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คำนำ
หนังสือคูม่ อื อบรมปฏิบตั กิ ารบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพือ่ ยกระดับการเรียนการสอนเล่มนี้
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมศึกษานิเทศก์ตามโครงการอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน จำนวน 549 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 183 เขต โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์พกพา
(Tablet) เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและสามารถเป็นวิทยากรแกนนำอบรมขยายผลไปถึงครูด้านบูรณาการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน ให้ครูมีความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นเครื่องมือให้นักเรียนได้เรียนรู้ รวมทั้งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ในช่วงแรกตามเป้าหมายของโครงการ OTPC (One Tablet Per Child) ตามนโยบาย
ของรัฐบาล มุ่งเน้นให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน จำนวนประมาณ 588,967 คน ในปีการศึกษา 2555
สามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อันจะส่งผลให้นักเรียน เรียนรู้
ตามศักยภาพและความพร้อมตามสภาพและบริบทของโรงเรียน ซึ่งเนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย
หน่วยที่ 1 ภาพอนาคตการศึกษาไทย : สู่การศึกษาภควันตภาพ
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
หน่วยที่ 3 สื่อการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
หน่วยที่ 4 การวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโครงการอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
ทุกท่าน ที่ทำให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จตามเป้าหมาย และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์
ครู นักการศึกษา และผู้สนใจ นำไปใช้พัฒนาการศึกษาชาติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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คำนิยม
หากบรรพบุรุษของเราที่เป็นนักการศึกษาเกิดในสมัยก่อนรัชกาลที่ 9 เช่น ครูเทพ ฟนคืนชีวิตมาพบ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท่านเหล่านั้น คงมีความรู้สึกสองอย่าง
ความรู้สึกแรกเป็นของส่วนใหญ่ จะคงงุนงงกับสภาพบ้านเมืองและบรรยากาศในโรงเรียนที่เปลี่ยนไป
เช่ น กระดานดำเปลี่ ย นสี เ ป็ น กระดานเขี ย ว และกระดานขาว (White Board) และยั ง มี กระดานวิ เ ศษที่ มี
ภาพเคลื่อนไหวเพียงแค่เอามือไปลูบขึ้นลง นำหัวแม่มือและนิ้วชี้ลูบเข้าออก ก็ทำให้ภาพเล็กใหญ่ได้ทันที ลักษณะ
เช่นนี้กระดานดำในสมัยก่อนทำไม่ได้
ความรู้สึกที่สอง เป็นของส่วนน้อย ซึ่งในสมัยนั้นมักจะมีความคิดแปลก ๆ และคนอื่นมักจะตาม
ความคิดไม่ทัน เช่น หลวงกีรติโอฬาร อดีตอธิบดีกรมวิชาการ เจ้าทฤษฎีการเรียนแบบเบสิก เมื่อฟนคืนชีวิตแล้ว
มาพบว่า ห้องเรียนเปลี่ยนแปลงไป ครูและนักเรียนทำอะไรก็ไม่ทราบ ยกก้อนเล็ก ๆ ขึ้นแนบหู แล้วพูดกับตัวเอง
บางคนเดินไปเดินมา บ่นพึมพำ หรือส่งเสียงดัง ยกไม้ยกมือออกท่าทางพูดคนเดียว หากในสมัยก่อน ต้องถูก
กล่าวหาว่า “บ้า” อย่างแน่นอน ชาวบ้านชาวเมืองยกอุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง นำติดตัวไปไหน ๆ สามารถพิมพ์งาน
ส่งจดหมาย ค้นหาความรู้ ได้ เป็นห้องสมุดพกพาติดตัว เพราะสามารถบรรจุหนังสือเป็นแสนเป็นล้านเล่ม
ในกล่องที่ขนาดไม่ใหญ่มาก หนีบแขน นำไปไหนมาไหนได้
ภายหลังอุปกรณ์นี้มี ขนาดบางลงเป็นแผ่น ฝรั่งเรียกอุปกรณ์ชนิดนี้ว่า คอมพิวเตอร์ หรือ “คอม”
(เครื่องคำนวณ) หากตั้งโต๊ะก็เรียกว่า “คอมตั้งโต๊ะ” หากยกไปไหนมาไหนได้ เรียกว่า “คอมพกพา” หากมีขนาดบางลง
ฝรั่งเรียกว่า “Tablet” (อ่านว่า “แทบ-หลิต” คนไทยถนัดที่จะออกเสียง “แทบ-เหล็ต”) พวกเราก็น่าจะเรียกว่า
“คอมแผ่น” หรือ “คอมเม็ด” (โทรศัพท์มือถือ) เพราะ Tablet แปลว่า “แผ่น” หรือ “เม็ด” บรรพบุรุษที่เป็น
นักการศึกษา ครู อาจารย์ เหล่านี้ คงพูดว่า “นี่ไง คือสภาพที่ฉันคาดฝนไว คือ ผูเรียนอยูที่ไหนก็เรียนได
มีความรูกระจาย แพรหลายไปทุกแหงหน สามารถหาความรู” และจะบ่นว่า ตนเองเกิดเร็วไป เพราะหาก
มีเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นในสมัยที่พวกท่านมีชีวิตอยู่ก็คงได้ประดิษฐ์คิดค้นระบบและวิธีการเรียนการสอนที่นำพา
ประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองกว่านี้อย่างแน่นอน
เชนนั้นแลว พวกเราที่เกิดสมัยนี้มีความรูสึกแบบใด เมื่อไดเกิดเปนนักการศึกษา ครู อาจารยในสมัยที่
เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ เจริญกาวหนาอยางมากเชนปจจุบัน
ทานคิดวา ตนโชคดีหรือโชคราย ที่ไดเกิดเปนครูอาจารยในสมัยที่ไมตองออกแรงสอนดวยการสงเสียง
บรรยายหรือพูดอยูตลอดเวลา เหมือนครูอาจารย์รุ่นพ่อแม่หรือปูย่าตายาย ท่านรู้สึกว่า ตนโชคดีหรือไม่ที่ความรู้มี
หลากหลาย หาได้ ง่ า ย ไม่ ต้ อ งเสี ย เวลาเดิ น ทางไปห้ อ งสมุ ด เพราะมี ศู น ย์ ความรู้ อ อนไลน์ เช่ น Google
มีศูนย์วีดิทัศน์ เช่น Youtube เพียงแค่ครูบอกนักเรียนว่า จะสอนเรื่องอะไร นักเรียนก็สามารถเข้าไปสืบค้นความรู้
ทั้งในรูปเอกสาร ตำรา หรือภาพวีดิทัศน์ แล้วนำมาเสนอครูและเพื่อน ๆ ตามที่ครูมอบหมายได้อย่างดี
แน่นอน ท่านควรจะรู้สึกว่า ตนโชคดีที่ได้เป็นครูอาจารย์ในสมัยที่ความรู้สามารถแผ่กระจายรับรู้ได้ทุกที่
เข้ า ถึ ง ได้ ทุ ก เวลา เกิ ด เป็ น การศึ ก ษายุ ค ใหม่ ฝรั่ ง เรี ย กว่ า Ubiquitous Education ตรงกั บ ภาษาไทยว่ า
การศึกษาภควันตภาพ อ่านว่า พะ-คะ-วัน-ตะ-พาบ (คำวา ภค=สวน ภาค สวน “วนต”=มี รวมแปลวา
มีภาคมีสวน แผกระจายไปทั่วทุกแหงหนในเวลาเดียวกัน)

การศึกษาแห่งอนาคต กำลังย่างเข้าสู่ยุคการศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education Era)
นับเป็นโชคดีของเยาวชนไทย ที่รัฐบาลมีนโยบายมอบคอมพิวเตอร์พกพา หรือคอมพิวเตอร์แผ่น
ให้ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และครู ที่ ส อนทั้ ง สองระดั บ ทุ ก คน เพราะ
“คอมพิวเตอร์แผ่น” เป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนไปสู่การเรียนภควันตภาพ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
(สทร.) ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูอาจารย์เพื่อให้สามารถ
นำคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรวมสรรพกำลังของ
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และนักเทคโนโลยีการศึกษาที่มีประสบการณ์เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูอาจารย์ขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกลั่นกรอง จนได้เนื้อหา
สาระและประสบการณ์ สำหรับชุดฝึกอบรมที่มีคุณภาพ
ขอแสดงความชื่นชมสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและชุดฝึกอบรมที่ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ และครูอาจารย์ ที่ได้ผลิตผลงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมของศึกษานิเทศก์
และครูอาจารย์ให้สามารถใช้ คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หวังว่า ท่านคงได้รับประโยชน์จากเอกสารฝึกอบรมชุดนี้ และขออาราธนาคุณพระศาสดาแห่งทุกศาสนา
ประทานพรให้ท่านมีความสุข ความเจริญ และประสบความสำเร็จในการฝึกอบรมโดยทั่วกัน
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คำชีÈ·®ß
คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
เป็ น ชุ ด สื่ อ ประสมที่ จั ด ทำขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาศึ ก ษานิ เ ทศก์ แ กนนำของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ให้สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคตการศึกษาไทย
2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในการจัดการเรียนรู้
3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
(Tablet)
5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์บริการคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ซึ่งในหนังสือฉบับนี้ จากนี้ไปจะใช้คำว่า “แท็บเล็ต” หมายถึง อุปกรณ์
ที่สามารถนำเสนอสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภาพ เสียง ข้อความ และมัลติมีเดีย สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างกว้างขวางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เหมาะสำหรับการนำไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งในการอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับ
การเรียนการสอน มีกำหนดการอบรมดังนี้
วันที่ 1
08.00-10.30 น.
10.31-12.00 น.
13.00-14.30 น.
14.31-17.00 น.
19.00-21.30 น.

วันที่ 2
08.00-10.30 น.
10.31-12.00 น.

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยผู้บริหารระดับสูง สพฐ.
หน่วยที่ 1 ภาพอนาคตการศึกษา : สู่การศึกษาภควันตภาพ
หน่วยที่ 1 ภาพอนาคตการศึกษา : สู่การศึกษาภควันตภาพ (ต่อ)
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นในการใช้แท็บเล็ต
(ลักษณะทั่วไปและส่วนประกอบของแท็บเล็ต)
คลินิก ICT
- การสร้าง Apps for Android
- ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตของโรงเรียนนำร่อง สพฐ.
- การสร้าง Content Server (Window / Linux)
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นในการใช้แท็บเล็ต
(การตั้งค่าระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์)
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นในการใช้แท็บเล็ต
(โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนการสอน)

13.00-14.30 น.		
											
14.31-17.00 น.		
											
19.00-21.30 น. 		
											
											
											
วันที่ 3
08.00-10.30 น.		
											
10.31-12.00 น.		
											
13.00-14.30 น.		
											
14.31-17.00 น.		
											
											
19.00-21.30 น. 		
											
											
											
วันที่ 4
08.00-10.30 น. 		
											
10.31-12.00 น.		
											
13.00-14.30 น.		
14.31-17.00 น.		

หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นในการใช้แท็บเล็ต
(การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล)
หน่วยที่ 3 สื่อการเรียนรู้สำหรับแท็บเล็ต
(คุณค่าและความสำคัญของการใช้สื่อการเรียนรู้)
คลินิก ICT	
- การสร้าง Apps for Android
- ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตของโรงเรียนนำร่อง สพฐ.
- การสร้าง Content Server (Window / Linux)
หน่วยที่ 3 สื่อการเรียนรู้สำหรับแท็บเล็ต
(การผลิต การใช้ และการประเมินสื่อการเรียนรู้)
หน่วยที่ 3 สื่อการเรียนรู้สำหรับแท็บเล็ต
(การใช้สื่อ ICT)
หน่วยที่ 4 การวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือ
(การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้แท็บเล็ตในห้องเรียน/การวิเคราะห์สื่อและ Apps)
หน่วยที่ 4 การวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือ
(การวางแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แท็บเล็ต/การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้)
คลินิก ICT	
- การสร้าง Apps for Android
- ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตของโรงเรียนนำร่อง สพฐ.
- การสร้าง Content Server (Window / Linux)
หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
- การตอบแบบสอบถามออนไลน์
- การตรวจนับและจัดส่งแท็บเล็ต ไปสู่โรงเรียนต้นสังกัด
- การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้งานแท็บเล็ต
ตอบข้อซักถาม อภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการ
พิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรม

ในการอบรมปฏิบัติการ ควรได้มีการจัดเตรียมสื่อ/อุปกรณ์ ให้มีความพร้อม ดังนี้
1. ผู้เข้ารับการอบรม
		 - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
		 - เครื่องแท็บเล็ต
		 - สาย อุปกรณ์ต่อพ่วงมัลติมีเดีย
		 - บัญชีการใช้งาน Google (Gmail)

2. วิทยากรอบรม
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Windows7)
- เครื่องแท็บเล็ต
- สาย/อุปกรณ์ต่อพ่วงมัลติมีเดีย
- Apps Mirror Sender
- Apps Mobi Show
- Apps AirDroid
3. คณะดำเนินการอบรม
- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ แบบมี WiFi & HDMI V 1.4
- เครื่องต่อโปรเจคเตอร์แบบไร้สาย (WP920)
- เครื่องฉายทึบแสง (Visualizer)
- กล้องเว็บแคม (Web Camera)
- ไมโครโฟนไร้สายแบบมีคลิปหนีบ
- อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Leased Line 20 Mbps (ต่างประเทศ 75%)
- ระบบเครือข่ายไร้สายที่สามารถรองรับได้อย่างน้อย 150 USER

หลักสูตรการอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ด้านการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะด้ า นการพั ฒ นาการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาให้ ทั ด เที ย มกั บ นานาชาติ นั้ น เป็ น นโยบาย
ที่มีความสำคัญยิ่ง โดยรัฐบาลได้กำหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ให้เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
เป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีพ พัฒนาเครือข่ายและพัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม (Cyber Home)” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นใช้อุปกรณ์แท็บเล็ต ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งดำเนินการให้กองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสามารถดำเนินการได้
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแนวนโยบายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นปัจจัยและเป็นมิติสำคัญ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้ก้าวสู่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของสังคมโดยรวม และจะเป็นมิติของ
การสร้างกระบวนทัศน์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้
การศึ ก ษาในยุ ค ปฏิ รู ป ในทศวรรษที่ ส องในปั จ จุ บั น ในขณะเดี ย วกั น กั บ แนวนโยบายของการจั ด การศึ ก ษา
โดยภาครั ฐ ที่ ก ล่ า วในเบื้ อ งต้ น นั้ น “แท็ บ เล็ ต เพื่ อ การศึ ก ษา (Tablet for Education)” จึ ง กลายเป็ น เครื่ อ งมื อ
ด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่สำคัญ และมีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อการปรับใช้ในการสร้างมิติแห่งการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบันในยุคสังคมสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งแนวนโยบายของ
รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะใช้แท็บเล็ตให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่ โดยที่นโยบายของ
การปฏิบัติกับนักเรียนช่วงแรกตามโครงการ OTPC (One Tablet Per Child) จะมุ่งเน้นไปที่นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 จำนวนประมาณ 588,967 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายนำร่องที่สำคัญของการนำแท็บเล็ตสู่การพัฒนาการเรียนรู้
ในครั้งนี้
ด้วยความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ดังกล่าว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีภารกิจในการส่งเสริม
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงและเสมอภาค
จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียน
การสอน ปี 2555 เป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อต่อยอดให้ศึกษานิเทศก์มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และเป็น
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้มีการใช้แท็บเล็ต ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นับเป็นโครงการหนึ่งในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้
มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งสามารถนำไปเป็นเครื่องมือการทำงาน กำกับ
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนของครูผู้สอน และวางกรอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาระบบ
การทำงานระหว่างศึกษานิเทศก์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรส่วนกลางของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทำงานร่วมกันโดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นคุณค่า ประโยชน์และความจำเป็นในการใช้แท็บเล็ต เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนการสอน
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้แท็บเล็ต สามารถนำไปแนะนำ ถ่ายทอดให้กับ
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
3. กลุมเปาหมาย
ศึกษานิเทศก์ ที่ทำหน้าที่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษา
4. ประโยชนที่ผูเขารับการอบรมจะไดรับ
4.1 เห็นคุณค่าและประโยชน์ของแท็บเล็ต สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแก่ครูผู้สอนในการนำแท็บเล็ต ไปใช้เพื่อการเรียนการสอน
5. รายละเอียดของหลักสูตรฯ
การออกแบบหลักสูตรการใช้แท็บเล็ต เพื่อยกระดับการเรียนการสอนสำหรับศึกษานิเทศก์ เพื่อนำไปใช้
ในการอบรม แนะนำครูผู้สอนนั้น เรื่องแรกที่ต้องทำคือการสร้างความตระหนักให้ครูเห็นคุณค่าและประโยชน์
ของแท็บเล็ตเสียก่อน แล้วจึงแนะนำความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับแท็บเล็ต สื่อที่จะนำมาใช้กับแท็บเล็ต และ
การวางแผนการสอนโดยใช้แท็บเล็ต เป็นเครื่องมือหรือสื่อประกอบการสอน จึงได้ออกแบบหลักสูตรฯ ให้ครอบคลุม
ภารกิจของศึกษานิเทศก์และครู โดยเนื้อหาหลักสูตรฯ ในครั้งนี้จะเน้น 5 หน่วย คือ
หน่วยที่ 1 : ภาพอนาคตการศึกษาไทย : สู่การศึกษาภควันตภาพ
หน่วยที่ 2 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
หน่วยที่ 3 : สื่อการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
หน่วยที่ 4 : การวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
หน่วยที่ 5 : ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน
6. ระยะเวลาในการอบรม
ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2555
7. วิธีดำเนินการ
วิ ธี ด ำเนิ น การประกอบด้ ว ย การบรรยายประกอบการสาธิ ต การลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง การอภิ ป ราย
และการสนทนาซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรมกับวิทยากร
8. เงื่อนไขของการผานการอบรม
ผู้เข้าร่วมอบรมที่จะได้รับการพิจารณาว่าผ่านการอบรมและได้รับมอบวุฒิบัตร จะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
✪ มีเวลาเข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
✪ มีส่วนร่วมในการอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ ในหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
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หนวยที่ 1
ภาพอนาคตการศึกษาไทย : สูการศึกษาภควันตภาพ
เวลา 3 ชั่วโมง
สาระสำคัญ
การมองภาพอนาคตที่ใช้ภาพอดีตเป็นบทเรียนจะช่วยให้ผู้มีส่วนในการพัฒนาการศึกษาไทยสามารถ
สร้างภาพอนาคตการศึกษาได้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันมิให้ประเทศชาติหลงทางพัฒนา “คนไทย”
ให้เป็น “ฝรั่งหรือต่างชาติ” จำเป็นต้องหาแนวทางโดยการจัดระบบที่เหมาะสมกับการศึกษาตามวิถีไทยผสมผสาน
กับความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสากลที่พัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
จุดประสงคของการอบรม
1) หลังจากฟังสารกถาเรื่อง “อุดมภาพการศึกษา” แล้ว ผู้รับการอบรมสามารถอธิบายความหมาย
ของการศึกษา การศึกษาในฐานะศาสตร์และวิทยาการและการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูงได้ถูกต้อง
2) หลังจากระดมความคิดและอภิปรายกลุ่มเรื่อง “แท็บเล็ต ในฐานะเครื่องมือสู่การศึกษาภควันตภาพ” แล้ว
ผู้รับการอบรมสามารถอธิบายความสำคัญของแท็บเล็ต ในฐานะเครื่องมือสู่การศึกษาภควันตภาพได้ถูกต้อง
3) หลังจากระดมความคิดและอภิปรายกลุ่มเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงบริบทเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
และห้องเรียน” แล้ว ผู้รับการอบรมสามารถอธิบายแนวคิดและวิธีการเปลี่ยนแปลงบริบทเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียน และห้องเรียน ได้ถูกต้อง
4) หลังจากระดมความคิดและอภิปรายกลุ่มเรื่อง “บทบาทผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน และ
สายสนับสนุน” แล้ว ผู้รับการอบรมสามารถอธิบายบทบาทผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน และสายสนับสนุน
ได้ถูกต้อง
5) หลั ง จากระดมความคิ ด และอภิ ป รายกลุ่ ม เรื่ อ ง “เงื่ อ นไขความสำเร็ จ ของการใช้ แ ท็ บ เล็ ต
เพื่อการศึกษา” แล้ว ผู้รับการอบรมสามารถระบุเงื่อนไขความสำเร็จของการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาได้ถูกต้อง
6) หลังจากฟังสารกถาเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา” แล้ว ผู้รับการอบรม
สามารถอธิบายคุณธรรมและจริยธรรมการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ได้ถูกต้อง

คู่มืออบรมปฏิบัติการ บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
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One Tablet Per Child
เนื้อหา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อุดมภาพการศึกษา-ความหมาย บทบาทและอุดมการณ์
แท็บเล็ต ในฐานะเครื่องมือสู่การศึกษาภควันตภาพ
การปรับเปลี่ยนบริบทเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และห้องเรียน
บทบาทผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน และสายสนับสนุน
เงื่อนไขความสำเร็จของการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
คุณธรรมและจริยธรรมการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา

สื่อ/อุปกรณ
1) ประมวลเนื้อหาสาระ หน่วยที่ 1 เรื่อง อนาคตการศึกษาไทย-สู่การศึกษาภควันตภาพ
2) วีดิทัศน์ เรื่อง อุดมภาพการศึกษาไทย (15 นาที)
3) PPT ประกอบสารกถาเรื่อง “อุดมภาพการศึกษาไทย”
4) วีดิทัศน์ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมการใช้แท็บเล็ต (30 นาที)
แนวทางการจัดกิจกรรม
ภาคเชา (10.30-12:00 น.)
1. ฟงบรรยายจากวิทยากร/วิดีโอ (45 นาที) เรื่อง “อุดมภาพการศึกษาไทย-ความหมาย บทบาท
และอุดมการณ์”
2. แบงกลุมจิ๋ว - Buzz Group (30 นาที) ในประเด็นต่อไปนี้
2.1 แท็บเล็ต ในฐานะเครื่องมือสู่การศึกษาภควันตภาพ
2.2 การเปลี่ยนแปลงบริบทเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และห้องเรียน
3. รายงานผลการประชุมกลุมจิ๋ว (15 นาที)
ภาคบาย (13.00 -14:30 น.)
4. แบงกลุมจิ๋ว- Buzz Group (45 นาที) ในประเด็นต่อไปนี้
4.1 บทบาทผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน และสายสนับสนุน
4.2 เงื่อนไขความสำเร็จของการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
5. รายงานผลการประชุมกลุมจิ๋ว (15 นาที)
6. ฟงบรรยายสรุป จากวิทยากร/วิดีโอ (30 นาที) เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา”
การวัดผลประเมินผล
คณะวิทยากรทำหน้าที่ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานและการมีส่วนร่วมในระหว่าง
การอบรม
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ใบความรู้ที่ 1.1
อÿดม¿าพการศึกษา-ความหมาย บทบาท·ละอÿดมการณ์

1. แนวคิดเกี่ยวกับศึกษาศาสตร
การศึ ก ษาเป็ น กระบวนการพั ฒ นาคนเพื่ อ ให้ ม นุ ษ ย์ เ ป็ น ผู้ มี ใ จสู ง และเป็ น กระบวนการพั ฒ นา
ให้ประชาชนเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสังคม การศึกษาจึงได้
พัฒนาขึ้นสู่ความเป็นศาสตร์/วิทยาการและวิชาชีพชั้นสูง
1.1 ความหมายการศึกษา
ในความเป็ น ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาการ ศึ ก ษาศาสตร์ เ ป็ น ศาสตร์ ที่ ว่ า ด้ ว ยการถ่ า ยทอดความรู้
ประสบการณ์ ทักษะความชำนาญ วิชาชีพ พลานามัย คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมจากชนรุ่นหนึ่งไปยังอีก
รุ่นหนึ่ง ครอบคลุม วิทยพิสัย (Cognitive Domain) ทักษพิสัย (Skills Domain) จิตพิสัย (Affective Domain)
อาชีวพิสัย (Career Domain) และชีวพิสัย (Life Skills Domain)
ศึกษาศาสตร์ อาจเรียกว่า คุรุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ต้องเข้าใจความหมายของคำที่เกี่ยวข้องสองคำคือคำว่า ศึกษา
และคำว่า Education
ศึกษา (สิกขา) คือ การศึกษาและปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ความเป็นพุทธะ คือเป็นผู้รู้เท่าทันสภาพ
ที่เป็นจริง เป็นผู้ตื่น ผู้เบิกบาน และยก “ตน” เข้าสู่สภาวะที่ไม่ต้องมารวมมวล (กายและใจ) และหลุดพ้นไปจาก
สภาวะแปรปรวน แตกดับหรือเปลี่ยนแปลง (โลกียภาพ) ไปสู่สภาวะที่ไม่แปรปรวน ไม่แตกดับ ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่ต้องอาศัยกายและใจ (โลกุตตระ)
ส่วนคำว่า Education มาจากภาษาลาตินว่า Educare (Pull out) คือ ดึงศักยภาพ และดึงความไม่ดี
โดยดึงสิ่งดีของผู้เรียนออกมา ได้แก่ ศักยภาพ ดึงจุดดี จุดเด่น และดึงความไม่ดี เพื่อนำมาปรับปรุง หรือขจัด
จุดอ่อน จุดไม่ดี
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษาต้องมีความเข้าใจความเป็นวิทยาการ (Science) และเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(Profession) ของศึ ก ษาศาสตร์ ในความเป น วิ ท ยาการ (Science) ศึ ก ษาศาสตร์ มี อ งค์ ป ระกอบ
3 ประการ คือ มีศัพท์เฉพาะศาสตร์ (Nomenclature) มีองค์ความรู้/โครงสร้างเนื้อหาสาระที่จำเป็นสำหรับ
การประกอบอาชีพ และมีวิธีการศึกษาค้นคว้าวิจัย (Mode of Inquiries) เพื่อขยายพรมแดนแห่งองค์ความรู้
ของวิทยาการให้เจริญก้าวหน้า สำหรับในความเปนวิชาชีพชั้นสูง ศึกษาศาสตร์มีลักษณะเด่นอยู่ 8 ประการ คือ
1) มีเสรีภาพทางวิชาการและวิชาชีพ 2) ใช้กระบวนการทางสติปัญญา 3) ลักษณะบริการที่ไม่เหมือนวิชาชีพอื่น
และไม่มีใครเหมือน 4) มีการศึกษาอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะความชำนาญ สมรรถนะ และทัศนคติ
โดยมีหลักสูตรและระยะเวลาที่เพียงพอ 5) มีการฝึกงานหรือประสบการณ์วิชาชีพ 6) มีใบรับรอง หรือใบอนุญาต
ประกอบอาชีพ 7) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 8) มีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพชั้นสูง เพื่อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
กำกับควบคุมการปฏิบัติงานและความประพฤติของสมาชิก

คู่มืออบรมปฏิบัติการ บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
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One Tablet Per Child
2. การจัดระบบการศึกษา
การจัดระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับใด ต้องดำเนินการโดยอิงระบบ กล่าวคือการใช้วิธีการจัดระบบ
(Systems Approach) ตามแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นในที่นี้จะนำเสนอโดยอิงแบบจำลองระบบ แบบจำลอง CIPOF
Model ที่ประกอบด้วย บริบท (Context-C) ปัจจัยนำเข้า (Input-I) กระบวนการ (Process-P) ผลลัพธ์
(Output-O) และผลย้อนกลับ (Feedback-F)
2.1 บริบท (Context or Circumstance) หมายถึง สภาพแวดล้อมและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
สถานการณ์ สภาวะ เงื่อนไข รายละเอียด คุณลักษณะ และองค์ประกอบด้านเวลา สถานที่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นหรื อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สมาชิ ก ที่ อ ยู่ ใ นแต่ ล ะเหตุ การณ์ ห รื อ
สถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย ภายใต้บริบทไทยเพื่อผลิตคนไทยให้เป็นคนไทย
2.2 ปจจัยนำเขา (Input) หมายถึงวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ ทรัพยากร หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่ใส่เข้าไปในระบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือผลผลิตตามที่ต้องการ ครอบคลุมปัจจัยนำเข้าด้านนามธรรมและรูปธรรม
ปัจจัยนำเข้าด้านรูปธรรม ได้แก่วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐาน
(วัสดุหมายถึงสิ่งที่ผุ พัง สิ้นเปลืองได้ง่าย ได้แก่ กระดาษ ดินสอ วัตถุดิบ ฯลฯ) อุปกรณ์ หมายถึง สิ่งที่มี
ความถาวร แข็งแรง ไม่ผุพังได้ง่าย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องมือ ประเภทต่าง ๆ สิ่งอำนวยความสะดวกหมายถึง
สิ่งที่ช่วยให้ระบบดำเนินไปได้อย่างดี ส่วนโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์)
ปัจจัยนำเข้าด้านนามธรรมได้แก่ อุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย
และนโยบาย) และวิธีการ (ระบบ กระบวนการ วิธีการ หรือเทคโนโลยีที่จำเป็นในกระบวนการผลิต) และการ
วางแผนเพื่อให้พร้อมสำหรับกระบวนการผลิตหรือการดำเนินงาน
2.3 กระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอน การดำเนินการ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ
เพื่อทำให้ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ กระบวนการที่ทำงานโดยใช้เวลาและวัตถุดิบและได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ถือเป็น
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ (Process Efficiency)
ในการจัดการศึกษามีกระบวนการประกอบด้วยการพัฒนาระบบการศึกษา เรียกว่า แผนการศึกษา
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามกำหนดไว้ในขั้นปัจจัยนำเข้า การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาระบบการสอน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากร
ในแต่ละกระบวนการหรือขั้นตอนจำเป็นจะต้องมีการกำหนดขั้นตอนย่อยตามลำดับขั้น เรียกว่า
วิธีการ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการให้ดำเนินไปได้ แต่ละวิธีการก็มีขั้นตอนย่อยเรียกว่า เทคนิค เช่น ในการพัฒนา
ระบบการสอน จำเป็นต้องมีการออกแบบการสอน (Instructional design) การดำเนินการสอนตามลำดับขั้น
เป็นต้น
2.4 ผลลัพธ (Output) เป็นผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการ ในรูปวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์
งาน พลังงาน ชิ้นงาน ความรู้สึก ความสนใจ ทักษะ ความชำนาญ ฯลฯ
ผลลัพธ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เรียกว่า ประสิทธิผล (Product Effectiveness)
ผลลัพธ์จำแนกเป็น 5 ประเภท คือ ผลดี (ผลที่เป็นไปตามแผนหรือความคาดหวัง) ผลพลอยได้
(ผลที่เกิดจากวัสดุเหลือ เศษ หรือส่วนเกิน) ผลเสีย (ผลที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง) ผลที่ไม่คาดฝัน (ผลที่ไม่ได้
วางแผนไว้หรือไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และผลกระทบ (ผลที่เกิดผลลัพธ์ทั้งบวกและลบที่มีผลต่อบริบทและ
ผู้เกี่ยวข้องกับระบบ)
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2.5 ผลยอนกลับ (Feedback) เป็นปฏิกิริยาหรือการตอบสนองต่อผลลัพธ์ของกระบวนการและ
การประเมินเพื่อนำไปใช้ในการควบคุมกระบวนการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การหาผลย้อนกลับต้องมี
กลไก เครื่องมือและวิธีการรับข้อมูลที่ตรงไปตรงมา และมีเครื่องมือวิเคราะห์ ตีความและสรุปผลเพื่อนำผลที่ได้
ไปปรับปรุง ปรับเปลี่ยนและควบคุมระบบทำงานดียิ่ง ๆ ขึ้น
จากองค์ประกอบระบบทั้ง 5 ประกอบกันเป็น CIPOF Model ผู้พัฒนาระบบการศึกษา จะสามารถ
สร้างภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประเทศไทย เพื่อให้สามารถผลิตประชากร
ให้มีคุณภาพดั่งที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตเมื่อกว่าแปดพันปีมาแล้ว
การนำระบบการศึกษาจากต่างประเทศโดยกระบวนการล้างสมอง ปลูกฝังลัทธิความเชื่อ ค่านิยม และ
คุณธรรมที่เบี่ยงเบนไปจากวิถีไทยโดยผ่านนักเรียนทุน นักเรียนนอกที่เมื่อกลับมาแล้วก็นำวัฒนธรรมและค่านิยม
มาครอบงำวิถีไทยจะสร้างความหายนะต่อความเป็นไทยเกินจะกู้กลับได้ ดังนั้น นักการศึกษาจึงควรสร้างภาพ
อนาคตที่คำนึงถึงหลักการ ระบบและองค์ประกอบที่จะพัฒนาประเทศไทยได้อย่างจริงจัง
3. หลักการจัดการศึกษาไทยในอนาคต
การจัดการศึกษาไทยในอนาคตพึงยึดหลักการพื้นฐาน 10 ประการ (ทศลักษณะ) คือ
3.1 หลักการผลิตมนุษยสมบูรณแบบ (Perfect Man) เป็นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตประชาชนที่เป็น
คนไทยอย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นคนไทยแต่ขาดสำนึกในความเป็นไทย เห็นคุณค่าศาสตร์ วิทยาการ วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตไทยดีกว่าของต่างชาติ
3.2 หลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต (Self-Sufficiency) เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการดำรงชีวิต
บนพื้นฐานความพอเพียง มุ่งความอยู่เย็นเป็นสุข มากกว่าการดำรงชีวิตที่แข่งขันความฟุ้งเฟ้อ ฟุมเฟอย
3.3 หลักการเสริมสรางลักษณะความเปนไทย (Thai Uniqueness) เป็นจัดการศึกษาที่ส่งเสริม
ลักษณะไทยโดยผสมผสาน เปลี่ยนผ่านและต่อยอดประสบการณ์ (Transformative Education) เน้นศึกษาที่ยึด
ประสบการณ์เป็นแกน (Centrality of Experience) วิเคราะห์ใคร่ครวญ (Critical Reflection) และเสวนา (Rational
Discourse) นำไปสู่การเรียนที่ลุ่มลึก (Deep learning) และพัฒนาการคิดอย่างเป็นอิสระ (Autonomous
Thinking) โดยผ่านกระบวนการสร้างองค์ความรู้ (Construing) ตรวจสอบ (Validating) และปรับ/ตีความหมาย
(Reformulating) เพื่อค้นหาความหมายของประสบการณ์ที่ ได้รับใหม่หรือสิ่งที่เรียน บนพื้นฐานจุดมุ่งหมาย
การตัดสินใจ ความเชื่อ ความรู้สึกและค่านิยมเป็นของผู้เรียนเองโดยปราศจากการถูกครอบงำอย่างไร้เหตุผลจาก
ปัจจัยภายนอก
3.4 หลักการจัดสมดุลความเชื่อตามวิถีไทย (Balancing Spiritual and Materialism) เป็นจัดการศึกษา
เพื่อสร้างสมดุลความเชื่อทางจิตนิยมและวัตถุนิยม และมุ่งความรู้ควบคู่คุณธรรม ไม่งมงายฝายวัตถุนิยมที่เชื่อสิ่งที่
ตนสัมผัสได้ด้วยหู ตา จมูก ลิ้น และสัมผัส หรือ งมงายสิ่งที่มองไม่เห็นโดยไม่สามารถอธิบายที่มาที่ไปได้
3.5 หลักการจัดสมดุลการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมและแบบใหม (Balancing Traditional and Modern
Ways of Life) เป็นการจัดการศึกษาที่ส่งเสริม การดำเนินวิถีชีวิตของสมาชิกสังคมไทยแนวดั้งเดิมกับแนวใหม่
เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและธำรงแก่นแท้ความเป็นไทย มิ ให้แปรเปลี่ยนหลงใหลกับวิถีชีวิตต่างชาติ ดูถูกดูแคลน
ความเป็นไทยและวิถีไทย
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3.6 หลักการพัฒนาเนื้อหาสาระไทย (Thai Content-Based Curriculum) เป็นการพัฒนาหลักสูตร
ที่เน้นองค์ความรู้ที่อิง “วิถีไทย” บนพื้นฐานของศาสตร์และวิทยาการ ที่เป็นภูมิปัญญาไทย หลักสูตรต้องปรับเปลี่ยน
จากหลักสูตรแบบอิงเนื้อหาสาระเป็นหลักสูตรแบบอิงประสบการณ์ ที่มุ่งให้ทำเป็น ทำได้มากกว่าการเรียนรู้
3.7 หลักการพัฒนาทักษะชีวิต (Developing Life Skills) การจัดการเรียนการสอนพึงเน้นการพัฒนา
ทักษะชีวิต เพื่อการดำรงชีวิตตามวิถีไทย มากกว่าการสอนเนื้อหาสาระที่ไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตจริงหรือมุ่งเรียน
ให้สูงขึ้น มีการสร้างสภาพแวดล้อมการศึกษาที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเผชิญประสบการณ์
โดยรักษาสมดุลระหว่างการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนการสอนที่ ได้รับการชี้นำแนวทาง
การดำรงชีวิตที่ดี มีคุณภาพและคุณธรรม
3.8 หลักการพัฒนาบานในโรงเรียน (Developing Home-in-School Concept) เป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมสถานศึกษาที่เป็นเวทีจำลองสังคมด้วยการพัฒนาบ้านในโรงเรียน มีแหล่งความรู้ แหล่งพัฒนา
ประสบการณ์ และแหล่งบริการเพื่อพัฒนาองค์กรการเรียน (Learning Organization) ส่งเสริม เติมเต็มความรู้และ
ประสบการณ์แก่ผู้เรียน ผู้สอน และสมาชิกในสังคม
3.9 หลั ก การพั ฒ นาฐานความรู แ ละการจั ด การความรู (Developing Knowledge Bases and
Knowledge Management) เป็นการพัฒนาฐานความรู้ ศูนย์ความรู้ และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
นิสัยการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Life-long education) และควบคู่ชีวิต (Life-along education)
ด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายและเครือข่ายเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึง
ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับเขตการศึกษา และระดับท้องถิ่น
3.10 หลักการบูรณาการประเมินครบวงจร (Integrating Full Cycle Evaluation) การประเมินการศึกษา
ต้องครอบคลุมการประเมินครบวงจร ที่มีสมดุลการประเมินกระบวนการและการประเมินผลลัพธ์ และเน้น
การประเมินการเปลี่ยนแปลง ผจญผสมผสาน เผด็จและต่อยอดประสบการณ์ตามจุดมุ่งหมาย การตัดสินใจ
ความเชื่อ ค่านิยมและการพัฒนาความคิดอย่างอิสระ
4. องคประกอบการจัดการศึกษาไทยในอนาคต
องค์ประกอบการจัดการศึกษาไทยในอนาคตครอบคลุมอุดมการณ์ คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาหรือ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรระบบการเรียนการสอน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สภาพแวดล้อมการศึกษา
การประเมิน และการประกันคุณภาพ
4.1 อุดมการณ
อุดมการณ์ เป็นภาพเต็มที่มุ่งจะไปให้ถึง ภาพอนาคต คือ การจัดการศึกษาต้องกำหนดอุดมการณ์
โดยองค์คณะบุคคล และได้รับความเห็นชอบจากองค์การที่มีอำนาจกำกับดูแล เช่น สภามหาวิทยาลัย หรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีการดำเนินการ 6 ขั้น คือ
4.1.1 กำหนดปรั ช ญาการศึ ก ษา (Educational Philosophy) เป็ น การกำหนดอุ ด มการณ์
แสงสว่างนำทางและทิศทางไปสู่เป้าหมายในการดำเนินงานการศึกษา โดยสรุปเป็นปณิธาน เพื่อส่องนำทาง
ให้คณาจารย์ และบุคลากรสังคมมุ่งมั่น เสริมพลังไปให้ถึงเป้าหมายและประกาศให้สังคมได้รับทราบ
4.1.2 กำหนดปณิธานการศึกษา (Mission) เป็นการเขียนข้อความสั้นไม่เกิน 25 คำที่สะท้อน
ปรัชญา โดยเขียนในรูปคำขวัญ (Slogan) คติประจำ (Motto)
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4.1.3 กำหนดวิสั ยทัศน์การศึกษาเป็นการเขียนภาพแห่งความสำเร็จที่คาดหวังจะให้ เกิ ดขึ้น
ณ จุดสิ้นสุดของช่วงเวลาที่กำหนด อาทิ 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี วิสัยทัศน์ (อ่านว่า วิ-ไส-ยะ-ทัด) ไม่ควรกำหนดให้
กำกวม ซ้ำซ้อนกับปรัชญาหรือปณิธานและจะต้องไม่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “มุ่ง” เพราะจะเป็นการเขียนปณิธาณ
หรือ “เพื่อ” เพราะจะเป็นการเขียนวัตถุประสงค์
4.1.4 กำหนดพั น ธกิ จ (Commitments/Mandates) เป็ น การกำหนดพั น ธสั ญ ญาที่ จ ะต้ อ ง
ดำเนินการจัดการศึกษา โดยขึ้นต้นด้วยคำว่า “มุ่ง” อาจเขียนรวมหรือจำแนกเป็นข้อ ๆ
4.1.5 กำหนดจุดมุ่งหมายการศึกษาเป็นการระบุเป้าหมายพฤติกรรมและเงื่อนไขความสำเร็จ
ย่อยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดำเนินกิจกรรมการศึกษาสำเร็จแล้ว
4.1.6 กำหนดเป้าหมาย (Targets) เป็นการกำหนดเป้าหมายผู้รับบริการ เป้าหมายเวลา และ
เป้าหมายผลผลิต
4.2 คุณลักษณะผูสำเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตที่พึงประสงค
ระบบการศึกษาต้องมีการกำหนดคุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อเป็น
“ตุ๊กตา” ให้การพัฒนาคนเป็นไปตามความต้องการของสังคม
ภาพอนาคต คือ การจัดการศึกษาไทยต้องกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยยึดแบบจำลอง
ที่หลากหลายผสมผสานทั้งการจัดองค์กร (HILLS Model) การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน (MAPS Model, EMASIS
Model) และพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา (HEARTIBE Model)
4.2.1 แบบจำลอง HILLS Model (ศ.สุมน อมรวิวัฒน์) เป็นแบบจำลองการจัดองค์การการศึกษา
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ต้องมีลักษณะสำคัญ 5 ประการ คือ (1) H-Healthy Organization-เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
(2) I-Intellectual Organization-เป็นองค์กรที่มีเสรีภาพทางปัญญา (3) L-Learning Organization เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (4) L-Living Organization-เป็นองค์กรที่มีชีวิต และ (5) S-Smart Organization เป็นองค์กรที่มีพลัง
4.2.2 แบบจำลอง MAPS Model (ศ.สุมน อมรวิวัฒน์) การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเติบใหญ่
เป็นผู้ที่ได้รับการกล่อมเกลาด้วยสุนทรียภาพเชิงปฏิบัติ ด้วยการจัดสาระของกระบวนการให้เป็นไปตามทิศทาง
แผนที่หัวใจ (MAPS) โดยมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ (1) M-Music มีหัวใจดนตรี (2) A-Arts มีหัวใจศิลปะ
(3) P-Play and Physical Activities มีหัวใจการแสดง การเล่น และการออกกำลังกาย (4) S-Spiritual
Development มีหัวใจที่ได้รับการพัฒนาจิตวิญญาณ
4.2.3 แบบจำลอง EMASIS Model (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์) มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้เติบใหญ่เป็นประชาชนไทยที่มีคุณสมบัติ 6 ประการ คือ (1) Emotional Quality-มีความเยือกเย็น (2) Moral
Quality-เป็นคนดี (3) Adversity Quality มีความอดทนอดกลั้นฟนอารมณ์รวดเร็ว (4) Social Quality เข้ากับคนอื่น
ได้ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข (5) Intelligence Quality มีสติปัญญา (6) Spiritual Quality มีวิญญาณ วิญูชน
ประกอบด้วยสัมมาทิฐิ 10
4.2.4 แบบจำลอง HEARTIBE Model (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์) มีแนวทางจัด
การศึกษา 8 ประการ คือ
1) H-Humanistic ปรับบริบทสังคมเพื่อพัฒนา “คน” ให้เป็น “มนุษย์” คือ ผู้มีจิตใจสูง
และมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยยึดฐานชุมชน ฐานวัฒนธรรม ฐานวิถีชีวิต และฐานประสบการณ์
2) E-Epistemology รับแนวคิดประสบการณ์ญาณทัศนนิยม และอภิธรรมทางพระพุทธศาสนา
เพื่อเป็นพื้นฐานความคิดระดับสูง ไม่ผูกกับสัมผัสทางกาย และการเชื่อมต่อกับสภาวธรรมที่เหนือความเข้าใจ
ของมนุษย์
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3) A-Architectural Design ปรับสถาปัตยกรรมโรงเรียน ที่เน้น 5 องค์ประกอบ (1) สถานที่เรียน
บ้านในโรงเรียน (Home-in-School) (2) หอความรู้ (Knowledge Center) (3) หอประสบการณ์ (Experience
Center) (4) หอบริการ (Service Center) และ(5) ส่วนสนับสนุน (Supporting Facilities)
4) R-Realistic Assessment มีการประเมินที่อิงประสบการณ์มากกว่าอิงเนื้อหาสาระและ
มีการเทียบโอนประสบการณ์จากชีวิตจริง
5) T-Thai Ways พัฒนาหลักสูตรการศึกษา/การฝึกอบรมที่อิง “วิถีไทย” บนพื้นฐานของ
ศาสตร์และวิทยาการที่เป็นภูมิปัญญาไทย หลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนจากหลักสูตรแบบอิงเนื้อหาสาระเป็นหลักสูตร
แบบอิงประสบการณ์ ที่มุ่งให้ทำเป็น ทำได้มากกว่าการเรียนรู้
6) I-Integrated Whole ปรับระบบการศึกษาแบบบูรณาการองค์รวม ผสมผสานการศึกษา
3 รูปแบบ ในโรงเรียน นอกโรงเรียน ตามอัธยาศัย ด้วยการศึกษาเพื่อชีวิต
7) B-Borderless ขยายพรมแดนการเรียนการสอนจากบริเวณโรงเรียนไปสู่ชุมชน และ
โลกกว้าง อาทิ โรงงาน สถานประกอบการ ไร่ นา ฯลฯ ในชุมชุนเพื่อเป็นแหล่งความรู้ แหล่งเผชิญประสบการณ์
และแหล่งพัฒนาทักษะชีวิต
8) E-Experience-Based ปรับเปลี่ยนระบบการสอนที่เน้นการเรียนการสอนจากอิงเนื้อหา
เป็นระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ ที่ผสมผสานการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
4.3 หลักสูตร
หลักสูตร (Curriculum) ในฐานะสายธารแห่งประสบการณ์ เป็นองค์ประกอบหลัก ของระบบ
การศึกษา ตามขั้นตอนของระบบการศึกษาที่แต่ละสถาบันการศึกษาจะต้องพัฒนาขึ้น ดังนั้น หลักสูตรจึงเป็นระบบ
ย่อยอันดับแรกที่ต้องกำหนดองค์ประกอบและขั้นตอนไว้อย่างเด่นชัด
ภาพอนาคตคือ สถาบันการศึกษาจะต้องประเมิน สำรวจปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของคนไทย ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสำรวจปัญหาและความต้องการของ
สังคมและคุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตที่พึงประสงค์ การพัฒนาหลักสูตร สถาบันการศึกษาจำเป็นที่จะ
ต้องหาวิธีการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อให้ได้หลักสูตรในการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง
โดยต้องกำหนดรูปแบบและประเภทของหลักสูตร กำหนดความรู้และประสบการณ์ และกำหนดขั้นตอนในการ
พัฒนาหลักสูตรสำหรับแต่ละโปรแกรมการศึกษา โดยพิจารณาความเหมาะสมระหว่างมิติหลักสูตร สำหรับ
แต่ละโปรแกรม หลักสูตรควรจำแนกเป็นสองมิติ คือ หลักสูตรแบบอิงเนื้อหา หลักสูตรแบบอิงสมรรถนะ
และหลักสูตรแบบอิงประสบการณ์
4.3.1 หลักสูตรแบบอิงเนื้อหา (Content-Based Curriculum) เป็นหลักสูตรที่นำเสนอแนวคิด
หลักการ และทฤษฎีพื้นฐานของสาขาวิชา ดังนั้น ส่วนแรกของหลักสูตรจึงต้องนำเสนอรายวิชาหรือชุดวิชาแกน
เพื่อให้องค์ความรู้ในแต่ละสาขาที่ประกอบด้วยศัพท์เฉพาะศาสตร์หรือระบบชื่อ (Nomenclature) ที่แสดงศัพท์เทคนิค
องค์ความรู้ (Body of Content) ที่ประกอบด้วยแนวคิด หลักการ พัฒนาการ การประยุกต์ แนวโน้มในอนาคต
และการศึกษาวิจัย (Mode of Inquiries) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับขยายพรมแดนแห่งความรู้
ลักษณะสำคัญของหลักสูตรแบบอิงเนื้อหามี 6 ประการ คือ (1) มุ่งให้ได้ความรู้ตามหลักสูตร
(2) ถ่ายทอดด้วยการบรรยายหรือตำรา (3) การเรียนการสอนเกิดขึ้นในโรงเรียน (4) ครูเป็นผู้แสดง นักเรียนเป็น
ผู้ฟัง (5) สื่อการสอนประกอบด้วยครู กระดานดำ และตำราเป็นส่วนใหญ่ และ (6) การประเมิน มุ่งประเมินผล
มากกว่า ประเมินกระบวนการ
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4.3.2 หลักสูตรแบบการสอนแบบอิงสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) เป็นหลักสูตร
ที่มุ่งพัฒนาทักษะความชำนาญตามลำดับขั้น โดยมีเนื้อหาสาระเพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะได้อย่างถูกต้อง
ตามขั้นตอน เพื่อเน้นการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน ตามแบบจำลองสมรรถนะที่พัฒนาไว้แล้ว
โดยมีครูเป็นผู้กำกับการพัฒนาสมรรถภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย จัดบริบทการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
ในห้องเรียน ส่วนภาคปฏิบัติฝึกฝนในห้องปฏิบัติการและสถานการณ์จริง และเน้นการประเมินกระบวนการจาก
ภาคปฏิบัติ
4.3.3 หลักสูตรแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based Curriculum) เป็นหลักสูตรที่เน้น
การจัดเวทีให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ในวิชาการและวิชาชีพ โดยประการแรก ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการเรียน
ด้วยการลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน ประการที่สอง ผู้เรียนต้องเผชิญประสบการณ์ที่พึงประสงค์ในสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ เช่ น ในห้ อ งปฏิ บั ติ การ หรื อ ในสถานการณ์ จ ำลอง เช่ น ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อวิ ธี การเรี ย น
ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่น
4.4 ระบบการเรียนการสอน
ระบบการเรียนการสอน (Instructional System) เป็นหน่วยบูรณภาพที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ของการวางแผน เตรียมการ การดำเนินการ และการประเมินเพื่อหาแนวทางจัดการเรียนการสอนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ภาพอนาคต คือ ครูอาจารย์ทุกคนต้องพัฒนาระบบการสอนเป็นของตนเอง เพื่อเป็นแม่บท
ในการจัดการเรียนการสอน และมีการตั้งชื่อระบบการสอนตามชื่อตน ชื่อโรงเรียน ชื่อเมือง หรือชื่อโครงการ
ระบบการเรียนการสอนจำแนกเป็นระบบรวม ที่สามารถใช้กับทุกวิชา และระบบเฉพาะที่พัฒนาขึ้นสำหรับกลุ่ม
หรือสาระ
4.5 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา ในฐานะศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการ และการสื่อสารในฐานะกระบวนการที่ครู
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านสื่อหรือช่องทางไปยังผู้รียน เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนการสอน
ให้บรรลุผล
ภาพอนาคต คือ นักการศึกษาต้องมองเทคโนโลยีการศึกษาให้มากกว่าคำว่า “สื่อ” แต่ต้อง
ครอบคลุมขอบข่ายเชิงสาระ (ระบบ พฤติกรรม วิธีการ การสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อม การจัดการ และ
การประเมิน) ขอบข่ายเชิงภารกิจ (ในด้านการบริหาร วิชาการ และบริการ) และขอบข่ายเชิงบริบท (ในระบบ
โรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย) ในการใช้เทคโนโลยีการศึกษา
4.6 สภาพแวดลอมการศึกษา
ภาพอนาคต คือ นักการศึกษา ต้องให้ความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา
สภาพแวดล้อมการศึกษา (Educational Environment) หมายถึง สรรพสิ่งที่แวดล้อมการเรียน
การสอน หลักการสำคัญ คือ การเรียนจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ประกอบด้วย
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคม
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สิ่งที่อยู่รอบตัวที่สามารถสัมผัสได้ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น และ
กาย อาทิ ห้องเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก โต๊ะเก้าอี้ แสงสว่าง อุณหภูมิ และเครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ ได้แก่ ความเข้าใจ กัลยาณมิตร ความใจกว้าง เปิดใจ แรงจรรโลงใจ แรงจูงใจ และ
การกระตุ้นให้กำลังใจจากผู้สอนและเพื่อน

