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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

พระราชด�ารัส เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ”
วันที่ 2 มิถุนายน 2538 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

  “เราใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้วยวิธีต่างๆ ในบรรดาปัจจัยต่างๆ ที่มีความส�าคัญ

ต่อประสิทธิผลในการพัฒนาซึ่งมีหลายปัจจัยนั้น ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่
ส�าคัญที่สุด…มีแนวทางต่างๆ ที่จะน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการพัฒนาการศึกษาอยู่มาก เพื่อกระจายโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา อันจะส่งผลต่อเนื่องให้การพัฒนาประเทศ

โดยรวมประสบผลส�าเร็จ”

ด้วยทรงเลง็เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างโอกาสในการศึกษาเรยีนรู ้อกีทัง้ยังช่วยสร้างโอกาสในการงาน
อาชีพและการด�ารงชีวิตให้แก่เดก็และเยาวชนท่ีอยู่ในท้องทีห่่างไกล สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารทีรงโปรดเกล้าฯ 
ให้จดัท�าโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศกึษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ทรงพระราชทานแนวพระราชด�าริในการด�าเนนิ
โครงการว่า ให้ท�าในลกัษณะน�าร่องในโรงเรียนจ�านวนหนึง่ ส่วนใหญ่อยู่ตามชนบทห่างไกลและชายแดน ผสมกับโรงเรยีนกลุม่หนึง่ใน
จงัหวัดนครนายก ส�าหรบัเป็นศนูย์กลางการพฒันาการน�าแนวทางใหม่ๆ ไปทดลอง เนือ่งจากอยู่ไม่ไกลนกั จงึสะดวกต่อการเดนิทาง 
ไปตดิตามประเมนิได้ใกล้ชิด การพฒันาโครงการฯ ท�าแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยดคูวามพร้อมของผูรั้บ ไม่ทรงโปรดให้ท�าแบบฟุม่เฟือย 
คอืเอาเครือ่งมอื/อปุกรณ์แพงๆ ไปให้ต้ังแต่ต้น เพราะอาจไม่ถูกใช้งานเต็มที ่ปัจจบัุนมโีรงเรยีนเข้าร่วมโครงการรวม 85 แห่ง

โครงการ ทสรช. ได้ปรับยุทธศาสตร์การด�าเนนิงานมาถึงยุคทีส่ามแล้ว ดังนี้
ยุคที ่1  :  การให้การสนบัสนนุเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ สือ่การเรียนการสอน
ยุคที ่ 2 :  การขยายผลโดยเพิ่มการฝึกอบรมครูในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ครูได้น�าทักษะและความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป

ประยุกต์ใช้ได้มากขึ้น รวมถึงการต่ออินเทอร์เน็ต 
ยุคที ่3 (ปัจจบุนั) :  มุง่เน้นเรือ่งการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรยีนการสอนในวิชาต่างๆนอกเหนอืจากการ

ใช้งานในการเรียนการสอนแล้ว ควรน�าไปใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เช่น การบันทึก
คะแนน การท�าบัญช ีการบรหิารพสัดุ การจดัการสหกรณ์โรงเรยีน เป็นต้น  

การด�าเนินกิจกรรมไอซีทีเพื่อการศึกษา

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน1
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึง
เทคโนโลยี
กิจกรรม:

• สนบัสนนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานของ
โรงเรียน 

• ซ่อมบ�ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

• สนบัสนนุสือ่/บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์
เพื่ อ ก า ร เ รี ยนการสอน เช ่ น            
สื่อ eDLTV  บทเรียน SAS 

เพื่อเตรียมเยาวชนให้มีทักษะด้าน
ไอซีทีข้ันพืน้ฐาน และการเขียน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์
กิจกรรม:
• ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านไอซีที
• ส่งเสริมทักษะโปรแกรมมิ่ง

เพือ่ให้ครปูระยุกต์ใช้ไอซีทจีดัการเรียนรู้
อย่างมปีระสทิธภิาพท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามรู้
และมทัีกษะส�าหรบัศตวรรษท่ี 21
กิจกรรม:
• โครงการการการใช้ไอซีทจีดัการเรียน

รู้ด้วยโครงการ ตามแนวคอนสตรัก
ชันนิซึม

• โครงการเครือข่ายสังคมเพื่อพัฒนา
เยาวชนนักคิด 

• โครงการส่งเสรมิไอซีทีเพือ่พฒันาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส�าหรับ
นักเรียนประถมศึกษา

เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ไอซีที ให้
เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมายเฉพาะ ช่วยยก
ระดบัคณุภาพชีวติ เพิม่โอกาสในการอาชีพ
ให้กับกลุ่มผู้เรียน

กิจกรรม:
• ไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม
• ไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน  

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ด้านความรู้ไอซีที2 ด้านการประยุกต์ใช้ไอซีที
เพ่ือจัดการเรียนรู้

ส่งเสริมการใช้ไอซีทีใน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ3 4

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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“มีสัญญาณเตือนภัยมากมาย ให้เราตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงอย่างที่สุด 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้บรรดานักการศึกษาจึงจะต้องเล็งเห็นว่า จ�าเป็นจะต้องตระเตรียม
คนรุ่นใหม่ให้ดีกว่านี้ เพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 ท�าอย่างไร

การศึกษาจึงจะสามารถช่วยให้ลูกหลานของเรายกระดับความสามารถขั้นพื้นฐานของเราให้สูงขึ้น 
เพื่อจะได้ปรับตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว”

โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างไร ?
ศตวรรษที่ 21 คือ (ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2100) โลกมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) การเปลี่ยนแปลง ส่งผล
ต่อระบบการจัดการศึกษาทุกระบบ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยไม่มีข้อจ�ากัด ทั้งด้าน
สถานที่ และเวลา ได้ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน (เช่น ผู้เช่ียวชาญ ชุมชน              
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ฯลฯ) และทุกพื้นท่ีท่ีไอซีทีเข้าถึง จนนักวิชาการมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า ระบบและวิธกีารจดัการศกึษาและการเรียนการสอนรูปแบบเดิมท่ีเคย
ใช้กันมาหลายปี..ไม่เหมาะสมและไม่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   ความรู้และทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21                     
ควรเป็นอย่างไร ?     

