พัฒนานักเรียน
ใหมีความกลาในการแสดงออกในโอกาสท่ีเหมาะสม รวมท้ังรูจักนํ าเอาวิธีการศึกษาหาความรูท่ี
ไดจากการเรียนวิชาศิลปะกับชีวิตไปใชคนควาในรายวิชาอื่น

•! ผลท่ีเกิดตอโรงเรียน มีนักเรียนท่ีสอนผานในรายวิชาศิลปะกับชีวิตมากข้ึน ซึ่งสงผล
ใหประสิทธภิาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงข้ึนดวย

•! ผลที่เกิดตอสังคม สมาชิกของสังคมมีคุณภาพ มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และ 
รูจักนํ าเทคโนโลยีไปใชในการพัฒนาทองถิ่นของตน

แนวทางการพัฒนาตอ
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 มีแผนงานท่ีจะดํ าเนินการพัฒนา และผลิตสือ่การเรียนการสอน

ท่ีเปน Web Pages รวมท้ังใหนักเรียนรวบรวมขอมูล และผลงานเพื่อจัดทํ า Web Pages
สํ าหรับใหนักเรียนกลุมอ่ืน ๆ ไดใชในการศึกษา นอกจากน้ี ยังไดเตรียมการสงเสริมใหนักเรียน
รูจักคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากอินเทอรเน็ต ซ่ึงสามารถทํ าไดท้ังจากท่ีโรงเรียน และท่ีบาน

❊❊❊❊❊❊❊
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6I(.9 L9 -(.'[56K(H678,<W,9 +)%#'[56K(H678G#$D<#HI%,+,OR.V3.+$3.KZ,&8'[56K(H678G%$/BQ,
+$3.B�5F<65*(7HM9(+7<FAN$>3?:%78'3)45%/6378-(.#$(,'[56K(H678/BQ,HSR3A,*(7/72&,*(7H3,
'%()'5#7%F&3#6I(.9 L9 >OR./,SW3+(-2RAN$)(*9 G#$:*I9 /7V('[569 *7(?9 :1;Hi5659 ,3*D(*,2W&<.)2
*(7AN$35,/-378/,\6/4SR3NI%&A,*(7HSF'$,/7SR3.7(%6I(.9L9-2R/*2R&%V$3.

•! !"#$%&'()*+,-.(#/$0!"#-#120!"#3(0-#B"'4+.

9 *(7AN$'3)45%/6378A,*(7/72&,*(7H3,/7V('[56,<W,9 G#$/1S3*AN$>3?6@:%789 n�v9
�vorvuvw�z9 ��vu��s�|9 e���h9 >OR.)2'E[H)F<65A,*(7H7$(.7ZB/7V('[569 %<#+(V,(#HI%,V3.
/H$,67.9 HI%,0'$.9 )E)9 :1;4SW,-2R9 G#$7%#/7\%iZ*6$3.9 -<W.&<.NI%&A+$JZ$/72&,H7$(.7ZBH3.)5659 :1;9
H())565F,+,$(D39:1$%-M9(*5D*77)*(7HM9(7%D#$%&*(7&S#9+#9+)E,9 /1SR3,97ZB9 A,)E))3.6I(.9L9
/4SR3/72&,7Z$'%()'5#7%F&3#6I(.9 L9 -(./7V('[569 G#$7%#/7\%9 613#D,,M9(GBHZI*(7'$,+(H)F<65
6I(.9L9HI./H75)A+$,<*/72&,/*5#'%()*7;6S37S37$,9#O.#Z#'%()H,AD9*I3A+$/*5#D5,6,(*(7A,*(7
'$,'%$(+(/+6EJ1:1;/45R)4Z,'%()7Z$9 >OR.*(7/72&,7Z$/7V('[56A,1<*P[;#<.*1I(%D;-M9(A+$JZ$/72&,
)3.H5R.6I(.9L973F6<%G#$3&I(.)2'%()+)(&)(*VOW,9,3*D(*,2W>3?6@:%78,2W&<.AN$.(,.I(&9AN$/%1(
,$3&A,*(7KO*P(*(7AN$9 JZ$H3,H()(7i-M9(/BQ,H'75B6@AN$A,*(7H(T56+7S3H7EBA+$JZ$/72&,KO*P(
6()9/4SR3/BQ,*(7-F-%,/,SW3+(G#$

/,SW3+(-2RAN$9 3(-59 /7SR3./H$,67.:1;)E)9 :1;*(7H7$(.9 7;#<F)<T&)KO*P(Bk-2R9 d9 /7SR3.9
'%()/-I(*<,-E*B7;*(79 /H$,V,(,9 :1;'%()'1$(&9 7;#<F)<T&)KO*P(Bk-2R9 f9 /7SR3.-XP�29
Bk-(0*7<H9 :1;%.*1)9 7;#<F)<T&)KO*P(Bk-2R9 `9 ,3*D(*,2W&<.AN$HM9(+7<FA+$,<*/72&,7;#<F)<T&)
KO*P(63,B1(&99-F-%,/,SW3+(/7V('[566I(.9L9-2RH,AD

6<%3&I(.*(7AN$'3)45%/6378A,*(7/72&,*(7H3,/7V('[56

9 !#41@1C$%&3(0',")'+7#,92(7
9 '7ZD<#-M9(/BQ,AF.(,9 +7S3/3*H(7:,;:,%-(.A+$JZ$/72&,/BQ,JZ$1.)S3H7$(.9 :1;'$,+(
H)F<656I(.9 L9 #$%&6,/3.9 :6Ii$()2JZ$/72&,-2RG)IH()(7iH7$(.G#$A,/%1(-2R'%79 '7ZD;)26<%3&I(.G?1@
HM9(/7\DG%$A+$JZ$/72&,/Bj#9/4SR3AN$'$,+(H)F<656I(.9L9-(./7V('[569#<.7ZB96I3GB,2W
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กิจกรรมแทรกระหวางเรียน  นํ าเสนอในรูปของปญหาเพ่ือทาทายและกระตุนให
ผูเรียนไดใชความคิด เชน ปญหาเก่ียวกับรูปตาง ๆ   การประยุกตใชทางศลิปะ การเขียนแบบ  
ดังรูป
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•! การใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนกราฟ

การใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนกราฟ น้ัน ไดเลือกใชซอฟตแวร Graphmatica 
ซ่ึงมีคุณสมบัติ สรางกราฟสองมิติไดรวดเร็ว ใชงานงาย มีสีสัน ทํ าใหผูเรียนเปรียบเทียบ
ลักษณะกราฟไดชัดเจน

เน้ือหาที่ใช อาทิ กราฟเสนตรง กราฟพาราโบลา ภาคตดักรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน 
กํ าหนดการเชิงเสน ตรีโกณมิต ิ การหาคํ าตอบของระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  สมการดีกรี
สองขึ้นไป ระบบสมการสองตัวแปรดีกรีสองข้ึนไป อสมการ

ตัวอยางการใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนกราฟ ดังรูป
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•! การใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนสถิติ

การใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนสถิต ิน้ัน ไดเลือกใชซอฟตแวร Microsoft Excel 
ซ่ึงมีคุณสมบัติ คํ านวณในลักษณะตาราง ไดรวดเร็ว ใชงานงาย สอดคลองกับการเรียนสถิต ิ
ระดับมัธยมศึกษา และยังใชในการนํ าเสนอขอมูลรูปแบบตาง ๆ มีสีสันนาสนใจและยังสามารถ
ประยุกตใชกับขอมูลจํ านวนมาก ทํ าใหผูเรียนไดเขาใจถงึสถานการณจริง ลดขอจํ ากัดในการ
คํ านวณแตทํ าใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอดไดงาย

ตัวอยางการนํ าเสนอขอมูล

•! การใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล

การใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล ทางผูสอนวิชาคณิตศาสตรไดมีการกํ าหนดงาน
ใหผูเรียนเลือกศึกษาตามความสนใจและสงผลการศึกษาคนควาไวเพี่อใหรุนนอง ๆ เปนแนว
ทางในการศึกษาตอไป

ตัวอยางงานคนควา อาทิ
–! ชีวประวัติและผลงานของนักคณติศาสตรในหลากหลายสาขา
ตัวอยาง เว็บไซต เชน
http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/  เปนเน้ือหาเกีย่วกบันักคณติศาสตรหญงิ
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Day_files เปนเน้ือหาเก่ียวกับนัก
คณิตศาสตรเรียงตามวันที่เกิดหรือวันเสียชีวิต

–! ประวัติศาสตรของคณิตศาสตร แขนงตาง ๆ
ตัวอยาง เว็บไซต เชน
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist/mathhist.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Indexes/Babylonians.html
http://www.phys.uu.nl/~wwwgrnsl/

–! ปญหาท่ีนาสนใจทางคณิตศาสตร
ตัวอยาง เว็บไซต เชน
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ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมหน่ึง
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http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Day_files
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http://www.phys.uu.nl/~wwwgrnsl/
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http://forum.swarthmore.edu/~isaac/mathhist.html
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/hilbert/

–! การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตรประจ ําสัปดาห (Problem of The Week ) ซ่ึงจัด
ข้ึนโดยภาควิชาคณิตศาสตร ของมหาวิทยาลยัตาง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ตัวอยาง เว็บไซต เชน
http://bradley.bradley.edu/~delgado/potw/potw.html
http://www.ecst.csuchico.edu/~kend/potw/
http://www.math.wayne.edu/~boehm/Probweek.htm

ฯลฯ
นอกเหนือจากภารกิจขางตนซ่ึงจัดไวในกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนแลว  

ทางหมวดคณิตศาสตรยังจัดเผยแพรความรูดังกลาวใหกับคณะครูอาจารยท่ีมาเย่ียมชมหองศูนย
คณิตศาสตรของโรงเรียน จัดอบรมใหคณะครูท่ีสนใจ และจัดครูไปเปนวิทยากรใหกับหนวยงาน
ตาง ๆ ผลงานลาสุดคือ ตนเดือนสิงหาคม 2544 ท่ีผานมา โรงเรียนไดเปนสถานท่ีจัดคาย 
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรและใชวิทยากรของหมวด จัดอบรมนักเรียนใหกับโรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา

การเรียนการสอนคณิตศาสตรในโรงเรียนท่ีกลาวถึงขางตนน้ัน เปนเพียงจุดเร่ิมตนใน
การจัดทํ า ยังตองมีการปรับปรุงใหเปนระบบและพัฒนาอีกมาก ท้ังน้ี จากการนํ าคอมพิวเตอร 
มาใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตรจะชวยท ําใหผูเรียนมีความเขาใจไดงายและเร็วข้ึน แตสิ่ง
ท่ีตองคํ านึงถึงเสมอ คือ ครู เพราะถาขาดการจัดเตรียมเน้ือหา กิจกรรมท่ีดี ตรวจสอบความ 
ถูกตองของเนื้อหาและความเหมาะสมของกิจกรรมกับความสามารถของผูเรียน ก็อาจจะทํ าให
เกิดปญหากับการเรียนการสอนได ดังน้ัน ครูคณิตศาสตรยุคใหมก็ยังตองเหนื่อยกับการสอน 
ซ่ึงแตกตางจากรูปแบบเดิม โดยครูคณิตศาสตรยุคนี้ตองตื่นตัวกับขาวสารที่เกี่ยวของ เรียนรู
เทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือใชในการจัดเตรียมเน้ือหา กิจกรรมในการเรียนการสอน และวิธีการ
ประเมินผลที่สอดคลองกับความรูและความสามารถของผูเรียน

❊❊❊❊❊❊❊

http://forum.swarthmore.edu/~isaac/mathhist.html
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/hilbert/
http://bradley.bradley.edu/~delgado/potw/potw.html
http://www.ecst.csuchico.edu/~kend/potw/
http://www.math.wayne.edu/~boehm/Probweek.htm
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การเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชเครื่องคํ านวณเชิงกราฟ
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

     โดย  อาจารยนิตยาพร   บุญญาศิริ

ครูผูสอนคณิตศาสตรทุกคนทราบดีวา ปจจุบันหลักสูตรคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา
มีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตท่ีเคยเรียนมามาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของเน้ือหาจะเห็นวา  
มีเน้ือหาคณิตศาสตรที่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถูกกํ าหนดไวใหเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และมีแนวโนมวาเน้ือหาสาระของคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา จะมีการเปลีย่น
แปลงไปอีกเพื่อใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน จึงกลาวไดวา ใน
สวนของเนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ แตแทบทุกคนก็ตองยอมรับวา ในสวนของวิธีการ
สอนครูมิไดมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนัก ครูยังคงใชการอธิบาย แลวกํ าหนดใหนักเรียน
ทํ าแบบฝกหัด โดยคาดวา ย่ิงฝกมาก นักเรียนนาจะเขาใจย่ิงข้ึน แตความจริงหาเปนเชนน้ันไม  
ผศ.กมล เอกไทยเจริญ กลาววา "การทํ าแบบฝกมากโดยปราศจากความเขาใจ จะกอใหเกิด
ผลเสียมากกวาผลดี นักเรียนอาจทอแท เหน่ือยหนาย แตถาเรามาปรับเปล่ียนการสอนท่ีใหนัก
เรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจไดดวยตนเอง การทํ าแบบฝกหัดพอสมควรก็จะทํ าใหนักเรียน
สามารถถายโอนความรูอยางตอเน่ืองได"
 ในดานเน้ือหาสาระของคณิตศาสตรน้ัน ผูเขียนเห็นวา จะใหครูบอก ครูสอนอยางไรก็ดู
จะไมมีวันหมด แตถาเราแนะนํ าใหนักเรียนรูจักวิธีแสวงหาความรู รูจักสังเกต รูจักตรวจสอบ 
เปรียบเทียบ จนหาขอสรุปและสรางองคความรูดวยตนเองได นาจะกอใหเกิดความคงทนของ
องคความรูไดนานกวา นักเรียนจึงควรท่ีจะเรียนรูวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเอง ซ่ึงแนวคิดน้ี
ดูจะเหมาะสมกับจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีกํ าลังจะถูกนํ ามาใชใน
เร็วๆ น้ี แตการท่ีจะใหกระบวนการเรียนรูเหลาน้ีเกิดข้ึนในตัวนักเรียนได จํ าเปนอยางย่ิงท่ีตองมี
เคร่ืองมือซ่ึงจะชวยสนับสนุนสงเสริมใหกระบวนการคิดกระบวนการแสวงหาความรูของนักเรียน
ดวยตนเอง เปนไปไดอยางตอเน่ืองจริงจัง

เม่ือป พ.ศ. 2531 ผูเขียนมีโอกาสเขารวมโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม (AFS) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และโชคดีท่ีไดเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาการเรียนการ
สอนวชิาคณิตศาสตร ท่ีภาควิชาคณิตศาสตร ของ The Ohio State University  เปนเวลา 2 วัน  
โดย Prof.Dr.Bert K.Waits และคณะ กลาวถึงการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียน
กราฟของฟงกชันในรูปแบบตาง ๆ การกํ าหนดขอบเขต การ ZOOM ภาพในบริเวณท่ีตองการ 
การหาจุดตัด การหาคาตาง ๆ การเขียนกราฟของความสัมพันธ ตลอดจนวิธีการท่ีจะนํ ามาใช 
ในการจัดการเรียนการสอน เม่ือกลับประเทศไทยก็ไมสามารถ นํ ามาพัฒนาการเรียนการสอนได 
เพราะความไมพรอมดานเคร่ืองคอมพิวเตอรของโรงเรียน
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ตอมาป พ.ศ. 2539 ผูเขียนมีโอกาสเขารับการอบรมการใชเคร่ืองคํ านวณเชิงกราฟ  
(Graphing Calculator TI-83) โดยอาจารยกรองทอง ไคริรี จากศนูย RECSAM ประเทศ 
มาเลเซีย เปนการอบรมเก่ียวกับการใชเคร่ือง TI-83 มาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร ซ่ึงสามารถเรียนรูวิธีการใชเคร่ืองไดโดยใชเวลาเพียง 3 ช่ัวโมงเทาน้ัน แต
ลักษณะการทํ างาน การคํ านวณและการเขียนกราฟ มีลักษณะเดียวกันกับโปรแกรมคอมพิวเตอร
ท่ีไดไปอบรมมาจาก OSU  เม่ือ พ.ศ. 2531 ท่ีผานมา

ทราบในภายหลังวา การพัฒนาเคร่ืองคํ านวณเชิงกราฟน้ีเปนผลงานและแนวคิดของ 
Prof.Dr.Bert  K.Waits และคณะจาก Ohio State University น้ันเอง ดังน้ัน จึงช้ีใหเห็นวาการ
มุงม่ันในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อชวยในการเรียนการสอนนาจะมีเปาหมายอยูท่ีประสิทธิภาพ
ในการใชงาน  การทํ าใหเครื่องมีขนาดเล็กลง มีความสะดวกตอการใชงาน ราคาไมสูงนัก แต 
ขีดความสามารถเทาเทียมหรือใกลเคียงกัน ลวนแตเปนสิ่งท่ีเหมาะสมสํ าหรับผูท่ีตองการใช
เทคโนโลยีเพ่ือชวยการเรียนรู