คู่มืออบรมปฏิบัติการ บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
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One Tablet Per Child
สภาพแวดล้อมทางสังคม ประกอบด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกขององค์กร ในด้านการเรียน สภาพแวดล้อมทางสังคม เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง
นอกจากนี้ จะต้องให้ความสำคัญของการออกแบบสภาพแวดล้อมใน 2 บริบท คือ สภาพแวดล้อม
จริงและสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
การออกแบบสภาพแวดล้อมจริง ให้กำหนดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ใช้ในการดำเนินภารกิจ
และงานของนักศึกษา ได้แก่ ห้องเรียนและห้องสัมมนาสำหรับการสอนทบทวน การสอนเสริม และการสัมมนาเสริม
ห้อ งฝึ ก อบรม ห้ อ งสำหรั บ ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ การ ห้ อ งปฏิ บั ติ การ โดยระบุ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานและเครื่ อ งมื อ
สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการฝึกปฏิบัติและการศึกษาชุดวิชาต่าง ๆ ตามระบบการศึกษาทางไกล
ที่ยึดสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก อาทิ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์สอบ ศูนย์ผลิตและแพร่ภาพรายการ วิทยุ
โทรทัศน์ และ วิทยุกระจายเสียง ศูนย์การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักพิมพ์ เป็นต้น
การออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนจริง สภาพแวดล้อมเสมือนจริงเป็นสภาพแวดล้อมจำลอง
ประเภทหนึ่งที่ไม่มีอยู่จริงทางกายภาพ นักศึกษาจะเข้าร่วมในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริงเพื่อให้เผชิญ
ภารกิจและงานการเรียนผ่านมัลติมีเดียบนจอภาพ แล้วได้รับความรู้และประสบการณ์ผ่านสัมผัสทั้งห้า คือ
การเห็น ได้ยิน ได้สัมผัส ได้กลิ่น และลิ้มรส เสมือนได้เผชิญประสบการณ์ แบบเผชิญหน้าในสถานการณ์
และสภาพแวดล้อมจริง
4.7 การประเมิน
ความเชื่อถือของระบบการจัดการสอนขึ้นอยู่กับระบบการประเมิน สถาบันการศึกษาจำเป็นต้อง
พัฒนาระบบการประเมินให้แน่ใจว่า ทุกขั้นตอนของการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินขึ้นสุดท้าย (Summative
Evaluation) ที่อยู่ ในรูปของการสอบไล่ จะต้องได้รับการควบคุมเพื่อให้แน่ ใจว่า นักศึกษาเป็นคนทำข้อสอบ
ด้วยตนเอง
ภาพอนาคตของการศึกษาไทย ต้องเป็นการประเมินครบวงจรที่ครอบคลุมการประเมินก่อนเรียน
การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลลัพธ์
1) การประเมินการเรียน (Prior Learning Evaluation) เป็นการประเมินความรู้และประสบการณ์
ของผู้เรียนก่อนที่จะเรียนวิชาใหม่เพื่อนำไปเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนกับการประเมินผลลัพธ์
2) การประเมินกระบวนการ (Evaluation of Process) ครอบคลุมการประเมินก่อนเรียน ประเมิน
กิจกรรม รายงาน การฝึกงาน และกิจกรรมระหว่างเรียน งานที่มอบหมายให้ทำและกิจกรรมระหว่างเรียน
อาจให้คะแนนและนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินสุดท้าย
3) การประเมินผลลัพธ์ (Evaluation of Products) ครอบคลุมการสอบกลางภาคและการประเมิน
โครงการปลายภาค สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการจัดสอบกลางภาคและปลายภาค
การศึกษา ทั้งนี้การสอบไล่ ต้องจัดที่สนามสอบที่มีการคุมสอบเพื่อให้สามารถตรวจบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
และป้องกันการแปลกปลอมเข้ามาสอบแทนกัน
4.8 การประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพของระบบการศึกษา เป็นระบบย่อยในระบบการศึกษาที่สถาบันการศึกษาพัฒนาขึ้น
องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพมี 4 องค์ประกอบ คือ การประกันคุณภาพหลักสูตร การประกัน
คุณภาพชุดวิชา การประกันคุณภาพภายในสถาบัน การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และการประกัน
คุณภาพภายนอกโดยองค์กรที่กฎหมายกำหนด
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4.8.1 การประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นการกำหนดแนวในการพัฒนาหลักสูตร การใช้หลักสูตร
และการประเมินหลักสูตร โดยดำเนินการตามระบบการพัฒนาหลักสูตรที่กำหนดไว้
4.8.2 การประกันคุณภาพระดับการผลิตและบริหารวิชา/ชุดวิชา เป็นการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพของการเขียนตำรา การเสนอเนื้อหาสาระของชุดวิชาในสื่อต่างๆ มีความถูกต้อง และช่วยให้นักศึกษา
หาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.8.3 การประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา เป็นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ของระบบการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การถ่ายทอด เนื้อหาสาระ การให้บริการและการประเมินชุดวิชาต่าง ๆ
ที่นำเสนอผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียง สื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อการเรียนทางไกล ทำการตรวจสอบ
โดยองค์คณะบุคคลที่สถาบันการศึกษาตั้งขึ้น โดยทำการประเมินตนเองและจัดทำรายงาน (Self Assessment
Report-SAR) จัดทำรายการประจำปี (Annual Report) และทำการตรวจสอบคุณภาพภายในทุกปี
4.8.4 การประกันคุณภาพภายนอกโดยองค์กรที่กฎหมายกำหนด มีการเตรียมการจัดทำรายงาน
(Self Assessment Report-SAR) จัดทำรายการประจำปี (Annual Report) และเตรียมรับการประเมินโดย
คณะกรรมการภายนอกที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) แต่งตั้ง
ตามเกณฑ์การประเมินการศึกษาทางไกลที่มีบางมาตรฐานและตัวบ่งชี้แตกต่างจากการศึกษาในระบบมีชั้นเรียน
โดยสรุ ป อุ ด มภาพการศึ ก ษาไทย เป็ น สภาวะเต็ ม เปี ย มที่ มุ่ ง จั ด การศึ ก ษาให้ บ รรลุ ความหมาย
ของการศึกษา ในฐานะวิทยาการและวิชาชีพชั้นสูง ด้วยการจัดระบบการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนโดยคำนึงถึงบริบท
ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลย้อนกลับเพื่อให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสังคม

คู่มืออบรมปฏิบัติการ บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

11

One Tablet Per Child

ใบความรู้ที่ 1.2
·ทÁบเลÁตใน∞านะเครื่อßมือสูàการศึกษา¿ควันต¿าพ

คอมพิวเตอร์มีพัฒนาการมายาวนาน เดิมมีขนาดใหญ่ ความจุน้อยและช้า ภายหลังได้พัฒนา ให้มี
ขนาดเล็ ก ลง แต่ ความจุ แ ละความเร็ ว เพิ่ ม ขึ้ น เกิ ด คอมพิ ว เตอร์ ข นาดเล็ ก ที่ เ รี ย กว่ า ไมโครคอมพิ ว เตอร์
มาตั้งแต่ 1968 แต่มีบทบาทในด้านธุรกิจและการศึกษาในช่วงปี ค.ศ. 1970-1980 จึงเกิดคอมพิวเตอร์ระบบ คือ
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มาก (Super Computer) คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Main Frame Computer) คอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก (Mini Computer) และไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)
พัฒนาการที่ถือว่า เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ เริ่มขึ้นประมาณ 1975 โดย IBM ที่นำเสนอ IBM
5100 คือ การพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้สามารถยกไปไหนมาไหนได้สะดวก เกิดเป็นคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Portable
Computer) ที่เสียบไฟเมื่อทำงาน ภายหลังมีขนาดเล็กลงและใช้แบตเตอรี่ทำให้สามารถทำงานโดยวางบนตักได้
จึงเรียกว่า Labtop Computer
บริษัทแรกที่สามารถพัฒนาคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์วางตักได้ คือ Toshiba ซึ่งเป็น
เจ้าของสิทธิบัตรของคอมพิวเตอร์วางบนตักที่เรียกว่า Notebook (สมุดบันทึก) โดยมุ่งให้นักเรียนนักศึกษา
นำติดตัวไปเรียนหนังสือเพื่อจดบันทึกการสอนและการทำงานส่งอาจารย์
ภายหลังคอมพิวเตอร์วางตักมีขนาดเล็กลง แต่สามารถทำได้งานดีเกือบเท่า Notebook เรียกว่า
Netbook
ในราว 2001 เช่น ไมโครซอฟท์ ได้พัฒนา Microsoft Tablet PC บนแนวคิดที่จะทำคอมพิวเตอร์
ให้เบาลงแต่ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ยังใช้กันในโรงพยาบาล และธุรกิจกลางแจ้ง
ในช่วง 2010 มีผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หลายบริษัท ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และ
ทำงานเหมือนกับกระดานชนวน แผ่นหิน แผ่นไม้ หรือแผ่นดินเหนียวสำหรับบันทึกข้อความ เรียกชื่อเป็นภาษา
อังกฤษว่า Tablet Personal Computer หรือ Tablet Computer โดยมีคุณลักษณะแตกต่างกันตามผู้ผลิต
ผู้ ผ ลิ ต คอมพิ ว เตอร์ พ กพาแบบแผ่ น ที่ ป ระสบความสำเร็ จ สู ง คื อ บริ ษั ท Apple ที่ ไ ด้ น ำ iPad ออกจำหน่ า ย
เมื่อปลายปี 2010
คำว่า Tablet และ Pad ความหมายเหมือนกัน คือ แผ่นสำหรับบันทึก เขียน หรือพิมพ์ Tablet
หมายถึง แผ่นหิน แผ่นดิน แผ่นไม้ ส่วน Pad หมายถึงแผ่นกระดาษ
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ทุกประเภทล้วนสามารถพกพาไปไหนต่อไหนได้จึงเรียกรวมกันว่าคอมพิวเตอร์พกพา
(Mobile or Portable Computer) ส่วนคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเหมือนแผ่นบันทึก เพื่อให้แสดงลักษณะเด่นชัดขึ้น
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ เรียกว่า “คอมพิวเตอร์แผ่น” ภาษาพูด เรียกว่า “คอมแผ่น” เพื่อให้ตรงกับ
ความหมายในภาษาต่างประเทศและรักษาภาษาไทยมิให้ถูกกลืนด้วยภาษาต่างประเทศ
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1. ความหมายของแท็บเล็ต
แท็บเล็ต หมายถึง คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก รูปร่างเป็นแผ่นบาง มีหน้าจอแบนอยู่ในเครื่องเดียวกัน
ออกแบบให้ทำงานได้โดยระบบสัมผัสหน้าจอ (Touch Screen) แป้นพิมพ์เสมือนจริง (Virtual Keypad) และ
ดินสอเขียนบนจอ (Stylus) เพื่อให้สามารถทำงานได้เหมือนกับกระดานชนวนหรือแผ่นจารึกที่อยู่ในรูปแผ่นหิน
แผ่นไม้ แผ่นดินเหนียว แผ่นไม้เคลือบขี้ผึ้งที่เคยมีใช้ในอดีตที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Tablet (ภาษาอังกฤษ
ออกเสียง “แท็บ-หลิต” แต่คนไทยนิยมออกเสียง “แท็บ-เหล็ต)
2. แนวคิดภควันตภาพ
2.1 ความหมายของภควันตภาพ คำว่า ภควันต์ แปลว่า มีภาคหรือมีส่วนย่อย มาจากคำว่า ภค
แปลว่า ภาค ส่วน วนต แปลว่า มี รวมกันแปลว่า มีภาค
สภาวะที่มีการแบ่งภาคส่วน หมายถึง การแผ่กระจายจากจุดกำเนิดไปโดยรอบ ใกล้หรือไกลแล้ว
แต่แรงส่ง
ส่วนที่จะส่งไปเป็นสัญญาณหรือพลังงานที่ส่งไปตามสายหรือไร้สาย เช่น สัญญาณวิทยุกระจาย
เสียง สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ และสัญญาณพลังจิตที่เรียกว่า โทรจิต
คำว่า ภควันตะ ในสมัยก่อน จะใช้เรียก เทพผู้มีอานุภาพในการแผ่สัญญาณไปได้ไกล อาทิ
พระพุทธเจ้า พระผู้เป็นเจ้า พระวิษณุ พระอิศวร เป็นต้น
ในทางโลกวั ต ถุ คำว่ า ภควั น ต ตรงกั บ คำว่ า Broadcast หรื อ Ubiquitous (=Existing
everywhere) หมายถึงคำว่า การแพร่กระจายและการทำให้ปรากฏอยู่ทุกแห่งหน สามารถรับฟัง รับชม และรับรู้
ได้ทุกเวลา เรียกรวมว่าภควันตภาพ
ศาสตร์ที่ว่า ด้วยการแพร่กระจายความรู้ ข้อมูลข่าวสารหรือสภาวะต่างๆ เรียกว่า ภควันตวิทยา
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Ubiquitology หรือ Pakawantology (อ่านว่า ภะ-คะ-วัน-โต-โล-ยี)
เมื่ อ นำคำว่ า ภควั น ตภาพ ไปใช้ จ ะอยู่ ใ นรู ป คำขยาย เช่ น ห้ อ งเรี ย น (แบบ) ภควั น ตภาพ
(U-Classroom) โรงเรียนภควันตภาพ (U-School) องค์กรภควันภาพ (U-Organization) หรือชุมชนภควันตภาพ
(U-Community)
การดำเนินการให้เกิดผลทางภควันตภาพจำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วย เรียกว่า
เทคโนโลยีภควันตภาพ
เทคโนโลยีภควันตภาพเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการวางแผน เตรียมการ ดำเนินการถ่ายทอด การจัด
สภาพแวดล้อม และการประเมินความรู้ ประสบการณ์ และทักษะความชำนาญไปปรากฏอยู่ทุกแห่งหน
2.2 บทบาทภควันตภาพตอพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย เทคโนโลยีภควันตภาพมีบทบาทในการพัฒนา
ศูนย์ความรู้ จัดการศูนย์ความรู้และประสบการณ์ และพัฒนาความรู้และประสบการณ์เพื่อให้มนุษย์สามารถพัฒนา
ทรัพยากรตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา
โดยสรุป ในการจัดการศึกษาในอนาคต เทคโนโลยีภควันตภาพมีบทบาทในการพัฒนาศูนย์ความรู้
จัดการศูนย์ความรู้และประสบการณ์ และพัฒนาความรู้และประสบการณ์เพื่อให้มนุษย์สามารถพัฒนาทรัพยากร
ตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา
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3. บทบาทแท็บเล็ตตอการสรางภควันตภาพ
ภควันตภาพจะเกิดไม่ได้หากขาดคอมพิวเตอร์มาใช้ในการขับเคลื่อนแท็บเล็ต มีบทบาทในการสร้าง
ภควันตภาพทางการศึกษา 6 ประการ คือ
1) เป็นศูนย์การเรียน (Learning Center) สำหรับนักเรียนนักศึกษา โดยบรรจุบทเรียนในรูปแบบตำรา
อิเล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์ (Video) เอกสารในรูปแบบ PDF และภาพชุดในรูปแบบต่าง ๆ
2) เป็นแหล่งเชื่อมต่อกับศูนย์ความรู้ออนไลน์ (Online Knowledge Center) ต่าง ๆ เช่น Google,
Youtube
3) เป็นเวทีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสื่อสังคม เช่น Facebook, Skype, Line, WhatsApp
เป็นต้น
4) เป็นห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual Laboratory) สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และ
วิทยาการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในบทเรียน
5) เป็นแหล่งทำโครงการนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับวิชาศิลปะต่าง ๆ
6) เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลการวิจัยสำหรับการศึกษาหาความรู้ประกอบการค้นคว้าวิจัย
4. ขอบขายการใชแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
การใชแท็บเล็ตเพื่อการศึกษามี 3 ขอบขาย คือ การใชแท็บเล็ตสำหรับงานบริหาร (Administration)
งานวิชาการ (Academic) และงานบริการ (Services)

ขอบขายการใชแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา

ภาพ 1.1 แสดงขอบขายการใชแท็บเล็ต สำหรับการบริหาร วิชาการและบริการ
โดยเนนการใชสำหรับงานวิชาการเปนหลัก

4.1 การใชแท็บเล็ตสำหรับงานบริหาร (Administration) เป็นการใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อช่วย
ผู้บริหารให้มีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ กำกับดูแล และประเมินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ด้วยการบันทึกข้อมูล
และเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลออนไลน์
4.2 การใชแท็บเล็ตสำหรับงานวิชาการ (Academic) เป็นการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
โดยใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อหลัก การใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อเสริม และการใช้แท็บเล็ตแบบผสมผสาน
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4.2.1 การใชแท็บเล็ตเปนสื่อหลัก (Tablets as core media) เป็นการใช้แท็บเล็ตในระบบการเรียน
การสอนที่ออกแบบการสอนบนแท็บเล็ต เช่น ระบบการสอนแบบอิงการใช้แท็บเล็ต (Tablet Experience Based
Learning Approach-TEBLA)
4.2.2 การใชแท็บเล็ตเปนสื่อเสริม (Tablets as Supplementary) เป็นการใช้แท็บเล็ตในระบบ
การสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง โดยใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ระบบการสอนแบบ
บูรณาการแท็บเล็ต (Tablet-Integrated Instructional System-TIIS) หรือ ระบบการเรียนจาก แท็บเล็ต (Tablet
Integrated Learning-TIL)
4.2.3 การใชแท็บเล็ตแบบผสมผสาน (Tablet-Blended Learning-TBL) เป็นการใช้แท็บเล็ต
ผสมกับการสอนแบบอื่น โดยใช้เป็นแหล่งความรู้ แหล่งปฏิบัติการ และแหล่งทำงานส่งครูอาจารย์ หรือวิธีการสอน
แบบอิงประสบการณ์ผ่าน คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet Experience-Based Approach-TEBA)
4.3 การใชแท็บเล็ตสำหรับงานบริการ (Services) เป็นการใช้แท็บเล็ตสำหรับการบริการความรู้ เช่น
ห้องสมุด ศูนย์ความรู้ และบริการถามตอบข้อสงสัย

การใชแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา 3 แบบ

ภาพ 1.2 แสดงขอบขายการใชแท็บเล็ตเปนสื่อหลัก สื่อเสริม และผสมผสานสำหรับการเรียนการสอน

การใชแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาแบบผสมผสาน
เพื่อเผชิญประสบการณ

ภาพ 1.3 แสดงขอบขายการใชแท็บเล็ตสำหรับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (TBLA)
และเผชิญประสบการณ (TEBA)
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ใบความรู้ที่ 1.3
การªรับเªลี่ยนบริบทเ¢ตพืÈนที่การศึกษา ‚รßเรียน ·ละห้อßเรียน
การใช้แท็บเล็ต ในการศึกษาเพื่อนำไปสู่การจัดการศึกษาภควันตภาพ จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน
บริบทหน่วยบริหารให้เหมาะสมทั้งระดับชาติคือ กระทรวงศึกษาธิการ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น
สำหรับประเทศไทย การใช้แท็บเล็ตต้องปรับเปลี่ยนบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา/โรงเรียน
และห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
1. การปรับเปลี่ยนบริบทเขตพื้นที่การศึกษาสูเขตพื้นที่ภควันตภาพ
เขตพื้นที่ภควันภาพ (Ubiquitous Educational Area) เป็นการปรับเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความพร้อม
สำหรับการให้และการรับบริการทุกแห่งหนและทุกเวลา โดยสิ่งที่ควรมีการปรับเปลี่ยน ได้แก่
1) จัดองค์กรรองรับ คือ ศูนย์การเรียนภควันตภาพ (Ubiquitous Learning Center)
2) จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร)
3) จัดตั้งศูนย์ความรู้ออนไลน์ (Online Knowledge Center)
4) จัดตั้งเครือข่าย Wi Max เชื่อมต่อประจำกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลเพื่อเป็นฐานสำหรับเชื่อมต่อ
ทุกโรงเรียน
5) จัดตั้งเครือข่ายดาวเทียมเพื่อการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงรายการความรู้จาก ETV, DLF, Teacher
TV, Truevision, และ STOU-TV เป็นต้น
6) จั ด ตั้ ง เว็ บ ไซต์ เ พื่ อ การศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ การศึ ก ษาและการเรี ย นการสอน
นำบทเรียนขึ้นเว็บไซต์
7) จัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารและการประชุมทางไกล เช่น Skype, Tango, LINE
8) พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการนิเทศผ่านเครือข่ายสังคม เช่น Google and Youtube
Learning with Facebook-GULF Model; Social Media Experience-Based Approach-SMEBA) ; Virtual
Experience-Based Approach-VEBA เป็นต้น
9) จัดตั้งศูนย์บริการ ICT ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Educational Area ICT Service
Center)
10) จัดระบบการประกันคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
2. การปรับเปลี่ยนบริบทโรงเรียนสูโรงเรียนภควันตภาพ
โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนบริบทเพื่อเตรียมรับการเรียนการสอน ภควันตภาพ ดังนี้
1) ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบโรงเรียน ประกอบด้วย สถานที่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน หลักสูตร
วิธีการเรียนการสอน โครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนแบบภควันตภาพ
2) จั ด องค์ ก รรองรั บ คื อ หน่ ว ยการเรี ย นภควั ต ภาพ (Ubiquitous Learning Unit-ULU)
มีนักเทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาประจำอย่างเพียงพอกับการให้บริการตามระดับชั้น
3) การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร) ในโรงเรียน
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4) การจัดตั้งหน่วยทรัพยากรการเรียนการสอนในรูปหน่วยความรู้ออนไลน์ Online Knowledge
Unit (OKU) บทเรียนคอมพิวเตอร์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่พัฒนาขึ้นใหม่
5) การจัดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงรายการความรู้จาก EAS, ETV,
DLF, Teacher TV, Truevision, STOU-TV
6) การจัดตั้งเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อการเรียนการสอน นำบทเรียนขึ้นเว็บไซต์ เช่น ตาม Prachoom
Model
7) การจัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการประชุมทางไกล เช่น Skype, Tango, LINE
เชื่อมต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในเครือข่าย
8) พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและการนิเทศ และวิธีการสอนผ่านคอมพิวเตอร์พกพา
ที่สัมพันธ์กับระบบการสอนผ่านเครือข่ายสังคม เช่น Google and Youtube Learning with Facebook-GULF
Model; Social Media Experience-Based Approach-SMEBA) ; Virtual Experience-Based Approach-VEBA
เป็นต้น
9) การจัดตั้งศูนย์บริการ ICT ประจำโรงเรียน (School Area ICT Service Center)
10) จัดระบบการประกันคุณภาพระดับโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพื่อดำเนินการ ติดตามและประเมิน
การใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียน
3. การปรับเปลี่ยนบริบทหองเรียนสูหองเรียนภควันตภาพ
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเป็นจุดรับปลายทางของการศึกษาภควันตภาพ เพราะเป็นจุดที่นักเรียน
จะต้องเข้าถึงความรู้และประสบการณ์มากที่สุด ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการจึงต้องปรับเปลี่ยนบริบท ดังนี้
1) จัดหาโครงสร้างพื้นฐานในห้องเรียน กล่าวคือ (1) มี WiFi เพียงพอ (2) มีเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม (3) จัดห้องเรียนทางไกลเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
2) จัดสื่อการเรียนการสอนสำหรับกิจกรรมภควันตภาพ ได้แก่ แท็บเล็ต เครื่องฉายภาพ LCD
กระดานอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
3) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องเรียนให้เหมาะสม ได้แก่ (1) โต๊ะครู (2) ศูนย์ควบคุม
การเรียนการสอน (3) โต๊ะนักเรียน และ (4) สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ตู้และหิ้งเก็บแท็บเล็ต และ
เครื่องมือราคาแพง และหิ้งเก็บเอกสาร และวัสดุทางการศึกษา
4) จัดให้มี Server และ จุดแพร่สัญญาณ (Access Point) เพื่อถ่ายทอดสัญญาณให้รับได้ชัดเจน
ในห้องเรียนโดยอาจจัดเป็นบริการแพร่ภาพและเสียงในวงจำกัด (Narrow Cast)
โดยสรุป การนำแท็บเล็ต มาใช้ในการศึกษาเพื่อนำไปสู่การศึกษาภควันตภาพ จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน
บริบทเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอนที่จะนำแท็บเล็ต มาใช้ทั้งที่เป็นสื่อหลัก สื่อเสริมและสื่อผสมผสาน
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ใบความรู้ที่ 1.4
บทบาทºู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน ·ละสายสนับสนÿน
หลังจากปรับเปลี่ยนบริบทแล้ว บุคลากรที่รับผิดชอบการใช้แท็บเล็ต จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
ของตนให้สอดคล้องไปด้วย
1. บทบาทผูบริหาร
1) มีความเข้าใจในนโยบายการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทิศทางการศึกษา เปลี่ยนทัศนคติในการเป็น
ผู้นำทางวิชาการ เน้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมาใช้ ในการศึกษา มีความตระหนัก ให้ความสำคัญ
และจริงใจกับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
2) ริเริ่ม ดำเนินการ สนับสนุนติดตามและศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนำมาการใช้ในงานบริหารและจัดการ และบริการ
3) จั ด ระบบการนำแท็ บ เล็ ต ไปจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามแนว CIPOF Model ได้ แ ก่
การปรับบริบท การจัดหาจัดเตรียมปัจจัยนำเข้า การกำกับดูแลกระบวนการ การติดตามและประเมินผลลัพธ์ และ
ผลย้อนกลับและผลกระทบของการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
4) สร้างเครือข่ายพันธมิตร และการเชื่อมโยมแลกเปลี่ยนเรียนความรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคม
5) กำกับดูแลการประกันคุณภาพของระบบการเรียนการสอนภควันตภาพที่ใช้แท็บเล็ต เป็นเครื่องมือ
ขับเคลื่อน
2. บทบาทศึกษานิเทศกในการใชแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
ศึกษานิเทศก์มีหน้าที่นิเทศการศึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ดั ง นั้ น ศึ ก ษานิ เ ทศก์ จึ ง ต้ อ งมี ความรู้ แ ละสมรรถนะในเรื่ อ งที่ จ ะไปนิ เ ทศครู สำหรั บ โครงการใช้ แ ท็ บ เล็ ต
เพื่อการศึกษา ศึกษานิเทศก์มีบทบาทดังนี้
1) ต้องมีทัศนคติ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้แท็บเล็ต
2) พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ต ทั้งที่เป็นสื่อหลักและสื่อเสริม ทำการทดสอบและ
ประเมิน เพื่อสร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
3) สนับสนุนการใช้แท็บเล็ต ในโรงเรียนและห้องเรียน ด้วยการจัดหาแหล่งความรู้ อย่างหลากหลาย
เพื่อใช้ในการนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตาม 8 กลุ่มสาระ
4) ติดตามตรวจสอบ แก้ไข ช่วยเหลือ สนับสนุน ประเมินผลการใช้แท็บเล็ต อย่างน้อย 3 ตรั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน
5) แนะนำและส่ ง เสริ ม การประกั น คุ ณ ภาพของระบบการเรี ย นการสอนภควั น ตภาพที่ ใ ช้ แ ท็ บ เล็ ต
เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการใช้แท็บเล็ตให้ดีขึ้น
3. บทบาทครูในการใชแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
1) ปรับเปลี่ยน ทัศนคติ และวิธีการสอนให้เหมาะสมกับการใช้แท็บเล็ต
2) มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้แท็บเล็ต
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3) จัดหาสื่อจากศูนย์บริการฯ หรือแหล่งความรู้ที่หลากหลายไว้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามกลุ่มสาระ
4) เตรียม และปรับเปลี่ยนห้องเรียน ให้เอื้อต่อการใช้แท็บเล็ต ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5) กำกับ ดูแล รักษา ติดตาม และประเมินผลในการใช้แท็บเล็ตในชั้นเรียนของตนเอง
6) ให้ ความร่ ว มมื อ ในการประกั น คุ ณ ภาพของระบบการเรี ย นการสอนภควั น ตภาพที่ ใ ช้ แ ท็ บ เล็ ต
ด้วยการวิจัยในห้องเรียน การเก็บข้อมูลและเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการใช้แท็บเล็ต ให้ดีขึ้น
4. บทบาทนักเรียนในการใชแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
1) ศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ และข้อพึงระวัง ตลอดจนคุณธรรม และจริยธรรมในการใช้
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
2) ใช้ประโยชน์แท็บเล็ต เพื่อเป็นแหล่งความรู้ แหล่งปฏิบัติการ และการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ความรู้ หลักการใช้งานในแท็บเล็ต
3) ศึกษาคำชี้แจงหลักการทำงาน เครื่องมือ การเข้าใช้งานในแท็บเล็ตและปฏิบัติตามคำแนะนำ
อย่างตั้งใจ
4) ดู แ ล และเก็ บ รั ก ษาแท็ บ เล็ ต ให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี ไม่ ท ำลายหรื อ ปล่ อ ยปละละเลยให้ เ สี ย หาย
หรือสูญหาย
5. บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนในการใชแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ได้ แ ก่ บุ ค ลากรโรงเรี ย นที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ บ ริ ห ารและสายสอน อาทิ บรรณารั ก ษ์
นักเทคโนโลยีการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารและธุรการ บทบาทบุคลากรสายสนับสนุน คือ
1) ศึกษาหาความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา (ทุกฝายและทุกคน)
2) ศึกษาบทบาทการให้การสนับสนุนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาตามขอบข่ายหน้าที่ (นักเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา)
3) ให้การสนับสนุนในสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียน กับองค์ท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
(ทุกฝายทุกคน)
4) จั ด หาแหล่ ง การเรี ย นในชุ ม ชน บนเครื อ ข่ า ยการใช้ แ ท็ บ เล็ ต เพื่ อ การศึ ก ษา (บรรณารั ก ษ์ แ ละ
นักเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)
5) ให้การสนับสนุนการประกันคุณภาพการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ตามบทบาทของฝายสนับสนุน
แต่ละฝาย (ฝายบริหาร ฝายวิชาการ ฝายเทคโนโลยีการศึกษา)
โดยสรุ ป ผู้ บ ริ ห าร ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ครู นั ก เรี ย น และฝ า ยสนั บ สนุ น จำเป็ น จะต้ อ งปรั บ บทบาท
ในการเอื้อประโยชน์การใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ตามภารกิจและหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเอง
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ใบความรู้ที่ 1.5
เßื่อน‰¢ความสำเรÁ®¢อßการใช้·ทÁบเลÁตเพื่อการศึกษา
การใช้แท็บเล็ต จะสำเร็จได้เมื่อขจัดปัญหาและเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง เงื่อนไขความสำเร็จ
ครอบคลุมพันธะของฝายบริหาร การปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรและชุมชน และความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
1. พันธฝายบริหาร
นโยบายของรัฐ รัฐจะต้องกำหนดนโยบายการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย โดยไม่คำนึงถึงว่าใครจะมาเป็นรัฐบาล ด้วยการตราพระราชบัญญัติเทคโนโลยีการศึกษาแห่งชาติ
หรือจัดทำเป็นประกาศคณะรัฐมนตรี
1) รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้งานแท็บเล็ตให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินไปได้ทุกโรงเรียน
2) รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ที่เหมาะสมกับการนำแท็บเล็ตมาใช้
ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนหลังเรียน และเรียนรู้ด้วยตนเอง
3) ต้องพัฒนาหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการนำแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
4) ต้ อ งจั ด การฝึ ก อบรม ผู้ บ ริ ห าร ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ครู เจ้ า หน้ า ที่ ควบคุ ม ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
5) ตราพระราชบัญญัติการศึกษาที่เอื้อต่อการนำแท็บเล็ตไปใช้ในการเรียนการสอน
2. การปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรทางการศึกษา
1) ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจ เห็นความสำคัญในการนำแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน และผลักดันทั้งในเรื่องงบประมาณ กำลังคน การติดตามประเมินผลและการอำนวยการในด้านต่าง ๆ
แล้วทำให้การนำแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอน ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ครูต้องมีความรู้ในการใช้แท็บเล็ต สามารถออกแบบการสอนที่เหมาะสมกับการนำแท็บเล็ตมาใช้ได้
อย่างเหมาะสม ทั้งเรื่องวิธีการสอน การออกแบบกิจกรรมการสอน การเลือก การผลิต การใช้สื่อการสอน การจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ตลอดจนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ นอกจากนี้ครูยังต้องสามารถ
แก้ปัญหาเบื้องต้น ในการใช้แท็บเล็ตและมีความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดกับนักเรียน ทั้งในเรื่องของ
พฤติกรรม สายตา สุขภาวะ และโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุทำให้แท็บเล็ตชำรุด หรือสูญหายได้ นอกจากนี้ควรมี
การทำวิจัยชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับการนำแท็บเล็ตมาใช้ในการสอน
3) เจ้าหน้าที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในโรงเรียน ภายในห้องเรียน และการใช้แท็บเล็ตต้องมี
ความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิค ทั้งตัวเครื่องแท็บเล็ต ระบบโครงสร้างพื้นฐานและมีจิตสำนึกในการบริการ
4) เจ้าหน้าที่ทางด้านอื่นต้องมีความเข้าใจนโยบาย ความสำคัญ ความจำเป็น เพื่อมีส่วนร่วมสนับสนุน
ส่งเสริมให้การใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. การจัดความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน
1) ต้องจัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพภายในห้องเรียน มีความเหมาะสมกับการนำแท็บเล็ตไปใช้
2) ต้องให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว ทั้งภายในห้องเรียนและ
ภายนอกห้องเรียน
3) มี ร ะบบสื่ อ ที่ อ ำนวยความสะดวกและสนั บ สนุ น ให้ การนำแท็ บ เล็ ต มาใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
เช่น เครื่องฉายภาพ LCD จอภาพ เครื่องเสียง และระบบการควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมด โดยคำนึงถึงการติดตั้ง
และการเดินสายไฟเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์
4) มีแหล่งทรัพยากรการเรียนทั้งที่รวบรวมจากเว็ปไซด์แหล่งต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจน
สื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นมาเอง
4. การสนับสนุนอยางตอเนื่องดานทรัพยากร
1) มีการสนับสนุนด้านงบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสมกับการใช้แท็บเล็ต จัดซื้อ
อุปกรณ์ต่อเชื่อม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำแท็บเล็ตไปใช้ในการเรียนการสอน
2) จัดหาอัตรากำลังบุคลากรให้เพียงพอต่อการให้บริการ การดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการฝึกอบรม
ให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถอยู่เสมอ
3) มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
4) มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
โดยสรุป ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน และฝายสนับสนุนจำเป็นจะต้องปรับบทบาทในการ
เอื้อประโยชน์การใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ตามภารกิจและหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเอง
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ใบความรู้ที่ 1.6
คÿณ∏รรม·ละ®ริย∏รรมการใช้·ทÁบเลÁตเพื่อการศึกษา
การใช้แท็บเล็ต ผู้ใช้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมกำกับเพื่อให้การใช้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ปราศจากอิทธิพลความโลภ โกรธ หลง ที่จะทำให้การใช้แท็บเล็ตการศึกษา ไม่เป็นไปในทิศทางที่ถูกที่ควร
1. คุณธรรม
คุณธรรม (Morality) คือ คุณงามความดี ที่ได้ประพฤติดี ประพฤติชอบ ตามค่านิยมที่พึงประสงค์
การปลูกฝังคุณธรรมเป็นสิ่งที่บิดามารดาและครูบาอาจารย์ต้องดำเนินการตั้งแต่เด็กในวัยเยาว์
คุณธรรมตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “เมื่อกล่าวถึงคุณธรรม
โดยทั่วไปจะระบุชื่อคุณธรรมว่าความละอายแก่ใจ ความเมตตากรุณา ความหวังดี ความซื่อสัตย์สุจริต ความเห็นอก
เห็นใจ ความจริงใจ ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเสียสละ ความสามัคคี ความอดทน ความอดกลั้น
ความขยัน การให้อภัย ความเกรงใจและอื่น ๆ การฝึกฝน และปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม ไม่จำเป็นต้องพะวง
ในการเรียกชื่อคุณธรรม เพราะเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนสามารถยึดถือปฏิบัติได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นของลัทธิ ใด
การฝึ ก ฝนคุ ณ ธรรมควรฝึ ก ตามความต้ อ งการและสภาพแวดล้ อ ม ประเทศไทยในสมั ย ปั จ จุ บั น กำลั ง มุ่ ง
ปลูกฝังคุณธรรมสำหรับประชาชน 4 ประการ เพื่อความร่มเย็นของชาติบ้านเมืองตามพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้
1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น
3. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่
ของบ้านเมือง
สำหรับคุณธรรมการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษานั้น ควรนำหลักการคุณธรรมดังกล่าวมาประยุกต์ ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเหมาะสมกับบริบทในสังคมและชุมชนของนักเรียน
ดังนั้น เพื่อให้จดจำคุณธรรมการใช้แท็บเล็ตได้แม่นยำ จึงสรุปได้ดังนี้
คุณธรรม 10 ประการ ของการใช้แท็บเล็ต เพื่อภาพอนาคตการศึกษาไทยสู่ภควันตภาพ มีดังนี้
1. สรางสรรคดวยแท็บเล็ต (Creativity) โดยใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือและเวทีในการเสาะหาความรู้
การทดลองสิ่งแปลกใหม่และแสดงออกซึ่งจินตนาการ
2. รักษาความสัตย (Honesty) ด้วยการไม่นำแท็บเล็ตไปใช้โกหก หลอกลวง เพื่อประโยชน์ตนเอง
และพวกพ้อง จนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น
3. จัดการอยางรอบคอบ (Mindfulness) ในการใช้แท็บเล็ตไม่นำไปใช้เพื่อสนองราคะและตัณหา
เช่น โหลดภาพหรือภาพทัศน์ที่ยั่วยุกามารมณ์ ทำให้จิตใจมัวหมอง
4. มีความกลาหาญ (Courageous) คือกล้าลองกล้าทำในการใช้แท็บเล็ตเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่เองและผู้อื่น
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5. รูจักประมาณตน (Contentment) มีความพึงพอใจในความสามารถของตนเองในการใช้แท็บเล็ต
เมื่อหาได้และมีไว้เป็นเจ้าของก็ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ไม่ฟุ้งเฟ้อซื้อหาแท็บเล็ต ที่มีราคาเกินกว่าประโยชน์ที่ตน
จะใช้ได้หรือได้ใช้
6. อดทนอดกลั้ น (Adversity) มี ความอดทนต่ อ สิ่ ง ยั่ ว ยวน ไม่ ตามใจตนเองในการใช้ แ ท็ บ เล็ ต
ไม่เป็นทาสของความโลภและความโกรธ เมื่อใช้แท็บเล็ตไม่ได้ดั่งใจหรือทันใจตนเอง
7. กตัญูผูมีพระคุณ (Gratefulness) ต้องมีความกตัญูต่อผู้จัดซื้อจัดหาแท็บเล็ตมาให้ ได้ ใช้
และต้องรู้คุณของแท็บเล็ต ที่เป็นแหล่งความรู้ เป็นห้องปฏิบัติการและเป็นเวทีสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการดูแล
รักษาไม่ทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ ปล่อยให้สกปรกหรือเปรอะเปอนจนเสียหายหรือสูญหาย
8. การุณผูอื่น (Mercy) เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้แท็บเล็ตของตน ไม่หวงหรือห่วง เต็มใจแบ่งปัน
เพื่อให้ผู้อื่นได้รับความรู้ เช่นเดียวกับตน
9. ควรตื่นอยูเสมอ (Alert) เมื่อใช้แท็บเล็ต ควรศึกษาคุณสมบัติและวิธีการใช้ให้เต็มที่เปิดตาเปิดใจ
รับรู้พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
10. ค น ให เ จอแหล ง ความรู (Searching) ควรใช้ แ ท็ บ เล็ ต ในการเสาะแสวงหาความรู้ อ ยู่ เ ป็ น นิ จ
เพื่อให้รู้รอบและรอบรู้ ก้าวทันต่อเหตุการณ์
คุณธรรมดังกล่าวหากนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางการนำแท็บเล็ตไปใช้ อาจช่วยให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติ
ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จริยธรรมการใชแท็บเล็ต
จริยธรรม (Ethics) หมายถึง แนวทางการประพฤติปฏิบัติสู่สังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ สรุปความหมายของจริยธรรมไว้ว่า จริยธรรม คือ แบบแผนของ
ความประพฤติที่ยึดหลักของศีลธรรม ลักษณะที่แตกต่างระหว่าง “ศีลธรรม” และ “จริยธรรม” ก็คือศีลธรรม
เป็นหลักการของคุณงามความดีที่มนุษย์ยึดถือปฏิบัติ อิงหลักศาสนาและมีหลักเป็นสากล ส่วนจริยธรรมนั้น
แม้ จ ะมี ความหมายบางส่ ว นคล้ า ยคลึ ง กั บ คำว่ า ศี ล ธรรม แต่ มั ก เป็ น คำที่ ใ ช้ ใ นสาขาวิ ช าพฤติ กรรมศาสตร์
เน้นลักษณะของความประพฤติที่สังคมนิยมชมชอบว่าถูกต้องเหมาะสม (สุมน อมรวิวัฒน์, 2530)
จริยธรรมการใชแท็บเล็ตสูสังคมภควันตภาพ
1. ความรับผิดชอบในการใช้แท็บเล็ต ไม่นำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น ไม่หลอกลวง โฆษณาชวนเชื่อ
ยั่วยุกามารมณ์
2. รักษาความถูกต้องในการเสนอเนื้อหาสาระบนแท็บเล็ต และการใช้เนื้อหาสาระของผู้อื่นด้วย
การอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ความมีมารยาท ไม่นำแท็บเล็ตไปใช้เปิดเผยความลับของผู้อื่นเพื่อประจานหรือทำอนาจาร
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4. การเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือการเลือกแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้ข้อมูล
ข่าวสารของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
5. รั ก ษากฎหมาย ไม่ น ำแท็ บ เล็ ต ไปใช้ ใ นทางที่ ผิ ด กฎหมาย กฎระเบี ย บ ค่ า นิ ย ม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม
6. สอดส่องดูแลการใช้แท็บเล็ตของตนเองและผู้อื่น มิให้ผิดคุณธรรมและจริยธรรม
โดยสรุ ป การใช้ แ ท็ บ เล็ ต ผู้ ใ ช้ ต้ อ งมี คุ ณ ธรรมประจำใจและประพฤติ ป ฏิ บั ติ ตามจริ ย ธรรมที่ ดี ง าม
เพื่อประกันความสำเร็จของการใช้แท็บเล็ต เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ สามารถนำพาประเทศ
ชาติไปสู่ความสำเร็จได้
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หนวยที่ 2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพอวเตอรพกพา (Tablet)
เวลา 6 ชั่วโมง
สาระสำคัญ
แท็บเล็ต เปนคอมพิวเตอรสวนบุคคลชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็กกวาคอมพิวเตอร โนตบุค พกพางาย
น้ำหนักเบา มีคียบอรดในตัว หนาจอเปนระบบสัมผัส ปรับหมุนจอไดโดยอัตโนมัติ แบตเตอรีใชงานไดนานกวา
คอมพิวเตอรพกพาทั่วไป สวนประกอบของแท็บเล็ตแตละเครื่องจะแตกตางกันไปตามเทคโนโลยีการออกแบบ
ของแตละบริษัท สวนระบบปฏิบัติการของแท็บเล็ตในโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยของรัฐบาล ใชระบบ
ปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) มีโปรแกรมประยุกต (Applications หรือ Apps) ที่สามารถนำไปใชในการจัด
การเรียนการสอน ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดโดยไมเสียคาใชจาย หรือ เสียคาใชจาย ผานระบบอินเทอรเน็ต
ไดตามความตองการ
จุดประสงคของการอบรม
เพื่อใหผูรับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับ
1. ลักษณะทั่วไปและสวนประกอบของแท็บเล็ต
2. การตั้งคาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android Setting)
3. การติดตั้งโปรแกรมประยุกตเพื่อการเรียนการสอน
4. การถายโอนขอมูลระหวางแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร
5. ขอควรระวังและการแกปญหาแท็บเล็ตเบื้องตน
เนื้อหา

