คู่มือการอบรมการนาหลักสูตร
ต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตามหลักสูตรแกนกลางใช้ในห้องเรียนแท็บเล็ต

คานา
คู่มื อ อบรมโรงเรี ย นน ำร่ อ งเล่ มนี้ จั ด ท ำขึ้ น เพื่ อใช้ ใ นกำรฝึ ก อบรมโรงเรี ย นต้น แบบนำร่ อ งใน
โครงกำรนำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตร
แกนกลำง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อให้ครูผู้สอน เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง สำมำรถใช้งำนห้องเรียน i-Classroom เป็นเครื่องมือในกำรเรียนกำรสอนตำม
หลักสูตรต้นแบบรวมถึงแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในโครงกำรนำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ ป.4 และ ม.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ ป.4 และ ม.1 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ป.4 และ ม.1 สำหรับโรงเรียนในโครงกำรฯ และเพื่อให้กำรใช้
งำนห้องเรียน i-Classroom ดังกล่ำวเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ครูผู้สอน เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบ และบุคลำกรที่
เกี่ยวข้องสำมำรถศึกษำกำรใช้งำนเพิ่มเติมได้จำกคู่มือดังต่อไปนี้
คู่มือกำรใช้งำน iPad
คู่มือกำรใช้งำน OS X
คู่มือกำรใช้งำน OS X Server
คู่มือกำรใช้งำน MacBook Pro
คู่มือกำรใช้งำน iBooks Author
กำรจัดทำคู่มืออบรมโรงเรียนนำร่องเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมำยให้นักเรียน ครูผู้สอน เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแล
ระบบ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ได้ศึกษำในเรื่องกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วย
ห้ อ งเรี ย น i-Classroom โดยผู้ จั ด ท ำได้ ค ำนึ ง ถึ ง กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส ำคั ญ ตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ รวมทั้งเนื้ อหำมีควำมครอบคลุมตำมสำระกำรเรียนรู้ที่พึงมี ผู้เขียนหวังว่ำ
คู่มืออบรมเล่มนี้คงมีประโยชน์กับท่ำนผู้อ่ำนบ้ำงตำมโอกำสอันสมควร
คณะผู้จัดทา
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หลักสูตรการฝึกอบรม i-Classroom
หลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ เรื่องการดูแลและการบริหารจัดการห้องเรียน i-Classroom
 แนะนำอุปกรณ์ในโครงกำรและกำรใช้งำนเบื้องต้น
 กำรใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (MacBook Pro) ขั้นพื้นฐำน
 กำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad) ขั้นพื้นฐำน
 กำรสำรองข้อมูลและกำรคืนค่ำเดิมของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (MacBook
Pro) Image Creation and Restoration
 กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลภำยในเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad)
 กำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเบื้องต้น
 กำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเพื่อกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
หลักสูตรอบรมครู เรื่องการเรียนการสอนด้วยห้องเรียน i-Classroom
 โรงเรียนในยุค 3.0 และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 โครงสร้ำงลักษณะโดยรวมของกำรเรียนกำรสอนที่ใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ต
 กรณีศึกษำ ตัวอย่ำงห้องเรียนที่ประสบควำมสำเร็จของกำรใช้แท็บเล็ตกับกำรเรียนกำรสอน
และวิธีกำรสร้ำงสรรค์ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
 กำรใช้งำนแท็บเล็ตพื้นฐำน
 กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นที่มำกับระบบปฏิบัติกำรในแท็บเล็ต
 กำรฝึกใช้แท็บเล็ต สำหรับกำรฝึกเขียนแผนจัดกำรเรียนรู้
 กำรฝึกใช้แท็บเล็ต เพื่อสร้ำงแอพพลิเคชั่นและสร้ำงผลงำนวิจัยสำหรับครู
 วิธีกำรบูรณกำรเทคโนโลยีเพื่อห้องเรียนยุคใหม่
 แนวทำงกำรคัดเลือกแอพพลิเคชั่น สื่อกำรเรียนกำรสอน และกำรนำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในห้องเรียน
 กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นที่เน้นกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนแบบอิสระ
 กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นที่ใช้งำนสำหรับกำรทำงำนเป็นกลุ่ม
 กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับกำรวัดและประเมินผล
 กำรสร้ำงเนื้อหำกำรเรียนกำรสอนด้วยแอพพลิเคชั่นสำเร็จรูปเบื้องต้น
 กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นเพื่อเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ใน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ วิธีกำรนำข้อมูลจำก
กำรวัดผลในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในกำรทำวิจัยและกำรทำผลงำนของครูผู้สอนอื่นๆ ตำมควำม
เหมำะสม
หลักสูตรอบรมครู เรื่องการสร้างสื่อการเรียนการสอน
 ทบทวนควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนอุปกรณ์ในโครงกำร (MacBook Pro)
 แนะนำส่วนประกอบต่ำงๆ และตัวอย่ำงควำมสำเร็จของ iBooks
 แนะนำส่วนประกอบต่ำงๆ และโครงสร้ำงของ iBooks Author
 กำรเตรียมเนื้อหำและสื่อมัลติมีเดียเพื่อกำรสร้ำง iBooks เช่น Keynote/Quicktime/YouTube
(fastesttube)
 กิจกรรมกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนด้วย iBooks Author (Workshop)
 กำรบริหำรจัดกำรเนื้อหำภำยในห้องเรียน
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โรงเรียนในยุค 3.0 และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ก่อนอื่นต้องกล่ำวถึงคำนิยำม คำว่ำ Smart Teacher เพรำะเนื้อหำที่เรำได้มำร่วมกันอบรมในวันนี้
เป็นกำรมำร่วมกันเปลี่ยนรูปแบบกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบเก่ำมำเป็นรูปแบบกำรเรียนกำรสอนในยุค 3.0
เพื่อที่จะเตรียมควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลง
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ (Bloom’s Taxonomy)
Bloom เป็ น นักกำรศึกษำชำวอเมริกัน เชื่อว่ำ กำรเรียนกำรสอนที่จะประสบควำมส ำเร็จ และมี
ประสิทธิภำพนั้นผู้สอนจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมำยให้ชัดเจน และได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอำศัยทฤษฎี
กำรเรียนรู้และจิตวิทยำพื้นฐำนว่ำ มนุษย์จะเกิดกำรเรียนรู้ใน 3 ด้ำนคือ ด้ำนสติปัญญำ ด้ำนร่ำงกำย และด้ำน
จิตใจ และน ำหลักกำรนี้ จำแนกเป็น จุดมุ่งหมำยทำงกำรศึกษำเรียกว่ำ Taxonomy of Educational
objectives Bloom ซึง่ แบ่งกำรเรียนรู้เป็น 6 ระดับ

1. ความรู้ เป็นควำมสำมำรถในกำรจดจำแนกประสบกำรณ์ต่ำงๆ และระลึกเรื่องรำวนั้นๆ ออกมำได้
ถูกต้อง แม่นยำ
2. ความเข้าใจ เป็นควำมสำมำรถบ่งบอกใจควำมสำคัญของเรื่อ งรำวโดยกำรแปลควำมหลักตีควำมได้
สรุปใจ ควำมสำคัญได้
3. นาไปใช้ เป็นควำมสำมำรถในกำรนำหลักกำร กฎเกณฑ์และวิธีดำเนินกำรต่ำงๆ ของเรื่องที่ได้รู้มำ
นำไปใช้แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ใหม่ได้
4. การวิเ คราะห์ เป็ น ควำมสำมำรถในกำรแยกแยะเรื่ องรำวที่ส มบู รณ์ใ ห้ ก ระจำยเป็ นส่ ว นย่ อยๆ
ได้อย่ำงชัดเจน
5. การประเมินค่า เป็นควำมสำมำรถในกำรวินิจฉัยหรือตัดสินกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป กำรประเมิน
เกี่ยวข้องกับกำรใช้เกณฑ์คือ มำตรฐำนในกำรวัดที่กำหนดไว้
6. การสังเคราะห์ (สร้ำงสรรค์) เป็นควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนส่วนย่อยเข้ำเป็นเรื่องรำวเดียวกัน
โดยปรับปรุงของเก่ำให้ดีขึ้นและมีคุณภำพสูงขึ้น
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รูปแบบการเรียนการสอนในแบบเก่าๆ
จำกรูปภำพแสดงให้เห็นว่ำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบเดิมๆ เช่น รูปที่คุณครูที่สอนอยู่หน้ำชั้นเรียน
โดยที่ต้องสอนผ่ ำนกระดำนดำทำให้ ครู ต้องหั นหลั งเวลำ สอนอยู่ห น้ำชั้นเรียนจึงทำให้ ครูไม่ส ำมำรถเห็ น
พฤติกรรมของนักเรียนว่ำมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอนเป็นไปแบบใดบ้ำง
รูปนี้ทำงครูหลำยๆ ท่ำนอำจได้เห็นในหลำยๆ ครั้งขณะที่สอนอยู่นักเรียนบำงคนอำจมีพฤติกรรมแบบที่
เห็นดั้งรูป คือ นักเรียนหลับ ขณะที่ครูทำกำรสอน

ห้องสมุด
ยกตัวอย่ำง เช่น เมื่อเรำจะค้นหำหนังสือสักเล่ มก็ยำกเพรำะในห้องสมุดนั้นมีหนัง สืออยู่หลำยพันเล่ม
ซึ่งยำกต่อกำรค้ำหำและมักจะประสบปัญหำเช่นบำงที่ไปหำถูกหมวดหมู่แล้วแต่หำไม่เจอเพรำะอำจเป็นคนที่มำ
ใช้ ก่อนหน้ำที่ใช้แล้วไม่นำกลับมำไว้ที่เดิมหรือนำไปไว้ผิดหมวดหมู่จึงทำ ให้หำไม่เจอ ในรูปสุดท้ำยนี้เรำอำจ
พบเจออยู่ เป็ นประจ ำ ณ.ปั จจุ บั นนี้ ก็ยั งมีให้เห็นอยู่ ก็คือห้ องสมุดกลำยเป็นห้ องนอน ทักษะกำรเรี ยนรู้ ใน
รูปแบบเก่ำหรือเรียกกันว่ำ 3Rs ทักษะกำรเรียนรู้ในรูปแบบเก่ำหรือเรียกกันว่ำ 3Rs ได้แก่
Reading (อ่ำนออก)
Writing (เขียนได้)
Arithmetic (คิดเลขเป็น)
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ในสมัยโบรำณนำนมำแล้ว เรำถูกสอนและตั้งกฎเกณฑ์ กำรเรียนรู้ ของเรำ อยู่ที่ กำรอ่ำน กำรเขียน
กำรคำนวณ เป็นหลัก หรือที่เค้ำเรียกกันว่ำ 3Rs แต่ในปัจจุบันทักษะ 3Rs ไม่ได้เพียงพอต่อกำรดำเนินชีวิตอีก
ต่อไป เรำจำเป็นต้องมีทักษะ เหนือองค์ควำมรู้หรือครอบองค์ควำมรู้ เพื่อนำองค์ควำมรู้นั้นนำไปใช้ ซึ่งเรำก็จะ
มำรู้จักกันในขั้นต่อไป ก็คือทักษะกำรเรียนรู้ 7C
เทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยในการศึกษาในแต่ละยุค
วิทยำกรได้กล่ำวถึงควำมเป็นมำในเทคโนโลยีในแต่ละยุค ตั้งแต่สมัยใช้กระดำษปำกกำ เครื่องพิมพ์ดีด
จนมำถึงยุคของคอมพิวเตอร์
ยุคคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ได้มีบทบำทมำกขึ้นในงำนด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งช่วยอำนวยควำมสะดวกสบำย และทำให้ครู
สำมำรถทำงำนได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์ในด้ำนกำรศึกษำนั้นช่วยให้ครูสำมำรถทำ
ข้อสอบ เก็บคะแนนเด็กนักเรียน ประเมินผลต่ำงๆ และยังเป็นแหล่งเก็บข้อมูลสำคัญๆ ให้กับครูอีกด้วย ในช่วง
ที่คอมพิวเตอร์เข้ำมำใหม่ๆ นั้น เชื่อได้ว่ำมีครูหลำยท่ำนที่ต่อต้ำนกำรทำงำนบนคอมพิวเตอร์ บำงคนบอกว่ำ
เขียนมือเร็วกว่ำ บำงคนบอกว่ำยุ่งยำกซับซ้อน แต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งใหม่ที่ครูยังไม่รู้จักมัน แล้วก็กลัวกัน
ไปก่อนเท่ำนั้นเอง หำกได้ลองศึกษำ และปฏิบัติแล้วครูจะพบได้ว่ำคอมพิวเตอร์นั้นช่วยอำนวยควำมสะดวกให้
ครูยิ่งขึ้น ทำให้ครูทำงำนได้ง่ำยขึ้น รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ ครูห ลำยท่ำนในที่ประชุมต่ำงมีควำมเห็ น
ตรงกันว่ำแรกๆ รู้สึกกลัวกับเทคโนโลยี กลัวว่ำมันจะยำก แต่ตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์
ภำยในโรงเรียน ปัจจุบันนี้ยังมีกำรโรเนียวข้อสอบ หรือใช้เครื่องพิมพ์ดีดภำยในโรงเรียนกันอยู่อีกหรือเปล่ำครับ
ครูทุกท่ำนต่ำงหัวเรำะ และบอกว่ำเก็บเข้ำกรุไปนำนแล้วครับ
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ยุคแท็ปเล็ต
จำกในช่วงของยุคคอมพิวเตอร์ที่ได้กล่ำวขึ้นมำในตอนต้น เทคโนโลยีก็ได้ถูกพัฒนำขึ้นมำเรื่อยๆ จำก
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) จนกลำยมำเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Note Book) ทำให้เกิดควำมสะดวกสบำย
ในกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น จนปัจจุบันนี้โลกเรำได้เข้ำสู้ยุคของแท็บเล็ตหำกได้ติดตำมข่ำวสำรจะพบว่ำในปัจจุบัน
ยอดขำยของแท็บเล็ตได้พุ่งสูงสุดเกินยอดขำยของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คไปแล้ว และในวันนี้เรำจะได้ม ำทำควำม
รู้จักกับเจ้ำแท็บเล็ตเครื่องนี้ที่ชื่อว่ำ iPad ซึ่งถูกผลิตโดย Apple ไปพร้อมๆ กัน
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คำถำม คุณครูคิดว่ำ iPad นำมำใช้งำนอะไรบ้ำง คำตอบคือส่วนใหญ่จะคิดเหมือนๆ กันนั่นคือ
1. ใช้เล่น Facebook
2. ใช้ถ่ำยรูป
3. ใช้เล่นเกมส์
คำตอบ ใช่แล้วครับ คนส่วนใหญ่จะคิดแบบเกือบทั้งนั้น แต่แท้ที่จริงแล้วศักยภำพของมันมีมำกมำยกว่ำ
นี้อีกมำกมำยครับ และเป็นอีกมุมที่หลำยๆ คนยังไม่ทรำบ ในวันนี้เรำจะมำเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน กำรทำงำน
ของครูจะสะดวกสบำยยิ่งขึ้น กำรทำงำนจะง่ำยขึ้น และรวดเร็ว อีกทั้งยังสร้ำงควำมสนใจให้กับเด็กนักเรียนใน
ห้องเรียนให้ตั้งใจได้มำกขึ้น เพียงขอแค่ว่ำวันนี้ให้ครูเปิดใจที่จะเรียนรู้มัน อย่ำไปคิดว่ำมันเป็นเรื่องยำก หำกแต่
ว่ำ มั น เป็ น เรื่ องใหม่ที่ เ รำยั ง ไม่ รู้ ต่ ำ งหำก เหมื อ นกั บในยุ ค คอมพิ ว เตอร์ ที่แ รกๆ ครู คิ ดว่ ำ เป็น เรื่ อ งยุ่ ง ยำก
แต่ปัจจุบันครูทุกท่ำนต่ำงตอบตรงกันว่ำคอมพิวเตอร์ทำให้ครูทำงำนง่ำยขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ในวันนี้เหมือนกันครับผมจะบอกครูว่ำ iPad จะทำให้ครูทำงำนได้ง่ำยขึ้นได้อย่ำงไร
ลองดูไฟล์วิดีโอ iPad ที่ใช้งำนกับกำรศึกษำให้ครูดู และได้กล่ำวเสริมหลังจำกที่วิดีโอจบว่ำ ในอเมริกำมี
หลำยสถำบันที่ได้ใช้ iPad เข้ำมำมีส่วนช่วยในด้ำนของกำรศึกษำ ทำให้ทั้งครู และนักเรียน ได้ประโยชน์สูงสุด
แต่ก่อนที่เรำจะมำเข้ำเนื้อหำกำรใช้งำนของ iPad นั้น จะขอกล่ำวขึ้นถึงห้องเรียนในยุค 3.0 และทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ว่ำครูจะเตรียมควำมพร้อมกันอย่ำงไร

7

โรงเรียนในยุค 3.0
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในโรงเรียนได้เข้ำสู่ เฟรมเวิร์คโรงเรียน 3.0 ซึ่งมีแก่นของวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำง
จำกกำรเรียนแบบเดิม โดยวิวัฒนำกำรทำงด้ำนกำรศึกษำที่แปรเปลี่ยนไปตำมองค์ควำมรู้ที่ถูกพัฒนำไปอย่ำง
รวดเร็ว เนื่องจำกเครื่องมือในด้ำนต่ำง ๆ มีพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและเทคนิควิธีกำรได้เผยแผ่ไปทุก หัวระแหง
จำกเทคโนโลยีด้ำนไอทีที่ช่วยเป็นสื่อกลำงในหลำกหลำยด้ำน ดังนั้นโรงเรียน 3.0 จึงได้ถูกออกแบบให้มีแก่นที่
สำคัญและครอบคลุมบนควำมจำเป็นเบื้องต้น ที่ผู้ที่ผ่ำนกำรเรียนแล้วต้องมีติดตัว อยู่ในจิตสำนึกเพื่อให้เกิดกำร
เรียนรู้ที่ต่อเนื่องและผู้เรียนมีกำรพัฒนำแนวคิดในกำรสร้ำงกระบวนกำร เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ได้อย่ำงต่อเนื่อง
และสร้ำงกลไกในกำรแก้ไขปัญหำได้ด้วยตนเอง รวมถึงมีสำมัญสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยมี
ศักยภำพในด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมชำนำญหรือเชี่ยวชำญ ในกำรทำงำนและหำคำตอบในกำรใช้ชีวิตที่เป็น
ปกติสุขในสังคมและโลกแห่งกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยมีแก่นของวิชำที่ควรมีในช่วงระยะเริ่มของศตวรรษที่ 21
ดังต่อไปนี้
ภำษำอังกฤษ กำรอ่ำนและศิลปภำษำ
ภำษำของประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลกที่สำคัญ
ศิลปะ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
เศรษฐศำสตร์
ประวัติศำสตร์
ภูมิศำสตร์
รัฐศำสตร์และหน้ำที่พลเมือง
อีกทั้งต้องผนวกองค์ควำมรู้ที่มีส่วนสนับสนุนในกำรต่อยอดควำมรู้สำหรับปัจจุบันและอนำคตที่เข้ำไป
ศึกษำในระดับอุดมศึกษำ อันไดแก่ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรตื่นตัวของสังคมโลก กำรเงิน เศรษฐศำสตร์ กำรตั้งต้น
ดำเนินธุรกิจของตนเอง ด้ำนพลเมือง สุขภำพ และสิ่งแวดล้อม
ในอดีตที่ผ่ำนมำเมื่อเกิดแท่นพิมพ์กูเตนเบิร์กและกระดำษ ก็เป็นกำรเปลี่ยนระบบกำรศึกษำทั่วโลกครั้ง
ใหญ่ ด้วยแนวคิดแบบเชิงระบบที่ว่ำด้วยประสิทธิภำพเชิงอุตสำหกรรม และควำมคุ้มค่ำต่อหน่วยตำมแนวคิด
วิทยำศำสตร์นิยม ทำให้ระบบ Mass Production Education เกิดขึ้นมำ ระบบกำรศึกษำถูกจัดระเบียบใหม่
กลำยเป็นระบบกำรโรงเรียนยุคที่ 1.0 จำกนั้นยุคที่ 2.0 เกิดขึ้นเมื่ออินเทอร์เน็ตได้เกิดขึ้นมำ และทำให้เกิด
กำรเรียนรู้แบบ any where any time เปลี่ยนแปลงจำกวิธีกำรเรียนรู้แบบจำกหน้ำชั้นหรือ One Way
Communication ไปสู่ยุค Interactive เป็นยุคที่ต้องกำรมีส่วนร่วมจำกเด็กและผู้ปกครอง โดยมี e-Learning
เป็นกลไกสำคัญ และเพียง 9 เดือนหลังกำรเกิดแท็บเล็ตเมื่อเดือน เมษำยน 2003 ทำให้ห้องเรียนของเด็กทั่ว
โลกสนุกสนำน แท็บเล็ตเป็นทั้งหนังสือเรียน สมุดจดกำรบ้ำน เปียโน ห้องทดลองวิทยำศำสตร์ ห้องซำวน์แลป
และเป็นกระดำนชนวนวิเศษ ที่นอกจำกจะลดภำระกำรสอนของครูแล้ว ยังเชื่อมโยง ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง
ได้อย่ำงมหัศจรรย์ และคือจุดเริ่มต้นแห่งยุค School 3.0
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เปรียบเทียบการศึกษา 3 ยุค
การศึกษายุค 1.0 เป็นกำรศึกษำแบบ “อุตสำหกรรม” ผลิตครำวละมำกๆ / ห้องเรียนแออัด / ยัดเยียดให้จำเนื้อหำ
มำกกว่ำควำมคิดที่แตกฉำน ครูสร้ำงหลักสูตรแบบ “คิดแทนผู้ใช้บัณฑิต” ถ้ำคิดตรงกันข้ำมกับครูก็
สอบตก สอนแบบเหมำโหล สอนครบตำม KPI ครูพ่นน้ำลำยอยู่หน้ำห้อง
การศึกษายุค 2.0 เรียนรู้วิธีเรียนรู้ (Learn how to learn) ศึกษำแนวธรรมชำติ / เก่งอย่ำงเดียวไม่พอต้องเป็นคนดีใฝ่ดี / ให้
ควำมรักก่อนให้ควำมรู้ / สอนแบบช่ำงตัดเสื้อเฉพำะตัว / สอนนอกเรื่อง สอนชีวิต /เรียนตำมอัธยำศัย เปิด
เวทีเปิดสนำม เปิดพื้นที่ครูเป็นพี่เลี้ยง
การศึกษายุค 3.0 เป็นกำรศึกษำที่เจำะเข้ำไปที่ปรัชญำชีวิต เป็นกำรตอบคำถำมว่ำ “เกิดมำเพื่ออะไร” “เกิดมำทำไม”
แสวงหำกำรหลุดพ้น หำควำมหมำยของชีวิต สะสมบุญ สะสมอริยทรัพย์กำรพัฒนำมิติของจิตวิญญำณ
กำรเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเรื่องจำเป็นอย่ำงยิ่งยวด
การศึกษายุค 1.0
การศึกษายุค 2.0
การศึกษายุค 3.0
 คนเก่งเป็นคนสำคัญ
 คนเก่งและคนดีเป็นคนสำคัญ
 มีสติต่อเนื่อง มีคุณธรรม มีปัญญำ คนที่
 ครูบอกเด็กต้องทำตำม/ครู ”คิด
 ครู/เด็ก/ผู้ใหญ่/สื่อ ฯลฯ เรียนรูไ้ ป
มีควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คนที่เป็น
แทนทุกคนในโลก”
ด้วยกัน ลงมือทำ แลกเปลี่ยน ครูเป็น ผู้นำทำงจิตวิญญำณเป็นคนสำคัญ
 ใช้ควำม ”กลัว” เป็นเครื่องมือ
ผู้อำนวยควำมสะดวก ช่วยให้เกิดกำร  ใช้สติปัญญำเป็นผู้นำ ใช้ธรรมนำหน้ำ
รักษำควำมสงบ ยึดพื้นที่ใน
เรียนรู้
เรียนแล้วลดโลภ โกรธ หลง ได้แค่ไหน
ห้องเรียน ปิดพื้นที่กำรเรียนรู้
 “ให้ควำมรักก่อนให้ควำมรู”
้ เปิดเวที  รู้จักอดทน ข่มกลั้น เสียสละ สงบ ระงับ
 ยัดเยียดข้อมูล อัดเนื้อหำ ครูตัด
เปิดสนำม เปิดพื้นที่กำรเรียนรู้
 เรียนรูต
้ ลอดชีวิต ธรรมะคือหัวใจของ
เกรดผู้เรียนตำมเนื้อหำสำระที่
 ใช้วงจรกำรเรียนรู“
้ คุย คิด คลิก
กำรเรียนรู้เรียนรูเ้ พื่อจะได้พ้นทุกข์
กำหนด
คลำ” สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
 “สติมำ ปัญญำเกิด” “ธรรมะ จัดสรร”
 เรียนในห้องเรียน/สอนแบบ
 เรียนที่ไหนก็ได้เน้นกระบวนกำร เน้น
เน้นกำรเรียนรูไ้ ตรสิกขำ (ศีล สมำธิ
บรรยำย/เน้นจำได้/ทำได้/ทำครบ/ ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ฝึกนิสัย ใฝ่รู้
ปัญญำ) เชิงประจักษ์ (ไม่ใช่ท่องจำ)
เด็กต้องไม่สร้ำงปัญหำ เชื่อฟังโดย
กล้ำคิด กล้ำทำ กล้ำทดลอง
ควบคุมอำรมณ์ทำทำน รักษำศีล ภำวนำ
สงบ ห้องเรียนเป็นห้องขัง
แยกแยะถูกผิด
รู้จักกำรพ้นทุกข์แบบฆรำวำส
 ใช้ปัญญำฐำนเดียว/สมองซีกซ้ำย/
 Community-based Education
 ใช้ไตรสิกขำ อิทธิบำท 4 (ฉันทะ, วิริยะ,
บ้ำท่องจำ บ้ำตัวเลข บ้ำเหตุผล ขำด  ใช้ปัญญำหลำยฐำน ฐำนกำย ลงมือ
จิตตะ, วิมังสำ) พละ 0 (ศรัทธำ/วิริยะ/
น้ำใจ
ทำจนเป็นทักษะ ฐำนใจจิตปกติจติ
สติ/สมำธิ/ปัญญำ) โภชฌงค์ 7 (สติ/
 Competency-based Education
อำสำ ฐำนคิด คิดรอบ ซ้ำยขวำ/
ธัมมะวิจยะ/วิริยะ/ปิติ/ปัสสัทธิ/สมำธิ/
 แก้ปัญหำแบบเดิมๆ มีปัญหำ มี
หน้ำ/หลัง
อุเบกขำ)
โจทย์บ้ำสถิติบ้ำตัวเลขเน้นผลลัพธ์  ไม่มีปญ
ั หำ มีแต่”หัวข้อวิจัย” รู้
 Spirituality-based Education
(Output)
ร่วมกัน เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน
 แก้ปัญหำด้วยหลักธรรม ค้นหำคำตอบ
 ใช้ข้อสอบปรนัย มีตัวเลือกจำกัด ถ้ำ
ควำมรู้กัน
ของชีวิต กำยผ่อนคลำย จิตสงบปัญญำ
คนเรียนตอบแบบเอำใจผูส้ อนจะได้  ผู้เรียนออกข้อสอบเอง ตั้งโจทย์เอง
เกิด ใช้สติไม่อคติไม่ลำเอียง แยกแยะ
เกรดเอ
ช่วยกันเรียนรูร้ ่วมคิดร่วมทำ ครูและ
ถูกผิด อะไรดีอะไรงำม อย่ำงแยบคำย
ศิษย์เรียนรู้ร่วมกัน
 สอบตนเอง ทบทวนตนเอง (ขำดสติ
ไหม? รู้จักอดทน ข่มกลั้นเสียสละได้
ไหม?)
 เป็นมนุษย์ที่มีภม
ู ิจิต ภูมิธรรมสูง ลดโลภ
โกรธ หลง พ้นทุกข์ด้วยปัญญำ สร้ำง
ปัญญำ สร้ำงควำมดีเพื่อพ้นทุกข์
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โรงเรียนยุคที่ 21 เพื่อทศวรรษที่ 3 เป็นกำรนำเทคโนโลยี iPad มำประยุกต์ใช้กับกระบวนกำรเรียนกำร
สอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรเรียนกำรสอนใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี iPad
มำบูรณกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำที่สูงขึ้น
ควำมท้ำทำยของโรงเรียน
1. ทำอย่ำงไร จึงจะเตรียมพร้อมเด็ก ให้พร้อมสำหรับทศวรรษที่ 21 (Global Citizen) เท่ำทันโลกำ
ภิวัตน์และประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) เมื่อแรงงำนและทุนไหลเข้ำมำแข่งขันในไทยได้อย่ำงเสรี
2. ก้ำวจำกกำรใช้ ICT เป็น Media Lab เพื่อใช้ทักษะและเป็นเครื่องมือที่ในกำรพัฒนำบทเรียนให้ทัน
ยุคทันเหตุกำรณ์ และมีกลไกผู้ผลิตเทคโนโลยีร่วมคิดร่วมช่วยพัฒนำบทเรียนใหม่ ๆ อย่ำงต่อเนื่อง
3. ทำอย่ำงไรให้ห้องเรียนสนุก ครูผู้สอนทั้ง 8 สำระวิชำ ทำงำนเบำขึ้น สำมำรถบูรณำกำรสำระข้ำม
วิชำโดยใช้ไอซีทีและบทเรียนที่ยืดหยุ่นทันสมัย
4. ทำอย่ำงไรที่จะสร้ำงระบบโรงเรียนอัจฉริยะ เพิ่มเวลำคิดเวลำปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรสอน และกำรวัดผลกำรเรียนระดับ DNA (Personalized Learning Model) ทั้งในและนอก
ห้องเรียน
กระบวนกำรเรียนกำรสอนยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี iPad มำบูรณกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำที่สูงขึ้นและสำมำรถวัดผลกำรศึกษำนักเรียนได้รำยบุคคล )Personalized Learning
System) โดยใช้กรอบกำรพัฒนำ “ทักษะที่จำเป็นแห่งทศวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนวันนี้” ซึ่งเป็นกรอบกำร
พัฒนำกำรศึกษำและทักษะชีวิตที่ทุกประเทศให้ควำมสำคัญ ปรับใช้เพื่อเตรียมพร้อมเยำวชนสำหรับอนำคต
โครงกำรนี้มุ่งเน้นโรงเรียนที่มีควำมพร้อมเข้ำร่วมโครงกำร เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบด้ำนนวัตกรรมกำรเรียน
กำรสอน โดยจะนำเครื่อง iPad ไปให้คุณครูได้ทดลองและเรียนรู้กับ iPad พร้อมแนะนำ Application ต่ำง ๆ
ที่สำมำรถนำมำบูรณำกำรปรับใช้กับกำรเรียนกำรสอนของคุณครู โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อร่วมกับโรงเรียน พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนยุคใหม่ที่บูรณำกำรเทคโนโลยีเข้ำกับกำรเรียน
กำรสอน โดยอิงกรอบกำรทำงำน “ทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21”
2. เพื่อบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนตำมแนว School 3.0 ที่สำมำรถยืดหยุ่นและปรับแผนกำรสอนได้
เร็ ว ทั น เหตุ ก ำรณ์ ในขณะที่ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ำมตั ว ชี้ วั ด และมำตรฐำนกำรศึ ก ษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
3. เพื่ อ สร้ ำ งโอกำสให้ เ ด็ ก ได้ ท ดลอง สั ม ผั ส และใช้ อุ ป กรณ์ ไ อที ใ หม่ ๆ ผ่ ำ นกระบวนกำรเรี ย น
และนิทรรศกำรหมุนเวียน
4. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนวิชำกำรและแผนกำรเรียนกำรสอนยุคใหม่ระหว่ำงครูและโรงเรียน
5. เพื่อสร้ำงกิจกรรมให้เด็ก มีเวทีกำรแข่งขันในลักษณะเครือข่ำยชุมชนโรงเรียน )Innovative School
Network) ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชำติ เพื่อสร้ำงชื่อเสียงให้กับนักเรียนและโรงเรียน และเพื่อ
แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ระหว่ำงโรงเรียน และระหว่ำงครู
6. เพื่อให้เด็ก มีเวทีกำรแข่งขันระดับชำติ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้ำงชื่อเสียง ให้กับ
นักเรียนและโรงเรียน
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โครงสร้างลักษณะโดยรวมของการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ต
ปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication Technology
หรือ ICT) ได้มีกำรพัฒนำและนำมำประยุกต์ใช้อย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม กำรบริกำร
สังคม สำธำรณสุข สิ่งแวดล้อม และกำรศึกษำ ซึ่งกำรนำ ICT มำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
ด้ำนนั้น ได้มีกำรใช้ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรในระบบเครือข่ำย เช่น สัญญำณระบบ Wi-Fi, 3G และอุปกรณ์
ต่ำงๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อันที่จะทำให้ผู้ส่งสำรสำมำรถส่งข้อมูลข่ำวสำรถึงผู้รับสำรได้อย่ำง
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
จำกควำมเจริญก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย ได้มีกำรประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพำหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์พกพำรูปแบบใหม่
ได้แก่ Tablet ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่ำงกว้ำงขวำงทั่วโลก
ในช่วงปี พ.ศ. 2004 คำว่ำ “แท็บเล็ต” (Tablet) เป็นชื่อที่ถูกกล่ำวถึงในกลุ่มสมำชิกที่ใช้คอมพิวเตอร์
อย่ำงกว้ำงขวำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2004 รัฐบำลไทยได้แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำที่จะ
จัดหำและแจก Tablet ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป. 1 ใช้กันทั้งประเทศ ก็ยิ่งทำให้แวดวงกำรใช้ Tablet ใน
ประเทศไทยตื่นตัวมำกยิ่งขึ้น
ความหมายของ Tablet
แท็บเล็ต เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ่ง มีขนำดเล็กกว่ำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พกพำง่ำย
น้ำหนักเบำ มีคีย์บอร์ดในตัว หน้ำจอเป็นระบบสัมผัส ปรับหมุนจอได้อัตโนมัติแบตเตอร์รี่ใช้งำนได้นำนกว่ำ
คอมพิวเตอร์พกพำทั่วไป ระบบปฏิบัติกำรมีทั้งที่เป็น IOS, Android และ Windows ระบบกำรเชื่อมต่อ
สัญญำณเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต มีทั้งที่เป็น Wi-Fi และ Wi-Fi + 3G ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับแท็บเล็ต นิยมเรียกว่ำ
แอบพลิเคชั่น (Applications)
จำกนโยบำยของรัฐบำลไทยภำยใต้กำรนำของ นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ได้แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภำ
เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2004 มีนโยบำยข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของประเทศก็คือ นโยบำยกำร
แจก Tablet ประจำตัวนักเรียน One Tablet Per Child โดยเริ่มทยอยแจกในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับกำรเรียนยุคใหม่
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การเรียนรู้ของนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21
นโยบำยของรัฐบำลดังกล่ำว เป็นแนวคิดที่จะนำเอำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ มำประยุกต์ใช้กับ
กำรเรียนรู้ของนักเรียนรูปแบบใหม่โดยกำรใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ควำมรู้
ต่ำงๆ ที่มีอยู่ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนมีโอกำสศึกษำหำควำมรู้ ฝึกปฏิบัติ และสร้ำงองค์
ควำมรู้ต่ำงๆ ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในลักษณะดังกล่ำวได้เกิดขึ้นแล้วในต่ำงประเทศ ส่วนใน
ประเทศไทยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่นำเอำ Tablet ใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นอุปกรณ์เพื่อกำรเข้ำถึง
แหล่งข้อมูลด้ำนกำรศึกษำอยู่ในขั้นเริ่มต้น โดยมีกำรทดลองใช้อยู่บ้ำงในระดับประถมศึกษำ มัธยม และ
ระดับอุดมศึกษำบำงแห่งเท่ำนั้น
กำรศึกษำไทยมีกำรพัฒนำมำโดยตลอด เริ่มต้นจำกวัดมำเป็นโรงเรียน จำกผู้สอนซึ่งเป็นพระสงฆ์มำเป็น
ผู้สอนที่ไม่มีวุฒิรับรองควำมเป็นครู หำกแต่ผู้สอนจะเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ สำมำรถอ่ำนออกเขียน
ได้มำก่อน แล้วก็คอยอบรมสั่งสอนให้เด็กๆ ซึ่งอยู่ในละแวกหมู่บ้ำนอ่ำนออก เขียนได้ และปฏิบัติตนเป็นคนดี
สื่อกำรเรียนกำรสอนไม่มีอะไรมำก นอกจำกหนังสือหรือตำรำจำกใบลำน และกระดำนชนวน 1 แผ่น กับหินสี
ที่ใช้สำหรับขีดเขียนตัวอักษร ทำกำรบ้ำน และอ่ำนตัวหนังสือบนกระดำน
สำหรับกำรเรียนรู้ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ไปด้วยกัน กำรเรียนกำร
สอนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพำะในห้องเรียนแต่เพียงอย่ำงเดียว กำรเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ ผ่ำนทำงสื่อและอุปกรณ์
อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ที่ ทัน สมัย ซึ่ งสำมำรถเชื่อมโยงแหล่ งเรียนรู้ที่ มีอยู่ ทั่ว โลกผ่ ำนระบบเครือข่ ำยคอมพิว เ ตอร์
ทำให้ผู้เรียนเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงไร้ขีดจำกัดเรื่องระยะทำง เวลำ และสถำนที่ด้วยตัวของผู้เรียนเอง
และไม่จำเป็นต้องคอยรับจำกครูแต่เพียงฝ่ำยเดียว ดังนั้นกำรเรียนกำรสอนยุคใหม่ทั้งบทบำทหน้ำที่ และ
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของผู้เรียนและผู้สอนจะเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม จำกห้องเรียนสู่โลกกว้ำง กำรเรียน
ยุคใหม่จะมีรูปแบบกิจกรรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตัวของผู้เรียน ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้มำกยิ่งขึ้น