1. ด้านความรู้พื้นฐานในการด�ารงชีวิต ประกอบด้วยความรู้

เก่ียวกับโลก ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ความรูด้้าน

การเป็นพลเมอืงท่ีด ีความรู้ด้านสขุภาพ ความรูด้้านสิง่แวดล้อม  

2. ด้านทักษะส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต 3 ด้าน คือ   

   2.1 ทักษะชีวิตและการท�างาน ซึ่งประกอบด้วย  

   - ความยืดหยุ่นและการปรับตัว   

   - การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง  

   - ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม  

   - การเป็นผู้สร้างหรือผลิต และรับผิดชอบเชื่อถือได้    

   - ภาวะผู้น�าและความรับผิดชอบ   

   2.2 ทกัษะด้านสารสนเทศสือ่และเทคโนโลยี ประกอบด้วย           

   - การใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่าทัน     

   - วิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม  

   - ใช้เทคโนโลยีใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ   

   2.3 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย  

   - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม   

   - การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา  

   - การสื่อสารและความร่วมมือ

  และเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ประสบความส�าเร็จ 

จ�าเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน 3 ด้านเพื่อสนับสนุนการเรียน

รู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ด้านมาตรฐานและการประเมินใน

ศตวรรษที่ 21 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนส�าหรับ

ศตวรรษที่ 21 ด้านการพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงไม่ใช่

เพียงการอบรม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

ที่มา: Partnership for 21st  Century Skills

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริฯ เพ่ือ
พัฒนาเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21
 1. โครงการขยายผลชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 

เรื่อง รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

  มุง่เน้นการพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นกัเรยีน ผ่าน

กิจกรรมการเรียนรูท้ีห่ลากหลาย เพือ่ส่งเสริมศักยภาพการเรียน

รู้ด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน Social Network               

 มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างจิตส�านึก

ในการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชืให้แก่นกัเรียน ผ่านกิจกรรมการท�า

โครงงานวิทยาศาสตร์ และการใช้ Social Network ในการ

แลกเปลีย่นเรียนรู ้ส่งเสริมการท�างานร่วมกันระหว่างโรงเรียน 

และนักวิชาการ    

 3. โครงการเคร่ืองมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อ

พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา

 มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนผ่าน

การท�างานวจิยัในช้ันเรียนของคร ูโดยประยุกต์ใช้เคร่ืองมอืแห่ง

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะพัฒนาทักษะการ

คิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดวิจารณญาณ

    การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะอย่างไร ?
  •  ต้องท�าให้ผู้เรียนสื่อได้หลากหลายรูปแบบ สามารถประเมินคุณค่าของสื่อที่ได้รับ ว่าถูกต้องและเหมาะสม
  •  เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนกับผู้อื่น แทนที่จะค้นหาข้อมูลจากแหล่งเดียว ตามล�าพัง
  •  ผู้เรียนสามารถน�าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย  หลายช่องทาง และหลายวิธีการ
  •  ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ เพื่อให้ได้รูปแบบการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการและความชอบของแต่ละคน

การศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21

การศึกษาในศตวรรษที่ 21
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ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร (ไอซีที) การตดิต่อสือ่สารเช่ือมโยง

ถึงกันได้อย่างทัว่ถึง ไอซีทเีข้ามามบีทบาทในการเรียนรูข้องมนษุย์สงูมาก ความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี ท�าให้ก�าแพงท่ีขวางก้ันการเรียนรู้ได้ถูกท�าลายลง วิธีการเรียนรู้ และ

บรรยากาศของห้องเรียนจึงเปลี่ยนไป โลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยน 

ห้องเรยีนเลก็ๆ ของเดก็ๆ ไปแล้ว

“โลกยุคใหม่เป็นโลกทีผู่เ้รยีนสามารถเรยีนรู ้ ค้นคว้า สร้างสรรค์ น�าเสนอผลงาน ได้ทกุที ่ ทุกเวลา ไม่จ�ากัด ผูเ้รยีนสามารถ
เรยีนรู้ได้ในทกุพืน้ที ่ ทัง้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และทกุทีท่ีไ่อซีทเีข้าถึง”

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในยุคไอซีที

“ตอนนีห้้องเรยีนวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนเปลีย่นไป นกัเรยีนได้ใช้แหล่งเรยีนรู้ในท้องถ่ิน คอื อทุยานแหล่งชาตดิอยอนิทนนท์

เป็นห้องเรียนภาคสนามในการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ และใช้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเป็นสตูดิโอ ตัดต่อ

สร้างสรรค์ผลงานสารคดีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น”

“ครคูรบั ถ้าผมอยากให้ภาพจรวดนีอ้ยู่กลางหน้าจอต้องท�ายังไงครบั ?” 

“ครคูะ ถ้าหนอูยากใส่ตวัอกัษรลงบนภาพต้นไม้นีต้้องท�ายังไงคะ?”

“ครคูรบั ถ้าพวกเราอยากจะอดัเสยีงลงในคอมพวิเตอร์ต้องท�ายังไงครบั?”

เมื่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนเป็นสตูดิโอแห่งการเรียนรู้
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การพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21    
    ฝ่ายเลขานกุารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี น้อมรบัพระราชด�ารสั

ใส่เกล้าฯ และด�าเนนิงานยกระดบัความสามารถข้ันพืน้ฐานของเยาวชนเพือ่ก้าวสูศ่ตวรรษที ่ 21 ด้วยแนวทางบูรณาการไอซีทีในการ

เรยีนการสอน โดยผสมผสานระหว่าง เนือ้หา (Content) วิธกีารสอน (Pedagogy) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and 

Communication Technology; ICT) 

การบูรณาการไอซีทีในการเรียนการสอน 3 ส่วน

เนื้อหา (Content)
1. 3.2.