1. ลักษณะทั่วไปและสวนประกอบของแท็บเล็ต (30 นาที)
2. การตัง้ คาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android Setting) (1 ชั่วโมง)
2.1 ระบบไรสายและเครือขาย
2.2 การใชขอมูล
2.3 เสียง
2.4 การแสดงผล
2.5 ที่เก็บขอมูล
2.6 แบตเตอรี
2.7 แอปพลิเคชัน
2.8 บัญชีและการซิงค
2.9 บริการแจงตำแหนง
2.10 ความปลอดภัย
2.11 ภาษาและการปอนขอมูล
คูมืออบรมปฏิบัติการ บูรณาการใชคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
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2.12 การสำรองขอมูลและการรีเซ็ต
2.13 เวลาและวันที่
2.14 การเขาถึง
2.15 เกี่ยวกับแท็บเล็ต
3. การติดตั้งโปรแกรมประยุกตเพื่อการเรียนการสอน (3 ชั่วโมง)
3.1 เบื้องตนกับโปรแกรมประยุกต
3.1.1 ทำความรูจักกับแอนดรอยด Android
3.1.2 แอปพลิเคชันประเภทเครื่องมือ (Utilities Apps)
3.1.3 แอปพลิเคชันประเภทสรางชิ้นงาน (Productivity Apps)
3.1.4 แอปพลิเคชันประเภทการติดตอสื่อสาร (Communication Apps)
3.1.5 แอปพลิเคชันประเภทดนตรีและการถายภาพ (Music and Photo Apps)
3.1.6 แอปพลิเคชันประเภทรานอาหารและการทองเที่ยว (Dining and Travel Apps)
3.1.7 แอปพลิเคชันประเภทเรียนรูอยางมีความสุข (Edutrainment Apps)
3.1.8 แอปพลิเคชันประเภทเกมการศึกษา (Games Apps)
3.2 การติดตั้งแอปพลิเคชันลงในแท็บเล็ตและถอนการติดตั้ง
4. การถายโอนขอมูลระหวางแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร (1 ชั่วโมง)
4.1 การถายโอนโดยใชสาย Sync Data
4.2 การถายโอนขอมูล ผานสัญญาณ WiFi ดวย Apps ที่ชื่อวา Air Droid
5. ขอควรระวังและการแกปญหาแท็บเล็ตเบื้องตน (30 นาที)
5.1 การใชงานแท็บเล็ตอยางถูกสุขลักษณะ
5.2 Question & Answer
สื่อ/อุปกรณ
1. ไฟลนำเสนอ
2. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
3. แท็บเล็ต
4. คอมพิวเตอรโนตบุค
5. ใบความรู 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
แนวการจัดกิจกรรม
1. แบงสมาชิกออกเปน 4 กลุม กลุมละประมาณ 25 คน
2. มอบหมายวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุม กลุมละ 1-2 คน
3. วิทยากรหลักบรรยายใหความรู สาธิต และดำเนินกิจกรรมฝกทักษะการใชแท็บเล็ตในหัวขอตาง ๆ
4. สมาชิกประเมินตนเอง
การวัดผลประเมินผล
แบบประเมินตนเอง เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแท็บเล็ต
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แท็บเล็ตคืออะไร
แท็บเล็ต เปนคอมพิวเตอรสวนบุคคลชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็กกวา
คอมพิวเตอร โนตบุค พกพางาย น้ำหนักเบา มีคียบอรดในตัว หนาจอ
เปนระบบสัมผัส ปรับหมุนจอไดโดยอัตโนมัติ แบตเตอรีใชงานไดนานกวา
คอมพิวเตอรพกพาทั่วไป ระบบปฏิบัติการมีทั้งที่เปน Android, IOS, และ
Windows ระบบการเชื่ อ มต อ สั ญ ญาณเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต มี ทั้ ง
ที่เปน WiFi และ WiFi+3G ซอฟตแวรที่ ใชกับแท็บเล็ต นิยมเรียกวา
แอปพลิเคชัน (Applications หรือ Apps)

ทำไมตองแท็บเล็ต
สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลไทย ไดมีนโยบายสงเสริมการจัดการเรียนรู โดยใชแท็บเล็ต โดยไดแถลง
ตอที่ประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 และมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 43/2555 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 แท็บเล็ตตอ 1 นักเรียน ขึ้นมา นโยบายการมอบแท็บเล็ตประจำตัวนักเรียนตาม
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ไดกำหนดแนวทางโดยเริ่ม
ทยอยแจกในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อใชเปนเครื่องมือสำหรับ
การเรียนยุคใหม นโยบายของรัฐบาลดังกลาว เปนแนวคิดที่จะนำเอา
เทคโนโลยีและการสื่อสาร มาประยุกต ใชกับการเรียนรูของนักเรียน
รูปแบบใหม โดยการใชแท็บเล็ต ซึ่งเปนเครื่องมือในการเขาถึงแหลง
เรียนรูและองคความรูตาง ๆ ทำใหผูเรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู
ฝกปฏิบัติ และสรางองคความรูไดดวยตัวเอง
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สวนประกอบของแท็บเล็ต

ในปจจุบัน มีการผลิตแท็บเล็ตขึ้นมาจำหนายจากหลายบริษัท มีหลากหลายจำนวนรุน ขนาดความกวาง
หน า จอ หน ว ยประมวลผลกลาง และคุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ที่ แ ต ล ะบริ ษั ท ได น ำจุ ด เด น ของตนมาใช เ ป น กลยุ ท ธ
ในการแขงขันทางการคา ดังนั้น ลักษณะหรือองคประกอบของแท็บเล็ต จะประกอบดวยสวนประกอบตาง ๆ
ของตัวเครื่องแตกตางกันไปตามเทคโนโลยีการออกแบบของแตละบริษัท สวนประกอบบางอยางอาจจะไมมี
ในแท็ บ เล็ ต ของบริ ษั ท หนึ่ ง แต อาจจะมี ใ นแท็ บ เล็ ต ของอี ก บริ ษั ท ก็ ไ ด ในเอกสารฉบั บ นี้ จ ะขอยกตั ว อย า ง
ภาพประกอบของแท็บเล็ตในโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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กลอง
พลังงาน
เสียง + / ยอนกลับ
การด Micro SD (TF)
แจ็คหูฟง
ลำโพงมินิโซแนนซ
จุดตอ DC
แจ็ค Miarc USB

อุปกรณพื้นฐานของแท็บเล็ต อาจจะแตกตางจากรายละเอียดที่นำเสนอในเอกสารเลมนี้ ขึ้นอยูกับบริษัท
ผูผลิต หากมีสวนอุปกรณมากขึ้น ตนทุนในการผลิตแท็บเล็ตนั้นก็จะสูงตามไปดวย ประกอบกับระบบปฏิบัติการ
ที่ใชนั้นจะรองรับหรือเขากันไดกับอุปกรณไดหรือไม ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งในการผลิต
หากกลาวถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) เปนโปรแกรม (Software) ที่ทำหนาที่เปน
ตัวกลางระหวางฮารดแวร (Hardware) และโปรแกรมประยุกต (Applications Software) เครื่องคอมพิวเตอรทั่วไป
จะตองทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการกอนจึงจะสามารถใชงานได ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่นิยมใช ไดแก
ระบบปฏิ บั ติ ก ารไมโครซอฟต วิ น โดวส (Microsoft Windows OS) ระบบปฏิ บั ติ ก ารแมค (Mac OS)
ระบบปฏิบัติการลินุกซ (Linux)

แท็บเล็ต ที่นิยมใชในปจจุบันมีระบบปฏิบัติการอยู 3 ระบบ คือ
1. ไอโอเอส (iOS) ชื่อเดิมคือ ไอโฟนโอเอส (iPhone OS) เปนระบบปฏิบัติการสำหรับสมารทโฟน
ของบริษัทแอปเปล โดยเริ่มตนพัฒนาสำหรับใชในโทรศัพทไอโฟน และไดพัฒนาตอใชสำหรับ ไอพอดทัช และ
ไอแพด
2. แอนดรอยด (Android) เปนระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณแบบพกพา เชน โทรศัพท แท็บเล็ต
เน็ตบุก เปนระบบปฏิบัติการที่สามารถใชไดฟรี จึงทำใหบริษัทผูผลิตแท็บเล็ต นำไปใชอยางกวางขวาง
3. ระบบปฏิบัติการ Windows 7 เปนระบบปฏิบัติการของบริษัทไมโครซอฟต
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย เลือกใชแท็บเล็ตที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ซึ่งเปน
ซอฟตแวรระบบเปด (Open Source) ที่อนุญาตใหนักพัฒนาหรือผูที่สนใจสามารถดาวนโหลด Source Code
เพื่อนำไปพัฒนาในแบบฉบับของตน หรือนำไปใสไวในผลิตภัณฑของตนเอง ซึ่งก็มีหลายบริษัทชั้นนำที่ไดนำ
แอนดรอยด ไปเปนระบบปฏิบัติการบนแท็บเล็ตของตนเอง เชน SAMSUNG ไดนำ แอนดรอยด มาพัฒนา
โดยสรางแอปพลิเคชันเพิ่มเติมที่มีชื่อวา TouchWiz ซึ่งเปนระบบติดตอกับผูใชที่พัฒนาตอยอดจากแอนดรอยด
ทำใหการใชงานงายตอผูใชมากขึ้น
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มารูจักแอนดรอยดกันเถอะ
แอนดรอยด (Android) เปนระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณแบบพกพา เชน โทรศัพท แท็บเล็ต เน็ตบุก
ถูกตั้งชื่อเลียนแบบหุนยนต ในเรื่อง สตารวอรส ที่ชื่อดรอยด ซึ่งเปนหุนยนตที่สรางขึ้นมาเลียนแบบมนุษ ย
เปนซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่มีโครงสรางแบบเรียงทับซอนหรือแบบสแต็ก (Stack) โดยใชลินุกซ เคอรเนล
(Linux Kernel) เปนพื้นฐานของระบบ และใชภาษา Java ในการพัฒนา มี Android SDK เปนเครื่องมือสำหรับ
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด อีกทีหนึ่ง
แอนดรอยด เริ่ ม พั ฒ นาเมื่ อ ป พ.ศ. 2550 โดยบริ ษั ท แอนดรอยด ร ว มกั บ Google จากนั้ น
เมื่อป พ.ศ. 2550 ไดมีการรวมมือกันกวา 30 บริษัทชั้นนำเพื่อพัฒนาระบบ โดยใชชื่อกลุมวา OHA (Open
Handset Alliance) โดยแบงออกเปนเวอรชั่น และมีชื่อเรียกแตละเวอรชั่นเปนชื่อขนมหวาน โดยเรียงลำดับ
ตามตัวอักษร ดังนี้
แอนดรอยด เวอรชั่น 1.0 ในรุนนี้ยังไมมีชื่อเลน (หากมีชื่อเลน
จะตองขึ้นตนดวยตัวอักษร A) ออกตัวเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
✪

แอนดรอยด เวอรชั่น 1.1 ในรุนนี้ยังไมมีชื่อเลน (หากมีชื่อเลนจะตองขึ้นตนดวยตัวอักษร B)
ออกตัวเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 เปนรุนที่พัฒนาแกไขบั๊กของเวอรชั่น 1.0 ติดตั้งอยูใน HTC Dream (G1)
✪

แอนดรอยด เวอรชั่น 1.5 ในรุนนี้มีชื่อเลนวา Cupcake ออกตัวเมื่อ
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552 เปนรุนที่ถูกนำมาผลิตเพื่อการคาอยางเต็มรูปแบบ และ
บริษัทที่นำมาใชในโทรศัพทของตนเองพรอมขายทั่วโลกคือ SAMSUNG โดยนำมา
ติดตั้งในเครื่อง Samsung i5700 Spica
✪
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แอนดรอยด เวอรชั่น 1.6 ในรุนนี้มีชื่อเลนวา Donut ออกตัวเมื่อวันที่
15 สิงหาคม พ.ศ. 2552 มีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเวอรชั่น 1.5 มีโทรศัพท
หลายรุนไดนำมาใช เชน Samsung i5700 Spica และไดจัดใหมีการอัพเกรดออนไลน
(Over The Air : OTA)
✪

แอนดรอยด เวอรชั่น 2.0 ในรุนนี้มีชื่อเลนวา Eclair ออกตัวเมื่อวันที่
26 ตุ ลาคม พ.ศ. 2552 โดยบริ ษั ท Motorola ได น ำเวอร ชั่ น นี้ ล งบนโทรศั พ ท
แบบสไลด ชื่อรุน Milestones ประเทศไทยไดนำวางขายผานเครือขาย True
✪

แอนดรอยด เวอรชั่น 2.2 ในรุนนี้มีชื่อเลนวา Froyo
ออกตัวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ติดตั้งในโทรศัพทรุน Google Nexus One
ซึ่งบริษัท Google มอบหมายใหทางบริษัท htc เปนโรงงานผลิต
✪

แอนดรอยด เวอรชั่น 2.3 ในรุนนี้มีชื่อเลนวา Gingerbread ออกตัวเมื่อวันที่
6 ธั นวาคม พ.ศ. 2553 เป น รุ น ที่ ถื อ ได ว า มี การนำมาใช ง านในโทรศั พ ท มื อ ถื อ มากที่ สุ ด
ความสามารถที่เพิ่มเขามาในเวอรชั่นนี้จะพิเศษที่ระบบการสื่อสารแบบใหมชื่อเรียกวา Near
Field Communication (NFC) เปนระบบการจายเงินผานโทรศัพทได โดยที่โทรศัพทตองมี
อุปกรณที่รองรับระบบ NFC ดวย เวอรชั่นนี้ไดถูกลงบนโทรศัพทของ Google เชน
เดิม เปนรุนที่ 2 ตอจาก Nexus One แตครั้งนี้ Google ใหบริษัท Samsung เปนผู
ผลิตใหและใชชื่อวา Google Nexus S
✪

แอนดรอยด เวอรชั่น 3.0 ในรุนนี้มีชื่อเลนวา Honeycomb
ออกตัวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ.2554 ระบบปฏิบัติการเวอรชั่นนี้
ถูกพัฒนาเพื่อใชกับ Tablet โดยเฉพาะ ถูกติดตั้งในแท็บเล็ต Motorola
ในรุน XOOM เปนรุนแรก
✪
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แอนดรอยด เวอรชั่น 4.0 ในรุนนี้มีชื่อเลนวา Ice Cream Sandwich ออกตัวเมื่อ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวอรชั่นนี้สามารถใชงานไดทั้งในโทรศัพทและแท็บเล็ต ทำใหบริษัท
ผูผลิตเตรียมอัพเกรดอุปกรณของตนเองเพื่อใหสามารถใชงานเวอรชั่นนี้ได
โทรศัพทรุนที่ไดรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการเวอรชั่นนี้ไดแก Google
Galaxy Nexus และแท็บเล็ตเครื่องแรกที่ไดรับการอัพเกรดเปน
เวอรชั่นนี้ไดแก Asus Transformer Prime
✪

✪
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แอนดรอยด เวอรชั่น 5.0 ในรุนนี้มีชื่อเลนวา Jelly Bean คาดวาจะออกตัวปลายป ค.ศ. 2012

การใชหนาจอสัมผัสของแท็บเล็ต
เนื่องจากคอมพิวเตอรแท็บเล็ต มุงใหมีการใชงานอุปกรณแบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง จึงออกแบบใหมีการ
รับคำสั่งและขอมูลตาง ๆ ผานหนาจอสัมผัส ผูใชจึงควรฝกฝนใหเกิดความชำนาญ ดังนี้
การแสดง
ทาทาง

การใชงาน
ในวินโดว

วิธีปฏิบัติ

การใชนิ้ว
แตะหนาจอ
เบา ๆ

การคลิกซาย
ดวยเมาส

การใชนิ้วแตะเบา ๆ บนหนาจอ
จะเปรียบเสมือนกับการคลิกซาย
ดวยเมาส และการแตะแบบถี่ ๆ
สองครั้งตรงหนาจอ เปรียบเสมือน
กับการใชเมาสดับเบิ้ลคลิก

การตวัดนิ้ว
ขึ้น/ลง หรือ
การตวัดนิ้ว
ไปมาซาย/ขวา
บนจอสกรีน

การใชเมาส
คลิกเลื่อนขึ้น/
เลื่อนลง หรือ
เลื่อนจากซาย/
ไปขวา

การตวัดนิ้วบนจอสกรีนขึ้น/ลง
จะเหมือนกับการใชเมาสคลิก
เพื่อเลื่อนเพจขึ้น/ลง
และการตวัดนิ้วไปมาซาย/ขวา
จะเปรียบเหมือนกับการเลื่อนเพจ
ไปมาซายขวา หรือเลื่อนไปหนา
ถัดไป

การใชนิ้วลาก

การคลิกแถบ
เมนูแลวลาก
ดวยเมาส

การใชนิ้วกดคางบริเวณแถบเมนู
ดานบนของหนาตางแลวลาก
จะเหมือนกับการใชเมาสคลิก
แลวลากหรือเคลื่อนยายหนาตาง
ไปในตำแหนงตาง ๆ ที่ตองการ

การรวบนิ้ว
เขาหากัน

การซูมออก

การรวบนิ้วชี้และนิ้วโปงเขาหากัน
จะหมายถึงการซูมภาพออก
และหมายถึงการยอขนาด
ของไอคอนใหเล็กลง

การกางนิ้ว
ออกจากกัน

การซูมเขา

การกางนิ้วชี้และนิ้วโปงออกจาก
กัน จะหมายถึงการซูมภาพเขา
และหมายถึงการขยายขนาด
ไอคอนใหใหญขึ้น

ภาพสาธิต
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รายละเอียดคุณลักษณะของแท็บเล็ต (Specification)
หนวยประมวลผล
ระบบปฏิบัติการ
จอแสดงผล
หนวยเก็บขอมูลภายใน
การดหนวยความจำ
เครือขายและการเชื่อมตอไรสาย
แบตเตอรี
กลอง
น้ำหนัก
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Cortex A8 1.0 GHz
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
7 นิ้ว / 16:9 / TFT / 1024x600 Pixel
NAND Flash 8 GB
สนับสนุน 32 GB Micro SD
WiFi 802.11b/g/n
Lithium Polymer 3600 mAh
ความละเอียด 2 ลาน Pixel
350 กรัม
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1. การตั้งคาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android Setting)
การเขาสูเมนู การตั้งคา (Setting) สามารถทำไดหลายวิธี แตในโอกาสนี้ขอแนะนำเพียงวิธีการเดียว
ดังนี้
✪ เลือก แหลงรวม Apps จากหนาหลัก สัญลักษณ ดังรูป
✪

เลือก เมนูการตั้งคา
เลือกการตั้งคา

1.1 การตั้งคา ระบบไรสายและเครือขาย
✪ เลือก Wi Fi แตะแลวเลื่อนจาก “ปด” ใหเปน “เปด”
แตะแลวเลื่อนจาก “ปด”
ใหเปน “เปด”
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เลือกสแกนเพื่อคนหาเครื่องสงสัญญาณ WiFi

เลือกเครื่องสง
สัญญาณ WiFi
ที่ตองการเชื่อมตอ

ในกรณีที่เครื่องสงสัญญาณ WiFi มีการปองกันการเขาใชงานไว จะปรากฏหนาตางให ใส
รหัสผาน ดังรูป แตถาหากไมมีการปองกันการเขาใชงานไว ก็สามารถเลือกเชื่อมตอไดเลย
✪

1. ใสรหัสผาน

2. เลือกเชื่อมตอ

36

1.2 การตั้งคา เมนู การใชขอมูล
เมนูการใชขอมูล คือ ฟงกชัน (Function) ที่ใชในการติดตามการใชขอมูล (Data) ของเรา โดยที่
ไมตองไปโหลด Apps เพิ่มเติมจากใน Market

สิ้นสุดรอบบิล

หนานี้จะบงบอกถึงปริมาณการใชงานของเรา
✪ ในสวนของกราฟจะแสดงการใชงานที่ผานมาของเรา ชวยประมาณการใชงานของเราจนถึง

ขอมูลมือถือ เปด/ปด คือเราสามารถเปด-ปด ขอมูลมือถือ จากตรงนี้ได
✪ ตั้ ง ค า ขี ด จำกั ด ของข อ มู ล มื อ ถื อ โดยสามารถ ตั้ ง ระดั บ ที่ เ มื่ อ ถึ ง ตรงนี้ แ ล ว จะหยุ ด
การใชขอมูลมือถือ โดยแตะใหปรากฏเครื่องหมาย ✓ กราฟดานลางจะแสดงเสนสีแดงขึ้นมาเปนขีดจำกัด
✪

1.3 การตั้งคาเสียง

การตั้งคาระดับเสียงเพลง วิดีโอ
การแจงเตือน การปลุก
การตั้งคาเสียงแบบเสียงเตือน
การตั้งคาเสียง
การสัมผัสจอภาพ
การตั้งคาเสียง
การล็อคหนาจอ

คูมืออบรมปฏิบัติการ บูรณาการใชคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
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1.4 การตั้งคา การแสดงผล

- ความสวาง : การปรับความสวางของจอภาพ
- วอลเปเปอร : การปรับเปลี่ยนภาพ วอลเปเปอร ตาง ๆ
- หมุนหนาจออัตโนมัติ : การล็อคการหมุนของจอภาพโดยอัตโนมัติ
- สลีป : การตั้งคาการปดจอภาพโดยอัตโนมัติ
- ขนาดอักษร : การปรับขนาดของตัวอักษร
- Screen Resolution : แสดงคาความละเอียดของจอภาพ
1.5 การตั้งคา ที่เก็บขอมูล
เมนู ที่เ ก็บ ขอ มูล คือ สว นที่ แสดง
พื้ น ที่ ใ นการจั ด เก็ บ ข อ มู ล ทั้ ง หมดของเครื่ อ ง
โดยจะแสดงรายละเอี ย ดว า ใช เ ก็ บ ข อ มู ล
ประเภทอะไรบาง เชน จัดเก็บแอปพลิเคชัน
ภาพ วิดีโอ ดาวนโหลดและพื้นที่วาง แบงออก
เปน 3 สวน คือ
- ที่เก็บขอมูลภายใน : แสดงพื้นที่
ทั้งหมด, พื้นที่แอปพลิเคชัน และพื้นที่วาง
- หนวยความจำ NAND FLASH :
แสดงพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่แอปพลิเคชัน ภาพ
วิดีโอ ดาวนโหลด และพื้นที่วาง
- หน ว ยความจำการ ด SD :
สำหรับการยกเลิกการเชื่อมตอการด SD และ
การลบขอมูลใน การด SD
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1.6 การตั้งคา แบตเตอรี
เปนสวนแสดงสถานะของ แบตเตอรี เชน เปอรเซ็นตแบตเตอรีที่ยังคงเหลือ, แบตเตอรีสามารถ
ใชงานไดอีกกี่ชั่วโมง เปนตน

1.7 การจัดการ แอปพลิเคชัน
เมนูนี้เปนสวนสำหรับแสดงแอปพลิเคชันทั้งหมดที่มีอยู ในเครื่อง แอปพลิเคชันที่กำลังใชงาน
แอปพลิเคชันที่มาจากการดาวนโหลด รวมถึงการจัดการแอปพลิเคชัน เชน การยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน
การหยุดการทำงาน การยายแอปพลิเคชันไปยังการด SD เปนตน
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1.8 การตั้งคา บัญชีและการซิงค
บัญชีและการซิงค คือ บัญชีผูใชงานสำหรับการเชื่อมโยงการใชงานแอปพลิเคชันตาง ๆ เชน
Market (Play store), Face book, Gmail เปนตน ผูใช Android ไมวาจะเครื่องรุนไหน ยี่หออะไรก็ตามจำเปนตอง
มี e-mail ของ Gmail เพราะ Gmail หนึ่งบัญชี ใหความครอบคลุมการใชงาน Android ไดสมบูรณ
สำหรับเพิ่ม เพิ่มบัญชี

แตะแลวเลื่อน เพื่อเปด-ปด
บัญชีและการซิงค

1.9 การตั้งคา บริการแจงตำแหนง
- บริการแสดงตำแหนงของ Google เปนบริการของ Google ที่ใชคำนวณตำแหนงภูมิศาสตร
ขอมูลตำแหนงโดยประมาณจาก Google
- ดาวเทียม GPS คือ ระบบในการบงบอกตำแหนงของผูใชตาง ๆ พรอมกับการบริการเพื่อ
สนองตอบความตองการของผูใช เชน การคนหาสถานที่ การติดตามเครื่องเมื่อเกิดการสูญหาย เปนตน
- ตำแหนงและ Google เปนอีกบริการหนึ่งของ Google คือ การคนหาขอมูลตาง ๆ เชน แผนที่
สถานที่ โดยการอางอิงตำแหนงที่เราอยู
แตะเลือกเครื่องหมาย ✓
เพื่อเปดใชบริการ
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1.10 การตั้งคา ความปลอดภัย
- ล็อกหนาจอ : รูปแบบในการล็อกหนาจอ เชน เลื่อน
Face Unlock รูปแบบ PIN และรหัสผาน
- ขอมูลเจาของ : แสดงขอมูลเจาของเมื่อล็อกหนาจอ
- เขารหัสแท็บเล็ต : ใช PIN หรือรหัสผานที่เปนตัวเลข
เพื่อถอดรหัสแท็บเล็ตทุกครั้งที่เปดเครื่อง
- กำหนดใหเห็นรหัสผานได : แตะเลือก ✓ เมื่อตองการ
ใหมองเห็นรหัสผาน
- โปรแกรมควบคุ ม อุ ป กรณ : ดู ห รื อ ป ด การใช ง าน
ผูดูแลอุปกรณ
- ไมรูจักที่มา : แตะเลือก ✓ เพื่ออนุญาตใหติดตั้ง
แอปพลิเคชันที่ไมไดมาจาก Market
- modify the password for apk installer : แกไขรหัส
ผานในการติดตั้งแอปพลิเคชันจากไฟล apk
- apk installer disable : ในกรณี ที่ มี การกำหนด
รหัสผานในการติดตั้งแอปพลิเคชันจากไฟล apk ตองใสรหัสผาน
ใหถูกตองจึงจะติดตั้งแอปพลิเคชันจากไฟล apk ได
- Make passwords visible : ทำใหมองเห็นรหัสผาน
เปนตัวอักษร
- Unknown sources : อนุญาตใหติดตั้ง Apps ที่ไมได
มาจาก Market
1.11 การตั้งคา ภาษาและการปอนขอมูล
- ภาษา : การเลือกภาษาที่ใชในการแสดงผล มีใหเลือก
3 ภาษา คือ อังกฤษ ไทย และจีน
- การแกไขตัวสะกด : ตั้งคาการแกไขตัวสะกด
- พจนานุกรมสวนตัว : กำหนดศัพทสวนตัว
- ค า เริ่ ม ต น : ตั้ ง ค า การใช ง าน คี ย บ อร ด สำหรั บ
ใชเปนคาเริ่มตน
- คนหาดวยเสียง : ตั้งคาการคนหาดวยเสียง
- เอาทพุทการอานออกเสียง : ตั้งคาการอานออกเสียง
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1.12 การตั้งคา การสำรองขอมูลและการรีเซ็ต
- สำรองขอมูลของฉัน : เปนเมนูสำหรับใชในการสำรองขอมูล ผานทางบริการของ Google

แตะเลือกเครื่องหมาย ✓
เพื่อเปดใชบริการ

- รีเซ็ตขอมูลเปนคาเริ่มตน : เปนเมนูสำหรับการรีเซ็ตคาตาง ๆ ของ แท็บเล็ต ใหกลับไปเปน
คาเดิมที่มาจากโรงงาน รวมถึงแอปพลิเคชันที่มีการติดตั้งเพิ่มเติมก็จะหายไปทั้งหมด คงเหลือเพียงแอปพลิเคชัน
ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน หรือพูดงาย ๆ วา แท็บเล็ตจะกลับไปอยู ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่ออกจากโรงงาน
โดยมีวิธีการ ดังนี้
1. แตะเลือก รีเซ็ตขอมูลเปนคาเริ่มตน

เลือกรีเซ็ตขอมูล
เปนคาเริ่มตน
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2. แตะเลือก รีเซ็ตแท็บเล็ต

เลือก รีเซ็ตแท็บเล็ต

3. แตะเลื อ ก ลบทุ ก อย า ง หลั ง จากนั้ น ให ร อสั ก ครู แท็ บ เล็ ต จะทำการ restart ตั ว เอง
ก็เปนอันเสร็จเรียบรอย เราจะไดแท็บเล็ตที่อยูในสภาพเหมือนกับครั้งแรกที่ออกจากโรงงาน

เลือก ลบทุกอยาง
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1.13 การตั้งคา เวลาและวันที่
ตั้งคาวันที่และเวลา
โดยอัตโนมัติ
ตั้งวันที่
ตั้งเวลา
เลือกเขตเวลา
เลือกใชแบบ
24 ชั่วโมง
ตั้งคารูปแบบวันที่

- การตั้งวันที่ ใหแตะเลือก เมนู ตั้งวันที่ (กอนตั้งวันที่ตองเอาเครื่องหมาย ✓ ในเมนูวันที่
และเวลาโดยอัตโนมัติออกกอน) เมื่อ ตั้ง วัน เดือน ป เสร็จแลว ใหแตะเลือก ตั้งคา ก็เปนอันเสร็จ

แตะเพื่อตั้งวัน เดือน ป

แตะเพื่อตั้งวัน เดือน ป

เสร็จแลว แตะเลือก ตั้งคา
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- การตั้ ง เวลา ให แ ตะเลื อ ก ตั้ ง เวลา (ก อ นตั้ ง เวลาต อ งเอาเครื่ อ งหมาย
และเวลาโดยอัตโนมัติออกกอน) เมื่อ ตั้งคาเวลา เสร็จแลว ใหแตะเลือก ตั้งคา ก็เปนอันเสร็จ

✓

ในเมนู วั น ที่

แตะเพื่อตั้งคาเวลา

- ตั้งรูปแบบวันที่ แตะเลือกรูปแบบวันที่ ที่ตองการ

เลือกรูปแบบวันที่
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1.14 การตั้งคา การเขาถึง
เมนู การเขาถึง (Accessibility) คือ ฟเจอรสำหรับผูพิการโดยเฉพาะทางสายตา เพื่อใหกลุมคน
เหลานี้สามารถปรับตัวในการใช แท็บเล็ต ไดคลองตัวยิ่งขึ้น โดยฟเจอรดังกลาวนี้จะทำหนาที่ออกเสียงอาน
ตัวอักษรตาง ๆ ที่ผูใชลากนิ้วผาน ไมวาจะเปนไอคอน ชื่อคนหรือชื่อ Apps เมื่อนิ้วไปสัมผัสยังไอคอนที่ตองการ
ก็เพียงยกนิ้วขึ้นเล็กนอย แลวสัมผัสลงไปอีกครั้ง Apps โดยจะออกเสียงเปนภาษาอังกฤษเปนหลัก

1.15 การตั้งคา เกี่ยวกับแท็บเล็ต
เกี่ยวกับแท็บเล็ต คือ เมนูสำหรับตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ แท็บเล็ต ในสวนตาง ๆ เชน สถานะ
ของแบตเตอรี เครือขาย, หมายเลขรุน, เวอรชั่นของ Android, เวอรชั่นเคอรเนล เปนตน
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1. เบื้องตนกับโปรแกรมประยุกต
โปรแกรมประยุกต (Application Software) ในปจจุบันเรียกกันสั้น ๆ วา “แอป” (Apps) คือ ซอฟตแวร
ประเภทหนึ่งสำหรับใชงานสำหรับงานเฉพาะทาง ซึ่งแตกตางกับซอฟตแวรประเภทอื่น เชน ระบบปฏิบัติการ
หรือเรียกยอ ๆ วา OS (Operating System) เชน Microsoft Windows, Linux, Mac OS ที่ใชสำหรับรับรอง
การทำงานหลายดาน โดยไมจำเพาะเจาะจง
ตัวอยางโปรแกรมประยุกต
โปรแกรมสำหรับการใชงานอินเทอรเน็ต เชน อินเทอรเน็ตเอกซพลอเรอร ไฟรฟอกซ โอเปรา

โปรแกรมเลนเพลงตาง ๆ เชน

วินแอมป (Winamp)

วินโดวสมีเดียเพลเยอร (Windows Media Player)

ไอทูนส (iTunes)
คูมืออบรมปฏิบัติการ บูรณาการใชคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
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โปรแกรมสำนักงาน เชน

ไมโครซอฟท ออฟฟศ

โอเพนออฟฟศ (OpenOffice)

นีโอออฟฟศ (NeoOffice)
โปรแกรมอื่น ๆ เชน ออโตแคด (AutoCAD) โปรแกรมชุดตาง ๆ ของ อะโดบี (Adobe Creative Suite)

ออโตแคด (AutoCAD)
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อะโดบี (Adobe Creative Suite)