"เคร่ืองคํ านวณเชิงกราฟ" (Graphing Calculator) จึงนับวาเปนเคร่ืองมือท่ีกํ าลัง 
เขามามีบทบาทในวงการการศึกษาของไทยเปนอยางมาก เราจึงควรมารูจักลักษณะท่ัวไปของ
เครื่องคํ านวณเชิงกราฟน้ี กลาวคือ

1. มีโปรแกรมการทํ างาน ประสิทธิภาพเทาเทียมคอมพิวเตอร (มีหนวยความจํ า มี
สวนของ ROM และ RAM) บางรุนสามารถปรับเกรดเคร่ืองได

2. เปนเคร่ืองขนาดเล็ก สามารถพกพาติดตัวไปได ไมจํ ากดัสถานท่ีในการใช
3. ใชถาน AA หรือ AAA ไมสิ้นเปลือง หรือใชกับไฟฟาได
4. เรียนรูวิธีใชไดงาย มีเมนู ไมซับซอน
5. ดูแลรักษางาย ไมสิ้นเปลือง ไมมีไวรัส
6. ใชรวมกับอุปกรณเสริมอ่ืน ๆ ได เชน อุปกรณสํ าหรับครู  เครื่องคอมพิวเตอรและ   
อุปกรณทางวิทยาศาสตรตาง ๆ

7. ราคาไมแพง เม่ือเทียบกับเทคโนโลยีในระดับน้ี

การนํ ามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ผูเขียนสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษามาเปนเวลา 20 ป เปนคนท่ีรักวิชา 

คณิตศาสตรมาก เนื้อหาของคณิตศาสตรมีความเชื่อมโยง สอดประสานกันมาตลอด อยางมีเหตุ
มีผล ปญหาคณิตศาสตรเปนส่ิงท่ีทาทาย อนิยาม นิยาม ทฤษฎีบทและสมบัติตาง ๆ จะถูก 
นํ ามาชวยกันเพื่อแกปญหา กราฟเปนเคร่ืองมือท่ีสํ าคัญอีกสวนหน่ึงท่ีจะชวยในการเรียนรูและ
การแกปญหา ชวยสรางจินตนาการทางคณิตศาสตรใหชัดเจน ถาครูคณิตศาสตรมีความเขาใจ  
มีแนวคิดและมีความซาบซ้ึงถึงความสวยงามของวิชาคณิตศาสตร ทานก็คงจะสามารถถายทอด
ท้ังความรูและแนวคิดทางคณิตศาสตรใหนักเรียนไดอยางเหมาะสม
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"เครื่องคํ านวณเชิงกราฟ" ชวยใหการถายทอดองคความรูและกระบวนการคิด เปนไป
ไดงายข้ึนมาก ครูสามารถนํ าไปใชประกอบการจัดการเรียนการสอนไดหลายรูปแบบ เชน การ
สาธิต ซ่ึงครูหรือนักเรียนจะเปนผูสาธิตก็ได (ในกรณีท่ีมีเคร่ืองนอย) หรือจัดทํ าใบงานและ 
แบงกลุมใหนักเรียนศึกษาจากใบงาน โดยนักเรียนจะตองรวมกันคิด อภิปราย และหาขอสรุป
จากใบงานท่ีก ําหนดให นอกจากน้ันสามารถใชในการสอนกิจกรรมคณิตศาสตร หรือศึกษา 
เน้ือหาท่ีแตกตางไปจากบทเรียนได

ผูเขียนใชเครื่องคํ านวณเชิงกราฟ TI-83 ประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลายรูปแบบ ดังน้ี จัดทํ าเปนใบงาน เอกสารประกอบการเรียน 
การสอน และจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดนํ าแนวคิดตาง ๆ มาแกปญหาท่ีเก่ียวของ

 ตัวอยางการใชเครื่องคํ านวณเชิงกราฟประกอบการเรียนการสอน
1)  การจัดทํ าใบงาน  ใหนักเรียนศึกษาดวยตนเองจากใบงาน ดังน้ี
1.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 คน
1.2 จัดทํ าใบงาน 4 ใบงาน แตละใบงานจะกํ าหนดใหนักเรียนศึกษาคนละ 1 สวน
1.3 เม่ือทุกคนทํ าใบงานเสร็จ แตละคนจะนํ าเสนอใหเพ่ือนทุกคนในกลุมทราบ
1.4 นํ าความรูแตละสวนมารวมกันเปน 1 เรื่อง อภิปรายหาขอสรุปรวมกัน
1.5 ใหแตละกลุมหาขอสรุปท่ีไดมาอภิปราย เพ่ือเปรียบเทียบกัน
1.6 รับใบงานท่ี 5 ไปชวยกันแกปญหา
1.7 กํ าหนดแบบฝกทักษะ  ใหนักเรียนแตละคน
เน้ือหาท่ีใช  จะเปนเร่ืองของกราฟความสัมพันธ  กราฟของฟงกชันตาง ๆ กราฟ

ฟงกชันตรีโกณมิติ กราฟของภาคตัดกรวย กราฟของอินเวอรสของฟงกชัน กราฟของ 
คอมโพสิท  กราฟของลํ าดับ  การพิสูจนทฤษฎีลิมิตของลํ าดับ เปนตน

นักเรียนรวมกันอภิปรายและนํ าผลมาเสนอเปรียบเทียบกัน
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2)  การสาธิตประกอบการสอน
ครูจะใชการสาธิตกราฟ หรือตารางขอมูลตาง ๆ มาเปรียบเทียบ แลวใชการถาม-

ตอบ ประกอบการอธิบาย เพื่อนํ าเสนอแนวความคิดและองคความรูตาง ๆ
  เน้ือหาท่ีใช  เชน  การแกระบบสมการ การแกโจทยปญหา การหาลิมิตของลํ าดับ  
การหาอนุพันธของฟงกชัน เปนตน

3)  กํ าหนดกิจกรรมใหนักเรียนแบงกลุมทํ างาน
 เปนการกํ าหนดกิจกรรมใหนักเรียนนํ าความรูท่ีเรียนมาใชในการหาคํ าตอบ หรือ
การแกปญหา เพ่ือการนํ าไปประยุกตใชกับชีวิตจริง
 เน้ือหาท่ีใช  เชน การหาขนาดของกลองท่ีมีปริมาตรสูงสุดจากกระดาษหรือวัสดุท่ี
กํ าหนดให  การดํ าเนินงานทางสถิติตาง ๆ   การหาความสัมพันธระหวางขอมูลท่ีสนใจ

4)  การสอนกิจกรรมคณิตศาสตร
 ผูเขียนใชเคร่ือง TI-83 ในการทํ ากจิกรรมท่ีนอกเหนือจากดานการเรียนการสอน
คณิตศาสตร  เก่ียวกับการสรางภาพ  การสรางโปรแกรมภาษาเบสิค

•  การสรางภาพ  เปนการพัฒนาสมองซีกขวาในทางศิลปะ ซ่ึงเด็ก ๆ จะมี 
พรสวรรคในเร่ืองน้ีมาก  สามารถสรางช้ินงานออกมาไดนาช่ืนชม ตัวอยางเชน
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•  การสรางโปรแกรมภาษาเบสิค  เปนความรูอีกสวนหน่ึงท่ีนาสนใจ เพราะเปน
การปลูกฝงแนวความคิดอยางเปนระบบ นักเรียนไดทดลองสรางโปรแกรมอยางงาย ๆ อันจะ
เปนพ้ืนฐานความคิดไปสูระบบท่ีใหญข้ึน และเทคโนโลยีที่นักเรียนตองไดพบเห็นในอนาคต
ตัวอยางเชน

 นอกจากน้ี ครูผูสอนยังสามารถใชเคร่ืองคํ านวณเชิงกราฟน้ีในการพัฒนาสื่อการสอน  
ใบงานการสอน เอกสารการสอนตาง ๆ ตลอดจนสามารถกํ าหนดกิจกรรมเสริมทักษะในรูปแบบ
อื่น ๆ ไดอีกมากมาย ครูไมจํ าเปนตองจํ ากัดก ําลังของสมการ จํ ากดัขนาดของขอมูลท่ีจะนํ ามา
คํ านวณ  จํ ากดัรูปแบบของกราฟของความสัมพันธ การจัดการเรียนการสอนจึงดํ าเนินไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาในการสอน นักเรียนนาจะมีความสุขกับการไดคิดอะไรท่ีกวางขวาง  
สอดคลองกับความเปนจริง คนหาอะไรดวยตนเอง  คิดอะไรไดซับซอนกวาท่ีเคยไดรูไดเห็นมา  
มีโอกาสแสดงความสามารถมากข้ึน

แตการใชเคร่ืองค ํานวณเชิงกราฟในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรน้ี 
ตองเปนไปอยางเหมาะสม ซึ่งมีแนวคิดอยูนิดเดียววา ครูตองเขาใจในเน้ือหาสาระในสวนน้ัน
เปนอยางดี ครูตองใชเคร่ืองมือในสวนท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาน้ันได ครูผูสอนก็จะมองภาพ
ออกวาจะจัดเตรียมใบงาน หรือกิจกรรมการเรียนการสอนเน้ือหาน้ันในรูปแบบใด

ผูเขียนใชเครื่องคํ านวณเชิงกราฟน้ีใน 6 ลักษณะ คือ
1. ใชในการสอนองคความรู ตองสอนทีละ Concept เทาน้ัน แตละใบงานตอง          

กํ าหนดใหศึกษาเพียง Concept เดียว ตองมีคํ าถามทายใบงานเสมอ (ถามแทนครู)
2. ใชในการพิสูจนทฤษฎี ตาง ๆ
3. ใชในการแกโจทยปญหาท่ียุงยาก ซับซอน
4. ใชในการตรวจค ําตอบ
5. ใชในการออกขอสอบ
6. ใชในการคิดคะแนนนักเรียน ในการเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียน เพื่อทํ าการ

ศึกษาเปรียบเทียบ หรือทํ าวจัิยในช้ันเรียนอยางงาย ๆ



60

การเผยแพรและแลกเปล่ียนแนวการพัฒนาการเรียนการสอน
ผูเขียนไดมีโอกาสถายทอดแนวคิด เกี่ยวกับการใชเครื่องคํ านวณเชิงกราฟ ในการจัด     

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร แกนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย ศึกษานิเทศน ทั้งใน  
โรงเรียนขยายโอกาส  โรงเรียนมัธยมศกึษา โรงเรียนนานาชาติ  สถานบันราชภัฎ  มหาวิทยาลัย
ท้ังในประเทศและตางประเทศ

บทสรุป
การนํ าเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนสิ่งท่ีหลีก

เลี่ยงไมได แตครูตองรูวาจะนํ าไปใชอยางไรจึงจะเกิดประโยชน เวลาใดที่ควรใช และเวลาใด 
ท่ีไมควรใช รวมท้ังตัวนักเรียนดวย ครูผูสอนจึงจํ าเปนตองเรียนรูเทคโนโลยีตาง ๆ แลวนํ ามา
เปรียบเทียบ เลือกคัดส่ิงท่ีคิดวาเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของตน เหมาะกับผูเรียน 
เหมาะกับโรงเรียนและเหมาะกับสภาพสังคมในปจจุบัน เพ่ือการพัฒนานักเรียนใหสามารถดํ ารง
ตนอยูในโลกแหงอนาคตไดอยางมีความสุข

ดังน้ัน การจัดการอบรม การประชุมสมัมนาในหลาย ๆ รูปแบบ จะเปนโอกาสดีสํ าหรับ
ครูท่ีไดมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรูเทคโนโลยี
ใหม ๆ สํ าหรับในประเทศไทย ถือวา การนํ าเครื่องคํ านวณเชิงกราฟมาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรยังเปนสิ่งท่ีใหม มีการนํ าความรูเขามาเผยแพร จนถึงปจจุบัน
ประมาณ 4-5 ป แตยังไมมีบทบาทในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรเทาท่ีควร  เพราะ
ผูบริหาร ผูปกครองและครูสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจถึงรูปแบบและวิธีการนํ าอุปกรณ
น้ีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงจํ าเปนตองนํ าเสนอในโอกาสตอไป
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จากท่ีกลาวมาน้ี นาจะชวยใหครูเห็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ป 2545 น้ีไดในระดับหน่ึงคือ 
นักเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง สามารถทํ าความเขาใจในเน้ือหาท่ียุงยาก สลับซับ
ซอนไดมากข้ึน นักเรียนรูจักวิธีการเรียนรูในอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงมีท้ังความสนุกและทํ าใหเกิด
ความกระตือรือรนมากข้ึน สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสังคมและเทคโนโลยีในปจจุบัน แต
ครูตองยอมรับ ในสวนที่จะตองใชเวลามากขึ้น ตองรอคอยการคนพบของนักเรียนเอง ดวยความ
เชื่อมั่นวา ถานักเรียนเขาใจในองคความรูสวนน้ีแลว จะชวยใหเขาถายโอนความรูจากสวนน้ีไป
ยังเนื้อหาสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของได รูจักวิธีการตรวจสอบ การหาคํ าตอบ ตลอดจนวิธีการเรียนรู
เน้ือหาใหม ๆ ดวยตนเองไดดีขึ้น อยางตอเนื่องไปจนตลอดชีวิต

❊❊❊❊❊❊❊



สวนที่ 3
ICT กับการศึกษา
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การสรางเครือขายการเรียนรู
(Kasetsart University Learning Network)

โดย  รศ.ยืน ภูวรวรรณ
ผูอํ านวยการสํ านักบริการคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

ในปจจุบัน เราใหความสํ าคัญกับเครือขายการเรียนรู (Learning Network) เปนอยาง
มาก สํ าหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดสรางโมเดลการเรียนรูข้ึน เรียกวา Kasetsart 
University Learning Network : KULN โดยนํ าทฤษฎีของการจัดการสมัยใหม ที่จะตองหา
วิธีการจัดการท่ีดีโดยไมมองวาตัวเองเปนศูนยกลางอยางเดียว แตเปนการมองในลกัษณะของ
พันธมิตร(Alliance) ท่ีมีหลายๆ สวนมารวมกันทํ างานมากข้ึน

ภารกิจของมหาวิทยาลัย คือการเตรียมนักศกึษาในวันน้ี เพ่ือใหเขาไปรองรับกับระบบ
งานใหมในอนาคต สวนจะมีวิธีการอยางไรน้ัน พ้ืนฐานทางดาน IT จะเปนพ้ืนฐานสํ าคญั และ
เน่ืองจากการเรียนรูในปจจุบันน้ันเปนการเรียนรูท่ีแตกตางจากในอดีตอยางส้ินเชิง ซ่ึงหมายถึง
วาทักษะ (Skill) ของงานตางๆ กํ าลังเปล่ียนแปลงไปและการเปล่ียนแปลงเหลาน้ีทํ าใหวิธีการท่ี
เคยใชในอดีตอาจจะไมพอเพียงกับการที่จะเตรียมเด็ก/หรือนักเรียนในอนาคตได เน่ืองจากการ
เรียนรูเหลาน้ี ตอไปจะตองเรียนรูส่ิงท่ีเกิดใหมท่ีเรียกวาเปน New Knowledge และถาหาก New 
Knowledge เหลานั้นวางอยูทั่วโลก ท่ีเรียกวาเปน World Knowledge นับจากวันน้ีตอไปจะไมมี
อาจารยคนใดจะสอนนักเรียนไดหมดเพราะมีความรูเกิดใหมอยางรวดเร็ว และจะตองศึกษาหา
ความรูในรูปแบบท่ีเรียกวาเปนการเรียนรูตลอดชีวิต

อีกประการหน่ึงท่ีช้ีใหเห็น คือการท่ีสิ่งท่ีแวดลอมรอบตัวเราน้ันเติบโตเร็วกวาท่ีเรา
พัฒนาไป ตราบใดท่ีพัฒนาการเราชากวาส่ิงแวดลอม นั่นคือการถอยหลังไปเรื่อยๆ  ในเร่ืองน้ี 
กอรดอน มัวร หน่ึงในวิศวกรอาวุโสของบริษัทอินเทล ช้ีใหเห็นวาพัฒนาการของขีดความ
สามารถของคอมพิวเตอรและระบบส่ือสารโทรคมนาคม มีพัฒนาการความกาวหนาเร็วมาก และ
มีอัตราเปน 2 เทาของคาบเวลาหนึ่ง เชน เทคโนโลยีซีพียูจะมีขีดความสามารถเชิงประสิทธิภาพ
สูงขึ้นเปน 2 เทา ทุกๆ 18 เดือน เพราะฉะน้ันการเรียนการสอนถายึดติดกับวิธีเดิมในขณะท่ี 
สิ่งเกิดใหม/หรือสิ่งท่ีกํ าลังพัฒนา เปนไปเร็วกวาท่ีคาดคิด เพราะฉะน้ันการเตรียมนักเรียน/ 
นักศึกษาในวันน้ี วันท่ีแหลงความรูไมไดอยูท่ีโรงเรียนอยางเดียว ไมไดอยูท่ีครูท่ีจะคอยปอนให
อยางเดียว วิธีการตรงน้ีเองเปนส่ิงท่ีเราจะตองพิจารณาวา ภาพจริงๆ เราจะตองมองสิ่งแรกก็คือ
เร่ิมใหความสํ าคัญกับคํ าวา World Knowledge มากข้ึน  World Knowledge เปนส่ิงท่ีทํ าใหเรารู
วาจะนํ าส่ิงตางๆ เหลานั้นมาบูรณาการ มาสรางใหเกิดประสิทธิภาพการเรียนรู ใหเปนเครือขาย
ท่ีเรียกวา Learning Network ไดอยางไร การมองโครงสรางท่ีเปน Learning Network น้ัน 
จึงจํ าเปนที่จะตองเปลี่ยนกรอบความคิด(concept) ไปบาง ซ่ึงการเปล่ียนกรอบความคิดน้ีเอง 
ทํ าใหไดพบวากรอบความคิดของระบบโรงเรียนในอดีตน้ันใชไมได
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จากบทความในนิตยสาร Times ท่ีผมพยายามจะเนน แตก็มีครูหลายๆ คนอาจจะไม
คอยเช่ือ นั่นก็คือสภาพความคิดของครูที่เปน “การสอน” น้ันจะหมดไป ครูจะตองเปล่ียนบทบาท
ใหม เปลี่ยนไปในลักษณะที่เปน “ผูกํ ากับ/หรือผูท่ีจะชวย/หรือผูแนะแนวทาง” ใหนักเรียน