นักเรียนโรงเรียนออเงิน สำนักงำนเขตสำยไหมสังกัดกรุงเทพมหำนคร
สนใจและกำลังศึกษำภำษำอังกฤษบน iPad
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โครงสร้างการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ต

LAN

HDMI
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กระบวนการ กิจกรรม การนาแท็บเล็ตไปใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ยุคปัจจุบัน แท็บเล็ตเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพำที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ได้เป็นอย่ำง
ดี ด้วยเหตุผล 6 ประกำร คือ
1. ตำดูได้
2. หูฟังได้
3. เขียน บันทึก สัมผัสได้
4. ฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมได้
5. เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ได้ทั่วโลก
6. มีรูปร่ำงกะทัดรัด สะดวกต่อกำรพกพำ แบตเตอร์รี่ใช้ได้นำน
กำรเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 นักเรียนมีโอกำสแห่งกำรเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรำยบุคคลมำกยิ่งขึ้น
นอกจำกนั้นยังสำมำรถเชื่อมโยงเป็นเครื อข่ำยกำรเรียนรู้ที่ขยำยวงกว้ำงออกไปจำกสั งคมโรงเรียนสู่สังคม
เครือข่ำย (Social Network) ผ่ำนทำงสื่อสังคมที่เรียกว่ำ “Social Media” มีทักษะกำรเรียนรู้หลำยประกำรที่
นักเรียนในโลกยุคใหม่มีโอกำสมำกกว่ำยุคเก่ำ ได้แก่
- ทักษะกำรใช้ภำษำและกำรสื่อสำร
- ทักษะกำรคิดและกำรสร้ำงสรรค์
- ทักษะกำรใช้ชีวิตและกำรแก้ปัญหำ
- ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีคุณค่ำ
เนื่องจำกกำรเรียนรู้ในโลกยุคใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำ ทุกโอกำส และทุกสถำนที่ ดังนั้นบทบำทของ
ครูผู้สอนยุคใหม่ จะต้องพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลำ เพื่อจะได้เข้ำถึงสื่อและเทคโนโลยีที่
ผู้เรียนใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นช่องทำงหนึ่งที่ผู้สอนจะเข้ำถึงผู้เรียนได้ สำมำรถเข้ำไปพูดคุย พบปะ ให้คำแนะนำ
หรือทำหน้ำที่เป็นผู้ชี้แนะในสิ่งที่ถูก ที่ควรได้อย่ำงถูกต้อง
ปัญหำด้ำนกำรเรียนกำรสอนในปัจจุบันพบว่ำ ครูผู้สอนกับผู้เรียนสื่อสำรกันคนละช่องทำง กล่ำวเพื่อให้
เข้ำใจง่ำยๆ คือ พูดคนละภำษำหรือสื่อสำรกันไม่รู้เรื่อง โดยครูผู้สอนมักทำหน้ำที่หลักคือกำรสอนในชั้นเรียน
โดยใช้ภำษำพูดเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ผู้เรียนยุคใหม่ส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็น Social Media
และ Social Network ในกำรติดต่อสื่อสำรถึงกันและกัน
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การใช้งานแท็บเล็ตพื้นฐาน
การใช้งานแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นที่มากับระบบปฏิบัติการในแท็บเล็ต
การฝึกใช้แท็บเล็ต สาหรับการฝึกเขียนแผนจัดการเรียนรู้
การฝึกใช้แท็บเล็ต เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นและสร้างผลงานวิจัยสาหรับครู
คู่มือการใช้ iPad สาหรับซอฟต์แวร์ iOS

15
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การใช้งานแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นที่มากับระบบปฏิบัติการในแท็บเล็ต
หลังจำกที่ได้เรียนรู้เรื่องรำวต่ำงๆ แล้ว ตอนนี้ก็มำถึงกำรใช้งำน Apps. (Application) ต่ำงๆ ที่เป็น
พื้นฐำนในชีวิตประจำวันสำหรับ iPad ซึ่ง Apps. เหล่ำนี้ เป็น Apps. ที่ใช้งำนแทบจะเรียกได้ว่ำตลอดกำรใช้
งำน iPad เลยก็ว่ำได้
Mail

สำหรับ Apps. ตัวนี้ ก็คงเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว แน่นอนครับว่ำ เรำคงจะคุ้นเคยกับ Apps. ตัวนี้ใน
รูปแบบ website อย่ำงเช่น hotmail เป็นต้น ซึ่งตำมปกติ ถ้ำเรำจะใช้งำนก็ต้องเข้ำผ่ำน browser ต่ำงๆ
เพื่อที่จะเข้ำไปเช็ค e-mail ซักหนึ่งข้อควำม แต่จะดีเพียงใด ถ้ำเรำไม่จำเป็นต้องนั่งโหลดเว็ปหรือเข้ำเว็ป เพียง
แค่เปิด Apps. ตัวหนึ่ง ซึ่งอยู่ใน iPad ที่ถืออยู่ในมือของคุณ แล้วก็สำมำรถเช็ค อีเมล์ได้อย่ำงรวดเร็ว ทีนี้เรำ
มำดูหน้ำตำของ Apps. Mail กันดีกว่ำ

นี่คือหน้ำตำของตัว Apps. Mail ซึ่งจะช่วยให้กำรรับและส่ง e-mail ของเรำทำงำนได้ง่ำยขึ้น และเรำ
สำมำรถใช้งำนโต้ตอบ e-mail ได้อย่ำงรวดเร็ว ทีนี้เรำมำดูวิธีกำรใช้งำนของตัว e-mail กันนะครับ
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ซึ่งในส่วนของหน้ำ Apps. Mail ตัวนี้ จะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนของกำรเลือก e-mail ว่ำเรำจะ
เลือกเปิดดู mail จำก e-mail ไหน ซึ่งอยู่ทำงซ้ำย กับส่วนของเนื้อหำของ e-mail ที่เรำเปิดซึ่งจะแสดงผลอยู่
ทำงซ้ำย (ในกรณีตั้ง iPad แนวนอน) ซึ่งแน่นอนครับกำรแบ่งออกแบบนี้ทำให้สำมำรถที่จะอ่ำน mail ได้อย่ำง
รวดเร็ว เพรำะเมื่อเรำเลือก mail ที่จะอ่ำนแล้วก็แสดงผลทำงขวำได้เลย
ซึ่งกำรใช้งำนก็จะเหมือนกับในเว็ปที่เรำเข้ำไปใช้สำหรับเช็ค mail ทั่วไป เช่น กำรสร้ำง mail ใหม่
กำร forward กำร reply ดังภำพต่อไปนี้

อีกทั้ง Apps. ตัวนี้ยังสำมำรถที่จะให้ผู้ใช้สำมำรถ เซต mail ลงไปหลำยๆตัวได้ โดยสำมำรถไปเพิ่มได้ที่
setting > mail, contacts, calendars > add account ดังรูป

แน่นอนครับว่ำกำรใช้ Apps. Mail นี้จะทำให้กำรรับ กำรส่ง e-mail เป็นเรื่องง่ำยๆ และใช้งำนได้
สะดวกมำกขึ้นแน่นอน
กำรลงมือปฏิบัติใช้งำน Apps.
1. ให้ครูที่เข้ำอบรม ทำกำรตั้งค่ำ e-mail ที่ใช้งำนอยู่ลงบน iPad
2. ให้ครูแต่ละท่ำนทำกำรส่งเมล์มำหำวิทยำกร
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Calendar

สำหรับ Apps. ตัวต่อไปนะครับชื่อว่ำ Calendar นะครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่มักจะลืมว่ำนัดหมำยอะไร
ใครไว้วันไหน จึงต้องใช้บริกำรสมุดจดหรือเศษกระดำษตลอดเวลำ แต่ลืมตลอดว่ำจดเอำไว้ ต้องมำนั่งเปิดสมุด
จดหรือเศษกระดำษที่เก็บเอำไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ตลอด ปัญหำเหล่ำนี้จะหมดไปเมื่อลองใช้ Apps. Calendar

ซึ่งเจ้ำตัว Apps. นี้ เมื่อตอนที่เรำยังไม่ได้คลิกไปเลือกใช้งำน ก็จะแสดงผลวัน และวันที่ ออกมำ ทีนี้เรำ
เข้ำไปดูหน้ำตำภำยในและกำรใช้งำนของ Apps. นี้กันบ้ำงโดยกำรสัมผัสที่ Apps. Calendar และจะเปิด
หน้ำตำออกมำดังภำพ
ซึ่งตัว Apps. เอง จะให้เรำสำมำรถเลือกมุมมองกำรดูได้ ไม่วำจะเป็นแบบ day, week, month , year
หรือแม้ กระทั้งกำรดูแบบเฉพำะนัดหมำยก็ได้ โดยกำรเลือกที่ด้ำนบนตรงกลำง (ในวงกลมในรูป)
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ซึ่งข้อดีของกำรแสดงผลได้หลำยๆรูปแบบ ทำให้สำมำรถที่จะเพิ่มตำรำงนัดหมำยได้อย่ำงละเอียด ซึ่ง
หน้ำตำแต่ละรูปแบบ จะเป็นดังภำพที่จะรีวิวต่อไปนี้
1.1 กำรแสดงผลแบบรำยวัน
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1.2 กำรแสดงผลแบบรำยสัปดำห์

1.3 กำรแสดงผลแบบรำยเดือน
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1.4 กำรแสดงผลแบบรำยปี

1.5 กำรแสดงผลแบบเฉพำะนัดหมำย
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แน่นอนครับ ถ้ำมีแค่นี้ก็คงเรียกว่ำ ธรรมดำเกินไป ตัว Apps. Clendar สำมำรถที่จะค้นหำนัดหมำย
ของเรำที่เรำได้บันทึกเอำไว้ในตัว Apps. นี้ได้อีกด้วย โดยกำรไปที่ช่อง search ที่อยู่ด้ำนบนขวำ (ในวงกลม)
แล้วก็พิมพ์คำที่เรำต้องกำรค้นหำได้เลย

ตอนนี้เรำไปดูฟังค์ชั่นอื่นๆ ของตัว Apps . ดีกว่ำครับ ตัว Apps. เองสำมำรถที่จะกำหนดได้ว่ำจะให้
แสดงปฏิทินของเมล์ไหนในตัว iPad หรือ iPhone ของเรำได้ด้วย และยังสำมำรถกำหนดสีแสดงผลของแต่ละ
หัวขอได้อีกด้วย ดังรูป

23

เรำมำดูวิธีกำรสร้ำงกำรนัดหมำยกันดีกว่ำ เริ่มโดยกำร เลือกที่รูปเครื่องหมำยบวกด้ำนล่ำงขวำ แล้วจะ
ขึ้นเป็น หน้ำต่ำงให้เรำตั้งค่ำ และใส่ข้อมูลกำรนัดหมำย ดังรูป แสดงกำรตั้งค่ำ และใส่หัวข้อ ข้อมูล กำรนัด
หมำย

ซึ่งในส่วนของ Title เรำสำมำรถใส่หัวข้อของกำรนัดหมำยได้เลยหลังจำกใส่หัวข้อแล้วให้เรำทำกำร
เลือกช่วงเวลำกำรนัดหมำย โดยสำมำรถเลือกได้ว่ำจะเริ่มต้นนัดหมำยตั้งแต่วันที่เท่ำไหร่ เวลำเท่ำไหร่ และใช้
หน่วยเวลำเป็นแบบไหน อีกทั้งยังสำมำรถกำหนดได้ว่ำจะให้มีกำรทำซ้ำอย่ำงไรก็ได้ โดยกำรเลือกที่ repeat
และก็ยังสำมำรถที่จะแชร์ตำรำงกำรนัดหมำยไปยังรำยชื่อเพื่อนของเรำที่อยู่ใน iPad หรือ iPhone ก็ยังได้ โดย
กำรเลือกที่ invitees แล้วเลือกที่เครื่องหมำยบวก และเลือกรำยชื่อเพื่อนได้เลย หรือจะพิมพ์ลงไปเองเลยก็ยัง
ได้ ดังรูป
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รูปกำรเพิ่มเพื่อนเข้ำสู่นัดหมำยที่เรำสร้ำงขึ้น

อีกทั้งยังสำมำรถกำหนดกำรแจ้งเตือน สำหรับคนที่ช อบลืมกำรนัดหมำยได้ อีกด้วย โดยกำรเลือกที่
alert กำหนดได้เลยว่ำจะให้แจ้งเตือนอย่ำงไร
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รูปกำรตั้งค่ำกำรแจ้งเตือน

กำรลงมือปฏิบัติใช้งำน Apps.
1. ให้ครูแต่ละท่ำนทำกำรเพิ่มนัดหมำยขึ้นมำ
2. ให้ครูทำกำรเชิญวิทยำกร และเพื่อนครูที่นั่งอยู่ในกลุ่มลงไปในนัดหมำย

26

Safari

สำหรับกำรท่องเว็บ หลำยๆ ท่ำนอำจจะสงสัยว่ำ แล้วเรำจะเข้ำเว็บได้อย่ำงไร หรือเข้ำเว็บกับอะไร ต้อง
ไปโหลด browser มำหรือเปล่ำ หรือว่ำต้องทำยังไง ในตัว iPad เองมี Apps สำหรับกำรเข้ำเว็บให้อยู่แล้ว ซึ่ง
ส่วนตัวตรงนี้ผมคิดว่ำควำมเร็วในกำรใช้งำนก็พอสมควรครับ อำจจะเร็วกว่ำ browser บำงตัวก็เป็นได้ ซึ่งตัว
Apps. ตัวนี้ก็มีลูกเล่นใหม่ๆ เข้ำมำด้วย ทำให้กำรเข้ำเว็บหรือค้นหำข้อมูลเป็นเรื่องง่ำยไปเลย เรำมำดูลูกเล่น
ที่ว่ำกันครับ เริ่มจำกด้ำนขวำบนสุด ใช้สำหรับพิมพ์ค้นหำสิ่งที่เรำต้องกำรลงไปได้เลย แล้วตัว Apps. จะทำกำร
ค้นหำใน google เองอัตโนมัติ (ในวงกลมสีแดง)

อีกทั้งกำรท่องเว็บบน iPhone iPad และ iPod Touch จะเก็บข้อมูลกำรท่องเว็บเพจจะถูกจะเก็บ
ข้อมูลกำรท่องเว็บเพจจะถูกเชื่อมโยงกับ iCloudแบบอัตโนมัติ คุณสำมำรถที่จะเปิด เว็บเพจหน้ำเดิมที่ดูบน
iPad ก่อนที่คุณจะออกจำกบ้ำนบน iPhone ในขณะเดินทำง ด้วย iCloud Tabs และถ้ำคุณยังไม่มีเวลำมำก
พอที่จะอ่ำนบทควำมยำวๆ คุณสำมำรถเซฟหน้ำเว็บเพจไว้ดูในภำยหลังได้ด้วยฟีเจอร์ Reading List Safari ดัง
รูป
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Offline Reading List Safari สำมำรถเก็บข้อมูลจำกเว็บเพจที่คุณเซฟไว้อ่ำนในภำยหลังจำก Reading
List ซึ่งคุณสำมำรถอ่ำนหน้ำเว็บต่อได้ถึงแม้ไม่มีอินเตอร์เน็ตก็ตำม ถ้ำหน้ำเพจที่คุณอ่ำนมีเนื้อหำหลำยหน้ำ
ติดต่อกันSafari จะเตรียมโหลดหน้ำเว็บเพจที่มีเนื้อเกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้ำเพื่อให้คุณอ่ำนเว็บที่คุณชอบได้จนจบ
iCloud Tabs ท่องเว็บแบบต่อเนื่อง บน iPhone ระหว่ำงเดินทำง จำก iPad บนโซฟำ และปิดท้ำยด้วย
Mac บนโต๊ะทำงำน iCloud Tabs จะเก็บหน้ำเว็บเพจที่คุณเปิดค้ำงไว้จำกอุปกรณ์ที่คุณใช้งำนก่อนหน้ำ คุณ
สำมำรมำรถเลือกที่จะเปิดหน้ำเว็บไซด์เดิมบนอุปกรณ์ใหม่ ไม่ต้องเสียเวลำพิมพ์ URL และ Search หำเว็บใหม่
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติผ่ำน iCloud คุณเพียงแตะที่ปุ่ม iCloud Tabs เลือกหน้ำเว็บเพจที่คุณเปิดทิ้งไว้
จำกอุปกรณ์ที่คุณต้องกำร ถ้ำหำกคุณไม่อยำกให้ เว็บ ไซด์ที่คุณเข้ำไปปรำกฏบนอุปกรณ์อื่นให้ เลื อกโหมด
Private Browsing ที่เมนู Safari Setting
กำรลงมือปฏิบัติใช้งำน Apps.
1. ให้ครูลองทำกำรเข้ำเว็บ
2. ให้ครูลองทำกำรค้นหำข้อมูลใน google โดยให้ค้นหำรูปภำพ และ save ลง iPad
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Photo

สำหรับ Apps. ตัวนี้ คงแทบไม่ต้องกล่ำวอะไรมำก เพรำะ Apps. ตัวนี้ ก็คือที่สำหรับเก็บรูปหลังจำกที่
เรำถ่ำยมำแล้วนั่งเอง ซึ่งหลังจำกที่เรำได้ทำกำรถ่ำยรูปแล้ว รูปก็จะมำเก็บอยู่ในส่วนนี้นั่งเอง แต่ก็ยังมีลูกเล่นที่
ชวนให้หลงใหลอยู่อีกอย่ำงนั่งก็คือ photo stream ซึ่งฟังค์ชั่นนี้ทำให้รูปภำพที่เรำถ่ำยจำก อุปกรณ์ต่ำงๆ ไม่
ว่ำเป็น iPad iPhone สำมำรถที่จะมีรูปเหมือนกันได้ โดยกำรเชื่อมต่อผ่ำน Apple id ของเรำนั่นเอง เรำมำดู
หน้ำตำ Apps. กันก่อนดีกว่ำครับ
ส่วนฟังค์ชั่น photo stream นั้น จะเห็นได้จำกเมื่อเรำเลือกเข้ำไปยัง Apps. photo แล้วให้สังเกตที่
ด้ำนบน จำกที่ปกติจะมีแค่ เมนู photos และ albums ก็จะมีเมนู photo stream ขึ้นมำ แต่หำกของใครไม่มี
แสดงว่ำไม่ได้เปิดฟังค์ชั่นดังกล่ำวเอำไว้

ซึ่งถ้ำหำกว่ำไม่ได้เปิดเอำไว้ ก็สำมำรถที่จะไปเปิดได้ที่ setting >> photos & camera >> my photo
stream และ shared photo streams ให้ทำกำรเลือก on ดังรูป
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กำรลงมือปฏิบัติใช้งำน Apps.
1. ให้ครูลองทำกำรเปิดดูรูปใน photo
2. ให้ครูเซฟรูปจำกในเว็บ และเปิดดูใน photo
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Camera

สำหรับ Apps. นี้ก็เช่นกันครับ คงแทบไม่ต้องอธิบำยอะไรให้มำกมำย เพรำะ Apps. ตัวนี้ก็คือ Apps.
สำหรับ ถ่ำยรูปนั่นเองครับ เรำมำดูหน้ำตำของ Apps. ตัวนี้กันก่อนนะครับ
ซึ่ง iPad ของเรำที่ใช้กันนี้ มีกล้องอยู่ทั้งหมด 2 กล้องด้วยกัน คือกล้องหน้ำและกล้องหลัง สำหรับกำร
ถ่ำยรูปก็สำมำรถที่จะสัมผัสที่สัญลักษณ์รูปกล้องได้เลย (ในวงกลม)