1.1 ทำความรูจักกับแอนดรอยด (Android)
แอนดรอยด (Android) คือ ระบบปฏิบัติการ (OS) หรือแพลตฟอรม ที่จะใชควบคุมการทำงาน
บนอุปกรณอิเล็คทรอนิกสตาง ๆ สำหรับโทรศัพทมือถือ และอุปกรณพกพา โดยมี กูเกิล อิงก ที-โมบาย เอชทีซี
ควอลคอมม โมโตโรลา และบริษัทชั้นนำอีกมากมายรวมพัฒนาโปรเจ็กต แอนดรอยด ผานกลุมพันธมิตร
เครื่องมือสื่อสารระบบเปด (Open Handset Alliance) ซึ่งเปนกลุมพันธมิตรชั้นนำระดับนานาชาติดานเทคโนโลยี
และเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ แอนดรอยด (Android) ประกอบดวยระบบปฏิบัติการ ไลบรารี เฟรมเวิรค และ
ซอฟตแวรอื่น ๆ ที่จำเปนในการพัฒนา เทียบเทากับ Windows Moble, Palm OS, Symbian, OpenMoko
และ Maemo ของโนเกีย โดยใชองคประกอบที่เปนโอเพนซอรสหลายอยาง เชน Linux Kernel, SSL, OpenGL,
FreeType, SQLite, WebKit และเขียนไลบรารีเฟรมเวิรคของตัวเองเพิ่มเติม ซึ่งทั้งหมดจะเปนโอเพนซอรส
ความร ว มมื อ มี เ ป า หมายในการส ง เสริ ม นวั ต กรรมบนเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารเพื่ อ ให ไ ด รั บ ประสบการณ
ที่เหนือกวาแพลตฟอรมโมบายทั่วไปที่มีอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ การนำเสนอมิติใหมของแพลตฟอรมระบบเปดใหแก
นักพัฒนาจะทำใหกลุมคนเหลานี้ทำงานรวมกันไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแอนดรอยด (Android) จะชวยเรง
และผลักดันบริการระบบสื่อสารรูปแบบใหมไปสูผูบริโภคไดอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน
ประเภทของชุดซอฟทแวร เนื่องจากแอนดรอยด (Android) เปดใหนักพัฒนาเขาไปชมรหัสตนฉบับได
ทำใหมีผูพัฒนาจากหลายฝายนำเอารหัสตนฉบับมาปรับแตง และสรางแอนดรอยดในแบบฉบับของตนเองขึ้น
สามารถแบงประเภทของแอนดรอยดออกไดเปน 3 ประเภท ดังตอไปนี้
1. Android Open Source Project (AOSP) เปนแอนดรอยดประเภทแรกที่กูเกิลเปดใหสามารถนำ
ตนฉบับแบบเปด ไปติดตั้งและใชงานในอุปกรณตาง ๆ ไดโดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ
2. Open Handset Mobile (OHM) เปนแอนดรอยดที่ไดรับการพัฒนารวมกับกลุมบริษัทผูผลิตอุปกรณ
พกพา ที่เขารวมกับกูเกิลในนาม Open Handset Alliances (OHA) บริษัทเหลานี้จะพัฒนาแอนดรอยดในแบบ
ฉบับของตนออกมา โดยรูปรางหนาตา การแสดงผล และฟงคชั่นการใชงาน จะมีความเปนเอกลักษณ และมี
ลิขสิทธิ์เปนของตน พรอมไดรับสิทธิ์ในการมีบริการเสริมตาง ๆ จากกูเกิล ที่เรียกวา Google Mobile Service
(GMS) ซึ่งเปนบริการเสริมที่ทำใหแอนดรอยดมีประสิทธิภาพ เปนไปตามจุดประสงคของแอนดรอยด แตการจะได
มาซึ่ง GMS นั้น ผูผลิตจะตองทำการทดสอบระบบ และขออนุญาตกับทางกูเกิลกอน จึงจะนำเครื่องออกสูตลาดได
3. Cooking หรือ Customize เปนแอนดรอยดที่นักพัฒนานำเอารหัสตนฉบับจากแหลงตาง ๆ
มาปรับแตงในแบบฉบับของตนเอง โดยจะตองทำการปลดลอคสิทธิ์การใชงานอุปกรณ หรือ Unlock เครื่องกอน
จึงจะสามารถติดตั้งได แอนดรอยดประเภทนี้ถือเปนประเภทที่มีความสามารถมากที่สุดเทาที่อุปกรณเครื่องนั้น ๆ
จะรองรับได เนื่องจากไดรับการปรับแตงใหเขากับอุปกรณนั้น ๆ จากผูใชงานจริง
สรุป แอนดรอยด (Android) คือ software ที่ติดตอกับ Hardware ทุกชิ้น และยังทำหนาที่ควบคุม
การทำงานทุกอยางใหทำงานรวมกันได เชน ทำใหฟงเพลงพรอมกับเปดเว็บไซตได หรือทำใหรับ sms พรอมกับ
พิมพ e-Mail ไดดวย โดย Android ยังเอื้อการทำงานหลายสวนไปใหกับคนที่ชอบสรางโปรแกรม ในปจจุบันพบวา
ผูใชหรือผูสนใจหลายคนเริ่มเขียนโปรแกรมเพื่อใชงานบนแอนดรอยด (Android) และการเขียนโปรแกรมสำหรับ
ในเชิงพานิชยบนแอนดรอยด (Android) ซึ่งจุดนี้ทำใหแอนดรอยด (Android) มีแอปพลิเคชัน (Application)
ที่ ท ำงานได ห ลากหลายเหมื อ นกั บ คอมพิ ว เตอร ที่ ใ ช ง านทั่ ว ไป ซึ่ ง ผู ใ ช ส ามารถดู ห นั ง ฟ ง เพลง เล น เกมส
ทอง internet, chat กับเพื่อน comment, hi5, facebook, twitter, ใชเปนเครื่องคิดเลข ปฏิทิน ในบางรุนสามารถ
เปนเข็มทิศ เปนแผนที่ เปน GPS และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งในอนาคตคาดวาจะมีแอปพลิเคชัน (Applications)
ใหม ๆ ที่เขามามีบทบาทและรองรับความตองการในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น
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1.2 แอปพลิเคชันประเภทเครื่องมือ (Utilities Apps)
1)

Barcode Scanner for Android : ใชสแกน บารโคด (Barcode)

2)
AppBrain : สำหรับการติดตั้งโปรแกรมในแอนดรอยด (Android) ซึ่งจะชวยใหเรา
สามารถติดตั้งโปรแกรมตาง ๆ ไดงายขึ้น

3)
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Astro File Manager for Android : จัดการไฟลบน แอนดรอยด (Android )

4)

Advanced Task Killer Free for Android : ไวจัดการโปรเซสตาง ๆ

5)

Quick Uninstaller for Android : จัดการเอา Apps ออกจาก แอนดรอยด (Android )

6)

Apps to SD Card เปนตัวชวยยายโปรแกรมไปเก็บไวใน SD Card
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7)
Air Droid : เปน Apps ที่อนุญาตใหบุคคลอื่นใหสามารถเขาถึงขอมูลของแท็บเล็ต
เพื่อจัดการขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปน ขอมูลในสวนของ Application / Contact / SMS / Transfer Data /
MUSIC / VDO / และอื่น ๆ

8)
AVG Antivirus Free : เปน Apps ประเภทตรวจจับหรือหาสิ่งแปลกปลอมที่จะเขา
มาทำใหแท็บเล็ตทำงานผิดปกติจากที่ควรจะเปน
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9)
Adobe Reader : เป น Apps สำหรั บ อ า นไฟล เ อกสาร ที่ มี นามสกุ ล เป น .pdf
(ซึ่งมักเปนไฟลเอกสาร คูมือ ประกาศ เปนตน)

10)
AndroZip File Manager เปน Apps สำหรับจัดการไฟล ประเภทบีบอัด AndroZip
จะชวยคัดลอก ลบ ยาย การคนหาและจัดระเบียบไฟลตาง ๆ เชน เพลง ภาพ และโฟลเดอรเชนเดียวกับ
การบีบอัดไฟลบนเครื่องคอมพิวเตอร รองรับและสนับสนุนไฟลประเภทเขารหัส, RAR, TAR, GZIP และ bzip2
ตัวจัดการไฟล นอกจากนี้ยังสามารถสงไฟล ใหผูอื่นได เชน ผานทางอีเมล
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1.3 โปรแกรมประเภทสรางชิ้นงาน (Productivity Apps)
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1)

Quickoffice Pro HD : โปรแกรมจัดการไฟลประเภท Office ตาง ๆ

2)

Astrid for Android : โปรแกรมจัดบันทึก todo & task

3)

Documents to Go for Android : โปรแกรมจัดการไฟลประเภท Office ตาง ๆ

1.4 แอปพลิเคชันประเภทการติดตอสื่อสาร (Communication Apps)
1)
Facebook : เปนบริการบนอินเทอรเน็ตบริการหนึ่ง ที่จะทำใหผู ใชสามารถติดตอ
สื่อสารและรวมทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือหลาย ๆ กิจกรรมกับผูใช Facebook คนอื่น ๆ

2)
Twitter : เปนบริการเครือขายสังคมออนไลนจำพวกไมโครบล็อก โดยผูใชสามารถ
สงขอความยาวไมเกิน 140 ตัวอักษร

3)
eBuddy Messenger : เปนแชท All in one คือ สามารถคุยกับเพื่อนไดหลาย Account
เชน MSN, Facebook, Yahoo, AIM, ICQ, GTalk, MySpace และ Hyves สามารถคุยเปนกลุมและมีอีโมชั่น
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4)
LINE : ใชงานในเรื่อง Chat และโทรศัพทผาน Internet ไดใน Apps เดียวกันรวมทั้งยัง
มี EMOJI ,Stickers, Emoticons รวมอยูใน Apps ดวย

5)
Viber Free Calls & Messages แชทผานขอความและคุยโทรศัพทไดฟรีผาน 3G/WiFi
จุดเดนของ Apps นี้คือ “โทรฟรี” คุยกันสด ๆ เหมือนคุยโทรศัพทไดทั่วโลก

1.5 แอปพลิเคชันประเภทดนตรีและการถายภาพ (Music and Photos Apps)
1)
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Slacker Radio : ฟงเพลงออนไลน

2)

Vignette : กลองถายภาพความสามารถสูง

3)

PicSay : แตงภาพ ใสกราฟกเพิ่ม

1.6 แอปพลิเคชันประเภทรานอาหารและการทองเที่ยว (Dining and Travel Apps)
1)
Sygic: GPS Navigation App Navigation : เปน Apps ที่ใชนำทางแบบครบวงจร
ที่มีแผนที่ประเทศไทยและประเทศใกลเคียงอยูในตัว
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2)

Thailand Flag LWP : รวมภาพถายหลายมุมมองของประเทศไทย

3)

Thailand Travel Guide : โปรแกรมคนหาสถานที่ ทองเที่ยว

1.7 แอปพลิเคชันประเภทเรียนรูอยางมีความสุข (Edutainment Apps)
1)
Picsart kids : เปน Apps เกี่ยวกับการลงสี ในรูปภาพโดยจะมีโครงรางตัวการตูน
ใหมากอน เด็กสามารถที่จะแตงเติ่มสีลงบนภาพไดตามความตองการ

2)
Thai Dict : เป น Apps เกี่ ย วกั บ ค น หาคำศั พ ท แ ละแปลภาษาได อ ย า งรวดเร็ ว
แมจะไมไดตอ Internet โดยสามารถแปลเปนไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทย ปจจุบัน Apps นี้ มีกวา 200,000
รายการคำศัพท

3)
Kid Musical Toys : เปน Apps เกี่ยวกับกิจกรรมดานดนตรี เปนภาพของเลนที่นารัก
ซึ่งมีความงายโดยที่เด็กจะเลนดนตรีและปฏิบัติตามจังหวะดวยการเขยาหรือสัมผัส เปน Apps ที่สนุกและเด็ก
สามารถเรียนรูเสียงของเครื่องดนตรีตาง ๆ ดวยความสนุกสนาน
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1.8 แอปพลิเคชันประเภทเกมการศึกษา (Games Apps)
เกมการเรียนรูในกลุมวิชาคณิตศาสตร
1)
Kid Math : เกมชวยใหเด็กที่เลนเกมจะเรียนรูไดอยางรวดเร็วในเรื่องการ บวก ลบ คูณ หาร
การเปรียบเทียบเศษสวน เกมนี้เปนเกมคณิตศาสตร เหมาะสำหรับการฝกทักษะทางดานการคิด โดยคำถาม
จะถูกสรางขึ้นแบบไดนามิก คือ ผูเลนจะไดรับคำถามใหมทุกครั้งที่เลนเกมในแตละครั้ง เกมนี้มี 8 ระดับและ
เกมจะเริ่มยากขึ้นเมื่อผานระดับ 4 เปน 5 ระดับซึ่งเนื้อหาจะเปนการเปรียบเทียบเศษสวน

2)
Kids Numbers and Math Free : เกมนี้เหมาะสำหรับเด็กวัยอนุบาลขึ้นไปที่จะเรียนรู
และสรางตัวเลขทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร โดยจะเนนรูปภาพในการดำเนินเรื่อง เนนการเรียนรูการนับจำนวน
ดวยรูปภาพ สื่อสารดวยรูปภาพ เนนทักษะการบวก ลบ
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3)
Kid Maths Lite : Kid Maths Lite เปน Apps ที่ดีเหมาะสำหรับเด็กวัยอนุบาลขึ้นไป
เหมาะที่จะเรียนรูเกี่ยวกับตัวเลขและการนับ เด็กสามารถทำกิจกรรมตอไปนี้
- เรียนรูจำนวนและสามารถเลือกจากโหมดการเลนบนปุมกอนหนาและถัดไป
- การนับและบอกจำนวน
- คนหาจำนวนที่ขาดหายไป
- คนหาหมายเลขที่ใหญกวา
- คนหาจำนวนนอย
- เรียนรูชื่อจำนวน
สามารถค น เนื้ อ หาที่ ต รงกั บ ความต อ งในการเล น เนื้ อ หาของเกมสนุ ก เด็ ก ได วาดและเรี ย นรู
ฝกการวาดหมายเลขภายในลายฉลุดวยสีที่เด็กเลือกเอง

4)
นับเลขไทย Thai Number 1 to 10 : Count Number from 1 to 10 in Thai Language
เปนเกมฝกนับเลขไทยงาย ๆ ตั้งแต 1 ถึง 10 มีภาพและเสียงประกอบ เหมาะสำหรับเด็กชั้นอนุบาลและ
ประถมศึกษาปที่ 1
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5)
Baby learns numbers : Apps นี้ จะเหมาะกับ
เด็กชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 1 เปนเกมที่ใชตัวการตูนเปนตัวละครนำ
ในการเล น เกมบนชายหาดที่ น า รั ก โดยนั บ ตั ว เลขจากการตกปลาทะเล
แขวนบนเสาไมไผ Baby learns numbers เปนเกมที่เนนการนับจำนวน
เด็กสามารถเขาใจตัวเลข และสามารถเลนเกม เพื่อสงเสริมการสื่อสาร
ระหวางผูปกครองเด็ก และตัวเด็กจะไดรับความรูจากตัวการตูนในฉาก
การตกปลา โดยระบบจะใหปลาแสดงจำนวนที่เหมาะสมและชนิดของปลา
รวมกับการพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ

เกมการเรียนรูในกลุมวิชาภาษาไทย
1)
เกม Thai Script : เปน Apps ฟรี ที่จะชวยใหนักเรียนสามารถฝกออกเสียงพยัญชนะ สระ
และเลขไทยไดอยางถูกตอง และยังสามารถฝกเขียนพยัญชนะ สระ และเลขไทย

2)
Thai Alphabet ฝ ก ท อ ง ก-ฮ :
เปน Apps สำหรับ ฝกทอง กขค ตั้งแต ก-ฮ แบบงาย ๆ
ก เอย ก ไก สำหรับเด็กเล็ก หรือระดับอนุบาลถึง ป.1
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3)
KorKai : เปน Apps ตัวอักษรภาษาไทยสำหรับเด็กเรียนรู
ภาษาไทยเปนเอกลักษณและสวยงาม มีตัวอักษรภาษาไทยสำหรับเด็ก ซึ่ง Apps นี้
จะชวยใหเด็กเรียนรูและจดจำตัวอักษรภาษาไทยไดงายขึ้นและเร็วขึ้น

เกมการเรียนรูในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1)
Animal Paradise : เปนเกมที่สามารถดาวนโหลดไดฟรี ซึ่งเปนเกมที่จะฝกใหนักเรียน
ไดรูจักสัตวเปนภาษาอังกฤษและสามารถฝกออกเสียงตามได นักเรียนจะไดเรียนรูจักคำศัพทภาษาอังกฤษที่เปน
คำศัพทเกี่ยวกับสัตวชนิดตาง ๆ

2)
Kids ABC Letters Free : เปน Apps สำหรับออกเสียง ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับเด็ก
ที่มีอายุตั้งแต 2-7 ขวบ โดยมีการใชภาพการตูนในการเรียน
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3)
Kids Reading (Preschool) Free : เปน Apps ที่เกี่ยวกับการอานสำหรับเด็กเปนเกม
ที่เด็กจะฝกเสียงผสมกันในรูปแบบอานและสะกดคำ ที่ทำทั้งหมดขึ้นเพียงสามตัวอักษร เชน สุนัข หนู หมูู

4)
123s ABCs Handwriting Fun SET1 : เปน Apps ที่ใชสำหรับฝกทักษะการเขียนตัวอักษร
ตามตัวอักษรที่กำหนด

5)
ABC Flash Cards for Kids :
เป น Apps เด็ ก จะเกิ ด ความสนุ ก และใช ง านง า ยด ว ย
เครื่องมือการเรียนการสอนนี้ แฟลชการดตัวอักษรชวย
ใหเด็กพัฒนาความจำและทักษะการฟง เด็กจะไดรับทราบ
การออกเสียง และจะสามารถแตะที่ตัวอักษรเพื่อทำให
เกิดเสียงได
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ในการใชงานแท็บเล็ต ที่มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android OS) นั้น Apps ใน Play Store
มีเลือกใชงานอยูมากมาย มีทั้งตองเสียเงินซื้อ และที่เปนของฟรี สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือก Apps มาใชนั้น
ผูสอนควรเลือก Apps ที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่จะสอน ความสามารถ และวัยของผูเรียน เพราะผลที่เกิด
ตามมาจากการใช Apps ตาง ๆ นั้น ผูเรียนจะจดจำสิ่งที่ไดเรียนรูจาก Apps ไป ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนอาจมี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเชน การเรียนรู การเคลื่อนไหว การพัฒนาการทางดานสมองที่ดีขึ้น หรืออาจสงผล
ในดานลบ หากผูสอนขาดการควบคุมและกำกับดูแล ดังนั้นการเลือกใช Apps เปนสิ่งที่สำคัญ ที่ครูผูสอนควรให
ความสำคัญในลำดับตน ๆ ของการเรียนการสอน
2. การติดตั้งแอปพลิเคชันลงในแท็บเล็ตและถอนการติดตั้ง
การติดตั้งแอปพลิเคชัน ลงในแท็บเล็ตสามารถแบงวิธีการติดตั้ง Apps ออกเปน 2 วิธี คือ
1. การติดตั้ง Apps จาก market หรือ Play Store ซึ่งขั้นตอนนี้มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากผาน
การคัดกรองมาแลวเปนอยางดี จาก Google โดยการติดตั้งวิธีนี้มีทั้งฟรี และเสียเงิน ขึ้นอยูกับผูใชวาตองการจะใช
Apps แบบใดเพื่อความเหมาะสมกับการใชงาน การติดตั้งจะตองมีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
2. การติดตั้ง Apps จากแหลงขอมูลภายนอกโดยผานชองทางตาง ๆ เชน USB SDCard แฟลชไดรฟ
โดยใชไฟล .apk สามารถติดตั้งไดโดยไมตองผาน market หรือ Play Store และไมตองเชื่อมตอกับระบบ
อินเทอรเน็ต
วิธีการการติดตั้งแอปพลิเคชัน จากแหลงขอมูลภายนอกโดยใชไฟล .apk
ดังที่กลาวมาแลววาการติดตั้ง Apps ตาง ๆ ลงในแท็บเล็ต จะตองติดตั้งผาน market หรือ Play Store
ซึ่งแอนดรอยดที่รองรับ GMS (Google Mobile Service) Certified และมี Google Apps สามารถจะติดตั้งได
ในทุกเครื่อง ในบางเครื่องที่มีราคาถูกหรือไมมีระบบการเชื่อมตอจากระบบอินเทอรเน็ตจากภายนอก เชน WiFi
ซึ่งแท็บเล็ต ประเภทหลังนี้อาจไมสามารถติดตั้ง Apps ผานระบบ market หรือ Play Store ได ดังนั้นขอดีอีก
ประการหนึ่งของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android OS) คือตัวของระบบปฏิบัติการยอมใหติดตั้ง Apps
ไดโดยที่ไมตองผาน market หรือ Play Store โดยใชไฟลที่มีนามสกุลเปน .apk
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ขอดีของการติดตั้งแอปพลิเคชัน จากไฟล .apk ก็คือ
1. เครื่องที่ไมมี GMS (Google Mobile Service) จะสามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน (Apps) ได
2. สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน (Apps) แบบ offline ได นั่นคือไมตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพียงแคมี
ไฟล .apk เก็บไวในแท็บเล็ต
3. สามารถติ ด ตั้ ง แอปพลิ เ คชั น (Apps) ได โ ดยไม ต อ งผ า นการคั ด กรองจาก permission เช น
แอปพลิเคชันบางตัวที่กำหนด permission วาตองมี phone เชน facebook for android เปนตน
ขอเสียของการติดตั้งแอปพลิเคชัน จากไฟล .apk ก็คือ
1. จะไมสามารถ Update Apps ที่ติดตั้งจากไฟล .apk ได ตองลงใหมจาก market หรือ Play Store
เทานั้น
2. ไมมีการคัดกรองจาก permission ทำใหไมอาจทราบไดวา Apps ที่ลงจะสมบูรณหรือไม
สำหรับผูที่ตองการจะติดตั้ง Apps ที่อยูนอกเหนือจากใน market หรือ Play Store สามารถทำได
โดยไมจำเปนจะตอง Root หรือ Jailbreak ใด ๆ ทั้งสิ้น มีขั้นตอนดังนี้
(Main)
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1. ตองอนุญาตใหแท็บเล็ตสามารถติดตั้ง Apps จากภายนอกได โดยเริ่มจาก Apps

หนาหลัก

2. เลื่อนหา Apps ที่ชื่อ การตั้งคา

3. หนาจอสำหรับตั้งคา (Setting)
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4. เลือกที่ ความปลอดภัย
Market

- แตะเลือกเครื่องหมาย

✓

ที่เมนู “ไมรูจักที่มา” เพื่ออนุญาตใหติดตั้ง Apps ที่ ไม ไดมาจาก

- แตะเลือก apk installer disable เพื่อเปดฟงกชันการติดตั้ง Apps

แตะเลือกเครื่องหมาย ✓
ที่เมนู “ไมรูจักที่มา”

แตะเลือก apk installer disable

หลั ง จากที่ ตั้ ง ค า ในหน า นี้ เ สร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว แท็ บ เล็ ต ก็ พ ร อ มที่ จ ะรั บ การติ ด ตั้ ง ไฟล .apk
ที่มาจากแหลงขอมูลอื่น ๆ ลงมาในเครื่องไดตลอด
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ขั้นตอนการติดตั้งไฟล .apk ลงในแท็บเล็ต
1. เริ่มตนจากหนาหลัก (Home) เลือกที่ Apps
2. เลือกที่ เครื่องการติดตั้ง

3. จะปรากฏหนาตางของ Apps เครื่องการติดตั้ง ดังรูป ใหแตะเลือกเมนู ติดตั้ง
แตะเลือกเมนู ติดตั้ง

4. ในตัวอยางนี้เปนการติดตั้งไฟล .apk จากหนวยความจำภายใน ในที่นี้จะเลือกติดตั้ง
Apps ที่ชื่อวา Adobe Flash Player 11.1

แตะเลือกเมนู หนวยความจำภายใน
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5. จะปรากฏรายชื่อ Apps ตาง ๆ ที่เปนไฟล .apk อยูทางขวามือ ใหทำการแตะเลือก Apps
ที่ตองการติดตั้ง

แตะเลือก Apps

6. จะปรากฏหนาตาง แจงขอมูลวา “คุณตองการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้หรือไม” ถาตองการติดตั้ง
ใหแตะเลือก ติดตั้ง

แตะเลือก ติดตั้ง

7. เมื่อติดตั้ง Apps เสร็จ จะปรากฏหนาตาง แจงขอมูลวา “ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้แลว” ใหแตะเลือก
เสร็จสิ้นหรือเปด การติดตั้ง Apps ก็เปนอันเสร็จสิ้น

แตะเลือก เสร็จสิ้นหรือเปด
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ขั้นตอนการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน (Uninstall Apps) ในแท็บเล็ต
1. เริ่มตนจากหนาหลัก (Home) เลือกที่ Apps
2. เลือกที่ การตั้งคา

3. แตะเลือกที่ Apps
จะปรากฏรายชื่อ Apps ที่อยูในเครื่องแท็บเล็ต
ใหทำการแตะเลือก Apps ที่ตองการจะถอนการติดตั้งหรือลบออกจากเครื่องแท็บเล็ต

แตะเลือก Apps
ที่ตองการจะถอนการติดตั้ง

4. แตะเลือก ถอนการติดตั้ง

แตะเลือก ถอนการติดตั้ง
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6. แตะเลือกตกลง เพื่อยืนยันการถอนการติดตั้ง Apps

แตะเลือก ตกลง

7. การถอนการติดตั้ง Apps เสร็จสมบูรณ เลือกที่ปุม ตกลง

แตะเลือก ตกลง

72

„∫§«“¡√Ÿâ∑’Ë 2.4
°“√∂à“¬‚Õπ¢âÕ¡Ÿ≈√–À«à“ß·∑Á∫‡≈Áµ°—∫‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
การถายโอนขอมูลระหวางแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอรเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง แท็บเล็ต
กับ เครื่องคอมพิวเตอร เชน ไฟลรูปภาพ ไฟลเอกสาร ไฟลเสียง เปนตน
โดยสามารถทำไดหลายวิธี ในที่นี้ขอ แนะนำ 2 วิธี ไดแก
1. การถายโอนโดยใชสาย Sync Data
2. การถายโอนขอมูล ผานสัญญาณ WiFi ดวย Apps ที่ชื่อวา Air Droid
1. การถายโอนโดยใชสาย Sync Data
สาย Sync Data มีดวยกันอยูหลายลักษณะขึ้นอยูกับผูผลิตแท็บเล็ต แตที่เหมือนกันคือปลายขางหนึ่ง
ที่ใชสำหรับเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร จะเปนพอรท USB ดังนั้นในที่นี้จึงขอเรียกวาสาย USB เพื่อความเขาใจ
ที่ตรงกัน
การถ า ยโอนข อ มู ล โดยใช ส าย Sync Data ขั้ น ตอนการทำงานจะมี ความแตกต า งกั น ขึ้ น อยู กั บ
ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรเครื่องนั้น หากเปน Windows XP ตองติดตั้งไดรฟเวอรของแท็บเล็ต กอนจึง
จะสามารถถายโอนขอมูลได แตถาเปน Windows 7 ไมตองลงไดรฟเวอรของแท็บเล็ต สามารถถายโอนขอมูล
ไดเลย โดยมีขั้นตอนดังนี้ (ในบทนี้ใชระบบปฏิบัติการ Android Version 4.0.3)
1. ใชสาย USB เชื่อมตอชองเสียบของแท็บเล็ต และปลายอีกขางหนึ่งเชื่อมตอกับพอรท USB ของ
เครื่องคอมพิวเตอร
2. เมื่อเสียบสาย USB แลว เครื่องจะแสดงขอความ เชื่อมตอ USB แลว

ขอความเชื่อมตอ USB แลว
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ตามภาพ

3. หลังจากขอความ เชื่อมตอ USB แลว จะปรากฏสัญลักษณของ USB ดานลาง ใหแตะที่สัญลักษณ

แตะที่สัญลักษณ

4. จากขั้นตอนขอที่ 3 จะไดเมนูปรากฏขึ้นมา ใหแตะที่เมนู เชื่อมตอ USB แลว

แตะที่เมนู
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5. เมนูสัญลักษณแอนดรอยด (Android) ตัวสีเขียวจะปรากฏขึ้น และมีเมนู เปดที่เก็บขอมูล USB
เพื่อเปนการยืนยันวา จะกำหนดใหเปนพื้นที่เก็บขอมูลและเครื่อง PC มองเห็นเปนที่เก็บขอมูล ใหแตะที่ เมนู
เปดที่เก็บขอมูล USB

แตะเมนูเพื่อเปด

เมื่อแตะเมนู เปดที่เก็บขอมูล USB เครื่องคอมพิวเตอรจะมองเห็นขอมูลที่อยูในเครื่องแท็บเล็ต
และตัวแอนดรอยด จะเปลี่ยนเปนสีสม เมนูจะเปลี่ยนเปน ปดที่เก็บขอมูล USB หากทำการถายโอนขอมูลเสร็จสิ้น
จะตองคลิก ปดที่เก็บขอมูล USB จากนั้นจึงถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
6. ที่เครื่องคอมพิวเตอรจะไดหนาตาง AutoPlay และจะปรากฏไดรฟเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งไดรฟ เหมือนกับ
แฮนดี้ไดรฟ ดังรูป (ชื่อไดรฟอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับผูผลิต) โดยจะมีชื่อไดรฟ ROCKCHIPS
คลิก Open folder to view files เพื่อเปดดูขอมูลในแท็บเล็ต หากเครื่องคอมพิวเตอรไมแสดง
หนาตาง AutoPlay สามารถคลิก Windows Explorer เพื่อเปด
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เมื่อเปดที่ ไดรฟแท็บเล็ต จะมองเห็นขอมูลทั้งหมดที่มีอยู ในขณะที่อยู ในโหมดนี้ โปรแกรมที่อยู
ในเครื่องแท็บเล็ต จะไมทำงาน
โหมดนี้สามารถถายโอนขอมูลตาง ๆ ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องแท็บเล็ตได

2. การถายโอนขอมูล ผานสัญญาณ WiFi ดวย Apps ที่ชื่อวา AirDroid
AirDroid : โปรแกรมจัดการ Android Phone & แท็บเล็ต
AirDroid เปน Apps สำหรับจัดการ Smart Phone และ แท็บเล็ต ของผู ใชระบบแอนดรอยด
ใหใชงานไดงายยิ่งขึ้น โดยที่ผูใชตองเชื่อมตอระบบ WiFi ใน Network จึงจะทำใหสามารถเขาถึงขอมูลตัวเครื่อง
เพื่อการจัดการ ไมวาจะเปนขอมูลในสวน Application / Contact / SMS / Transfer Data / MUSIC / VDO / และ
อื่น ๆ เปน WiFi Sync โดย Download โปรแกรม Air Droid ลงบนเครื่อง Smart Phone หรือ แท็บเล็ต เทานั้น
ขั้นตอนการใชงาน
ให เ ชื่ อ มต อ สั ญ ญาณ wifi เข า แท็ บ เล็ ต และคอมพิ ว เตอร โดยการเชื่ อ มต อ ระบบเครื อ ข า ย wifi
ของอุปกรณทั้งสองจะตองอยูบนเครือขายเดียวกัน (อยูในคลาสเดียวกัน) ขั้นตอนการเชื่อมตอสามารถกลับไปอาน
ไดที่ใบความรูที่ 2.2
ขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน จะไมกลาวถึงในใบความรูนี้ ดังนั้นโปรแกรม AirDroid จะเปน
การอธิบายขั้นตอนการใชงานเพื่อเชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับแท็บเล็ต เทานั้น
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1. แตะสัญลักษณ เพื่อเปดเมนู Apps

แตะเพื่อเปดเมนู

2. ในหนาตาง Apps แตะที่ไอคอนโปรแกรม AirDroid เพื่อเปดโปรแกรม
แตะเพื่อเปดโปรแกรม

โปรแกรม AirDroid จะถูกเปดขึ้นและจะแสดงผลออกมาทางแนวตั้ง พรอมกับเปดหนาแรกของ
โปรแกรม โดยปกติโปรแกรมจะประกอบดวยหนาตาง 3 หนาตาง ดังนี้
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Connection หนาตางนี้จะถูกแสดงเมื่อเปด
โปรแกรมขึ้นมาครั้งแรก เปนสวนที่ ใชเชื่อมตอเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอร โดยจะแสดงขั้นตอนการเชื่อมตอ

Tools เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ระบบ ประกอบดวย
Device เปนสวนที่แจงขอมูลหนวยความจำ
ภายในเครื่องไดแก ROM, RAM, CPU SD Card และ
Battery
Apps ตัวจัดการแอปพลิเคชัน สามารถลบ
โปรแกรมสวนที่เปนของผูใชที่ทำการติดตั้งเอง
Files ตัวจัดการไฟล ใชในการถายโอนไฟล
Tasks เป น ส ว นบริ ห ารจั ด การหน ว ย
ความจำ สามารถลบการทำงานของโปรแกรมออก
จากหนวยความจำ เพื่อทำใหเครื่องมีประสิทธิภาพ
ในการทำงานมากยิ่งขึ้น
Network ตั้งคาระบบเครือขาย wifi และกำหนดใหเครื่องแท็บเล็ต เปน HotSpot
Rate ใชใหคะแนนความนิยมกับ Apps (ไมสามารถทำงานได เนื่องจากแท็บเล็ต ไมมี PlayStore)
Help สวนขอความชวยเหลือในการใช Apps
About แสดงขอมูลของโปรแกรม พรอมตรวจสอบการอัพเดตโปรแกรม
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Recommends สวนแนะนำ Apps ที่นาสนใจ
พรอมรายละเอียดตาง ๆ ของ Apps นั้น (ไมสามารถ
ทำงานได เนื่องจากแท็บเล็ต ไมมี PlayStore)

3. ในการเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อเปดโปรแกรม AirDroid ที่เครื่องแท็บเล็ตแลว ใหเปด
โปรแกรม Browser ที่เครื่องคอมพิวเตอรและพิมพ URL ที่ไดจากโปรแกรม AirDroid ในหนาแรก และใสรหัสผาน
ที่ไดมาจากโปรแกรม AirDroid ในหนาแรก เชนกัน
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4. หากทำตามขั้นตอนขอที่ 3 ไดถูกตอง โปรแกรม Browser ที่เครื่องคอมพิวเตอรจะแสดงผลดังภาพ

5. คลิกเมนู
เพื่อเขาไปจัดการไฟล (เปดที่เครื่องคอมพิวเตอร) ดังรูป เราสามารถจัดการไฟล
ที่อยูในแท็บเล็ตผานทาง โปรแกรม browser เชน สรางโฟลเดอร (New Folder), เปลี่ยนชื่อไฟลหรือโฟลเดอร
(Rename), ตัดไฟลหรือโฟลเดอร (Cut), คัดลอกไฟลหรือโฟลเดอร (Copy, Paste), สงออกไฟลหรือโฟลเดอร
จากแท็บเล็ต ไปยังคอมพิวเตอร หรือ Notebook (Download) และนำเขาไฟลจากคอมพิวเตอร ไปยังแท็บเล็ต
(Upload) ในที่นี้ขออธิบายเฉพาะการ Download และ Upload
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5.1 ขั้นตอนการสงออกไฟลหรือโฟลเดอร (Export) จาก แท็บเล็ต ไปยังคอมพิวเตอร
✪ เลือกไฟลหรือโฟลเดอรที่ตองการจะสงออกไปยังคอมพิวเตอร จากนั้นคลิกที่ปุม Download
ลั ก ษณะการทำงานจะเหมื อ นกั บ การดาวน โ หลดไฟล ต า ง ๆ ใน Internet ข อ สั ง เกต อย า งหนึ่ ง คื อ
ถ า เราส ง ออกทั้ ง โฟลเดอร โดยไฟล ที่ ไ ด จากการดาวน โ หลดจะเป น ลั ก ษณะของ ไฟล Zip โดยมี ชื่ อ ไฟล
คือ “Files_Exported_By_AirDroid.zip”

2. คลิกที่ Download

1. เลือกไฟลหรือโฟลเดอรที่ตองการ
จะสงออกไปยังคอมพิวเตอร

5.2 ขั้นตอนการนำเขาไฟล (Import) จาก คอมพิวเตอร ไปยัง แท็บเล็ต
✪ เลื อ กโฟลเดอร ห รื อ แหล ง สำหรั บ จั ด เก็ บ ไฟล ใ นแท็ บ เล็ ต จากนั้ น คลิ ก ที่ ปุ ม Upload
ดังรูป
จากนั้นคลิกเลือก Select Folder ในกรณีตองการเลือกเปนโฟลเดอร หรือ Select Files
กรณีตองการเลือกเปนไฟล

คลิกเลือก Select Folder
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คลิกที่ Select Folder เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ตองการนำเขาไปยังแท็บเล็ต และเลือก
โฟลเดอรที่ตองการ ดังรูป คลิกปุม OK
✪

✪

โปรแกรมจะทำการ นำเขาไฟล ขั้นตอนนี้จะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับขนาดไฟลที่นำเขา

แสดงเปอรเซ็นตการทำงาน
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5.1 การใชงานแท็บเล็ตอยางถูกสุขลักษณะ
การใชงานแท็บเล็ต เปนเวลานาน ๆ อาจทำใหเกิดผลเสียตอสุขภาพรางกายได เพื่อเปนการถนอม
รักษาสุขภาพและความปลอดภัย ควรปฏิบัติดังนี้
1. ตำแหน ง ของแท็ บ เล็ ต ไม ควรวางไว ใ นที่ มี แ สงสะท อ นมากเนื่ อ งจากแสงสะท อ นเข า ตาทำให
เสียสายตาได
2. ระดับของจอภาพ ควรปรับระดับจอภาพใหอยูในแนวต่ำกวาระดับสายตาเล็กนอยจะไดมองหนาจอ
ไดอยางสบายตา
3. การนั่ง ควรนั่งหางจากตัวเครื่องประมาณ 2-2.5 ฟุต นั่งลำตัวใหตรง ในทาที่สบายใหแผนหลังพอดี
กับพนักพิงเกาอี้
4. การวางเทา ควรวางเทาใหพอดีกับพื้นราบ
5. ปรั บ หน า จอให มี ความสว า งเท า กั บ ความสว า งของห อ ง หากหน า จอมี ความสว า งเกิ น ไปและ
ในการใชสายตานาน ๆ จะทำใหรูมานตาหดตัวจะสงผลใหเมื่อยตามากกวาปกติ รวมไปถึงจะทำใหตาแหง
ระคายเคืองกระจกตาไดงาย ควรพักสายตาเวนระยะการใชงานหรือทำกิจกรรมอื่น
6. ไมควรใหเด็กใชสายตาเพงหนาจอแท็บเล็ตเปนเวลานาน (เกิน 1 ชั่วโมง) จะสงผลใหเกิดอาการสายตา
สั้นเทียม (เด็กจะมีอาการเหมือนคนสายตาสั้น มองเห็นอะไรไมชัด) แตอาการเหลานี้จะหายไปเองหากไดพัก
สายตา 1 วัน ก็จะหายเปนปกติ ถาอาการยังไมหายใหรีบไปพบจักษุแพทยทันที
7. การใชนิ้วมือสัมผัสแท็บเล็ตหนาจอเปนเวลานาน อาจทำใหปวดเมื่อยขอ นิ้วมือ แตไมมีอันตราย
มากนัก
8. ควรทำความสะอาดหนาจอแท็บเล็ตเปนประจำ เนื่องจากมีการสัมผัสหนาจอตลอดเวลาทำให
สกปรก และสะสมเชื้อโรคอยูเปนจำนวนมาก
5.2 Question & Answer
Q: การดูแลหนาจอสัมผัสแท็บเล็ต
A: วิธีการดูแลหนาจอสัมผัสแท็บเล็ตมีวิธีปฏิบัติตอไปนี้
✪ หน า จอสั ม ผั ส มั ก จะมี ข นาดของหน า จอที่ กว า ง ดั ง นั้ น จึ ง มี ความเสี่ ย งต อ ความเสี ย หายได ง า ย
ดังนั้นจึงจำเปนตองดูแลรักษาหนาจอโดยการติดแผนฟลมกันรอยที่ผลิตขึ้นมาสำหรับใชกับหนาจอของแท็บเล็ต
โดยเฉพาะเทานั้น เพื่อปองกันรอยขีดขวน แรงกดจากสิ่งที่มาสัมผัส สิ่งสกปรก หรือความชื้น และไมควรใช
แผนพลาสติกสูญญากาศที่ผลิตขึ้นมาสำหรับติดแผนปายทะเบียนของรถยนต เนื่องจากมีคุณภาพไมดีพอสำหรับ
การนำมาติดหนาจอ
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Q: วิธีการทำความสะอาดหนาจอแท็บเล็ต
A: การทำความสะอาดหนาจอแท็บเล็ตมีวิธีปฏิบัติตอไปนี้
✪ ผ า ที่ ใ ช เ ช็ ด ทำความสะอาดหน า จอ ควรใช ผ า ที่ ไ ม มี ข น เช น ผ า เช็ ด แว น หรื อ ผ า ที่ ติ ด มา
กับตัวเครื่อง หากตองการใชน้ำยาเพื่อใหมีความสะอาดยิ่งขึ้น ก็ควรใชน้ำยาที่ใชสำหรับเช็ดหนาจอ Touch Screen
เทานั้น ไมควรใชน้ำยาประเภทอื่น เชน น้ำยาทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร หรือแอลกอฮอล
✪ หากหน า จอโดนน้ ำ ควรนำผ า ดั ง กล า วข า งต น มาซั บ น้ ำ เบา ๆ โดยทั น ที ไม ควรถู แ รง ๆ
เนื่องจากอาจจะทำใหหนาจอเปนรอยขีดขวนได และไมควรเอาไดรเปาผมมาเปาใหแหงโดยเด็ดขาด เนื่องจาก
เสี่ยงตออาการหนาจอบวม
Q: วิธีการเก็บรักษา และการพกพาแท็บเล็ตใหเหมาะสม
A: การเก็บรักษา และการพกพาแท็บเล็ตใหเหมาะสมมีวิธีปฏิบัติตอไปนี้
✪ ไมควรนำเครื่องวางไว ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เชน ในรถยนตที่จอดทิ้งไวกลางแดด เปนตน
และถ า เป น ไปได ไ ม ควรนำเครื่ อ งไปอยู ใ นสถานการณ ที่ มี อุ ณ หภู มิ เ ปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว เช น จากที่
อยูในที่กลางแดดรอน ๆ แลวนำเขาไปยังหองแอรเย็นเฉียบโดยทันที เนื่องจากหนาจออาจจะปรับสภาพไมทัน จน
ทำใหเกิดรอยราว หรือแตกได นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการทำตก หรือการกระแทกแรง ๆ ซึ่งถาจะใหดี
ก็ควรจะนำเครื่องใสซอง หรือใสกระเปาที่ออกแบบมาเพื่อแท็บเล็ต เพื่อบรรเทาความเสียหายหากเกิดเหตุการณ
ที่ไมคาดคิด
Q: วิธีการใชอุปกรณเชื่อมตอ และชองตอของแท็บเล็ตอยางถูกตอง
A: การใชอุปกรณเชื่อมตอ และชองตอของแท็บเล็ตมีวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้
✪ สำรวจอุปกรณเชื่อมตอและชองตอทุกครั้งวาเขาคูกันหรือไม กอนที่จะทำการเสียบหรือเชื่อมตอ
อุปกรณ ถาเสียบหรือเชื่อมตอไมไดก็ไมควรฝน เพราะจะกอใหเกิดความเสียหายกับชองตออุปกรณนั้นได
Q: หนาจอสัมผัสตอบสนองชาหรือตอบสนองไดไมสมบูรณ
A: แท็บเล็ตมีหนาจอสัมผัส และหนาจอสัมผัสตอบสนองอยางไมสมบูรณ ใหลองใชวิธีตอไปนี้
✪ ยกเลิกการใชหรือเปลี่ยนวัสดุกันรอย เชน แผนฟลมกันรอย เพราะอาจจะเปนสาเหตุใหอุปกรณ
ไมสามารถรับคำสั่งที่คุณปอนได
✪ ตรวจสอบวามือของคุณแหงและสะอาดดีแลวเมื่อสัมผัสหนาจอสัมผัส
✪ เริ่มแท็บเล็ตใหมเพื่อลบจุดบกพรองของซอฟตแวรชั่วคราว
✪ ตรวจสอบวาซอฟตแวรในแท็บเล็ตไดรับการอัพเกรดเปนเวอรชั่นลาสุดแลว
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Q: เมื่อแท็บเล็ตรับสัญญาณเครือขายไมได
A: แท็บเล็ตแสดงขอความแจงขอผิดพลาดของเครือขายใหดำเนินการดังนี้
✪ เมื่ อ คุ ณ อยู ใ นบริ เ วณที่ มี สั ญ ญาณอ อ นหรื อ รั บ สั ญ ญาณได ไ ม ค อ ยดี แท็ บ เล็ ต อาจรั บ สั ญ ญาณ
ไมไดเลย ใหยายไปยังบริเวณอื่นแลวลองอีกครั้ง
✪ คุณไมสามารถเขาใชทางเลือกบางอยางหากยังไม ไดสมัครรับบริการนั้น ๆ หากตองการทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
Q: แท็บเล็ตหยุดการทำงานหรือมีขอผิดพลาดรายแรง
A: แท็บเล็ตหยุดการทำงานหรือไมตอบสนอง คุณอาจตองปดโปรแกรมหรือตั้งคาอุปกรณใหมเพื่อให
ไดการทำงานกลับคืนมา ถาแท็บเล็ตคางและไมตอบสนอง ใหกดปุมเปด-ปด คางไว 8-10 วินาที อุปกรณจะรีบูท
โดยอัตโนมัติ
Q: การชารจแบตเตอรีของแท็บเล็ตอยางถูกตอง
A: การชารจแบตเตอรีของแท็บเล็ตอยางถูกตองมีวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้
✪ ผูใชสามารถใชงานแท็บเล็ตไดทันที โดยไมตองทำการชารจ เนื่องจากตัวเครื่องไดถูกชารจแบตเตอรี
มาจนเต็มเรียบรอยแลว (Full Charge) ผู ใชจะทำการชารจอีกครั้งก็ตอเมื่อมีการเตือนวาแบตเตอรีต่ำโดย
การสงเสียงเตือน และปรากฏสัญลักษณแบตเตอรีกระพริบ หรือแบตเตอรีเหลืออยู 5-6% เพื่อไมใหกระทบกับ
การใชงานของตัวเครื่อง การชารจใชเวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับการใชงานและปริมาณแบตเตอรีที่เหลือ
อยูกอนชารจ
Q: แท็บเล็ตรอน
A: เมื่อใช Apps ที่ตองใชกำลังไฟเพิ่มขึ้น หรือใช Apps ในแท็บเล็ตเปนเวลานาน แท็บเล็ตจะรอน
ซึ่งเปนเรื่องปกติและไมมีผลตออายุการใชงานหรือประสิทธิภาพของแท็บเล็ตแตอยางใด
Q: พบขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มใชกลอง
A: แท็ บ เล็ ต ต อ งมี ห น ว ยความจำที่ เ พี ย งพอและระดั บ แบตเตอรี ที่ เ พี ย งพอจะใช ง านกล อ ง
หากคุณไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดเมื่อเริ่มใชกลองใหลองใชวิธีตอไปนี้ :
✪ ชารจแบตเตอรี
✪ เพิ่มความจำบางสวนโดยการถายโอนไฟลไปยัง PC หรือลบไฟลออกจากแท็บเล็ต
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Q: การปองกันไฟช็อต, ไฟไหมและการระเบิดของแบตเตอรี
A: การปองกันแท็บเล็ตไมใหเกิดไฟช็อต, ไฟไหมและการระเบิดใหดำเนินการดังนี้
✪ หามใชสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเตาเสียบไฟฟาที่หลวม ไมควรสัมผัสสายไฟขณะมือเปยก
หรือถอดเครื่องชารจออกจากเตารับ
✪ อยาพับสายไฟหรือทำใหสายไฟเสียหาย
✪ ไมควรใชแท็บเล็ตขณะชารจหรือสัมผัสอุปกรณที่เปนไฟฟาขณะมือเปยก
✪ อยาทำใหเครื่องชารจหรือแบตเตอรีเกิดการลัดวงจร
✪ ไมควรทำใหเกิดการกระแทกหรือทำเครื่องชารจหรือแบตเตอรีหลน
✪ ไมควรชารจแบตเตอรีดวยเครื่องชารจที่ไมไดรับอนุญาตจากผูผลิต
✪ ไมใชแท็บเล็ตในชวงฝนฟาคะนอง อาจจะทำใหทำงานผิดพลาดและเสี่ยงตอไฟฟาช็อตเพิ่มขึ้น
ขอแนะนำในการใชงานแท็บเล็ต
1. การปดอุปกรณในบริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดไดงาย
✪ ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ คำแนะนำ และปายตาง ๆ ในบริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดไดงายเสมอ
✪ ไมควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัสดุที่ระเบิดไดงายไว ในบริเวณเดียว
กับอุปกรณ ชิ้นสวนของอุปกรณ หรืออุปกรณเสริม
✪ ป ด แท็ บ เล็ ต เมื่ อ อยู บ นเครื่ อ งบิ น การใช ง านอุ ป กรณ ข ณะอยู บ นเครื่ อ งบิ น เป น สิ่ ง ผิ ด กฎหมาย
แท็บเล็ตอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณนำทางอิเล็กทรอนิกสของเครื่องบินได
2. การดูแลรักษาและใชงานแท็บเล็ต
✪ ควรใหแท็บเล็ตแหง
✪ ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำใหชิ้นสวนอุปกรณหรือวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหาย
✪ หามเปดอุปกรณเมื่ออุปกรณเปยก หากอุปกรณเปดอยู ใหปด (หากปดอุปกรณไมไดใหปลอยไว
ในสภาพนั้น) จากนั้น ใหใชผาขนหนูเช็ดอุปกรณใหแหง
✪ ความเสียหายจากน้ำอาจทำใหสิทธิ์ในการรับประกันสินคาจากผูผลิตเปนโมฆะ
✪ หามใชหรือเก็บอุปกรณในบริเวณที่มีฝุนและสกปรก
✪ ฝุนอาจทำใหอุปกรณทำงานผิดปกติได
✪ อยาเก็บแท็บเล็ตบนที่ลาดเอียง
✪ อยาเก็บอุปกรณในที่รอนหรือเย็นจัด
✪ แท็บเล็ตสามารถระเบิดไดหากวางไวภายในรถยนตที่ปดสนิท เนื่องจากอุณหภูมิในรถอาจสูงถึง 80 ํC
✪ อยาวางอุปกรณถูกแสงแดดโดยตรงเปนเวลานาน
✪ อยาเก็บอุปกรณ ไวกับวัตถุโลหะตาง ๆ เชน เหรียญ กุญแจ และสรอยคอหากขั้วแบตเตอรี
สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจทำใหเกิดไฟไหมได
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3. อยาเก็บแท็บเล็ตใกลกับสนามแมเหล็ก
✪ แท็บเล็ตอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรีจะคายประจุออกจากการสัมผัสถูกสนามแมเหล็ก
4. การดูแลใหแบตเตอรีและเครื่องชารจมีอายุการใชงานนานที่สุด
✪ เมื่อมีสัญญาณแบตเตอรีออน ควรชารจแบตเตอรรีทันที
✪ ไม ควรชาร จ แบตเตอรี นานติ ด ต อ กั น เกิ น กว า 1 วั น เนื่ อ งจากการชาร จ กำลั ง ไฟมากเกิ น ไป
จะทำใหอายุการใชงานของแบตเตอรีสั้นลง
✪ แบตเตอรีไม ได ใชจะคายประจุออกเรื่อย ๆ ตามเวลาที่ผานไป ดังนั้นควรนำมาชารจกำลังไฟ
ใหมอีกครั้งกอนใชงาน
✪ ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชารจออกทุกครั้งเมื่อไมใชงาน
✪ ใช แ บตเตอรี อ ย า งถู ก ต อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค ก ารใช ง านเท า นั้ น ใช แ บตเตอรี , เครื่ อ งชาร จ ,
อุปกรณเสริมและอุปกรณใด ๆ ที่ไดรับอนุญาตจากผูผลิต
✪ การใช แ บตเตอรี ห รื อ เครื่ อ งชาร จ ทั่ ว ไปอาจทำให อ ายุ ก ารใช ง านของอุ ป กรณ ลดลงหรื อ
อาจทำใหอุปกรณทำงานผิดปกติ
5. ปองกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใชงานหูฟง
✪ การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอาจเปนอันตรายตอการไดยินของคุณ
✪ ควรลดระดับเสียงลงอยูเสมอกอนที่จะเสียบหูฟงในแหลงที่มาเสียง และใชการตั้งคาระดับเสียง
ต่ำสุดเทาที่จำเปนในการรับฟงการสนทนาหรือเพลง
✪ ในสภาพอากาศแหง อาจเกิดไฟฟาสถิตขึ้นที่หูฟง ใหหลีกเลี่ยงการใชงานหูฟงในสภาพอากาศที่แหง
หรือใชวัตถุที่เปนโลหะเพื่อคายประจุไฟฟาสถิตกอนเชื่อมตอหูฟงเขากับอุปกรณ
6. การใชความระมัดระวังขณะใชอุปกรณระหวางเดินหรือเคลื่อนที่
✪ ไมควรใสแท็บเล็ตไวที่กระเปาหลังหรือรอบเอวคุณอาจไดรับบาดเจ็บหรือทำใหอุปกรณเสียหาย
หากคุณลมลง
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แบบประเมินตนเอง
หนวยที่ 2 ความรูเบื้องตนในการใชแท็บเล็ต
ชื่อ....................................................ตำแหนง....................................สังกัด................................................
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในชอง ระดับการปฏิบัติ วาทานมีการปฏิบัติในแตละงานไดในระดับใด
โดยกำหนดระดับการปฏิบัติ ดังนี้
3 หมายถึง มีการปฏิบัติไดในระดับมาก 2 หมายถึง มีการปฏิบัติไดในระดับปานกลาง
1 หมายถึง มีการปฏิบัติไดในระดับนอย 0 หมายถึง ไมสามารถปฏิบัติได
ที่