สวนการ Teach หรือ Instruct น้ัน ตองเปลี่ยนบทบาทของตัวเองเปน Guide หรือ 
Instruct เฉพาะบางอยาง ท้ังน้ีเน่ืองจากวาโครงการหลายอยางถาหากจะพัฒนาเพียงดานท่ี 
เรียกวา Learning Network น้ัน เราจะมองอะไร ส่ิงท่ีเรามองอันแรกก็คือ มองพ้ืนฐานโครงสราง
ของตนกอน สวนของสํ านักมาตรฐานน้ันมองต้ังแตตัวครู และ ตัวนักเรียนเอง โครงสรางพ้ืนฐาน
ท่ีเราจะสรางตัวเน้ือหาหรือ Knowledge โครงสรางพ้ืนฐานในแงของบุคลากรหรือรูปแบบบางส่ิง
บางอยางท่ีเราจะรวมงานกันตางๆ

สวนการมองของเราทํ าอยางไรน้ัน คือเรามองในลักษณะวาการดํ าเนินงานทุกอยาง 
จะตองมีขอบเขตของเครือขายที่ครอบคลุม เชน โรงเรียนจะสอนผูปกครองไดอยางไร โรงเรียน
จะสอนใหพี่มาสอนนอง นองมาสอนพ่ี โรงเรียนน้ันจะสอนแบบแนวนอน ก็คือใหเพื่อนกับเพื่อน
มีลักษณะของการสอนรวมกัน ด ําเนินกิจกรรมรวมกัน

สํ าหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในชวง 10 ปท่ีผานมา ไดเห็นกันแลววาเขามาสู
รูปแบบท่ีเคล่ือนท่ี ที่คลองตัวมาก มีทั้งโทรศัพท โทรศัพทมือถือ มีลักษณะการใชระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม มีโครงขายตางๆ เกิดข้ึนอยางมากมาย และถามวาถาเราจะเตรียมเด็กเหลาน้ี
ไปอีก 10 ปขางหนา ควรมีอะไรบาง ก็ตองลองคิดตอไปวาอีก 10 ปขางหนาจะมีอะไรไดบาง 
และตรงน้ีเองท่ีทํ าใหเกิดชองวางของการพัฒนา ชองวางน้ันคือครูจะเปนบุคคลท่ีติดตาม
เทคโนโลยีไดนอยกวานักเรียน เพราะนักเรียนน้ันเกิดมาก็อยูในส่ิงแวดลอมของเขา ท่ีไดรูจักส่ิง
ตางๆ ท่ีเปนเทคโนโลยีไดมากกวาครู เพราะฉะน้ันจุดน้ีจะเปนขอจํ ากัดท่ีตองพัฒนา ซ่ึงเปน
ส่ิงท่ีผมพยายามบอกวาเราตองพยายามสราง concept ของการเช่ือมโยงเครือขายระหวางกัน 
ในที่น้ีคือทํ าอยางไรจึงจะเช่ือมโยงเครือขายไปท่ีบาน ระหวางครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน 
เปนตน

นอกจากนั้น จะพบวา ณ วันน้ี ระยะทาง และเวลา ไมไดมีความหมายกับเรา บุคคลที่
อยูในลักษณะการทํ างานน้ันตองทํ าในลักษณะท่ีเปนแบบ “ตลอดเวลา" (Anytime) เวลาไหน
ก็ทํ างานได โรงเรียนตองเปดทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง เชนเดียวกับ 7-Eleven ถึงจะดํ ารงอยูได
ในอนาคตตอไป ขณะเดียวกันนักเรียนก็จะตองเขาโรงเรียนไดตลอด 24 ช่ัวโมง นักเรียนจะตอง
ทํ ากิจกรรมจากที่ใดก็ไดที่เรียกวา “ทุกหนแหง” (anywhere) และในขณะเดียวกันใครก็ตามที่ 
สนใจก็สามารถเขามาเรียนรูรวมกันได เพราะฉะน้ันการใชทรัพยากรจะตองทํ าในลักษณะท่ีเปน 
“ทุกคน” (anyone) จุดน้ีเองเปนสิ่งท่ีจํ าเปนจะตองเอาลักษณะการทํ างานในเรื่องเทคโนโลยี
หลายๆ อยาง มาใช

ท่ีสํ าคัญท่ีสุดคืออยาแฟชั่นกับเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันจะตองเขาใจเทคโนโลยีวา
เรามีขอจํ ากัดหลายอยาง เชน ขอจํ ากัดดานตนทุน เวลา และความรูความสามารถบางอยาง 
เพราะฉะน้ันจึงตองพยายามมองในลักษณะของตนเอง อยาไปมองวามีของใครขาย ของใครดี 



67

เปนตน พยายามอยาแฟช่ันตามส่ิงตางๆ เหลาน้ัน การเพ่ิมส่ิงตางๆ เหลาน้ีท่ีเราทํ าไดเองนั้น
มีมากมาย ไมวาจะเปนเร่ืองเน้ือหา เน้ือหาเราจะมองลักษณะวาจะท ําเปนการหยิบจับเน้ือหา
มาสราง (construct) เน้ือหาใหม แลวนํ ามาใชใหเปนประโยชนตางๆ

โมเดลการเรียนรู
โมเดลของการเรียนรูท่ีเรียกวา “Learning Network” ตองพยายามทํ าการผสมผสาน 

ผสมผสานในความหมายน้ีคืออยาแฟช่ัน พอปฏิรูปการศึกษา ทุกคนแหกันบอกวานักเรียนเปน
ศูนยกลาง พอบอกวาระบบเปนอยางน้ีๆ ก็ตามแฟช่ัน ความจริงแลวเราตองเปนตัวของเราเอง
ในการผสมผสานในสิ่งตางๆ ใหเกิดข้ึนได ไมวาจะเปนการใชในลักษณะท่ีนักเรียนเปน
ศูนยกลาง หรือลักษณะของหองเรียนเปนฐาน หรือลักษณะเสมือนจริง หรือลักษณะที่เราเรียกวา
เปนการสงขอมูลแบบประสานเวลา (synchronous) ของการทํ างานพรอมกันในเวลาเดียวกัน 
หรือในรูปแบบท่ีเราเรียกวาการสงขอมูลแบบไมประสานเวลา (asynchronous)  อะซิงโครนัสคือ
ตางสถานที่กัน เพราะฉะน้ัน น่ีคือการผสมผสานตามความเหมาะสมของการสรางเครือขายของ
การเรียนรู เครือขายของการเรียนรูมันเกิดข้ึนไดทุกขณะ ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ไมจํ าเปน
ท่ีจะตองไปจํ ากัดตัวเองวาจะตองอยูในหองเรียนเทาน้ัน ตรงน้ีเองเราก็คงจะตองเปดรูปแบบ
ของการศึกษา เปนลักษณะสภาพของความตองการการออนดีมานดมากขึ้น  ซึ่งก็หมายความวา
จะเรียนอะไร เรียนลักษณะใดนั้น เราสามารถจะเปดโอกาสใหเขานั้นมีโอกาสไดมากขึ้น เพราะ
ฉะน้ัน เราเรียกตรงนี้วาเปนออนดีมานดมากขึ้น การออนดีมานดตรงน้ีเองจํ าเปนวาครูจะตอง
เปลี่ยนบทบาทตัวเองใหเปน Knowledge Constructor ก็คือเปนผูท่ีจะทํ าการสรางใหเกิดส่ิงท่ี
เราเรียกวาเปนความรู และใหเกิดความรูน้ันใชไดไมรูจักจบ (reusable) แตไมใชการสอนซ้ํ า ๆ 
หรือพูดซํ้ า ๆ แตจะทํ าอยางไรที่ท ําไปคร้ังหน่ึงแลวจะทํ าใหมัน reusable ไดตลอดเวลา หรือ
ในลักษณะที่จะเรียกใชเมื่อไรก็ได  การเรียนรูน้ันจึงจํ าเปนจะตองหา “เครื่องมือ” มาใช

ระบบในปจจุบันน้ีทํ าอยางไรจึงจะเรียนรูไดเร็ว ไดมาก และขณะเดียวกันมีตนทุนตํ่ า 
เครือขายการเรียนรูเหลาน้ีจะเปนตัวชวย เราสามารถสรางเครือขายของสถานีวทิยุ หองสมุด 
ฯลฯ ท่ีเรียกวาเปนการเรียนรูท่ีไมจํ าเปนตองเปนการเรียนเวลาเดียวกัน ในเวลา 24 ช่ัวโมง น้ัน
เราจะตองทํ างานแบบ 24 ช่ัวโมง แตไมไดหมายความวาจะตองไปนั่งสอนตลอด 24 ช่ัวโมง 
ควรจะมีใครก็ไดมาชวยใหเราสามารถทํ างานได 24 ช่ัวโมง และในขณะเดียวกันเราก็ตองไมมี
วันหยุด ทํ าอยางไรเราจึงจะไมมีวันหยุดได

ฉะน้ันระบบธุรกิจก็ดี ระบบการดํ าเนินงานในปจจุบันก็ดี ไมมีอีกแลวท่ีวาเร่ิม 8.00 น. 
เสร็จ 16.00 น. เราจะเห็นวาการทํ าในลักษณะนั้นเราจะอยูไมได การดํ าเนินงานน้ันจะตอง
ดํ าเนินงานในรูปแบบ 24x7x365 เพราะการเรียนการสอนน้ันเกิดไดตลอดทุกวินาที เพราะ
ฉะน้ันถาเกิดทุกวินาที เคร่ืองมือน้ันมาชวยเราได มาเปนตัวแทนของเรา เปนส่ือท่ีเราจะเขาไป
ทํ าการติดตอ

ยกตัวอยางใหดูในที่นี้จะเห็นวาผมเองอยูตลอด 24 ช่ัวโมง นักเรียนจะเขามาทํ าการพูด
คุยหรือติดตอกับเราไดตลอดเวลา น่ันก็คือการขยายเวลาของการทํ างานใหเปน 24 ช่ัวโมง 
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สิ่งท่ีสํ าคัญที่อยากจะใหครูทุกทานเห็น วาถาตราบใดก็ตามแนวโนมของการทํ างานตางๆ น้ัน 
ไมควรใหมีหลายขั้นตอน การมีหลายข้ันตอนนี้ จะทํ าใหเกิดการถายทอดความรู (Transfer 
Knowledge) เปนระบบที่ซับซอนเกินไป

วิธีการท่ีจะลดข้ันตอนใหนักเรียนกับ Knowledge เขาถึงกันไดน้ัน ขอใหพิจารณาระบบ
ท่ีเรียกวา การใหบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service) มากขึ้น แมกระท่ังหองสมุด อาจารย
สามารถเขาไปใน Britanica.com ซ่ึงเปดใหบริการสารานุกรมใหคนไดอิสระ หากถามวาทํ าไม
เขาสามารถใหเราเขาไปคนหาสารานุกรมได เพราะแตเดิมเขาตองขาย แตปจจุบันน้ีเขาบอก
ขายเปนเลมน้ันมันเปนไปไมไดแลว ตองการทํ า E-Service นั้นก็คือสามารถเขาสูคนไดทั้งโลก 
ในรูปแบบของการพิมพก็ดี ในรูปแบบของการถายภาพ ในรูปของการสรางระบบการสอนตางๆ 
เหลาน้ี

ลักษณะของอิเล็กทรอนิกสก็เขามามีบทบาทท่ีทํ าใหโดยรวมแลวเราสามารถสอนคน
ทั้งโลกได MIT กํ าลังจะเปด 500 วิชา วิชาหน่ึงน้ันมีคนเรียน 1 แสนคน ตอไปน้ีใครอยากได
ปริญญาจากมหาวิทยาลัย MIT น้ัน ก็สามารถสมัครเขาเรียนได ทํ าไมเขาถึงสอนคนไดถึง 1 
แสนคนตอวิชา และใน 1 แสนคนน้ีเรียนท่ีไหนก็ได เรียนเม่ือไรก็ได ถาเราอยากไดปริญญากับ
มหาวิทยาลัยน้ัน ๆ ก็สามารถทํ าใหเขาสรางตนทุนตํ่ าๆ  เพราะฉะนั้นตรงนี้เอง ลักษณะของการ
มองหองเรียนน้ันเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป ถาเราไมปรับปรุงอะไรในท่ีสุดระบบการศึกษาของไทย 
ก็จะมีตางประเทศจะมาทํ าใหสลายได นี้ก็คือเขามีอิเล็กทรอนิกส เขามีอะไรท่ีดีกวาไทย

เพราะฉะน้ันจากตรงน้ี รูปแบบท่ีเราเปลี่ยนแปลงไป เราคงจะเห็นเปน E-Book  
E-Magazine E-Journal ลักษณะของการสรางท่ีเคยทํ า เชน การทํ าหนังสือเลมหนึ่งใชเวลา 2-3 
เดือน ณ วันนี้ตองทํ าใหเสร็จเร็วท่ีสุด จะทํ าอยางไร จะพิมพหนังสือ จะออกหนังสือ จะทํ า 
Electronic Book จะทํ าอะไรตางๆ น้ันในระยะเวลาส้ันๆ รูปแบบของเทคโนโลยีน้ัน ทํ าใหการ
ศึกษาน้ันจะเนนรูปแบบการศึกษาใหนอยลง แตใหผลมากขึ้น ขณะเดียวกันตนทุนตองตํ่ าดวย 
ลองคดิดูวาการพิมพ 4 สี ถาทํ าเปนหนังสือ เราจะตองลงทุนเทาไร แต ณ วันน้ีการพิมพหนังสือ
อาจจะใชเวลาแคสัปดาหเดียว จะจัดใหหนังสือสวยอยางไรก็ได เพราะฉะน้ันการสรางตรงน้ีเอง 
บทบาทของครูจะตองมี เขามาเปนบทบาทของตัวท่ีจะสรางความรูตางๆ ข้ึนมา แทนท่ีจะเปน
ลักษณะของการสอนอยางเดียว ครูจะตองปรับตัวเองใหไปตามเทคโนโลยี และมองตัวเองใหเปน
การสรางรูปแบบของการเรียนรูแบบใหมใหมากขึ้น

โครงสรางของการเรียนรูแบบใหมน้ีมีหลายรูปแบบ เม่ือศึกษารูปแบบใหมหลาย ๆ แบบ 
ไมวาจะเปนโมเดลรูปแบบท่ีเราใชเทคโนโลยีกับระบบซิงโครนัส หรือเราจะใชเทคโนโลยีกับ
ระบบอะซิงโครนัส ซ่ึงมีลักษณะการมองวาถาเปนอะซิงโครนัสแลวเปนโมเดลอยางไร หรือเรา
มองวาการเรียนการสอนถาเปนอะซิงโครนัสแลว ตองมีแบบ 7-Eleven ไดคือ 24 ช่ัวโมง หรือ
ถาเปนอะซิงโครนัสได ทุกคนสามารถท่ีจะเขาสูบทเรียนหรือการเรียนการสอนท่ีเวลาใด สถานท่ี
ใด อยางไรก็ได มีรายวิชาตางๆ ใหเลือกตามอัธยาศัย อยากจะเรียนอะไรก็ได มีเปนพันเปน
หม่ืนวิชาท่ีจะใหศึกษาเรียนรู รวมท้ังมีระบบออนไลนทางดานหองสมุด สํ าหรับหองสมุดใน
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ปจจุบันออนไลนไดอยางท่ีเราไมคาดคิด หยิบหนังสืออะไรตางๆ ก็หยิบได แต ณ วันน้ีการ
เขาเปนสมาชิกยังแพงอยู