วิธีการสอน (Pedagogy) เทคโนโลยีสารสนเทศ          
และการสื่อสาร (ICT)

โครงการขยายผลชุดกิจกรรมเรียนรู้ 
ระดับประถมศึกษา

เรื่อง รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน 
Social Network

เนื้อหา (Content) 
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โครงการเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา

เนื้อหา (Content)
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เนื้อหา (Content)
เนือ้หางานวิจยัในช้ันของครูทกุสาระวิชา 

วิธีการสอน (Pedagogy)
ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน
 • การเรียนรู้ผ่านการลงมือตาม    
   สภาพจริง
 • การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
 • การเรียนรู้แบบร่วมมือ

วิธีการสอน (Pedagogy) 
ผ่านงานวิจัยในชั้นเรียนของครู
 • การเรียนรู้ผ่านการลงมือตาม 
   สภาพจริง
 • การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
 • การเรียนรู้แบบร่วมมือ

วิธีการสอน (Pedagogy) 
ผ่านการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์
 • การเรียนรู้ผ่านการลงมือตาม 
   สภาพจริง
 • การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
 • การเรียนรู้แบบร่วมมือ

กลุ่ม Software 

จัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

 1. กลุ่มสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และ 

การเข้าถึงแหล่งเรยีนรู ้ได้แก่ โปรแกรม

ค้นหา (Search engines) 

 2. กลุ่มสนับสนุนการพัฒนา

กระบวนการคิดในการสร้างชิ้นงาน

ได้แก่ Microsoft office

 3. กลุ่มสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร

การน�าเสนอและการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ได้แก่ Youtube 

กลุ่ม Software 
จัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
1. กลุ่มสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ โปรแกรม
ค้นหา (Search engines)
2.  กลุม่สนบัสนนุการพฒันากระบวนการ
คิดในการสร้างช้ินงานประกอบด้วย            
Microsoft office, Paint, E-book, 
Windows Live Movie Maker, 
Scratch, Photoscape, Voicethread 
และ Thinklink 
 3. กลุ่มสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร 
การน�าเสนอ และการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ประกอบด้วย E-mail, Facebook, 
Youtube 
เครือข่ายออนไลน์ของโครงการ ได้แก่ 
www.facebook.com/ThinkKIDkids

กลุ่ม Software 
จัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
  1.  กลุ่มสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และ
การเข ้ า ถึ งแหล ่ ง เ รียนรู ้  ได ้แก ่
โปรแกรมค้นหา (Search engines) 
 2 .  กลุ ่ มสนั บสนุ นการพัฒนา
กระบวนการคดิในการสร้างช้ินงานได้แก่ 
Microsoft office, Windows Live, 
Movie Maker, และ Photoscape ฯลฯ
  3. กลุ่มสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร 
การน�าเสนอ และการแลกเปลีย่นเรยีน
รู ้  ได ้แก ่ E-mai l , Facebook,            
Youtube และ NING 
เครือข่ายออนไลน์ของโครงการ ได้แก่ 
http://Botanyschool.ning.com

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
กลุ่ม Hardware ประกอบด้วย Computer , Tablet และ Digital Camera

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
 เร่ือง รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อปี 2557 และข่าวแผ่นดินไหวคร้ังล่าสุดท่ีจังหวัดเชียงราย เมื่อเดือน

พฤษภาคม 2557 ท่ีผ่านมา คงเป็นเร่ืองจรงิทีต้่องยอมรบัว่า คนไทยยังขาดการตระหนกัถึงการป้องกัน และมคีวามรูท้ีจ่ะรบัมอืกับภยัพบัิติ

ทางธรรมชาตต่ิางๆ น้อยมาก ยังไม่นบัรวมภยัธรรมชาติทีเ่ราเจอกันอยู่ตลอดอย่างน�า้ท่วม ดนิถล่ม ภยัแล้ง ไฟป่า พายุฝน

จ�าเป็นอย่างย่ิงทีเ่ราจะต้องให้ความรู ้ และพฒันาศกัยภาพครู/นกัเรยีน ให้เข้าใจสาเหตุและผลกระทบทีเ่กิดข้ึนจากภยัพบิติัทาง

ธรรมชาติรวมถึงตระหนกัถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉกุเฉนิทีอ่าจจะเกิดข้ึน

โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริฯ หลายแห่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ จ�าเป็นอย่างย่ิงที่เรา         

จะต้องให้ความรูแ้ละพฒันาศักยภาพครู/นกัเรยีน ให้เข้าใจสาเหตผุลกระทบทีเ่กิดข้ึนจากภยัพบิติัทางธรรมชาต ิร่วมถึงตระหนกัถึงการเตรียม

ความพร้อมรับสถานการณ์ฉกุเฉนิทีอ่าจจะเกิด อนัจะน�าไปสูก่ารส่งเสรมิคุณภาพเยาวชนในชนบท ทีม่คุีณลกัษณะการเป็นพลเมอืงโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 คือ การมีรากฐานขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งสามารถคัดเลือกและน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน            

การจดัการชีวิตป้องกันเผชิญรบัมอืกับวิกฤตกิารอยู่ร่วมกัน วิกฤติสิง่แวดล้อมทีเ่กิดจากธรรมชาติและมนษุย์

    ปัจจุบันได้จัดพิมพ์และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน
 และโรงเรียนจ�านวน 1,000 แห่ง (ประมาณ 8,000 ชุด)

ทั่วประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ชุดกิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้ เร่ือง “รู้รบั...ภยัพบัิติทางธรรมชาติ” ระดับประถมศกึษา จดัท�าข้ึนเพือ่พฒันาศกัยภาพครู/นกัเรียน