รายการ

1

ลักษณะทั่วไปและสวนประกอบของแท็บเล็ต
1.1 การใชงานปุมสวนประกอบตางๆของแท็บเล็ต
1.2 การแตะผานหนาจอสัมผัสรูปแบบตาง ๆ
การตั้งคาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android Setting)
2.1 ระบบไรสายและเครือขาย
2.2 เสียง
2.3 การแสดงผล
2.4 แอปพลิเคชัน
2.5 ภาษาและการปอนขอมูล
2.6 การสำรองขอมูลและการรีเซ็ต
2.7 เวลาและวันที่
โปรแกรมประยุกตเพื่อการเรียนการสอน
3.1 แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด
3.2 การติดตั้งแอปพลิเคชันและถอนการติดตั้ง
การถายโอนขอมูลระหวางแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร
4.1 การถายโอนโดยใช Sync Data
4.2 การถายโอนขอมูลผาน WiFi ดวย Apps ที่ชื่อวา AirDroid
รวม
เฉลี่ย

2

3
4

เกณฑการประเมิน : ปฏิบัติไดตั้งแตคาเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑ
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ระดับการปฏิบัติ
3 2 1 0

หมายเหตุ

หนวยที่ 3
สื่อการเรียนรูสำหรับคอมพิวเตอรพกพา (Tablet)
เวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที
สาระสำคัญ
สื่อ สำหรับแท็บเล็ต หมายถึง สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ใชในการนำเสนอขอมูล
สารสนเทศ ความรู ฯลฯ ผานอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา ในลักษณะ Online และ Offline การบริหาร
จัดการเครือขาย รวมทั้งสื่อที่สามารถนำเสนอผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตาง ๆ และสื่อ เทคโนโลยี ที่ครู
นำมาใชในการจัดการเรียนรูนั้นมีมากมาย การที่ครูจะนำสื่อ ICT ไปใชในการเรียนรูนั้น ครูควรมีความรู ความเขาใจ
ในศักยภาพ คุณภาพ ความสามารถในการใชงานของสื่อที่ครูจะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกอนวา
มีคุณสมบัติอยางไร การเตรียมตัวกอนนำสื่อ ICT ไปสอนจึงเปนขั้นตอนที่สำคัญ ครูตองพิจารณาสื่อที่จะนำ
ไปสอนนั้นมีวัตถุประสงคอยางไร และจะนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางไร จึงจะบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่กำหนด และสงผลตอคุณภาพการศึกษา
จุดประสงคของการอบรม
เพื่อใหผูรับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับ
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อ ICT
2. ความรูเกี่ยวกับการเลือกใชสื่อ ICT
3. ความรูเกี่ยวกับการจัดทำสื่อสำหรับแท็บเล็ตในรูปแบบ Apps และการบริหารจัดการระบบเครือขาย
เนื้อหา

1. คุณคาและความสำคัญของการใชสื่อ ICT (45 นาที)
2. แนวทางการใชและการประเมินผลสื่อ ICT (45 นาที)
3. การใชสื่อ ICT (1.30 ชั่วโมง)
4. การจัดทำสื่อสำหรับแท็บเล็ตในรูปแบบ Apps (คลินิก 3 ชั่วโมง)
5. การบริหารจัดการเครือขาย (ปฏิบัติ 1.30 ชั่วโมง + คลินิก 3 ชั่วโมง)
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One Tablet Per Child
สื่อ/อุปกรณ
LCD Projector, Presentation, ใบความรู, เนื้อหาในเอกสารฝกอบรมหนวยที่ 3
แนวการจัดกิจกรรม
ภาคความรู 1.30 ชั่วโมง ตามเนื้อหาขอที่ 1-2
ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ตามเนื้อหา ขอที่ 3-5 จัดแบงชวงเนื้อหาออกไดดังนี้
1) ตามเนื้ อ หาข อ ที่ 3 แบ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก เป น กลุ ม สาระ 5 สาระ ศึ ก ษาสื่ อ ที่ บ รรจุ ใ นแท็ บ เล็ ต
การใชสื่อ ICT
2) ตามเนื้อหาขอที่ 4-5 คลินิก 6 ชั่วโมง เพื่อเสริมสรางศักยภาพดาน ICT สำหรับศึกษานิเทศก
(เปนการเสริมความรูใหกับครู กรณีที่ศึกษานิเทศกนำไปฝกอบรมใหกับครู)
คืนวันที่ 1 และ 2 การฝกอบรม เปดคลินิก จำนวน 2 ฐาน ๆ ละ 3 ชั่วโมง
- ฐานที่ 1 เนื้อหาการจัดทำ สื่อสำหรับแท็บเล็ต ในรูปแบบ Apps
- ฐานที่ 2 เนื้อหา การบริหารเครือขายเบื้องตน

กิจกรรม
1. คุณคาและความสำคัญของการใช
สื่อ ICT (45 นาที)
2. การผลิต การใช การประเมินผล
สื่อ ICT (45 นาที)
3. การใชสื่อ ICT (1.30 ชั่วโมง)
3.1 สื่อพื้นฐาน
1) แนะนำสื่อ รายละเอียดและบัญชี
รายชื่อสื่อ 5 กลุมสาระ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส 367 รายการ
e-Book PDF 8 เลม
2) การเขาถึงเนื้อหา รายละเอียดคูมือ
การใช (Help) สื่ออิเล็กทรอนิกส
367 รายการ e-Book PDF 8 เลม
3.2 สื่อจากแหลงตาง ๆ
1) การสืบคนแหลงเรียนรูวิธีสืบคน
Browser
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นอกเวลา
เวลาการ ภาคกลางคืน
ดำเนินงาน ของวันที่ 1 ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ สื่ออุปกรณ
และ 2
45 นาที
45 นาที
PPT, เนื้อหา
ในเอกสาร
หนวยที่ 3
45 นาที
45 นาที
PPT, เนื้อหา
ในเอกสาร
หนวยที่ 3
1.30 ชั่วโมง
30 นาที 1 ชั่วโมง PPT, เนื้อหา
ในเอกสาร
หนวยที่ 3
(30 นาที)

-

5 นาที

25 นาที

(60 นาที)

-

10 นาที 50 นาที

นอกเวลา
เวลาการ ภาคกลางคืน
ดำเนินงาน ของวันที่ 1 ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
และ 2

กิจกรรม
2) การนำไปใช การ Download
การจัดหมวดหมู
3) การเขาถึงเนื้อหารายละเอียดคูมือ
การใช (Help) สื่อเล็กทรอนิกส
367 รายการ e-Book PDF 8 เลม
4) Communication (การสื่อสาร)
4. การจัดทำสื่อสำหรับแท็บเล็ต ในรูปแบบ
Applications (คลินิก 3 ชั่วโมง)
SWF, HTML 5, Apk, PPT, ฯลฯ

-

3 ชั่วโมง

5. การบริหารจัดการเครือขาย
1.30 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง
(ปฏิบัติ 1.30 ชั่วโมง + คลินิก 3 ชั่วโมง)
• โรงเรียนที่ไมมีความพรอมดาน
โครงสรางพื้นฐาน ICT
• โรงเรียนที่มีความพรอมดาน
โครงสรางพื้นฐาน ICT
• องคประกอบเครือขายเบื้องตน
• อุปกรณเครือขาย
• มาตรฐานเครือขายและความ
ปลอดภัย
• การตั้งคา Access Point พื้นฐาน
• การสรางเครื่องแมขายแท็บเล็ต
เบื้องตนแบบ Online และ Offline

สื่ออุปกรณ

3 ชั่วโมง PPT, เนื้อหา
ในเอกสาร
หนวยที่ 3
และใบความรู
ใน CD-ROM
PPT, เนื้อหา
ในเอกสาร
15 นาที
หนวยที่ 3 และ
ใบความรู ใน
15 นาที
CD-ROM
10 นาที
10 นาที
10 นาที
10 นาที
20 นาที

การวัดผลประเมินผล
- แบบประเมินตนเอง
- แบบการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของผูเขารับการอบรม
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One Tablet Per Child
แบบประเมินตนเอง
หนวยที่ 3
สื่อการเรียนรูสำหรับแท็บเล็ต
ชื่อ.....................................................สกุล..................................................
คำชี้แจง
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แบบประเมินผลตนเองใหทานทำเครื่องหมาย ✓ ลงในชอง ❑ ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน

ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6

การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 367 รายการ และ e-Book PDF 8 เลม
การสืบคนแหลงเรียนรู วิธีสืบคนจาก Browser
การ Download การจัดหมวดหมู
การจัดทำสื่อสำหรับแท็บเล็ต ในรูปแบบ Apps
การตั้งคา Access Point พื้นฐาน
การสรางเครื่องแมขาย (server) สำหรับแท็บเล็ต เบื้องตน
แบบ Online และ Offline

ปฏิบัติได ปฏิบัติไมได

บันทึก

„∫§«“¡√Ÿâ∑’Ë 3.1
§ÿ≥§à“·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√„™â ◊ËÕ ICT

สือ่ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ทำการติดตอใหถงึ กันหรือชักนำใหรจู กั กัน จึงไดมี
การนำเอาคำวา สื่อ (Media) มาใชแทนคำวาอุปกรณ และเนื่องจากเนนที่ตัวครูผูสอนเปนสำคัญจึงใชคำวา
สื่อการสอน (Teaching Media) ตอมานักการศึกษาหันมาเนนที่ตัวนักเรียนมากกวาครูผูสอน จึงเกิดคำวา
สื่อการเรียน (Learning Media) และดวยคุณลักษณะของสื่อที่สามารถเปนทั้งสื่อการสอน (Teaching Media) และ
สื่อการเรียน (Learning Media) จึงไดรวมคำเปน “สื่อการเรียนการสอน”
คุณคาของสื่อการเรียนการสอน
เพื่อใหตระหนักถึงคุณคาของสื่อการเรียนการสอนโดยทั่ว ๆ ไปจึงขอนำผลการวิจัย ที่เกี่ยวของกับ
คุณคาของสื่อการเรียนการสอนมากลาวโดยสรุปดังนี้
1. ชวยใหนักเรียน เรียนรูไดดีขึ้นจากประสบการณที่มีความหมายในรูปแบบตาง ๆ
2. ชวยใหนักเรียน เรียนรูไดมากขึ้น โดยใชเวลานอย
3. ชวยใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียน และมีสวนรวมในการเรียนอยางกระฉับกระเฉง
4. ชวยสงเสริมการคิด ความประทับใจ มั่นใจ และจดจำไดนาน
5. ชวยสงเสริมกระบวนการคิดและการแกปญหาในการเรียนรู
6. ชวยใหสามารถแกปญหาขอจำกัดตาง ๆ ในการเรียนรูได
6.1 ทำสิ่งที่ซับซอนใหงายขึ้น
6.2 ทำสิ่งที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมมากขึ้น
6.3 ทำสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วใหดูชาลง
6.4 ทำสิ่งที่เคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงชาใหดูเร็วขึ้น
6.5 ทำสิ่งที่ใหญมากใหเล็กเหมาะแกการศึกษา
6.6 ทำสิ่งที่เล็กมากใหมองเห็นไดชัดเจนขึ้น
6.7 นำสิ่งที่เกิดในอดีตมาศึกษาไดในปจจุบัน
6.8 นำสิ่งที่อยูหางไกลมาศึกษาภายในหองเรียนได
7. ชวยลดการบรรยายของครูลง แตชวยใหนักเรียนเขาใจงายขึ้น
8. ชวยลดการสูญเปลาทางการศึกษาลง เพราะชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลให
นักเรียนสอบตกนอยลง
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One Tablet Per Child
การนำสื่อ ICT มาใชในการเรียนการสอน
การศึกษาไทยในอดีต นักเรียนจะคนควาหาความรูไดจากแหลงขอมูลเฉพาะหองสมุดในสถานศึกษาและ
หนวยงานการศึกษาบางแหงเทานั้น สถานที่ ในการเรียนการสอนจะถูกจัดไวตามหองเรียนเพียงอยางเดียว
นักเรียนไมสามารถจัดการเวลาในการเรียนได ตองเขาเรียนตรงตามเวลาและสถานที่ตามระบุไวเทานั้น สถานศึกษา
บางแหง เมื่อนักเรียนขาดเรียนเกินเกณฑกำหนด สงผลใหไมมีสิทธิ์สอบวัดผลได เมื่อเขาสูยุคสมัยของเครือขาย
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่มีความกาวหนาไปอยางรวดเร็ว สถานศึกษาตาง ๆ ไดพยายามปรับตัวเพื่อนำ
เอาสื่อ ICT มาชวยจัดการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น การเรียนการสอนดวยสื่อ ICT ไมไดเพิ่งเริ่มเกิดขึ้น
แตมีมานานแลวและถูกนำไปใชอยางแพรหลาย เชน การศึกษาดวยระบบทางไกลผานดาวเทียมที่โรงเรียนวังไกล
กังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ ภายใตการดูแลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ไดดำเนินการเปดการสอน
เพื่อพัฒนาตนแบบการเรียนทางไกล โดยใชครูของโรงเรียนเปนตนแบบและใหผูที่สนใจเขาชมผานชองสถานี
เครือขายผานดาวเทียม ทั้งนี้เพื่อชวยลดปญหาดานการขาดแคลนครูผูสอนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
ผลตอบรับจากการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสดังกลาว มีทั้งผูสนใจจากภายในประเทศและประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว
พมา เขามารับชมเครือขายการศึกษาดังกลาวดวย ซึ่งถือไดวาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเชนกัน ปจจุบันได
เพิ่มการรับชมผานเครือขายอินเทอรเน็ตอีกชองทางหนึ่ง
เมื่อเครือขายอินเทอรเน็ตขยายตัวมากขึ้น การศึกษาแบบใหมที่เนนเอาสื่อ ICT มาชวยในการจัด
การเรี ย นการสอน ได แ พร ห ลายไปยั ง สถานศึ ก ษาต า ง ๆ บางแห ง มี การจั ด การศึ ก ษาโดยขยายโอกาสและ
สรางวิทยาเขตเพิ่มมากขึ้น การเรียนการสอนใชสื่อ ICT มาแลกเปลี่ยนสรางสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
รูปแบบที่พบเห็นและมีใชกันมากที่สุดคือการสรางระบบการบริหารจัดการการเรียนรู หรือ Learning Management
System (LMS) เพื่อใหครูและนักเรียนสามารถเขามาใชรวมกันได ระบบดังกลาวประกอบดวยเนื้อหา หลักสูตร
และเครื่ อ งมื อ การเรี ย นการสอนต า ง ๆ ที่ มี ไ ว ใ ห บ ริ การ เพื่ อ สร า งการเรี ย นแบบไม จ ำกั ด สถานที่ แ ละเวลา
(Anywhere Anytime) บทเรียนการสอนจะถูกปรับใชเปนสื่อการสอนที่ทันสมัยผานเครือขายอินเทอรเน็ต เชน
PPT การสอนในหองบรรยาย วิดีทัศนการสอนในแตละหัวขอ เว็บไซตการเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียสมบูรณแบบ
หรือแมกระทั่งเสียงบรรยายเพื่อใหนักเรียนสามารถดาวนโหลดไปฟงภายหลังได นอกจากนั้นยังมีการทดสอบ
ออนไลนรวมอยู ในระบบนั้นดวย เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่สมบูรณ โดยครูและนักเรียนสามารถมีปฎิสัมพันธ
(Interactive) ซึ่งกันและกันไดโดยตรงผานระบบกระดานขาวและการคุยแบบสวนตัว ซึ่งจะทำใหขอจำกัดดานเวลา
และสถานที่หรือการเขาถึงครูผูสอนที่ยากเหมือนในอดีตลดลงไปไดมาก
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องคประกอบของสื่อ
องคประกอบของสื่ออิเล็กทรอนิกส บนระบบเครือขายประกอบดวยสื่อหลายชนิด ซึ่งองคประกอบหลัก
ประกอบดวย
1. ขอความและเอกสาร HTML
2. ภาพนิ่ง
3. ภาพเคลื่อนไหว
4. ภาพวีดิทัศน
5. สไลดประกอบเสียง
6. บทเรียนการสอนดวยจอภาพ
7. แบบทดสอบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส อาจจะอยูในรูปแบบเปนตัวอักษร ภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว และยังมีบริการ
ตาง ๆ ที่ผูใชสามารถเลือกใชไดดังนี้
1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส
2. การสืบคนขอมูลและการคนควา
3. บริการเทลเน็ต เพื่อเขาสูคอมพิวเตอรอื่นอีกมุมหนึ่ง
4. โกเฟอร เปนศูนยรวมการเรียกใชบริการตาง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแกลูกคา ผูใหบริการ
5. การสนทนาออนไลน ผูใชกำลังใชเครื่องคอมพิวเตอรอยูในระบบเครือขายสามารถพูดคุยโตตอบกัน
โดยผานเครือขาย
จะเห็นไดวา สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนวิธีเรียนที่ชวยสงเสริมการเรียนรูในประเด็นตาง ๆ ถือเปนการเรียน
ที่ นั ก เรี ย นเป น ศู น ย ก ลาง สร า งการเรี ย นรู ร ว มกั น ช ว ยเสริ ม แรงในการเรี ย นรู เ ข า ถึ ง ข อ มู ล ทั่ ว โลกได ง า ย
เขาถึงขอมูลที่เปนปจจุบัน เปนการเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ ศึกษาจากเนื้อหาที่เปนมัลติมีเดีย และเวลาไมเปน
อุปสรรคตอการเรียน
ขอดี-ขอจำกัดของสื่ออิเล็กทรอนิกส
ขอดี
1. ขยายขอบเขตของการเรียนรูของนักเรียนในทุกหนทุกแหงจากหองเรียนปกติไปยังบานและที่ทำงาน
ทำใหไมเสียเวลาในการเดินทาง
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหนักเรียนรอบโลกในสถานศึกษาตาง ๆ
3. นักเรียนควบคุมการเรียนตามความตองการ และความสามารถของตนอง
4. การสื่อสารโดยใช อีเมล กระดานขาว ฯลฯ ทำใหการเรียนรูมีชีวิตชีวา
5. กระตุนใหนักเรียนรูจักการสื่อสารในสังคม และกอใหเกิดการเรียนแบบรวมมือ
6. การเรียนดวยสื่อหลายมิติทำใหนักเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาไดตามสะดวก
7. ขอมูลของหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาสามารถหาไดโดยงาย
8. สงเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรูตลอดชีวิต
9. การสอนผานเว็บไซดเปนวิธีที่ดีเยี่ยมในการใหนักเรียนไดประสบการณ
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ขอจำกัด
1. การออกแบบบทเรียนดานการศึกษายังมีนอย เมื่อเทียบกับการออกแบบโปรแกรมเพื่อใชในวงการ
อื่น ๆ ทำใหบทเรียนดานการศึกษามีจำนวนและขอบเขตจำกัดที่จะนำมาใชเรียนในสาระตาง ๆ
2. การที่จะใหครูเปนผูออกแบบโปรแกรมบทเรียนหรือสรางสื่อฯ เองนั้น นับวาเปนงานที่ตองอาศัย
เวลา สติปญญาและความสามารถเปนอยางยิ่ง ทำใหเปนการเพิ่มภาระของครูใหมีมากยิ่งขึ้น
3. ไมสามารถชวยในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนได
4. นักเรียนบางคนโดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนที่เปนผูใหญ อาจจะไมชอบโปรแกรมที่เรียงตามขั้นตอน
ทำใหเปนอุปสรรคในการเรียนรูได
แหลงที่มาของสื่อ ICT ที่นำไปใชในการจัดการเรียนรู
การนำสื่อ ICT ไปใชในการจัดการเรียนรูของครูผูสอน หากจะพิจารณาถึงสื่อ ICT ที่ครูสามารถนำไปใช
ในการจัดการเรียนรูของตนเอง สามารถจำแนกตามแหลงที่มาได ดังนี้
1. สื่อ ICT ที่ครูไมตองผลิตเอง
กรณีนี้ครูผูสอนไมจำเปนตองมีความรูความสามารถในการผลิตสื่อ ICT แตตองมีความสามารถใน
การใชสื่อ ICT ไดแก
1.1 สื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีขายตามทองตลาดที่จัดซื้อโดยใชเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณ
หรืองบประมาณสวนตัว
1.2 สื่อที่มีบริการบนอินเทอรเน็ตที่มีทั้งเว็บไซตของหนวยงาน สวนราชการสถานศึกษา และ
สวนบุคคล
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1.3. สื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด

คูมืออบรมปฏิบัติการ บูรณาการใชคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

97

One Tablet Per Child

1.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ครูคนอื่นผลิตและครูยืมมาใช หมายความรวมถึงสื่อที่สืบคนไดจาก
อินเทอรเน็ตที่มีอยูอยางมากมาย จากเว็บบริการตาง ๆ เชน google, youtube เปนตน หรือสื่อที่ไดมาจาก
การบริจาค หรือการเผยแพรผลงานวิชาการจากเพื่อนครู หนวยงานทางการศึกษา และหนวยงานอื่น ๆ ในการนำ
ไปใชครูตองพิจารณาความถูกตองของเนื้อหา และคุณภาพของสื่อนั้น ๆ ดวย
1.5 สื่อ ICT ที่ครูอื่นรวมกับนักเรียนผลิตและครูยืมมาใช
1.6 สื่อ ICT ที่นักเรียนผลิต ที่ ไดจากการเรียนรู ในวิชาอื่น ๆ ไดแก การจัดทำรายงานดวย
โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมฐานขอมูล โปรแกรมสรางภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
การเขี ย นโปรแกรมภาษาคอมพิ ว เตอร และการสร า งผลงานด ว ยโปรแกรมประยุ ก ต อื่ น ๆ เช น หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส (e-Book) Webpage รายการโทรทัศน Animations, CAI, WBI เปนตน
2. สื่อ ICT ที่ครูเปนผูผลิตและใชเอง
กรณีนี้ครูตองมีความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรและสามารถผลิตสื่อไดดวยตนเอง
โดยครูจะเปนทั้งนักเทคนิค นักออกแบบกิจกรรมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมทั้งเปนผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา ทำการผลิตตามวัตถุประสงคและความตองการของตนเอง
3. สื่อ ICT ที่ครูสอนใหนักเรียนผลิต
เปนสื่อที่ ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ที่ครู ไดมอบหมายใหนักเรียน
ไดศึกษาคนควาหาความรูแลวนำมาจัดทำเปนรายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกสในลักษณะตาง ๆ เพื่อใชประกอบในการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินผลในวิชาตาง ๆ ซึ่งอาจนำมารวบรวมเปนหมวดหมู เพื่อไวใหบริการแกนักเรียน
หรือครูทานอื่น สามารถนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับเนื้อหาสาระของตนเองได

98

4. สื่อ ICT ที่ครูและนักเรียนรวมกันผลิต
กรณีนี้อาจเกิดจากการที่สถานศึกษาหรือกลุมสาระจัดกิจกรรมหรือวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ไวลวงหนาโดยครูตางกลุมสาระรวมมือออกแบบการสอนและทำการวัดผลรวมกัน แลวนักเรียนผลิตชิ้นงาน
ตามความสนใจดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยมีครูที่มีความสามารถดานคอมพิวเตอรสอนนักเรียนใหสามารถ
ใชโปรแกรมในการผลิตสื่อ และครูผูสอนที่มีความรูเนื้อหาเฉพาะที่ตรงกับความสนใจของนักเรียน เปนผูเชี่ยวชาญ
คอยตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาวิชา ใหนักเรียนเปนผูทำการผลิตหรือใหนักเรียนที่มีความสามารถในการใช
โปรแกรมรวมมือกับครูที่มีความสามารถเชิงเนื้อหาผลิตสื่อใหตรงกับวัตถุประสงคและความตองการของครูผูสอน
ในแตละวิชา
5. สื่อ ICT ที่ครูรวมกันผลิตในลักษณะเครือขายภายในและภายนอกสถานศึกษา
กลุมสาระ, ตางกลุมสาระ, ตางสถานศึกษา ลักษณะนี้เปนการรวมมือของครูผูสอนเอง ที่ทำการรวม
กลุมกันเรียนรูวิธีการผลิตสื่อและผลิตสื่อดวยตนเองหรือเปนกลุม และนำสื่อเหลานั้นไปเผยแพรหรือใชงานรวมกัน
ซึ่งเปนการประหยัดเวลาและคาใชจาย แตไดสื่อที่ถูกตองตรงกับความตองการของครูผูสอน
ลักษณะการนำสื่อ ICT ไปใชในการจัดการเรียนรู
การใชสื่อ ICT ในการจัดการเรียนรูของครูผูสอนนั้น มีมากมายหลายรูปแบบ ในกรณีนี้จะนำเสนอ
ในสวนที่เปนประสบการณที่เคยนำสื่อ ICT ไปใชในการจัดการเรียนรูของครู ใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. สอนโดยใช ICT เปนเครื่องมือประกอบการเรียนรู
ในกรณีนี้ครูจะนำสื่อ ICT ถายทอดเนื้อหา สาระ ออกแบบการจัดการเรียนรู และเปนเครื่องมือ
ประกอบการสอน ในรายวิชาตาง ๆ โดยใหนักเรียนไดศึกษาหาความรู สรางองคความรู และเรียนรูองคความรูตาง ๆ
ผานสื่อ ICT ที่ครูผลิตขึ้นเอง นักเรียนผลิต ครูและนักเรียนรวมกันผลิต หรือนำเอาสื่อ ICT ที่มีอยูโดยทั่วไปที่ได
จากการสืบคนจากอินเทอรเน็ต การจัดซื้อจัดหามาใชประกอบการจัดการเรียนการสอนของตนเอง อีกทั้ง
หมายความถึงการที่ครู ไดนำสื่อ ICT ที่ไดจากการรวบรวมสื่อ ICT รูปแบบตาง ๆ มาออกแบบระบบการจัด
การเรียนรูใหมอยางเปนขั้นตอนแลวใหนักเรียนเขาไปศึกษาหาความรู และทำการวัดประเมินผล ทั้งในลักษณะ
ระบบออนไลนหรือระบบออฟไลน ดังตอไปนี้
1.1 สอนโดยนำสื่อ ICT มาถายทอดองคความรูและสาระเนื้อหาวิชา เพื่อใชประกอบการสอนใน
แตละรายวิชา ในลักษณะ ตาง ๆ เชน การนำเสนอเนื้อหาผานโปรแกรมนำเสนอ (Presentation) สื่อวีดิทัศน
(VDO) สื่อ Electronics อื่น ๆ เชน e-Book, LO (Learning Objects), บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI),
Courseware รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสรูปแบบใหมอื่น ๆ แลวแตจะเรียก เปนตน ลักษณะสื่อ ICT ในปจจุบัน
ควรมีลักษณะของแฟมขอมูล (File) ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถออนไลนผานระบบอินเทอรเน็ต และเขาถึงสื่อ
ไดอยางรวดเร็ว
1.2 นำสื่อหรือแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่ ไดจากการผลิต การสืบคน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ
มาออกแบบการจัดการเรียนรู ในรูปแบบ e-Learning Courseware ดวยระบบการจัดการ LMS (Learning
Management System) ผานระบบเครือขาย ในลักษณะนี้ ครูอาจออกแบบใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง มีการวัด
และประเมินผล การเรียนรูในเนื้อหาวิชานั้น ๆ โดยไมไดพบปะกับครูผูสอนหรืออาจมาพบปะเปนครั้งคราวก็ได
หากนั ก เรี ย นเกิ ด มี ป ญ หาในการเรี ย นอาจใช กระดานข า ว (Web board), Twitter, Hi5, Facebook,
e-Mail, โทรศัพทเปนชองทางในการติดตอเพื่อสอบถามและแกไขปญหากับครูผูสอน
1.3 ครูผูสอนนำ ICT เปนเครื่องมือในการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน เชน นำ ICT มาชวย
ในการทำเอกสาร บัตรงาน ใบความรู โดยการคนหาแหลงเรียนรูและขอมูล จาก Internet เปนตน
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2. ครูใหนักเรียนเรียนรูการใช ICT และการติดตอสื่อสารดวย ICT โดยตรง
ครูสอนโดยครูนำเอา ICT เปนสื่อที่จะใหนักเรียนไดเรียนรูโดยตรง ไดแก
2.1 สอนใหนักเรียนใช ICT โดยตรง มักจะปรากฏในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
วิชาคอมพิวเตอร ซึ่งครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด
ในกรณีนี้ครูจะตองทำการวิเคราะหหลักสูตรจัดสาระและกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีการใชโปรแกรม
ตาง ๆ จนสามารถใชงานและผลิตผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอรได ซึ่งครูอาจออกแบบการวัดประเมินผลจาก
การสรางผลงานของนักเรียนโดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรางสรรคผลงานตามแนวคิด และวิธีการของตนเอง
อยางอิสระ แลวสรางชิ้นงานของตนเองในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ โดยครูเปนผูใหคำปรึกษาแนะนำ และ
ทำการประเมินในลักษณะผลงานนักเรียน เปนงานเดี่ยว งานกลุม หรือแมกระทั่งประเมินผลรวมกันกับครูทานอื่น
มีการออกแบบการวัดประเมินผลรวมกันในลักษณะบูรณาการ ระหวาง ครูสอนเทคโนโลยี กับครูสอนสาระอื่นโดย
ใหนักเรียนไดมีโอกาสสรางชิ้นงานจากสิ่งที่ตนสนใจ และนำไปปรึกษาครู ในเนื้อสาระนั้น ๆ ในกรณีนี้ครูควรมี
การวางแผนในการประเมินผลและสรางขอตกลงรวมกันกับครูทานอื่น ผลงานอาจจัดทำในลักษณะที่ซับซอนนอย
ในระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ไดแก การจัดทำรายงานดวยโปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ
โปรแกรมฐานขอมูล การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร และการสรางผลงานดวยโปรแกรมประยุกตอื่น ๆ เชน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) Webpage รายการโทรทัศน Animations, CAI, WBI เปนตน
2.2 สอนใหนักเรียนสามารถใชเครื่องมือในการติดตอสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ต แลวครูนำมาใช
เป น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การเรี ย นรู และติ ด ต อ กั บ นั ก เรี ย น ได แ ก การสื บ ค น ข อ มู ล Search Engine,
e-Mail, Hi5, Facebook, Blogker เปนตน
2.3 สอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามปกติ แตมีการประเมินผลงานดาน ICT ซึ่งนักเรียนมี
ความสามารถในการใชงานสื่อ ICT จากการเรียนในวิชาคอมพิวเตอร ไดแก การจัดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร
ใหนักเรียนคนหาประวัตินักวิทยาศาสตร จากอินเทอรเน็ตและทำการประเมินผลดวยการใหนักเรียนจัดทำรายงาน
ดวยโปรแกรมจัดทำเอกสารสำนักงานตาง ๆ นำเสนอเนื้อหาผานโปรแกรม Presentation ตาง ๆ หรือจัดทำเปน
Animation, e-Book, VDO, Webpage หรือรูปแบบอื่น ๆ ครูก็ประเมินผลการดำเนินงานตามสาระ เนื้อหาและ
ขอมูลที่นักเรียนไดนำเสนอ เปนตน
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แนวทางการนำสื่อ ICT ไปใชในการจัดการเรียนรู
ขั้นตอนในการนำสื่อ ICT ไปใชในการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา/ปญหาในการเรียนรู
ขั้นที่ 2 สำรวจสื่อการเรียนรู
ขั้นที่ 3 วิเคราะหเลือกสื่อ ICT
ขั้นที่ 4 เตรียมสภาพแวดลอมใหพรอมที่จะนำสื่อ ICT ไปใชงาน
ขั้นที่ 5 นำสื่อ ICT ไปใชงาน
ขั้นที่ 6 ประเมินผลการใช
ขั้นที่ 7 สรุปผลการใช
ขั้นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา/ปญหาการเรียนรู
เป น ขั้ น ตอนของการศึ ก ษาสภาพป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการจั ด การเรี ย นรู ข องครู ผู ส อนว า ระหว า ง
การจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนในหองเรียนเกิดปญหาอยางไร นักเรียนไมสามารถเรียนรูหรือเรียนรูแลวไมบรรลุ
ตามวัตถุประสงคไดเพราะสาเหตุใด เกิดจากกระบวนการเรียนรูใด เชน กระบวนการถายทอดความรู กระบวนการ
เรียนรูของนักเรียน เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรู หรือสื่อการเรียนรู เปนตน ครูจะตองพิจารณาใหเห็นปญหา
อยางแทจริง หากเกิดจากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง หรือหลายกระบวนการ ครูจะสามารถนำสื่อไปใชใน
การแกไขปญหาไดหรือไม หากนำไปใชไดจะตองใชสื่อประเภทใด สื่อจะตองมีคุณสมบัติอยางไร เนื้อหามากนอย
เทาไหร จึงจะเหมาะสมกับเวลาเรียน วัยของนักเรียน
ขั้นที่ 2 สำรวจสื่อการเรียนรู
เมื่อทราบปญหาและครูจะเลือกใชสื่อในการเรียนรูไปแกปญหาการจัดการเรียนรูครูจะตองทำการสำรวจ
วามีสื่อใดที่ตรงกับเนื้อหาสาระของบทเรียนที่จะสอน ตนเอง หรือสถานศึกษามีสื่ออยูหรือไม มีอยูในที่ใดบาง
เปนสื่อประเภทใด แตละประเภทมีกี่ชิ้น สามารถยังคงสภาพใชงานไดดีหรือไม หากสำรวจแลวไมมี จะมีความ
จำเปนที่ตองสรางขึ้นมาใหมหรือไมอยางไร
ขั้นที่ 3 วิเคราะหเลือกสื่อ ICT
จากขั้นที่ 2 สำรวจสื่อการเรียนรู ทำใหครูไดทราบวามีสื่ออะไร จำนวนเทาไหร ที่สามารถนำมาใชใน
การจัดการเรียนรูได ครูจะตองพิจารณาเลือกสื่อไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับวัย สติปญญาของนักเรียน เนื้อหา
สาระของบทเรียนที่ทำการสอน และคุณภาพดี สามารถที่จะใชงานได รวมทั้งพิจารณาวาจะนำไปใชในขั้นใดของ
การจัดการเรียนรู เชน ใชนำเขาสูบทเรียน ใชประกอบการจัดการเรียนรู ใชขยายเพิ่มเติมความรู หรือใชสรุป
เนื้อหา เปนตน

คูมืออบรมปฏิบัติการ บูรณาการใชคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

101

One Tablet Per Child
ขั้นที่ 4 เตรียมสภาพแวดลอมใหพรอมที่จะนำสื่อ ICT ไปใชงาน
เมื่อไดสื่อที่จะนำไปสอนแลว ครูจะตองจัดเตรียมสภาพแวดลอมใหเหมาะสม เชน หองเรียนที่นำสื่อไปใช
จะตองใชอุปกรณประกอบอะไรบาง เชน คอมพิวเตอรจำนวนกี่ชุด มีสภาพใชงานไดเทากับจำนวนนักเรียนหรือไม
หากไมครบจำนวนนักเรียนจะตองดำเนินการอยางไร คอมพิวเตอรมีศักยภาพรองรับการแสดงผลของสื่อ ICT
ที่จะนำไปใชหรือไม มีเครื่องฉายภาพ (LCD Projector) จอรับภาพหรือไม จะตองใชสื่อจำนวนกี่ชุด จะทำการคัดลอก
ลงในเครื่องคอมพิวเตอรหรือไม สิ่งตาง ๆ เหลานี้มีความจำเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองจัดเตรียมสภาพ
แวดลอมใหพรอมกอนใชงานจริง
ขั้นที่ 5 นำสื่อ ICT ไปใชงาน
หลังจากที่ ไดสื่อและจัดเตรียมสภาพแวดลอมจนพรอมที่จะใชงานได ครูจะนำสื่อ ICT ไปใชงาน
ใหพิจารณาใชสื่อ ICT อยางคุมคา เปดโอกาสใหนักเรียนมีโอกาสศึกษา และไดรับความรูจากสื่อ ICT นั้น ๆ ดวย
ตนเอง และไดเขารวมกิจกรรมการเรียนรูจากตัวสื่อ ICT ใหมากที่สุด
ขั้นที่ 6 ประเมินผลการใช
เมื่อนำสื่อไปใชงาน ใหครูพิจารณาประเมินผลการใชงานอยางเปนระบบ ตั้งแตกอน ใชงาน ระหวางใชงาน
จนเสร็จสิ้นการใชงานวาเกิดปญหาอะไร นักเรียนสามารถเรียนรู ไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดหรือไม
สื่อมีคุณภาพเปนอยางไร เหมาะสมกับนักเรียนหรือไม นักเรียนเรียนรูไดหมดทุกคนหรือไม เปนตน สิ่งตาง ๆ
เหลานี้จำเปนที่ครูจะตองประเมินผล และทบทวนวาเกิดปญหาขึ้นในขั้นตอนใดจะตองแกไขอยางไร
ขั้นที่ 7 สรุปผลการใช
ครูทำการสรุปผลขอมูลที่ไดจากการประเมินผลการใช ในขั้นตอนตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 6 เพื่อพิจารณา
นำสื่อ ICT ไปใชงานตอไป
จากแนวทางดังกลาวขางตนสามารถนำเสนอในลักษณะแผนภูมิไดดังนี้

แนวทางการนำสื่อ ICT ไปใชในการจัดการเรียนรู
ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา/ปญหาการเรียนรู
สำรวจสื่อการเรียนรู
วิเคราะหเลือกสื่อ ICT
เตรียมสภาพแวดลอมใหพรอมที่จะนำสื่อ ICT ไปใชงาน

ไมใช

นำสื่อ ICT ไปใชงาน
ประเมินผลการใช
สรุปผลการใช
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การประยุกตใช ICT ในการจัดการเรียนรู
ในการจัดการเรียนรูของครูสามารถนำสื่อทางดาน ICT มาประยุกตใชเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
การเรียนรูของนักเรียนในขั้นตอนตาง ๆ ไดดังนี้
1. ใชนำเขาสูบทเรียน
2. ใชประกอบการจัดการเรียนรู
3. ใชขยายความรู
4. ใชสรุปเนื้อหา
1. ใชนำเขาสูบทเรียน
ขั้นนำเขาสูบทเรียน ครูผูสอนอาจนำภาพดิจิทัล (Digital) VDO หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
เรื่องที่จะสอนมาใหนักเรียนดูและสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ไดรับชมเพื่อกระตุนความสนใจใหกับนักเรียนโดยไมจำเปน
ตองใหนักเรียนดูทั้งหมดของเรื่องที่นำมาเสนอ เราความสนใจในบทเรียนของนักเรียน เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษ
ของสื่อ ICT ที่เปนมัลติมีเดีย ที่แสดงขอมูลไดทั้งภาพและเสียง การแสดงขอมูลในลักษณะเสมือนจริง สามารถ
ตอบสนองความตองการในการเรียนรูของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ใชประกอบการจัดการเรียนรู
ครูผูสอนอาจออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยอาศัยการจัดการในระบบ LMS โดยอาศัย Software
ใหนักเรียนเลือกศึกษาความรูจากการออกแบบของครูผูสอน ใหนักเรียนไดเลือกเรียนรูไดตลอดเวลา โดยอาศัยสื่อ
อื่นประกอบ เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI), e-Book, LO, Courseware, VDO ครูจะตองออกแบบการ
จั ด การเรี ย นรู ไ ว ล ว งหน า และพิ จารณาเนื้ อ หาที่ ส อนมาให นั ก เรี ย นศึ ก ษา เรี ย นรู ด ว ยตนเอง หรื อ เลื อ กสื่ อ
ที่ใหนักเรียนเรียนรูจากสื่อโดยตรง
3. ใชขยายความรู
ในขั้นตอนนี้ครูผูสอนตองพิจารณาความรูความสามารถดาน ICT ของนักเรียนมาเปนแนวทางในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการเรียนรู เชน
- คนหาความรูจากอินเทอรเน็ต โดยใช Search Engine เชน คนหาขอมูลเนื้อหา รูปภาพ แผนที่
จาก Google คนเรื่องราวขอเท็จจริงที่เกี่ยวของจาก YouTube ในลักษณะรายการโทรทัศน
- นำความรูที่ไดมาศึกษาวิเคราะห สังเคราะหใหเปนความรูของตนเอง และจัดทำเปนเอกสารดวย
โปรแกรมจัดทำเอกสาร สง e-Mail ใหครู
- สรางเปน e-Book, Webpage หรือรายการโทรทัศน
- ใหนักเรียนทำ ปฏิทิน คำนวณหาคำตอบทางคณิตศาสตรดวยโปรแกรมตารางคำนวณ
- ทำบัตรอวยพร บัตรเชิญ ดวยโปรแกรมวาดภาพ โปรแกรมนำเสนอ เปนตน
- เปดกระดานสนทนา (Web board) ใหนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
- สรางเปนกลุมสนใจ เชน Web Blog, Social Network ขยายความรูในกลุมดวย hi5, facebook, twitter
4. ใชสรุปเนื้อหา
การสรุปเนื้อหาเปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่ครูจะใชซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายของการจัดการเรียนการสอน
ในแตละครั้ง หรือแตละชั่วโมง ครูอาจออกแบบนำ ICT มาใหนักเรียนทำการสรุปในลักษณะตาง ๆ เชน
- ใหนักเรียนสรุปองคความรูที่ไดจากการเรียนรู มานำเสนอและจัดทำดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
นำเสนอในรูปแบบตาง ๆ
- นำสื่อประเภท LO เกม เพลง ที่ไดจากการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตหรือ VDO มาใหนักเรียน
ทำกิจกรรมเพื่อทบทวนความรูและสรุปความรู
- ใหนักเรียนสรุปความรูที่ไดและการนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
คูมืออบรมปฏิบัติการ บูรณาการใชคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
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รายการสื่ออิเล็กทรอนิกส บรรจุในแท็บเล็ต
1.
2.
3.
4.
5.