เพราะฉะน้ันการทํ า E-Service หรือแมกระท่ังการคนหาขอมูลท่ีเราตองการ ระบบ
เคร่ืองมือก็ชวยคนหาส่ิงท่ีตองการไดวาอยูท่ีใด ณ ขณะน้ีเว็บเพจท้ังหมดในโลกมีประมาณ 
25 พันลานหนา  อยูในประเทศไทยประมาณ 1.2 ลานหนา จะเห็นวาในประเทศไทยน้ันมีเพยีง
นิดเดียวเหมือนเข็มอยูในมหาสมุทรเลย เพราะฉะน้ัน ใน 25 พันลานหนาน้ีถาเราบอกวาอยู
ที่ไหน ถาจะดูประวัติคณิตศาสตร หรือจะดูอริสโตเติล ถามวาจะไปหา  ไปหยิบจับมาไดยังไง 
เคร่ืองมือเหลาน้ีชวยเราได

สวนการศึกษาอีกอยางหน่ึงคือ การศึกษาแบบการมองเชิงทางไกล ผมอยากจะใชเวลา
สั้นน่ีทํ าใหเห็นวาในที่สุดโมเดลของโรงเรียน หรือโมเดลของมหาวิทยาลัย หรือโมเดลของใคร
ก็ตาม จะตองกาวเขาสูยุคที่เรียกกันวา “ E ” ไมวาจะเปน E-School หรือ E-University ก็ตาม  
ในท่ีสุดแลวเครือขายหรือเทคโนโลยีจะกาวเขามามีบทบาทสํ าคัญตอการสราง การเช่ือมโยง
ระหวางปลายทางหน่ึงกับปลายทางหน่ึง ท่ีเราเรียกวา end-to-end นักเรียนกับครู ครูกับครู 
นักเรียนกับนักเรียน เปนตน เหลาน้ี เปนลักษณะท่ีมองแบบปลายทางโดยท่ีไมมีข้ันตอนตางๆ 
เขามาเกี่ยวของ เครือขายที่วานั้นใหผูปกครองมาสัมพันธกับโรงเรียนได ศิษยเกาก็มีโอกาส
เขามาเรียนได นักเรียน ป.1 ป.2 ป.3 ก็สามารถเขามาเรียนมหาวิทยาลัยก็ยังไดดวย  
เพราะฉะน้ัน สิ่งตางๆ เหลาน้ี เปนการกาวเขาสูยุคของอิเล็กทรอนิกส เพื่อเตรียมความพรอม
ของนักเรียนเพื่อกาวเขาไปสูศตวรรษใหม ในยุคใหม ซึ่งอีก 10 ปขางหนายังคาดคะเนไดยาก 
แต 10 ปขางหนานั้นก็ตองกาวหนากวา 10 ปท่ีผานมา ขอใหยอนกลับไปดูวา 10 ปท่ีผานมา
แลวน้ันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไดบาง อีก 10 ปขางหนาจะมีการเปล่ียนแปลงมากมายมหาศาล
กวาน้ัน  ซึ่งจะไดเห็นกันตอไป

❊❊❊❊❊❊❊
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ศนูยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง

โดย  สุชาต ิ กิจธนะเสรี
ผูอํ านวยการศูนยบริการคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยรามคํ าแหง

ในสวนของมหาวิทยาลัยรามคํ าแหง ทานท้ังหลายคงจะรูจักดีพอสมควร แตในท่ีน้ีจะขอ
ปูพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมวา รามคํ าแหงเปนมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ไมใชมหา
วิทยาลัยเปด แตเปนตลาดวิชาที่มีผูเรียนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาเอก มีนักศกึษา
ปริญญาตรี 520,000 คน ณ วันนี้ มีปริญญาเอก 300 กวาคน ใน 10 สาขาวิชา 
ฉะน้ันจะเห็นวาการนํ าเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคํ าแหง
น้ันเปนความจํ าเปนอยางย่ิง เชน นักศึกษาลงทะเบียนวันละ 45,000 คน ทางมหาวิทยาลัย 
จะตองมีระบบรองรับใหได นั่นคือความจํ าเปนสิ่งหน่ึงซ่ึงมหาวิทยาลัยพยายามนํ าเทคโนโลยี
มาใชเพื่อการศึกษา

ดวยเหตุวาหนาที่ของสถาบันการศึกษาจะปฏิเสธในเรื่องของการใหความรูกับประชาชน
ไมได เพราะฉะน้ันส่ิงหน่ึงท่ีมหาวิทยาลัยพยายามท่ีสุด ณ วันนี้ คือการนํ าเทคโนโลยีเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสาร และเทคโนโลยีการจัดการขอมูล มาประยุกตใชเพ่ือการ
ศึกษา เพ่ือใหเกิดการเรียนรูกระจายออกไปสูชุมชน และจากการที่ IMD* รายงานเร่ืองการ
พัฒนาทรัพยากร ของประเทศไทยเปนอันดับท่ี 30 ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยตองท ําคือการ
พัฒนาบุคลากร ท้ังท่ีอยูในสวนกลาง สวนภูมิภาคหรือในชนบท

รูปแบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคํ าแหงไดจัดการศึกษาเปน 3 รูปแบบ ไดแก 
1) Asynchronous Learning  2) Synchronous Learning  และ 3) Collaboration Learning   
สํ าหรับรูปแบบท่ี 1  กับรูปแบบท่ี 2  เชนเดียวกับท่ีดังท่ีอาจารยยืนบอกวิธีการไปท้ังหมดแลว
ในที่นี่จึงขอกลาวเฉพาะเครือขายการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคํ าแหง

เครือขายการศึกษามหาวิทยาลัยรามคํ าแหง การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
รามคํ าแหงน้ันไมไดมีเฉพาะสวนกลางในกรุงเทพมหานคร แตยังมีในสวนภูมิภาค เปนสาขา
วิทยบริการอีก 13 จังหวัด โดยใชเทคโนโลยี Video Conference ในสาขาวิทยบริการทั้ง 
13 แหง ไดเร่ิมจัดการเรียนการสอนเขาสูองคการบริหารสวนตํ าบล (อบต.) และชุมชน และ 
นอกจากน้ันยังมีระบบท่ีจะเปดสอนไปยังตางประเทศ (ในเดือนพฤศจิกายนน้ี)

                                                          
*  IMD – International Institute for Management Development สถาบันระหวางประเทศเพื่อการ
พัฒนาการจัดการ
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ระบบการสอนไปยังสาขาวิทยบริหารสวนภูมิภาค  ทางมหาวิทยาลัยไดเร่ิมดํ าเนินการ
สอนทางไกลโดยใช Video Conference กับเครือขายส่ือสารดาวเทียมเม่ือป 2537  3 จังหวัดคอื 
อุทัยธานี ปราจีนบุรี และนครศรีธรรมราช ในปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีเครือขาย 13 จังหวัด 
โดยใชเทคโนโลยี Video Conference เปนการสื่อสาร 2 ทาง เช่ือมโยง 13 จังหวัดเปนเครือขาย
และกํ าลังจะเปดอีก 3 จังหวัดเปน 16 จังหวัด

ปจจุบันเครือขายของรามคํ าแหง เปนเครือขายท่ีเช่ือมโยงเทคโนโลยีดาวเทียมเปน
เครือขายดาวเทียมกับเครือขายใยแกวใน 13 จังหวัด ระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยั
ขณะน้ีเปนระบบสองทาง (two-way) นักศึกษาอยูท่ีนครศรีธรรมราช อาจารยอยูท่ีแพร หรือ 
อยูที่อํ านาจเจริญ เรียนเหมือนอยูหองเดียวกัน   

สํ าหรับสาขาวิทยบริการแตละแหง ท้ัง 13 จังหวัด ท้ังเร่ืองท่ีดินและอาคารส่ิงกอสราง
ชุมชนเปนผูมอบให  โดยท่ีสาขาวิทยบริการจังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนท่ี 1,200 ไร มีอาคาร 2 หลัง
ซ่ึงเกดิจากชุมชนมอบใหกับมหาวิทยาลัย สาขาวิทยบริการจังหวัดแพร  มีพ้ืนท่ี 600 ไรเศษ  
มีอาคาร 3 หลัง เปดสอนท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ท้ังหมดขณะน้ีมีอยู 13 จังหวัด  
จังหวัดท่ีมหาวิทยาลัยภูมิใจที่สุดคือ นครพนม อยูหางจากตัวอํ าเภอนาแกประมาณ 7 กิโลเมตร 
ซ่ึงมีศูนยคอมพิวเตอรท่ีสามารถเช่ือมโยงอินเทอรเน็ตไปคนขอมูลจากท่ัวโลก โดยท่ีบนเขา  
หางจากตัวอํ าเภอ 7 กิโลเมตร

ในสวนอุปกรณระบบสื่อการสอนในหองเรียนในสาขาวิทยบริการมีครบครัน ในขณะท่ี
อาจารยสามารถเห็นนักศกึษา อาจารยสามารถตรวจสอบนักศึกษาในแตละจังหวัดไดดวย โดย 
สวิทชจังหวัด ถาม-ตอบนักศึกษา ในขณะเดียวกันทานอธิการบดี ทานน่ังอยูท่ีหองทํ างาน 
ก็สามารถสวิทชไปท่ีจังหวัดไหนก็ได เพื่อดูวาจังหวัดนั้นนักศึกษาเปนอยางไร มีการเรียนการ
สอนเปนอยางไร

ระบบการเรียนการสอนทางไกลใน 13 จังหวัด เรียนระดับปริญญาตรีต้ังแต 7.00 ถึง 
17.00 น. และระดับปริญญาโท 18.00 ถึง 19.00 น. เพราะฉะน้ันเครือขายการสอนของ
มหาวิทยาลัยคุมคามาก วันเสาร-อาทิตยก็ไมมีการหยุดของเครือขาย รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในสาขาวิทยบริการในสวนภูมิภาคนั้น จะมีหองเรียนซ่ึงจุไดประมาณ 120 คนตอหอง  
มีศูนยคอมพิวเตอร มีเซิรฟเวอร มีอินเทอรเน็ตวิ่งจากหองคอมพิวเตอรของแตละสาขาเขามาที่
กรุงเทพดวยความเร็วประมาณ 128 บิทตอวินาที นอกจากน้ันยังมีศูนยท่ีเรียกวา ISC : 
Information Searching Center เปนศูนยชวยสืบคนขอมูล มีหองสมุดอิเล็กทรอนิกส มีศูนย 
ชวยสืบคนสํ าหรับนักศึกษาปริญญาโทดวย ในกรณีท่ีไดรับหัวขอในการทํ ารายงานตางๆ ถา 
หากนักศึกษาไมมีเวลาเพียงพอในการสืบคนก็จะมีเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยชวยในการสืบคน

อีกระบบหน่ึงซ่ึงรามคํ าแหงพัฒนาและติดตั้งอยูในขณะน้ี คือระบบท่ีสอนชุมชน และ 
อบต. เรียกวา RU Community Instruction System เปนการสอนจากมหาวิทยาลัยไปยังชุมชน 
หรือ อบต. มหาวิทยาลัยไดด ําเนินการหลังจากท่ีป 2537 ใช Video Conference ตอมาใน 
ป 2543 ก็ทํ าการทดสอบการเช่ือมโยงไปท่ี อบต. และไดดํ าเนินการทดสอบเครือขายในชวงน้ัน 
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จุดประสงคสํ าคัญคือตองการนํ าความรูเขาไปสูชุมชนและในขณะเดียวกันก็นํ าผลิตภัณฑจาก 
ชุมชนออกสูทองถิ่นตางๆ ทั่วโลก และเร่ืองน้ีมหาวิทยาลัยรามคํ าแหงจดทะเบียนมาประมาณ  
2 เว็บไซต www.huamark.com  โดยดํ าเนินกิจกรรมทางดาน E-Commerce

สํ าหรับเร่ืองระบบในการดํ าเนินการสอนในชุมชนและ อบต. น้ัน มีการดํ าเนินการใน
ลักษณะสองทาง คือสอนผานดาวเทียมและกลับดวยเครือขายอินเทอรเน็ต สํ าหรับรูปแบบการ
สอนสูชุมชนน้ันมีเครือขายอยูท่ีมหาวิทยาลัยรามคํ าแหงโดยสงผานเครือขายเขาไปที่ดาวเทียม
ลงไปยังชุมชนหรือบาน ในลักษณะจานรับเทาขนาดจาน UBC เขาสูระบบคอมพิวเตอรออกไป
ยังเครือขายซ่ึงการเรียนการสอนสามารถกระจายออกไปได และในการเรียนการสอนน้ันสามารถ
เรียนไดในลักษณะของกลุมหรือลักษณะบุคคลซ่ึงเราสามารถติดตั้งระบบอุปกรณตางๆ ไมวา 
จะเปนวงจรปดหรือในเร่ืองของ LCD Projector ได

สิ่งหน่ึงซ่ึงมหาวิทยาลัยเร่ิมดํ าเนินการไปแลวคือการทํ าระบบใหรองรับสู การไปใน
ลักษณะ e-University  นั่นคือลักษณะการเปลี่ยนขอมูลใหอยูในรูปของดิจิทัล เชน หนังสือ 
ปจจุบันมีหนังสือประมาณ 1,750 กระบวนวิชาอยูในคอมพิวเตอรแลวที่สามารถเรียกดูได  ใน
เร่ืองของ e-Learning ทานสามารถดูไดจากระบบเรียนตางๆ ในรายวิชา ซ่ึงเร่ิมทํ าเขาไปไวใช 
ในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยไมไดเปดสอนเฉพาะในกรุงเทพ  
ในเขตภูมิภาค เราไดขยายการสอนไปท่ีสหรัฐอเมริกา ในรัฐ LA  Chicago และ New York  
โดยจะเร่ิมสอน 3 รัฐน้ีในเดือนพฤศจิกายนน้ี เพราะฉะน้ันอีกสิ่งหน่ึงท่ีจะขอฝากไวคือ 
“มหาวิทยาลัยรามคํ าแหงเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับทุกทาน”

❊❊❊❊❊❊❊
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โครงการเรียนรูออนไลนแหง สวทช.
ดร.สุรสิทธิ ์ วรรณไกรโรจน

ผูอํ านวยการโครงการเรียนรูออนไลนแหง สวทช.

ในวันน้ี จะเรียนรูไปพรอม ๆ กันโดยการตออินเทอรเน็ตผานเคร่ือง PCT หมุนโมเด็ม
เขาไปผาน ISP แลวก็เรียน ดูซิวาการเรียนแบบ Internet Learning เปนอยางไร หรือจะกลาว
สั้นๆ วาเราจะเอาไอทีเขามาชวยในเร่ืองการศึกษาไดอยางไร โดยจะเนนในเร่ือง eLearning  ท่ี
อาจารยยืนไดกลาวมาแลววาเทคโนโลยีใหมเกิดข้ึนมากมาย ความรูเกิดข้ึนมากมาย

ความรูท่ีเกิดข้ึนในชวง 30 ปท่ีผานมาเทียบเทากับความรูเม่ือ 5,000 ปท่ีมนุษยเราสราง
ความรูข้ึนมา โมเดลหรือรูปแบบของการเรียนรูในปจจุบันเช่ือวาไมสามารถจะทํ าใหเหมาะสมกับ
ประชากรของประเทศไดเรียนรูไดทัน การนํ ารูปแบบของการเรียนรูแบบอ่ืนๆ มาเสริม ทํ าใหเรา
เรียนรูไดทันความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี หรือความเปลี่ยนแปลงเพื่อกาวไปสูยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู

เทคโนโลยีเปล่ียนเร็วมาก เทคโนโลยีเม่ือ 5 ปท่ีแลวกับปจจุบัน เปลี่ยนจากคอมพิวเตอร
ขนาดใหญมาเปนโนตบุก เปน Palmtop ท่ีสามารถถือไปถือมาได ตอไปในอนาคตอีก 5 ป 
จะไมเห็นคอมพิวเตอรแบบน้ี เพราะคอมพิวเตอรจะแฝงไปทุกท่ี คอมพิวเตอรจะแฝงไปกับ 
การใชของมนุษยได เราพูดคุยกับคอมพิวเตอรได คอมพิวเตอรทํ างานแทนเราได คอมพิวเตอร
โปรแกรมเองได เพราะฉะน้ันถาเปนแบบน้ีแลว รูปแบบของการเรียนรูเปลี่ยนแปลงไป  
การเรียนรูเพื่อท่ีจะใหผูเรียนเปนศูนยกลาง การท่ีเปนศูนยกลางในท่ีนี้ เราจะตองรวบรวม 
Integrate เทคโนโลยีท่ีมีอยูท้ังส้ิน ไมใชวาจะเรียนดวยเทคโนโลยีท้ังหมด รูปแบบเดิมๆ ท่ีจะ
ตองนํ ามาผสมผสานกัน