และเมื่อเรำต้องกำรที่จะเปลี่ยนไปถ่ำยกับกล้องหน้ำก็ให้สัมผัสที่รูปกล้องลูกศรชี้ซ้ำยขวำ ที่อยู่ด้ำนล่ำง
ขวำ ก็จะทำให้เรำสำมำรถถ่ำยรูปตัวเองหรือถ่ำยโดยใช้กล้องหน้ำได้ (ในวงกลม)
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อีกทั้งตัว iPad เอง สำมำรถที่จะถ่ำยวิดีโอได้ด้วย โดยกำรกดเลือกที่ด้ำนขวำล่ำงสุด ข้ำงๆ ปุ่มสลับ
กล้ องหน้ ำหลั งเมื่อซักครู่ ก็จ ะทำกำรเลือกได้ว่ำจะถ่ำยวิดีโ อหรือถ่ำยภำพนิ่งนั่นเอง ส่ วนเมื่อเรำถ่ำยแล้ ว
ต้องกำรดูรูปที่เรำถ่ำย เรำก็สำมำรถไปที่ Apps. photo ก็ได้ หรือ ถ้ำจะสะดวกและรวดเร็วกว่ำก็ให้สัมผัสที่
ด้ำนล่ำงซ้ำยสุด จะมีรูปที่เรำถ่ำยไปเก็บเอำไว้ ซึ่งจริงๆ ก็จะเชื่อมไปยัง Apps. photo นั่นเองครับ
กำรลงมือปฏิบัติใช้งำน Apps.
1. ให้ครูลองทำกำรถ่ำยรูปโดยใช้ Apps. camera
2. ให้ครูถ่ำยรูปเพื่อนครูในกลุ่ม และเปิดดูใน photo
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iBooks

สำหรับ Apps. ตัวนี้ ก็จะทำหน้ำที่เป็นเสมือนชั้นวำงหนังสือ สำหรับเก็บหนังสือที่เรำได้โหลดมำ ไม่ว่ำ
จำกกำรทำหนังสือขึ้นมำเองแล้วโหลดมำเก็บไว้ในเครื่อง iPad หรือ สำมำรถเข้ำไปยัง store ของ iBook เอง
เพื่อที่จะซื้อหนังสือมำอ่ำนก็ได้ (มีทั้งฟรีและเสียเงิน) เรำมำดูหน้ำตำของ Apps. ตัวนี้กัน
ซึ่งเมื่อเรำเปิด Apps. เข้ำมำครั้งแรก จะเห็นเป็นชั้นวำงหนังสือเปล่ำๆ ที่ไม่มีอะไรเลย หลังจำกนั้นเรำก็
สำมำรถที่จะเข้ำไปโหลดใน store หรือ เอำไฟล์จำพวก pdf เข้ำมำเปิดกับ iBook ได้ ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ำจะทำ
ให้ได้อรรถรสในกำรอ่ำนหนังสือมำกเลยครับ

ภำพ Apps. iBook ซึ่งมีกำรโหลดหนังสือมำแล้ว
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เมื่อเรำต้องกำรที่จะเข้ำไปโหลดหนังสือ ให้เรำเลือกที่ store ที่อยู่มุมบนซ้ำย หลังจำกนั้นตัว iPad จะ
ทำกำรเชื่อมต่อไปยัง Appstore ที่อยู่ในเครื่อง iPad ของเรำ เมื่อเข้ำมำแล้วให้เรำทำกำรเลือกโหลดหนังสือที่
เรำต้องกำรได้เลย ตัว Apps. ก็จะทำกำรโหลดและกลับมำยังหน้ำของ iBook อีกครั้ง เมื่อทำกำรโหลดเสร็จก็
สำมำรถอ่ำนหนังสือที่เรำทำกำรโหลดมำได้เลยครับ

หน้ำ iBookstore จะขึ้นเมื่อเรำกดที่ store ที่อยู่ทำงซ้ำยมือบน

34

ภำพ book ที่เรำโหลดมำ และเปิดกับ app iBook

กำรลงมือปฏิบัติใช้งำน Apps.
1. ให้ครูลองเข้ำ Apps. iBook และทำกำรโหลดหนังสือที่สนใจมำเก็บไว้ใน iPad
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Pages

เป็น Apps. สำหรับจัดกำรไฟล์เอกสำรคล้ำยๆ กับ Apps. จำพวก word หรือ open office ทั่วไป
เพียงแค่ทำงำนอยู่บน iPad ซึ่งทำให้เรำสำมำรถที่จะทำเอกสำรตอนไหน ที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำเมื่ออยู่ที่
บ้ำนเท่ำนั้น หรือ ไม่จำเป็นต้องยกโน๊ตบุคไปมำ เรำมำดูหน้ำตำของ Apps. pages กันนะครับ
เมื่อเรำได้สัมผัสที่ Apps. ก็จะเปิดหน้ำต่ำงของ Apps. ขึ้นมำ ก็จะเห็นหน้ำตำของ template ซึ่งทำงตัว
Apps. เองก็ได้มี template อยู่หลำยๆ แบบ ให้เรำสำมำรถเลือกใช้ได้

ทีนเี้ รำมำดูเมนูสำหรับหน้ำนี้กันดีกว่ำนะครับ เริ่มจำกตัวแรกเมนูที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมำยบวกที่อ ยู่
ด้ำนซ้ำยบน เมนูนี้คือ เมนูสำหรับสร้ำงหน้ำเอกสำรใหม่ ส่วนเมนูทำงด้ำนขวำที่เขียนว่ำ edit เอำไว้สำหรับ
แก้ไขเอกสำรที่มีอยู่แล้วใน Apps. และส่วนตรงกลำง คือเหล่ำเอกสำรที่เปิดกับ Apps. ตัวนี้ หรือสร้ำงจำก
Apps. Pages นั่นเอง
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เมื่อเรำลองเลือกที่เมนู edit ที่อยู่บนขวำก็จะมีเมนูสำหรับแก้ไขเอกสำรที่มีอยู่ขึ้นมำ ซึ่ง กำรแก้ไข
เอกสำรตรงส่วนนี้จะเป็นแค่กำรแก้ไขตัวไฟล์เท่ำนั้น ไม่ใช่กำรแก้ไขเนื้อหำ เช่น export ไฟล์ไปที่อื่นๆ กำร
copy เอกสำรทั้งตัวไฟล์ หรือกำรลบเอกสำรนั้นๆ ทิ้ง
ตอนนี้เรำมำเริ่มกำรทำเอกสำรผ่ำน Apps. Pages กันเลยดีกว่ำ เริ่มจำกกำรเลือกที่เครื่องหมำยบวกที่
อยู่บนซ้ำย แล้วจะ ปรำกฏเป็นหน้ำ template ให้เรำเลือกรูปแบบกำรสร้ำงเอกสำรของเรำได้ ในที่นี้ผู้เขียนจะ
เลือก blank เพรำะอยำกสร้ำงจำกเริ่มต้น โดยไม่ใช้ต้นแบบ

เมื่อเลือกแล้วก็จะเกิดเป็นหน้ำกระดำษขำวๆ ให้เรำจัดกำรเอกสำรได้ ซึ่งก็จะมีเมนูสำหรับช่วยในกำรทำ
เอกสำรของเรำ เริ่มจำก เมนูทำงซ้ำยสุดซึ่งจะเป็นเมนูสำหรับจัดกำรเอกสำรคือเมนู documents เมนูนี้จะทำ
หน้ำที่ให้เรำกลับไปยังหน้ำเลือกไฟล์เมื่อตอนแรก ส่วนเมนูถัดมำคือเมนู undo เมนูนี้ใช้สำหรับคืนค่ำกลับไป
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ตอนที่เอกสำรเพิ่งเปิดขึ้นมำ เช่น เอกสำรเมื่อเรำเปิดขึ้นมำ มี 3 หน้ำ แล้วเรำ ทำเอกสำรไปเรื่อยๆ ได้เอกสำร
มำประมำณ0 หน้ำ แล้วเรำกด undo ตัว Apps. จะทำกำรคืนค่ำกลับไปที่ 3 หน้ำเหมือนเดิม (ในวงกลม)

สำหรับเมนูต่อมำ ซึ่งอยู่ทำงด้ำนขวำ ที่เป็นสัญลักษณ์ รูปแปลงทำสี เมนูนี้จะเป็นเมนูสำหรับกำรแก้ไข
รูปแบบของตัวอักษรนั่นเอง ซึ่งเมนูนี้ก็จะมีแสดงผลเป็นแถบอยู่ถัดมำข้ำงล่ำงอยู่แล้ว เมนูถัดมำเป็นสัญลักษณ์
รูปเครื่องหมำยบวกในกรอบสี่เหลี่ย ม เมนูนี้ใช้สำหรับ กำรแทรกรูป หรือกรอบต่ำงๆ และเมนูสุ ดท้ำย เป็นรูป
ประแจ เมนูนี้ใช้สำหรับกำรตั้งค่ำ หน้ำกระดำษหรือกำรตั้งค่ำตัว Apps.นั่นเอง

เม น แ ป ล ง ท า ส ส ห ร บ แ ก ไ ข
เม น เค ร อ ง ห ม า ย บ ว ก ส ห ร บ
เ ม น ร ป ป ร ะแ จ ส ห ร บ แ ก ไ ข

เมื่อรู้จักตัวเมนูต่ำงๆแล้ว เรำมำเริ่มกันเลยดีกว่ำ เริ่มจำกพิมพ์ข้อควำมต่ำงๆ ที่เรำจะนำเสนอลงไป แล้ว
ก็แทรกรู ป เพื่อเป็ น ตัว อย่ ำง โดยเลื อกที่เมนูเครื่องหมำยบวกด้ำนขวำ เพื่อแทรกภำพ ซึ่งเรำสำมำรถกด
screenshot หน้ำจอได้โดยกำร กดปุ่มปิดเครื่อง ที่อยู่ข้ำงบน iPad พร้อมกับปุ่ม home
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กดพรอม

กดพรอมปมปด

เรำก็จะได้รูป screenshot หน้ำจอซึ่งรูปจะไปเก็บที่ อัลบั้ม photo อัตโนมัติ เมื่อได้รูป screenshot
แล้ว เรำก็จัดกำร แทรกรูปโดยกดที่เมนูสัญลักษณ์บวกด้ำนขวำ เลือกที่ media แล้วเลือกรูปที่เรำจะทำกำร
แทรกได้เลย
1. เ ล อ ก ท เ ม น

2. เ ล อ ก media แ ล ว เ ล อ ก
ร ป ท เร า ต อ ง ก า ร แ ท ร ก ไ ด

เมื่อได้รูปแล้วเรำก็แต่งซักหน่อยเพื่อควำมสวยงำม โดยกำร เลือกที่รูปที่เรำเพิ่งแทรกไฟล์มำ แล้วเลือกที่
เมนูรูปแปรงทำสีด้ำน บนขวำ ก็จะมีเมนูให้เรำแต่งรูปที่เรำเพิ่งแทรกออกมำ
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2. เ ล อ ก เ ม น
รป แปรง
ท าสและ
เ ล อ ก ท style
1. เ ล อ ก ร ป ท
เร า เพ ง ท า

ซึ่งตรงนี้เรำสำมำรถเลือก style ตรงนี้เลยก็ได้ หรือจะ เลือกที่ style option ก็ได้ ซึ่งใน style option
จะมีลูกเล่นอื่นๆ อีก มำกมำยให้แต่งรูปได้ เท่ำนี้เรำก็สำมำรถทำ review เอกสำรของเรำได้แล้วครับ
กำรลงมือปฏิบัติใช้งำน Apps.
1. ให้ครูแบ่งกลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมที่สอน เช่น วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ อังกฤษ
2. ให้ครูแต่ละกลุ่มลองทำกำรเขียนรีวิว Apps. ที่ตนเองชื่นชอบ หรือ Apps. ที่กลุ่มคิดว่ำน่ำจะเอำไว้
สำหรับสอนได้
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Keynote

สำหรับ Apps. ตัวนี้ ก็เปรียบเสมือนกับโปรแกรม powerpoint นั่นเองครับ เพียงแค่สำหรับส่วนตัวแล้ว
ผมกลับคิดว่ำถ้ำจำเป็นต้องทำ presentation แบบเร่งด่วนแล้ว Apps. ตัวนี้สำมำรถที่จะตอบสนองผมได้
แน่นอน เพรำะฟังค์ชั่นกำรทำงำนของ Apps. ตัวนี้เดิมทีก็คล้ำยๆ กับ pages นั่นเอง และยังมีเมนูที่ใช้งำน
จริงๆ แค่ 2 เมนู ทำให้ง่ำยต่อกำรทำงำนนั่นเอง เรำมำดูหน้ำตำของ Apps. ที่ว่ำนี้กันนะครับ ซึ่งเมื่อเรำทำกำร
เลือกที่ตัว Apps. แล้วก็จะได้หน้ำตำดังนี้
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ซึ่งภำพรวมแล้วตัว Apps. จะมีหน้ำตำคล้ำยกับตัว Apps. Pages เรำเริ่มต้นกำรทำ presentation ของ
เรำโดยกำร เลือกที่เครื่องหมำยบวก ด้ำนบนซ้ำย และเลือก create presentation ซึ่งตัว Apps. จะมี theme
ให้เรำเลือกได้ด้วย ในขั้นตอนนี้ผมเลือกเป็นสีขำวไป
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เมื่อเลือกแล้วตัว Apps. จะเปิดหน้ำตำเพื่อให้เรำทำตัว presentation ออกมำ ซึ่งจะมีเมนูที่จะช่วยให้
เรำทำงำนได้ง่ำยขึ้น และเมนูส่วนมำกก็จะเหมือน Apps. Pages ที่ผมเคยนำเสนอมำก่อนหน้ำนี้ ซึ่งผมจะ
อธิบำยคร่ำวๆ ดังนี้
เมนูทำงขวำบน จะมีเมนูแปลงสี ซึ่งเอำไว้ใช้สำหรับกำรตกแต่งต่ำงๆ ใหม่ว่ำจะเป็นรูปที่เรำแทรกลงไป
หรือแม้กระทั่งกำรแต่งตัวฟอนต์ที่เรำพิมพ์ เมนูถัดมำที่เป็นรูปลูกศรบวก เอำไว้ใช้สำหรับกำรเพิ่ม รูปภำพหรือ
คลิปต่ำงๆ ลงไป เมนูต่อมำที่เป็นรูปประแจ เอำไว้ใช้สำหรั บกำรสั่งพิมพ์หรือสั่งส่งไฟล์ไปยังเมล์ก็ได้ เมนูต่อมำ
เป็นรูปเครื่องหมำยลูกศรชี้ไปทำงขวำ คือเมนูที่สำหรับกำรเริ่มต้นนำเสนอ presentation ที่เรำทำ

ภำพ แสดงเมนูต่ำงๆ สำหรับกำรเพิ่ม หรือแก้ไข
ตอนนี้เรำมำดูเมนูด้ำนซ้ำยกันบ้ำง ทำงเมนูด้ำนซ้ำยจะมีปุ่มแรกเลยคือ presentation เอำไว้สำหรับ
กลั บ ไปหน้ ำ เอกสำรทั้ ง หมด ส่ ว นทำงด้ำ นล่ ำ งซ้ำ ยจะมี เ มนู เ ครื่ อ งหมำยบวก เมนู นี้ ทำให้ เรำสำมำรถท ำ
presentation ได้ง่ำยๆ โดยกำรเพิ่มสไลด์ลงไปในหน้ำ present ของเรำ ซึ่งก็จะมี แบบฟอร์มให้เรำด้วยทำให้
สำมำรถทำ presentation ได้อย่ำงรวดเร็ว
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กำรลงมือปฏิบัติใช้งำน Apps.
1. ให้ครูแบ่งกลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมที่สอน เช่น วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ อังกฤษ
2. ให้ครูแต่ละกลุ่มลองทำ presentation กลุ่มที่ถูกจัดขึ้น และนำเสนอ presentation ของตนเอง
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Explain everything

สำหรับ Apps. ตัวนี้ส่วนตัว ผมมองว่ำสำมำรถที่จะตอบโจทย์ของครูสำหรับกำรสอนได้เป็นอย่ำงดี โดย
ที่ครูไม่จำเป็นต้องหันหลังกลับไปเขียนกระดำษ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งทีนักเรียนแอบเล่นหรือแอบไม่สนใจได้ เรำ
มำดูหน้ำตำและฟังค์ชั่นกำรทำงำนกันครับ
เมื่อเรำได้ทำกำรเลือก Apps. แล้ว ตัว Apps. จะแสดงผลดังนี้

ซึ่งตรงพื้นสีดำตรงกลำง ส่วนนี้จะบอกว่ำเรำมีไฟล์ที่เรำสร้ำงจำก Apps. ตัวนี้ เอำเป็นว่ำเรำมำดูเมนูแต่
ละตัวของหน้ำนี้กันเลยดีกว่ำ เริ่มจำกทำงด้ำนซ้ำยบน คือเมนูที่ชื่อว่ำ new project ก็ตำมตัวเลยครับ เป็นเมนู
สำหรับเริ่มสร้ำงตัวชิ้นงำนใหม่ขึ้นมำ เมนูถัดมำ คือเมนู export อย่ำงที่ผมบอกไว้เบื้องต้นแล้วว่ำ Apps. ตัวนี้
สำมำรถที่จะทำเป็นคลิปวิดีโอได้ เลยทำให้ Apps. ตัวนี้สำมำรถที่จะนำคลิปวิดีโอที่เรำทำมำนั้นขึ้นไปอัพบน
เว็บต่ำงๆ เช่น youtube ได้อีกด้วย ทีนี้ดูเมนูด้ำนขวำกันบ้ำง ทำงด้ำนขวำจะเป็นเมนู preferences ซึ่งก็คือ
เมนูตั้งค่ำตัว Apps. ตัวนี้นี่เอง
ตอนนี้เรำมำเริ่มกำรใช้งำนโปรแกรมกันเลยดีกว่ำ เริ่มจำกเลือกที่ new project หลังจำกนั้น จะมีเมนู
ให้เลือกประมำณ 6 เมนู ซึ่งตัว Apps. สำมำรถที่จะให้เรำเลือก import ข้อมูลจำกที่ต่ำงๆ ได้ ไม่ว่ำจะเป็น
กำร import จำก evernote จำก dropbox จำกรูปภำพเป็นต้น ในที่นี้ผู้เขียนต้องกำรจะเริ่มต้นจำกเอกสำร
เปล่ำ จึงเลือกที่เมนู blank project
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หลั งจำกนั้น จะเข้ำหน้ ำตัวโปรแกรม ซึ่งตัว โปรแกรมก็จะมีห น้ำตำทำงด้ำนขวำให้เรำสำมำรถเขียน
ข้อควำม หรือรูปภำพได้ ส่วนทำงด้ำนซ้ำยจะมีเมนูกำรจัดกำรต่ำงๆ ดังนี้
1. รูปกระดำษแล้วมีตัวบวก ไว้สำหรับกำรเพิ่มหน้ำเอกสำรใหม่ เช่นเอกสำรหน้ำนี้เรำเขียนเต็มหน้ำแล้ว
และต้องกำรเพิ่มสไลด์ใหม่ ซึ่งกำรเพิ่มตรงส่วนนี้จะเพิ่มคล้ำยๆ หน้ำกระดำษสำหรับไฟล์นี้ เมื่อเรำกดเพิ่มสไลด์
ใหม่นี้ เรำจะสังเกตในส่วนของบำร์ด้ำนล่ำง สไลด์จะเพิ่มหน้ำขึ้นมำ

2. รูปกระดำษสองแถว ไว้สำหรับกำรจัดกำรสไลด์เอกสำรของเรำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดลำดับให้เอกสำร
สไลด์ของเรำแผ่นไหนเป็นอันดับหรืออันดับต่อไป หรือแม้กระทั่งลบเอกสำรสไลด์ที่เรำไม่ต้องกำร หรือคัดลอก
เอกสำรสไลด์ของเรำได้อีกด้วย
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3. รูปดินสอ ไว้สำหรับกำรเลือกเขียน โดยกำรกดเลือกไปหนึ่ง ครั้งรูปดินสอจะมีลักษณะเป็นสีฟ้ำขึ้นมำ
แล้วก็ยังสำมำรถเลือกรูปแบบต่ำงๆ ของกำรเขียนจำกเมนูนี้ได้อีกด้วยโดยกำรเลือกกดค้ำงไว้แล้วจะมีหน้ำเมนู
ให้เลื อกออกมำ เช่นเลือกสีป ำกกำที่เรำเขียน เลือกขนำดของลำยเส้นปำกกำที่เขียน เซ็ ตควำมคมชัดของ
ปำกกำได้

4. รูปฉำกสไลด์ ไว้สำหรับตอนอัดวิดีโอแล้วมี เลเซอร์แนะนำ ซึ่งเลเซอร์นี้จะแทนกำรชี้ ส่วนนี้แหละที่
ผมขอบอกเลยว่ำ เหมำะกับกำรสอนหนังสือหรือนำเสนองำนต่ำงๆ เรำสำมำรถที่จะตั้งค่ำของเลเซอร์ที่เรำจะ
ทำกำรใช้เป็นตัวช่วยของเรำได้อีกด้วย โดยกำรกดค้ำงไว้ แล้วก็จะมีเมนูตั้งค่ำออกมำ
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ต ง ค า เป น ร ป แ บ บ
ต างๆ กได

0. รูปลูกศร สำหรับเลือกเพิ่มสัญลักษณ์ลงไปในสไลด์ของเรำ ซึ่งจะช่วยอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้
มำกๆ โดยเมื่อเรำเลือกสัญลักษณ์แล้วเรำวำงลงไปในสไลด์ของเรำ หำกเรำต้องกำรที่จะย้ำยสัญลักษณ์หรือ
ทิศทำงของสัญลักษณ์ เรำก็สำมำรถทำได้โดยกำรเลือกที่สัญลักษณ์ที่เรำต้องกำรแก้ไขก็จะสำมำรถแก้ไขได้ครับ
และก็เช่นเคยครับสำมำรถที่จะตั้งค่ำได้โดยกำรกดที่เมนูค้ำงไว้แล้วก็จะมีเมนูสำหรับตั้งค่ำออกมำ โดยตั้งค่ำได้
ไม่ว่ำจะเป็น เลือกรูปแบบของสัญลักษณ์ที่ต้องกำรได้ เลือกสี หรือแม้กระทั่งเพิ่มเงำให้สัญลักษณ์ได้

6. รูปตัว A สำหรับกำรพิมพ์ และกดค้ำงไว้สำหรับกำรตั้งค่ำกำรพิมพ์ ไม่ว่ำจะเป็นขนำดฟอนต์ หรือ
รูปแบบฟอนต์สี และกรอบข้อควำม
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7. รูปลูกศรชี้ลง สำหรับกำรแทรกภำพลงไปในไฟล์สไลด์ของเรำ ทำให้สไลด์ของเรำเข้ำใจได้ง่ำยขึ้น อีก
ทั้งยังสำมำรถแทรกเอกสำรจำก dropbox หรือไฟล์จำกที่อื่นๆ ได้อีกด้วย
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8. รูปกำกบำท หรือยำงลบ สำหรับลบ object ต่ำงๆ บนสไลด์ ซึ่งส่วนนี้จะมีทริกนิดหน่อยเมื่อเรำใช้
ปำกกำเขียนไปซักพักแล้วไปเลือกลูกเล่นหรือฟังค์ชั่นอื่นๆ ของ Apps. จะไม่สำมำรถลบด้วยยำงลบได้ ซึ่ งรูป
ยำงลบจะเปลี่ยนเป็นกำกบำททันที ให้กดที่ดินสอ ที่เอำไว้สำหรับเขียนนั่นแหละ ให้ยกเลิกไปก่อนครั้ง หนึ่ง
หลังจำกนั้นก็ให้กดกำกบำท แล้วให้เรำเลือก object ที่อยู่ด้ำนขวำ (ก็ที่เรำเขียนลงไปนั่นแหละ) ก็จะมี
เครื่องหมำยกำกบำทด้ำนบน object นั้นๆ ขึ้นมำ ให้เรำเลือกกำกบำทนั้นก็จะลบไปเลย

9. รูปลูกศรชี้บนลงล่ำง ไว้สำหรับลำดับว่ำจะให้ object ไหน ในสไลด์ขึ้นมำอยู่ด้ำนบน หรือลงไปอยู่
ด้ำนล่ำง คือกำรจัดลำดับกำรแสดง แต่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรอัดวิดีโอ
10. เมนูสำหรับกำรย้อนกลับไปแก้ไขที่ทำมำ หรือก็คือ undo
11. เมนูแว่นขยำยสำหรับซูมเข้ำออกไฟล์สไลด์
12. เมนูรูปสี่เหลี่ยมด้ำนล่ำง เป็นเมนูสำหรับกำรนำเสนอ ซึ่งเมื่อกดลงไปจะแสดงหน้ำเหมือนโปรแกรม
จำพวก keynote หรือ powerpoint
13. เมนูสำหรับควบคุมกำรอัดวิดีโอ ข้อดีของ Apps. Explain everything ก็คือสำมำรถอัดวิดีโอได้
ขั้นตอนกำรอัดวิดีโอก็ง่ำยดำย เพียงแค่กดปุ่มสีแดงสำหรับบันทึกวิดีโอ
ส่วนเมนูทำงด้ำนล่ำงขวำ จะเป็นเมนูสำหรับกำร export ซึ่งตัว Apps. เองสำมำรถเลือกได้ว่ำจะ
export เป็นภำพหรือว่ำเป็นวิดีโอก็ได้ แล้วก็มีเมนูสำหรับเซฟตัวสไลด์ที่ทำขึ้นมำ
กำรลงมือปฏิบัติใช้งำน Apps.
1. ให้ครูแต่ละท่ำนลองใช้งำน Apps.
2. ให้ครูแต่ละท่ำนลองทำเป็นคลิปวิดีโอ และลองนำเสนอ อธิบำยทุกอย่ำงได้รับกำรศึกษำเป็น Apps.
ด้ำนกำรชำระเงินตั้งแต่ปล่อยให้เป็นอิสระในประเทศออสเตรเลีย , สหรัฐอเมริกำ, สหรำชอำณำจักรแคนำดำ
และฟินแลนด์

50

iMovie

เป็น Apps. สำหรับกำรสร้ำงไฟล์วิดีโอ ตัวอย่ำงหนัง หรือแม้แต่หนังสั้น ที่เรำสำมำรถทำเองได้โดยใช้
เพียงแค่ iPad หรือ iPhone ที่อยู่ในมือของเรำ ขั้นตอนกำรทำก็ง่ำยๆ ไม่ยุ่งยำก โดยที่ Apps. มีไกด์ไลน์ให้
ตลอด จึงทำให้สำมำรถสร้ำงคลิปวิดีโอแบบง่ำยๆ แต่ดูดีได้อย่ำงรวดเร็ว เรำมำดูหน้ำตำและฟังค์ชั่นของ Apps.
ตัวนี้กัน
ซึ่งเมื่อเรำได้เปิดตัว Apps. ขึ้นมำ ก็จะขึ้นหน้ำตำของ Apps. ซึ่งเมนูหลักๆ มีแค่ 4 อันเท่ำนั้นเอง เริ่ม
จำกตัวแรก เป็นเมนูรูปสัญลักษณ์เครื่องหมำยบวก เมนูนี้ สำหรับกำรสร้ำงวิดีโอขึ้นมำ ซึ่ง แบ่งได้ 2 ประเภท
คือ project และ trailer ข้อแตกต่ำงของ 2 แบบนี้คือ project เอำไว้สำหรับกำรสร้ำงไฟล์วิดีโอขึ้นมำใหม่
หรือตัดต่อวิดีโอก็ได้ โดยที่สำมำรถใช้ไฟล์วิดีโอที่มีอยู่ในเครื่อง หรือ อัดวิดีโอใหม่จำก iPad เลยก็ได้ ซึ่งกำร
สร้ำงแบบนี้เป็นกำรสร้ำงและตัดต่อวิดีโอได้อย่ำงรวดเร็วเลยทีเดียว

ภำพ กำรสร้ำงวิดีโอแบบ project
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สำหรับอีกแบบ เป็นกำรสร้ำงแบบ trailer ซึ่งเป็นกำรสร้ำงแบบลักษณ์ของตัวอย่ำงภำพยนตร์ ซึ่งตัว
Apps. เองก็ออกแบบมำเพื่อให้สำมำรถสร้ำงได้อย่ำงง่ำย โดยมีคำแนะนำบอกกำรดำเนินกำรสร้ำงทั้งหมด

ภำพ แสดงกำรสร้ำงไฟล์วิดีโอแบบ trailer
สำหรับกำรสร้ำงแบบ trailer นั้น มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกที่เครื่องหมำยบวก และเลือกที่ new trailer
2. เมื่อเลือกที่ trailer แล้วจะขึ้นเห็นหน้ำต่ำงใหม่ขึ้นมำ ในส่วนของข้ำงล่ำงจะมีตัวอย่ำงหนังที่ Apps.
มี เรียกว่ำ template เอำไว้ให้เลือก เพื่อที่จะง่ำยต่อกำรทำ trailer ให้เรำทำกำรเลือกอันที่ต้องกำรมำ 1 แบบ
3. หลังจำกที่เรำได้ทำกำรเลือก template ที่เรำชอบแล้ว ก็จะเข้ำสู่กำรดำเนินกำร ในหน้ำ Outline
เรำสำมำรถ Edit รำยละเอียดต่ำงๆ ได้ทั้งหมด ชื่อเรื่อง ผู้แสดง ผู้กำกับ สนุกกันเต็มที่เลยครับในส่วนนี้ มี
เพิ่มเติมในส่วนของผู้แสดง หรือ Cast ในส่วนนี้ภำยในธีมได้วำง ตัวละครไว้ให้แล้วครับว่ำมีทั้งหมดกี่คน ตรง
ส่วนนี้สร้ำงสรรค์ได้เต็มที่เลยครับ
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ภำพ แสดงกำรตั้งค่ำส่วน outline
4. หลังจำกที่เรำใส่ outline ของเรำเรียบร้อยแล้ว ให้เรำเลือกส่วนของ storyboard เพื่อสร้ำงหนัง
ตัวอย่ำงของเรำได้เลย