ให้สามารถศกึษาเรยีนรูเ้นือ้หาทางด้านภยัพบิติั และเตรยีมพร้อมรับสถานการณ์ฉกุเฉนิทีอ่าจส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สนิของครู/นกัเรียน 

และครอบครวัซ่ึงส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในพืน้ทีเ่สีย่งภยัพบิติั 

โดยมีความร่วมมือทางด้านวิชาการตรวจทานความเหมาะสมของเนื้อหาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สมาคมธรณีวิทยา               

แห่งประเทศไทย ศนูย์เตอืนภยัพบัิติแห่งชาต ิและกรมอตุนุยิมวิทยา 
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เนื้อหาของชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษาเรื่อง รู้รับ... ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ชุดกิจกรรมจะเน้นให้นกัเรียนเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ ทีส่่งผลต่อการเกิดภยัพบัิตทิางธรรมชาติ ผูเ้รียนจะได้ทราบว่า 
การท่ีโลกไม่อยู่นิง่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากมาย เช่น การเคลือ่นทีข่องแผ่นเปลอืกโลก ซ่ึงการเคลือ่นทีข่องแผ่นเปลอืก
โลกด้านล่าง ส่งผลท�าให้เกิด แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ และสึนามิ ไปจนถึงในเรื่องการเคลื่อนท่ีของอากาศ ซ่ึงมีสภาวะเปลี่ยนแปลง            
ตลอดเวลา จากความแตกต่างของอณุหภมู ิความกดอากาศ และความช้ืนในมวลอากาศ เป็นสิง่ทีเ่กิดข้ึนตามปกตแิละสม�า่เสมอ แต่หาก
การเปลีย่นแปลงสภาวะอากาศไม่ปกติอาจก่อให้เกิดภยัธรรมชาต ิเช่น เกิดพายุ เกิด อทุกภยั และเกิดความแห้งแล้ง เป็นต้น

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 11 หน่วย การเรียนรู้ ประกอบด้วย โลกของเราไม่เคยอยู่นิง่ แผ่นดนิไหว ภเูขาไฟระเบดิ สนึาม ิแหล่งน�า้
ของโลก สภาวะอากาศ พายุ หมนุเขตร้อน อทุกภยั ดินถล่ม ภยัแล้ง และไฟป่า

เกมบันไดงู เตรียมรับมือกับภัยพิบัติ

แผ่นดินไหว ดินถล่ม คลื่นยักษ์
(สึนามิ)

น�้าท่วมไฟป่า  พายุหมุนเขตร้อน ภัยแล้ง

ภูเขาไฟระเบิด
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การใช้สื่อมัลติมีเดียในการเรียนรู้ การสร้างแบบจ�าลองโครงสร้างของโลก

ตัวอย่าง ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษาเรื่อง รู้รับ... ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ชุดกิจกรรมเน้นการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาเยาวชนในศตวรรษที ่21 มเีนือ้หาในการเรยีนการสอนเก่ียวกับภยัพบัิตทิางธรรมชาติ
ซ่ึงเน้นรปูแบบกิจกรรมทีม่คีวามหลากหลาย ส่งเสรมิให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วม พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ การท�างานกลุม่ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ไอซีท)ี ในการค้นคว้าข้อมลูและการน�าเสนอข้อมลู

การทดลองภูเขาไฟระเบิด

สร้างแบบจ�าลอง

เรียนรู้ผ่านเครื่องมือไอซีที

เรียนรู้จากการทดลอง

ตัวอย่างกิจกรรม

เรียนรู้ผ่านบทบาทสมมุติ

เรียนรู้ผ่านเกมส์

เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จ�าลอง

ฝึกปฏิบัติการหลบภัยพิบัติด้วยการจ�าลอง
สถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว

นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ
เมื่อเกิดไฟป่าในชุมชน

นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ
เป็นผู้ประกาศข่าวภัยพิบัติ

สืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องมือไอซีที

จัดท�าโดย สนับสนุนวิชาการโดย สนับสนุนการเผยแพร่โดย

เกมส์บันไดงูเตรียมรับมือภัยพิบัติ การทดลองดินถล่ม
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน Social Network

    “การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่จะค�้าจุนให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืนได้                       
ต้องมีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาลจนถึงอุดมศึกษา

 จะต้องฝึกนักเรียนให้มีทักษะ ทั้งในทางปฏิบัติ และมีพลังความคิดให้มีระบบแบบวิทยาศาสตร์ 
และต้องมีจินตนาการ ซึ่งจะน�าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

เพื่อให้การศึกษาประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย จะต้องอาศัยวัตถุเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

หนังสือ วารสารวิชาการ สิ่งพิมพ์อื่นๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ” 

พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้แก่ครูและนักเรียน ผ่านกิจกรรมการท�า             

โครงงานวทิยาศาสตร์ทางด้านพชื และการใช้ Social Network ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูส่้งเสรมิการท�างานร่วมกันระหว่างคร ูนกัเรยีน 

และนกัวิชาการ ฯลฯ

พระราชด�ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                    ในปาฐกถาเรื่อง “เยาวชนไทยกับวิทยาศาสตร์”

    ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน Social Network
 สร้างสรรค์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ครู นักเรียน และนักวิชาการ http://botanyschool.ning.com/

เรียนเพื่อการค้นพบ เพื่อน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ท�างานเป็นทีม  

เรียนรู้จากการลงมือท�า โครงงาน โครงการ ฯลฯ  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา มีผู้ชมผลงานทั่วโลก เรียนรู้ได้จากคนรอบข้าง เพื่อน ผู้ปกครอง ครู ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ

1.พัฒนาความรู้

เกี่ยวกับการท�าโครงการ

4.น�าเสนอผลงานใน

เวทีวิชาการต่างๆ

3.ประยุกต์ใช้ Social

network ในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพืช

ระหว่าง ครู นักเรียน

และนักวิชาการ

2.โรงเรียนจัดกิจกรรม

เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืช

5.ขยายผลจัด

กิจกรรมในโรงเรียน



79

 

การพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางด้านพืชส�าหรับโรงเรียน โดย บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สริินธร ได้ตระหนกัถึงการพฒันาศกัยภาพ
ของเยาวชนไทยและครอูาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการฝึกฝน เรียนรู ้และลงมอืปฏบัิติจรงิภายใต้สภาพแวดล้อมของ
การท�างานวิจยัทางวทิยาศาสตร์ โดยมนีกัวจิยัเป็นผูถ่้ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าต่างๆ มจีดุมุง่หมายเพือ่ให้
เยาวชนและครู อาจารย์ได้รบัความรู้ และฝึกฝนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏบัิติการทีพ่ร้อมด้วยเคร่ืองมอืวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ น�าไปสูก่ารจดุประกายแนวคดิเก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชน ในการศึกษาต่อ
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรในระดับสงู หรือการประกอบอาชีพนกัวิจยันกัเทคโนโลยีด้านชีวภาพการเกษตร เพือ่การปรับปรงุพฒันา 
และอนรุกัษ์พนัธุพ์ชืทัง้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงพาณชิย์ในอนาคต

  4. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกท�า       

โครงงานวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

อณพูนัธศุาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพพชื 

บ้านวิทยาศาสตร์สรินิธร 

1. พฒันาความรูด้้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านพชื โดยทีมนกัวิจยัมอือาชีพจาก

ศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ (ไบโอเทค) ผ่านการฝึกอบรมเชิง

ปฏบัิตกิาร ทางด้านเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือและเซลล์พชื และด้านพนัธศุาสตร์โมเลกุลพชื  

  2. เย่ียมชมห้องปฏบัิติการเทคโนโลยีชีวภาพพชื 

เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

   3. ทีมนกัวิจยัให้ค�าปรกึษา แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

ท�าไมต้องท�าโครงงาน ?
กล้วยไม้ป่าของไทยลดลงอย่างรวดเรว็ กล้วยไม้ป่าช้างกระ (Rhynchostylissp.) เป็น

พืชชนิดหนึ่งที่ก�าลังจะสูญพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือกล้วยไม้ช้างกระนั้นมีค่อนข้างน้อย 
เนือ่งจากเป็นกล้วยไม้ท่ีเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือไม่ค่อยประสบความส�าเรจ็เท่าท่ีควร การขยายพนัธ์ุ
ยังคงท�าได้ด้วยการเพาะเมลด็เท่านัน้ ดังนัน้การพฒันาศกัยภาพด้านการขยายพนัธุก์ล้วยไม้ช้างกระ
ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือจึงมีความส�าคัญอย่างมากทั้งทางด้านอนุรักษ์พันธุ์พืชและเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าอกีด้วย

ตัวอย่างโครงงานการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าช้างกระ (Rhynchostlis sp.)ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน Social Network

พฒันาทักษะในศตวรรษที ่ 21 และสร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชืให้แก่ครู
และนกัเรยีนผ่านกิจกรรมการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านพชื และการใช้ Social Network 
ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ส่งเสรมิการท�างานร่วมกันระหว่างครู นกัเรยีน และนกัวิชาการ ฯลฯ

อนรุกัษ์พนัธุก์ล้วยไม้ป่าของไทยท่ีก�าลงัจะสญูพนัธ์ุ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพด้านพชื 

ผลลัพธ์ต่อสังคม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลลัพธ์ต่อครู และนักเรียน

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
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โครงการ “การศึกษารูปแบบการใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (ไอซีที) เพ่ือพัฒนาทักษะความคิด

ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา”

ส�านักงานประสานงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี            
สวทช. ได้จดัท�าโครงการวิจยั “การศึกษารูปแบบการใช้เคร่ืองมอืแห่งการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (ไอซีที) เพือ่พฒันาทกัษะความคิดของ
นกัเรียนในระดับประถมศกึษา” ข้ึน จดุมุง่หมายเพือ่พฒันาครผููส้อน ผ่านกิจกรรมส่งเสรมิการท�างานวิจยัในช้ันเรียน โดยเน้นการประยุกต์ใช้  
เคร่ืองมอืในศตวรรษท่ี 21 (ไอซีท)ี ในการเรยีนรู้ โดยได้รับทนุสนบัสนนุการท�าโครงการวิจยัจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) 

การด�าเนินงาน

กลุ่ม Software :                                    
Computer, Tablet และ Digital Camera

กลุ่ม Software 
แบ่ง 3 กลุ่มตามลักษณะกิจกรรม

  ภาพคณะครูผู้ร่วมโครงการฯ 
น�าเสนอผลงานวิจัยในงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557
และการประชุมวิชาการระดับชาติ 

“ล�าปางวิจัย ครั้งที่ 1”

TabletComputer

Digital Camera

1. ศกึษาและคัดเลอืกเครือ่งมอืในศตวรรษท่ี 21 
(ไอซีที) ที่ใช้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
หรือวิจารณญาณของนักเรียนระดับประถม
ศึกษา

5. สร้างชุมชนออนไลน์และติดตามผล

3. ครูออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แล้ว
น�าไปทดลองใช้กับนกัเรยีนในช้ันเรยีนจริง 1-3 
รอบ พร้อมกับวัดประเมินผลและปรับรูป
แบบฯ ผ่านงานวิจัยในชั้นเรียนของครู

2. อบรมการน�าเคร่ืองมือ ไอซีที ไปพัฒนา
ทักษะการคิดฯ ให้แก่ ครูผู้เข้าร่วมวิจัย

4. คัดเลือกครูตัวอย่างที่ดี และติดตามผล

กลุ่มสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ โปรแกรมค้นหา (Search 
engine)

กลุ่มสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร การน�าเสนอ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ประกอบด้วย            
E-mail, Facebook, Youtube

กลุ่มสนับสนุนการพัฒนากระบวนการคิดใน
การสร้างช้ินงาน ประกอบด้วย Microsoft 
Office, Paint, E-book, Windows Live 
Movie Maker, Scratch, Photoscape, 
Voicethread และ Thinklink 