ในเรื่อง eLearning กลาววาปจจุบันมีคนรอยละ 70 ท่ีเรียนผานระบบอินเทอรเน็ตแลว 
ในวันหน่ึงขางหนาการเรียนอาจจะเปลี่ยนไปคอนขางมาก เราสามารถท่ีจะเรียนทุกวิชาจาก 
อินเทอรเน็ตได และในเร่ืองความคุมทุนในการเรียนผานอินเทอรเน็ต ก็เช่ือวาถาเรียนโดย 
อินเทอรเน็ต จะทํ าใหการเรียนเร็วข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีกฎงายๆ ของการเรียนหรือ
การใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการศึกษาคอืกฎของ 3 (The Rule of “THIRDS”)  ที่วา ถาใช
เทคโนโลยีเขามาชวยในการสอน จะชวยลดคาใชจายลง 1 ใน 3 และพูดอีกนัยหน่ึง คือ  
สามารถลดเวลาในการสอนลง 1 ใน 3  หรือ การเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนข้ึน 1 ใน 3

eLearning คืออะไร ความหมายท่ีงายท่ีสุด eLearning คือ การเรียนผานระบบ 
อินเทอรเน็ต เรียนผานเว็บ (Internet-enable Learning) ถากลาวในมุมกวาง eLearning ก็คือ
กลุมท่ีรวบรวมการศึกษา การอบรม หรือความรูตางๆ ท่ีเราสามารถเรียนไดโดยใชคอมพิวเตอร
ผานระบบอินเทอรเน็ต น่ันก็คือถาเรียนผานระบบอินเทอรเน็ต ก็จะผานเหตุการณ 6 เหตุการณ
เหลาน้ี ไดแก  1) ความรูท่ีใสเขาไปในศูนยกลางท่ีอยูในเซิรฟเวอรน้ัน สามารถท่ีจะปรับปรุง
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เปลี่ยนแปลงใหทันสมัยได 2) ความรูของเราสามารถท่ีจะเลือกใหเหมาะสมกับบุคคลไดโดยงาย 
3) อินเทอรเน็ตจะเร็วข้ึนในอนาคตอันใกล เพราะฉะน้ัน ผูเรียนสามารถเรียนไปพรอมกับ
อาจารยที่สอนได (Real-time) 4) ในอินเทอรเน็ตมีเครื่องมือที่ใหนักเรียนและครูติดตอสื่อสาร 
กันไดโดยงาย เพราะฉะน้ันก็เกิดการรวมมือในการศึกษากันไดโดยงาย 5) ในการเรียน 
อินเทอรเน็ต เน้ือหาวิชาท่ีหลายหลาก เราสามารถเลือกสรรวิชาท่ีเหมาะสมกับบุคลิกของ 
ผูเรียนได ไมจํ าเปนตองเรียนแบบชั้นเรียน เรียนเปนกลุม ตนเองอาจจะเรียนเร็วกวาคนอ่ืน 
ในช้ันเรียนก็ได และ 6) ในท่ีสุดเราสามารถสรางบทเรียนท่ีงายท่ีเหมาะสมกับผูเรียนข้ึนได

หลายคนคงเคยไดยินคํ าวาซีดีรอม  หลายคนคงเคยสรางซีดีรอมข้ึนมา อันท่ีจริงซีดีรอม
กับ eLearning มีความแตกตางกัน ประการแรก eLearning เปนการเรียนผานเวบ็ เพราะฉะน้ัน 
เน้ือหา (content) จะอยูท่ีสวนกลางท่ีเซิรฟเวอร สวนซีดีรอมจะเปน stand alone เพราะฉะน้ัน
ความแตกตางกมี็มาก ทั้งเรื่องการออกแบบในเว็บ การออกแบบบทเรียนท่ีเหมาะสมสํ าหรับใช
ในอินเทอรเน็ต แตซีดีรอมไมจํ าเปน สามารถใสไดเต็มท่ี แตประเด็นสํ าคญัก็คือไมสามารถ
กระจาย(distributed) ไปสูผูเรียนไดอยางทั่วถึง ซ่ึงเปนปญหาอยางย่ิง

ประโยชนของการใช eLearning กับสถาบันการศึกษา ประการแรก คือ สามารถขยาย
โอกาสทางการศึกษาไดอยางกวางขวางขึ้น สวนประการท่ี 2 ท่ีคอนขางสํ าคัญคือ สามารถ
ประเมินผลของการเรียนไดดีกวาระบบในช้ันเรียน เพราะมีเคร่ืองมือท่ีจะทํ าใหสามารถประเมิน
ผลการเรียนไดงาย สามารถปรับปรุงหลักสูตรไดงาย เราจึงสามารถมุงประเด็นความเปนเลิศ 
ทางวิชาการท่ีเราถนัดและทํ าใหหลักสูตรดีขึ้น

องคประกอบของ eLearning  มี 4 ประการใหญๆ   โดยไมรวมถงึ Infrastructure และ
อินเทอรเน็ต  องคประกอบ 4 สวน ไดแก 1) สวนที่เปน content ตองพัฒนา content เขามาใช
ในอินเทอรเน็ต ในคอมพิวเตอรแนนอน content ก็อยูในรูปของ Multimedia สวนที่ 2) เรื่อง 
ของการจัดการ ซ่ึงก็มีอยู 2 มุม ก็คือการจัดการท่ีใชคนในจัดการ ต้ังแตนโยบายของผูบริหาร 
ลงไปถึงระดับครูและผูใชเคร่ืองมือ อีกสวนหน่ึงก็คือ ระบบคอมพิวเตอรท่ีชวยในการจัดการ  
เราเรียกวา LMS : Learning Management System เรามองภาพวาถาเรียนผานอินเทอรเน็ต 
จะเรียนอยูที่ไหนก็ไดในประเทศไทย หรืออยูในหองเรียน อยูในศูนยคอมพิวเตอร เราจะตอง
บันทึกความกาวหนาของนักเรียนทุกคนในการเรียน เราไมสามารถจะใชคนเขามาชวยอีกแลว 
น่ันก็คือตองสรางโปรแกรมที่เปน database application เขามาดูแลเร่ืองของกิจกรรมของ 
นักเรียนในส่ิงแวดลอมของการเรียนผานอินเทอรเน็ต น่ันคืออีกรูปแบบหน่ึงก็คือโปรแกรมท่ีชวย
ในการจัดการการศึกษาผาน eLearning เราเรียกวา LMS สวนที่ 3)  ท่ีมักจะมองขามไป คือการ
สรางเครือขายการเรียนรู น่ันก็คือตองสรางชุมชนของการเรียนรูข้ึน eLearning ไมใชการเรียน
คนเดียว จํ าเปนตองมีทีมเวิรค จํ าเปนตองเรียนกับครูอาจารย ตองผสมผสานเทคโนโลยีให
เหมาะสมกับสังคม ใหเหมาะสมกับประเทศไทย เราไมสามารถนํ า eLearning ของตางประเทศ
มาเรียนจะประสบความสํ าเร็จไดในประเทศ ทายท่ีสุด 4) เราจะตองพัฒนาตัวเน้ือหา (content)
ซ่ึงทํ าไดใน 2 มุม มุมหน่ึงก็คือสถาบันการศึกษาพัฒนาสรางทีมน้ีข้ึนมาโดยใชเคร่ืองมือ (tools) 
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ตางๆ ที่มีอยูในเครื่องมือของ IT หรือจะ Outsourcing พัฒนาข้ึนมา นี่ก็เปนตัวอยางของ 
eLearning  Environment เรามีครู เรามีนักเรียนผานระบบอินเทอรเน็ต มีผูชวย  มีศูนยบริการ  
“Call Center” เพราะฉะน้ันเขาก็สามารถเรียนไดทุกท่ีทุกเวลา

LMS :  Learning Management System ทํ าหนาท่ีอะไรบาง ดังที่กลาวไปแลว หนาท่ี 
ท่ีตองทํ าตั้งแตแรก คือ แนะแนวการศึกษาตั้งแตแรกเขามา ทํ าหนาท่ีวางแผนการศึกษา  
ทํ าหนาท่ีลงทะเบียนนักเรียน ทํ าหนาท่ีติดตามการเรียนทุกคร้ังท่ีเขาระบบเรียน และก็ทํ าหนาท่ี
ตรวจสอบ (feedback) ของผลการเรียน ทายท่ีสุดจะมีเร่ืองของทํ าขอสอบสํ าหรับการทํ าการ
ทดสอบกอนเขาเรียนหรือหลังเขาเรียน อันน้ีเปนหนาท่ีหลักๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี 
ตองสรางเขามาสนับสนุนเร่ืองน้ี เปนโครงสรางสถาปตยกรรม LMS ทั่วโลก ทํ าแบบน้ี และ 
น่ีก็เปนหนาท่ีอยางท่ีเรียนใหทราบ ท้ัง Planning, Register, Delivery, Certify, Measurement 
ตัว LMS ก็จะเปลี่ยนเร่ืองของการเรียนจากเหตุการณ (Event) เปนการเรียนท่ีตอเน่ือง 
(Continuing Process)

สํ าหรับ Content Development อาจารยหลายทานคงสนใจวาเรามีเน้ือหาจะทํ า 
อยางไรใหมีเน้ือหาเขาสู eLearning ใชรวมกับ LMS ได การทํ าเน้ือหาก็เหมือนกับการสราง
ละคร การสรางภาพยนตร ถาสามารถแบงปนใหชัดเจนวาอาจารยสามารถใหเน้ือหาท่ีงาย และ
ทีมสามารถเอาเนื้อหานั้นมาสรางได

สํ าหรับโครงการเรียนรูออนไลนแหง สวทช. (NSTDA : Online Learning Project 
University : NOLP)  NOLP เปนหนวยงานของสํ านักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) ต้ังข้ึนมาเม่ือป 2543 เพื่อทํ าใหเกิด eLearning เกิดข้ึนไดในประเทศไทย การดํ าเนิน
งานของโครงการ คือพัฒนา LMS และมีทีมพัฒนา Content  เพราะฉะน้ัน NOLP ก็มีทางเลือก 
ในเร่ืองของอาจารย สถาบันการศึกษาวา อยากจะลงทุนเร่ืองของ eLearning อยางไร  จะลงทุน
สรางบุคลากรของเราเอง สรางโปรแกรมของเราเอง หรือ Outsource บางสวนใหหนวยงานอ่ืน 
ท่ีมีความถนัดทํ า และที่ eLearning เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในประเทศ  เพราะเราไมหวงเทคโนโลยี
ท่ี Integrate เขามาท่ี eLearning แตหวงวาไมมีเนื้อหาที่ทันตอเหตุการณของเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป  และที่สํ าคัญคือการสรางเนื้อหา 1 วิชา ใชเวลามากกวา 6 เดือน

สุดทาย จะขอนํ าเสนอการตออินเทอรเน็ตดวย PCT ในกรุงเทพฯ ท่ีพยายามจะแสดง 
ใหเห็นก็คือ eLearning เรียนไดทุกที่ทุกเวลา โดยหมุนโมเด็มผาน PCT ไปท่ี ISP เพื่อที่จะ  
log on เขาไปงายๆ ในระบบ เสร็จเรียบรอย ความเร็วของตัวนี้ log เขาไปท่ี 32K ผมเขาไป 
ที่เว็บไซต ใครสนใจลองเขาไปที่ Thai2Learn ได ขอสังเกตก็คือ PCT Fanclub ชาเล็กนอย  
แตก็ใชได ใชฟรี เพียงแตวามี PCT กับไปซ้ือโมเด็มของเขา

เม่ือลองเขาไปเปนนักเรียนใน www.Thai2learn.com นักเรียนแตละคนจะมี password  
หลักสูตรท่ี NOLP รวมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนาเอาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
เขามาเรียนในเว็บ ใชสํ าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 
เว็บไซตน้ีจะมีรายละเอียดบทเรียนมากมายและใหเรียนฟรีหน่ึงช่ัวโมง ยกตัวอยางหลกัสูตรสอน
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ภาษาอังกฤษสํ าหรับเจาหนาท่ีสํ านักงาน บทเรียนมีความยาวประมาณ 50 ช่ัวโมง เม่ือเรียน
เสร็จแลวถาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเขาก็ไปสอบ โดยเรียนภาคทฤษฎี
ท้ังหมดในเว็บได อาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมีเวลา 8.00-16.00 น. สํ าหรับ 
รับโทรศัพทและตอบผูเรียนผานระบบ

การบันทึกวาใครเขามาเรียนและขณะน้ีเรียนไปเทาไร เปนหนาท่ีของ LMS ท่ีจะ Keep 
Tracking ตลอดเวลาวาเขาเขาเรียนในวันไหน เรียนนานเทาไร เรียนถึงบทไหน สามารถท่ีจะ
ออกแบบตัวบทเรียนใหเขาเรียนไปตามลํ าดับก็ได เรียนบทท่ี 1 จบแลวก็ตอไปบทที่ 2 – 3 - 4 
ได  ตัวอยางบทเรียนในหลักสูตร จะถูกออกแบบใหงายเพื่อใหเรียนไดในเว็บ แตจะตองคํ านึงถึง
วาจะตองเรียนไดในเว็บ ตัวอยางเชน วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนวิชาที่จะตองใชเสียงก็ใชเสียง
ฝร่ังมาอัดเสียงเขาไปผานทางน้ีใหได เพราะฉะน้ันตองคํ านึงถึงการเลือกเทคโนโลยีเขามาใช
ใหเหมาะสมและทํ าใหนักเรียนไดรับความรูจริงๆ  หลีกเลี่ยงความตื่นเตนของการออกแบบเว็บ
ใหหวือหวา แตพยายามสรางธรรมชาติของบทเรียนใหเปนรูปแบบดูกันงายๆ

จากตัวอยางในเว็บบทเรียนของสุโขทัยธรรมาธิราช เร่ิมตนจะมีการทดสอบความรู
นักเรียน/ผูท่ีเขาไปเรียนกอน เสร็จแลวก็ไปทดสอบดานทฤษฏี ท่ีน่ีทุกคนจะตองทํ าใหได 60 
คะแนนถึงจะผาน Module และจะตองทํ าใหครบ 15 Unit ก็จะไดประกาศนียบัตร  ในการเรียน
ระยะน้ี ผูเรียนตองฟงเสียงเทปซ่ึงมาจากสคริปตท่ีสรางไว เสร็จแลวก็ตอบคํ าถาม ไมวาจะทํ า
ถูก-ผิด ก็จะมีคะแนนให โดยในเว็บจะตรวจคํ าตอบให ก็จะรูผลวามีความเขาใจเบ้ืองตนในการ
ฟงสํ าเนียงฝร่ังอยางไร การเรียนลักษณะนี้ผูเรียนจะฟงกี่ครั้งก็ได ฉะน้ัน รูปแบบการเรียนทาง
ไกลก็จะมีรูปแบบการเรียนสองทางมากข้ึน มีการตอบโต และเนนท่ีสามารถเรียนในอินเทอรเน็ต
ได

❊❊❊❊❊❊❊



สวนที่ 4
เทคนิคการใช ICT
อยางมีประสิทธิภาพ
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เทคนิคการสรางแผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร
ส ําหรับเด็กประถมศึกษา

โดย  อาจารยสุภรัฐ   ผองพันธุงาม
หัวหนาศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจิตรลดา

 แผนการสอนถือเปนเคร่ืองมือสํ าคัญที่สุดของครู เพราะทํ าใหเกิดการวางแผนลวงหนา 
ทํ าใหเกิดการเตรียมเครื่องมือชนิดอื่น ๆ ตามมา การเขียนแผนการสอนท่ีดี ครูอาจารยตอง
ตระหนักเสมอวา แผนที่เขียนขึ้นนั้นมิใชเขียนเพื่อสอนเด็กเพียงคนเดียว แตตองสรางการเรียนรู
ใหเด็กไดทั้งหองเรียนหรือหลายหองเรียน บางครั้งเปนรอย ๆ คน แผนการสอนนี้จึงมีความ
สํ าคัญไมใชนอยเลย
 แผนการสอนจํ าเปนตองใชเวลาพอสมควรในการวางแผนสราง ตองเอาองคความรูมา
บวกกับศิลปการสอน แลวเติมเทคนิคหรือเทคโนโลยีลงอีกนิด ก็จะเกิดแผนการสอนที่นาสนใจ
พรอมจะนํ าไปใชงาน แตถาครูอาจารยไมเตรียมการเขียนแตเนิ่น ๆ มีเวลาสรางนอย แถมทาน 
ผูบริหารยังมาเรงรัดใหรีบสงอีก แผนของทานก็จะกลายเปน “แผนการสง” มิใชแผนการสอน 
ยิ่งถาถูกบังคับใหเขียนจนครูอาจารยตองไปลอกเขามาสงแลวยิ่งรายใหญ อยางน้ีเรียกวา “แผน
สง ๆ” มิใชแผนการสอนเชนกัน ผูรับผลกรรมก็คือลูกศิษยตาดํ า ๆ น่ันเอง ดังน้ัน แผนการสอน
จึงมิใชจะสรางกันไดงาย ๆ ตองใช “เต็ม” ทั้งสี่เต็ม น่ันคือ เต็มเวลา เต็มความรู เต็มความ
สามารถ และสํ าคัญที่สุด ตองเต็มใจเวลาเขียนแผนการสอน
 ในพระราชบัญญัติการศึกษาใหม หมวดท่ี 9 กลาวถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 
ไวม่ันคง โรงเรียนไทยจึงไมสามารถหลีกกฎหมายได อนาคตจะมีการกลาวถึงเรื่องน้ีกันมาก 
พระเอกของเรื่องก็คงหนีไมพนคอมพิวเตอรอุปกรณราคาแพง ประสิทธิภาพสูงที่หลายทานอาจ
นึกไมออกวาจะนํ ามาสอนชั้นเรียนระดับอนุบาลหรือประถมศึกษาไดอยางไร เด็กจะใชงานไดจริง
หรือ เพราะเห็นแตผูใหญใชในงานดานสํ านักงานเปนสวนมาก ถาใชสอนเด็กไดจริง ควรจะ 
เร่ิมตนจากตรงไหนดี
 เพื่อกํ าหนดกรอบแนวคิดของผูอานใหตรงกับเนื้อหาของผูเขียน ก็ขอกํ าหนดวาแนวการ
เขียนแผนการสอนวิชาคอมพิวเตอรสํ าหรับเด็กประถมศึกษาน้ี ยึดถือตามโมเดลการสอน
คอมพิวเตอรแบบเสริมศึกษาของโรงเรียนจิตรลดา (Chitralada Computer Teaching Model)
ซ่ึงทานผูอานตองนํ าไปปรับแตงใหตรงกับสภาพการเรียนการสอนของทานก็จะเปนประโยชน 
อาจพัฒนาเปนโมเดลรูปแบบใหมข้ึนมาก็ได การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรน้ันในโมเดล
จิตรลดามีอยู 2 ลักษณะ คือ (1) คอมพิวเตอรศึกษา หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนท่ี 
มุงเนนทักษะดานคอมพิวเตอรเปนสํ าคัญ  (2) คอมพิวเตอรเสริมศึกษา หมายถึง การใช
คอมพิวเตอรเพื่อสอนเสริมในรายวิชาหลักตาง ๆ เชน คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม  
วิทยาศาสตร พลศึกษา ฯลฯ
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 ท้ังคอมพิวเตอรศึกษาและคอมพิวเตอรเสริมศึกษามีวิธีการเขียนแผนการสอน และวิธี
การสอนเหมือนกัน เวลาที่ใชในการสอน 1 คาบเรียนมี 50 นาที แบงเปนอัตราสวน 10 : 30 : 10 
สํ าหรับ 10 นาทีแรกเปน ข้ันนํ าและสอน คือ ครูตองมีกิจกรรมนํ าเขาและสอนเพียงสิบนาทีให
เด็กรูเรื่อง แผนการสอนท่ีสรางข้ึนจึงตองตรงไปตรงมาเนนเพียง 1 แนวคิด (Concept) เทาน้ัน
ตอคาบเรียน อีก 30 นาทีเปนขั้นปฏิบัติการของนักเรียน ซ่ึงครูจะทํ าหนาที่เปนที่ปรึกษาและแก
ปญหาท่ีเกิดจากการใชงานของนักเรียนเทาน้ัน สวน 10 นาทีสุดทายเปนขั้นสรุป โดยครูจะสรุป
เน้ือหาเฉพาะท่ีสอนหามหลงไปประเด็นอื่น บางคร้ังอาจกลาวไปถึงเร่ืองอื่นไดบาง กรณีท่ีมี 
นักเรียนเกิดคนพบประเด็นความรูใหม ครูก็กลาวถึงได หรือเชิญนักเรียนคนนั้นออกมาแสดง
ความรูที่พบใหเพื่อนฟง และที่สํ าคัญอยาลืมใหค ําชมเชยตามสมควรดวย หลังจากนี้แลวใหเนน
ย้ํ าแนวคิด (Concept) หลักที่สอนใหเด็กในคาบเรียนนี้อีกสักครั้งกอนปลอยเด็กกลับหองเรียน
ปกติ ข้ันสรุปการสอนน้ีถือวามีความสํ าคญัเทียบเทากับข้ันนํ า

 

(2) สวน

จุดประส
ทั่วไป

! จุด
ที่ส
อะ
ปร
นัก
น้ีเป
ตัว

! จุด
แล
ได

สํ าหรับตัวแผนการสอนประกอบไปดวย 3 สวนสํ าคัญ
สวนหัวเรื่อง

คือ สวนหัว สวนตัว และสวนยืนยัน (หลักฐาน)
รายละเอียดในแตละสวนมีดังน้ี
สวนตัวแผนการสอน
สวน (1) หัวเร่ือง นํ าเสนอขอมูลทั่วไป เชน 
บอกชื่อโรงเรียน เรื่อง ของ แผนการสอน ใชสอนชั้น
สวนหลกัฐาน
ตัวแผนการสอน ประกอบไปดวยโครงสรางสํ าคัญ ดังน้ี

งค จุดประสงค
เชงิพฤติกรรม

แนวคิด เนื้อหา
ประสบการณ
คํ าส่ังท่ีเรียนรู

กิจกรรม
การเรียนการสอน

ส่ือการ
สอน

การ
ประเมินผล

ผล
การ
สอน

ประสงคทัว่ไป หมายถึง ขอมูลสวนที่เปนภาพกวางของการใชโปรแกรม (Software)  
อน เมื่อเขียนขอมูลลงในชองนี้ ครูตองยอนตอบคํ าถามตัวเองใหไดวา “เด็กเรียนแลวได
ไร” หรือ “ตองการใหเด็กไดประโยชนอยางไร” หรือ “สอนทํ าไมโปรแกรมน้ี” เขียนเปน
ะโยคส้ัน ๆ ไดใจความ เชน “เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะการใชเครื่องสแกนเนอร” “เพื่อให
เรียนไดรับความรูในการออกแบบภาพกราฟคและสรางงานกราฟคไดดวยตัวเอง” อยาง
นตน ถามีหลายขอหลายประเด็นก็เขียนใหเปนความเรียงมีคํ าเชื่อมกันไมตองแบงเปน 
เลขขอ
ประสงคเชงิพฤติกรรม หมายถึง ขอมูลสวนที่เปนพฤติกรรมของนักเรียนที่จะเกิดข้ึน 
ะสังเกตไดแบเจาะจง เมื่อครูเขียนขอมูลลงในชองนี้แลว ตองยอนถามตัวเองและตอบให
วา “เด็กเรียนโปรแกรมน้ีแลว ตองทํ าอะไรไดบาง” เขียนเปนขอ ๆ ที่สั้น ๆ และได 

อะไร ระดับช้ันไหน วันที่เทาไร เปนตน
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ใจความ ที่ส ําคัญคือ ควรระบุปริมาณหรือคุณภาพ เชน “นักเรียนสามารถสแกนรูปภาพได
อยางนอย 2 ภาพ” นักเรียนสามารถสั่งพิมพภาพกราฟคที่สรางออกทางเครื่องพิมพได” 
เปนตน

! แนวคิด เน้ือหา ประสบการณ คํ าสั่งที่ใช ในสวนนี้เปนประโยชนอยางมากส ําหรับครู 
ผูสอน เพ่ือปองกันการสอนแลวหลงประเด็น หรือในกรณีท่ีมีผูสอนแทน เม่ืออานขอมูลใน
สวนน้ีก็จะสามารถแทนครูเจาของแผนการสอนได ซ่ึงตามโมเดลจิตรลดาน้ันกํ าหนดให
สอนเพียง 1 แนวคิด (Concept) เทานั้น จึงงายตอการทํ าความเขาใจ กรณีที่เปน
คอมพิวเตอรศึกษา แนวคิด เนื้อหา ประสบการณ จะแสดงถึงใจความสํ าคัญ สาระการ
สอนของคาบเรียนนี้วาตองการเนน หรือมีขอบเขตมากนอยเพียงไร เชน สอนเร่ืองการ
สรางภาพกราฟค ชองเนื้อหา ประสบการณนี้ก็จะแสดงเนื้อหาไววา ภาพกราฟคคืออะไร  
มีก่ีประเภท มีวิธีสรางอยางไร ในกรณีของคอมพิวเตอรเสริมศึกษา แนวคิดเน้ือหา 
ประสบการณจะกลาวถึงเนื้อหาของวิชาหลักนั้น ๆ เชน ใชคอมพิวเตอรสอนเสิรมเรื่องการ
บวกเลข 2 หลัก ในแผนการสอนชองเน้ือหา ประสบการณก็ตองอธบิายดวยวาการบวกเลข 
2 หลักคืออะไร มีวิธีการอยางไร ฉะน้ัน ในแผนการสอนน้ีจะมีเน้ือหาสวนของวิชา
คอมพิวเตอร และวิชาคณิตศาสตรอยูดวยกัน สวนคํ าสั่งท่ีใชน้ันเปนสวนที่แสดงถึงเมนู 
หรือปุมที่ตองใชในการเรียนคาบนี้ ตามโมเดลจิตรลดากํ าหนดใหแสดงเปนรูปภาพใหมาก 
ที่สุดเทาที่จะทํ าได เชน

 
เมื่อเด็ก ๆ กดที่รูปคนวิ่งก็หมายถึงตองการออกจากโปรแกรม

 
เมื่อตองการ Save หรือเก็บงาน ก็กดที่รูปแผนดิสก

!!!! กิจกรรมการเรียนการสอน ในชองน้ีเปนสวนท่ีอธิบายวา ครูมีล ําดับข้ันของการสอน
อยางไร ประกอบดวย ข้ันนํ าและสอน ขั้นปฏิบัติการของนักเรียน และขั้นสรุปการสอน 
อัตราสวนและรายละเอียดไดกลาวถึงแลวในตอนตน สิ่งที่จะขอเนนยํ้ าก็คือ ในหน่ึงคาบ
เรียนจะสอนเพียง 1 แนวคิด (Concept) เทาน้ัน ความยากอยูที่ความสามารถในการตัดสิน
ใจเลือกแนวคิดหรือ Concept ท่ีจะนํ ามาเขียนแผนการสอน เพราะในซอฟตแวรหรือ
โปรแกรมหน่ึงแผนจะมีหลายเร่ืองราวในน้ัน (หลาย Concept) ครูจะตองเลือกเอาที่สํ าคัญ
และเปนหัวใจมาใชสอน ซึ่งนักเรียนจะสามารถแตกความรูไปยังเร่ืองอื่น ๆ ได ถาเปรียบ
การสอนเปนการทํ าสงคราม ครูตองตีเมืองหลวงใหเด็กดูกอน แลวหัวเมืองยอยใหนักเรียน
เปนผูตีดวยตัวเอง

!!!! สื่อการสอน  เมื่อเขียนขอมูลในชองกิจกรรมการเรียนการสอนแลว ชองติดกันคือ สื่อการ
สอน ครูควรเขียนส่ือท่ีใชใหตรงกับขอกิจกรรมการสอน เพื่อใหผูอานแผนการสอน หรือครู
ท่ีสอนแทนคาบเรียน หรือผูท่ีจะนํ าแผนการสอนของทานไปใชงานทราบวา ชวงไหนจะมี
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การใชสื่อใดสอน ไมควรเขียนแบบรวมไวในตอนตนของชอง ส่ือการสอนไมจํ าเปนตองเปน
สิ่งของ อาจเปนกิจกรรม เกมส เพลง ก็ได เมื่อเขียนขอมูลในชองนี้แลว คํ าถามท่ีใช 
ตรวจสอบคือ ใหถามตัวเองวา “แผนการสอนฉบับน้ีของเราใชสื่อกี่แบบ อะไรบาง หาได 
ที่ไหน” ถาทานผูเขียนแผนตอบไดก็เปนอันวาขอมูลน้ีสมบูรณแลว

!!!! การประเมินผล  นับเปนอีกส่ิงหน่ึงท่ีสํ าคัญ เปนสวนที่จะตอบคํ าถามที่วา “ครูจะทราบได
อยางไร วานักเรียนทํ าไดตามท่ีครูสอน” ฉะน้ัน ในแผนการสอนจึงตองบอกตัวช้ีวัด 
(Benchmark) ซ่ึงอาจเปนการสังเกต การตอบค ําถามของนักเรียน หรือประเมินจากผลงาน
ท่ีนักเรียนสรางข้ึนในคาบเรียนน้ี อาจเปนเอกสารใบงานตาง ๆ ที่ครูผลิตขึ้น หรืออาจ
ประเมินจากความสนใจต้ังใจเรียนของนักเรียนก็ได

!!!! ผลการสอน  เมื่อแผนการสอนนี้ผานการใชงานสอนแลว ชองผลการสอนเปนการบันทึก
ความสํ าเร็จมากนอยของครูในการใชแผนการสอนท่ีสรางข้ึนน้ี หากมีขอแกไขปรับปรุงก็ให
เขียนลงไปเลย อาจใชปากกาสีหรือดินสอก็ได แตไมควรนํ าไปพิมพเปนเอกสารฉบับใหม 
เพราะจะทํ าใหจํ าไมไดวา การสอนแบบเดิมที่คิดคร้ังแรกเปนอยางไร สอนแลวเกิดปญหา
แบบไหน การคงไวดังเดิมจึงแสดงใหเห็นการคิดวิธีแกปญหาของครูไดอยางชัดเจน

 จะเห็นไดวาแผนการสอนท่ีผูเขียนไดนํ าเสนอน้ี ไมแตกตางจากแผนการสอนทั่วไปในแง
ของรูปแบบ (Format) ของการเขียน แตที่พิเศษคือเนนเรื่องการใสภาพประกอบเหมือนเปน
หนังสือคูมือคอมพิวเตอร เพื่อใหผูอื่นสามารถสอนตามหรือสอนแทนเจาของแผนการสอนได 
น่ันเอง ผูเขียนแผนการสอนจะตองระลึกอยูเสมอวา แผนการสอนท่ีสรางน้ี ทาน “สรางเพื่อคน
อื่น” มิใชสรางเพื่อตนเอง ดังน้ัน ตองเขียนดวยภาษาที่คนอื่นอานแลวเขาใจ อานแลวเหมือนมี
เจาของแผนยืนอยูขาง ๆ อยางน้ีจึงจะดี เมื่อเขียนแผนการสอนเสร็จ 1 เรื่องแลว ควรอาน 
ทบทวนทั้งหมดสักหน่ึงรอบ จากน้ันใหถามตนเองและตอบตนเอง ดังนี้วา (1) แผนการสอนท่ี
สรางน้ี สรางทํ าไม ใชสอนเรื่องอะไร  (2) สอนแลวนักเรียนตองทํ าอะไรไดบาง  (3) แนวคิด 
(Concept) เนื้อหา คํ าสั่งของโปรแกรมที่ใชสอน ที่เนนมีอะไรบาง  (4) มีลํ าดับกิจกรรมการสอน
จากนอยไปมาก หรือจากงายไปยากมีลํ าดับอยางไรบาง  (5) ใชสื่อประกอบการสอนอะไรบาง  
(6) หลังสอนแลวจะรูไดอยางไรวาเด็กไดเรียนรูจริง ถาครูผูเขียนแผนการสอนมีคํ าตอบที่ชัดเจน
สํ าหรับคํ าถามท้ัง 6 ขอ ก็นาจะเชื่อไดวา แผนการสอนของทานนั้นมีความสมบูรณ และมีจุดออน
นอยในระดับหน่ึง แตยังไมสมบูรณรอยเปอรเซ็น เพราะวายังไมไดใชสอนจริง ภายหลังจากการ
สอนแลวก็อยาลืมบันทึกผลการสอนดวยเพื่อจะไดใชตรวจสอบ และตัดสินใจวาจะคงแผนน้ีไว
เพียงแตปรับปรุงบางประการ หรือจะเปลี่ยนเขียนใหมเลยก็สุดแตครูผูสอน

(3) สวนหลักฐานยืนยัน  สวนนี้ไมรวมอยูในตัวแผนการสอน แตเปนสวนประกอบคูไปกับแผน
การสอนแตละเรื่อง นั่นคือ แผนผลงานนักเรียน (Print Out) ซึ่งเปนตัวอยางของผลงานที่
คาดวาเด็กจะสรางข้ึนในคาบเรียนน้ี หรืออาจเปนใบงานท่ีนักเรียนใชฝกในข้ันสรุป เพื่อวัด
วานักเรียนเขาใจบทเรียนอยางแทจริงหรือไม ใหครูจัดทํ าข้ึนแลวแนบคูไวกับแผนการสอน 
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ในกรณีท่ีมีครูอ่ืน ๆ นํ าไปใชหรือครูสอนแทนก็จะสามารถเขาใจและเห็นตัวอยางของผลผลิต 
(Out put) ที่จะเกิดขึ้นจากนักเรียนในการเรียนวิชาคอมพิวเตอรคาบน้ี

 การเขียนแผนการสอนบางทานวาเปนเร่ืองยาก บางทานก็เห็นเปนเรื่องงายขึ้นกับความ
รูและประสบการณความชํ านาญในวิชาการท่ีทานสอน การศึกษายุคใหมเนนความโปรงใส 
แตไมไรรองรอย เราจึงตองมีแผนในการสอนและบันทึกผลการสอน มีครูอยู 2 คนที่ชาติของ
เราตองการคือ ครูดี กับ ครูเกง ที่สอนแลวเด็กชอบเด็กสนุกกับการเรียนรู อยากใหทั้งสองทาน
ชวยกันคิดคนวิธีการสอนใหม ๆ แลวพัฒนาแผนการสอนเผยแพรใหเห็นเปนตัวอยางเพื่อรวม
สรางสรรคพัฒนาการศึกษาของชาติเรา เร่ิมตนตั้งแตวันน้ี ดังสุภาษิตจีนบทหน่ึงกลาวไววา  
“หนทางหมื่นลี้เริ่มตนดวยกาวแรกเสมอ”
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เทคนิคการเลือก Software ส ําหรับลูกและลูกศิษย
How to Choose Software for the Children