กลุมสาระ\ระดับชั้น ป.1
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาตางประเทศ
รวม

จำนวน
100
81
47
70
69
367

สื่ออิเล็กทรอนิกสกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
จำนวน 100 Learning Object (LO)
ภาคเรียนที่ 1
หนวยการเรียนรู หนวยเตรียมความพรอม
1. ทักษะภาษาดานการฟง การดู และการพูด
(การอาน) พยัญชนะไทย
2. ทักษะภาษาดานการฟง การพูด (การอาน)
สระไทย
3. ทักษะภาษาดานการฟง การพูด (การอาน)
วรรณยุกตไทย
4. เตรียมความพรอมดานการเขียน
5. ทักษะการเขียนพยัญชนะไทย
6. ทักษะการเขียนสระไทย
7. ทักษะการเขียนวรรณยุกตและเลขไทย
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หนวยการเรียนรู ใบโบก ใบบัว
8. ใบโบก ใบบัว (รูจักคำนำเรื่อง)
9. ใบโบก ใบบัว
10. เรียนรูพยัญชนะและสระ
11. การอานแจกลูกและการสะกดคำ สระอา
12. ทบทวนการอานแจกลูก/การสะกดคำ สระอา
13. โยกมา โยกไป

หนวยการเรียนรู ภูผา
14. ภูผา (รูจักคำนำเรื่อง)
15. ภูผา
16. พยัญชนะและเลขไทย
17. การอานแจกลูกและการสะกดคำ สระอี
18. การอานแจกลูกและการสะกดคำ สระอู
19. เพื่อนภูผา
หนวยการเรียนรู เพื่อนกัน
20. เพื่อนกัน (รูจักคำนำเรื่อง)
21. เพื่อนกัน
22. เรียนรูพยัญชนะ สระ และเลขไทย
23. การอานแจกลูกและการสะกดคำ สระเอ
24. การอานแจกลูกและการสะกดคำ สระแอ
25. เพื่อนลูกชาง
หนวยการเรียนรู ตามหา
26. ตามหา (รูจักคำนำเรื่อง)
27. ตามหา
28. เรียนรูพยัญชนะ สระ และทบทวนเลขไทย
29. การอานแจกลูกและการสะกดคำ สระโอ
30. การอานแจกลูกและการสะกดคำ สระไอ
ไมมลาย
31. การอานแจกลูกและการสะกดคำ สระไอไมมวน
32. โปก เปก
33. เจาเนื้อออน

หนวยการเรียนรู ไปโรงเรียน
34. ไปโรงเรียน (รูจักคำนำเรื่อง)
35. ไปโรงเรียน
36. เรียนรูพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต
37. การอานแจกลูกและการสะกดคำ สระอือ
38. การอานแจกลูกและการสะกดคำ
ที่มากกวา 1 พยางค
39. ลากันไปโรงเรียน
40. กุก กุก ไก
41. แมงูเอย
หนวยการเรียนรู โรงเรียนลูกชาง
42. โรงเรียนลูกชาง (รูจักคำนำเรื่อง)
43. โรงเรียนลูกชาง
44. เรียนรูอักษรต่ำ สระเอีย และสระอัว
45. การอานแจกลูกและการสะกดคำ สระเอีย
46. การอานแจกลูกและการสะกดคำ สระอัว
47. การสะกดคำ 2 พยางค
48. ฝกจูงหาง
49. ของเธอของฉัน ตอนที่ 1
50. ของเธอของฉัน ตอนที่ 2
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ภาคเรียนที่ 2
หนวยการเรียนรู เพื่อนรัก เพื่อนเลน
51. เพื่อนรัก เพื่อนเลน (รูจักคำนำเรื่อง)
52. เพื่อนรัก เพื่อนเลน
53. เรียนรูพยัญชนะอักษรต่ำ สระ และวรรณยุกต
54. การอานแจกลูก การสะกดคำ สระอะ สระอิ
55. การอานแจกลูก การสะกดคำ สระอึและสระอุ
56. การสะกดคำที่มากกวา 1 พยางค
57. ประโยค
58. ชางอาบน้ำ
59. ฝนตกแดดออก

หนวยการเรียนรู เพื่อนรูใจ
78. เพื่อนรูใจ (รูจักคำนำเรื่อง)
79. เพื่อนรูใจ
80. ทบทวนการสะกดคำ
81. การผันวรรณยุกตอักษรสูง
82. คำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม ก กา
แมกง และแมกน
83. ดินโปง
84. แมวเหมียว
85. แมว เอย แมวเหมียว

หนวยการเรียนรู พูดเพราะ
60. พูดเพราะ (รูจักคำนำเรื่อง)
61. พูดเพราะ
62. อักษรต่ำ สระ วรรณยุกต และเครื่องหมาย
ไมยมก
63. การอานแจกลูกและการสะกดคำ
64. การสะกดคำที่มากกวา 1 พยางค
65. ประโยค
66. ชางก็มีหัวใจ
67. รักเมืองไทย

หนวยการเรียนรู ชางนอยนารัก
86. ชางนอยนารัก (รูจักคำนำเรื่อง)
87. ชางนอยนารัก
88. ทบทวนการสะกดคำ
89. การผันวรรณยุกตอักษรต่ำ
90. คำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม กม แมเกย
และแมเกอว
91. ประโยค สัญลักษณ เครื่องหมาย และสัญญาณ
92. อายจัง อายจัง
93. กระตาย กับ เตา

หนวยการเรียนรู วันสงกรานต
หนวยการเรียนรู เกือบไป
94. วันสงกรานต (รูจักคำนำเรื่อง)
68. เกือบไป (รูจักคำนำเรื่อง)
95. วันสงกรานต
69. เกือบไป
96. ทบทวนการสะกดคำ
70. เรียนรูพยัญชนะ สระ และเครื่องหมายอัศเจรีย
97. ทบทวนการผันวรรณยุกต
71. การอานแจกลูก การสะกดคำ สระโอะ โอ เอาะ ออ
98. การสะกดคำมาตราแมกก และมาตราแมกด
72. การแจกลูก การสะกดคำ สระเออะ เออ เอือ
99. การสะกดคำมาตราแมกบ
73. การสะกดคำที่มากกวา 1 พยางค
100. ปใหมไทย
74. คำคลองจอง และประโยค
75. การผันวรรณยุกตอักษรกลาง
76. จองตากัน
77. ตั้งเอยตั้งไข
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สื่ออิเล็กทรอนิกสกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
จำนวน 81 Learning Object (LO)
ภาคเรียนที่ 1
หนวยการเรียนรู จำนวนนับ 6-9
หนวยการเรียนรู การเตรียมความพรอม
16. จำนวน 6 และจำนวน 7
ทางคณิตศาสตร
17. จำนวน 8 และจำนวน 9
1. รูปรางและขนาด ตอนที่ 1
18. ทบทวนจำนวน 0-9
2. รูปรางและขนาด ตอนที่ 2 (ใหญ-เล็ก)
19. เทากัน-ไมเทากัน มากกวา-นอยกวา
3. รูปรางและขนาด ตอนที่ 3 (ใหญ-เล็ก
20. การเรียงลำดับจำนวน
เทากัน อวน-ผอม)
4. รูปรางและขนาด ตอนที่ 4 (สูงเตี้ยต่ำ)
5. รูปรางและขนาด ตอนที่ 5 (ยาว-สั้น หนา-บาง ) หนวยการเรียนรู การบวกจำนวนสองจำนวน
6. บอกตำแหนงของสิ่งตาง ๆ ตอนที่ 1 (ใกล-ไกล) ที่มีผลบวกไมเกิน 9
21. การบวก
7. บอกตำแหนงของสิ่งตาง ๆ ตอนที่ 2
22. การบวกจำนวน 2 จำนวนที่ไมเกิน 9
(ซายมือ-ขวามือ)
23. ศูนยกับการบวก และการสลับที่การบวก
8. บอกตำแหนงของสิ่งตาง ๆ ตอนที่ 3
24. การแสดงวิธีทำโจทยปญหา ตอนที่ 1
(ขางหนา-ขางหลัง-ภายใน-ภายนอก)
25. การแสดงวิธีทำโจทยปญ หา ตอนที่ 2
9. การบอกตำแหนงของสิ่งตาง ๆ ตอนที่ 4
(ใกล ไกล ซายมือ ขวามือ ขางหนา ขางหนัง
ภายใน ภายนอก ใต บน)
10. การลากเสน ลีลามือ
หนวยการเรียนรู จำนวนนับ 1-5 และ 0
11. จำนวน 1 และจำนวน 2
12. จำนวน 3 และจำนวน 4
13. จำนวน 5 จำนวน 0 และทบทวนจำนวน 0-5
14. ความเทากัน-ไมเทากัน และมากกวา-นอยกวา
15. การเรียงลำดับจำนวน
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หนวยการเรียนรู การลบจำนวนสองจำนวน
ที่มีตัวตั้งไมเกิน 9
26. การลบ
27. ประโยคสัญลักษณ และศูนยกับการลบ
28. การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไมเกิน 9
ตอนที่ 1
29. การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไมเกิน 9
ตอนที่ 2
30. การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไมเกิน 9
ตอนที่ 3
31. มากกวา-นอยกวา
32. การแสดงวิธีทำโจทยปญหา ตอนที่ 1
33. การแสดงวิธีทำโจทยปญหา ตอนที่ 2
34. ความสัมพันธของการบวกและการลบ
หนวยการเรียนรูจำนวนนับ 11-20
35. จำนวนนับ 10
36. จำนวนนับ 11-20
37. การเปรียบเทียบจำนวน และเครื่องหมาย
ที่ใชในการเปรียบเทียบจำนวน
38. การเรียงลำดับจำนวน
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หนวยการเรียนรู การบวกและการลบจำนวน
ที่มีผลลัพทและตัวตั้งไมเกิน 20
39. การบวกจำนวนหนึ่งหลักสองจำนวน
40. การสลับที่สำหรับการบวก
41. การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวน
ที่มีหนึ่งหลัก
42. การแสดงวิธีทำโจทยปญหาการบวก ตอนที่ 1
43. การแสดงวิธีทำโจทยปญหาการบวก ตอนที่ 2
44. การลบจำนวนที่มีสองหลัก กับการลบจำนวน
ที่มีหนึ่งหลัก
45. การแสดงวิธีทำโจทยปญหาการลบ
46. ทบทวนการบวกและการลบ
47. ความสัมพันธของการบวกและการลบ
48. โจทยปญหาการบวกและการลบ
49. สนุกกับเกม

ภาคเรียนที่ 2
หนวยการเรียนรู การวัดความยาว
50. การเปรียบเทียบความยาว
51. การวัดความยาวโดยใชหนวย
ที่ไมใชหนวยมาตรฐาน
52. การวัดระยะทาง
53. สนุกกับเกมทายบท
หนวยการเรียนรู การชั่ง
54. การเปรียบเทียบน้ำหนัก
55. การชั่งโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน
56. สนุกกับเกมทายบท
หนวยการเรียนรู จำนวนนับ 21-100
57. จำนวนนับ 1-100
58. การเรียงลำดับจำนวน
59. การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2
60. รูปแบบของจำนวน
61. สนุกกับเกมทายบท
หนวยการเรียนรู การเตรียมความพรอมทาง
เรขาคณิต
62. รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม
63. รูปวงกลม รูปวงรี
64. แบบรูปของรูปเรขาคณิต ตอนที่ 1
65. แบบรูปของรูปเรขาคณิต ตอนที่ 2
66. แบบรูปของรูปเรขาคณิต ตอนที่ 3

หนวยการเรียนรู เวลา
67. ชวงเวลาในแตละวัน (กลางวัน กลางคืน)
เชา สาย เที่ยง บาย เย็น
68. ชื่อวันในสัปดาห หนึ่งปมี 12 เดือน
69. สนุกกับเกมทายบท
หนวยการเรียนรู การบวกและการลบจำนวนที่
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100
70. การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก
(ไมมีการทด)
71. โจทยปญหาการบวก ตอนที่ 1
72. โจทยปญหาการบวก ตอนที่ 2
73. โจทยปญหาการลบ
หนวยการเรียนรู การบวก ลบระคน
74. การบวก ลบระคน ตอนที่ 1
75. การบวก ลบระคน ตอนที่ 2
76. โจทยปญหาการบวกลบระคน ตอนที่ 1
77. โจทยปญหาการบวกลบระคน ตอนที่ 2
78. โจทยปญหาการบวกลบระคน ตอนที่ 3
79. การสรางโจทยปญหาจากภาพ ตอนที่ 1
80. การสรางโจทยปญหาจากภาพ ตอนที่ 2
81. สนุกกับเกมทายบท
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สื่ออิเล็กทรอนิกสกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จำนวน 47 Learning Object (LO)
ภาคเรียนที่ 1
หนวยการเรียนรู สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา
1. มาเรียนรูวิทยาศาสตรกันเถอะ
2. สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเรา
3. สิ่งมีชีวิตที่เปนสัตว
4. ทบทวนเรื่องสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา
5. รวมเกมหรรษา เรื่องสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา
หนวยการเรียนรู พืชในทองถิ่น
6. พืชในทองถิ่น
7. ใบ
8. ดอก
9. อันตรายจากพืชบางชนิด
10. รวมเกมหรรษา เรื่อง พืช

หนวยการเรียนรู สัตวในทองถิ่น
11. รูจักสัตว
12. โครงสรางภายนอกของสัตว
13. การจำแนกสัตวตามโครงสราง
14. สัตวที่ไมมีขา มีขา มีปก มีครีบ
15. กิจกรรมจัดกลุมสัตว
16. การจำแนกสัตวตามที่อยูอาศัย
17. ประโยชนของสัตว
18. การดูแลเกี่ยวกับสัตว
19. ขอควรระวังเกี่ยวกับสัตว
20. ประสบการณเกี่ยวกับสัตว
21. ทบทวนเรื่องสัตว
22. รวมเกมหรรษา เรื่องสัตว
หนวยการเรียนรู ตัวเรา
23. ตา
24. ทบทวนเรื่องตัวเรา
25. รวมเกมหรรษา เรื่องตัวเรา
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ภาคเรียนที่ 2
หนวยการเรียนรู ของเลนของใช
26. รูจักของเลนของใช
27. วัสดุที่นำมาทำของเลนของใช
28. เกณฑในการจัดกลุมของเลนของใช
29. รวมเกมหรรษา เรื่องของเลนของใช
หนวยการเรียนรู แรง
30. แรงทำใหวัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่
31. แรงทำใหวัตถุเปลี่ยนรูปราง
32. รวมเกมหรรษา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

หนวยการเรียนรู ดิน
33. ในดินมีอะไรบาง 1
34. ในดินมีอะไรบาง 2
35. องคประกอบของดิน
36. ดินมีลักษณะอยางไร 1
37. ดินมีลักษณะอยางไร 2
38. ดินมีลักษณะอยางไร 3
39. ประโยชนและการอนุรักษดิน
40. รวมเกมหรรษา เรื่อง ดิน
หนวยการเรียนรู ทองฟา
41. คุณหนูรูจักทองฟา
42. ทองฟาในเวลากลางวันและกลางคืน
43. ดวงอาทิตย
44. ดวงจันทร
45. ดวงดาว
46. กิจกรรมสำรวจทองฟา
47. นักวิทยาศาสตรที่สำคัญของโลกและของไทย
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สื่ออิเล็กทรอนิกสกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จำนวน 70 Learning Object (LO)
ภาคเรียนที่ 1
หนวยการเรียนรู ครอบครัวของฉันมีสุข
1. ครอบครัวของฉัน
2. สมาชิกในครอบครัวของฉัน
3. หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว
4. สิทธิของสมาชิกในครอบครัว
5. บทบาทของสมาชิกในครอบครัว
6. ประชาธิปไตยในครอบครัว
7. สมาชิกที่ดีของครอบครัว
8. เด็กดีของครอบครัว
9. ความดีทำไดงาย ๆ
10. ความดีทำไดทุกวัน
หนวยการเรียนรู ฉันเปนใคร
11. เจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห
12. หนึ่งปมี 12 เดือน
13. การนับเวลาแบบสุริยคติและจันทรคติ
14. ปฏิทินของฉัน
15. ชวงเวลาในชีวิตประจำวัน
16. ประวัติตัวฉัน
17. ประวัติครอบครัว
18. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
19. เหตุการณสำคัญของครอบครัว
20. แหลงวัฒนธรรมในชุมชน
21. ความภูมิใจในชุมชน
22. ภาษาถิ่นของเรา
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หนวยการเรียนรู โรงเรียนของฉัน
23. สัญลักษณสามสี
24. มารองเพลงชาติกันเถอะ
25. เพลงสรรเสริญพระบารมี
26. เอกลักษณไทย
27. บุคลากรและหนาที่ในโรงเรียนของฉัน
28. สิทธิและหนาที่ของนักเรียนในโรงเรียน
29. หัวหนาหองของเรา
30. ประโยชนของสมาชิกที่ดี
31. กีฬาสามัคคี
32. ประเพณีไหวครู

ภาคเรียนที่ 2
หนวยการเรียนรู ฉลาดออมฉลาดใช
33. สิ่งของเครื่องใชและการบริการ
34. สินคาและบริการในชีวิตประจำวัน
35. เงินซื้ออะไรไดบาง
36. การใชจายเงินในชีวิตประจำวัน
37. การใชเงินอยางรูคุณคา
38. การออม
39. ประโยชนของการการออม
40. ทรัพยากรที่ใชในชีวิตประจำวัน
41. การใชทรัพยากรในชีวิตประจำวันอยางประหยัด
42. การทำงานอยางสุจริต
43. ความสำคัญของการทำงาน

หนวยการเรียนรู สิ่งแวดลอมรอบตัว
44. สิ่งแวดลอมของฉัน
45. บอกไดไหม ใกล ไกลเพียงใด
46. ทิศทั้งสี่
47. แผนผังหองเรียนของฉัน
48. อากาศในรอบวัน
49. สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
50. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
หนวยการเรียนรู ฉันเปนเด็กดี
51. พุทธประวัติ
52. สามเณรบัณฑิต
53. วัณณุปถชาดก
54. สุวรรณสามชาดก
55. ศาสนิกชนตัวอยาง 1
56. ศาสนิกชนตัวอยาง 2
57. พระรัตนตรัย
58. โอวาท 3 เบญจศีล
59. เบญจธรรม สังคหวัตถุ 4
60. มงคล 38

61. พุทธศาสนสุภาษิต 1
62. พุทธศาสนสุภาษิต 2
63. การทำจิตใจบริสุทธิ์
64. การสวดมนตและแผเมตตา
65. สติ
66. รองเพลงการฝกสติ
67. การฝกสติ ยืนเดิน นั่ง
68. การบำเพ็ญประโยชน
69. พุทธมามะกะ
70. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่ออิเล็กทรอนิกสกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จำนวน 54 Learning Object (LO)
ภาคเรียนที่ 1
หนวยการเรียนรู Prepare
1. ABC’s Song
2. The Alphabet
หนวยการเรียนรู Greeting and Taking-Leave
3. Hello
4. How are you?
5. Good Morning

หนวยการเรียนรู My Body
6. This is my body.
7. I have two hands.
8. Clap your hands.
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หนวยการเรียนรู My Family
9. Who’s this?
10. I am Ploy.
11. I have a sister.
12. Revision : Unit 3
หนวยการเรียนรู My Work
13. What are you?
14. Are you a teacher?
หนวยการเรียนรู Revision Term 1
15. Revision All 1
16. Revision All 2

ภาคเรียนที่ 2
หนวยการเรียนรู Food
17. Fruits
18. Vegetables
19. Birthday Party 1
20. Birthday Party 2
หนวยการเรียนรู Things
21. In My Classroom
22. My Christmas Card
23. My Clothes
24. Christmas Gifts
25. My Toys 1
26. My Toys 2
27. Revision : Unit 2
หนวยการเรียนรู Animals
28. Pets
29. Farm Animals 1
30. Farm Animals 2
31. In the Zoo
32. Revision : Unit 3
หนวยการเรียนรู Days and time
33. Days
34. It’s my birthday.
35. What time is it?
36. Daily Activity
หนวยการเรียนรู Revision Term 2
37. Revision All 1
38. Revision All 2
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การสืบคนแหลงเรียนรูจากอินเทอรเน็ต
การสืบคนขอมูล (Search Engine) ทางอินเทอรเน็ต คือ เครื่องมือที่ ใช ในการคนหาขอมูลหรือ
โปรแกรมการคนหาขอมูลตาง ๆ ในอินเทอรเน็ต ไมวาจะคนหาขอมูลที่เปนขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
เพลง ซอฟตแวร แผนที่ ขอมูลบุคคล ขาว อื่น ๆ โดยการคนหาขอมูลจากการกำหนดคำสำคัญ หรือ Keyword
ที่ ผู ใ ช ป อ นเข า ไปในเว็ บ ไซต ค น หาคำ จากนั้ น เว็ บ ไซต ก็ จ ะทำการค น หาคำนั้ น ให แล ว แสดงผลลั พ ธ ที่
คิดวาผูใชตองการขึ้นมาไดอยางรวดเร็ว Search Engine ในแท็บเล็ต มีหลายตัวแตปจจุบันที่นิยมมากที่สุดคือ
google แตสำหรับในแท็บเล็ต ที่ ใชงาน คือ Browser ซึ่งอยูบนระบบปฏิบัติการ Android 4 (Ice Cream
Sandwich)
การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตโดยใช Browser
Browser คื อ อิ น เทอร เ น็ ต บราวเซอร ตั ว ใหม ที่ ม ากั บ แท็ บ เล็ ต ในระบบปฏิ บั ติ การ Android 4
(Ice Cream Sandwich)
ประโยชนของ Search Engine
1. คนหาเว็บที่ตองการไดสะดวกรวดเร็ว
2. สามารถคนหาขอมูลแบบเจาะลึกได ทั้งขอความ รูปภาพ ขาว เพลง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ
3. มีความหลากหลายในการคนหาขอมูล
4. รองรับการคนหาภาษาไทย
การใชงาน Browser
หลังจากเชื่อมตออินเทอรเน็ตแลว

1. แตะที่ ไอคอน Browser เพื่อเขาสูหนาเว็บไซต
2. พิมพคำสำคัญ (Keyword) ซึ่งเปนการอธิบายถึงขอมูลที่คุณตองการจะเขาไปคนหา จากนั้น
Browser ก็จะแสดงขอมูลและ Website ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3. เลือกขอมูลที่ตองการ
การดาวนโหลดวิดีโอจาก Youtube
ในการดาวนโหลดวิดีโอ มาใชเปนสื่อในการเรียนการสอนนั้น ในแท็บเล็ต ที่ใชระบบปฏิบัติการ Android 4
(Ice Cream Sandwich) นั้น มี Apps ที่เกี่ยวของหลาย Apps ในที่นี้ขอแนะนำ Apps Tubemate
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ขั้นตอนการดาวนโหลด Apps Tubemate
1. เปด Search Engine Apps Browser
2. พิมพคำวา Tubemate.apk
3. เลือก TubeMate YouTube Downloader 1.05.25-Official Website

4. เลือก

Download (AndroidFreeware)

5. เลือกดาวนโหลด

6. เลือก mirror download

7. เมื่อดาวนโหลดเสร็จสิ้น
8. ติดตั้ง Apps โดยใชขั้นตอนการติดตั้งจากใบความรูที่ 3.2 หนวยที่ 2
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ขั้นตอนการโหลดวิดีโอ
1. เปด Apps TubeMate

2. กดคนหา

3. พิมพคำสำคัญ (Keyword) เกี่ยวกับขอมูลที่ตองการ

4. แตะเปดที่ขอมูลที่ตองการ
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5. แตะคางจนกวาจะขึ้นหนาตางใหดาวนโหลด

6. แตะดาวนโหลด

7. เลือกขนาดหนาจอที่แสดงผล แนะนำขนาด 640x360(FLV player required)

8. โปรแกรมจะดาวน โหลดไปอยูที่ folder Video (อาจจะอยู ในโฟลเดอรอื่น ๆ ก็ ได ควรสังเกต
ขณะทำการดาวนโหลด)
ขั้นตอนการดาวนโหลดโปรแกรมสำหรับดูวิดีโอ (Apps MX Video player)
หลังจากเชื่อมตออินเทอรเน็ตแลว
1. เปด Apps TubeMate

2. แตะที่คนหา พิมพ MX Video player .apk
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3. กด MX Video player เลือก Download

4. เลือก Accept & download

5. โปรแกรมจะทำการ download ติดตั้ง และสราง Shortcut โดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนการดูวิดีโอ
วิธีที่ 1
1. เปด Apps MX Video player

2. เลือก folder Video

3. เลือก file ที่ตองการดู
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วิธีที่ 2
1. เปดโปรแกรม ES File Explorer

2. เลือก folder Video

3. เลือก file

4. เลือกโปรแกรมที่จะเปดดูโดยกดคางแลวเลือก Open as

5. เลือก Video

6. เลือกโปรแกรม MX Video Player สำหรับเปดดู
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ขั้นตอนการดาวนโหลดโปรแกรมสำหรับอานไฟลเอกสาร (Apps Document To Go)
หลังจากเชื่อมตออินเทอรเน็ตแลว
1. เปด Apps TubeMate
2. กดที่คนหา พิมพ Document To Go

3. กด Document To Go เลือก Download

4. โปรแกรมจะทำการ download ติดตั้ง และสราง Shortcut โดยอัตโนมัติ

การดาวนโหลดไฟลเอกสารจากอินเทอรเน็ต
หลังจากเชื่อมตออินเทอรเน็ตแลว
1. เปด Browser เพื่อเขาสูหนาเว็บไซต
2. เขา www.google.co.th

คูมืออบรมปฏิบัติการ บูรณาการใชคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

121

One Tablet Per Child
3. พิมพคำสำคัญ (Keyword) เพื่อหาไฟลที่คุณตองการจะคนหา จากนั้น Browser ก็จะแสดงไฟล
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของออกมา ถาตองการไฟลแบบไหนใหใสนามสกุลของไฟลเหลานั้นดวย เชน ไฟลเอกสาร word
ใชนามสกุล .doc, ไฟล PPT ใชนามสกุล .ppt , ไฟล exel ใชนามสกุล .xls และไฟล PDF ใชนามสกุล .pdf

4. เลือกสิ่งที่ตองการ เพื่อบันทึกลงแท็บเล็ต โดยการกดคางแลวเลือก save
5. ไฟลที่บันทึกจะไปอยูที่ folder download
ขั้นตอนการเปดไฟลเอกสาร
1. เปดโปรแกรม ES File Explorer

2. เลือก folder Download

3. แตะไฟลเอกสาร โปรแกรมจะอานไฟลเอกสารอัตโนมัติ
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การดาวนโหลดภาพจากอินเทอรเน็ต
หลังจากเชื่อมตออินเทอรเน็ตแลว
1. เปด Browser เพื่อเขาสูหนาเว็บไซต
2. เขา www.google.co.th

3. เลือก คนรูป (image)

4. พิมพคำสำคัญ (Keyword) เพื่อหาภาพที่คุณตองการจะคนหา จากนั้น Browser ก็จะแสดงรูปภาพ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของออกมา

5. เลือกสิ่งที่ตองการ เพื่อบันทึกลงแท็บเล็ต โดยการแตะคางแลวเลือก save image

6. รูปภาพที่บันทึกจะไปอยูที่ folder Download
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ขั้นตอนการเปดรูปภาพ
1. เปดโปรแกรม ES File Explorer

2. เลือก folder Download

3. เลือก file รูปภาพ

4. เลือก Apps ที่จะเปดดูโดยแตะคางแลวเลือก Open as
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5. เลือก Image

6. เลือก Apps ES Image Browser สำหรับเปดดูรูปภาพ

7. โปรแกรมจะแสดงผลดังภาพ
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ปจจุบันการใชแท็บเล็ตในการเรียนการสอน ถือเปนเรื่องสำคัญและเปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล
ที่เล็งเห็นประโยชนของสื่อการเรียนรู ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกสมาใช ในการเรียนการสอน เปนการวางพื้นฐาน
การเรียนการสอนรูปแบบใหม ในอนาคต การนำเขาสื่อการเรียนการสอนที่มีอยูแลว อาจไมเพียงพอ หรือ
อาจไมมีความเหมาะสมสอดคลองกับอุปกรณดังกลาว ดังนั้นการทำสื่อสำหรับแท็บเล็ต จึงมีความสำคัญมาก
เพราะจะทำใหสามารถสรางสื่อสำหรับแท็บเล็ตไดดวยตนเอง ตรงตามวัตถุประสงค ทั้งยังสามารถนำไปขยายผล
ใหแกครู ในโรงเรียนตาง ๆ ไดสื่อตรงตามหลักสูตรและความตองการในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
ตามความเหมาะสมและบริบทของแตละสาระการเรียนรู
ในการจั ด ทำสื่ อ สำหรั บ แท็ บ เล็ ต ในรู ป แบบ Apps ในครั้ ง นี้ เนื้ อ หาจะปรากฏในเว็ บ ไซต
http://wiki.phayoune.org ในหัวขอสราง Android Apps ผูเขารับการอบรมสามารถใชอางอิงและดูทบทวน
ยอนหลังไดตลอดเวลา
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การบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีความจำเปนที่จะตองดำเนินการ ทั้งนี้ก็เพื่อชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของระบบเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังชวยปองกันการเกิดปญหา
อันเนื่องมาจากการใชงานของอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรทุกประเภทที่เชื่อมตออยู
ในการติดตั้งเครื่องแมขายที่ใหบริการแท็บเล็ต จำเปนตองมีการกำหนดขอมูลพื้นฐานที่จำเปน ที่ระบบ
ของเครื่องแมตองการ และสามารถใหบริการทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกใหกับ
ผูใชมีโอกาสเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น
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แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานเครื่องแมขาย (Server)
ชื่อหนวยงาน......……………………………………..………สพป. ..................................……เขต.....................
Server OS : Windows 2003 Server …………………………........................................................................
❑ Proxy Server ❑ Web Server ❑ FTP Server
❑ NetServer
❑ Application Server

❑ Mail Server
❑ DATA Server
❑ Gateway.................………………...

Name Server..................................................................................................................................................
Domain (NameServer.domain.AC.TH)………………………………………………..........................................
Password AD…………………………..NetBios Name……………………………….......................................
Group…………………………
DHCP Service
Ranges Start 192 . 168 . .... . ………
Stop 192 . 168 . …. . ………
IPAddress
Public IP (ETH0) (IN) ……… ……… ……… …………
Subnet Mask
……… ……… ……… …………
Gateway (Router)
……… ……… ……… …………
Local IP (ETH1) (Out) 192.168………..
Sub Mask
255 . 255 . 255 . .......0.....
Gateway (IP ETH0)
……… ………. ……….. …………
Domain Name Server (DNS) (ภายนอก)
DNS 1
203.113.127.199/ 203.113.24.199
DNS 2
203 . 172 . 246.40-41/202.129.27.133
DNS 3
202.129.27.135 /203.192.33.34
ADMIN PASSWORD
User Name = administrator
Password = ………………………
วันที่ติดตั้ง
……/……............/……..
(โปรดเก็บไวในที่ปลอดภัย)
ลงชื่อ......................................................ผูติดตั้ง
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การติดตั้ง Windows 2003 Server
1. ตั้งคา Bios ใหเครื่อง Boot ผาน CD-Rom
2. ใสแผน WIN 2003 Server Boot เครื่องเพื่อรอติดตั้ง
3. เมื่อเครื่องแสดงผล Boot CD-ROM : กดปุมใด ๆ 1 ครั้ง
4. WINDOWS Server 2003 Edition Setup “Welcome to Setup”
กด Enter = Continue
5. Windows Licensing Agreement
กด F8 = I agree
6. The Following List Show Existing Partitions
กด C = Create Partition
7. You Asked Setup to Create a new Partition.
ใสขนาด ของ Partition ตัวเลข 5 หลัก กด Enter
8. ใชลูกศร เลือก ไดรฟ ที่จะทำการติดตั้ง OS ของ win 2003 Server
เลือก C: Partition 1 New <Raw>
กด Enter = Install
9. The Partition you Selected
เลือก Format the partition Using the NTFS file system
(เมื่อ Hard Disk ที่เคย format มาแลวใหเลือก QUICK)
10. Please wait while
ใหรอการคัดลอกไฟลขอมูล
11. Regional and Language Option
เลือก Language ที่ เมนูบารดานบน และใสแผน Win 2003 Server
✓ Install File For Complex ……. ตอบ Apply
❑
เลือก Advanced ที่ เมนูบารดานบน
12. Select a Language to match……
เลือกลูกศรทางขวา เลือก Thai ▼ ตอบ Apply
เลือก Regional Option ที่ Menu
Location เลือก Thailand ▼ ตอบ Apply
Select an item to match its Preferences ……….
เลือก Thai ▼ ตอบ OK
ตอบ Next
13. ใสชื่อหนวยงานเปนภาษาอังกฤษ
Name……ชื่อหนวย
Org …… สังกัด
14. Product key
พิมพ CD-keyของโปรแกรม เติมลง ในชอง xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
เมื่อพิมพเสร็จแลวใหตรวจทานกอน เมื่อถูกตองแลวใหตอบ Next
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15. Licensing Modes
เลือก Per Device on Per User ตอบ Next
16. Computer name ……
Computer Name (ใสชื่อเครื่องที่ทำหนาที่ Server)
Type on Administrator Password
Administrator : ใสเลขหรือตัวอักษร อยางนอย 8 ตัว
Confirm Password : ใสใหเหมือน Password
17. Date and Time Setting
Time
เลือก (GMT+07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta,) ▼ ตอบ Next
รอจนติดตั้งเสร็จ เครื่องจะ Reboot ใหม
กด Ctrl + Alt + Delete ใส password เพื่อเขาสูระบบ
18. เลือก Start >setting>control Panel> เลือก Taskbar And start menu
เลือก Start Menu
เลือก Classic Start Menu ตอบ OK
19. เลือก Add or Remove Program ……. เพื่อติดตั้ง Service เพิ่มเติม
เลือก Add/Remove > เลือก Windows Components.
✓ Networking Services Win, DNS
คลิกเลือก ❑
✓ Application Server
คลิกเลือก ❑
คลิกเลือก Detail
✓ Internet Information Service (IIS)
คลิกเลือก ❑
คลิกเลือก Detail
✓ File Transfer Protocol (FTP) Service
คลิกเลือก ❑
✓ world wide web Service ตอบ OK, OK
คลิกเลือก ❑
ใสแผนตนฉบับ Win 2003 Server ตอบ Next รอการติดตั้ง
การติดตั้ง DHCP (ตอสาย Lan เพื่อให Card Lan Active)
เลือก Start > Program > Administrative tool > DHCP
คลิกขวาที่รูป Server ดานซายมือ เลือก New Scope
ตอบ Next Scope Name …Proxy… ที่ทำหนาที่จาย DHCP
Start ip address = 192.168.1.11 (คาเริ่มตนที่จาย)
End ip address = 192.168.1.150 (คาสิ้นสุดที่จาย)
Length = 24 (255.255.255.0)
Subnet mask = 255.255.255.0 ตอบ Next
21. Add Exclusions (ชวงเลข IP ที่งดจาย DHCP)
ไมตองกำหนดคา
22. Lease Duration (ใหมีการเริ่ม เลข IP ใหม ทุก ๆ)
(1 วัน ….ชั่วโมง …..นาที)
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23. Configure DHCP Options
Yes I want to Configure ตอบ Next
24. Router (Default Gateway)
IP address : 192.168.1.1 เลือก Add ตอบ Next
25. Domain Name and DNS Servers.
Parent Domain www……………… (ชื่อ Domain หนวยงาน)
Server name
IP address
ไมตองใส
ไมตองใส
ตอบ Next
26. Wins Server ไมตองใส ตอบ Next
27. Activate Scope
Yes I want to ……… ตอบ Next ตอบ Finish
28. คลิกขวาที่รูป Server ที่ตรงกับเลข IP Local
เลือก All Tasks เลือก Restart รอจนกวาจะเสร็จสมบูรณ
สังเกต จุดสีเขียวที่รูปตัว Server หากมีขึ้น แสดงวาใชงานได ถาเปนสีแดงตอง setup ใหม
การติดตั้ง Internet proxy
29. การทำ NAT เพื่อจายอินเทอรเน็ตใหกับเครื่องลูกในวงเครือขาย (ตามตัวอยาง)
******* (LAN card .ใบที่ 2 ไมตองใส IP Gateway)
30. การติดตั้ง Squid NT เพื่อใหเครื่องลูกเลนอินเทอรเน็ตไดเร็วขึ้น
ดับเบิ้ลคลิกที่แฟมชื่อ squid2.5_3jz_bysiamcafe
ตอบ Next ตอบ next ตอบ next ตอบ yes
เลือก Start รอจนติดตั้งโปรแกรม เสร็จ เลือก Exit
จะมีหนาตาง Dos command ขึ้นมา ใหกดปุมใด ๆ 1 ครั้ง เพื่อสราง Cache
กดปุมใด ๆ 1 ครั้ง เพื่อแกไขบรรทัด Config ของ Squid
แกไขบรรทัด acl localnet src 192.168.0.0/255.255.255.0 เปลี่ยนเลข IP ตาม
วงเครือขายของตัวเอง เลือก file > save ที่ menu bar ดานบน
ปดหนาตาง Config
กดปุมใด ๆ 2 ครั้ง เสร็จการติดตั้ง
31. ตั้งคา Proxy ที่ Browser ของเครื่องลูก 192.168.x.x port 8080 (ตามที่ config)
การติดตั้ง Web Server IIS ใหดูจากคูมือประกอบการติดตั้ง IIS
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การทำ NAT บน Windows 2003 Server
ขั้นตอนการทำ NAT แบบงาย มีดังนี้
1. ไปที่เมนู Administrative Tools --> Routing and Remote Access
2. ที่ Server Status ใหเลือกเมนู Add Server ดังรูปที่ 1

3. เลือก This computer ดังรูปที่ 2

4. จะปรากฎชื่อเครื่องพรอมวงเล็บ (local) ดังรูปที่ 3 ซึ่งในที่นี้ชื่อเครื่องมีชื่อเปน WEB จากนั้น
ใหคลิ๊กเมาสขวาแลวเลือกเมนู Configure and Enable Routing and Remote Access ตามรูปที่ 3

5. จะไดหนาตางดังรูปที่ 4 แลวใหเลือก Next
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6. จะปรากฎหนาจอดังรูปที่ 5 ซึ่งมีรายการใหเลือกหลายอยาง ถาตองการทำ NAT อยางเดียวก็ให
เลือก Network address translation (NAT) แลวคลิ๊ก Next

7. การเชื่อมตอไปยัง Internet สามารถทำไดสองทางคือ ทาง Modem และทางการด LAN โดยถา
เชื่อมตอทาง Modem ก็ใหเลือก Create a new demand-dial interface to the internet แตในที่นี้เปนการเชื่อม
ตอ Internet ผานการด LAN ดังนั้นใหเลือก Use this public interface to connect to the internet และเลือก
การด LAN ที่เปน Internet แลวคลิ๊กปุม Next ดังรูปที่ 6
สำหรับออพชั่น Enable security ก็เปนการสรางระบบ Security ที่การด LAN อันที่เชื่อมตอกับ
Internet ซึ่งตรงนี้ตองระมัดระวัง ถาเครื่องที่เราทำ NAT มีการใหบริการอื่น ๆ ดวย เชนอาจจะใหบริการ Web
หรือ FTP อยูดวย ถามีการคอนฟกไมสมบูรณ ก็จะทำคนอื่นไมสามารถ Access เขามายัง Server ของเราได

8. ใหเลือกการด LAN ที่เปนเครือขายภายใน ดังรูปที่ 7 แลวคลิ๊กปุม Next
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9. ใหคลิ๊กปุม Finish ในรูปที่ 8

10. จากนั้นระบบจะทำการ Initialization ดังรูปที่ 9

11. เมื่อ Initialization เสร็จก็จะไดดังรูปที่ 10 ถามีลูกศรสีเขียว ก็แสดงวา NAT เริ่มทำงานไดแลว

การทดลองใชงาน นำเครื่องลูกมาตอใชงาน โดยใชสายแลน เขาหัวแบบ ไขว (Cross) ตอจากการดแลน
ดานขาออก Eth1_OUT ทดลองเปดบราวเซอร เพื่อเขาอินเทอรเน็ต โดยที่เครื่องลูกไมตองใสคา Proxy
ที่อินเทอรเน็ต คอนเน็กชั่น หากเลนไดถือวาถูกตอง ถาเขาอินเทอรเน็ตไม ได ใหตรวจสอบคา Gate way
การดแลน ของเครื่องแมขาย ดาน Eth1_OUT ถามีให ลบออกไมตองใส และตรวจสอบ เลข IP ที่ไดจาก
เครื่องแมเลือก Repair เพื่อขอเลข IP ใหม ทดลองเขาอินเทอรเน็ตอีกครั้ง
การ Remote Disktop เครื่องแมขาย
การติดตั้ง Start > setting > control panel > system > Remote (เครื่องแมขาย)
✓ Remote Desktop คลิก Select remote user
คลิกเลือก ❑
เลือก Add > Advanced > Find now > เลือกชื่อ User ตอบ OK 4 ครั้ง
การใชงาน Start > Program > Accessories > Remote desktop Connection (เครื่องลูกขาย)
✓ Clip board เลือก More ❑
✓ Drivers
เลือก Option > Local Resource > ❑
เลือก Option ใสเลข IP เครื่องปลายทาง คลิก Connect หากติดตอไดเครื่องจะใหใส
User name /password และแสดงหมายเลข IP เครื่องปลายทางดานบนของจอภาพ
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การติดตั้ง IIS (Internet Information Server)
IIS เปนโปรแกรมที่ ใชสำหรับทำเว็บเซิฟเวอรจากคายไมโครซอฟต ใชสำหรับทดสอบเขียนภาษา
สคริปตตาง ๆ ที่ตองการใชงานแบบออนไลน
เวอรชั่นของ IIS
• IIS5 > ใชงานบน Windows XP Professional
• IIS6 > ใชงานบน Windows Server 2003
การติดตั้ง IIS
1. คลิกที่ Start > Settings > Control Panel
2. ดับเบิ้ลคลิกที่ Add or Remove Programs

3. คลิกที่ Add/Remove Windows Components

4. คลิกเลือกที่ Internet Information Services (IIS)
กรณีตองการดูรายละเอียดเพิ่มเติมใหคลิกเลือกที่ Details...