ภำพ แสดงส่วน storyboard
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สำหรับหน้ำนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือ ฝั่งซ้ำยมีส่วนนี้ทำหน้ำที่สำหรับกำรใส่
รูปภำพประกอบ หรือ วิดีโอประกอบใน trailer ของเรำ ซึ่งตัว Apps. ได้มีรูปแบบแนะนำให้ อย่ำงเช่นอันแรก
ควรเป็นภำพหลำยคนระยะไกล หรือภำพที่สำมควรเป็นภำพบุคลเดียวระยะกลำง เป็นต้น

ภำพ แสดงกำรแนะนำสำหรับกำรใส่วิดีโอหรือภำพนิ่ง
ส่วนที่สองคือส่วนที่อยู่ด้ำนขวำ ซึ่งส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ บนกับล่ำง ส่วนล่ำงไว้สำหรับกำรใส่
ภำพ หรือวิดีโอ ซึ่งตัว Apps. จะทำกำรเชื่อมต่อไปยัง photo ที่อยู่ในเครื่อง ทำให้เรำสำมำรถที่จะนำเอำวิดีโอ
ที่อยู่ในเครื่อง หรือรูปภำพที่อยู่ในเครื่อง มำลงใน trailer ของเรำได้เลย เมื่อเรำเลือกรูปได้แล้ว ส่วนด้ำนบนจะ
ทำหน้ำที่แสดงผลภำพที่เรำได้ทำกำรเลือกมำ
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ภำพ แสดงกำรเลือกวิดีโอ หรือรูปภำพที่อยู่ในเครื่อง
หลังจำกที่เรำได้ทำกำรใส่ภำพ หรือวิดีโอ ตำมที่ Apps. ต้องกำรเรียบร้อยแล้ว เรำก็สำมำรถกดดู
ตัวอย่ำงที่เรำทำไว้ได้ โดยกำรกดปุ่มเล่นที่อยู่ใต้กำรแสดงผลรูปด้ำนขวำนั่นเอง และเมื่อพอใจกับผลงำนแล้วก็
ให้กดปุ่มที่เป็นรูปดำว ที่อยู่ด้ำนบนส่วนกลำง เพื่อที่จะกลับไปยังหน้ำแรก ซึ่งหน้ำแรกนี้ จะมีเมนูสำหรับที่จะ
ให้เรำดำเนินกำรนำเอำวิดีโอของเรำอัพลง youtube หรือเว็บไซต์อื่นๆ ได้เลยอีกด้วย
กำรลงมือปฏิบัติใช้งำน Apps.
1. ให้ครูแต่ละท่ำนลองดำเนินกำรทำ iMovie ของตนเองขึ้นมำ
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Wikilink

สำหรับ Apps. ตัวนี้ ถือว่ำเป็น Apps. อรรถประโยชน์เลยก็ว่ำได้ หลำยๆ ท่ำนคงเคยได้ใช้งำน
Wikipedia มำบ้ำงแล้ว กำรทำงำนของ Apps. นี้ก็เช่นเดียวกับ wikipedia หรือจะกล่ำวได้ว่ำนำเอำข้อมูลมำ
จำก wikipedia นั่นเอง โดย Apps. ตัวนี้จะทำหน้ำที่ค้นหำข้อมูลที่เรำต้องกำรได้ โดยกำรบอกรำยละเอียดเชิง
ลึกเลยทีเดียว เรำมำดูหน้ำตำและฟังชั่นกำรทำงำนของ Apps. ตัวนี้นะครับ

ภำพ Apps. Wikilink
เมื่อเรำได้เปิด Apps. wikilink ขึ้นมำ ก็จะเข้ำหน้ำตำของตัว Apps. นี้ ซึ่งกำรทำงำนก็ง่ำยๆ เพียงแค่
เรำพิมพ์ข้อมูลที่ต้องกำรค้นหำลงไป ตัว Apps. ก็จะทำกำรค้นหำข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดกับคำที่เรำค้นหำ
ออกมำ ให้เรำทำกำรเลือกข้อมูลที่เรำต้องกำรได้เลย ตัว Apps. ก็จะเปิดข้อมูลนั้นๆ ออกมำ โดยกำรพิมพ์
ค้นหำนั้น ให้เรำพิมพ์ที่ช่องที่อยู่ด้ำนบนซ้ำย (ในวงกลม)
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ภำพ แสดงกำรค้นหำของ Apps. Wikilink
เมื่อเรำกด return ที่ keyboard แล้ว ตัว Apps. ก็จะทำกำรค้นหำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ลองค้นหำ
คำว่ำ thailand ตัว Apps. ก็จะแสดงผลออกมำ ดังรูป

นอกจำกข้อมูลแล้ว ตัว Apps. ยังเชื่อมต่อไปยัง youtube เพื่อดูข้อมูลไฟล์วิดีโอ ที่เกี่ยวข้องกับคำที่เรำ
ค้นหำอีกด้วย
กำรลงมือปฏิบัติใช้งำน Apps.
1. ให้ครูลองทำกำรค้นหำข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน
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แนวทางการคัดเลือกแอพพลิเคชั่น สื่อการเรียนการสอน และการนามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
กำรดำเนินงำนในกำรคัดเลือกแอพพลิเคชั่น สื่อกำรเรียนกำรสอน และกำรนำมำประยุกต์ใช้ในกำร
จัดกำรเรี ย นกำรสอนในห้ องเรีย น โดยกำรประชุมผู้ ทรงคุณวุติจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อคัดเลือกแอพพริเคชั่นสำหรับโครงกำรฯ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลกกรครูผู้สอนและศึกษำนิเทศน์
ดังนี้
 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ป.4
 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ม.1
 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ป.4
 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ม.1
 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ป.4
 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ม.1
 ศึกษำนิเทศน์ สพป. และ สพม.
กำรคัดเลือกแอพพลิเคชั่น สื่อกำรเรียนกำรสอน และกำรนำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในห้องเรียน ยึดหลักในกำรดำเนินกำรตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นื้นฐำน พุทุทธศักักรำช 2551
กระทรวงศึกึกษำธิกิกำร และแนวทำงกำรจัดกิจกรรมพัฒ นำผู้ เรียนตำมหลั กสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยที่ประชุมได้ดำเนินกำรพิจำรณำแอพพริเคชั่นสำหรับโครงกำรฯ และสร้ำงบัญชี
ส่วนกลำงและบัญชีประจำภำคเพื่อใช้งำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ Applications โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำ
หลั กสู ตรต้น แบบกำรเรี ยนกำรสอนผ่ ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลั กสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ เพื่อให้ครูสำมำรถนำไปประยุกต์และบูรณำกำรคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อกำร
เรียนกำรสอนใน 3 กลุ่มสำระ คือ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ โดยกำหนดเป็น Applications
ดังนี้
 Content Application สำระคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ป.4
 Content Application สำระวิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ป.4
 Content Application สำระภำษำอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ป.4
 Content Application สำระคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ม.1
 Content Application สำระวิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ม.1
 Content Application สำระภำษำอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ม.1
 Edutainment Application
 Tool Application ในกำรสร้ำงสื่อสำหรับครู
 Tool Application สำหรับนักเรียน
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1) รายชื่อโรงเรียนในโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อโรงเรียน/ภำคเหนือ
Apple IDs
obec56.01@gmail.com
โรงเรียนแม่จันวิทยำคม
obec56.01@gmail.com
โรงเรียนพำนพิเศษพิทยำคม
obec56.01@gmail.com
โรงเรียนห้วยสักวิทยำคม
obec56.01@gmail.com
โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้
obec56.01@gmail.com
โรงเรียนพำนพสกสวัสดิ์
โรงเรียนอนุบำลลำปำง (เขลำงค์รตั น์อนุสรณ์) obec56.05@gmail.com
รวม
ชื่อโรงเรียน/ภำคอีสำน
Apple IDs
obec56.02@gmail.com
โรงเรียนบ้ำนหนองแสง
obec56.02@gmail.com
โรงเรียนบ้ำนนำคู
obec56.02@gmail.com
โรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ่
obec56.02@gmail.com
โรงเรียนอนุบำลกันทรวิชัย
obec56.02@gmail.com
โรงเรียนบ้ำนท่ำสองคอน
โรงเรียนกัลยำณวัตร
obec56.05@gmail.com
รวม
ชื่อโรงเรียน/ภำคกลำง
Apple IDs
obec56.03@gmail.com
โรงเรียนปำกท่อพิทยำคม
โรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษดิ์
obec56.03@gmail.com
โรงเรียนวัดโพธิ์แทน
obec56.03@gmail.com
obec56.03@gmail.com
โรงเรียนวัดบำงปรัง
โรงเรียนวัดโยธีรำษฎร์ศรัทธำรำม
obec56.03@gmail.com
โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม
obec56.05@gmail.com
รวม
ชื่อโรงเรียน/ภำคใต้
Apple IDs
obec56.04@gmail.com
โรงเรียนวรนำรีเฉลิม
โรงเรียนปำล์มพัฒนวิทย์
obec56.04@gmail.com
โรงเรียนวัดแม่เปียะ
obec56.04@gmail.com
obec56.04@gmail.com
โรงเรียนบ้ำนทุ่งค่ำย
โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว
obec56.04@gmail.com
โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์
obec56.05@gmail.com
รวม
รวมทั้งประเทศ

ระดับชั้น เครื่อง นร.
38
ม .1
30
ม .1
33
ม .1
35
ป .4
30
ป .4
40
ป .4
206
ระดับชั้น เครื่อง นร.
29
ป .4
23
ป .4
28
ม .1
40
ป .4
12
ม .1
40
ม .1
172
ระดับชั้น เครื่อง นร.
35
ม .1
40
ม .1
28
ม. 1
34
ป .4
28
ป. 4
40
ม. 1
205
ระดับชั้น เครื่อง นร.
40
ม .1
30
ม .1
35
ป .4
40
ป .4
28
ป .4
40
ม .1
213

เครื่องครู
5
5
5
5
5
5
30
เครื่องครู
5
5
5
5
5
5
30
เครื่องครู
5
5
5
5
5
5
30
เครื่องครู
5
5
5
5
5
5
30
916

รวม
43
35
38
40
35
45
236
รวม
34
28
33
45
17
45
202
รวม
40
45
33
39
33
45
235
รวม
45
35
40
45
33
45
243
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2) การออกแบบการติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์ i-Classroom
สร้ำง Account ที่ใช้ในกำรติดต่อเข้ำงำนบริกำรต่ำง ๆ ผ่ำนเว็บ apple.com ในกำรใช้งำน App
Store ผ่ำนทำงโปรแกรม iTunes และผ่ำนทำง iPad ตำมรูป Apple ID Diagram for OBEC


1



2



3



4



5



6

MacBook Air

MacBook Air

MacBook Air

MacBook Air

MacBook Air

MacBook Air

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

Apple ID

รูปแบบกำรเชื่อมต่อห้องเรียนคอมพิวเตอร์ iPad
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รำยชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้ครูสำมำรถนำไปประยุกต์และบูรณำกำรคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
Tool Application ในการสร้างสื่อสาหรับครู
No.
1

Icon

App Name

Description

Pages

App สำหรับกำรทำเอกสำรในรูปแบบที่คล้ำยคลึงกับ Microsoft Word

2

Keynote

3

Numbers

App สำหรับสร้ำงไฟล์นำเสนอ ในรูปแบบที่คล้ำยคลึงกับ Microsoft
PowerPoint
App สำหรับทำข้อมูลตำรำงในรูปแบบที่คล้ำยคลึงกับ Microsoft Excel

Price
9.99
9.99
9.99

4

iMovie

5

BigMind Pro

สำมำรถใช้สูตรคำนวณต่ำงๆ และยังสำมำรถสร้ำงแผนภูมิชนิดต่ำงๆ ได้ด้วย
App สำหรับตัดต่อวิดีโอ ซึ่งสำมำรถสร้ำงภำพยนตร์สั้น, ตัวอย่ำงภำพยนตร์ โดยมี
เอฟเฟคที่สวยงำม
App สำหรับสร้ำงผังมโนทัศน์

6

PDF Master

App เขียน, พิมพ์, และ highlight ข้อควำมในไฟล์ PDF ได้

Free

7

Prezi

Free

8
9

Toontastic Jr. Pirates
Puppet Theater
iPhoto

App นำเสนอ Prezi ที่สร้ำงจำก prezi.com บน iPad และ Apple TV เป็น
งำนนำเสนอที่รวบรวม idea ทั้งหมดไว้ในพื้นที่สำหรับทำงำนเพียงแผ่นเดียว
App สร้ำงภำพยนตร์ animation อย่ำงง่ำยๆ

4.99

10

Garageband

App ตกแต่งรูปภำพ จัดกำรอัลบั้มรูปภำพ สร้ำงวิดีโอนำเสนอในรูปแบบ slide
show
App แต่งเพลงด้วยเครื่องดนตรีเสมือนต่ำงๆ อย่ำงง่ำยๆ

Free

11

Google Map

App แสดงข้อมูลเชิงภูมิศำสตร์จำก Google

Free

12

YouTube

App เปิดวิดีโอจำก YouTube.com

Free

13

Manga FX Camera free App สร้ำงภำพในรูปแบบกำร์ตูนได้อย่ำงรวดเร็ว เหมำะสำหรับกำรฝึกสร้ำง
ประโยคจำกภำพ
for iPad
iBooks
App หนังสือ สำมำรถซื้อหนังสือจำก store ได้ ใช้เปิดหนังสือจำก iBooks
Author ได้
iTune U
App สำหรับกำรหำ App, music, video บนอินเตอร์เน็ต สำหรับ อุปกรณ์ของ
Apple เท่ำนั้น
Podcast
App เป็นวิธีที่ง่ำยที่สุดที่จะค้นหำสมัครและเล่นพอดคำสต์ที่คุณชื่นชอบเสียงวิดีโอ
จำกแค็ตตำล็อก Podcasts และพอดคำสต์เล่นที่นิยมมำกที่สุดจัดตำมหัวข้อที่มี

14
15
16
17

Dropbox

18

Story Creator

19

Edmodo

สถำนีใหม่ทั้งหมด
App สำหรับฝำกไฟล์หรือเอกสำรต่ำงๆ เหมำะสำหรับให้นกั เรียนส่งกำรบ้ำนทีท่ ำ
มำจำกไฟล์ตำ่ งๆ
App สร้ำงหนังสือภำพพร้อมบันทึกเสียงอ่ำนในรูปแบบ Karaoke เหมำะสำหรับ
ใช้กับวิชำภำษำศำสตร์ โดยให้นักเรียนสร้ำงหนังสือด้วยตัวเอง
App รูปแบบกำรใช้งำนคล้ำยเฟสบุค ครูสำมำรถโพสข้อควำม สร้ำงแบบทดสอบ
สั่งงำน แจ้งเกรด แชร์ไฟล์กับนักเรียนได้

4.99
4.99

Free

Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
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No.
20

Icon

App Name
Teach

Description
App วำงแผนวำงแผนบทเรียนใหม่ มีเครื่องมือบันทึกสำหรับครู และนักเรียน :

Price
Free

21

Longdo Dict HD

22

Evernote

23

Google Drive

24

Action Movie FX

25

WorldScan HD

26

USB Flash Drive
& File Transfer

27

Explain Everything

28

DocScanner Pro

29

Comic Life

30

Puppet Pal

สร้ำงบทเรียนวิดีโอสั้นๆ เกีย่ วกับเรื่องใดๆ สำมำรถออกแบบในแต่ละขั้นตอนใน
บทเรียน, ภำพประกอบ สำมำรถที่จะอธิบำยบทเรียน
App สำหรับแปลภำษำของเว็บ บริกำรค้นหำคำและร่วมสร้ำงพจนำนุกรมไทย
longdo dict สำหรับอุปกรณ์ ipad บริกำร longdo dict มีกำรใช้งำนข้อมูล
จำกแหล่งข้อมูลฟรีหลำยแหล่ง และเปิดให้ผู้ใช้ร่วมกันสร้ำงเนื้อหำ โดยกำรส่งคำ
ใหม่ๆ เข้ำมำในระบบด้วย
App สร้ำงและจัดกำร note ได้หลำยรูปแบบ ทั้งกำรแทรกรูปภำพ, เสียง และ
กำรแนบข้อมูล metadata ต่ำงๆ เช่น Tags, Location เป็นต้น โน้ตใน App
นี้จะสำมำรถเปิดดูได้ทุกอุปกรณ์ไม่จำกัด Platform
App ใช้งำน Drive เสมือนผ่ำน Cloud service ของ Google ที่ทำให้ไม่ต้อง
เซฟงำนลง flash drive อีกต่อไป ใน Google Drive ยังมี Google Docs ซึ่ง
ช่วยให้สำมำรถแก้ไขเอกสำรร่วมกับผู้อนื่ ได้พร้อมๆกัน
App สำหรับตัดต่อวิดีโอ ซึ่งสำมำรถสร้ำงภำพยนตร์สั้น, ตัวอย่ำงภำพยนตร์ โดยมี
เอฟเฟคแอ็คชั่นได้หลำกหลำย
App เป็นโปรแกรมสแกนเอกสำรโดยใช้วิธีกำรถ่ำยรูปซึ่งไฟล์ที่ได้ออกมำนั้นจะเป็น
ไฟล์ pdf ทำให้นักเรียนสำมำรถทีจ่ ะส่งงำนครูหรือส่งข้อมูลต่ำงๆ ให้ต่อกันได้ง่ำย
โดยไม่ต้องพึ่งพำเครื่องสแกน
App กำรถ่ำยโอนไฟล์ที่ช่วยให้กำรจัดเก็บดูและจัดกำรไฟล์งำนต่ำงและยังมี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรไฟล์ได้หลำหลำย ทั้งนี้ในกำร ถ่ำยโอนไฟล์ จำกเครื่อง
หนึ่ง ไปยังอีกอุปกรณ์ทั้งสองจะต้องมีกำรติดตั้ง App นี้
App สำหรับทำกำรสอนเรื่องรำวต่ำงๆบน iPad โดยใช้เครื่องมือชนิดต่ำงๆเช่น
ปำกกำ, เลเซอร์, รูปภำพและวิดีโอ ฯลฯ และยังสำมำรถบันทึกบทเรียนเป็น VDO
เอำไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่ำงๆ
App สำหรับถ่ำยเอกสำร ใบงำน หรือหนังสือเพื่อ scan ให้เป็นไฟล์รูปภำพ
เหมือนกับ scan ด้วย scanner
App สร้ำงหนังสือกำร์ตูนด้วยรูปภำพ พร้อมใส่เอฟเฟคต่ำงๆอย่ำงง่ำยๆ เหมำะ
สำหรับสร้ำงงำนนำเสนอในวิชำภำษำศำสตร์
App สร้ำงภำพยนตร์ stop motion animation อย่ำงง่ำยๆ

31

Wiki Links

App สำหรับกำรค้นหำข้อมูลต่ำงๆ ทำงำนลักษณะคล้ำยกับ google

Free

32

Wolfram Alpha

App ค้นหำข้อมูลเชิงสถิติ, คณิตศำสตร์, วิทยำศำสตร์, ดำรำศำสตร์ และอื่นๆ อีก

2.99

33

eClicker Presenter

มำกมำยด้วยกำรใส่คำหลักที่ต้องกำรค้นหำหรือจะใส่ สมกำรทำงคณิตศำสตร์ก็ได้
App สำหรับควบคุมเครื่อง iPad ที่ลง App ตัวนี้เอำไว้ ซึ่งทำให้สำมำรถรู้ได้ว่ำ
เครื่องแต่ละเครื่องกำลังทำอะไรอยู่ และสำมำรถออกข้อสอบและให้เครื่องลูกข่ำยทำ
ข้อสอบได้ ผู้พรีเซนท์ สำมำรถสร้ำงแบบทดสอบเลือกตอบ ถูกไม่เห็น/ผิด เห็นด้วย/
ด้วย แทรกรูปภำพในคำถำม ดูผลกำรตอบคำถำมของผู้ฟังในหน้ำจอ

Free

Free
Free
Free
3.99
1.99
2.99
6.99
4.99
2.99

14.99
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Tool Application สาหรับนักเรียน
No.
1

Icon

App Name
eClicker Audience

Description
App เครื่องลูกข่ำยสำหรับเชื่อมต่อกับ eClicker Presenter สำหรับเครื่องของ

Price
Free

นักเรียน โดยนักเรียนสำมำรถที่จะแสดงว่ำคิดเห็นและสำมำรถที่จะเขียนคอมเม้นได้

2

Mathway

App เกี่ยวกับกำรคำนวณต่ำงๆ เช่น จำนวนบวก ลบ คูณ หำร เศษส่วนไปจนถึง

Free

3

Edmodo

Free

4

Pages

สแควร์รูท สำมำรถนำไปใช้ได้ทุกชั้นเรียน และสำมำรถพิมพ์อธิบำยหรือโน็ตต่ำงๆ
เข้ำไปด้วย
App รูปแบบกำรใช้งำนคล้ำยเฟสบุค ครูสำมำรถโพสข้อควำม สร้ำงแบบทดสอบ
สั่งงำน แจ้งเกรด แชร์ไฟล์กับนักเรียนได้
App สำหรับกำรทำเอกสำรในรูปแบบที่คล้ำยคลึงกับ Microsoft Word

5

Keynote

6

Numbers

7

iMovie

8

BigMind Pro

9

Longdo Dict HD

10

Evernote

11

Google Drive

12

PDF Master

13

Prezi

14

Toontastic

15

iPhoto

16

App สำหรับสร้ำงไฟล์นำเสนอ ในรูปแบบที่คล้ำยคลึงกับ Microsoft
PowerPoint
App สำหรับทำข้อมูลตำรำงในรูปแบบที่คล้ำยคลึงกับ Microsoft Excel
สำมำรถใช้สูตรคำนวณต่ำงๆ และยังสำมำรถสร้ำงแผนภูมิชนิดต่ำงๆได้ด้วย
App สำหรับตัดต่อวิดีโอ ซึ่งสำมำรถสร้ำงภำพยนตร์สั้น, ตัวอย่ำงภำพยนตร์ โดยมี
เอฟเฟคที่สวยงำม
App สำหรับสร้ำงผังมโนทัศน์

App สำหรับแปลภำษำของเว็บ บริกำรค้นหำคำและร่วมสร้ำงพจนำนุกรมไทย
longdo dict สำหรับอุปกรณ์ ipad บริกำร longdo dict มีกำรใช้งำนข้อมูล
จำกแหล่งข้อมูลฟรีหลำยแหล่ง และเปิดให้ผู้ใช้ร่วมกันสร้ำงเนื้อหำ โดยกำรส่งคำ
ใหม่ๆ เข้ำมำในระบบด้วย
App สร้ำงและจัดกำร note ได้หลำยรูปแบบ ทั้งกำรแทรกรูปภำพ, เสียง และ
กำรแนบข้อมูล metadata ต่ำงๆ เช่น Tags, Location เป็นต้น โน้ตใน App
นี้จะสำมำรถเปิดดูได้ทุกอุปกรณ์ไม่จำกัด Platform
App ใช้งำน Drive เสมือนผ่ำน Cloud service ของ Google ที่ทำให้ไม่ต้อง
เซฟงำนลง flash drive อีกต่อไป ใน Google Drive ยังมี Google Docs ซึ่ง
ช่วยให้สำมำรถแก้ไขเอกสำรร่วมกับผู้อนื่ ได้พร้อมๆกัน
App เขียน, พิมพ์, และ highlight ข้อควำมในไฟล์ PDF ได้

9.99
9.99
9.99
4.99
4.99
Free

Free
Free
Free

App นำเสนอ Prezi ที่สร้ำงจำก prezi.com บน iPad และ Apple TV เป็น
งำนนำเสนอที่รวบรวม idea ทั้งหมดไว้ในพื้นที่สำหรับทำงำนเพียงแผ่นเดียว
App สร้ำงภำพยนตร์ animation อย่ำงง่ำยๆ

Free

4.99

Garageband

App ตกแต่งรูปภำพ จัดกำรอัลบั้มรูปภำพ สร้ำงวิดีโอนำเสนอในรูปแบบ
slideshow
App แต่งเพลงด้วยเครื่องดนตรีเสมือนต่ำงๆ อย่ำงง่ำยๆ

Free

17

Google Map

App แสดงข้อมูลเชิงภูมิศำสตร์จำก Google

Free

18

YouTube

App เปิดวิดีโอจำก YouTube.com

Free

19

Manga FX Camera

App สร้ำงภำพในรูปแบบกำร์ตูนได้อย่ำงรวดเร็ว เหมำะสำหรับกำรฝึกสร้ำง

Free

ประโยคจำกภำพ

Free
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No.
20

Icon

App Name
iBooks

21

iTune U

22

Podcast

Description
App แอพชั้นหนังสือ สำมำรถซื้อหนังสือจำก store ได้ ใช้เปิดหนังสือจำก
iBooks Author ได้
App สำหรับกำรหำ App music, video บนอินเตอร์เน็ต สำหรับ อุปกรณ์ของ
Apple เท่ำนั้น
App เป็นวิธีที่ง่ำยที่สุดที่จะค้นหำสมัครและเล่นพอดคำสต์ที่คุณชื่นชอบเสียงวิดีโอ
จำกแค็ตตำล็อก Podcasts และพอดคำสต์เล่นที่นิยมมำกที่สุดจัดตำมหัวข้อที่มี

Price
Free
Free
Free

23

Dropbox

24

Story Creator

25

Action Movie FX

26

USB Flash Drive
& File Transfer

27

WorldScan HD

28

Explain Everything

29

DocScanner Pro

30

Comic Life

31

Puppet Pal

สถำนีใหม่ทั้งหมด
App สำหรับฝำกไฟล์หรือเอกสำรต่ำงๆ เหมำะสำหรับให้นกั เรียนส่งกำรบ้ำนทีท่ ำ
มำจำกไฟล์ตำ่ งๆ
App สร้ำงหนังสือภำพพร้อมบันทึกเสียงอ่ำนในรูปแบบ Karaoke เหมำะสำหรับ
ใช้กับวิชำภำษำศำสตร์ โดยให้นักเรียนสร้ำงหนังสือด้วยตัวเอง
App สำหรับตัดต่อวิดีโอ ซึ่งสำมำรถสร้ำงภำพยนตร์สั้น, ตัวอย่ำงภำพยนตร์ โดยมี
เอฟเฟคแอ็คชั่นได้หลำกหลำย
App กำรถ่ำยโอนไฟล์ที่ช่วยให้กำรจัดเก็บดูและจัดกำรไฟล์งำนต่ำงและยังมี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรไฟล์ได้หลำหลำยและทั้งนี้ในกำร ถ่ำยโอนไฟล์ จำก
เครื่องหนึ่ง ไปยังอีกอุปกรณ์ทั้งสองจะต้องมีกำรติดตั้ง App นี้
App เป็นโปรแกรมสแกนเอกสำรโดยใช้วิธีกำรถ่ำยรูปซึ่งไฟล์ที่ได้ออกมำนั้นจะเป็น
ไฟล์ pdf ทำให้นักเรียนสำมำรถทีจ่ ะส่งงำนครูหรือส่งข้อมูลต่ำงๆให้ต่อกันได้ง่ำย
โดยไม่ต้องพึ่งพำเครื่องสแกน
App สำหรับทำกำรสอนเรื่องรำวต่ำงๆบน iPad โดยใช้เครื่องมือชนิดต่ำงๆเช่น
ปำกกำ, เลเซอร์, รูปภำพและวิดีโอ ฯลฯ และยังสำมำรถบันทึกบทเรียนเป็น VDO
เอำไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่ำงๆ
App สำหรับถ่ำยเอกสำร ใบงำน หรือหนังสือเพื่อ scan ให้เป็นไฟล์รูปภำพ
เหมือนกับ scan ด้วย scanner
App สร้ำงหนังสือกำร์ตูนด้วยรูปภำพ พร้อมใส่เอฟเฟคต่ำงๆอย่ำงง่ำยๆ เหมำะ
สำหรับสร้ำงงำนนำเสนอในวิชำภำษำศำสตร์
App สร้ำงภำพยนตร์ stop motion animation อย่ำงง่ำยๆ

32

Wiki Links

App สำหรับกำรค้นหำข้อมูลต่ำงๆ ทำงำนลักษณะคล้ำยกับ google

Free

33

Wolfram Alpha

App ค้นหำข้อมูลเชิงสถิติ, คณิตศำสตร์, วิทยำศำสตร์, ดำรำศำสตร์ และอื่นๆอีก

2.99

มำกมำยด้วยกำรใส่คำหลักที่ต้องกำรค้นหำหรือจะใส่ สมกำรทำงคณิตศำสตร์ก็ได้

Free
Free
Free
1.99
3.99
2.99
6.99
4.99
2.99
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Content Application สาระคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ป4.
No.
1

Icon

App Name
Geoboard, by The
Math Learning Center

Description
App เป็นเครื่องมือสำหรับกำรสำรวจควำมหลำกหลำยของหัวข้อทำงคณิตศำสตร์ที่
นำมำใช้ในกำรเรียนระดับประถมศึกษำและกลำง กำรเรียน ยืด วง รอบ เพื่อสร้ำง
ส่วนของเส้น และ รูปหลำยเหลีย่ ม และทำให้ กำรค้นหำเกีย่ วกับ ปริมำท พื้นที่ มุม
ที่ สอดคล้องกัน เศษส่วน และอื่น ๆ
App คณิตศำสตร์แบบไดนำมิกสำหรับทุกระดับกำรศึกษำที่รวบรวมรูปทรง
เรขำคณิตพีชคณิตสเปรดชีตกรำฟสถิติและแคลคูลัสง่ำยต่อกำรใช้งำนและเรียนรู้
แบบโต้ตอบกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลที่สร้ำงขึ้นอีกด้วย
App เกี่ยวกับกำรหำจำนวนเศษส่วนและนอกจำกนี้ยังมีโหมดกำรทดสอบในกำรที่
ผู้ใช้จะถูกถำมคำถำม 10 ข้อเมื่อกำรทดสอบเสร็จสมบูรณ์
App มำในรูปแบบ กำรบวก, ลบ, คูณหำรและชุดผสมมีหกระดับของควำมยำกต่อ
กำรคำนวณทำงคณิตศำสตร์ และมี 24 ชุดเพิ่มเติมสำหรับกำรฝึกชุดควำมเป็นจริง
ทำงคณิตศำสตร์โดยเฉพำะนอกจำกนี้ตงั้ แต่รูปแบบที่ 1-24 จะเป็นแบบสุ่มลำดับ
และรูปแบบกำรนำเสนอแบบน่ำรักมีเสียงและภำพเคลื่อนไหวอีกด้วย
App ทักษะกำรมีสว่ นร่วม : กำรช่วยให้เด็กเชื่อมต่อกับแนวควำมคิดของนำฬิกำ
ดิจิตอลและอนำล็อก อนำล็อกหรือนำฬิกำดิจิตอลโดยใช้ท่ำทำงที่เรียบง่ำยและ
สังเกตผลบนนำฬิกำอื่น ๆบรรยำยควำมต้องกำรในกำรช่วยให้เด็กได้มีควำมเข้ำใจ
พื้นฐำนของตัวเลขที่เด็ดเดี่ยวใช้นำฬิกำติ๊กต็อก

2

GeoGebra

3

Fractions

4

FlashToPass Free
Math Flash Cards

5

Tick Tock Clock Learn How to Tell
Time Using Digital and
Analog Clock with
Roman and Arabic
Numerals
Mencal: Mental
App เกี่ยวกับคณิตศำสตร์ ซึ่งเหมำะสำหรับทุกวัยและทุกระดับชั้น ใช้งำนง่ำย
Arithmetic Training,
Improve Your Skills In
Math
Geometry-Calculator App นี้เป็นเครื่องมือช่วยในกำรคำนวณรูปทรงเรขำคณิตโดยมีกับอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่

6

7

Price
Free

Free
0.99
Free

2.99

1.99

0.99

8

Math Island

9

Where's My Water?