โดย  อาจารยรุงนภา  ธัญญสิทธิ์

 ปจจุบันคอมพิวเตอรเขามามีสวนในชีวิตประจํ าวันมาก เด็ก ๆ มีโอกาสใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรมากข้ึนท้ังท่ีบานและท่ีโรงเรียน ทํ าใหครูและผูปกครองเร่ิมเสาะหา Software  
ที่เหมาะกับเด็กในวัยตาง ๆ มากข้ึน โรงเรียนสวนใหญที่เพิ่งเปดสอนคอมพิวเตอร ครูสอน
คอมพิวเตอรสวนใหญที่เพิ่งเริ่มสอน หรือแมกระทั่งพอแมที่เพิ่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํ าหรับลูก 
จึงมีคํ าถามยอดฮิตวา “ควรเลือก Software แบบใดสํ าหรับเด็ก”
 Software หมายถึง โปรแกรมสํ าเร็จรูป ซึ่งสวนมากมักออกมาในรูปแบบของ CD-ROM
เพราะจะสามารถเก็บขอมูลไดมาก ขอดีของ Software ก็คือ Software สวนใหญจะเปนรูปแบบ
ของ Multimedia คือ มีท้ังภาพและเสียงท่ีทํ าใหเด็กสนใจ และการมีปฏิสัมพันธกับผูเลนยิ่งเพิ่ม
ความนาสนใจใน Software เปนทวีคูณ น่ันหมายถึง ถามี Software ท่ีดีและนาสนใจ มีเน้ือหาท่ี
ตรงกับวิชาการเรียน ก็เทากับเด็กจะไดเรียนรูผานสื่อที่มีชีวิตชีวาเหลานี้
 ปจจุบันในประเทศที่พัฒนาแลวหลาย ๆ ประเทศ ไดใชคอมพิวเตอรเปนสื่อการเรียนรู 
โดยครูจะเปนผูเลือก Software ใหแกเด็ก มีการพัฒนา Software เพื่อใชกับเด็กในหลายระดับ 
เริ่มตั้งแตระดับ Toddler (เด็กที่เพิ่งเริ่มหัดพูด) ไปจนถึงระดับ Highschool (มัธยม) หรือแม
กระท่ัง Software สํ าหรับผูใหญ การเลือก Software ใหเหมาะสมกับวัยของเด็กเปนเรื่องสํ าคัญ 
ครูและผูปกครองสามารถดูระดับการใชงานของ Software ได โดยดูจากขางกลอง ซึ่งจะมีการ
กํ าหนดไวอยางชัดเจน

 นอกจากการระบุอายุของผูเลนท่ีสามารถดูไดจากบริเวณกลองแลว เรายังอาจศึกษา 
รายละเอียดของ Software ไดจากดานหลังกลองอีกดวย

ระบุอายุของผูเลน
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 ในชุด Software ของ Jumpstart Series ท่ีนํ าเสนอในลักษณะสื่อการสอนตั้งแตระดับ 
Toddler จนถึง 4th Grade ซึ่งมีเน้ือหาครอบคลุมในวิชาเลข, ภาษาอังกฤษ, ดนตรี, ทักษะการใช
คอมพิวเตอรเบื้องตน, การแกไขปญหา, ศิลปศึกษา, การเขียน, การอาน, ภูมิศาสตร, ประวัติ
ศาสตร, ความเขาใจภาษา, หลักไวยากรณ ฯลฯ ทํ าใหครูหรือผูปกครองสามารถเลือกนํ าไปใช
กับเด็กไดตามตองการ

   Software สํ าหรับเด็กเล็กมักมีการสรางเมนู ใหเปนรูปที่นาสนใจ เคลื่อนไหวได และมีสี
สันสดใสชวนมอง ในแตละเมนูก็จะมีรายละเอียดปลีกยอยอีกมาก ใน Software 1 แผน อาจสอน
ไดมากกวา 5 ทักษะ การกํ าหนดเน้ือหาก็จะเหมาะสมกับวัย เพื่อจะทํ าใหเด็กรูสึกประสบความ
สํ าเร็จในการเลนโปรแกรม ทํ าใหเด็กรูสึกสนุกสนานไปกับการเรียนรู
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ลักษณะของ Software ที่ดีสํ าหรับการเรียนรูของเด็ก
1. ทํ าใหเด็กสนุกสนานไปพรอม ๆ กับเกิดการเรียนรู
2. มีรูปภาพเคลื่อนไหวและทํ าใหนักเรียนรูสึกประหลาดใจกับการ Click ภาพเคลื่อน

ไหวเหลานั้น
3. กระตุนใหเด็กพยายามใชความคิดใหมาก นอกจากน้ี ยังควรมีคํ าถามปลายเปด 

เพื่อเด็กจะสามารถใชความคิดไดอยางกวางขวาง ไมจํ ากัดในการคิดของเด็ก
4. ทํ าใหเด็กไดเห็นตัวอยางท่ีดี ไมเนนความรุนแรง ซึ่งจะปลูกฝงใหมีจิตใจที่หยาบ

กระดางตอไป
5. มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ทํ าใหเกิดการทาทาย และมีระดับในการเรียนรูท่ีหลากหลาย
6. เปดโอกาสใหเด็กไดสรางงานดวยตนเอง เปนตนวา อาจใหเด็กวาดรูป หรือผลิต

โปรแกรม presentation ดวยตัวเอง
7. ควรเปนโปรแกรมที่ควบคุมไดงาย เขาใจไดงาย และมีคํ าอธิบายในการใชโปรแกรม

อยางชัดเจน

 การเลือกโปรแกรมสํ าหรับเด็กนั้นอาจเปนเรื่องยากสํ าหรับครูหรือผูปกครอง ซึ่งอาจตอง
ใชเวลาในการเลอืกมากพอสมควร และ Software บางแผน ไมมีตัวอยางแจกใหลองเลน ตอง
เสียเงินซ้ือมาลองเลน ถาไมดีก็ไมสามารถสงคืนหรือเปล่ียนได บางแผนมีตัวอยางใหลองเลน 
ใน Web Site ซ่ึงทํ าใหครูหรือผูปกครองสามารถเลือกใชโปรแกรมที่เหมาะสมไดตามตองการ 
นอกจากน้ี การเลือกใช Software ที่มีผูลองใชมาแลวยอมเปนหนทางที่ดีในการเลือก Software
อีกทางหน่ึงดวย
 จากประสบการณในการไดลองเลือกใช Software สํ าหรับเด็ก พบวา มีบางบริษัทท่ีผลิต 
Software ที่สามารถนํ ามาใชในการเรียนการสอนไดดีคือ Software จากบริษัท Knowledge 
Adventure, Disney Interactive และ Simon & Schuster Interactive ที่ผลิต Software  
สวนใหญไดนาสนใจและสามารถนํ ามาใชในการเรียนการสอนได ขอเสียของ Software จากตาง
ประเทศคือ ราคาคอนขางแพง
 ในประเทศไทยไดมีหลายบริษัท ท่ีพัฒนา Software ภาษาไทยข้ึน ไดแก บริษัท 
Multimedia Creation จํ ากัด, บริษัท Progress Education จํ ากัด ฯลฯ หลายโปรแกรมเปน
โปรแกรมท่ีดีและนาสนใจไมนอยไปกวา Software จากตางประเทศที่มีราคาแพงนั้นเลย เรานา
จะหันมาลองใหความสนใจกับ Software เหลานั้นบางก็จะประหยัดงบประมาณไดไมนอยทีเดียว
 นอกจากน้ี เราสามารถเลือกดูโปรแกรมท่ีไดรับการคัดเลือกจากนิตยสารตาง ๆ ท่ีทํ า
การวิจัยเรื่องการเลือก Software ดังเชน นิตยสาร Family PC ไดทํ าการวิจัยและเลือก
Software บางแผน ใหเปน Software Classics โปรแกรมที่สามารถใชไดตลอดกาล โดย
สามารถแบงเปนประเภทตางๆ ไดดังน้ี
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โปรแกรมสํ าหรับเด็ก

ประเภท รายชือ่ Software
ศิลปศึกษา (Art) - Kid Pix Studio
การเลนอยางสรรคสรรค (Creative Play) - Jumpstrat Series

- Putt – Putt Joins The Parade
- Thinkin’ Things Collection

เกมส - Freddi Fish and the Case of the 
Missing Kelp Seeds

คณิตศาสตร (Math) - Math Workshop
- Millie’s Math House

การอานและการเขียน (Reading and Writing) - Arthur’s Teacher Trouble
- Bailey’s Book House
- Interactive Reading Journey
- My First Incredible Amazing Dictionary
- Storybook Weaver Deluxe
- Student Writing & Research Center

วิทยาศาสตร (Science) - Explorapedia : World of Nature

โปรแกรมสํ าหรับครอบครัว

ประเภท รายชือ่ Software
โปรแกรมสรางสรรค (Creativity) - Microsoft Publisher CD Deluxe for 

Windows 95
- The Multimedia Workshop
- Print Shop Ensemble II

 นอกจากน้ี ครูหรือผูปกครองอาจหา Software ไดจาก Web Site ตาง ๆ เชน 
www.jumbo.com ซ่ึงมีตัวอยาง Software ที่นาสนใจส ําหรับเด็กใหลองศึกษาอีกดวย

❊❊❊❊❊❊❊
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เทคนิคการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพ่ือทดสอบ ภายใน 10 นาที

โดย  อาจารยศุภดิศ  สงวนนวน

 ในปจจุบันคอมพิวเตอรเริ่มเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนดานตาง ๆ มาก
ข้ึน เชน การจัดการระบบสํ านักงาน การบริหารการเรียนการสอน และใชสอนแทนครูหรือท่ีรูจัก
กันในนามคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction – CAI) นอกจากน้ี  
สถานศึกษาบางแหงท่ีมีจํ านวนครูไมมาก จึงไดคิดพัฒนาคอมพิวเตอรสํ าหรับใชในการสอบ 
(Computer Manage Testing) เพื่อใหทํ าหนาที่แทนครูไมวาจะเปนการคุมสอบ ตรวจขอสอบ 
คิดคะแนน และตัดเกรด ขั้นตอนเหลานี้คอมพิวเตอรสามารถชวยทํ าไดท้ังหมด และตัดเกรด 
ผลการสอบทันทีที่นักเรียนผูนั้นกดเลือกคํ าตอบสุดทาย
 แตการผลิตสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นก็ใชวาจะเปนเร่ืองงาย เพราะตองใชเวลาในการ
เตรียมการสรางและใชทุนพอสมควร ซึ่งเปนการลํ าบากแกครูท่ีมีเวลาและทุนจํ ากัด ครูบางทาน
จึงหาทางออกดวยการใชบริการโปรแกรมสํ าเร็จรูป ซ่ึงก็มีจํ าหนายตามหางสรรพสินคาท่ีมี
จํ าหนายสินคาไอทีทั่วไป

การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการสอบ
 การใชคอมพิวเตอรเพื่อการสอบน้ันมีมานานพอสมควร ท้ังน้ี เพื่อชวยใหครูมีความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน หรือเพื่อชวยในการสอนซอมเสริมใหนักเรียนที่เรียน
ออนไดฝกท ําขอสอบ ใหไดเห็นตัวอยางขอสอบอื่น ๆ อันที่จริงแลวการทดสอบดวยคอมพิวเตอร
มักแฝงอยูรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI โดยเฉพาะอยางยิ่ง บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนประเภท Tutorial Instruction และประเภท Drill & Practice แตคํ าถามท่ี
อยูใน CAI แตกตางกับค ําถามที่อยูใน CMT ดังน้ี คือ

บทเรียน CAI แบบทดสอบ CMT
•  ใชคํ าถามเพื่อตรวจวานักเรียนเขาใจเนื้อหา
บทเรียนที่เสนอในโปรแกรมชวยสอนนั้น
หรือไม

•  ตอบผิดโปรแกรมใหโอกาสตอบใหม
•  ไมมีการตัดสินผลการตอบคํ าถาม

•  ใชถามเพื่อวัดจุดประสงคการเรียนรู ที่นักเรียน
เรียนมาแลวจากหองเรียนมิใชจากโปรแกรม

•  ตอบถูกไดคะแนน ตอบผิดไมไดคะนน
•  มีการตัดสินผลการตอบคํ าถาม นับแตมที่ตอบ
ถูก และน ํามาคํ านวณคาสถิติ คารอยละ หรือ
ตัดเกรดการสอบแบบอิงเกณฑ หรืออิงกลุม
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    จะเห็นไดวา สิ่งที่เปนจุดเดนของคอมพิวเตอรสํ าหรับใชในการสอบ Computer Manage 
Testing – CMT ก็คือ มีการประเมินผลและตัดสินวาผูถูกทดสอบน้ันสอบไดหรือสอบตกนั่นเอง

โปรแกรม Total Recall
 ในการสรางโปรแกรมชวยสอบน้ัน หากทานคิดวาเปนเรื่องที่ยากตอการสราง เน่ืองจาก
บางทานมีความรูในดานคอมพิวเตอรนอย ยังมีโปรแกรมอยูโปรแกรมหน่ึงที่สามารถชวยสราง
แบบทดสอบแบบงายและนาสนใจสํ าหรับทาน โปรแกรมน้ันช่ือ Total Recall

 Total Recall เปนโปรแกรมของบริษัท Soft System ตั้งอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึง
สามารถ Download โปรแกรมที่เปนแบบ Shareware คือ โปรแกรมที่ใหทดลองใชกอนไดจาก 
Web Site ท่ีช่ือ www.soft.com ซ่ึงไมเสียคาใชจายใด ๆ แตถาหากทานสนใจใชตัวโปรแกรม
เต็ม ทานก็ตองเสียคาใชจายซื้อกับบริษัท

 Total Recall ใชงานอยางไร  โปรแกรม Total Recall ท่ี Download มาจากเว็บไซต
น้ัน มีรูปแบบการสรางคํ าถามเพื่อการทดสอบอยูดวยกัน 4 แบบ ซึ่งเราสามารถปอนขอมูลสวน
ที่เปนขอสอบและคํ าเฉลยเนื้อหาวิชาที่เตรียมไวอยางนอย 10 ขอคํ าถามหรือมากกวา จํ านวน
ขอคํ าถามที่เตรียมไวจะตองเปนจํ านวนคูเทานั้น

แบบท่ี 1   บทเรียนอัตโนมัติ (Study – Auto Flash)
 บทเรียนอัตโนมัติคือ การที่โปรแกรม Total Recall นํ าขอคํ าถามและคํ าเฉลยท่ีสรางและ
Save เก็บไวแลวมานํ าเสนอ ใหผูเรียนไดศึกษา กรณีนี้เสมือนเปนการทบทวน หรือใชสอนซอม
เสริมใหกับนักเรียนที่เรียนออน รูปแบบน้ีจะไมมีการคิดคะแนน ผูเรียนจะอานขอความท่ีหนาจอ 
หรือเลนเกมสจากขอมูลที่บันทึกไวทั้ง 10 ขอ พรอมกันนั้นก็จะเรียนรูเนื้อหาไปพรอมกับการเลน
เกมสน้ัน
 การเสนอบทเรียนแบบแรกน้ี เรียกวา Auto Flash ซึ่งชื่อก็บอกใหทราบแลววาเปน
เหมือนกับแฟลชของกลองถายรูป
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แบบท่ี 2   แบบถูกผิด (True or False)
 แบบที่สองนี้ โปรแกรม Total Recall จะนํ าขอมูลที่ทานบันทึกไวทั้ง 10 ขอ มานํ าเสนอ
เปนแบบถูกผิด โดยโปรแกรมจะสุมขอมูลและสลับขอใหโดยอัตโนมัติ หากถูกจะมีสัญลักษณ
หนายิ้มสีเหลืองปรากฏข้ึน แตถาตอบผิดจะปรากฏเปนหนาสีแดงไมยิ้ม
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แบบท่ี 3   แบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice)
 แบบท่ี 3 เปนการนํ าเสนอเนื้อหาแบบ Multiple Choice ซึ่งขอมูลก็เปนขอมูลชุดเดิม  
ไมตองพิมพขอมูลอะไรอีกแลว กติกายังเหมือนเดิมคือ ตองมีจํ านวนอยางนอย 10 ขอขึ้นไป

แบบท่ี 4   แบบเติมคํ าตอบ (Written Response)
 แบบท่ี 4 น้ี เปนรูปแบบสุดทายของการนํ าเสนอบทเรียน ลักษณะเปนการแสดง 
ขอคํ าถามแลวใหผูเรียนพิมพคํ าตอบลงในชองวางที่กํ าหนด หลังจากนั้น จึงตรวจเช็คคํ าตอบ 
แตเพราะไมใชการทดสอบ แผนภูมิท่ีแสดงผลในชวงทายโปรแกรมจึงเปนการเปรียบเทียบผล
การเรียนของคร้ังปจจุบัน กับคร้ังท่ีเคยทํ าผานมา
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 จากการนํ าเสนอรูปแบบการสรางค ําถามเพื่อการทดสอบทั้งสี่แบบที่ผานมา ทานคงจะ
เห็นไดวาโปรแกรม Total Recall น้ี ใชงานไดไมยาก อีกทั้งยังใชเวลาสรางไดอยางรวดเร็วและ
งาย สามารถทํ าใหเสร็จไดภายใน 10 นาที แมวาทานจะไมเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร  
ทานก็สามารถทํ าได