5. คลิกปุม Next > เพื่อเริ่มติดตั้ง
6. กรณีระบบถามหาตัวติดตั้ง Windows ใหคลิกปุม OK แลวทำการ Browse หาแผน CD ติดตั้ง
Windows โฟลเดอร i386
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7. คลิกปุม Open, OK
8. ระบบจะทำการติดตั้ง IIS ดังรูป

9. คลิกปุม Finish
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การปรับแตง IIS
หลังจากติดตั้ง IIS จะตองปรับแตงคาตาง ๆ กอน เพื่อใหมันแสดงผลไดทุกเว็บที่เขียน
1. ทำการคลิกขวาที่ไอคอน My Computer > Manage

Web Site

2. คลิกที่ Services and Applications > Internet Information Services > Web Sites > Default

3. เริ่มปรับแตงโดยการ คลิกขวาที่ Default Web Site > Properties
4. แท็บ Web Site
• Description : ระบุชื่อเว็บไซตที่ตองการเชน หรือจะตั้งเปน Default เหมือนเดิมก็ได
• IP Address : เลือก IP Address ที่ตองการใชเรียกเว็บไซต (หากตองการใหเรียกไดทุก IP
เลือกเปน All Unassigned) ใหเลือก All Unassigned
• TCP Port : พอร ต ในการเรี ย กใช เ ว็ บ ไซต เลื อ กเป น 80 กรณี ต อ งการเปลี่ ย นพอร ต อาทิ
เปลี่ยนเปนพอรต 81 ตอนเรียกเว็บก็เรียกเปน http://192.168.1.5:81 (การเติม : 81 หลัง URL คือ การระบุชองทาง)
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5. แท็บ Home Directory
Local Path : พาทที่ตองการเก็บเว็บไซต ปกติจะเปน <C:\>Inetpub\wwwroot (เปลี่ยนเปนที่อื่นได
ตามความเหมาะสม)
[ ] Script source access : ตองการใหมองเห็นสคริปตไฟล
[ / ] Read : อานไฟลได
[ ] Write : เขียนทับไฟลได
[ ] Directory browsing : ตองการใหสามารถมองเห็นขอมูลในไดเร็กทอรีได
[ / ] Log visits : มีการเกบล็อกไฟลไว
[ / ] Index this resource : มีการเรียกหาไฟล index
เลือกตามชอง ตามภาพลางนี้

ยังอยูที่ Home Directory เหมือนเดิม
ใหทำการตรวจสอบภาษาที่สามารถใชงานได ก็คลิกดูที่ ปุม Configuration...
ขอนี้หมายถึง ถาไมมีภาษาตามที่เขียนเว็บไว เว็บเซิรฟเวอรจะอานไมได เปด explorer ไมขึ้น
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6. เพิ่มไฟล Home Page หรือไฟลหนาแรกที่ตองการเรียกใชงาน ถาไมเพิ่ม IIS จะไมรูจักแฟม Index
และเรียกเว็บไซตไมขึ้น แท็บ

ตอไปนี้

7. Document ตามภาพขางลางนี้
ใหเพิ่มไฟล Home Page หรือไฟลหนาแรกที่ตองการเรียกใชงาน โดยการคลิกที่ปุม Add แลวเพิ่ม

แลวก็คลิก Move Up สงใหไปอยูในชองวางดนบน ดังนี้
index.html > ภาษา HTML index.aspx > ภาษา ASP.NET
index.shtml > ภาษา SHTML index.asp > ภาษา ASP
index.php > ภาษา PHP index.cgi
> ภาษา PERL
8. เมื่อปรับทุกสวนเสร็จแลวใหคลิกที่ปุม OK
หมายเหตุ เพื่อความแนนอน ทำการ Stop และ Start IIS 1 รอบ ก็ไดตามภาพดานลางนี้
เสร็จสิ้น

การนำขอมูลเว็บไซตมาใสลงใน wwwroot
เพื่อที่จะใหเครื่องลูกขายสามารถใชบริการขอมูล เว็บไซตไดพรอมกัน โดย นำขอมูลเว็บไซตมาวางให
ตรงกับ Local Path C:\inetpub\wwwroot หรือสรางเปนโฟลเดอรเก็บขอมูลเว็บไซตในแตละเรื่องที่นำมาติดตั้ง
เพื่องายในการเขาถึงขอมูลและการคนหา

9. เมื่อใสขอมูลเว็บไซตลงใน Local Path แลวใหทดลองเปด Internet Explorer พิมพ Url http://
127.0.0.1 หรือ http://localhost หรือ เลข IP เครื่อง ที่ติดตั้ง IIS หากแสดงขอมูลเว็บไดแสดงวาติดตั้งถูกตอง
ถาสรางเปนโฟลเดอรเก็บตอง /ชื่อโฟลเดอรตามหลังดวย เชน http://localhost/xxxx
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10. เครื่องลูกขายที่ตองการใชบริการเว็บไซตจากเครื่องแมขายให เปด Internet Explorer พิมพ url
โดย พิมพ เลข IP ของเครื่องแมขายที่ติดตั้ง IIS ไว เชน 192.168.1.1 หรือเลขอื่น เพื่อที่จะชี้ใหเครื่องลูกขาย
วิ่งไปขอใชบริการขอมูลเว็บไซตยังเครื่องแมขาย ตามเลข IP ที่ระบุเทานั้น โดยอยู ในวงเครือขายเดียวกัน
และไมจำเปนตองเชื่อมตอ วงจรอินเทอรเน็ตภายนอก
เลข IP เครื่องแมขาย
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หนวยที่ 4
การวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใชคอมพิวเตอรพกพา (Tablet)

เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที
สาระสำคัญ
แผนการจัดการเรียนรูถือไดวาเปนเครื่องมือสำคัญที่จะนำทางครูผูสอนไปสูเปาหมายของการจัด
การเรียนรูที่กำหนดไว เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งการนำแท็บเล็ตเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหประสบความสำเร็จและนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูโดยใชแท็บเล็ตเต็มประสิทธิภาพไดนั้น
ครูผูสอนจะตองปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน
โรงเรียน และครูผูสอน ดังนั้นเมื่อครูนำแท็บเล็ตเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูจึงควรปรับปรุงและ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองและเหมาะสมกับแท็บเล็ตนั้นดวย
จุดประสงคของการอบรม
1. สามารถวิเคราะหสื่อ/Apps เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม
2. เลือกวิธีการใชแท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม
3. วางแผนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่ประยุกตใชแท็บเล็ตได
เนื้อหา

1.
2.
3.
4.

การเตรียมความพรอมเพื่อใชแท็บเล็ตในหองเรียน
การวิเคราะหสื่อ/Apps เพื่อนำมาใชในชั้นเรียน
การวางแผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชแท็บเล็ต
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ประยุกตใชแท็บเล็ต

สื่อ/อุปกรณ
1. PPT นำเสนอ เรื่อง การเตรียมความพรอมเพื่อใชแท็บเล็ตในหองเรียน
2. สื่อจากแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา
3. ใบงานตามกิจกรรม (ในคูมือ)
4. ตัวอยาง Apps เชน Picsart
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แนวทางการจัดกิจกรรม
หัวขอการอบรม

ระยะเวลาอบรม

อุปกรณ/สื่อที่ใชในการอบรม

1. การเตรียมความพรอมเพื่อใชแท็บเล็ต
ในหองเรียน

30 นาที

PPT สำหรับวิทยากร

2. วิเคราะหสื่อ/Apps เพื่อนำมาใช
ในชั้นเรียน
2.1 กิจกรรมที่ 1
2.2 กิจกรรมที่ 2
2.3 กิจกรรมที่ 3

30 นาที
(10 นาทีตอกิจกรรม)

-

3. การวางแผนการจัดการเรียนรูประกอบ
การใชแท็บเล็ต
3.1 กิจกรรมที่ 4
3.2 กิจกรรมที่ 5

60 นาที
(10 นาทีสำหรับนำเสนอ)
(25 นาทีตอกิจกรรม)

- ตัวอยางสื่อ/Apps จากแท็บเล็ต
- หนวยการเรียนรู เรื่อง
สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา
- PPT สำหรับวิทยากร
- แท็บเล็ต

4. การเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ประยุกต 60 นาที
ใชแท็บเล็ต
(10 นาทีสำหรับนำเสนอ)
4.1 กิจกรรมที่ 6
(50 นาทีสำหรับกิจกรรม)

-

ตัวอยาง สื่อ/Apps
สื่อจาก สทร.
ใบงาน (ในคูมือ)
PPT สำหรับวิทยากร
แท็บเล็ต

ตัวอยางแผนฯ ที่แนบทายบท
PPT สำหรับวิทยากร
แท็บเล็ต
ใบงาน (ในคูมือ)

การวัดผลประเมินผล
คณะวิทยากรทำหนาที่ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงาน และการมีสวนรวมในระหวาง
การอบรม
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1. การจัดสภาพแวดลอม/หองเรียนที่เหมาะสม
✪ เตรียมปลั๊กไฟฟา และหูฟง
✪ การบริหารจัดการชั้นเรียน เชน การนำ Apps ที่หามาใหมเพื่อลงในเครื่องนักเรียน ควรวางแผน
ลวงหนาวาจะนำ Apps ไปลงในเครื่องนักเรียนไดอยางไรจึงจะสะดวกและรวดเร็ว
2. การเขียนแผนการจัดการเรียนรูสำหรับการประยุกตแท็บเล็ตในชั้นเรียน
✪ ควรมี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ เ ฉพาะเจาะจง โดยปรั บ บางกิ จ กรรรมให ส อดคล อ งกั บ ลั ก ษณะ
การใชแท็บเล็ตในชั้นเรียน
✪ ควรเลื อ กใช Apps ที่ เ หมาะสมกั บ บทเรี ย น หรื อ เชื่ อ มโยงไปยั ง Apps ของสำนั ก เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
✪ แผนการจัดการเรียนรูไมจำเปนตองใชแท็บเล็ตทุกชั่วโมง ทั้งชั่วโมง หรือทุกวิชา
✪ ในแต ล ะแผนการจั ด การเรี ย นรู ไ ม จ ำเป น ต อ งใช แ ท็ บ เล็ ต เพี ย งอย า งเดี ย ว ควรใช สื่ อ อื่ น ๆ
ที่หลากหลาย เชน ใบงาน แบบฝก รูปภาพ เปนตน
✪ การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรเนนกระบวนการคิด
การเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู นอกจากจะต อ งบรรลุ ตามสาระ/มาตรฐานการเรี ย นรู / ตั ว ชี้ วั ด
ที่กำหนดไวแลว ยังตองคำนึงถึงการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผูเรียนทั้ง 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใช
เทคโนโลยี อีกทั้งควรพัฒนาระดับการคิดของผูเรียนดวย เนื่องจากกระบวนการคิดเปนการคิดในขั้นสูงที่ซับซอน ซึ่งหาก
เราสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณแลว ก็จะไดความคิดที่กลั่นกรองมาเปนอยางดี
ซึ่งสามารถนำไปใชในสถานการณตาง ๆ ได เชน การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ หรือการปฏิบัติการสรางและการผลิต
สิ่งตาง ๆ (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549:7) สิ่งที่ตองคำนึงถึง คือ การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
ควรเนนกิจกรรมที่ฝกการสังเกต การบันทึก การนำเสนอ การฟง การถาม-ตอบ การตั้งสมมติฐาน การคนหาคำตอบ
การวิจัย การเชื่อมโยง การบูรณาการ เปนตน เพื่อยกระดับการคิดของผูเรียนใหสูงขึ้น (สามารถศึกษาเรื่องทักษะ
การคิดไดที่ http://educate.intel.com /th/ProjectDesign/ThinkingSkills/)
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ขั้นตอนที่เหมาะสมในการใชสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู คือ ครูตองวิเคราะหเนื้อหาที่สำคัญ /
เขาใจยาก หรือครูตองการกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น แลวจึงไปหาหรือสรางสื่อที่ตรงกับ
ความต อ งการของตนมาใช แต ใ นประเด็ น การใช แ ท็ บ เล็ ต ในการเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1
ทางสำนั ก เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนได บ รรจุ สื่ อ ต า ง ๆ ไว ใ นแท็ บ เล็ ต ครู ส ามารถเลื อ กนำมาใช ไ ด
โดยไมตองเสียเวลาไปสรางหรือจัดหา
การเริ่มตนที่ดีสำหรับครูมือใหมที่เพิ่งเริ่มใช IT หรือแท็บเล็ต จึงไมควรเจาะจงวาจะใชสื่ออะไรประกอบ
การเรียนรูแลวจึงไปหาสื่อเหลานั้น แตควรรูวาสื่อที่มีอยู ในเครื่องมีอะไรบาง (ควรทำการวิเคราะหสื่อ/Apps
ที่มีในเครื่อง) แลวคัดเลือก นำมาใชใหสอดคลองกับเนื้อหา และกิจกรรมในชั้นเรียนก็เพียงพอแลว
ไมวาครูผูสอนจะสรางสื่อ/Apps ขึ้นหรือไมก็ตาม ครูควรทำการเลือก วิเคราะหสื่อ/Apps กอนที่จะ
นำไปใชในการจัดการเรียนการสอน

แบบวิเคราะหสื่อ/Apps เพื่อนำมาใชในชั้นเรียนประถมศึกษาปที่ 1 รวมกับแท็บเล็ต
ชื่อ สื่อ/Apps .........................................................................................................................................
แหลงขอมูล ❑ สื่อ สพฐ.
❑ สื่อภายนอก
ประเภท
❑ คลิปวิดีโอ
❑ เสียง
❑ เกม
❑ นิทาน
❑ อื่น ๆ ระบุ ...................................................................................................................
เนื้อหา
.........................................................................................................................................
สอดคลองกับเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง ............................................................................
วิธีใช
ใชเมื่อไร
วิธีใช
❑ นำเขาสูบทเรียน
❑ กิจกรรมระหวางเรียน
❑ สรุปบทเรียน
❑ ทบทวน
❑ การบาน
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(ตัวอยาง)
แบบวิเคราะหสื่อ/Apps เพื่อนำมาใชในชั้นเรียนประถมศึกษาปที่ 1 รวมกับแท็บเล็ต
Kid
math (ดูตัวอยางขางลาง)
.........................................................................................................................................
✓ สื่อภายนอก
❑ สื่อ สพฐ.
❑
✓ เกม
❑ คลิปวิดีโอ
❑ เสียง
❑
❑ นิทาน
❑ อื่น ๆ ระบุ ...................................................................................................................
ฝ.........................................................................................................................................
กทักษะการบวก ลบ คูณ หาร
เนื้อหา
ลบ
สอดคลองกับเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวก
............................................................................
วิธีใช
ใชเมื่อไร
วิธีใช
เมื่อจบบทเรียนใหนักเรียนเลนเกม เปนการฝกทักษะ การบวก การลบ
❑ นำเขาสูบทเรียน
❑ กิจกรรมระหวางเรียน
✓ สรุปบทเรียน
❑
❑ ทบทวน
❑ การบาน

ชื่อ สื่อ/Apps
แหลงขอมูล
ประเภท
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กิจกรรม ใหผูเขารับการอบรม วิเคราะหสื่อ/Apps ที่อยูในแท็บเล็ต 3 เรื่อง แลวบันทึกลงในแบบวิเคราะหสื่อ/
Apps ตามที่กำหนด
กิจกรรมที่ 1 การใชแท็บเล็ต ขั้นนำเขาสูบทเรียน
ใหผูเขารับการอบรม วิเคราะหสื่อ/Apps ที่อยูในแท็บเล็ต เลือกเรื่องที่เห็นวาเหมาะแกการนำไปใชใน
ขั้นตอนนำเขาสูบทเรียน ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง แลวบันทึกรายละเอียดลงในแบบวิเคราะห/Apps
แบบวิเคราะหสื่อ/Apps เพื่อนำมาใชในชั้นเรียนประถมศึกษาปที่ 1 รวมกับแท็บเล็ต
ชื่อ สื่อ/Apps .........................................................................................................................................
แหลงขอมูล ❑ สื่อ สพฐ.
❑ สื่อภายนอก
ประเภท
❑ คลิปวิดีโอ
❑ เสียง
❑ เกม
❑ นิทาน
❑ อื่น ๆ ระบุ ...................................................................................................................
เนื้อหา
.........................................................................................................................................
สอดคลองกับเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง ............................................................................
วิธีใช
ใชเมื่อไร
วิธีใช
❑ นำเขาสูบทเรียน
❑ กิจกรรมระหวางเรียน
❑ สรุปบทเรียน
❑ ทบทวน
❑ การบาน
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กิจกรรมที่ 2 การใชแท็บเล็ต ขั้นกิจกรรมระหวางเรียน
ใหผูเขารับการอบรม วิเคราะหสื่อ/Apps ที่อยูในแท็บเล็ต โดยเลือกเรื่องที่เห็นวาเหมาะสมกับการนำ
ไปใชในขั้นตอน กิจกรรมระหวางเรียน ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง แลวบันทึกรายละเอียดลงในแบบวิเคราะห/Apps

แบบวิเคราะห สื่อ/Apps เพื่อนำมาใชในชั้นเรียนประถมศึกษาปที่ 1 รวมกับแท็บเล็ต
ชื่อ สื่อ/Apps .........................................................................................................................................
แหลงขอมูล ❑ สื่อ สพฐ.
❑ สื่อภายนอก
ประเภท
❑ คลิปวิดีโอ
❑ เสียง
❑ เกม
❑ นิทาน
❑ อื่น ๆ ระบุ ...................................................................................................................
เนื้อหา
.........................................................................................................................................
สอดคลองกับเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง ............................................................................
วิธีใช
ใชเมื่อไร
วิธีใช
❑ นำเขาสูบทเรียน
❑ กิจกรรมระหวางเรียน
❑ สรุปบทเรียน
❑ ทบทวน
❑ การบาน
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กิจกรรมที่ 3 การใชแท็บเล็ต ขั้นสรุปบทเรียน
ใหผูเขารับการอบรม วิเคราะหสื่อ/Apps ที่อยูในแท็บเล็ต โดยเลือกเรื่องที่เห็นวาเหมาะสมกับการนำ
ไปใชในขั้นตอน สรุปบทเรียน ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง แลวบันทึกรายละเอียดลงในแบบวิเคราะห/Apps

แบบวิเคราะหสื่อ/Apps เพื่อนำมาใชในชั้นเรียนประถมศึกษาปที่ 1 รวมกับแท็บเล็ต
ชื่อ สื่อ/Apps .........................................................................................................................................
แหลงขอมูล ❑ สื่อ สพฐ.
❑ สื่อภายนอก
ประเภท
❑ คลิปวิดีโอ
❑ เสียง
❑ เกม
❑ นิทาน
❑ อื่น ๆ ระบุ ...................................................................................................................
เนื้อหา
.........................................................................................................................................
สอดคลองกับเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง ............................................................................
วิธีใช
ใชเมื่อไร
วิธีใช
❑ นำเขาสูบทเรียน
❑ กิจกรรมระหวางเรียน
❑ สรุปบทเรียน
❑ ทบทวน
❑ การบาน
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กอนการนำแท็บเล็ตไปใชจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ครูควรนำแผนการจัดการเรียนรูในแตละหนวยที่มีอยู
มาวิเคราะห แลวนำกิจกรรมที่ตองใชแท็บเล็ต หรือนำ Apps ที่มีอยูและไดวิเคราะหไวลวงหนาแลวมาใสเพิ่มเติม
ลงไปในแผนการจัดการเรียนรูแตละเรื่อง เชน จากการวิเคราะหสาระ/มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดชั้นป
ไดวางแผนการจัดการเรียนรูหนวยที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตรไว ดังนี้
ตารางมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดชั้นป
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
สาระและมาตรฐานการเรียนรู

ตัวชี้วัดชั้นป

สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
1. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตาง ๆ
กับสิ่งไมมีชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะ 2. สังเกตและอธิบายลักษณะและหนาที่ของ
หาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชในการ
โครงสรางภายนอกของพืชและสัตว
ดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
3. สังเกตและอธิบายลักษณะ หนาที่และ
ความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย
ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจกระบวนการและความสำคัญ
ของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ
การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบตอมนุษย
และสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรู
ไปใชประโยชน
สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชประโยชน

1. ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่นและนำมา
จัดจำแนกโดยใชลักษณะภายนอกเปนเกณฑ

-
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับทองถิ่น ประเทศและโลก นำความรูไปใช
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน
สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสารความสัมพันธ
ระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรู
ไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจหลักการและธรรมชาติของ
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรู
ไปใชประโยชน
สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของ แรงแมเหล็ก
ไฟฟา แรงโนมถวง และ แรงนิวเคลียร มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรู
ไปใชประโยชนอยางถูกตองและมีคุณธรรม
มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ
ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรู
ไปใชประโยชน
สาระที่ 5 : พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงาน
กับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิต
และสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชประโยชน
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ตัวชี้วัดชั้นป
-

1. สังเกตและระบุลักษณะที่ปรากฏหรือสมบัติ
ของวัสดุที่ใชทำของเลน ของใชใน
ชีวิตประจำวัน
2. จำแนกวัสดุที่ใชทำของเลน ของใชใน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งระบุเกณฑที่ใชจำแนก
-

1. ทดลองและอธิบายการดึงหรือการผลักวัตถุ

-

-

สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
บนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของ
กระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและสัณฐานของโลก
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชประโยชน
สาระที่ 7 : ดาราศาสตรและอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ
กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ
และผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนำความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 7.2 เขาใจความสำคัญของเทคโนโลยี
อวกาศที่นำมาใชในการสำรวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร
มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชประโยชน
อยางมีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
จิตวิทยาศาสตรในการ สืบเสาะหาความรู การแกปญหา
รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญ
มีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได
ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ
เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน

ตัวชี้วัดชั้นป
1. สำรวจ ทดลอง และอธิบายองคประกอบและ
สมบัติทางกายภาพของดินในทองถิ่น

1. ระบุวาในทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจันทรและ
ดวงดาว

-

1. ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่
กำหนดใหหรือตามความสนใจ
2. วางแผนการสังเกต สำรวจตรวจสอบ ศึกษาคนควา
โดยใชความคิดของตนเองและของครู
3. ใชวัสดุ อุปกรณในการสำรวจตรวจสอบและ
บันทึกผลดวยวิธีงาย ๆ
4. จัดกลุมขอมูลที่ไดจากการสำรวจตรวจสอบ
และนำเสนอผล
5. แสดงความคิดเห็นในการสำรวจตรวจสอบ
6. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจ
ตรวจสอบ โดยเขียนภาพหรือขอความสั้น ๆ
7. นำเสนอผลงานดวยวาจาใหผูอื่นเขาใจ

ที่มา : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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(ตัวอยาง)
ตารางวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมงกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ว 1.1 ป.1/1,ป.1/2, ว 1.2 ป.1/1, ว 6.1 ป.1/1 และ ว 8.1 ป.1/1, ป.1/2,
ป.1/6, ป.1/7
สาระสำคัญ
การศึกษาลักษณะสำคัญและความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตรอบตัวเราและสิ่งไมมีชีวิตรอบตัวเรา โดยใชวิธีการและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่เรียนกับชีวิตประจำวัน
โครงสรางการจัดเวลาเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่
เรื่อง
เวลาเรียน (ชั่วโมง)
1
สิ่งตาง ๆ รอบตัวเรา
1
2
สิ่งแวดลอมรอบตัวเราที่มีชีวิตและไมมีชีวิต
1
3
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต
1
4
สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา
1
5
ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต
1
6
สิ่งมีชีวิตในทองถิ่นรอบตัวเรา
1
7
สิ่งไมมีชีวิตรอบตัวเรา
1
8
ลักษณะสำคัญของสิ่งไมมีชีวิต
1
9
สิ่งไมมีชีวิตชนิดตาง ๆ รอบตัวเรา
1
10
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต
1
รวม
10
สื่อจากแท็บเล็ต
• สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเรา
• สิ่งแวดลอมที่เปนสัตว
• ทบทวนเรื่องสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา
• รวมเกมหรรษา เรื่อง สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา
กระบวนการเรียนรูหลัก
- กระบวนการสืบสวนสอบสวน
- กระบวนการกลุม
- วิธีสอนแบบ CIPPA Model
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กระบวนการเรียนรูบูรณาการ

ตัวอยางเชน
1. บูรณาการสูชีวิตจริง โดยใชสื่อและเหตุการณที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
มาจัดทำโปสเตอรสิ่งมีชีวิต
2. บูรณาการแหลงการเรียนรู โดยสำรวจพืชในชุมชน รวบรวมขอมูล
มาจัดทำเปนผลงานประโยชนจากสวนตาง ๆ ของพืช
3. กรณีใชแท็บเล็ตที่มีกลองบันทึกภาพ จะใหนักเรียนบันทึกภาพสิ่งแวดลอม
ที่อยูรอบตัวเรา ที่พบเห็นที่บาน แลวนำมาเลาในชั้นเรียน
4. ครูนำภาพสิ่งมีชีวิต และสิ่งไมมีชีวิต จำนวน 2-3 ภาพ เชน ตนไม ดอกไม
สัตว อาคารเรียน หนังสือเรียน เปนตน ใสไปในแท็บเล็ตของนักเรียน
เพื่อใหนักเรียนกลับไปเปดที่บาน เพื่อใหคุณพอคุณแมพานักเรียนวิเคราะห
วาสิ่งเหลานั้น เปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต

ในการวางแผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชแท็บเล็ต ครูควรกำหนดเปาหมายการจัดการเรียนรู
ของแตละหนวย และกำหนดหลักฐานการเรียนรูไวลวงหนากอนที่จะออกแบบการจัดการเรียนรู และเขียนแผน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู อาจเขียนอยูในรูปของผังความคิดแบบงาย ๆ เชน
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กำหนดเปาหมายและหลักฐานการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรู ประจำหนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ดานความรู
1. ลักษณะสำคัญและความ
แตกตางระหวางสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไมมีชีวิต
2. สิ่งมีชีวิตรอบตัวเราและ
สิ่งไมมีชีวิตรอบตัวเรา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดานทักษะกระบวนการ
การสำรวจ
การสังเกต
การเปรียบเทียบ
การจำแนก
การทดลอง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
การใชแท็บเล็ตและ Apps
ในการเรียนรู

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1. มีเมตตาตอสิ่งมีชีวิต
2. มีความกระตือรือรน
3. มีความรับผิดชอบ
4. รวมแสดงความคิดเห็น
5. ทำงานรวมกับผูอื่น
อยางมีความสุข

เปาหมายการเรียนรู

สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา
หลักฐานการเรียนรู

ภาระงานระหวางเรียน
- ฝกกระบวนการเรียนรู
แบบสำรวจ สังเกต ทดลอง
จากกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู
จากใบงาน 5 ชิ้น
และจากสื่อในแท็บเล็ต
หนวยการเรียนรู เรื่อง
สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา
(4 เรื่อง)
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ผลงานการประเมินตนเอง
1. โปสเตอรสิ่งมีชีวิต
2. ภาพถายสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไมมีชีวิต
3. ใบงาน

ผลงานการเรียนรูรวบยอด
- ชิ้นงานจาก Apps : Picsart

กิจกรรมที่ 4
ใหผูเขารับการอบรมเลือกหนวยการเรียนรู 1 หนวย จากรายวิชาในกลุมสาระใดก็ได เขียนผังความคิด
กำหนดเปาหมายและหลักฐานการเรียนรูประจำหนวย และเลือก Apps ที่อยูในแท็บเล็ต ที่สอดคลองกับกิจกรรม
ในสวนที่เปนหลักฐานการเรียนรู
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การเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่มีใชอยูทั่วไปอาจมีโครงสรางแตกตางกัน ขึ้นอยูกับกระบวนการเรียนรู
ที่ครูนำมาใชสอน แตโครงสรางหลักทั่วไปที่มักจะกำหนดเปนประเด็นที่สำคัญในแผนการจัดการเรียนรู ไดแก
1. มาตรฐานการเรียนรู ถาเปนแบบบูรณาการหลายสาระก็ตองระบุมาตรฐานการเรียนรูใหครบทุกสาระ
2. ตัวชี้วัด พิจารณาจากตัวชี้วัดของมาตรฐานการเรียนรูที่นำมาใช
3. จุดประสงคการเรียนรู/ผลการเรียนรู (วิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูที่คาดหวัง)
4. สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด)
5. สาระการเรียนรู ประกอบดวย ความรู ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด สมรรถนะสำคัญของ
ผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค
6. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐานรองรอยแสดงความรู)
7. กิจกรรมการเรียนรู
8. สื่อ แหลงการเรียนรู และวัสดุอุปกรณ
9. การวัดผลและประเมินผล
กิจกรรมการใชแท็บเล็ต สามารถแทรกไปในแผนการจัดการเรียนรู โดยวิเคราะหตัวแผนการจัดการเรียนรู
ทั้งหมด และปรับแกหรือเพิ่มเติมในบางประเด็น เชน ในสวนของชิ้นงานหรือภาระงาน กิจกรรมการเรียนรู สื่อ
แหลงการเรียนรู และวัสดุอุปกรณ รวมไปถึงเรื่องการวัดและประเมินผล แตสวนใหญจะใหความสำคัญในเรื่อง
“กิจกรรมการเรียนรู” มากเปนพิเศษเพราะเปนสวนที่เกี่ยวของกับนักเรียนโดยตรง
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูมักมีการจัดองคประกอบที่หลากหลายและแตกตางกัน การจัด
กิจกรรมที่นิยมใชจะเปน กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 ขั้น มีลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นนำเขาสูบทเรียน ใชการเกริ่นนำ และทำแบบทดสอบกอนเรียน
2. ขั้นกิจกรรม เปนการใหความรู คนหาความรู อภิปรายและรายงานผล
3. ขั้นสรุป สงรายงาน สรุปประเด็นตางๆ และสรุปความสำคัญของหนวย
4. ขั้นนำไปใช ทำการทดสอบหลังเรียน หรือนำไปใชในชีวิตประจำวัน
ผูเขียนแผนการจัดการเรียนรูอาจนำไปแยกเปน กิจกรรมการเรียนรูแบบ 5 ขั้น ซึ่งไมแตกตางกันนัก
ดังนี้
1. ขั้นการวัดผลกอนเรียน
2. ขั้นนำเขาสูบทเรียน
3. ขั้นสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4. ขั้นสรุป
5. ขั้นการวัดผลหลังเรียน
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นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอีกหลายรูปแบบ เชน การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลัก
ของ CIPPA Model ที่ไดรับการยอมรับวาสามารถพัฒนาผูเรียนไดครบทุกดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย อารมณ
สติปญญาและสังคม ยึดหลักการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ชวยใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนรู ใหมากที่สุด ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตาง ๆ รวมกับการผลิตผลงานซึ่งมีความคิด
สรางสรรคที่หลากหลายและสามารถนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน ใหนักเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง
ตามแนวคิด Constructivism (ทิศนา แขมณี, 2542)
CIPPA Model มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นทบทวนความรูเดิม เปนการดึงความรูของผูเรียนในเรื่องที่เรียนเพื่อชวยใหผูเรียนมีความพรอม
ในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของตน
2. ขั้นแสวงหาความรูใหม เปนการแสวงหาขอมูล ความรูใหมที่ผูเรียนยังไมมีจากแหลงความรูตาง ๆ
ซึ่งครูอาจเตรียมมาหรือใหคำแนะนำ เพื่อใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได
3. ขั้นการศึกษาทำความเขาใจความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม เปนขั้นที่ผูเรียน
เผชิญปญหา และทำความเขาใจกับขอมูล ผูเรียนตองสรางความหมายของขอมูล และประสบการณใหม ๆ ดวย
ตนเอง เชน ใชกระบวนการคิด และกระบวนการกลุมในการอภิปรายและสรุปผลความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลนั้น
ซึ่งอาจจำเปนตองอาศัยการเชื่อมโยงความรูเดิม มีการตรวจสอบความเขาใจตอตนเองหรือกลุม โดยครูใชสื่อชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู
4. ขั้นการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม เปนขั้นที่ผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือตรวจสอบ
ความรูความเขาใจของตน รวมทั้งขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางขึ้น ผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจ
ของตนเองแกผูอื่นและไดรับประโยชนจากความรู ความเขาใจของผูอื่นไปพรอม ๆ กัน
5. ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู เปนขั้นของการสรุปความรูที่ได ทั้งความรูเดิมและความรูใหม
และจัดสิ่งที่เรียนรูใหเปนระบบระเบียบ เพื่อชวยใหจดจำสิ่งที่เรียนรูไดงาย
6. ขั้นการแสดงผลงาน เปนขั้นที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาสแสดงผลงานการสรางความรูของตนเองใหผูอื่น
รับรู เปนการชวยตอกย้ำ หรือตรวจสอบ เพื่อชวยใหจดจำสิ่งที่เรียนรูไดงาย
7. ขั้นประยุกตใชความรู เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนำความรู ความเขาใจของตนเองไปใช
ในสถานการณตาง ๆ ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความชำนาญ ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาและความจำ
ในเรื่องนั้น ๆ
ใหลองจินตนาการวาหากเราตองการทำโครงงานที่บูรณาการเทคโนโลยีเขาเปนสวนหนึ่งในการเรียน
การสอน เราจะนำเทคโนโลยี เชน แท็บเล็ต เขาเปนสวนหนึ่งในการเรียนการสอนไดอยางไร ศึกษาแนวคิดเรื่อง
การออกแบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพไดที่ http://educate.intel.com/th/projectdesign
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กิจกรรมที่ 5
ใหผูเขารับการอบรมศึกษาจากตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรูที่ 1 สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา (ในหนาถัดไป) แลวนำมาปรับ/แกไขขั้นตอนตาง ๆ ดวยกิจกรรม
การใชแท็บเล็ตในการเรียนรู เทาที่คิดวาจะสามารถปฏิบัติไดในชั้นเรียน เชน ใหนักเรียนดู Clip Video หรือ
ใหดูภาพนิ่งบนจอแท็บเล็ต เปนตน
บันทึกเฉพาะสิ่งที่ปรับแกลงในแบบบันทึก
แบบบันทึกขอมูลกิจกรรมที่ 5
กระบวนการเรียนรู
1. ขั้นนำเขาสูบทเรียน

2. ขั้นสอน

3. ขั้นสรุป
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กิจกรรมการใชแท็บเล็ตในการเรียนรู
(ไมตองระบุชื่อ Apps)

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู สำหรับทำกิจกรรมที่ 5
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรูที่ 1 สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต

เวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู
ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตาง ๆ
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ท ำงานสั ม พั น ธ กั น มี กระบวนการสื บ เสาะหาความรู สื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู แ ละนำความรู ไ ปใช
ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัด ป.1/2 สังเกตและอธิบายลักษณะและหนาที่ของโครงสรางภายนอกของพืชและสัตว
ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา
รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบไดภายใตขอมูล
และเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของ
สัมพันธกัน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดใหหรือตามความสนใจ
ป.1/2 วางแผนการสังเกต สำรวจตรวจสอบ ศึกษาคนควาโดยใชความคิดของตนเองและของครู
สาระสำคัญ
ลั ก ษณะของสิ่ ง มี ชี วิ ต สามารถเคลื่ อ นที่ กิ น อาหาร ขั บ ถ า ย หายใจ เจริ ญ เติ บ โต สื บ พั น ธุ
และตอบสนองตอสิ่งเราได
จุดประสงคการเรียนรู
1. ระบุชื่อและลักษณะสำคัญของสัตวได
2. แสวงหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
3. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4. มีจิตวิทยาศาสตร
สาระการเรียนรู
ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต
กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นการนำเขาสูบทเรียน
- นักเรียนดูภาพสัตว (นก แมว สุนัข) ที่นำติดไวบนกระดานดำ
- ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุนความสนใจนักเรียน ดังนี้
จากภาพ สิ่งมีชีวิตมีลักษณะสำคัญอะไรบาง (ตัวอยางคำตอบ เคลื่อนที่ได เคลื่อนไหวได กินอาหาร
และน้ำได ขับถายได หายใจได ตอบสนองตอสิ่งเราได เจริญเติบโตได สืบพันธุและมีลูกได)
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2. ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษาลักษณะของสิ่งมีชีวิต ในหนังสือเรียนหนา 2-4 แลวชวยกันสรุปเนื้อหา โดยครู
ชวยอธิบายใหนักเรียนไดเขาใจวาเนื้อหาเรื่องสิ่งมีชีวิตนี้เปนสิ่งที่นักเรียนคุนเคย เปนเรื่องของตัวเองและเปนสิ่งที่
อยูรอบตัวนักเรียน นักเรียนไดรูจักสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ มาแลวมากมาย
2. ครูนำภาพสิ่งมีชีวิตติดบนกระดานดำ แลวรวมกันอภิปรายวาสิ่งเหลานี้เรียกวาอะไร มีลักษณะ
อยางไร
3. นักเรียนแบงกลุมและชวยกันบอกชื่อสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนรูจัก อภิปรายลักษณะของสิ่งมีชีวิต
แตละชนิดรวมกันภายในกลุม
4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตและกิจกรรมที่ 2 การเจริญเติบโต
(รายละเอียดในหนังสือเรียนหนา 7-8) ตามขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร และใชทักษะการสังเกต การลง
ความเห็น ใหแตละกลุมมีอิสระที่จะเลือกศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของสัตวชนิดใดก็ได ที่นักเรียนสนใจ
3. ขั้นสรุป
นักเรียนรวมกันสรุปลักษณะสำคัญที่บงบอกการเปนสิ่งมีชีวิต สามารถเชื่อมประสบการณเดิม
กับความรูใหม
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กิจกรรมที่ 6
ใหผูเขาอบรมศึกษาตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูทายหนวยที่ 4 แลวเขียนแผนการจัดการเรียนรู
โดยมีการนำ Apps ที่ไดติดตั้งไวในแท็บเล็ต มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
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(ตัวอยาง) แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
หนวยการเรียนรูที่ 1 พยัญชนะภาษาอังกฤษ
เรื่อง พยัญชนะภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
ตัวชี้วัด ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง อานออกเสียงและสะกดคำงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน
ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับสังคมโลก
ตัวชี้วัด ป.1/1 ใชภาษาตางประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทำงาน
สาระสำคัญ
พยัญชนะภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 26 ตัว นักเรียนจำเปนตองอานออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ
ไดอยางถูกตอง เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษตอไป
จุดประสงคการเรียนรู
1. ระบุตัวอักษรและเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษจำนวน 26 ตัวได
2. อานออกเสียงและสะกดคำงาย ๆ ที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักการอาน
3. ระบุความหมายของคำศัพทงาย ๆ ที่สะกดดวยพยัญชนะภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัวได
สาระการเรียนรู
1. ตัวอักษรพยัญชนะภาษาอังกฤษจำนวน 26 ตัว
2. คำศัพทงาย ๆ ที่สะกดดวยพยัญชนะภาษาอังกฤษ
3. การอานออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ และคำศัพทงาย ๆ ที่สะกดดวยพยัญชนะภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นเตรียม
1. นักเรียนดูแผนภาพเพลง ABC Song ที่ประกอบดวยพยัญชนะภาษาอังกฤษ ตัวอักษรพิมพใหญ
ตั ว อั ก ษรพิ ม พ เ ล็ ก และคำศั พ ท ง า ย ๆ ที่ ใ ช พ ยั ญ ชนะภาษาอั ง กฤษ ครู ซั ก ถามนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ ตั ว อั ก ษร
ภาษาอังกฤษดวยคำถามดังนี้
Q: What is this letter?
A: This is the letter Aa. (Bb, Cc …..)
Q: What is this picture?
A: It’s an apple. (ant, bat, cat …..)