10

Motion Math: Wings

11
12

MathTAppers:
ClockMaster
Reading The Ruler

เรียบง่ำยจะช่วยให้คุณทำงำนได้ง่ำยขึ้นและเร็วขึ้นและยังสำมำรถสำมำรถคำนวณ
เรขำคณิต 2D และ 3D
App กำรคำนวณจำนวนคณิตศำสตร์พื้นฐำนเหมำะแก่เด็กอำยุไม่เกิน 12 ขวบ ซึ่ง
มีอยู่ทั้งหมด 5 ระดับ
App เป็นเกมส์กำรเล่นโดยกำรออกแบบทำงเดินของน้ำจำกต้นทำงให้ไปยัง
ปลำยทำงให้สำเร็จ ซึ่งตัวเกมส์นี้สำมำรถที่จะประยุคไปใช้สอนเกี่ยวกับวิชำ
วิทยำศำสตร์ได้ หรืออำจจะประยุคไปใช้กับวิชำคณิตศำสตร์ก็ได้
App สำหรับฝึกทักษะทำงด้ำนคณิตศำสตร์คิดเลขเร็ว จำนวน บวก ลบ คูณ หำร
ในรูปแบบเกมส์
App สำหรับสอนเกี่ยวกับเรื่องของกำรดูเวลำและสำมำรถกำหนดเวลำให้นกั เรียน
สำมำรถตอบเวลำที่ครูตั่งไว้ว่ำเป็นเวลำเท่ำไร
App กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรวัดของวิชำคณิตศำสตร์

13

Math Whole

App ที่สอนเกี่ยวกับกำรบวกลบคูณหำรเศษส่วน ซึ่งผู้เรียนสำมำรถที่จะทำข้อสอบ

0.99

14

Oh No Fractions! Curious Hat Lab
Mathway

แล้วส่งไปยังครูผู้สอนได้
App เกี่ยวกับกำรคำนวณเรื่องของเศษส่วนสำมำรถตั้งโจทย์ได้เอง

Free

App เกี่ยวกับกำรคำนวณต่ำงๆเช่น จำนวนบวก ลบ คูณ หำร เศษส่วนไปจนถึง

Free

15

สแควร์รูท สำมำรถนำไปใช้ได้ทุกชั้นเรียน และสำมำรถพิมพ์อธิบำยหรือโน็ตต่ำงๆ

Free
0.99
Free
Free
Free
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No.

Icon

App Name

Description

Price

เข้ำไปด้วย

16

Fraction Circles

App เกี่ยวกับกำรหำพื้นที่สำมเหลีย่ มสี่เหลี่ยมวงกลมและหำเศษส่วนโดยมำใน

Free

17

Fraction Poker

รูปแบบเกมส์
App กำรเรียนรู้เกี่ยวกำรคำนวณเศษส่วน มำในรูปแบบเกมส์

Free

18

Triangle Solver

App เกี่ยวกับกำรหำพื้นที่มุมต่ำงๆ

Free

19

Math Fraction

App ที่สอนเกี่ยวกับกำรคิดเลขเศษส่วน ซึ่งผู้เรียนสำมำรถที่จะทำข้อสอบออก

0.99

20

Numbers

มำแล้วส่งเมลล์ไปยังครูผู้สอนได้
App เป็นแอปพลิเคชั่นกระดำษคำนวณนวัตกรรมใหม่ที่สุดเท่ำที่เคยออกแบบมำ
สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สร้ำงขึ้นมำตั้งแต่ต้นสำหรับ iPad ทำให้สร้ำงกระดำษ
คำนวณที่น่ำสนใจในไม่กี่นำทีด้วยตำรำง แผนภูมิ รูปภำพ และกรำฟิกโดยเพียงใช้แค่
นิ้วมือของคุณ เลือกจำกฟังก์ชั่นที่ง่ำยต่อกำรใช้มำกกว่ำ 250 ฟังก์ชั่น ป้อนข้อมูล
และทดลองผลลัพธ์ด้วยแถบเลื่อน แถบเปลี่ยนค่ำ เมนูป็อปอัป และแป้นพิมพ์
อัจฉริยะ Numbers ทำงำนกับ iCloud ทำให้กระดำษคำนวณของคุณบน
อุปกรณ์ทั้งหมดของคุณล่ำสุดอยู่เสมออย่ำงอัตโนมัติ

9.99
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Content Application สาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ป4.
No.
1

Icon

App Name
Earth 101

Description
App แสดงโลกทำงภูมิศำสตร์และแผนที่ทำงกำรเมืองมีมำกกว่ำ 1,100 วัตถุทำง
ภูมิศำสตรและมำกกว่ำ 250 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโดยมีคำอธิบำยแบบสั้นๆ และ

2

Barefoot World Atlas

3

KidsDental

4

Dental Decide

5

Ear Nose Throat
Decide

6

Eye Decide

7

Foot Decide

8

Hand Decide

9

Heart Decide

เต็มรูปแบบของวัตถุต่ำงๆ หรือจุดสำคัญพื้นผิวโลกมีกำรควบคุมที่ใช้งำนง่ำยสำมำรถ
ซูมได้ถึง 15x และค้นหำสถำนที่แบบด่วนได้และยังบอกสภำพอำกำศทั่วโลกได้ด้วย
แม้จะไม่มีกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ยังสำมำรถใช้ได้ (ยกเว้นสำหรับสภำพอำกำศ
และข้อมูลเพิ่มเติมจำกวิกพิ ีเดีย(
App สำหรับกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงบนโลกโดยนำเสนอในรูปแบบ 3 มิติที่สวยงำมโดย
สำรวจ ทวีป ของโลก มหำสมุทร กำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม พบปะผู้คน ที่
แตกต่ำงกัน ทัว่ โลกและ หำข้อมูลเกีย่ วกับ วิถีชีวิตของพวก พบ สัตว์ป่ำ ที่นำ่ ตืน่ ตำ
ตื่นใจ , สถำนที่สำคัญ ค้นพบ ลักษณะทำงธรรมชำติ และ อำคำรที่มีชื่อเสียง
App เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของฟัน ซึ่งมำในรูปแบบ 3D และยังสำมำรถบันทึกกำร
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดโี อได้ด้วยเพื่อนำมำดูพัฒนำกำรของกำรรักษำ
สุขภำพฟันและสำมำรถหมุน 360 องศำ ด้วย ซูม เต็มรูปแบบ ของ ขำกรรไกรและ
ฟัน
App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของฟัน ซึ่งมำในรูปแบบ 3D และยัง
สำมำรถบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อนำมำดู
พัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพฟัน
App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของ หูคอจมูก ซึ่งมำในรูปแบบ 3D และ
ยังสำมำรถบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดโี อได้ด้วยเพือ่ นำมำดู
พัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพ หูคอจมูก
App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของ ดวงตำ ซึ่งมำในรูปแบบ 3D และยัง
สำมำรถบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อนำมำดู
พัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพ ดวงตำ
App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของ เท้ำ ซึ่งมำในรูปแบบ 3D และยัง
สำมำรถบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อนำมำดู
พัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพ เท้ำ
App วิทยำศำสตร์: เกี่ยวกับกำยวิภำคมือเงื่อนไขปฏิบัติที่ดีที่สุดโซลูชั่นและช่วยให้
คุณค้นหำผู้เชี่ยวชำญ
App วิทยำศำสตร์: กำรศึกษำผู้ป่วยสำหรับผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรดูแลสุขภำพอนำมัย

10

Knee Decide

App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของ กำยวิภำคเข่ำ ซึ่งมำในรูปแบบ 3D

Price
1.99

4.99

Free

Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free

11

Shoulder Decide

12

Spine Decide

13

Focus on Plant

และยังสำมำรถบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดโี อได้ด้วยเพือ่ นำมำดู
พัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพ กำยวิภำคเข่ำ
App วิทยำศำสตร์เครื่องมือกำรเรียนรู้ กำรดูแลสุขภำพ ไหล่ : ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรดูแลสุขภำพทีจ่ ะสอนได้อย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
App วิทยำศำสตร์เครื่องมือกำรเรียนรู้ กำรดูแลสุขภำพ : กระดูกสันหลัง ซึ่งช่วยให้
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรดูแลสุขภำพทีจ่ ะสอนได้อย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล
App อธิบำยส่วนประกอบต่ำงๆของพืช ถึงระดับเซล

14

Parts of a Plant

App อธิบำยส่วนต่ำงๆ โดยเกีย่ วข้องกับหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนสำมำรถได้เรียนรู้ถึงส่วน

0.99

ต่ำงๆ ของพืช
App อธิบำยโครงสร้ำงของพืชโดยรวม

Free

15

Biology - Plant
handbook Free

Free
Free
4.99
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No.
16
17

18

Icon

App Name
Basic Science Quiz
Exploriments: Light Optics Ray Diagrams
for Concave and
Convex Mirrors and
Lenses
Solar System For Kids

Description
App สำหรับทำข้อสอบเกี่ยวกับพืช โดยจะมีสรุปผลคะแนนให้ดว้ ย

Price
0.99

App ที่สอนเกี่ยวกับกำรสะท้อนของแสงมำยังเลนส์ และกำรหักเหของแสง

1.99

App ที่สอนเกี่ยวกับระบบสุริยะ โดยจะมีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่ำง โลกและ

0.99

19

Solar Walk

20

Solar System Quiz

21

Leafsnap

ดวงดำวอื่นๆ
App สำหรับสอนเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวำล โดยที่ตัวApp. สำมำรถที่จะเลือกได้
ว่ำจะศึกษำเกีย่ วกับดำวดวงไหนในระบบสุริยะจักรวำล อีกทั้งยังสำมำรถที่จะกำหนด
ช่วงเวลำวันเดือนปี ได้อีกด้วย
App สำหรับสอนเกี่ยวกับระบบสุริยะโดยตัว App จะมีแบบทดสอบให้ทำ และจะ
มีสรุปผลกำรทดสอบเกี่ยวกับควำมรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะด้วย
App กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรดำรงชีวิตของพืช

22

HudsonAlpha iCell

App กำรเรียนรู้เกี่ยวกับเซล

Free

23

Khan Academy

App ที่สอนเกี่ยวกับระบบสุริยะ โดยจะมีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่ำง โลกและ

Free

24

A Life Cycle App

ดวงดำวอื่นๆ โดยมำในรูปแบบวีดีโอ
App เกี่ยวกับวงจรของพืชและสัตว์ และกำรกำเนิดกำรเปลี่ยนแปลง

0.99

25

Earth Science Reading App เกี่ยวกับวงจรของพืชและสัตว์ และกำรกำเนิดกำรเปลี่ยนแปลงโลกและแสดง
พื้นชั้นโลก
Comprehension for
First Grade and
Second Grade

2.99
1.99
Free

2.99
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Content Application สาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ป4.
No.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11

Icon

App Name
Phonics Tic-Tac-Toe
Interactive Game
Strawberry Shortcake
Berry Best Friends
Gorilla Band 3D story
book with music Wasabi Productions
Complete The
Sentence For Kids

Millie's Book of Tricks
and Treats
Word Head
Grimm's Hansel and
Gretel ~ 3D Interactive
Pop-up Book
Grimm's Puss in Boots
~ 3D Interactive Popup Book
Grimm's Rapunzel ~
3D Interactive Pop-up
Book
Grimm's Sleeping
Beauty ~ 3D
Interactive Pop-up
Book
Mythical Creatures

12

Rinky Dinky Rhyme
Book

13

Ten Giggly Gorillas
story book for
children - Wasabi
Productions
Words of Wonder

14

Description
App ทักษะสร้ำงทักษะกำรใช้ภำษำอย่ำงรวดเร็ว แบบโต้ตอบสำรวจเสียงสระ :
พยำงค์
App หนังสือเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศโดยมีกำรนำเสนอผ่ำนตัวกำร์ตูน
น่ำรักๆ
App กำรเรียนรู้กำรอ่ำนกำรฟังเสียงกำรออกเสียงภำษำต่ำงประเทศโดยออกมำใน
รูปแบบกำร์ตูนและเสียงดนตรีและสำมำรถเรียนรู้จักเครื่องดนตรีอีกด้วย

App ที่มำในรูปแบบเกมสำหรับเด็กๆทีพ่ วกเขำจะต้องเลือกคำที่ถกู ต้องให้เสร็จ
สมบูรณ์ทุกประโยค กว่ำ 1,000 ประโยค ซึ่งกำรทดสอบ ควำมรู้ ไวยำกรณ์ ของ
เด็กของ เอกพจน์พหูพจน์/ participles องศำ ของกำรเปรียบเทียบ คำคุณศัพท์
คำกริยำ และอื่นๆ ที่สมบูรณ์แบบสำหรับ กลุ่มอำยุ 7-13 ปี เกมคือควำมสนุก ที่จะ
เล่นกับ จระเข้ น่ำรักเป็น อักษรกลำง เต้นรำ กับคำตอบ ที่ถกู ต้อง ทุก และทำให้
ใบหน้ำ ตลก กับคำตอบ ไม่ถูกต้อง ทุก เพื่อล้ำง ระดับเด็กมี ที่จะตอบ ได้อย่ำงน้อย
7 จำก 10 คำถำม ได้อย่ำงถูกต้อง
App เกี่ยวกับกำรอ่ำนเรื่องเล่ำสนุกๆมำในรูปแบบภำษำอังกฤษซึ่งในกำรอ่ำนแต่ละ
ครั้งเนื้อเรื่องจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่ซ้ำกันและยังมี่ภำพประกอบที่น่ำสนใจ
App เกมส์ค้นหำคำศัพท์ในรูปแบบของเกมส์คิวบิค ซึ่งเมื่อนักเรียนเล่นนักเรียนจะมี
ควำมต้องกำรที่จะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เพื่อจะแข่งขันกับเพื่อน
Books นิทำน จินตนำกำรอุดมด้วยกริมม์ :Hansel & Gretel

Books นิทำน: แมวตัวหนำและเขีย้ วลำกดินอยู่ในรองเท้ำบู๊ตในกำรผจญภัยทีน่ ่ำ

Price
Free
Free
Free
Free

0.99
Free
3.99
3.99

ตื่นเต้นของเขำในขณะที่เขำพยำยำมทีจ่ ะทำให้โชคลำภของเจ้ำนำยของเขำล่ำสุดใน
ชุดที่ได้รับรำงวัลจำกเทพนิยำยกริมม์

Books นิทำนจินตนำกำรที่อุดมไปด้วยที่ได้รับรำงวัลของกริมม์ : Rapunzel จำก
StoryToys

3.99

Books นิทำน: จินตนำกำรขลังของเจ้ำหญิงและนำงฟ้ำกับเจ้ำหญิงนิทรำคลำสสิก
เทพนิยำยกริมม์, ล่ำสุดในซีรีย์ที่ได้รับรำงวัลจำกเทพนิยำยกริมม์

3.99

App เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ในตำนำนและสิ่งมีชีวิต, มอนสเตอร์ ซึ่งมีรำยละเอียดอย่ำง

0.99

ครบถ้วน มำในรูปแบบภำษำอังกฤษสำมำรกนำมำช่วยในกำรเรียนได้ทุกระดับชั้น
App นิทำนสอนนิทำนเรื่องรำมต่ำงๆ มีปุ่มอ่ำนเรื่องรำวให้เอง : มีปุ่มเล่นที่จะ
ตัดสินใจตำม สำมำรถปิด multi touch สำหรับเด็กเล็ก มี สติกเกอร์ที่จะปรับ
ขนำดโดยอัตโนมัติ
App นิทำนสำหรับกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจและทักษะกำรฟัง : กำรมีส่วนร่วม และ
เสียง

App เกมส์เรียงศัพท์ภำษำอังกฤษ ซึ่งเมื่อเรำเลือกคำศัพท์ได้ถูกต้องตัวอักษรก็จะ
หำยไป ซึ่งตัว App ตัวนี้จะช่วยให้นักเรียนพยำยำมทีจ่ ะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เพื่อ

1.99
2.99

Free
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No.

Icon

App Name

Description

Price

App เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของฟัน ซึ่งมำในรูปแบบ 3D และยังสำมำรถบันทึกกำร

Free

จะแข่งขันกับเพือ่ นๆ ในชั้นเรียน

15

KidsDental

เปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดโี อได้ด้วยเพื่อนำมำดูพัฒนำกำรของกำรรักษำ
สุขภำพฟันและสำมำรถหมุน 360 องศำ ด้วย ซูม เต็มรูปแบบ ของ ขำกรรไกรและ
ฟัน
App ทักษะโดยจำลองทำหน้ำที่เป็นทนำยควำม : เพื่อช่วยว่ำควำมให้ลูกควำม
เลือกว่ำควำมในกรณีต่ำงๆ ระหว่ำงว่ำควำมมีกำรเสริมทักษะโต้ตอบกับตัวละครฝ่ำย
ตรงข้ำมได้ มีกำรโต้ตอบสืบสวนสอบควำมจำกพยำน และฝ่ำยตรงข้ำม สำมำรถเพื่อ
ปลดล๊อคในกำรเพิ่มทักษะต่ำงๆ ได้ทักษะกำรคิด และกำรออกแบบ ทีพกั ที่ทำงำน
เพื่อเล่นในระดับต่อไป
App ฝึกเกี่ยวกับคำศัพท์ภำษำอังกฤษพื้นฐำนทั่วไป

16

Devil's Attorney

17
18

abc PocketPhonics
Lite
Firefly Pix Lite

19

Kids Picture Dictionary App ฝึกอ่ำนเกี่ยวกับคำศัพท์ภำษำอังกฤษพื้นฐำนทั่วไปโดยมีรูปภำพประกอบ

Free

20

Baby Flash Cards

App ฝึกอ่ำนเกี่ยวกับคำศัพท์ภำษำอังกฤษพื้นฐำนทั่วไปโดยมีรูปภำพประกอบและ

Free

ABC Sight Words
Writing Free Lite HD
ABC Learning Pad
Game HD Free Lite
Daily Speaking English

มีหลำยหมวดหมู่ให้เลือก
App ฝึกอ่ำนเกี่ยวกับคำศัพท์ภำษำอังกฤษพื้นฐำนทั่วไปโดยมีรูปภำพประกอบและ
มีหลำยหมวดหมู่ให้เลือก
App ฝึกอ่ำนเกี่ยวกับคำศัพท์ภำษำอังกฤษพื้นฐำนทั่วไปโดยมีรูปภำพประกอบและ
มีหลำยหมวดหมู่ให้เลือก อ่ำนตัวอักษร กำรนับจำนวนตัวเลขเป็นภำษำอังกฤษ
App ฝึกฟังและพูดตำมสำมำรถตั้งค่ำให้ช้ำลงหรือเร็วขึ้นตำมเรำต้องกำร

21
22
23
24
25

App ฝึกเกี่ยวกับคำศัพท์ภำษำอังกฤษพื้นฐำนทั่วไป

Abby Phonics - Second App ฝึกฝนทำงด้ำนคำศัพท์และมีหลำยรูปแบบให้เลือกเช่นจับคู่คำศัพท์หรือหำ
คำศัพท์และรูปแบบกำรเติมคำศัพท์
Grade HD Free Lite
ThaiKID EN
App เกมส์ฝึกทักษะกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษสำหรับเด็ก ให้เด็กได้สนุกไปกับกำร

26

Conversations in Daily
Life 2

27

Basic 1,000 Words &
Sentences
(English/Thai)

เรียนรู้ภำษำอังกฤษผ่ำนเกมส์ ฝึกทักษะกำรจดจำคำศัพท์ภำษำอังกฤษที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
App สำหรับฟังเสียงบทสนทนำภำษำอังกฤษ ออกเสียงโดยเจ้ำของภำษำ พร้อมคำ
แปลภำษำไทย โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "สนทนำภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉบับ
กำร์ตูนควำมรู้
App รวม 1,000 คำศัพท์และประโยค (ไทย/อังกฤษ) ภำพประกอบสีสันสดใส
สำมำรถแตะเพื่อฟังเสียงต่ำงๆ ได้

Free

Free
Free

Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
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Content Application สาระคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม1.
No.
1

Icon

App Name
Math Ref Free

Description
App เกี่ยวกับกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กำรคำนวณกรำฟเลขยกกำลังและทศนิยม
กำรทำสมกำรเชิงเส้น
App เกี่ยวกับกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กำรคำนวณกรำฟเลขยกกำลังและทศนิยม
กำรทำสมกำรเชิงเส้น
App กำรคำนวณหำค่ำเรขำคณิตเลขยกกำลังเชิงเส้น

Price
Free

2

MathGraph

3

Sketchpad Explorer

4

App คณิตศำสตร์เอำมำใช้ในหลักสูตรกำรเรียนของจำนวนนับได้และกำรคำนวณ

Free

App เกี่ยวกับกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กำรคำนวณกรำฟเลขยกกำลังและทศนิยม

Free

6

Money Counter
Calculator
Free Graphing
Calculator
Triangle Solver

กำรทำสมกำรเชิงเส้น
App เกี่ยวกับกำรหำพื้นที่มุมต่ำงๆ

Free

7

Count Money !

App คณิตศำสตร์เอำมำใช้ในหลักสูตรกำรเรียนของจำนวนนับได้และกำรคำนวณ

Free

8

App สำมำรถนำมำใช้ได้หลำยรูปแบบ บวก ลบ คูณ หำร หรือ กรำฟ ต่ำงๆ ได้

Free

9

SSAT and ISEE Math
Lite
Math.

Free

10

Math Integers

App ที่เก็บรวบรวม VDO กำรสอนเกีย่ วกับคณิตศำสตร์เอำไว้ โดยครูและนักเรียน
สำมำรถที่จะเรียนรู้เกีย่ วกับจำนวนนับ ได้จำก App ตัวนี้
App สำหรับสอนเกี่ยวกับจำนวนเต็ม โดยจะมีแบบทดสอบให้ทำด้วย และเมื่อทำ

5

11

Math Fraction

12

Quick Math Arithmetic & Times
Tables
Pick-a-Path

13

แล้วสำมำรถทีจ่ ะส่งเป็นเมลล์ให้ครูตรวจสอบได้
App ที่สอนเกี่ยวกับกำรคิดเลขเศษส่วน ซึ่งผู้เรียนสำมำรถที่จะทำข้อสอบออก
มำแล้วส่งเมลล์ไปยังครูผู้สอนได้
App สำหรับฝึกทักษะทำงด้ำนคณิตศำสตร์คิดเลขเร็ว จำนวน บวก ลบ คูณ หำร
ในรูปแบบเกมส์ Quick Math คิดเร็ว

App สำหรับฝึกทักษะทำงด้ำนคณิตศำสตร์คิดเลขเร็ว จำนวน บวก ลบ คูณ หำร
เศษส่วน ในรูปแบบเกมส์

Free
Free

0.99
0.99
1.99
Free
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Content Application สาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม1.
No.
1

App Name
Wind Tunnel

App เรียนรู้เกี่ยวกับแรงและกำรเคลื่อนที่โดยมีภำพประกอบ

Price
1.99

2

Earthlapse

App เรียนรู้เกี่ยวกับบรรยำกำศ

Free

3

Cute Food – Cooking
App for Kids
Biology - Plant
handbook Free
Dinorama

App กำรทำอำหำรและมีผกั ผลไม้ให้เลือกมำกกว่ำ 200 ชนิด ช่วยให้เรียนรู้

1.99

เกี่ยวกับผักผลไม้มีรูปแบบน่ำรักสวยงำม
App อธิบำยโครงสร้ำงของพืชโดยรวม

Free

App มำในรูปแบบเกมสร้ำงสวนสัตว์ไดโนเสำร์เพื่อเพิ่มกำรเรียนรู้วธิ ีกำรจัดกำรเรื่อง

3.99

กำรอ้อมกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นภำยในสวนสัตว์ที่เด็กได้สร้ำงขึ้นมำในเกมจะ
มีรูปแบบกำรเข้ำชมของคนโดยจะมีรูปแบบเสมือนจริงมีกำรเก็บค่ำตั๋วเข้ำชมกำรขำย
อำหำรต่ำงๆและมีกำรจัดซื้อวัถุดิบต่ำงๆด้วย
App กำรเรียนรู้เกี่ยวกับสำรต่ำงๆ

Free

App เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของฟัน ซึ่งมำในรูปแบบ 3D และยังสำมำรถบันทึกกำร

Free

3.99

4
5

6
7

Icon

Elements - Periodic
Table Element Quiz
KidsDental

Description

8

Heart Decide

เปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดโี อได้ด้วยเพื่อนำมำดูพัฒนำกำรของกำรรักษำ
สุขภำพฟันและสำมำรถหมุน 360 องศำ ด้วย กำรซูมเต็มรูปแบบของขำกรรไกร
และฟัน
App กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรทำงำนของหัวใจ

9

Shoulder Decide

App วิทยำศำสตร์เครื่องมือกำรเรียนรู้ กำรดูแลสุขภำพ ไหล่ : ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชำญ Free

10

Spine Decide

11

Eye Decide

12

Foot Decide

13

Knee Decide

14

HudsonAlpha iCell

ด้ำนกำรดูแลสุขภำพทีจ่ ะสอนได้อย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
App วิทยำศำสตร์เครื่องมือกำรเรียนรู้ กำรดูแลสุขภำพ : กระดูกสันหลัง ซึ่งช่วยให้
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรดูแลสุขภำพทีจ่ ะสอนได้อย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล
App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของ ดวงตำ ซึ่งมำในรูปแบบ 3D และยัง
สำมำรถบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อนำมำดู
พัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพ ดวงตำ
App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของ เท้ำ ซึ่งมำในรูปแบบ 3D และยัง
สำมำรถบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อนำมำดู
พัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพ เท้ำ
App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของกำยวิภำคเข่ำ ซึ่งมำในรูปแบบ 3D
และยังสำมำรถบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดโี อได้ด้วยเพือ่ นำมำดู
พัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพกำยวิภำคเข่ำ
App กำรเรียนรู้เกี่ยวกับเซล

15

iCookbook

App วิทยำศำสตร์ :สอนทำอำหำรจำกตำรำวิธกี ำรปรุงอำหำรทุกอย่ำง สำมำรถสั่ง

16

Where's My Water?