❊❊❊❊❊❊❊
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เทคนิคการสรางสื่อการสอนสํ าหรับเด็กพิเศษ
โดย  อาจารยธรรมราช   รามแกว

 ปจจุบันน้ีความเจริญทางดานวิทยาศาสตรทางการแพทยทํ าใหเราทราบวา เด็กพิเศษ
เปนเด็กท่ีมีความบกพรองทางดานการเรียนรู มีความสามารถทางการเรียนรูนอยกวาเด็กปกติ 
เด็กพิเศษท่ีจะกลาวถึงตอไปน้ีไมใชเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา เชน Autistic, 
Learning Disabilities, Asperger เทานั้น แตรวมถึงเด็กที่มีความบกพรองทางดานรางกายดวย 
เด็กเหลานี้ตองการความรัก ความเอาใจใส และไดรับการดูแลอยางใกลชิด
 แตอยางไรก็ตาม ถึงแมวาเด็กพิเศษจะมีอุปสรรคในการเรียนรูในวิชาตาง ๆ มากมาย 
เพราะวาวิธีการท่ีทํ าใหเกิดการเรียนรูนั้นไมสามารถทํ าไดเหมือนเด็กปกติทั่วไป ดังน้ัน ครูจะมี
บทบาทสํ าคญัในการพัฒนาการทางดานการเรียนรูของเด็กพิเศษมาก และสิ่งที่จะเปนตัวชวยให
เด็กเหลานี้เกิดพัฒนาการ ก็คือ “สื่อการสอน”
 สื่อการสอนน้ันมีมากมายหลายแบบ สื่อการสอนบางอยางนั้นสามารถหาไดจากการใช
ของจริง แตบางอยางตองสรางขึ้นมาโดยใชเทคนิคบางอยางเขามาชวยในการผลิต เด็กพิเศษ
เปนเด็กที่แตกตางจากเด็กปกติทั้งทางดานอารมณ สมาธ ิ และปญญา บางคนอาจจะมีอารมณท่ี
โกรธงาย กาวราว สมาธิสั้น กลัวเสียงดัง มีปญหาทางดานทักษะการอาน ทักษะการฟง หรือ
ทักษะการพูด ฯลฯ ซึ่งปญหาเหลานี้เปนสิ่งที่ครูจะตองทราบ ครูบางทานอาจจะสอนเด็กพิเศษ
หลาย ๆ คนดวยสื่อชนิดเดียวกัน เชน ใชวิธีการเปดเพลงใหเด็กคนแรกฟงแลวประสบความ
สํ าเร็จ แตกับคนท่ีสองไมประสบความสํ าเร็จก็ได หรือเด็กบางคนสามารถเรียนรวมกับเพื่อน
หลาย ๆ คนและใชสื่อแบบเดียวกันได แตบางคนตองเรียนเพียงหน่ึงตอหนึ่งเทานั้น ดังน้ัน ครู
จะตองเขาใจถึงความบกพรองท่ีเกิดกับเด็กวา เด็กมีความบกพรองทางดานทักษะและความ
สามารถทางดานใดใหมากที่สุดกอนเปนอันดับแรก ตองรูจักเขา ตองรูจักตัวเราเอง ถาหาก
เราทราบวานักเรียนท่ีเราจะใหความรูกับเขาน้ันมีลักษณะอยางไร บกพรองทางทักษะดานใด 
ตองใชวิธีการสอนอยางไร เราจึงสามารถผลิตสื่อการสอนเพื่อใหสอดคลองกับบทเรียน และทํ า
ใหเด็กเกิดการพัฒนาการทางดานการเรียนรูไดมากที่สุด
 เทคนิคในการสรางสื่อการสอนส ําหรับเด็กพิเศษนั้นมีอยูหลากหลาย เชน สื่อการสอน
เปนของจริง หรือจะเปนสื่อที่ผลิตขึ้นเอง เชน ส่ือกระดาษ (ใบงาน, เอกสารประกอบการเรียน, 
รูปภาพ, บัตรค ํา ฯลฯ) สื่อเสียง (เพลง, การบันทึกคํ าพูด ฯลฯ) เปนตน แตปจจุบันในวงการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกาวไกลไปมาก ทํ าใหมีวิธีการสรางสื่อวิธีการหน่ึงซ่ึงสามารถ
สรางไดงายและชวยเสริมทักษะการเรียนรูของเด็กพิเศษก็คือ การใชคอมพิวเตอรเขามาชวยใน
การผลิตสื่อ ซ่ึงสามารถผลิตส่ือไดมากมายหลายประเภทท้ังส่ือกระดาษ สื่อเสียง และสื่อ CAI
(Computer Assisted Instruction) โดยมีเทคนิคการสรางความสนใจของเด็ก ดังน้ี
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1. สีสัน  เด็กบางคนชอบสื่อที่มีสีสันสดใส เด็กบางคนอาจจะไมชอบสีดํ า เมื่อใดที่เห็น 
สีด ําจะเกิดอาการกลัวและกาวราว ก็จะไมทํ าใหเด็กคนน้ันไมมีสมาธิและเกิดความสนใจใน 
บทเรียนนั้นก็เปนได สีสันจะมีสวนชวยไดมากไมวาจะเปนการทํ าใบงาน เอกสารประกอบการ
เรียน ถึงแมวาจะเปนเนื้อหาเดียวกับเด็กปกติ แตถามีสีสันก็จะสามารถดึงความสนใจและสมาธิ
ของเด็กไดมากเลยทีเดียว

2. รูปภาพ  เด็กบางคนมีปญหาทางดานการอานและการสรางจินตนาการ เชน วิชา
ภาษาไทย ในเร่ืองของคํ าศัพท อาจจะมีคํ าศัพทและมีรูปภาพประกอบเพื่อใหเด็กรูจักความ
หมายของคํ าศพัทน้ันชัดเจนย่ิงข้ึน

3. ขนาด  เด็กบางคนอาจมีปญหาเร่ืองของสายตา หรือการสัมผัสสิ่งของถาหากมี
ขนาดเล็กอาจทํ าใหเกิดการเรียนรูที่ผิดพลาด เชน เราตองการสอนเรื่องพยัญชนะ ก – ฮ  
เราอาจจะผลิตสื่อกระดาษท่ีพิมพโดยใชคอมพิวเตอรใหมีสีสันเราใจและมีขนาดท่ีใหญพอสมควร
แลวตัดเปนตัวพยัญชนะ เมื่อเรียกใหเด็กหยิบตัวพยัญชนะที่กํ าหนด เด็กก็จะสามารถหยิบหาได
รวดเร็ว เพราะมีขนาดใหญพอที่สะดุดตา

4. เสียง  ถาสื่อคอมพิวเตอรมีแตรูปภาพและสีสันสวยงาม แตไมมีเสียง ก็อาจเกิด
ความนาเบื่อเหมือนเปดหนังสืออาน แตถาหากมีเสียงโตตอบกับผูเรียน (Interactive) ก็จะทํ าให
เกิดความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะกับเด็กที่มีปญหาทางดานทักษะการอานแตมีทักษะการฟงที่ดี 
เชน ในวิชาสังคมศึกษา เด็กสามารถเขาใจในบทเรียนไดเปนอยางดีแตมีปญหาเรื่องการอาน 
เม่ือเวลาทํ าขอสอบอาจจะไมสามารถทํ าได เน่ืองจากอานขอสอบไมได คอมพิวเตอรเขามามี 
บทบาทในการสรางแบบทดสอบโดยการออกขอสอบมีรูปภาพประกอบ และท่ีสํ าคัญทุกขอค ํา
ถามและค ําตอบจะมีเสียงพูดประกอบ ทํ าใหสามารถทดสอบความเขาใจสิ่งท่ีนักเรียนผูน้ันได
เรียนรูมาไดดีกวาทํ าขอสอบท่ีเปนประดาษคํ าตอบก็ได แตการใชเสียงก็อาจเกิดปญหากับเด็ก
บางคนที่กลัวเสียงดัง เสียงสูงก็ได

ส่ือท่ีดีจะตองมสีีสันและรูปภาพประกอบ โดยมีขนาดที่เหมาะสมและเหมาะกับบทเรียน
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 โดยสรุปแลวสือ่การสอนมีความจํ าเปนตอการสรางเสริมพัฒนาการในทุก ๆ ดานของ
เด็ก และคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือประเภทหนึ่งที่จะสรางสื่อการสอนที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการเรียนรูของเด็ก แตสื่อจะดีอยางไรก็ตามเราจะตองนํ ามาใชใหตรง
กับจุดบกพรองท่ีเราตองการพัฒนาใหแกเด็ก เพราะถาใชสื่อไมตรงกับความบกพรอง ก็จะไม
เติมเต็มในการพัฒนาการที่ถูกตอง และสื่อนั้นก็จะไรความหมายโดยทันที ดังนั้น ความจํ าเปน
กอนการผลิตสื่อก็คือ ตองทราบถึงความบกพรองทางการเรียนรูของเด็กคนน้ันและ
สรางสื่อเพื่อเติมเต็มจุดที่ขาดหายไป

❊❊❊❊❊❊❊



เกี่ยวกับผูเสนอผลงาน

ช่ือ – สกุล : มีนา   รอดคลาย
ตํ าแหนง : ผูชวยอาจารยใหญฝายประถมศกึษา
สถานที่ทํ างาน : โรงเรียนจิตรลดา

190 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300
โทรศัพท : 0-2280-4830-1

ช่ือ – สกุล : ม.ล. กิตินารถ   เฟองฟุง
สถานที่ทํ างาน : โรงเรียนจิตรลดา

190 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300
โทรศัพท : 0-2280-4830-1

ช่ือ – สกุล : พร้ิมพราย   สุพโปฎก
ตํ าแหนง : ผูอํ านวยการโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สถานที่ทํ างาน : โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

201  ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ  10210
โทรศัพท : 0-2521-1457-8
โทรสาร : 0-2551-2233

ช่ือ – สกุล : ภูมิใจ   สงวนแกว
สถานที่ทํ างาน : โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

201  ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ  10210
โทรศัพท : 0-2521-1457-8
โทรสาร : 0-2551-2233

ช่ือ – สกุล : โสภาพรรณ   ชื่นทองคํ า
สถานที่ทํ างาน : โรงเรียนบานสันกํ าแพง

ตํ าบลสันกํ าแพง  อํ าเภอสันกํ าแพง  จังหวัดเชียงใหม  50130
โทรศัพท : (053) 331-554

ช่ือ – สกุล : อดิศักดิ ์  มหาวรรณ
สถานที่ทํ างาน : โรงเรียนดาราวิทยาลยั

196  ถนนแกวนวรัฐ  ตํ าบลวัดเกต  อํ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม  50000
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โทรศัพท : (053) 241-039
โทรสาร : (053) 249-152
โทรศัพทมือถือ : (01) 568-4250
e-mail : adisak@jdmail.com

ช่ือ – สกุล : ภาทิพ   ศรีสุทธิ์
ตํ าแหนง : อาจารย 3  ระดับ 8
สถานที่ทํ างาน : โรงเรียนสุราษฎรธานี

อํ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี  84000
โทรศัพท : (077) 287-512 ตอ 301
e-mail : piggy@www.st.ac.th

tipsrisut@yahoo.com

ช่ือ – สกุล : อัษฎาวุธ   เรณูรส
ตํ าแหนง : อาจารย 2  ระดับ 7
สถานที่ทํ างาน : โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2

อํ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000
โทรศัพท : (044) 242-456 , (044) 242-334 , (044) 242-097

ช่ือ – สกุล : พรศักดิ์   ฉุยจอหอ
ตํ าแหนง : อาจารย 2  ระดับ 6
สถานที่ทํ างาน : โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2

อํ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000
โทรศัพท : (044) 242-456 , (044) 242-334 , (044) 242-097

ช่ือ – สกุล : ทรงศักดิ์   วีระทวีมาศ
ตํ าแหนง : อาจารย 2  ระดับ 6
สถานที่ทํ างาน : โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2

อํ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000
โทรศัพท : (044) 242-456 , (044) 242-334 , (044) 242-097

ช่ือ – สกุล : ดร.วรรณวิภา   สุทธเกียรติ
สถานที่ทํ างาน : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ถนนพระราม 6  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400
โทรศัพท : 0-2279-1992 , 0-2271-2737
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โทรศัพทมือถือ : (01) 376-3647

ช่ือ – สกุล : นิตยาพร   บุญญศิริ
สถานที่ทํ างาน : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ถนนพระราม 6  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400
โทรศัพท : 0-2279-1992 , 0-2279-2429

ช่ือ – สกุล : รศ.ยืน   ภูวรวรรณ
ตํ าแหนง : ผูอํ านวยการสํ านักบริการคอมพิวเตอร

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
สถานที่ทํ างาน : มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท : 0-2562-0951-7
โทรสาร : 0-256-0950
e-mail : yuen@ku.ac.th

ช่ือ – สกุล : สุชาต ิ  กิจธนะเสรี
ตํ าแหนง : ผูอํ านวยการศูนยบริการคอมพิวเตอร  มหาวทิยาลัยรามคํ าแหง
สถานที่ทํ างาน :  มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง

ถนนรามคํ าแหง  หัวหมาก  เขตบางกะป  กรุงเทพฯ  10240
โทรศัพท : 0-2310-8725-5
โทรสาร : 0-2310-8781
e-mail : suchart@ram1.ru.ac.th

ช่ือ – สกุล : ดร.สุรสิทธิ์  วรรณไกรโรจน
ตํ าแหนง : ผูอํ านวยการโครงการเรียนรูออนไลนแหง สวทช.
สถานที่ทํ างาน : โครงการการเรียนรูแบบออนไลนแหง สวทช.

99/27 หมู 4  อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร ช้ัน 8
ตํ าบลคลองเกลือ  อํ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120

โทรศัพท : 0-2962-2146
โทรสาร : 0-2962-2149
e-mail : surasit@Thai2Learn.com

ช่ือ – สกุล : สุภรัฐ   ผองพันธุงาม
ตํ าแหนง : หัวหนาศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจิตรลดา



ง

สถานที่ทํ างาน : โรงเรียนจิตรลดา
190 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

โทรศัพท : 0-2280-4830-1  ตอ 142
e-mail : kenjiko2000@yahoo.com

ช่ือ – สกุล : รุงนภา   ธัญญสิทธิ์
สถานที่ทํ างาน : โรงเรียนจิตรลดา

190 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300
โทรศัพท : 0-2280-4830-1

ช่ือ – สกุล : ศุภดิศ   สงวนนวน
สถานที่ทํ างาน : โรงเรียนจิตรลดา

190 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300
โทรศัพท : 0-2280-4830-1

ช่ือ – สกุล : ธรรมราช   รามแกว
สถานที่ทํ างาน : โรงเรียนจิตรลดา

190 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300
โทรศัพท : 0-2280-4830-1



ขอไวอาลัย

อาจารยภูมิใจ   สงวนแกว
ผูอํ านวยการสถาบันการศึกษา CPB  COMPUTER
ศูนยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

เปนผูท่ีมีความมุงม่ัน ต้ังใจตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยล ําดับ

อาจารยไดสละเวลา รวมคิด รวมพัฒนาโครงการตาง ๆ ใหกับ
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาตมิาอยางตอเน่ือง

สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ขอแสดงความเสียใจเปนอยางย่ิง
ตอการสูญเสียอาจารยไปในคร้ังน้ี

ขอใหพระผูเปนเจาทรงรับดวงวิญญาณอันบริสุทธ์ิ
ของอาจารยไวดวยเทอญ



รายชื่อผูจัดทํ า
เรือ่ง  “หลากหลายวิธีกับการใช ICT เพือ่การเรียนการสอน”

ที่ปรึกษา
 ดร. รุง    แกวแดง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
 ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผูชวยผูอํ านวยการสถาบันสงเสริมการสอน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูสรุปและเรียบเรียง
 นางสาวอมรา  รสสุข  นักวชิาการศึกษา  สทศช.
 นางสุชาดา  ไชยรัตน  นักวชิาการศึกษา  สทศช.

ผูรับผิดชอบ / ประสานงาน
 นางสาวกุลวิตรา ภังคานนท ผูอํ านวยการ  สทศช.
 นางสุชาดา ไชยรัตน นักวิชาการศึกษา  สทศช.

นางสาวอมรา รสสุข นักวิชาการศกึษา  สทศช.
นางสาวสุชารัตน ทับทิมจรูญ นักวชิาการศึกษา  สทศช.
นางสาวสุมาลี ไพรศักดาสกุล เจาหนาท่ี  สทศช.

หนวยงานรับผิดชอบ
 สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาต ิ(สทศช.)
 สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
 e-mail       :     media@onec.go.th
 Web Site    :     http:// www.onec.go.th
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