3.2 ทดลองใช้รูปแบบฯและใช้แบบ
ทดสอบวัดและประเมิน ครูสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน ระหว่างทดลอง
จากนั้นปรับปรุงรูปแบบ

3.3 Post-test

3.1 Pre-test

ตัวอย่างเครื่องมือไอซีทีที่ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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รูปแบบการประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเรียนการสอน

โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 53 จงัหวัดสกลนคร โรงเรยีนภายใต้โครงการฯ ได้รบัรางวัล “สถานศึกษายอดเย่ียมประเภท

โรงเรยีนการศกึษาสงเคราะห์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอนระดับประเทศระดบัเหรยีญเงิน” งานศิลปหัตถกรรม

นกัเรยีน ครัง้ที ่64 ปีการศกึษา 2557

1. พฒันารูปแบบการประยุกต์ใช้ไอซีทใีนการจดัการเรยีน

รูกิ้จกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดบัช้ัน

ประถมศกึษาปีที ่4 เพือ่พฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค์ 

โดย อาจารย์เกตมุะณย์ี ค�าจนัทร์

2. รูปแบบการคิดสร้างสรรค์โดยใช้ไอซีทีกิจกรรมงาน

ประดิษฐ์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ของ

นกัเรียนช้ันประถมศกึษาปีที ่5 โดย อาจารย์ยุพนิ ปัญญาประชุม

3. รปูแบบการใช้ไอซีทใีนการจดัการเรียนรู ้ วิชากิจกรรม

การสอนคณติศาสตร์ส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่1 เรือ่งคู่

อันดับและกราฟโดยน�าไอซีทีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ โดย อาจารย์กัญจนา สล้างสขุสกาว

4. รูปแบบการประยุกต์ใช้ไอซีทเีพือ่จดัการเรยีนรูกิ้จกรรม

ชุมนมุคอมพวิเตอร์ ระดับช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5 เรือ่ง การเขียน

โปรแกรม Scratch เพื่อการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์   

โดย อาจารย์กาญจณ ีสวุรรณโพธิศ์รี

5. การเขียนเพือ่พฒันาทักษะความคดิสร้างสรรค์ ด้วยการ

ใช้ไอซีทีวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย อาจารย์ยุวดี  

หอมไกรลาศ

6. การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสรมิหลกัสตูร เรือ่ง

การสร้างเสรมิสขุภาพและการป้องกันโรค ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6    

โดยผ่านโครงงานสุขภาพและไอซีที เพื่อพัฒนาทักษะความคิด

สร้างสรรค์ โดย อาจารย์สทุธพิงศ์ กันวะนา 

ผลงานที่ได้จากการพัฒนาครูผู้สอนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการท�างานวิจัยในชั้นเรียน

ตัวอย่างงานวิจัยของคณะครูในโครงการฯ 

นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 กล่าวว่า

“เป็นนโยบายของโรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ 53 ว่า ครูควรบูรณาการไอซีทเีข้าไปใน

การเรียนการสอนเท่าที่ตัวครูจะท�าได้ตามบริบทโรงเรียน ผู้บริหารพยายามส่งเสริมครูโดย

สนบัสนนุให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท�างานวิจยัในช้ันเรียนของโครงการฯ พร้อมท้ังขยายผล

การจดัอบรมและการท�างานวจิยั ไปให้คณะครทูัง้โรงเรียน”

รูปแบบ 1: ไอซีทีสืบค้นข้อมูล รูปแบบ 3: ไอซีทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ 2: ไอซีทีสร้าง/ออกแบบ

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ และทักษะอื่นๆ ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาเน้นการใช้ไอซีที

ในการจัดกิจกรรม 3 รูปแบบ
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อะไรเกิดข้ึน !! เมื่อครูเปลี่ยนวิธีคิด..... 
เมื่อครูกล้าน�าไอซีที ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ผ่านการท�างานวิจัยในชั้นเรียน

“ผมเองมกีารพฒันาทักษะไอซีทเีพิม่มากข้ึน...ผมมอีเีมล์เป็นของตวัเอง ผมประยุกต์ใช้มอืถือ
ของผมอัดคลิปวีดิโอเพื่อน�ามาใช้กับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์”

นายคารมณ์ ประไพร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

“ผมเปลี่ยนแปลงลักษณะการเรียนการสอนของผม โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนให้นักเรียนมีโอกาสออกแบบสร้าง
สิ่งของโดยใช้เคร่ืองมือไอซีทีด้วยตนเอง นักเรียนจะได้พัฒนาทั้งเนื้อหาในรายวิชา และ
พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปด้วย”

นายวิเชฐชัย ไชยทุม
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์วัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

“ครูตั้งค�าถาม คือ เชื่อหรือไม่ว่าวัตถุลอยน�้าได้ เด็กจะค้นตามเว็บไซต์ว่าวัตถุดังกล่าวลอยน�้า
ได้ไหม นักเรียนจะค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งนักเรียนจะชอบสื่อในรูปแบบ 
วีดิโอใน Youtube มากกว่าแหล่งอืน่ แล้วก็จะกลบัมาตอบค�าถาม ตอนแรกก็จะมบีางคนไม่เช่ือ 
สรุปไม่ได้ นักเรียนบางคนขอท�าจริงเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริง”  

นางเกศรินทร์ สิทธิมงคล
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

“หลงัร่วมวิจยัท�าให้ดฉินัเปลีย่นความคิดและลดบทบาทการสอนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนออกแบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ลงมือจัดท�าโครงงาน ที่สนใจด้วยตนเองทุกข้ันตอน ต้ังแต่การคิด            
การวางแผนการท�าโครงงาน การคัดเลอืกแหล่งเรยีนรู ้เครือ่งมอื และอปุกรณ์ด้วยตวันกัเรยีน
เอง ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียนครั้งส�าคัญ บทบาทดิฉันมีเพียง            
การอ�านวยความสะดวกให้กับนกัเรยีนเท่านัน้”