17

Mitosis

ด้วยเสียง โดยไม่ต้องสัมผัสหน้ำจอ
App เป็นเกมส์กำรเล่นโดยกำรออกแบบทำงเดินของน้ำจำกต้นทำงให้ไปยัง
ปลำยทำงให้สำเร็จ ซึ่งตัวเกมส์นี้สำมำรถที่จะประยุคไปใช้สอนเกี่ยวกับวิชำ
วิทยำศำสตร์ได้ หรืออำจจะประยุคไปใช้กับวิชำคณิตศำสตร์ก็ได้
App กำรเรียนรู้เกี่ยวกับเซลมีภำพประกอบและอธิบำย(เป็นภำษำอังกฤษ)

18

Focus on Plant

App อธิบำยส่วนประกอบต่ำงๆของพืช ถึงระดับเซล

Free
Free
Free
Free
Free
4.99
0.99
Free
4.99
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No.
19
20
21
22

Icon

App Name
Parts of a Plant
Newton's Cradle:
Physics++
A Life Cycle App

Description

Price
App อธิบำยส่วนต่ำงๆ โดยเกีย่ วข้องกับหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนสำมำรถได้เรียนรู้ถึงส่วน 0.99
ต่ำงๆ ของพืช
App กำรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงำน

Free

App เกี่ยวกับวงจรของพืชและสัตว์ และกำรกำเนิดกำรเปลี่ยนแปลง

0.99

Earth Science Reading App เกี่ยวกับวงจรของพืชและสัตว์ และกำรกำเนิดกำรเปลี่ยนแปลงโลกและแสดง
พื้นชั้นโลก
Comprehension for
First Grade and
Second Grade

2.99
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Content Application สาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม1.
No.
1

Icon

App Name
Complete The
Sentence For Kids

2

Conversations in Daily
Life 1

3

Conversations in Daily
Life 2

4

Dental Decide

5

Ear Nose Throat
Decide

6

Eye Decide

7

Foot Decide

8

LearnEnglish Grammar

9

Learn English with
SpeakingPal
iTooch ENGLISH Grade
5 - LITE
Daily Speaking English

10
11
12
13
14

Description
App ที่มำในรูปแบบเกมสำหรับเด็กๆทีพ่ วกเขำจะต้องเลือกคำที่ถกู ต้องให้เสร็จ
สมบูรณ์ทุกประโยค กว่ำ 1,000 ประโยค ซึ่งกำรทดสอบ ควำมรู้ ไวยำกรณ์ ของ
เด็กของ เอกพจน์พหูพจน์/ participles องศำ ของกำรเปรียบเทียบ คำคุณศัพท์
คำกริยำ และอื่น ๆ ที่สมบูรณ์แบบสำหรับ กลุ่มอำยุ 7-13 ปี เกมคือควำมสนุก ที่
จะเล่นกับ จระเข้ น่ำรักเป็น อักษรกลำง เต้นรำ กับคำตอบ ที่ถูกต้อง ทุก และทำให้
ใบหน้ำ ตลก กับคำตอบ ไม่ถูกต้อง ทุก เพื่อล้ำง ระดับเด็กมี ที่จะตอบ ได้อย่ำงน้อย
7 จำก 10 คำถำม ได้อย่ำงถูกต้อง
App สำหรับฟังเสียงบทสนทนำภำษำอังกฤษ ออกเสียงโดยเจ้ำของภำษำ พร้อมคำ
แปลภำษำไทย โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "สนทนำภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉบับ
กำร์ตูนควำมรู"้ พูดอังกฤษได้ง่ำยๆ ด้วยกำร์ตูน เนื้อหำเข้ำใจง่ำย อ่ำนสบำยตำ มีรูป
ประโยคพร้อมใช้ พบกับคำศัพท์เพิ่มเติม เสริมไวยำกรณ์ที่สำคัญ
App สำหรับฟังเสียงบทสนทนำภำษำอังกฤษ ออกเสียงโดยเจ้ำของภำษำ พร้อมคำ
แปลภำษำไทย โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "สนทนำภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉบับ
กำร์ตูนควำมรู"้ พูดอังกฤษได้ง่ำยๆ ด้วยกำร์ตูน เนื้อหำเข้ำใจง่ำย อ่ำนสบำยตำ มีรูป
ประโยคพร้อมใช้ พบกับคำศัพท์เพิ่มเติม เสริมไวยำกรณ์ที่สำคัญ
App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของฟัน ซึ่งมำในรูปแบบ 3D และยัง
สำมำรถบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อนำมำดู
พัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพฟัน
App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของ หูคอจมูก ซึ่งมำในรูปแบบ 3D และ
ยังสำมำรถบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดโี อได้ด้วยเพือ่ นำมำดู
พัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพ หูคอจมูก
App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของ ดวงตำ ซึ่งมำในรูปแบบ 3D และยัง
สำมำรถบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อนำมำดู
พัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพ ดวงตำ
App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของ เท้ำ ซึ่งมำในรูปแบบ 3D และยัง
สำมำรถบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อนำมำดู
พัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพ เท้ำ
App สำหรับเติมคำหรือเติมไวยำกรณ์ให้ถูกต้อง

App ฝึกพูดภำษำอังกฤษและกำรออกเสียงและกำรเรียนรู้ไวยำกรณ์และคำศัพท์ให้

เหมือนเจ้ำของภำษำ
App ฝึกทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษกำรเติมคำ ไวยำกรณ์ กริยำ คำศัพท์ และกำร
สะกดคำ
App สำหรับฟังเสียงบทสนทนำภำษำอังกฤษพร้อมคำแปล ออกเสียงโดยเจ้ำของ
ภำษำ โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "พูดอังกฤษประจำวัน ใครๆ ก็พูดได้ ง่ำยนิดเดียว"
Quick English Speaking App สำหรับฟังเสียงประโยคและบทสนทนำโดยเจ้ำของภำษำ )Native
Speaker) ฟังและฝึกออกเสียงตำมได้ทันที ใช้ร่วมกับหนังสือ "พูดอังกฤษเป็นเร็ว
ชุดในชีวิตประจำวัน"
StudyChat English App ฝึกทักษะกำรฟังกำรพูดและทำควำมคุ้นเคยกับสถำนกำรณ์จริงใน
ชีวิตประจำวันทั่วไป
Learn Speaking
สำหรับกำรเรียนรู้ไวยำกรณ์และคำศัพท์โดยมำในรูปแบบกำร์ตูน
Listening Game
ฟังเขียน-อ่ำน-พูดภำษำอังกฤษ

App เสียงแบบฝึกหัดสำหรับฝึกทักษะกำรฟัง กำรพูด ออกเสียงโดย-Native
Speaker โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "ฟังเขียน ภำษำอังกฤษ-อ่ำน-พูด-"

Price
Free

Free

Free

Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
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No.
15
16

Icon

App Name
SpeakingPal Plus!
EDO Mobile (EDO-M)

Description
App ฝึกพูดภำษำอังกฤษและกำรออกเสียงและกำรเรียนรู้ไวยำกรณ์และคำศัพท์ให้
เหมือนเจ้ำของภำษำ
App ฝึกพูดภำษำอังกฤษและกำรออกเสียงและกำรเรียนรู้ไวยำกรณ์และคำศัพท์ให้
เหมือนเจ้ำของภำษำ

Price
Free
Free

75

Edutainment Application
No.
1

Icon

Price
App เกี่ยวกับกำรเรียนรู้กระบวนกำรต่ำงของร่ำงกำยมนุษย์ และสำมำรถดูเป็นจุดๆ Free

2

App Name
The Human Body by
Tinybop
Word Search +

Description

3

Letris 3

Free

4

Pizza Fractions 1

App เกี่ยวกับกำรหำคำศัพท์เพื่อที่ทำให้จำนวนตัวอักษรลดลงให้เหลือน้อยที่สดุ และ
สำมำรถเล่น 2 คนเพื่อแข่งขันกันได้
App เกี่ยวกำรหำคำตอบในรูปแบบเศษส่วนคณิตศำสตร์

5

Juggled Free

App เกี่ยวกับกำรแต่คำภำษำอังกฤษ โดยตัว App จะให้ตัวอักษรมำ ให้ผู้เล่น

Free

ที่สนใจได้ด้วยมำในรูปแบบเกมส์
App กำรหำคำศัพท์ภำษำอังกฤษมีหลำยหมวดหมู่ให้เลือกเล่น

Free

Free

6

Division ! !

7

Brain Tuner X

เรียงคำภำษำอังกฤษ
App เกี่ยวกับกำรคำนวณเลขกำรหำรหำตัวเลขคำตอบไปเติมซึ่งจะมีกำรเพิ่มระดับ
ควำมยำกขึ้นไปเรื่อยๆ
App ฝึกทักษะคิดเลขเร็ว มีทั้งกำรบวก ลบ คูณ หำร

8

Elements Puzzle

App เกี่ยวกับกำรเรียนรู้ตำรำงธำตุ

9

Baby Plants Flowers-2 App เกี่ยวกับกำรเจริญเติมโตของพืช

Free

10

HAppy Little Farmer
Lite
GarageBand

App เกมส์กำรปลูกพืช

Free

App เกี่ยวกับดนตรีมีหลำกหลำยรูปแบบ

Free

Group Shot HD Pro Time Shifting Camera
Hi Guess the Oracle

App เกี่ยวกับกำรแต่งภำพได้หลำกหลำยรูปแบบ

Free

App เกี่ยวกับกำรทำยคำปริศนำมำในรูปแบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษมำในรูปแบบ

Free

11
12
13

Free
Free
Free

เกมส์

14

Letterverse

15

Flipside camera

16

PicPlayPost

App เกมกำรต่อสู่กับไดโนเสำมำในรูปแบบกำรกำศัพท์ภำษำอังกฤษเผื่อแข่งกับ
เวลำด้วย
App เกี่ยวกับกำรแต่งภำพได้หลำกหลำยรูปแบบและยังสำมำรถแชร์ไปยังสื่อ
ออนไลน์ได้หลำกหลำยอีกด้วย
App เกี่ยวกับกำรแต่งภำพได้หลำกหลำยรูปแบบและยังสำมำรถแชร์ไปยังสื่อ
ออนไลน์ได้หลำกหลำยอีกด้วย

Free
Free
Free
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การใช้งานแอพพลิเคชั่นใช้ในโครงการ
กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในโครงกำรนำร่องโครงกำรนำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตตำมหลักสูตรแกนกลำง สำมำรถใช้ได้หลำยแบบได้แก่
1. แบบเน้นกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนแบบอิสระ
2. แบบที่ใช้งำนสำหรับกำรทำงำนเป็นกลุ่ม
3. แบบที่ใช้สำหรับกำรวัดและประเมินผล โดยแอพพลิเคชั่นแบ่งออกเป็น
แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนจำแนกเป็นสี่กลุ่ม ดังตำรำงสรุปรำยชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
แอพพลิ เ คชั่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สื่ อ กำรเรี ย นกำรสอน เพื่ อ ให้ ค รู ส ำมำรถน ำไปประยุ ก ต์ แ ละบู ร ณำกำร
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
1. แอพพลิเคชั่น Utility
2. แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์
3. แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์
4. แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ (อังกฤษ)
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ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ตในสถานศึกษาต่อองค์กร
ในสังคมยุคปัจจุบัน ประโยชน์ของกำรใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ตในสถำนศึกษำต่อองค์กร ซึ่งเป็นสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้ (Learning Society) สื่อและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำจะมีบทบำทสำคัญค่อนข้ำงมำกต่อกำรนำมำ
ใช้ในกำรพัฒนำให้เกิดประสิทธิภำพทำงกำรเรียนในสังคมยุคใหม่ สื่อและโปรแกรมประยุกต์ บนเครื่องแท็บเล็ต
จะมีอิทธิพลค่อนข้ำงสูงในศักยภำพกำรปรับใช้ดังกล่ำว ประโยชน์ของกำรใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ตในสถำนศึกษำ
หรือต่อองค์กร ได้แก่
การสนองต่อความเป็นเอกัตบุคคล (Individualization)
คือเป็นสื่อที่สนองต่อควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับควำมต้องกำรทำงกำรเรียนรู้ของรำยบุคคล ซึง่
ควำมเป็นเอกัตภำพนั้นจะมีควำมต้องกำรในกำรติดตำมช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้ใช้บรรลุผลและมี
ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนรู้ตำมที่เขำต้องกำร
การเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างมีความหมาย (Meaningful Interactivity)
ปัจจุบันกำรเรียนรู้ที่กระบวนกำรเรียนต้องมีควำมกระตือรือร้นจำกกำรใช้ระบบข้อมูลสำรสนเทศและ
กำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจำกสภำพทำงบริบทของสังคมโลกที่เป็นจริง บำงครั้งต้องอำศัยกำรจำลอง
สถำนกำรณ์เพื่อกำรเรียนรู้และกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น ซึ่งสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เหล่ำนี้สื่อแท็บเล็ตจะมีศักยภำพ
สูงในกำรช่วยผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ได้
การแบ่งปันประสบการณ์ (Shared Experience)
สื่อแท็บเล็ตจะช่วยให้นักเรียนเกิดกำรแบ่งปันประสบกำรณ์ควำมรู้
ซึ่งกันและกันจำกช่องทำงกำร
สื่อสำรเรียนรู้หลำกหลำยช่องทำง เป็นลักษณะของกำรประยุกต์กำรเรียนรู้ร่วมกันของบุคลในกำรสื่อสำรหรือ
สื่อควำมหมำยที่มีประสิทธิภำพ
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ชัดเจนและยืดหยุ่น (Flexible and Clear Course Design)
ในกำรเรียนรู้จำกสื่อแท็บเล็ตนี้จะมีกำรออกแบบเนื้อหำ หรือหน่วยกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำง หรืออำนวย
ควำมสะดวกให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ และเกิดกำรพัฒนำทำงสติปัญญำ อำรมณ์ควำมรู้สึก ซึ่งกำรสร้ำงหน่วย
กำรเรียนรู้ต้องอยู่บนพื้นฐำนและหลักกำรที่สำมำรถปรับยืดหยุ่นได้ ภำยใต้วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ที่ชัดเจน ซึง่
ตัวอย่ำงหน่วยกำรเรียนรู้ในเชิงเนื้อหำได้แก่กำรเรียนจำก e-Book เป็นต้น
การสะท้อนผลต่อผู้เรียน/ผู้ใช้ได้ดี (Learner Reflection)
สื่อแท็บเล็ตดังกล่ำวจะสำมำรถช่วยสะท้อนผลควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนรู้จำกเนื้อหำที่เรียน ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถปรับปรุงตนเองในกำรเรียนรู้เนื้อหำสำระ และสำมำรถประเมินและประยุกต์เนื้อหำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
การสนองต่อคุณภาพด้านข้อมูลสารสนเทศ (Quality Information)
เนื่องจำกสื่อดังกล่ำวจะมีประสิทธิภำพค่อนข้ำงสูงต่อผู้เรียน หรือผู้ใช้ในกำรเข้ำถึงเนื้อหำสำระของ
ข้อมูลสำรสนเทศที่มีคุณภำพ ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภำพจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนถูกต้องในกำรกำหนดมโนทัศน์ที่ดี
อย่ำงไรก็ตำมกำรได้มำ ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภำพ (Quality) ย่อมต้องอำศัยข้อมูลในเชิงปริมำณ (Quantity) เป็น
องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีกำรจัดเก็บรวบรวมไว้ให้เพียงพอและถูกต้องสมบูรณ์
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ตัวอย่างกรณีศึกษาผลกระทบต่อภาพลักษณ์และผลที่ได้รับจากการใช้งานจริง
บทสรุปจำกกำรศึกษำวิจัยของ Becta ICT Research ซึ่งได้ศึกษำผลกำรใช้แท็บเล็ตพีซีประกอบกำร
เรียนกำรสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษำจำนวน 12 โรงเรียนในประเทศอังกฤษ ช่วงระหว่ำง ค.ศ. 20042005 ซึ่งมีผลกำรศึกษำสำคัญหลำยประกำรที่ควรพิจำรณำ และสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ได้กับบริบทด้ำน
กำรศึกษำของไทย โดยสำมำรถสรุปผลลัพธ์สำคัญจำกกำรศึกษำดังกล่ำวได้ ดังนี้
กำรใช้แท็บเล็ต (Tablet PC) โดยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีแท็บเล็ตพีซีเป็นของตนเองอย่ำงทั่วถึง เป็น
ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เกิดกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิผล โดยพบว่ำกำรใช้แท็บเล็ตพีซีช่วยเพิ่มแรงจูงใจของ
ผู้เรียนและมีผลกระทบในทำงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรียน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรค้นคว้ำและกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้นอกห้องเรียนอย่ำงกว้ำงขวำง รวมทั้งส่งเสริม
กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน
สำหรับในด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนั้นพบว่ำ กำรใช้แท็บเล็ตพีซีนั้นช่วยส่งเสริมให้มี
กำรใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนกำรสอน และส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรหรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี
เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นส่วนประกอบมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมกำรสร้ำงให้เกิดผลสำเร็จดังกล่ำวนั้น ต้องอำศัย
ปัจจัยสนับสนุนและกำรจัดกำรในด้ำนต่ำงๆจำกผู้บริหำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุนให้มีเครือข่ำยสื่อสำร
แบบไร้สำย (Wireless Network) และเครื่องฉำยภำพแบบไร้สำย (Wireless Data Projector) ที่มี
ประสิทธิภำพ เพื่อให้สำมำรถสร้ำงและใช้งำนให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งควรจัดให้มีกำรวำงแผนจัดหำ
ทรัพยำกรมำสนับสนุนอย่ำงเป็นระบบ ซึ่งท้ำยที่สุดจะพบว่ำกำรใช้แท็บเล็ตพีซีนั้น จะสำมำรถสร้ำงให้เกิด
ประโยชน์ ที่ห ลำกหลำยและมี ควำมคุ้ มค่ ำมำกกว่ำ กำรใช้ค อมพิ ว เตอร์เ ดสก์ทอป (Desktop) และ
คอมพิวเตอร์แล็บทอป (Laptop) ประกอบกำรเรียนกำรสอนที่มีใช้งำนกันอยู่ในสถำนศึกษำโดยทั่วไป
กรณีศึกษา ตัวอย่างห้องเรียนที่ประสบความสาเร็จของการใช้แท็บเล็ตกับการเรียนการสอนและวิธีการ
สร้างสรรค์ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ก้าวสู่ห้องเรียนยุค School 3.0 ด้วยสื่อการเรียน-การสอน iPad
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“โครงกำร School 3.0 เป็นหนึ่งในโครงกำรของมูลนิธินวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำ ที่มุ่งส่งเสริมและ
เกื้อหนุนกำรศึกษำโดยใช้นวัตกรรมที่เท่ำทันเหตุกำรณ์ผลวัตรของเทคโนโลยีและสังคม พร้อมๆ กับกำรเปิด
โครงกำรบูรณำกำรกำรเรียน เพื่อเป็นอีกแรงหนุนในกำรเตรียมพร้อมให้เด็กไทย ไม่ใช่แค่ส่งเสริมด้ำนในเชิง
เทคโนโลยี แต่โครงกำรกำรสอนนี้มูลนิธิฯ ต้องกำรเห็นนักเรียนไทย จำเป็นต้องมีหลักสูตรที่เหมำะสมกับควำม
ต้องกำรของโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่เชื่มต่อโลกทั้งใบเข้ำด้วยกัน เพื่อกำรเรียนรู้ง่ำยๆ ด้วยปลำยนิ้วรวมไปถึง
เตรียมพร้อมเด็กๆ ก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนเสรี (AEC)“
ล่ำสุด ในแวดวงกำรศึกษำระดับโลกออกมำนำเสนอแนวคิด “1 เครื่องต่อ 1 คน ” นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับ
กำรเรียนรู้เป็นหลัก ไม่ใช่ในเชิงเทคโนโลยี และนักเรียนจำเป็นต้องมีหลักสูตรที่เหมำะสมกับควำมต้องกำร
ของโลกยุคศตวรรษที่ ที่เชื่อมต่อโลกทั้งใบเข้ำด้วยกัน เหล่ำ นี้จึงกลำยเป็นที่มำของโครงกำร School 3.0 จะ
ช่วยให้กำรเรียนแนว 21 st Century Skill เป็นจริงสำมำรถวัดผลได้ระดับ DNA หรือระดับรำยวิชำรำยบุคคล
(Personalized Learning) โดยเฉพำะห้องเรียนต่ำงๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลียหรือสิงคโปร์ หลัง iPad
เปิดตัวและนำไปใช้กับกำรเรียนกำรสอน พบว่ำทำให้ห้องเรียนของเด็กๆ มีควำมสนุกสนำน เพรำะ iPad เป็น
ทั้งหนังสือเรียน สมุดจดกำรบ้ำน เปียโน ห้องทดลองวิทยำศำสตร์ ห้องชำวนด์แล็บ และเป็นกระดำนชนวน
วิเศษ ที่นอกจำกจะลดภำระกำรสอนของครูแล้ว ยังเชื่อมโยง ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง ได้อย่ำงมหัสจรรย์
จำกกำรที่ทำงโรงเรียนเห็นว่ำ สื่อเทคโนโลยีดิจิตอลสำมำรถช่วยส่งเสริมผู้เรียน โดยเฉพำะกำรรวมเข้ำ
ด้วยกันของสื่อดิจิตอลเทคโนโลยี กับสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ เป็นเรื่องที่น่ำสนใจมำก และสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนักเรียนในยุคนี้ประกอบกับกำรมีอุปกรณ์ iPad เกิดขึ้นและมีคุณสมบัติที่เหมำะสมกับกำรใช้ใน
ห้องเรียน คือเป็นทั้งหนังสือเรียน เป็นสมุดจดกำรบ้ำน เป็นห้องดนตรี เป็นห้องทดลองวิทยำศำสตร์ หรือ
ห้องซำวนด์แล็บในขณะเดียวกันมันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นระบบปิด คือมีระบบล็อคป้องกันสื่อไม่พึงประสงค์ได้
ด้วย ทำงโรงเรียนจึงเปิดรับโครงกำรนี้ เพื่อต้องกำรให้
 เกิดผลดีต่อนักเรียน สำมำรถสร้ำงกำรมีส่วนร่วม และเพิ่มแรงจูงใจ รวมถึงเพิ่มระดับควำมเชื่อมั่น
ทัศนคติ ที่มีต่อกำรเรียนรู้ของเด็กๆ และพฤติกรรมในขณะเดียวกันก็ลดกำรขำดเรียนได้ด้วย
 ส่งเสริมให้นักเรียนได้กำหนดโครงสร้ำงควำมรู้และเรียนรู้ไปพร้อมๆ
กับกำรร่วมกิจกรรมและกำร
พูดคุยในเครือข่ำยที่เด็กๆ สนใจ
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ปรับปรุงเครือข่ำยกำรเรียนระหว่ำงกันในชีวิตจริง ด้วยรูปแบบในห้องเรียนและนอกห้องเรียนผ่ำน
รูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เด็กๆ เข้ำสู่กำรสื่อสำรระดับโลกที่มีผู้เชี่ยวชำญมำกประสบกำรณ์พร้อม
มุมมอง ต่ำงๆ ที่จะช่วยยกระดับกำรเรียนรู้
“ห้องเรียนของเด็กๆ มีควำมสนุกสนำนมำก เพรำะ iPad เป็นทั้งหนังสือเรียน สมุดจดกำรบ้ำน เปียโน
ห้องทดลองวิทยำศำสตร์ ห้องซำวนด์แล็บ และเป็นกระดำนชนวนวิเศำที่นอกจำกจะลดภำระกำรสอนของครู
แล้ว ยังเชื่อมโยง ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง ได้อย่ำงมหัศจรรย์“


สาหรับหรือวิธีการบูรณาการสอนในแนวทางของมูลนิธิฯ

จะนำโมเดล PCT มำใช้ในห้องเรียนในแบบของ รร. มัธยมวัดมกฏกษัตริย์นั้นได้นำแนวบูรณำกำรเรียน
กำร. สอน โดยเน้นไปที่กำรผนวกจำก 3 องค์ประกอบหลัก คือ
Pedagogy หมำยถึง ครูและศิลปะกำรสอน ทั้งนี้เพื่อกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ ทั้งต่อตัวครู และต่อ
นักเรียนมำใช้ Content ซึ่งก็คือ หลักสูตร เนื้อหำ และมำตรฐำนในสำระกำรเรียน
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แนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เก็บจากการวัดผลการเรียนการสอนในห้องเรียน
เพื่อกาหนดนโยบายในสถานศึกษา
วิธีการบูรณการเทคโนโลยีเพือ่ ห้องเรียนยุคใหม่
ทักษะที่จาเป็นแห่งศตวรรษที่ 21

Framework for 21st Century Learning
ในสมัยโบรำณนำนมำแล้ว เรำถูกสอนและตั้งกฎเกณฑ์ กำรเรียนรู้ของเรำ อยู่ที่ กำรอ่ำน กำรเขียน
กำรคำนวณ เป็นหลัก หรือที่เค้ำเรียกกันว่ำ 3)Rs: Reading Writing and Arithmetic) แต่ในปัจจุบัน ทักษะ
3Rs ไม่ได้เพียงพอต่อกำรดำเนินชีวิตอีกต่อไป เรำจำเป็นต้องมีทักษะ เหนือ องค์ควำมรู้หรือครอบองค์ควำมรู้
เพื่อนำองค์ควำมรู้นั้นไปใช้ ซึ่งนักกำรศึกษำบำงท่ำน ก็จะมี 7Cs ได้แก่
1. Critical Thinking & Problem solving คือทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ หมำยควำมว่ำคุณต้องคิด
เข้ำใจ แก้ปัญหำ
2. Creativity & Innovation คือ ทักษะที่เมื่อคุณคิดวิเครำะห์แล้ว คุณต้องสร้ำงสรรค์ได้ หรือสร้ำง
นวัตกรรมใหม่ได้
3. Cross-Cultural understanding คือทักษะที่เน้นควำมเข้ำใจในกลุ่มคนในหลำกหลำยชำติพันธ์
เพรำะเรำเป็นสังคมโลก
4. Collaboration Teamwork & leadership คือทักษะกำรทำงำนเป็นทีม กำรแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น ควำมเป็นผู้นำ คือเนื่องจำกหำกเรำทำงำนคนเดียว จะมีควำมเป็นปัจเจกสูง โตขึ้นเรำจะไม่สำมำรถที่
จะยอมรับคนอื่นได้ ควำมคิดเห็นมีทั้งด้ำนถูกและผิด ไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่มัน 100 เปอร์เซ็นต์ เพรำะฉะนั้น
หำเรำไม่ทำงำนร่วมกันเป็นทีม แล้วเรำจะขำดควำมสำมัคคี ซึ่งเป็นปัญหำหลักของประเทศในขณะนี้
5. Communication information and media literacy คือควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
ควำมสำมำรถในกำรรู้จักข้อมูล ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจสื่อ ซึ่งเป็นสำระที่สำคัญ เพรำะในโลกของ Digital
age ในปัจจุบันข้อมูลข่ำวสำร มีมำกมำย website มีเป็นร้อยพันล้ำนเว็บไซต์ ข้อมูลหลั่งไหลเข้ำมำ สิ่งดี ๆ
จำกคนสร้ำงดี ๆ เกิดขึ้นมำกมำย เช่นเดียวกัน สิ่งไม่ดีจำกคนไม่ดี ก็มีมำกมำย เรำในฐำนะผู้บริโภคข้อมูลอยู่
ตลอดเวลำจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีควำมสำมำรถในกำรรับรู้ข้อมูล สื่อ และกำรสื่อสำรต่อออกไปได้
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6. Computing and ICT literacy คือควำมสำมำรถในยุคของ Digital age เรำต้องใช้เครื่องมือ
เรำต้องมีควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่อง เรำหลีกเหลี่ยงไม่ได้ เทคโนโลยี ที่ช่วยเรำให้สะดวกมำกขึ้น ถ้ำเรำหนีได้
ก็แล้วไป หำกหนีมันไม่ได้เรำก็จำเป็นต้องมีควำมสำมำรถในกำรใช้มัน
7. Career and Life skill คือ ทักษะกำรใช้ชีวิต คือทักษะกำรประกอบอำชีพ แปลตำมตัวอักษรนะ
แต่ในควำมรู้สึกผม มันน่ำจะหมำยถึงทักษะที่เรำจะใช้ชีวิตที่อยู่กับโลกนี้ มองโลกนี้เป็นศูนย์กลำง ไม่ใช่มองตัว
เรำเป็นศูนย์กลำง หมำยถึงควำมรับผิดชอบต่ออำชีพชีวิต และสังคมของเรำ
เรียนรู้อย่างท้าทาย (Challenge-based Learning)
วิธีกำรดำเนินกิจกรรมกำรสอนในห้อง
จำกกำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน ตำมหลักกำรพิจำรณำถึงปัญหำเป็นพื้นฐำนหลักในกำรเรียน
PBL (Problem-Based Learning) (JD Ward, CL Lee, 2004) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
กว้ำงขวำงทั้งในระบบประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ รวมถึงระดับมหำวิทยำลัยด้วย ต่อมำได้มีกำรปรับปรุงโดย
บริษัทแอปเปิ้ล โดยเพิ่มองค์ประกอบหลำย ๆ ประกำรเพื่อปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนใหม่ที่เรียกว่ำ CBL
(Challenge Base Learning) (Apple Inc., 2010) โดยยึดหลักกำรปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนต้อง
เข้ำใจกระบวนกำรทุกขั้นตอนจำก CBL Framework โดยเริ่มจำกแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ ดังแสดงในภำพด้ำนล่ำง