162

2. ครูชี้ ใหนักเรียนเห็นความสำคัญของพยัญชนะภาษาอังกฤษที่ประกอบกันขึ้นเปนคำศัพทงาย ๆ
ของสิ่งของที่อยูรอบตัวเรา ฝกใหนักเรียนออกเสียงพยัญชนะ และคำศัพท
3. ครูอธิบายวาภาษาอังกฤษมีความสำคัญตอชีวิตประจำวัน การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ
เปนสิ่งจำเปนสำหรับการเรียนรูภาษาอังกฤษ
4. ครูชี้ ใหนักเรียนเห็นความแตกตางระหวางตัวอักษรพิมพ ใหญ (Capital Letter) และตัวอักษร
พิมพเล็ก (Small Letter)
5. ครู แ จ ง จุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู ว า ในคาบเรี ย นนี้ นั ก เรี ย นจะได ฝ ก อ า นออกเสี ย งพยั ญ ชนะ
ภาษาอังกฤษ 26 ตัว และคำศัพทงาย ๆ ที่ใชพยัญชนะภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัว
ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 ชั่วโมงที่ 1
1. ครูเปดเพลง ABC Song จากแท็บเล็ต ใหนักเรียนฟง 1 ครั้ง
2. ครูอธิบายใหนักเรียนฟงวา ในบทเรียนนี้ นักเรียนจะไดฝกรองเพลง ABC Song จากแท็บเล็ต
นักเรียนทุกคนจะตองฝกรองเพลง จำพยัญชนะทั้ง 26 ตัวพรอมทั้งคำศัพทที่ใชพยัญชนะแตละตัวใหได
3. ครูใหนักเรียนเตรียมความพรอมของแท็บเล็ต เปดบทเรียนเรื่อง ABC Song ครูอธิบายวิธีการเรียน
บทเรียน และเนนย้ำใหนักเรียนตั้งใจศึกษาบทเรียนดวยตนเองจากตนจนจบ มีวินัยในตนเอง และมุงมั่นศึกษา
บทเรียนในระยะเวลาที่กำหนด และระหวางการทำกิจกรรม ครูจะประเมินนักเรียนโดยใชแบบประเมินพฤติกรรม
นักเรียน
4. เมื่อนักเรียนพรอมแลว ใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนศึกษาเรื่องพยัญชนะภาษาอังกฤษ จากเพลง
ABC Song ตั้งแตหนาที่ 1-5
5. ครูใหคำแนะนำนักเรียนที่มีปญหาเปนรายบุคคล
6. เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนจบแลว ครู ใหนักเรียนทุกคนเปดเพลง ABC Song และรองเพลง
ตามบทเรียนพรอมกัน 2-3 ครั้ง จนนักเรียนทุกคนสามารถรองเพลงได ออกเสียงพยัญชนะ และคำศัพทไดถูกตอง
ทุกคน
7. นักเรียนเลนเกม Touch me โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุม A และ กลุม B เมื่อครูอาน
ออกเสียงพยัญชนะ นักเรียนแตละกลุมตองวิ่งออกไปแตะพยัญชนะที่ไดยินเสียง กลุมใดที่แตะพยัญชนะไดกอน
และถูกตอง จะไดคะแนน กลุมที่ไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ
8. นักเรียนทำใบงานที่ 1 เรียงพยัญชนะภาษาอังกฤษใหถูกตอง
กิจกรรมที่ 2 ชั่วโมงที่ 2
1. ครูติดแผนภาพเพลง ABC Song และเปดเพลง ABC Song จากแท็บเล็ต ใหนักเรียนรองเพลง
พรอมกันเพื่อทบทวนการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ และคำศัพทที่ใชพยัญชนะภาษาอังกฤษแตละตัว
2. ครูแจงใหนักเรียนทราบวาในคาบเรียนนี้ นักเรียนจะไดเรียนรูคำศัพทที่ใชพยัญชนะภาษาอังกฤษ
แตละตัว นักเรียนตองจำตัวอักษร ฝกอานออกเสียงตัวอักษร คำศัพท และบอกความหมายของคำศัพทแตละคำ
ใหได
3. ครูชี้แจงใหนักเรียนเห็นความแตกตางของตัวอักษรพิมพใหญ และตัวอักษรพิมพเล็ก ในบทเรียนนี้
นักเรียนจะไดเห็นการสะกดคำศัพทโดยใชตัวอักษรพิมพใหญ
4. ครูใหนักเรียนเตรียมแท็บเล็ต เปดบทเรียนเรื่อง ABC Song ทบทวนเพลงตั้งแตหนาที่ 1-5 และ
เริ่มตนเรียนบทเรียนใหมตั้งแตหนา 6 เปนตนไป นักเรียนสามารถฟงเสียงซ้ำ หรือยอนกลับไปกลับมาได
ตามความตองการ
คูมืออบรมปฏิบัติการ บูรณาการใชคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
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5. ครูเนนย้ำใหนักเรียนมีวินัยในตนเอง ตั้งใจศึกษาบทเรียนตั้งแตตนจนจบดวยตนเอง และระหวาง
การเรียนบทเรียน ครูจะประเมินพฤติกรรมของนักเรียนโดยใชแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน
6. ครูใหคำแนะนำนักเรียนเปนรายบุคคล
7. เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนจบแลว ใหนักเรียนเก็บแท็บเล็ต จากนั้นเลนเกมจับคูคำศัพทกับรูปภาพ
ดังนี้
1) แบงนักเรียนเปน 2 กลุม คือ กลุม A และ กลุม B แตละกลุมจะไดรับซองบัตรคำศัพท
และรูปภาพ จำนวน 26 คู โดยเปนคำศัพทจากบทเรียน ABC Song
2) สมาชิกของแตละกลุม จะตองชวยกันจับคูคำศัพทกับรูปภาพ ใหถูกตองภายในเวลาที่กำหนด
3) กลุมใดที่เสร็จกอน และถูกตองมากกวา เปนผูชนะ
8. สุมนักเรียนแตละกลุม ถามและตอบคำถามจากรูปภาพดังนี้
นักเรียนคนที่ 1 จากกลุม A ชูรูปภาพแลวถาม What is this picture?
นักเรียนคนที่ 1 จากกลุม B ตอบคำถาม This is a bat.
และสลับนักเรียนจากกลุม B เปนผูถาม และนักเรียนจากกลุม A เปนผูตอบ
ทำแบบนี้สลับกัน 4- 5 คู
9. นักเรียนทำใบงานที่ 2 จับคูคำศัพทกับรูปภาพ
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนรวมกันรองเพลง ABC Song ฝกออกอานออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ และ
คำศัพทภาษาอังกฤษ จนนักเรียนทุกคนสามารถอานออกเสียงและระบุความหมายของคำศัพทแตละคำศัพท
ไดถูกตอง
2. นักเรียนทุกคนทำใบงานที่ 3 ทำเครื่องหมายกากบาทลงบนตัวอักษรที่ไดยิน
สื่อการเรียนรู
1. บทเรียน ABC Song จากแท็บเล็ต : แผนภูมิเพลง ABC Song จากแท็บเล็ต
2. บัตรคำศัพทที่ใชพยัญชนะ A-Z และรูปภาพ
3. ใบงานที่ 1
4. ใบงานที่ 2
5. ใบงานที่ 3
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและระหวางการเรียนจากแท็บเล็ต
2. ตรวจใบงานที่ 1-3
แหลงเรียนรูเพิ่มเติม
1. http://www.gotoknow.org/blogs/posts/452237
2. http://web.bsru.ac.th/~supapen/TTT/T%2008.pdf
ขอเสนอแนะ
1. ครูผูสอนอาจปรับกิจกรรมตามความเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน และบริบทของหองเรียน
2. แผนการจัดการจัดการเรียนรูนี้ อิงเนื้อหาจากบทเรียน เรื่อง ABC Song จากแท็บเล็ต
3. ครูผูสอนควรจัดเตรียมสื่อการเรียนรูใหครบถวน และศึกษาบทเรียนจากแท็บเล็ตกอนการสอนลวงหนา
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(ตัวอยาง) แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หนวยการเรียนรูที่ 1 สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา
เรื่อง สิ่งมีชีวิตที่เปนสัตว

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู
ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตาง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใช ในการดำรง
ชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัด ป.1/2 สังเกตและอธิบายลักษณะและหนาที่ของโครงสรางภายนอกของพืชและสัตว
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการคิด
2. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทำงาน
สาระสำคัญ
โครงสรางภายนอกของพืช ไดแก ราก ลำตน ใบ ดอกและผล แตละสวนทำหนาที่ตางกัน และ
โครงสรางภายนอกของสัตว ไดแก ตา หู จมูก ปาก เทาและขา แตละสวนทำหนาที่แตกตางกัน
จุดประสงคการเรียนรู
สังเกตและระบุสิ่งมีชีวิตที่เปนสัตวได
สาระการเรียนรู
หนาที่ โครงสรางภายนอกของพืชและสัตว
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนำเขาสูบทเรียน
1. ครู ใหนักเรียนทุกคนรวมกันแสดงความคิดเห็นวาสิ่งมีชีวิตที่เปนสัตวรอบตัวนักเรียนมีอะไรบาง
ใหทุกคนตอบคนละ 1 ชนิด
2. ครู ใหนักเรียนทุกคนรวมกันแสดงความคิดเห็นวาสิ่งมีชีวิตที่เปนพืชรอบตัวนักเรียนมีอะไรบาง
ใหทุกคนตอบคนละ 1 ชนิด
3. ครูใหนักเรียนบอกขอแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิตที่เปนสัตวและพืช
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ขั้นกิจกรรม
1. ครูใหนักเรียนเปดแท็บเล็ตและเตรียมแท็บเล็ตของตนเองใหพรอมที่จะเรียน
2. ครู ใหนักเรียนเปดสื่อ เรื่อง สิ่งมีชีวิตที่เปนสัตว ในแท็บเล็ต และฟงขอแนะนำเบื้องตนเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิต ในหัวขอ “ชวงนี้ชี้แนะ” และทำกิจกรรมเลือกสิ่งมีชีวิตที่เปนพืชในไว ในกระถางและเลือกสิ่งมีชีวิต
ที่เปนสัตวใสไวในกรง
3. นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นโดยบอกขอแตกตางระหวางสัตวกับพืชอีกครั้ง
4. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอแตกตางระหวางสัตวกับพืชใหนักเรียนทุกคนฟงอีกครั้ง
5. ครู ใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาความรูเกี่ยวกับสัตว ในแท็บเล็ต เปนเวลา 15 นาที โดยครูเปนผู ให
คำแนะนำ แกไขปญหาการใชงานแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนที่มีปญหาการใชงาน
6. เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับสัตวเรียบรอยแลว ครูอธิบายเนื้อหานั้นเพื่อทบทวนความรู
ใหนักเรียนทุกคนฟงอีกครั้ง
7. นักเรียนทำแบบทดสอบในกิจกรรมชื่อ “ฉายเดี่ยว” ในแท็บเล็ต จำนวน 5 ขอ
8. นักเรียนที่สงสัยใหยกมือและสอบถามครู ครูอธิบายและตอบคำถามนั้นใหนักเรียนทุกคนเขาใจ
9. นักเรียนศึกษาความรูเพิ่มเติมจากเฉลย
ขั้นสรุป
1. นักเรียนรวมกันสรุปขอแตกตางระหวางพืชกับสัตวอีกครั้ง และครูเปนผูอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่
นักเรียนยังสรุปไมครบถวน
2. นักเรียนบอกลักษณะของสัตวที่นักเรียนไดศึกษาเรียนรูจากแท็บเล็ตในครั้งนี้
สื่อการเรียนรู
1. สื่อการเรียนรูเรื่อง “สิ่งมีชีวิตที่เปนสัตว” ในแท็บเล็ต
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
2. การทำแบบทดสอบในแท็บเล็ต
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(ตัวอยาง) แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ 1 หนวยเตรียมความพรอม
เรื่อง ทักษะภาษาดานการฟง การดู และการพูด (การอาน) พยัญชนะไทย

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู
ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึก
ในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัด ป.1/1 ฟงคำแนะนำ คำสั่งงาย ๆ และปฏิบัติตาม
ป.1/5 มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.1/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทำงาน
สาระสำคัญ
พยัญชนะไทยมี 44 ตัว จำนวนหนึ่งมีเสียงอานเหมือนกัน จำนวนหนึ่งมีเสียงอานคลายกัน ตองอาศัย
การสังเกตอยางถี่ถวนจึงจะจดจำไดดี และการสื่อสารที่มีคุณภาพ จำเปนตองมีความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาท
ที่ดี จึงจะสามารถฟง ดู และพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ
จุดประสงคการเรียนรู
1. เขาใจมารยาทในการฟง การดู การพูด และปฏิบัติตามได
2. อานและจดจำตัวพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว ไดอยางถูกตอง
3. สังเกตและจำแนกพยัญชนะไทยที่มีเสียงอานเหมือนกันและพยัญชนะที่มีเสียงอานคลายกัน
สาระการเรียนรู
1. มารยาทในการฟง การดู และการพูด
2. พยัญชนะไทย
3. การสังเกตและจำแนกพยัญชนะไทย
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One Tablet Per Child
กิจกรรมการเรียนรู
1. ครูอธิบายการเขาสูบทเรียนในแท็บเล็ต ใหนักเรียนฟงและทำตาม ควรดูแลนักเรียนอยางใกลชิด
ชวยเหลือนักเรียนที่อาจมีปญหาในการเขาถึงบทเรียน
2. ใหนักเรียนเปดบทเรียนจากแท็บเล็ต หนวยเตรียมความพรอม เรื่อง ทักษะภาษาดานการฟง การดู
และการพูด (การอาน) พยัญชนะไทย แลวเรียนรูตามขั้นตอนดังนี้
- ทบทวนพยัญชนะไทย 44 ตัว
- ใหนักเรียนฟงเนื้อหาบทเรียนเรื่อง มารยาทในการฟง การชม (การดู) และมารยาทในการพูด
(ครูทบทวนมารยาทแตละประเภท)
- ทบทวนการอานพยัญชนะไทย 44 ตัว ตามบทเรียน
- เลนเกมวิ่งแขง (ทดสอบความเขาใจมารยาทในการฟง การดู และการพูด พยัญชนะไทย)
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
3. ใหนักเรียนฟงเนื้อหาบทเรียน สังเกตแลวพูดตาม พยัญชนะที่มีเสียงอานเหมือนกัน และพยัญชนะ
ที่อานออกเสียงคลายกัน (ครูทบทวนใหอีกครั้ง)
4. ใหนักเรียนทำกิจกรรม “ขอไหนกันแน” และเฉลย
5. ใหนักเรียนฝกซ้ำหลายๆ ครั้งจนกวาจะเขาใจ
6. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัด (การรูจักพยัญชนะ และการจำแนกพยัญชนะ)
สื่อการเรียนรู
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของสำนักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน สพฐ. หนวยการเรียนรูเตรียมความพรอม เรื่อง ทักษะภาษาดานการฟง การดู และการพูด
(การอาน) พยัญชนะไทย
2. แบบฝกหัด
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการฟง การดูและการอาน ของนักเรียน
2. ตรวจแบบฝกหัด (การรูจักพยัญชนะ และการจำแนกพยัญชนะ)
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(ตัวอยาง) แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9
เรื่อง ความหมายของการลบและการใชเครื่องหมายลบ: การหาจำนวนที่เหลือ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ
ระหวางการดำเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดำเนินการในการแกปญหา
ตัวชี้วัด ค 1.2 ป.1/1 ลบจำนวนนับไมเกินหนึ่งรอยและศูนย พรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคำตอบ
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ตัวชี้วัด ค 6.1 ป.1/1 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา
ป.1/5 เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตร กับศาสตรอื่น ๆ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน
สาระสำคัญ
การลบ เปนการนำจำนวนหนึ่งออกจากอีกจำนวนหนึ่ง แลวหาจำนวนที่เหลือ อาจหาไดจากการนับ
จำนวนที่เหลือ หรือจากการนับตอจากจำนวนที่นำไปหักออกจนถึงจำนวนทั้งหมดที่มี
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายเกี่ยวกับความหมายของการลบและการหาคำตอบ (K)
2. หาคำตอบของการลบจำนวน (P)
3. มีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม (A)
สาระการเรียนรู
การลบเปนการหาจำนวนที่เหลือโดยหาไดจากการนับจำนวนที่เหลือ หรือนับจากจำนวนที่หักออก
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One Tablet Per Child
กิจกรรมการเรียนรู
1. ใหนักเรียนวางดินสอบนโตะคนละ 3 แทง แลวหยิบออกไป 2 แทง จากนั้นใหนักเรียนตอบคำถามวา
ดินสอที่เหลืออยูบนโตะมีจำนวนมากขึ้นหรือนอยลงกวาเดิม (นอยลง คือ เหลือ 1 แทง)
2. ใหนักเรียนดูภาพวาดแสดงการหยิบดินสอออกไปจากกิจกรรมขอ 1 และใหผูแทนนักเรียน 1 คน
เขียนขอความประกอบภาพบนกระดาน

3 เอาออก 2 เหลือ 1
ครูใชคำถาม ดังนี้
• โจทยตองการหาสิ่งใด (สวนที่เหลือ)
• นักเรียนใชวิธีการใดในการหาคำตอบ (การลบ)
• มีวิธีหาคำตอบอยางไรบาง (นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางหลากหลาย จากนั้นรวม
กันสรุปวา ทำไดโดย วิธีที่ 1 นับจำนวนดินสอที่เหลือ วิธีที่ 2 นับตอจาก 1 ไปถึง 3 ซึ่งไดคำตอบเทากัน)
3. ใหนักเรียนอภิปรายวาคำใดบางที่แสดงถึงการแยกออก แลวทำใหจำนวนทั้งหมดลดลงกวาเดิม เชน
หักออก เนาไป เสียไป ตายไป หายไป เปนตน
4. ใหนักเรียนรวมกันฝกทักษะการลบ โดยการหาผลลัพธจากโจทยการลบประกอบภาพ เพื่อสราง
ความเขาใจ โดยมีตัวอยางโจทยปญหา ดังนี้
• พี่มีสม 4 ผล กินไป 3 ผล เหลือสม ผล (1)
• มานีมีน้ำ 5 ขวด ดื่มไป 3 ขวด มานีเหลือน้ำ ขวด (2)
• ครูมีปากกา 7 ดาม หายไป 4 ดาม ครูเหลือปากกา ดาม (3)
• แกวมีสม 3 ผล กินไป 1 ผล แกวเหลือสมกี่ผล (แกวเหลือสม 2 ผล)
• กลามีเงิน 8 บาท ซื้อขนม 5 บาท กลาเหลือเงินกี่บาท (กลาเหลือเงิน 3 บาท)
ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง
6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของการลบวา คือการหาจำนวนที่เหลือซึ่งมี
จำนวนนอยกวาจำนวนที่มีอยูเดิม
7. ใหนักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู ดังนี้
• การลบ เปนการนำจำนวนหนึ่งออกจากอีกจำนวนหนึ่ง แลวหาจำนวนที่เหลือ อาจหาไดจาก
การนับจำนวนที่เหลือ หรือจากการนับตอจากจำนวนที่นำไปหักออกจนถึงจำนวนทั้งหมดที่มี
8. ใหนักเรียนทบทวนความรู (การบาน) โดยใหนักเรียนศึกษาจาก แท็บเล็ต เรื่อง การลบ แลวทำ
แบบฝก เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9
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สื่อการเรียนรู
1. ดินสอ
2. ภาพวาดแสดงการลบ
3. แถบโจทยการลบประกอบภาพ
4. บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 ของ
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. หนวยการเรียนรู เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9
5. แบบฝกเรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรม
1.2 ตรวจแบบฝกเรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม
2.2 แบบฝกเรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9
3. เกณฑการประเมิน
การประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม
ผานตั้งแต 2 รายการ ถือวา ผาน
ผาน
1 รายการ ถือวา ไมผาน
ตรวจแบบฝกเรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9
ถูก ตั้งแต 3 ขอถือวา ผาน ต่ำกวา 3 ถือวา ไมผาน
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แบบฝก เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9
ชื่อ...........................................นามสกุล...........................................ชั้น ป. .............. เลขที่..............

เรื่อง การลบ
จงเลือกภาพใหตรงกับคำตอบที่กำหนดให
ขอ 1. 5 เอาออก 2 เหลือ 3

ขอ 2. 6 เอาออก 2 เหลือ 4

ขอ 3. 4 เอาออก 3 เหลือ 1
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ขอ 4. 7 เอาออก 5 เหลือ 2

ขอ 5. 8 เอาออก 4 เหลือ 4
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(ตัวอยาง) แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หนวยการเรียนรูที่ 6 ฉลาดออมฉลาดใช
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สินคาและบริการในชีวิตประจำวัน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
เวลา 2 ชั่วโมง

มาตรฐาน ส. 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยู
จำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชิวิตอยางมี
ดุลยภาพ
ตัวชี้วัด ระบุสินคาและบริการที่ใชประโยชนในชีวิตประจำวัน
สาระสำคัญ
การแลกเปลี่ยนสินคาและการใหบริการ กอใหเกิดวิถีการดำเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนได
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความสำคัญของการแลกเปลี่ยนได
2. บอกความหมายของตลาดได
3. บอกหนาที่ของตลาดได
สาระการเรียนรู
1. ความสำคัญของการแลกเปลี่ยน
2. ความหมายของตลาด
3. หนาที่ของตลาด
กิจกรรมการเรียนรู
1. ใหนักเรียนเปดบทเรียนอิเล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. หนวยการเรียนรู เรื่อง ฉลาดออม
ฉลาดใช เรื่องสินคาและบริการในชีวิตประจำวัน
2. สรุ ป เนื้ อ หาที่ ส ำคั ญ จากบทเรี ย น จากนั้ น ให นั ก เรี ย นยกตั ว อย า งสิ่ ง ที่ เ ป น สิ น ค า และบริ ก าร
จากประสบการณของนักเรียนเอง
3. จำลองสถานการณในตลาด ใหนักเรียนเลนบทบาทสมมุติเรื่องการซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยกำหนด
ใหทุกคน ตองมีสินคา บริการที่แตกตางกัน เพื่อสนองความตองการที่มีอยู (อาจใชรูปภาพโฆษณาได)
4. รวมกันสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการเลนบทบาทสมมุติในขอ 3 เพื่อสรุปวา การแลกเปลี่ยน
มี 2 แบบไดแก
1. การแลกเปลี่ยนโดยตรง
2. การแลกเปลี่ยนโดยใชเงินเปนสื่อกลาง
5. อภิปรายเกี่ยวกับสถานที่ใชในการแลกเปลี่ยน ในขอ 3 โดยใหนักเรียนเลาประสบการณจากการที่
เคยไปตลาดสด หรือซุปเปอรมารเก็ตตามหางสรรพสินคาวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
6. รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของการแลกเปลี่ยน ขอดีขอเสียของการ
แลกเปลี่ยนโดยวิธีการใชเงินและหนาที่ของตลาด
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7. เปดแท็บเล็ต แลวทำกิจกรรมเลาสูกันฟงในบทเรียนฯ หนา 14/24
8. ทำกิจกรรมฉายเดี่ยว ในบทเรียนฯ หนา 15/24 ถึงหนา 18/24
9. ศึกษาเพิ่มเติมจากเฉลย ในบทเรียนฯ หนา 20/24 ถึงหนา 24/24
10. จากนั้นใหนักเรียนยกตัวอยางของตนเองและวาดภาพของสินคาและบริการที่ตนเองคิดวาได ใช
อยางคุมคา
11. ทดสอบหลังเรียนดวยวิธีถามตอบ
กิจกรรมทบทวน
ใหนักเรียนหาภาพและตัดปะลงในสมุดกิจกรรม โดยตองแยกระหวางสิ่งที่เปนสินคาและบริการ นำมา
อภิปรายในชั่วโมงถัดไป
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตการเลนบทบาทสมมติ
2. ตรวจผลงานการทำกิจกรรม
3. สังเกตการรวมอภิปราย
4. ทดสอบ ดวยวิธีถามตอบ
สื่อการเรียน/แหลงการเรียนรู
1. ภาพสินคาสำหรับใชเลนบทบาทสมมติ และภาพการใหบริการเพื่อใชเปนตัวอยางสำหรับกิจกรรม
ทบทวน
2. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. หนวยการเรียนรูเรื่องฉลาดออมฉลาดใช เรื่อง สินคาและบริการ
ในชีวิตประจำวัน
แหลงอางอิง
- การออกแบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพ http://educate.intel.com/th/projectdesign
- กลวิธีการประเมินพรอมเครือ่ งมือประเมิน http://educate.intel.com/th/assessingprojects
- หลักสูตรออนไลนเพื่อพัฒนาความเขาใจในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
www.intel.com/education/th/elements

คูมืออบรมปฏิบัติการ บูรณาการใชคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

175

One Tablet Per Child
แบบสอบถาม
ความรู ความเขาใจในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแท็บเล็ต
คำชี้แจง :

โปรดกรอกขอมูลใหตรงกับความเห็นของทาน

ตอนที่ 1

ขอมูลทั่วไป
ตำแหนง
เพศ
สังกัด

ตอนที่ 2

❑ ผูบริหาร
❑ ชาย

สพป.........................

❑ ศึกษานิเทศก
❑ หญิง

❑ ครู

อื่นๆ ............................

ความรู ความเขาใจในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแท็บเล็ต
ประเด็น

มากที่สุด

ระดับความรู ความเขาใจ
มาก ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

1. การวิเคราะหหลักสูตรและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรูกอนอบรม
2. เปาหมายของการใชแท็บเล็ต
3. การเตรียมความพรอมเพื่อใชแท็บเล็ต
ในจัดการเรียนการสอน
4. การวิเคราะหสื่อ/Apps เพื่อนำมาใช
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
5. การกำหนดเปาหมายและหลักฐานการเรียนรู
และออกแบบเปนหนวยการเรียนรู
โดยใชแท็บเล็ต
6. การวางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแท็บเล็ต
7. การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชแท็บเล็ต
8. การนำความรูเกี่ยวกับการอบรมการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแท็บเล็ต
ไปเผยแพรแกครูผูสอน

ขอเสนอแนะ....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
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หนวยที่ 5
ศูนยบริการคอมพิวเตอรพกพา (Tablet)
เพื่อการเรียนการสอน

เวลา 3 ชั่วโมง
สาระสำคัญ
โครงการ One Tablet Per Child (OTPC) ตามนโยบายของรัฐบาล ไดมีการศึกษาวิจัยนำรอง “โครงการ
นำรองการประยุกตและบูรณาการใชแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา” โดยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีขอสรุปผลการศึกษานำรองการใชแท็บเล็ตในโรงเรียน ดังนี้
1. ผลตอนักเรียนในดานประสบการณใชเทคโนโลยี เปนวิธีการที่ชวยใหนักเรียนฝกคิดหลากหลายวิธี
เราความสนใจใฝรู มีความสุข ความตื่นเตนและกระตือรือรนสนใจการเรียนมากยิ่งขึ้น
2. ผลตอครู จำเปนตองมีผูชวยดานเทคนิคในระหวางสอน ครูมีความตั้งใจ กระตือรือรน และสามารถ
ใชสื่อไดหลากหลายยิ่งขึ้น มีภาระงานการเตรียมการสอน การดูแลและควบคุมชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น
3. เกี่ยวกับมุมมองของผูเขารวมโครงการ ไดแก ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารโรงเรียนและครู ในสวนที่มี
ความเห็นรวมกันคือ การดูแลจัดการในดานสื่อออนไลน การเขาถึงแหลงคนควาสื่อดิจิทัล การพัฒนาครู ใหรู
เทาทันเทคโนโลยีโดยใหความรูอยางตอเนื่อง
จากขอสรุปผลการศึกษาดังกลาว เห็นวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาควรเปนศูนยกลาง
ในการดำเนินการตามขอสรุปจากการศึกษานำรอง เพื่อรองรับและแก ไขขอประเด็นที่เกิดขึ้นจากการสรุปผล
การศึกษาดังกลาวขางตนโดยดำเนินการใหมีศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จุดประสงคของการอบรม
1. เพื่อใหสามารถดำเนินการจัดอบรมขยายผลการใชแท็บเล็ตแกผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได
2. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ หลักการ แนวคิดในการจัดตั้งศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3. เพื่อใหมีความรูและเขาใจบทบาท หนาที่ของคณะกรรมการศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียน
การสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4. เพื่อใหสามารถดำเนินการในการตรวจนับ ลงทะเบียนแท็บเล็ตตามรูปแบบที่กำหนดได
5. เพื่อใหสามารถนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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เนื้อหา

1. ศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2. แนวทางการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานบูรณาการใชแท็บเล็ต
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
สื่อ/อุปกรณ
1. เอกสาร คูมือ
2. โปรแกรมนำเสนอ (PowerPoint)
3. ใบความรู
- ใบความรูที่ 1 ศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
- ใบความรูที่ 2 แนวทางการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการ
ใชแท็บเล็ตเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
4. ใบงาน
- ใบงานที่ 1 (งานกลุม) ทานมีแนวทางการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการบูรณาการใชแท็บเล็ต เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของทานอยางไร
- ใบงานที่ 2 (งาน สพป.) ใหแตละ สพป. กำหนดแนวทางการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการใชแท็บเล็ต เพื่อยกระดับการเรียนการสอน (นำสงวิทยากรประจำกลุม)
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. นำเสนอรูปแบบการจัดตั้งศูนยบริการแท็บเล็ต บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการศูนยบริการแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนทุกระดับ และคณะกรรมการชุมชนเครือขายศึกษานิเทศก ICT สวนภูมิภาค (4 ภูมิภาค)
(60 นาที)
2. แบงกลุมระดมสมอง ในประเด็น ดังนี้
2.1 รูปแบบการจัดตั้งศูนยบริการแท็บเล็ต แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ระดับกลุมเครือขายและระดับโรงเรียน
2.2 รูปแบบ/วิธีการตรวจนับแท็บเล็ต และการลงทะเบียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และระดับโรงเรียน
2.3 รูปแบบ/วิธีการ นิเทศติดตามและประเมินผลการใชแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน (90 นาที)
3. นำเสนอผลการระดมสมองของสมาชิกในกลุม ในประเด็น ดังนี้
3.1 รู ป แบบการจั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ ก ารแท็ บ เล็ ต และคณะกรรมการประจำศู น ย บ ริ ก ารแท็ บ เล็ ต
เพื่อการเรียนการสอน
3.2 รูปแบบ/วิธีการตรวจนับแท็บเล็ต/การลงทะเบียนของโรงเรียน
3.3 รูปแบบ/วิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใชแท็บเล็ต (30 นาที)
การวัดผลประเมินผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
2. แบบสังเกตพฤติกรรมผูเขารับการอบรม
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ศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ถือเปนภารกิจงานหนึ่งที่กำหนดใหสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัดตั้งขึ้น เพื่อสงเสริม สนับสนุน โรงเรียนใหสามารถบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และใหครูผูสอนสามารถใชแท็บเล็ตเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ One Tablet Per Child (OTPC) ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ใหมีการจัดการเรียน
การสอนโดยใชแท็บเล็ตในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทุกคนทั่วประเทศ ตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองเตรียมและดำเนินการอยางตอเนื่อง คือ การพัฒนาบุคลากร การจัดหา
สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อสนับสนุนการใชแท็บเล็ตในการจัดเรียนการสอน
การสืบคนขอมูลผานเครือขาย รวมถึงการสนับสนุน ชวยเหลือและใหบริการ
นอกจากนั้น ยังเปนศูนยกลางการชวยเหลือดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถในการใช การซอมบำรุงรักษาเบื้องตน การบูรณาการ การประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งเปนเปาหมายสำคัญของการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการกำกับ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอนของครูผูสอน รวมทั้ง การวางแนวทางดำเนินงานระหวางโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเกิดการทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูบริหารโรงเรียนสามารถบริหารจัดการแท็บเล็ต ไปใชเพื่อการเรียนรู
ของนักเรียน
1.2 เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสามารถบู ร ณาการใช แ ท็ บ เล็ ต
เปนเครื่องมือในการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ
1.3 เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเขาใจและทักษะ
การประยุกตใชและบำรุงรักษาแท็บเล็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 เพื่อใหบริการขอมูล ขาวสาร และองคความรูที่เกี่ยวกับการใชแท็บเล็ต ใหแก โรงเรียน ครู
และผูเกี่ยวของทางเว็บไซต Social Network และอื่น ๆ
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2. คณะกรรมการดำเนินงาน
คณะกรรมการประจำศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนที่ปรึกษาหรือประธาน รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่รับผิดชอบ เปนประธานหรือรองประธาน ผูอำนวยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เปนรองประธาน ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน ผูอำนวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย หัวหนางาน
พัสดุ ครู ICT จากศูนยเครือขาย/ศูนยสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา/กลุมโรงเรียน/กลุมสถานศึกษา และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ ศึกษานิเทศก กลุมงานสื่อ/กลุมงาน ICT เปนกรรมการและเลขานุการ
(คณะกรรมการประจำศูนยบริการแท็บเล็ตนั้นใหเปนไปตามความเหมาะสมหรือแลวแตดุลยพินิจ
ของแตละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
3. บทบาทหนาที่
3.1 วางแผนและดำเนินการ สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในทุกระดับ
ใหมีศักยภาพในการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริการ การใหคำแนะนำ ชวยเหลือ
ในปญหาที่เกิดในดาน Hardware, Peopleware, Software ดานสื่อการเรียนการสอน
3.2 วางแผนและดำเนินการรับและสงมอบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ในระดับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3.3 นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการและการประเมินผล เพื่อใหโรงเรียนจัดกระบวนการเรียน
การสอน การใชเครื่อง การใชสื่อการเรียนการสอน การตอบรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและจากผูปกครองนักเรียน
และรายงานให ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งทราบ เพื่ อ ให โ รงเรี ย นสามารถดำเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตอการจัดการศึกษา
3.4 ใหบริการขอมูล ขาวสาร และองคความรูที่เกี่ยวกับการใชแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
ใหแก โรงเรียน ครูและผูเกี่ยวของ ผานเว็บไซต Social network และอื่น ๆ
จะเห็นไดวาศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน มีภารกิจสำคัญเปนอยางมากที่จะทำใหการ
บูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวยการใชแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุด
สมกับเจตนารมณและนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหครู นักเรียนมีพัฒนาการและศักยภาพในการใชเทคโนโลยี
เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรู ทั้งนี้ยังเปนการเตรียมคนสูสังคมอาเซียน
ชองทางการสื่อสาร
1. เว็บไซตศึกษานิเทศก http://www.thaitablet.net/obec
2. http://www.ipad-thailand.com
3. http://www.obec.go.th
4. http://www.techno.bopp.go.th
5. http://www.facebook.com/tabletsforkid/
6. http://www.facebook.com/thaitablet/
7. http://help.itel.swu.ac.th/
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1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในดานการศึกษาจำเปนตอง
เรงพัฒนา คือ บุคลากรใหมีความรูและทักษะในการพัฒนาตนเอง หากยังขาดความรู ความเขาใจและไมมีทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแลว จะสะทอนไปถึงคุณภาพนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ตั้งแตครู บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร
โรงเรี ย น ศึ ก ษานิ เ ทศก และผู อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให มี ความรู ความเข า ใจ
และมีทักษะในการใชและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเปนเครื่องมือตามบทบาท หนาที่
และภาระงาน
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป 2555
เปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่ไดสงเสริมใหมีการใชแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรดาน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน ทุกระดับ ใหมีความรู ทักษะในการประยุกตใช
รวมทั้งนำไปเปนเครื่องมือการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ใหมีความรู ความเขาใจและทักษะ
ในการประยุกตใชแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียน
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความรูและทักษะในการจัดการเรียน
การสอนโดยใชแท็บเล็ตเปนเครื่องมือใหนักเรียนเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นรู ข องครู ใ ห เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น และสามารถ
ใชแท็บเล็ตเปนเครื่องมือในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ซึ่งสงผลใหนักเรียนเรียนรูไดอยางแทจริง
2.4 เพื่อสรางความตระหนักใหกับผูบริหารทุกระดับ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช
แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียน
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงคุณภาพ
3.1.1 บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับที่ผานการอบรม มีความรู ความเขาใจและทักษะ
ในการประยุกตใชแท็บเล็ตเพื่อเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
3.1.2 ครูผูสอนที่ผานการอบรม มีความรู ความเขาใจและทักษะในการใชแท็บเล็ต และ
สามารถจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช แ ท็ บ เล็ ต เป น เครื่ อ งมื อ ให นั ก เรี ย นเรี ย นรู ใ นกลุ ม สาระการเรี ย นรู ต า ง ๆ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1.3 ผูบริหารทุกระดับมีความรู ความเขาใจ ในการบริหารจัดการนำแท็บเล็ตไปใชเพื่อ
การเรียนรูของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 เชิงปริมาณ
3.2.1 บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับที่เปนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาใหมีความรู และ
ทักษะในการบริหารจัดการและการจัดเรียนการสอนโดยใชแท็บเล็ตเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
3.2.2 ครูผูสอนในสังกัดที่เปนกลุมเปาหมาย ไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจและ
ทักษะในการใชแท็บเล็ต และสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชแท็บเล็ตเปนเครื่องมือใหนักเรียนเรียนรูในกลุมสาระ
การเรียนรูตาง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.3 ผูบริหารทุกระดับที่เปนกลุมเปาหมาย มีความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการนำ
แท็บเล็ตไปใชเพื่อการเรียนรูของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ผลที่คาดวาจะไดรับ
4.1 ผูบริหารโรงเรียน บริหารจัดการ สงเสริมและสนับสนุนใหใชแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
เกิดประโยชนสูงสุด
4.2 ครูผูสอน ใชแท็บเล็ตในการบูรณาการการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ
4.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความรู และทักษะในการใชแท็บเล็ตเปนเครื่องมือในการเรียนรู
และเแสวงหาความรู
4.4 ศึกษานิเทศกและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการเรียนรูการใชแท็บเล็ต
4.5 ผูบริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ ติดตาม การใชแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
5. วิธีดำเนินการ
5.1 จัดทำคูมือ หลักสูตรการบูรณาการใชแท็บเล็ต เครื่องมือในการฝกอบรม
5.2 จัดอบรมผูบริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคน
5.3 จัดอบรมครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในสังกัดทุกคน
5.4 นิเทศ ติดตาม กำกับ การใชแท็บเล็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
5.5 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน
6. ผูรับผิดชอบโครงการ
ศึกษานิเทศกหรือบุคลากรทางการศึกษา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามอบหมาย
ใหดำเนินการ
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ใบงาน 1 (งานกลุม)
หนวยที่ 5 ศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
กลุมที่.....................ประกอบดวย สพป.............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
เขากลุมตามที่กำหนด ดำเนินการระดมสมอง ใชเวลา 30 นาที แลวนำเสนอ
กลุมละ 10 นาที
ประเด็นที่ 1 : ทานมีแนวทางการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการใช
แท็บเล็ตเพื่อยกระดับการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของทานอยางไร
- กลุมเปาหมาย ประกอบดวย........................................................................................................
.......................................................................................................................รวมจำนวน...........................คน
- วิธิดำเนินการ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
- ระยะเวลาดำเนินการ/สถานที่…....................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 2 : ทานมีแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ใหกับโรงเรียน
อยางไรบาง
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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ใบงาน 2 (งานแตละ สพป.)
หนวยที่ 5 ศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
สพป. ...................................................................................
ชื่อผูประสานงาน ............................................................................................................................................
โทร....................................................................................... e-Mail : ...........................................................
ใหแตละ สพป. กำหนดแนวทาง/วิธีการ การพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดานบูรณาการใชแท็บเล็ตเพื่อยกระดับการเรียนการสอน (นำสงวิทยากรประจำกลุม)
- กลุมเปาหมาย ประกอบดวย 1) ผูบริหารโรงเรียน..........................คน 2) ครู..........................คน
3) บุคลากรทางการศึกษา..........................คน รวมจำนวน...........................คน
- วิธิดำเนินการ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
- ระยะเวลาดำเนินการ/สถานที่…....................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ทานใหความรวมมือ
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แบบประเมินความพึงพอใจ
หนวยที่ 5 ศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
ตอนที่ 1 คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในชองใหตรงกับความรูสึกที่เปนจริงของทานมากที่สุด
รายการ

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย

ควรปรับปรุง

1. ความนาสนใจของหัวขอในการบรรยาย
2. การเตรียมความพรอมของวิทยากร
3. เทคนิคที่ใชในการเสนอและถายทอด
4. ความเหมาะสมของสื่อที่ใชในการบรรยาย
5. เอกสารประกอบการบรรยาย
6. ความเหมาะสมของการบริหารเวลา
7. ความเหมาะสมของกิจกรรมในการบรรยาย
8. การเปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมมีสวนรวม
9. ความรูของวิทยากร
10. ประโยชนที่ไดรับจากการอบรม

ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ทานประทับใจและพึงพอใจอะไรมากที่สุดจากหนวยที่ 5
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2. ทานเห็นวาวิทยากรควรปรับปรุงสิ่งใด
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. ขอเสนอแนะอื่น ๆ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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แบบสังเกตพฤติกรรมผูเขาอบรม
หนวยที่ 5 เรื่อง ศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
สถานที่อบรม........................................................จังหวัด...............................................
ผูสังเกต..................................................................ว/ด/ป/...............................เวลา.......................น.
คำชี้แจง ใหผูสังเกตพิจารณาพฤติกรรมภาพรวมของผูเขาอบรมและเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในชองระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1 คะแนน เมื่อประเมินแลวอยูในระดับ ควรปรับปรุง
2 คะแนน เมื่อประเมินแลวอยูในระดับ พอใช
3 คะแนน เมื่อประเมินแลวอยูในระดับ ดี
4 คะแนน เมื่อประเมินแลวอยูในระดับ ดีมาก
รายการพฤติกรรม
1. ใหความสำคัญและมีความตั้งใจในการอบรม
2. มีความสนใจในการซักถามและแสดงความคิดเห็น
3. มีสวนรวมในกิจกรรมหรืองานกลุม
4. การนำเสนอผลงาน
5. ความมีน้ำใจ ทำงานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง
รวมคะแนนทั้งหมด
เฉลี่ย
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ระดับคะแนน
4

3

2

1
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คณะผูจัดทำ
ที่ปรึกษา
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูจัดทำ
นายเอนก รัตนปยะภาภรณ
นายโสภณ โสมดี
ศ.ชัยยงค พรหมวงศ
รศ.ทิพยเกสร บุญอำไพ
ผศ.ฤทธิชัย ออนมิ่ง
นายไพฑูรย ศรีฟา
นายอภิชาติ อนุกูลเวช
นายวรัท พฤกษากุลนันท
นายสาทิศ เพิ่มสวาง
นายประชุม แรงกสิกรณ
นายเรือง จันทพันธ
นายจีรศักดิ์ ทรัพยลอม
นายคมกริช ทัพกิฬา
นายสุขวิทย ปูทอง
นายวัชรพงษ โฮมแพน
นายวิชัย ชัยรินทร
นายจิระ เรืองคลาย
นายบัวภา เจิมนาค
นายสงกรานต วีระเจริญกิจ
นายจำรัส สอนกลา
นายไพรวัลย วันทนา
นายอำนวย สุนันตะ
นางสุชญา บำรุงกิจ
นายประเมิน บุญเสนา
นายสมชาย สุทธิพันธุ
นายระลึก ชวยหวัง
นายไตรรงค สาดแว
นายอานนท วงศวิศิษฎรังสี
นายพิษณุ มูลสาร
นายประสิทธิ์ ภูมิขันธ
นายนิพนธ ศิริสานต
นางสาวณัฐหทัย สรางสุข
นายจันทร วังกัลยา
นายอานนท สายคำฟู
นายจิรัฏฐ แจมสวาง
นายนุหกานต เอสเอ
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายพวงผกา ทนันไชย
กรรมการ
นางนิตยา สุวรรณกุฎ
กรรมการ
นายอัศวิน นันทะแสง
กรรมการ
นายทูน ภาษีธรรม
กรรมการ
นายณัฐพล บัวอุไร
กรรมการ
นายอนุศร หงษขุนทด
กรรมการ
นางแวววลี สิริวรจรรยาดี
กรรมการ
นางสาวขนิษฐา วทัญู
กรรมการ
นายณรงคศักดิ์ โพธิ์ออง
กรรมการ
นางกัญจนา มีศิริ
กรรมการ
นายปญญา แกลวกลา
กรรมการ
นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
กรรมการ
นายทองคำ มากมี
กรรมการ
นายมนตชัย กุณฑีกนก
กรรมการ
นางสาวภัสสรา ภูรินันทกุล
กรรมการ
นางสาวอังสนา เปศะนันทน
กรรมการ
นางสุพรรณี สุขะสันติ์
กรรมการ
นายทวีพล จูฑะพล
กรรมการ
นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย
กรรมการ
นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร
กรรมกร
นายอุทัย ไชยกลาง
กรรมการ
นายอาชนัน พรหมประกอบ
กรรมการ
นายสุวิทย บึงบัว
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวโสภา สกุลสันติธรรม
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
นางลักคณา ฟกเทศ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
บรรณาธิการ
นายเอนก รัตนปยะภาภรณ
ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รักษาการที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผูออกแบบปก
นายทรงฤทธิ์ สรอยอาภรณ
นายณรงคศักดิ์ โพธิ์ออง