นางบุญเมฆ ภมรสิงห์
โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร

“ใบงานเป็นสิง่ส�าคัญมากทีค่รจูะต้องท�าการบ้านเพือ่จดัเตรียมให้นกัเรยีนประกอบการเรยีนรู้
ผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะใบงานเป็นเหมือนแผนท่ีให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นเส้นทาง
น�าทางให้นักเรียนวิเคราะห์ พิจารณาตามที่ครูต้องการ ท�าให้นักเรียนค้นข้อมูลอย่างมี             
จุดมุ่งหมาย”

นางอรัญญา สุธาสืโนบล
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ
(Project-based Learning using ICT)

“กล่าวกันว่า ขณะนี้และต่อไปข้างหน้า สถานที่ต่างๆในโลกจะเข้าใกล้กันมากขึ้น
ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่สาเหตุเพราะเปลือกโลกหดเข้ามาใกล้กัน แต่ว่าเกิดจากความรวดเร็ว 

ความสะดวกในการเดินทางและการสื่อสารโทรคมนาคมในปัจจุบัน 
ท�าให้คนไปมาหาสู่กันได้อย่างใกล้ชิด แม้จะอยู่กันคนละมุมโลกก็ยังมีความคิดคล้ายคลึง 

ดังนั้นถ้าหากไม่พัฒนาความรู้ความสามารถของเราเองแล้ว 
เราก็คงไม่สามารถอยู่ได้อย่างเป็นสุขในสังคมอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงฉับไวในหลายๆ ด้าน”

พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
การบรรยายหัวข้อ แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในทศวรรษหน้า

วันที่ 23 กันยายน 2552

“การไอซีทีในการจดัการเรียนรูด้้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรักชันนซึิม (Constructionism)” 

เป็นการจดัการเรยีนรู้ทีเ่น้นให้ผูเ้รียนได้เรยีนรูผ่้านการสร้างช้ินงานท่ีมคีวามหมายต่อตนเอง เร่ิมจากวางแผน คิดช้ินงานหรอืผลผลติ 

ขณะท่ีลงมอืปฏบัิติก็จะเกิดปัญหาให้แก้ไข ขณะเดียวกันก็ใช้ไอซีทเีป็นเครือ่งมอืให้นกัเรยีนสร้างช้ินงานทีห่ลากหลายกระบวนการนีจ้ะ

ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรูแ้ละพฒันาทกัษะทีส่�าคัญ ได้แก่ ทกัษะการคดิ การสือ่สาร การปัญหา การใช้ไอซีที และทกัษะชีวิตไปพร้อมๆ กัน 

เป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสูยุ่คศตวรรษที ่21

ฝ่ายเลขานกุารโครงการฯ เลง็เห็นว่าการใช้ไอซีทจีดัการเรียนรู้ด้วยโครงการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรยีนรูใ้นยุคปัจจบัุน 

จงึสนบัสนนุให้ครูในโครงการฯ ได้ใช้ไอซีทีจดัการเรยีนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรกันซึิม ต้ังแต่ปี 2547 กระท้ังปัจจบุนัได้ขยายผล

ไปยังอาจารย์และนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัเครือข่าย โดยจดัอบรมและติดตามผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง

• เพื่อให้ครูในโรงเรียน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏและ 

        นักศึกษาครูสามารถใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการได้

• ร่วมกันสร้างสรรค์เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

• ศึกษาวิจัยต่อยอดวิธีการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้แบบโครงการ

ความเป็นมา/วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

• จดัอบรมเชิงปฏบัิติการ ลงพืน้ท่ีตดิตามผลการด�าเนนิงานและไตร่ตรองเก่ียวกับแนวทางปฏบัิตผ่ิานเครอืข่ายสงัคมอย่างต่อเนือ่ง 

ตวัอย่างเนือ้หาทีจ่ดัอบรม อาทเิช่น การออกแบบกิจกรรมการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ เครื่องมือไอซีทีใหม่ๆ ส�าหรับให้             

ผู้เรียนได้ใช้สร้างชิ้นงาน น�าเสนอกรณีตัวอย่างแนวทางจัดกิจกรรมในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา

•  จัดประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล “การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนว Constructionism”
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งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

การวิจยัครัง้นี ้ เป็นการวิจยัเพือ่พฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนยุคใหม่ อนัเกิดจากการจดัการเรียนรูด้้วยวิธบีรูณาการไอซีทีในการจดั         
การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ในรปูแบบของการวิจยัเชิงปฏบัิติการแบบมส่ีวนร่วมระหว่าง ผูว้จิยั คร ูและผูเ้รียน  
มกีารเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้เชิงปรมิาณและคุณภาพ  มวัีตถุประสงค์เพือ่ 1) ศกึษาผลการบรูณาการไอซีทใีนการจดัการเรยีนรูด้้วยโครงการ
ทีม่ต่ีอการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนยุคใหม่ตามแนวทางการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง และ 2) จดัท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การจดัการเรยีนการสอนเพือ่ส่งเสริมการพฒันาผูเ้รยีนตามข้างต้น 

พลวิจยัในการศกึษา : ประกอบด้วยนกัเรยีนจ�านวน 212 คน ในภาคเรยีนที ่2/2553 เป็นนกัเรยีน
ทีเ่รยีนกับครูจ�านวน 8 คน  จากโรงเรียน 8 แห่งในจงัหวัดกาญจนบุร ีเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และศรสีะเกษ