ภำพ โครงสร้ำงของระบบ CBL Framework
หลักกำรของ CBL นั้นมีลักษณะคล้ำยคลึงกับวิธีกำรของ PBL หรือ CPBL (Collaborative Problembased Learning) โดยแนวคิดของ CBL คือให้แนวทำงทั่วไปแก่นักเรียนและให้นักเรียนหำแนวทำงที่ท้ำทำย
ในกำรนำเสนอแนวทำงหรือวิธีกำรที่ใช้แก้ปัญหำโดยใช้เว็บเทคโนโลยีและโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smart Phone
เป็นเครื่องมือสืบค้น
โครงสร้ำงของระบบ CBL Framework นั้นมีอยู่ 0 ขั้นตอนคือ
1) ควำมคิดที่ยิ่งใหญ่ (Big Idea)
2) คำถำมที่เป็นแก่นสำระ (The Essential Question)
3) ควำมท้ำทำย (The Challenge) ประกอบด้วยแนวคำถำม แนวกิจกรรม และแนวทรัพยำกรที่ใช้
4) โซลูชั่น - กำรทำ (Solution - Action)
5) กำรประเมิน (Assessment) พิจำรณำจำกกำรเผยแพร่ตัวอย่ำงของผู้เรียนและกำรสังเกต หรือ
กำรสะท้อนกลับของผู้เรียน
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รำยละเอียดประกอบด้วยแนวคิดหลักในกำรตั้งคำถำมที่เป็นประเด็นสำคัญ ซึ่งเป็นกำรระบุถึงปัญหำที่
ท้ำทำยและมีผลกระทบอย่ำงชัดเจน
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดควำมสงสัยใคร่รู้พร้อมหำข้อสรุปหรือคำตอบที่
สมเหตุสมผล บนพื้นฐำนเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เรียนของโรงเรียน ประเด็นปัญหำของชุมชน หรือ
ควำมสนใจเป็นพิเศษและมีน้ำหนักต่อคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ เช่น อำเภอ จังหวัด ภูมิภำค ประเทศหรือระดับโลก
บนกลุ่มควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุข กำรศึกษำ สัมพันธภำพ สิ่งแวดล้อม ประวัติศำสตร์ ประชำชำติ เพื่อควำม
ยั่งยืน กำรกระจำยควำมหลำกหลำยในสังคม บนคำถำมพื้นฐำนทั่วไปว่ำ ทำไม อะไร อย่ำงไร จึงผ่ำนเข้ำสู่
สภำวะกำรระดมควำมคิด (Brainstorming) กำรกำหนดเวลำ เทคโนโลยีที่ใช้ ทักษะในกำรค้นคว้ำ รูปแบบกำร
ทำงำนเป็นกลุ่ม หน้ำที่และภำระงำนของนักเรียนแต่ละคน กำรทำงำนเป็นกลุ่มกำรแบ่งงำนกันทำ แผนกำรที่
คำดหวัง สิ่งเหล่ำนี้อยู่ในสภำพของขั้นแรกในกำรดำเนินกำร
กำรตั้งคำถำมนำตำมคำสำคัญและจำเป็นของประเด็นปัญหำ ซึ่งนำไปสู่กำรค้นหำคำตอบ ข้อสรุปที่ใช้ใน
กำรสนับสนุนกระบวนกำรในเชิงบวก กิจกรรมชี้นำไปสู่กำรหำข้อมูลสนับสนุนที่เหมำะสมจำกกำรจำลองกำร
ทำงำน กำรคำนวณ กำรเล่นเกมส์ กำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน กำรสืบค้นจำกเว็บไซด์ เป็นต้น
แหล่งข้อมูลที่ได้ขึ้นกับสภำพงำน เช่น ประเด็นหำที่จอดรถในโรงเรียนยำก อำจต้องสำรวจกำรใช้รถของ
อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียน นักเรียน ใบขับขี่รถของนักเรียนด้วย เอกสำรแบบสำรวจสอบถำมเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้มำประมวลต่อไป
ควำมท้ำทำยของกำรหำเหตุผลสนับสนุนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อให้เกิดกำรเปรียบเทียบให้เห็น
สภำพควำมเป็นจริง จึงต้องระดมควำมคิดเห็นเลือกแผนในเชิงปฏิบัติและผลที่ได้ผลลัพธ์ที่ท้ำทำยจำกพื้นฐำน
ของข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อพัฒนำตัวงำนอออกและนำไปใช้โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของผู้ปกครอง กลุ่มผู้นำในชุมชน
หรือนักเรียนคนอื่น ๆ อำจมีกำรบันทึกเป็นวีดีทัศน์ ตรวจสอบกฎระเบียบของโรงเรียนกับเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน
เพื่อให้งำนนั้นไม่ออกนอกกฎเกณฑ์ของโรงเรียนที่นักเรียนต้องยึดถือปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด
กำรตรวจสอบองค์ประกอบโดยรวมจำกกำรตั้งคำถำม ที่ได้รับกำรขี้แนะจำกอำจำรย์เพื่อให้นักเรียนมี
แนว ทำงในกำรตีกรอบของปัญหำ กำรชี้แนะกิจกรรมที่ ควรพัฒนำขึ้นในกำรหำคำตอบทั้งแบบเป็นกลุ่ม หรือ
เดี่ยวเพื่อให้เกิดกำรเดินตำมเส้นทำงที่เหมำะสมในกำรหำคำตอบ รวมถึงกำรชี้แนะถึงแหล่งของข้อมูลที่เป็น
ช่องทำงในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ เช่น Website หรือ iTunes U, Face Time, iChat ของบริษัทแอปเปิ้ล
(Apple Inc., 2010). ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษำกันระหว่ำงบุคคลำกรในกลุ่ม หรือผู้ที่มีควำมรู้
รวมถึงเอกสำรทำงวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ หรือจำกโรงเรียนต่ำง ๆ ที่ได้นำเสนอเอกสำรเหล่ำนั้นไว้ใน
ระบบที่ผู้เรียน หรือนักเรียนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลดังกล่ำวได้โดยสะดวกรวดเร็ว
คำตอบจำกกำรค้นหำหรือสร้ำงสถำนกำรณ์ที่เป็นไปตำมหลักทฤษฎีในเชิงปฏิบัติ ทำให้นักเรียนสำมำรถ
ได้รับคำตอบที่ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำตรงประเด็น กำรแยกแยะข้อมูลเพื่อให้ได้คำตอบที่สมเหตุสมผล จึงเป็นสิ่ง
สำคัญ หรือทรำบถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เช่น โจทย์ปัญหำกำรจอดรถในโรงเรียนที่นักเรียนประสบปัญหำด้วย
ตนเองและนำมำเป็นประเด็นสำมำรถแก้ปัญหำโดยศึกษำหำข้อมูลจำกเรื่องกำรเดินทำงมลพิษที่เกิดกำรสูญเสีย
น้ำมัน กำรหำที่จอดรถ กำรขึ้นรถรับส่งของโรงเรียน กำรทำแบบสำรวจผู้มีใบขับขี่ อำยุ เพศ แนวทำงที่เหมำะ
กับกำรแก้ปัญหำเป็นต้น จำกรำยงำนแสดงให้เห็นว่ำนักเรียนพึงพอใจ ทำให้สำมำรถเรียนรู้ได้ดีขึ้นมำกกว่ำ
หำคำตอบของปัญหำได้ ทำให้งำนที่ได้รับมำกกว่ำเดิมและให้ควำมรู้สึกมีควำมสำคัญในกำรเข้ำไปแก้ปัญหำโดย
เฉลี่ยมำกกว่ำ 70 เปอร์เซ็นต์ (L Johnson, S Adams, 2011). ทั้งนี้กำรทำ CBL นี้เปิดโอกำสให้นักเรียนค้นหำ
เผชิญปัญหำ กลับมำคิดทบทวนในสิ่งที่เกิดผิดพลำด เป็นกำรสะสมประสบกำรณ์ ภำยใต้ขอบเขตที่ไม่หลุด
กรอบจำกแนวคิดเริ่มต้นและไม่หลงทำง
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กำรประเมินผลและกำรนำไปใช้ เนื่องจำกกำรค้นหำคำตอบจำเป็นต้องมีขอบเขตชัดเจน ดังนั้นผลที่ได้
ต้องรับกำรประเมินและตรวจทำนว่ำเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล เหมำะแก่กำรนำมำเป็นทำงออกในกำรแก้ปัญหำ
โดยเฉพำะคำตอบในเชิงปฏิบัติที่สำมำรถนำไปใช้งำนแก้ปัญหำได้ตรงประเด็นไม่ว่ำจะเป็นทำ ด้ำนวิทยำศำสตร์
ด้ำนศิลปะศำสตร์ ด้ำนสังคมศำสตร์ หรือด้ำนอื่น ๆ ตำมประเด็นของแนวคิดจำกคำถำมตั้งต้น กำรทำให้ระบบ
CBL นี้ประสบควำมสำเร็จได้นั้น (L Johnson, S Adams, 2011). ต้องมีกำรเก็บข้อมูล อำจกระทำผ่ำนกำร
สัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มประชำกรที่ต้องกำรข้อมูลมำประกอบ กำรทำแบบสำรวจ กำรสังเกตจำกพื้นที่
เป้ำหมำย เพรำะกำรทำกระบวนกำรนี้ อำจต้องมีกำรปรับปรุงกลยุทธ์ในแต่ละขั้นตอนตำมสภำพที่เป็นไป
โดยรวมผู้สอนต้องมีควำมรอบรู้ในองค์ควำมรู้ที่ใช้ในกำรตั้งประเด็นคำถำ เพรำะผู้สอนต้องชี้แนะให้แก่นักเรียน
ได้อย่ำงเหมำะสมต่อเนื้อหำนั้น ๆ อีกทั้งผู้สอนก็ต้องศึกษำค้นคว้ำไปพร้อมกับนักเรียนด้วย เพรำะขอบเขตใน
กำรเข้ำถึงและแนวทำงแก้ปัญหำนั้นกว้ำงพอควร และต้องผ่ำนกำรประเมินผลด้วย
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ คือคำตอบของนักเรียนและผลกระทบ ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนในรูปแบบต่ำง ๆ
เช่นรำยงำนเพื่อนำเสนอผลงำนผ่ำนสื่อ หรือเขียนเรื่องรำว Storyboard เพื่อทำกำรบันทึกเป็นวีดีทัศน์ กำรทำ
ไฟล์นำเสนอและทำกำรนำเสนอผลงำน กำรทำกำรประชุมวิชำกำรของนักเรียน หรือกำรนำเสนอผ่ำนบูทใน
งำนทำงวิชำกำรของโรงเรียนเป็นต้น เพื่อกำรสนทนำ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมเห็น ถึงเหตุผลสนับสนุนและ
มุมมองของคนอื่น ๆ รวมถึงเผยแพร่ออกสู่สังคมเพื่อประโยชน์ต่อบุคคลอื่น ๆ ได้นำไปประยุกต์ต่อไป
ปัจจุบัน สภำพของกำรเรียนที่ต้องอำศัยระบบ ICT ทำให้สะดวกแล้วยังสำมำรถทำงำนได้ตลอดทั้งวัน
หรือทั้งสัปดำห์ (24/7) เพรำะกำรศึกษำในห้องเรียนนั้นไม่เพียงพอต่อขอบเขตของปัญหำ กำรศึกษำค้นคว้ำที่
ต้องเกิดตำมมำ กำรทำงำนร่วมกันของบุคคลในกลุ่มและนักเรียนสำมำรถศึกษำค้นคว้ำเมื่อมีควำมพร้อมในกำร
เข้ำถึงข้อมูลเพรำะในปัจจุบันสำมำรถเข้ำถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ในทุกที่ทุกเวลำ สิ่งเหล่ำนี้เป็นเหตุสนับสนุนให้
เกิดภำวกำรณ์เรียนรู้ตลอดชีวิตอีกอย่ำงหนึ่ง (Life-Long Learning: L3) (David Aspin, et al., 2001) (John
M. Dirkx, 1998) ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 นักเรียนระดับประถมศึกษำชั้นปีที่ 4 แบ่งเป็นกลุ่มละ 0-6 คนต่อกลุ่ม กำหนดเวลำ 2 วัน
แบ่งเป็นครึ่งวันในแต่ละวันรวมใช้ 4 วัน(งำนบำงส่วนนักเรียนอำจต้องทำนอกเวลำเรียน) เริ่มจำกลำดับ
ดังต่อไปนี้
1) ควำมคิดที่ยิ่งใหญ่ (Big Idea)
กำหนดประเด็นแนวคิดที่ยิ่งใหญ่คือ กำรสูญพันธ์ของสัตว์
2) คำถำมที่เป็นแก่นสำระ (The Essential Question)
คำถำมที่เป็นประเด็นสำคัญ สัตว์ที่สูญพันธ์ไปแล้วและนักเรียนรู้จักเช่นไดโนเสำร์ทีเร็กซ์ (T-Rex
หรือชื่อเต็ม Tyrannosaurus Rex), ไดโพรโทดอน (Diprotodon), สิงห์โตถ้ำ (Cave Lion), เสือแค
สเปื้ยน (Caspian Tiger), แมมมอทซ์ (Mammoth) ให้แต่ละกลุ่มมองที่คำสำคัญ ทำไมสัตว์ต่ำง ๆ
ดังกล่ำวจึงสูญพันธ์หรือเป็นเหตุผลปกติธรรมดำ (กำรสูญพันธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละชนิดของสัตว์อำจเกิด
พร้อมกันหรือต่ำงวำระกัน)
3) ควำมท้ำทำย (The Challenge)
ควำมท้ำทำย ทำอย่ำงไรช่วยปกป้องไม่ให้สัตว์พันธ์ใดพันธ์หนึ่งต่อไปนี้ไม่สูญพันธ์
1) เสือโคร่งในประเทศไทย หรือ 2) ละมั่งในประเทศไทย
แนวคำถำม (Guiding Question)
- ทำกำรนำข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องลงในเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
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- เพื่อให้นักเรียนค้นคว้ำคำถำมจำกกลุ่มนักเรียนและอำจำรย์
- มีเหตุอะไรบ้ำงประกำรที่ทำให้สัตว์สูญพันธ์ได้ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของบรรยำกำศโลก
กำรล่ำสัตว์ ขำดแคลนอำหำรในกำรดำรงค์ชีพ โรคระบำด ถูกสัตว์นักล่ำอื่นกินเป็นอำหำร
ไม่มีถิ่นอำศัยเป็นต้น
แนวกิจกรรม (Guiding Activities)
- กิจกรรมชี้แนะและแหล่งข้อมูล โดยใช้สมุดจดอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดเวลำ กำรทำเอกสำร
นำเสนอในรูปแบบต่ำง ๆ เน้นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำรนำเสนอในบูทแสดงที่อำจมี
โปสเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แนวทรัพยำกรที่ใช้ (Guiding Resources)
- ชี้แนะเว็บไซด์เกี่ยวกับสัตว์ใกล้สูญพันธ์ในประเทศไทยที่มีละมังอยู่ในรำยกำร ที่มีรำยละเอียด
ของตัวสัตว์นั้น
- ชี้แนะเว็บไซด์เกี่ยวกับสวนสัตว์ที่ข้อมูลของสัตว์ต่ำง ๆ รวมถึงสัตว์ที่ได้นำเสนอเป็นประเด็น
- ชี้แนะเว็บไซด์สัตว์ที่สูญพันธ์ไปแล้ว สัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์ เพื่อประกอบกำรค้นคว้ำของนักเรียน
4) โซลูชั่น -กำรทำ (Solution - Action)
ผลลัพธ์และกำรปฏิบัติ ทุกกลุ่มทำให้ได้ภำยในครึ่งหนึ่งของเวลำทั้งหมด
5) กำรประเมิน (Assessment)
กำรเผยแพร่ตัวอย่ำงของผู้เรียนและกำรสังเกต (Publishing - Student Samples)
- นำเสนอผลลัพธ์และกำรกระทำผ่ำนระบบ ICT 00% กำรนำเสนอ presentation 00%
- ตีพิมพ์ผล ใช้กำรถ่ำยวีดีทัศน์ผล ข้อควำม ภำพสัตว์ ลิงค์ที่ถูกนำเสนอผลในโรงเรียน
กำรสะท้อนกลับของผู้เรียน (Publishing - Student Reflection/Documentation)
- กำรนำเสนอในงำนแสดงภำยในบูทจัดงำนโดยมีนักเรียนอย่ำงน้อยหนึ่งคนประจำอยู่เพื่อ
อธิบำยหรือแนะนำส่วนหัวข้ออำจอยู่บนพื้นฐำนเช่นเดียวกันแต่อำจปรับเปลี่ยนชนิดของสัตว์
เช่นใช้สัตว์ปีกที่บินได้จำพวกนกที่สูญพันธ์หรือใกล้สูญพันธ์
ประเภทมีปีกแต่บินไม่ได้ไกล
ประเภทมีปีกและบินไม่ได้เป็นต้นหรือในกลุ่มของสัตว์น้ำจืดหรือสัตว์ทะเล กุ้ง หอย ปู ปลำ
ซึ่งทำให้ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงประเด็นได้หลำกหลำย กำรระดมควำมคิดในกลุ่มอำจใช้แนวทำง
ว่ำ ในโลกปัจจุบันอำจมองถึงควำมเสี่ยงของชีวิตสัตว์เข่น สัตว์บำงชนิดมีเฉพำะบำงพื้นที่
อำศัยเท่ำนั้น กำรรุกรำของมนุษย์อำจมีผลกระทบที่รุนแรงต่อกำรดำรงค์ชีพของสัตว์ดังกล่ำว
แหล่งอำหำรเฉพำะของสัตว์ที่มีจำกัด กิจกรรมของนักล่ำโดยเฉพำะมนุษย์ กำรเจริญพันธ์
เป็นไปยำกในบำงสภำพแวดล้อม หรือตัวอ่อน มีควำมอ่อนแอต่อสภำพภำยนอก กำรตกไข่
ยำกเพรำะสภำพอำกำศเปลี่ยนแปลงผิดปกติต่อกำรดำรงค์ชีพหรือกำเนิดเป็นตัว
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ตัวอย่างที่ 2 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 1
1) ควำมคิดที่ยิ่งใหญ่ (Big Idea)
กำหนดประเด็นแนวคิดที่ยิ่งใหญ่คือ กำรอยู่รอดของมนุษย์
2) คำถำมที่เป็นแก่นสำระ (The Essential Question)
คำถำมสำคัญ ทำอย่ำงไรให้ภัยธรรมชำติมีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์น้อยที่สุด
3) ควำมท้ำทำย (The Challenge)
ควำมท้ำทำย กำรเกิดภัยธรรมชำติจำกแผ่นดินไหว ซีอนำมิ และภูเขำไฟทำอันตรำยให้มนุษย์น้อย
ที่สุด
แนวคำถำม (Guiding Question) (นักเรียนเป็นผู้เสนอ)
- มีวิธีกำรอะไรที่ใช้เตือนกำรเกิดภัยธรรมชำติให้ประชำกรในพื้นที่ทรำบ
- ทำอย่ำงไรจึงสำมำรถบ่งชี้เหตุล่วงหน้ำเพื่อลดผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ
แนวกิจกรรม (Guiding Activities) และแนวทรัพยำกรที่ใช้ (Guiding Resources)
- กิจกรรมชี้แนะและแหล่งข้อมูล เว็บไซด์ ไฮเปอร์ลิงค์ ไปยังแหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
4) โซลูชั่น - กำรทำ (Solution - Action)
ผลลัพธ์ ทุกกลุ่มทำให้ได้ภำยในครึ่งหนึ่งของเวลำทั้งหมด
5) กำรประเมิน (Assessment)
กำรเผยแพร่ตัวอย่ำงของผู้เรียนและกำรสังเกต (Publishing - Student Samples)
กำรประเมินผล ตำมแบบรูบิค
นำเสนองำน
00%
ผลลัพธ์และกำรนำไปใช้ 00%
กำรสะท้อนกลับของผู้เรียน (Publishing - Student Reflection/Documentation)
กำรตีพิมพ์ รวมงำนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ iCloud หรือ Keynote เพื่อเก็บข้อมูลวีดีทัศน์ ข้อควำม
เสียง และภำพนิ่ง ไฮเปอร์ลิงค์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องกำร ผลสะท้อนของงำน ทำบน PhotoBooth
โดยสมำชิกในกลุ่ม
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ตัวอย่างที่ 3 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 1 แบ่งกลุ่มนักเรียน
1) ควำมคิดที่ยิ่งใหญ่ (Big Idea)
กำรกำหนดประเด็นแนวคิดที่ยิ่งใหญ่คือ รูปทรงเรขำคณิต 2 มิติและ 3 มิติ
2) คำถำมที่เป็นแก่นสำระ (The Essential Question)
คำถำมสำคัญ ควำมสัมพันธ์ของรูปทรงเรขำคณิต 2 มิติและ 3 มิติ
3) ควำมท้ำทำย (The Challenge)
ควำมท้ำทำย จำกพื้นฐำนรูปทรงเรขำคณิต 2 มิตินำมำทำเป็น 3 มิติได้อย่ำงไร
แนวคำถำม (Guiding Question) (นักเรียนเป็นผู้เสนอ)
- พับกระดำษตำมรูปทรงเรขำคณิตจำก 2 มิติ ทำให้เป็น 3 มิติได้อย่ำงไรของ ทรงกระบอก
สำมเหลี่ยม
- จะตัดกระดำษอย่ำงไรจำก 2 มิติ แล้วพับทำให้เป็น 3 มิติของทรงกระบอก สำมเหลี่ยม
แนวกิจกรรม (Guiding Activities) และแนวทรัพยำกรที่ใช้ (Guiding Resources)
- กิจกรรมชี้แนะและแหล่งข้อมูล เว็บไซด์ ไฮเปอร์ลิงค์ ไปยังแหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
4) โซลูชั่น - กำรทำ (Solution - Action)
ผลลัพธ์ ทุกกลุ่มทำให้ได้ภำยในครึ่งหนึ่งของเวลำทั้งหมด
เรียนรู้กำรตัดกระดำษ และกำรพับกำรดำษจำกพื้นฐำนรูปทรงเรขำคณิต 2 มิติ
คำนวณด้วยคณิตพื้นฐำนของรูปทรงเรขำคณิตแบบต่ำง ๆ ของ 2 มิติ และ 3 มิติ
ศึกษำกำรพับกระดำษเป็นรูปทรง 3 มิติ
5) กำรประเมิน (Assessment)
กำรเผยแพร่ตัวอย่ำงของผู้เรียนและกำรสังเกต (Publishing - Student Samples)
กำรประเมินผล ตำมแบบรูบิค
นำเสนองำน
00%
ผลลัพธ์และกำรนำไปใช้ 00%
กำรสะท้อนกลับของผู้เรียน (Publishing - Student Reflection/Documentation)
กำรตีพิมพ์ รวมงำนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ iCloud หรือ Keynote เพื่อเก็บข้อมูลวีดีทัศน์ ข้อควำม
เสียง และภำพนิ่ง ไฮเปอร์ลิงค์ และข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องกำร ผลสะท้อนของงำน ทำบน PhotoBooth
โดยสมำชิกในกลุ่ม

88

ตัวอย่างที่ 4 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 1 แบ่งกลุ่มนักเรียน ศึกษำเรื่องสสำร
1) ควำมคิดที่ยิ่งใหญ่ (Big Idea)
กำรกำหนดประเด็นแนวคิดที่ยิ่งใหญ่คือ สสำรรอบๆ ตัว
2) คำถำมที่เป็นแก่นสำระ (The Essential Question)
คำถำมสำคัญ ทำอย่ำงไรจึงแยกประเภทสสำรรอบๆ ตัวที่พบในบ้ำนได้
3) ควำมท้ำทำย (The Challenge)
ควำมท้ำทำย สสำรในบ้ำนมีหลำยอย่ำงแต่ละส่วนมีหน้ำที่ใช้สอยไม่เหมือนกัน
แนวคำถำม (Guiding Question) (นักเรียนเป็นผู้เสนอ)
- มีวิธีกำรพื้นฐำนอย่ำงง่ำยอะไรในกำรแยกสสำรในบ้ำน แยกตำมตำแหน่งที่พบเห็นประจำ
- ทำอย่ำงไรจึงสำมำรถบ่งชี้ว่ำเป็นสสำรในกลุ่มใด ของแข็ง ของเหลว ก๊ำซ
แนวกิจกรรม (Guiding Activities) และแนวทรัพยำกรที่ใช้ (Guiding Resources)
- กิจกรรมชี้แนะและแหล่งข้อมูล เว็บไซด์ ไฮเปอร์ลิงค์ ไปยังแหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
4) โซลูชั่น - กำรทำ (Solution - Action)
ผลลัพธ์ ทุกกลุ่มทำให้ได้ภำยในครึ่งหนึ่งของเวลำทั้งหมด
เรียนรู้ประเภทของสสำร กำรแยกประเภทของสสำร
ศึกษำคุณสมบัติพื้นฐำนของสสำร
5) กำรประเมิน (Assessment)
กำรเผยแพร่ตัวอย่ำงของผู้เรียนและกำรสังเกต (Publishing - Student Samples)
กำรประเมินผล ตำมแบบรูบิค
นำเสนองำน
00%
ผลลัพธ์และกำรนำไปใช้ 00%
กำรสะท้อนกลับของผู้เรียน (Publishing - Student Reflection/Documentation)กำรตีพิมพ์
รวมงำนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ iCloud หรือ Keynote เพื่อเก็บข้อมูลวีดีทัศน์ ข้อควำม เสียง
และภำพนิ่ ง ไฮเปอร์ ลิ ง ค์ และข้อมู ล อื่น ๆ ที่ต้อ งกำร ผลสะท้อ นของงำน ทำบน PhotoBooth
โดยสมำชิกในกลุ่ม
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PCT: วิธีการบูรณาการการสอนด้วยเทคโนโลยี



Technology หมำยถึง ผู้ช่วยครูนั่งเอง ซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือเหล่ำนี้ นำมำเพื่อลดภำระครู และทำให้
ห้องเรียนสนุกสนำนมำกขึ้น เพรำะเด็กยุกใหม่จะมีควำมสนใจกับอุปกรณ์เหล่ำนี้ ในเมื่อห้องเรียนมี
ควำมสนุก กำรรับรู้ในสำระที่เรียนของเด็กก็จะได้ประสิทธิผลมำกขึ้น

ซึ่ ง แนวทำงนี้ ท ำงโรงเรี ย นสำมำรถวั ด KPI ได้ ใ นหลำยมุ ม อำทิ กำรลดภำระของครู เพรำะมี
presentation/vdo clip ทำให้ครูทำงำนซ้ำน้อยลง เหนื่อยน้อยลง ลดช่องว่ำงระหว่ำงเด็กเกลียด/ไม่ชอบครู
ทำให้เด็กรักครู รักเรียนมำกขึ้น ที่ตำมมำคือผลกำรเรียนก็ดีตำมไปด้วย

90

อำจำรย์นพพล เหลำโชติ
ผู้อำนวนกำรโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

ก่อนอื่น ผมอยำกจะบอกว่ำกำรที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สนใจเข้ำร่วมกับโครงกำร School3.0
ก็เพรำะเห็นว่ำ โครงกำรนี้เป็นกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนจริงๆ เพรำะเป็นกำรผนวกเอำควำมทันสมัยของ
เทคโนโลยีและสำระวิชำได้ครบทั้ง 8 กลุ่มสำระ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของโรงเรี ยนที่ให้ควำมสำคัญกับสื่อ
กำรเรียนกำรสอนด้วยไปซีที มำเสริมสร้ำงนวัตกรรมเพื่อกำรเรียนกำรสอน หวังให้นักเรียนมีควำมตื่นตัวกระตุ้น
ให้เกิดควำมเข้ำใจและก้ำวทันสังคมยุคใหม่มำกขึ้น เพรำะผมคิดว่ำเมื่อโลกวิ่งมำถึงตรงนี้แล้ว ครูเองก็ต้องนิยำม
ตัวเองใหม่ เพื่อที่จะประกำศถึงควำมยิ่งใหญ่ของครู ผู้มีบทบำทในกำรเป็น Change Agent เพื่อเปลี่ยนแปลง
ห้องเรียนเพื่อสร้ำงสังคมที่มีคุณภำพ จึงมีคำพูดที่ว่ำ Teacher is not Teacher, but Future นั่นก็คือ ครู
ไม่ใช่แค่ครูอีกต่อไป แต่ครูคืออนำคต คือควำมยิ่งใหญ่ของเด็กและประเทศชำติ ทำงโรงเรียนจึงหวังว่ำ กำรที่
วัดโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ร่วมมือกันสร้ำงอนำคตให้เด็กภำยใต้โครงกำรนี้ ไม่ใช่แค่ให้ครูสะดวกขึ้น ให้
เด็กเรียนดีขึ้นเท่ำนั้น แต่เรำมำร่วมกันสร้ำงอนำคตกันนั่นเองครับ
สำหรับอุปกรณ์ไอแพด เรำจะเห็นว่ำ เพื่อนบ้ำนของเรำอย่ำงประเทศสิงคโปร์ ได้ใ ห้ควำมสำคัญอย่ำง
มำก โดยเขำพัฒนำตำรำให้อยู่ในรูปของแอพพลิเคชั่นให้นักเรียนโหลดมำใช้ เพื่อค้นหำควำมรู้ในขณะเดียวกันก็
เปิดโอกำสให้เด็กพัฒนำองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ได้เผยแพร่ไปด้วย ก็จะสำมำรถเพิ่มช่องทำงกำรเรียนรู้ได้หลำกหลำย
มำกขึ้น ส่งผลให้กำรเรียนรู้ของเด็กๆ ไปได้ไกลกว่ำอย่ำงไร้ขีดจำกัด และเมื่อผมมองไปที่วงกำรกำรศึกษำทั่ว
โลกก็พบว่ำควำมยิ่งใหญ่ของกระดำนชนวนอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงห้องเรียนทั่วโลกได้
จริงๆ เห็นควำมตื่นเต้นของ เด็กๆ ที่จะได้เรียน เห็นโอกำสที่ครูจะได้มีควำมสะดวก เพื่อที่จะมีเวลำที่ มำกขึ้นใน
กำรสร้ำงสรรค์รูปแบบกำรสอนได้มำกขึ้น
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อำจำรย์บพิตร ชูพยุง
ครูประจำหมวดวิชำสำรสนเทศ

ในมุมของครูทั่วไป ตอนแรกจะมองว่ำ กำรมีอุปกรณ์ตัวนี้มำช่วยสอน จะทำให้บทบำทของครูลดน้อยลง
ไป แต่จำกที่ได้นำมำใช้สอนจริงๆ กลับพบว่ำ ไอแพดทำให้เด็กสนุกขึ้น มีส่วนร่วมกับเนื้อหำในกำรเรียนมำกขึ้น
และในขณะเดียวกัน ครูกับเด็กก็มีควำมใกล้ชิดกันมำกขึ้น อันนี้ถือเป็นประสบกำรณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมำกใน
กำรเริ่มโครงกำรนี้ที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ส่วนในเชิงกำรนำมำบูรณำกำรไอแพดเข้ำกับห้องเรียน
อย่ำงไร ผมได้ทดลองโดยใช้ โมเดล PCT คือ หลักกำร Pedagogy เกี่ยวกับครูและศิลปะกำรสอน พร้อมกับดึง
ควำมน่ำสนใจของ Content หรือหลักสูตร เนื้อหำ และมำตรฐำนในสำระกำรเรียนมำ ผ่ำนกำรสื่อสำรด้วย
Technology ไอแพด แน่นอน ลดภำระในกำรสอนได้มำก ในขณะที่ทำให้ห้องเรียนสนุกสนำนมำกขึ้น เพรำะ
เด็กๆ สนใจและตื่นเต้นกับอุปกรณ์เหล่ำนี้
นอกจำกนี้ ผมยังดึงควำมสนใจของเด็กระดับขั้นที่สอนอยู่ คือ ม.4/8 ซึ่งเป็นห้องเรียนสำยวิทย์ -คอมพ์
เพรำะเด็กกลุ่ มนี้ มีพฤติกรรมที่ช อบค้น คว้ำ และกล้ ำแสดงออก ก็ทำให้ ห้ องเรียนของเรำตอบสนองควำม
ต้องกำรที่เป็นลักษณะเฉพำะของพวกเขำได้ พร้ อมๆ กับได้ทำ project-Based ได้ในแต่ละคำบเรียนได้อย่ำง
คล่องตัวมำกขึ้น ชิ้นงำนหรื อกำรค้นคว้ำข้อมูลต่ำงๆ ก็สำมำรถทำได้เลย แทนที่จะมำนั่งรอเข้ำห้องคอมพ์
เหมือนแต่ก่อน เด็กๆ จะสำมำรถค้นคว้ำมำนำเสนอได้รวดเร็วขึ้นอย่ำงน่ำประทับใจ ขณะเดียวกันแหล่งข้อมูล
ที่เด็กเข้ำถึ ง ได้ในขณะนั้ น ก็จ ะมีมำกจำกหลำยทำง ช่ ว ยในเรื่องมิติของกำรเรียนรู้มำกขึ้น เรียกว่ ำตอนนี้
ห้องเรียนของเรำมีบรรยำกำศ play and learn ได้เต็มที่เลยครับ
คำตอบ ที่ครูได้พบจำกกำรที่นำ ipad ไปมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอน รวมไปถึงเพื่อกำรค้นหำแบบ
มืออำชีพของครูและเด็กซึ่งในช่วงแรก ทำงโรงเรียนจะเน้นไปที่กำรต่อยอดในส่วนต่ำงๆ อำทิ
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นำงสำวสุพิชญำ สุวรรณไฤกษ์
นักเรียน ห้อง 4/8
โปรแกรมวิทยำศำสตร-คอมพิวเตอร์

สิ่งแรกที่ได้จำกกำรเรียนด้วยไอแพด คือง่ำยขึ้นค่ะ เรำสำมำรถทำควำมเข้ำใจกับวิชำต่ำงๆ ได้ทันที
เหมือนกับว่ำไอแพดมีแหล่งที่จะค้นหำได้เลย เหมือนเป็นหนังสืออีกเล่มที่เรำสำมำรถเลือกที่จะเข้ำถึงข้อมูลได้
สะดวกกว่ำค่ะ ส่วนตัวชอบเรื่องตำรำงธำตุค่ะเพรำะเรื่องธำตุเป็นเรื่องที่ทำควำมเข้ำใจยำก แต่กำรมีแอพตำรำง
ธำตุบนไอแพดทำให้เรำเห็นภำพของธำตุต่ำงๆ ที่ชัดเจนขึ้น หรือจะเป็นวิชำอื่นๆ ก็เช่นกันค่ะ และนอกจำกนี้
ชอบตรงที่ไอแพดสำมำรถเป็นเครื่องมือทำงำนกลุ่มได้ดี เพรำะว่ำมีเครื่องมือต่ำงๆ ที่อำนวยควำมสะดวกมำก
ขึ้น ซึ่งเมื่อกลับไปที่บ้ำนก็สำมำรถย้อนดูได้ เพรำะสนุกที่ จะทบทวนควำมรู้ที่มีบนไอแพดค่ะ ก็ทำให้วิชำเรียน
สนุกขึ้น และอยำกหำค้นคว้ำควำมรู้ด้วยตนเอง สม่ำเสมอ ทุกวัน เพรำะวิชำที่ยำก จะดูง่ำยขึ้นค่ะ
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นำยสัญชัย เผ่ำจันทร์
นักเรียน ห้อง 4/8
โปรแกรมวิทยำศำสตร-คอมพิวเตอร์

จำกประสบกำรณ์ที่ได้นำไอแพดเข้ำใช้ในห้อ งเรียนผมรู้สึกว่ำวิชำเรียนสนุกขึ้นเพรำะว่ำกำรค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ต่ำงๆ ทำได้สะดวกมำกขึ้น จำกที่ผ่ำนมำ เวลำอำจำรย์มอบหมำยงำนต่ำงๆ เรำก็ต้องไปค้นคว้ำที่บ้ำน
หรือเข้ำไปที่ห้องแลป แต่ไอแพดช่วยให้เพิ่มช่องทำงหำข้อมูลหรือทำงำนได้ในห้องเรียนได้เลยครับ นอกจำกนี้
ผมยั ง คิ ด ว่ำ กำรได้ค วำมหลำกหลำยของเนื้ อหำ ทำให้ เกิ ดควำมเข้ ำใจในบทเรีย นที่ ชั ดเจนขึ้น อย่ำ งเช่ น
ยกตัวอย่ำงกำรเรียนทำงด้ำนชีววิทยำจำกที่เรำนั่งดูหนังสือประกอบกับคำสอนของอำจำรย์ เรำก็ใช้แอพบนไอ
แพดมำประกอบ ก็ จ ะเป็ น ถึ ง ควำมหลำกหลำยของเนื้ อ หำได้ เ ลย เห็ น หลำยมุ ม มองของสิ่ ง ที่ ก ำลั ง เรี ย น
อย่ำงเช่น เห็นภำพของร่ำงกำย กล้ำมเนื้อ หรือเซลส์ต่ำงๆ ทำให้ผมเข้ำใจในวิชำนั้นๆ มำกขึ้นครับ
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จะเอำ iPad มำเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนได้อย่ำงไร เรื่องนี้สำคัญมำก เพรำะหำกเอำมำใช้
แค่เหมือนอุปกรณ์ไอทีตัวหนึ่งก็คงไม่ต่ำงจำกคอมพิวเตอร์ธรรมดำๆ
 แล้วจะใช้ iPad กับวิธีกำรสอนของอย่ำงไร
 จะมั่นใจได้อย่ำงไร ว่ำวิธีกำรสอนที่ร่วมกับเทคโนโลยีของเรำได้รับกำรศึกษำมำอย่ำงลึกซึ้ง
 แล้วเรำจะเพิ่มทักษะกำรใช้อุปกรณ์ และแอพพิเคชันได้อย่ำงไร
 จะมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำ วิธีกำรสอนจะสอดคล้องกับโปรแกรมกำรเรียนในห้องเรียนจริง
 คำถำมเหล่ำนี้ ก็เกิดควำมท้ำทำยกับครูมำก ทั้งที่เกี่ยวกับกำรวำงหลักสูตร และกำรดำเนินกำรสอน
 แต่ ห ลัง จำกได้ ประยุ กต์ ใ ช้ ทำงโรงเรี ย นพบว่ ำ สิ่ ง เหล่ ำนี้ เ ป็ นศิ ล ปะกำรสอนอีก มุ ม หนึ่ ง ที่ ค รู จะเกิ ด
สั ม ผั ส และเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ในกำรกระตุ้ น ควำมคิ ด เพื่ อ สร้ ำ งสรรค์ วิ ธี ก ำรสอนแบบใหม่ ๆ ซึ่ ง
ประสบกำรณ์ของครูแต่ละท่ำน ก็สำมำรถนำมำร่วมแบ่งปันกันได้ จนเกิดเครือข่ำยที่จะช่วยสร้ำงมิติ
ใหม่ในห้องเรียนได้อย่ำงสร้ำงสรรค์จริง ๆ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการนาแท็บเล็ตไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สร้างห้องเรียนยุคใหม่ด้วย iPad
กำรปรำกฏตัวของ web 2.0 ที่รวมเอำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ำไว้ด้วยกันนั้น ช่วยให้อำจำรย์สร้ำงสื่อกำร
เรียนและสร้ำงโอกำสในกำรสอนที่จะพัฒนำควำมรู้ รวมถึงทักษะ และพฤติกรรมของนักเรียนที่จำเป็นในกำรใช้
ชีวิต กำรเรียนและกำรทำงำนในศตวรรษ ที่ 21 เป็นอย่ำงมำก

กำรสร้ำงห้องเรียนยุคใหม่ด้วย iPad
กำรที่โรงเรียนยุคใหม่สำมำรถสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีกำรสื่อสำร และโอกำสในกำรสอน
แบบใหม่ ๆ จะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมมำกยิ่งขึ้น ซึ่งมีบทพิสูจน์มำแล้วว่ำกำรบูรณำกำรห้องเรียนด้วยไอที
จะเป็นควำมสำเร็จที่จะทำให้นักเรียนสำมำรถติดต่อกับคนเก่งๆ และเพื่อนนักเรียนจำกทั่วโลกได้ง่ำยขึ้น
ล่ำสุด แนวคิด “1 เครื่องต่อ 1 คน” นั้นเกี่ยวกับกำรเรียนรู้เป็นหลัก ไม่ใช่ในเชิงเทคโนโลยี และนักเรียน
จำเป็นต้องมีหลักสูตรที่เหมำะสมกับควำมต้องกำร ของโลกยุคโลกำภิวัฒน์ในศตวรรษที่ 21 ที่เชื่อมต่อโลกทั้ง
ใบเข้ำด้วยกัน เหล่ำนี้จึงกลำยเป็นที่มำของ โครงกำร School 3.0 จะช่วยให้กำรเรียนแนว 21st Century
Skill เป็นจริง สำมำรถวัดผลได้ระดับ DNA หรือระดับรำยวิชำรำยบุคคล (Personalized Learning)
มีตัวอย่ำงที่น่ำทึ่ง เพียง 9 เดือนหลัง iPad เปิดตัวทำให้ห้องเรียนของเด็ก ๆ ที่สิงคโปร์สนุกสนำน เพรำะ iPad
เป็นทั้งหนังสือเรียน สมุดจดกำรบ้ำน เปียโน ห้องทดลองวิทยำศำสตร์ ห้องซำวด์แล็บ และเป็นกระดำนชนวน
วิเศษ ที่นอกจำกจะลดภำระ กำรสอนของครูแล้ว ยังเชื่อมโยง ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง ได้อย่ำงน่ำมหัศจรรย์
มีงำนวิจัยของ BECTA เมื่อปี 2009 นำเสนอถึงหลักฐำนที่ชี้ว่ำสื่อเทคโนโลยี ดิจิตอลสำมำรถช่วย
ส่งเสริมผู้เรียน โดยเฉพำะกำรรวมเข้ำด้วยกันของสื่อดิจิ ตอล เทคโนโลยีกับสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ และกำร
ปลูกฝังเทคโนโลยีเหล่ำนี้ให้แก่คุณครูได้ สอนเด็ก ๆ ดังต่อไปนี้
• คิดในแง่ผลดีที่มีต่อนักเรียน จะสำมำรถสร้ำงกำรมีส่วนร่วม และเพิ่มแรงจูงใจ รวมถึงเพิ่มระดับควำม
เชื่อมั่นทัศนคติที่มีต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก ๆ และพฤติกรรมในขณะเดียวกันก็ลดกำรขำดเรียนได้ด้วย
• ส่งเสริมให้นักเรียนได้กำหนดโครงสร้ำง ควำมรู้ และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับกำรร่วม กิจกรรมและกำร
พูดคุยในเครือข่ำยที่เด็ก ๆ สนใจ
• ปรับปรุงเครือข่ำยกำรเรียนระหว่ำงกันในชีวิตจริง ด้วยรูปแบบในห้องเรียนและนอกห้องเรียนผ่ำน
รูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เด็กเข้ำสู่กำรสื่อสำรระดับโลกที่มีผู้เชี่ยวชำญ มำกประสบกำรณ์ พร้อมมุมมองต่ำง ๆ
ที่จะมำช่วยยกระดับกำรเรียนรู้
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ข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ต
ในกำรนำเอำสื่อเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำประเภทคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ในกำรเรียนกำร
สอนนั้น มีประเด็นสำคัญที่ทุกฝ่ำยน่ำจะนำมำร่วมวิเครำะห์และพิจำรณำร่วมกันดังนี้
1. ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนโดยกำรใช้ Tablet
2. ครูผู้สอนยังไม่มีควำมรู้เพียงพอต่อกำรใช้อุปกรณ์ Tablet เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในขณะที่
ผู้เรียน (บำงคน) มีควำมพร้อมที่จะเรียน
3. ยังไม่มีกำรสร้ำงเนื้อหำบทเรียนและกิจกรรมที่ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน
4. ด้ำนกำรบำรุงรักษำ กำรแก้ปัญหำเรื่องอุปกรณ์และกำรใช้งำนจะมีหน่วยงำนใดเป็นผู้รับผิดชอบ
5. อุปกรณ์ Tablet เปลี่ยนรุ่นเร็วมำกและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ดังนั้น Tablet ที่จัดหำมำนั้นมี
ควำมเป็นมำตรฐำนรองรับกับ Applications มำกน้อยเพียงใด
6. ทำไมต้องจำกัดไม่ให้ผู้เรียนเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ (อินเทอร์เน็ต) ได้อย่ำงอิสระ

ภำพนักเรียนต่ำงประเทศกำลังเรียนรู้จำก Tablet ด้วยตนเอง
มีข้อเสนอแนะจำกบทสรุปที่ได้มีกำรศึกษำวิจัยจำกต่ำงประเทศ ที่เสนอแนะไว้ต่อกำรนำสื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดนั้น มีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้
1. มีการจัดโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำร
สนับสนุนกำรใช้งำนทั้งในด้ำนสถำนที่ จุดที่ตั้งที่สำมำรถใช้งำนกับเครือข่ำยไร้สำย โครงข่ำยและแม่ข่ำยที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง
2. การพัฒนาบุคลากร มีกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรใช้แท็บเล็ต โดยเฉพำะครูผู้สอนเพื่อลดควำม
กังวลในกำรใช้งำน ให้มีทักษะ ควำมรู้และเชี่ยวชำญในซอร์ฟแวร์สนับสนุนต่ำงๆ รวมทั้งมีควำมสำมรรถและ
ชำนำญในกำรเข้ำถึงระบบเครือข่ำย (LAN) ของสถำนศึกษำ
3. การเสริมสร้างความมั่นใจของผู้สอนโดยจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนแนวคิด มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงกัน รวมทั้งมีกำรแบ่งปันทรัพยำกรที่เอื้อต่อกำรพัฒนำหรือใช้งำน ตลอดจนมีกำรยกย่องชมเชยผู้สอน
ต้นแบบ (Champion)
4. การจัดการด้านความปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยโรงเรียนหลำยแห่งที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำร
วิจัยดังกล่ำว ได้เรียกร้องให้มีกำรกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนในกำรแจกจ่ำยแท็บเล็ตพีซีให้กับผู้เรียน สำมำรถ
ติดตำมกำรจัดเก็บ กำรใช้งำน และกำรบำรุงรักษำได้ นอกจำกนี้ยังได้ให้ควำมสำคัญในรำยละเอียดบำงอย่ำงที่
ต้องคำนึงถึง อำทิเช่น พื้นที่และควำมปลอดภัยในกำรเก็บรักษำข้อมูลที่ผู้เรียนได้บันทึกไว้
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5. ความสามารถในการใช้งานอย่างต่อเนื่องของแท็บเล็ตพีซี ซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกประเด็นหนึ่ง
เพื่อให้กำรเรียนกำรสอนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยสถำนศึกษำควรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรจัดให้มี
ผู้ช่วยเหลือในห้องเรียนเพื่อคอยแก้ไขปัญหำทำงเทคนิค จัดให้มีหน่วยสนับสนุนที่มีควำมพร้อมทั้งในด้ำนกำร
ซ่อมบำรุง กำรมีอุปกรณ์สำรองและกำรแก้ปัญหำอำยุกำรใช้งำนของแบตเตอรี่ หรือแม้แต่กำรแก้ไขปัญหำ
ควำมมั่นคงและเสถียรภำพของเครือข่ำยในกำรใช้งำน
6. เวลาที่เพียงพอต่อการจัดเตรียมเนื้อหาสาระของผู้สอน ผู้สอนต้องมีเวลำเพียงพอต่อกำรเตรียม
บทเรียน สื่อกำรสอน แบบทดสอบที่ใช้งำนร่วมกับแท็ บเล็ตพีซี รวมทั้งกำรจัดให้มีเวลำเพียงพอสำหรับกำร
ปรับแต่งแท็บเล็ตพีซีให้เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน
7. การจัดระบบที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนสำมำรถจัดเก็บและนำส่งผลงำนของตนเอง โดยพิจำรณำ
ถึงกำรจัดเก็บและกำรนำส่งผลงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยไร้สำย รวมทั้งกำรจัดเก็บและนำส่งด้วย Flash-drive
ในกรณีที่เครือข่ำยไม่สำมำรถใช้งำนได้
8. ประสิทธิภาพในเชิงกายภาพของตัวสื่อและสภาพแวดล้อม โดยเฉพำะควำมกว้ำงและควำมสว่ำง
ของหน้ำจอแท็บ เล็ ตพีซีรวมทั้งควำมสว่ำงและระบบแสงที่เหมำะสมของห้ องเรียนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มี
ควำมสำคัญและไม่ควรมองข้ำมเนื่องจำกส่งผลต่อควำมสนใจและแรงจูงใจของผู้เรียน
9. ควรเริ่มใช้กับกลุ่มทดลองนาร่องก่อน (Pilot Project) ข้อเสนอแนะที่สำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ
ควรให้มีกำรเริ่มใช้งำนกับกลุ่มผู้ เรี ยนและผู้ สอนในบำงกลุ่มก่อน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้เริ่มจำกกลุ่ ม ที่มี
ประสบกำรณ์และมีแนวโน้มว่ำจะสร้ำงให้เกิดควำมสำเร็จก่อน เพื่อให้เป็นแกนนำในกำรแบ่งปันประโยชน์และ
ประสบกำรณ์ในเชิงบวกและขยำยผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไป
10. สร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ โดยกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนและผู้สอนมีควำม
กระตือรือร้นและมีเวลำเพียงพอที่จะได้ทดลองและสร้ำงแนวทำงหรือสร้ำงนวัตกรรมกำรใช้งำนของตนเอง ซึ่ง
เป็ นเหตุผ ลส ำคัญที่จ ะสร้ำงให้ กำรเรีย นกำรสอนโดยใช้แท็บเล็ ตพีซีเพื่อสนับสนุนให้ เกิดกำรเรียนรู้บังเกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
Computer Literacy: องค์ประกอบสาคัญสู่ความสาเร็จ
คำว่ำ Computer Literacy เกิดขึ้นมำพร้อมกับกำรนำเอำคอมพิวเตอร์มำใช้ในกิจกำรต่ำงๆ
โดยเฉพำะในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำสังคมกำรศึกษำของเรำตื่นตัวต่อกำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และบทบำทของ
คอมพิวเตอร์เป็นอย่ำงมำก คอมพิวเตอร์กลำยเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรกำรศึกษำในทุกๆระดับและนับวันจะ
มีบทบำทต่อกำรเรียนกำรสอนมำกขึ้นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ และคำถำมสำคัญที่ต้องกำรคำตอบก็คือ ในฐานะครู
ควรต้องมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อยในระดับใดเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น Computer Literacy จึงน่ำจะเป็นคำตอบในประเด็นสำคัญดังกล่ำวนี้ได้
ดังนั้นอำจสรุปได้ว่ำ Computer Literacy หมำยถึงสมรรถนะหรือควำมสำมำรในกำรใช้คอมพิวเตอร์ในระดับ
ต่ำงๆ สำหรับสมรรถนะทำงคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนต่อกำรจัดกำรเรียนรู้นั้น MECC (Minnesota
Educational Computing Consortium) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงเกี่ยวกับกำร
กำหนดมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ ได้ทำกำรศึกษำถึงควำมรู้ควำมสำมำรถขั้นพื้นฐำนที่ครู
ทั่วไปควรที่ต้องมีว่ำต้องครอบคลุม 3 ประเด็นหลักคือ
1. เข้ำใจระบบกำรทำงำนของคอมพิวเตอร์
2. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้
3. นำควำมรู้และทักษะมำใช้ในกระบวนกำรเรียนกำรสอนได้
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ทั้งนี้จำกองค์ควำมรู้ใน 3 ประเด็นหลักนั้นสำมำรถแยกออกเป็นควำมรู้และทักษะย่อย ดังนี้
1. สำมำรถที่จะอ่ำนและเขียนโปรแกรมพื้นฐำนได้
2. มีประสบกำรณ์ในกำรใช้โปรแกรมกำรใช้งำน (Application Software) เพื่อกำรศึกษำ
3. สำมำรถที่จะเข้ำใจคำศัพท์เฉพำะด้ำนคอมพิวเตอร์ โดยเฉพำะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Hardware
4. สำมำรถรู้ ปั ญหำและแก้ ไขปัญ หำเบื้องต้ นอัน เกิดจำกกำรใช้ คอมพิว เตอร์ไ ม่ว่ำจะเป็ นด้ำ น
Software และ Hardware
5. สำมำรถจะอธิบำยถึงผลกระทบของคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นต่อสังคมทั่วไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน
6. มีควำมคุ้นเคยกับกำรใช้งำน Software ประเภทต่ำงๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำโดยตรง
7. สำมำรถที่จะประมวลควำมรู้ต่ำงๆด้ำนคอมพิวเตอร์มำใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอน
8. มีควำมรู้ด้ำน CMI (Computer-Managed Instruction) ด้ำน CAI (Computer-Assisted
Instruction) และกำรใช้บทเรียนในรูปแบบต่ำงๆเพื่อกำรเรียนกำรสอน
9. สำมำรถกำหนดคุณลักษณะเฉพำะ (Specification) เพื่อกำรจัดหำชุดไมโครคอมพิวเตอร์ได้
10. มีควำมคุ้นเคยกับกำรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์เช่นเครื่อง Printer, Scanner เป็นต้น
11. มีควำมสำมำรถที่จะประเมิน Software ทำงกำรศึกษำได้
12. รู้แหล่งที่จะติดต่อเพื่อกำรขอควำมร่วมมือหรือเพื่อกำรจัดหำ Software ทำงกำรศึกษำ
ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถพื้นฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ครูควรมีในกำรใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่กล่ำวไว้ซึ่งก็คงหมำยรวมถึงคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) เพื่อกำรศึกษำด้วยเช่นกัน จึงจำเป็น
อย่ำงยิ่งที่ครูผู้สอนต้องมีทักษะดังกล่ำวในแต่ละระดับที่แตกต่ำงกันออกไป ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ถือได้ว่ำเป็นสมรรถนะ
ทำงคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Literacy ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภำพและคุณประโยชน์สูงสุดในกำรจัดกำร
เรียนรู้สำหรับผู้เรียนกลุ่มต่ำงๆ ดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่สำคัญมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ครูทุกคนต้องสร้ำง
สมรรถนะทำงคอมพิวเตอร์หรือ Computer Literacy ให้เกิดขึ้นในช่องทำงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในหลำกหลำย
รูปแบบทั้งกำรศึกษำเรียนรู้ กำรฝึกอบรม กำรทดลองปฏิบัติ หรือกำรศึกษำวิจัย ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จของ
กำรสร้ำง Computer Literacy ดังกล่ำวให้เกิดกับทั้งผู้เรียนและผู้สอนต่อไป
บทสรุป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) นับได้ว่ำเป็นสื่อกระแสหลักที่กำลังมำแรงในสังคมยุค
ออนไลน์หรือสังคมสำรสนเทศระบบเปิดในปัจจุบัน เป็นสื่อที่ถูกนำมำใช้ประโยชน์ในทุกกลุ่มอำชีพรวมทั้ง
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับเนื่องมำจำกสมรรถนะทำงเทคโนโลยีที่ สร้ำงควำมสะดวกและมี
ประสิทธิภำพสูงในกำรใช้งำนจึงทำให้สื่อดังกล่ำวมีบทบำทอย่ำงมำกในปัจจุบัน แม้แต่ในวงกำรศึกษำไทยที่
ภำครัฐยังได้กำหนดและสนับสนุนกำรใช้ให้เกิดกำรเรียนรู้ในวงกว้ำงในปัจจุบัน
อย่ำงไรก็ตำมนวัตกรรมและเทคโนโลยีตำมกระแสสังคมต้องมีกำรวำงแผนและปรับ ใช้อย่ำงรอบคอบ
เพื่อให้บ รรลุผ ลสู งสุดในทำงปฏิบั ติและคุ้มค่ำกับกำรลงทุน ดังนั้นผู้ เกี่ยวข้องกับกำรใช้สื่ อแท็บเล็ ตเพื่อ
กำรศึกษำคงต้องวิเครำะห์รำยละเอียดและกำหนดแนวทำงที่ชัดเจนในกำรปรับใช้กับผู้เรียน และประกำร
สำคัญคือตัวผู้สอนคือ “ครู” คงต้องมีทักษะและสร้ำง Computer Literacy ที่เหมำะสมกับระดับ
ควำมสำมำรถของตนเอง เพื่อรับมือกับอิทธิพลกำรปรับใช้แท็บเล็ตในกำรเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนดังกล่ำวควบคู่ไป
กับกำรศึกษำวิจัยเพื่อนำไปสู่เป้ำหมำยที่เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันโดยรวม
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