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจยั : ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธบูีรณาการไอซีท ีในการจดัการ
เรยีนรูด้้วยโครงการ และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 10 เครือ่งมอื เพือ่เก็บรวบรวมข้อมลูทัว่ไป 
และข้อมลูท่ีเก่ียวกับคุณลกัษณะผูเ้รยีนยุคใหม่ ด�าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลูใน 3 ระยะ คอื การเก็บรวบรวม
ข้อมลูพืน้ฐาน เก็บรวบรวมข้อมลูสภาพการจดัการเรยีนรู้ของคร ูและเก็บรวบรวมข้อมลูผลการจดัการเรยีนรู้ 
วิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้สถติิพืน้ฐาน ใช้การวิเคราะห์เนือ้หา และตรวจสอบข้อมลูสามเส้า

• การบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ท�าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรู้เนื้อหาสาระที่เรียนทั้งในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ภาษาองักฤษ สขุศึกษาและพลศกึษา และการงานพืน้ฐานอาชีพและเทคโนโลยี

• การบูรณาการไอซีทใีนการจดัการเรยีนรู้ด้วยโครงการ ท�าให้ผูเ้รยีนมสีมรรถนะส�าคัญทัง้ 5 ด้านได้แก่ ความสามารถในการ
สือ่สาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี

• การบูรณาการไอซีทใีนการจดัการเรียนรู้ด้วยโครงการ จะต้องพจิารณาในประเดน็ข้อมลูพืน้ฐานทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัการเรียนรู้ 
คอื ครู ผูบ้รหิาร และโครงสร้างพืน้ฐานไอซีที

งานวิจัยเรื่อง “พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา                           
ในทศวรรษที่สอง ด้วยการบูรณาการไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ”

สรุปผลการวิจัย
อ่านรายละเอียดงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่

www.princess-it.org/image/stories/main/book/PBLusingICT.pdf.

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์
และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เยาวชนได้พัฒนาทักษะที่ส�าคัญและจ�าเป็นในศตวรรที่ 21
ตั้งแต่การระบุโจทย์ปัญหา การวางแผน การแก้ไขปัญหา          

ตลอดจนสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ส่งเสริมให้นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการฯ  

ทีส่่วนใหญ่เป็นโรงเรยีนในชนบทได้สร้างโครงงานสิง่ประดษิฐ์/โครงงานคอมพวิเตอร์ เป็นกิจกรรมทีช่่วยพฒันาทักษะการคดิ การวางแผน 

และการแก้ปัญหา ซ่ึงนบัเป็นทกัษะทีส่�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับศตวรรษที ่21 

กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรม

คอมพวิเตอร์นี ้เป็นการจดัการเรียนรูแ้บบสะเต็มศกึษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม (STEM 

Education and Engineering Design) ท่ีนักเรียนได้ผนวกแนวคิดการออกแบบ          

เชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นักเรียนท�า

กิจกรรมเพือ่พฒันาความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ได้น�าความรูม้าออกแบบช้ินงานเพือ่แก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับชีวติประจ�าวัน 

โครงงาน Traffic Signal of STEM
จากโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก

น�าเสนอผลงานในค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ (วช.) ปี 2557

โครงการ “เครื่องช่วยในการท�ากายภาพบ�าบัดช่วงล่าง”          

จากโรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก

โครงการ “แบบจ�าลองที่จอดรถอัตโนมัติด้วย GoGo Board”

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
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ชุดบอร์ดทดลอง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

นายจริะศกัด์ิ สวุรรณโณ และ ดร.เรวัตร ใจสทุธ ิคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นนกัวชิาการ

ของโครงการพฒันาทกัษะด้านอเิลก็ทรอนกิส์และการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ได้ออกแบบค่ายพฒันาทกัษะด้านอเิลก็ทรอนกิส์และ

การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เป็นหลกัสตูรต่อเนือ่ง 3 ภาคเรียน

ค่ายพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รบั-ส่งข้อมลูระหว่างคอมพวิเตอร์กับอปุกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่เรียนรู้การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สั่งท�างานตามความต้องการ 
โดยรับข้อมูล-ส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

บอร์ดเรียนรู้การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ
สามารถเช่ือมต่อ Raspberry Pi เพือ่รบัค�าสัง่ให้
อปุกรณ์ท�างาน เช่น เปิด-ปิด หลอดไฟได้

เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิว๋ มคุีณสมบัติพืน้ฐานท่ี
เหมือนกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป และมี General 
-purpose input/output (GPIO) สามารถ          
ใช้งาน Sensor หรือ ส่งค่าออกไปติดต่อสัง่งาน
ภายนอกได้ผ่าน Microcontroller

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   (Scratch, MSWLogo + GoGo Board)

ค่าย 1 ค่าย 1

ค่าย 3 ค่าย 3

ค่าย 2 ค่าย 2

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(ภาษา C, Raspberry PI)

การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม Scratch การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมภาษา C

สร้างสิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ของตนเอง สร้างสิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ของตนเอง

การประกอบโครงสร้างเป็นรถ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ควบคุมอุปกรณ์บน GoGo Board ให้รถวิ่งตามเส้น

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รับ-ส่งข้อมูลควบคุมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์บน Raspberry PI

พฒันาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ควบคมุอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ด้วยอปุกรณ์ Open Technology อาท ิGoGo Board, 
Raspberry Pi เป็นกิจกรรมเรยีนรู้เชงิบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
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ส่งเสริมนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ท�าสิ่งประดิษฐ์/โครงงาน
คอมพวิเตอร์ ฝึกทกัษะทีจ่�าเป็น (วิเคราะห์ แก้ปัญหา ท�างานเป็นทมี) เพิม่โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการในเวทีระดบัประเทศ  
และศกึษาต่ออดุมศกึษาในโควต้าพเิศษ

กลุ่มเป้าหมาย: โรงเรียน ทสรช. และมหาวิทยาลัยราชภัฎ

กลุ่มโรงเรียน ทสรช. จ�านวน 22 แห่ง (3 ภูมิภาค) และมหาวิทยาลัยราชภัฎ จ�านวน 9 แห่ง (ข้อมูล ณ มกราคม 2558)

กลุ่มโรงเรียนภาคเหนือ จ�านวน 5 แห่ง

ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22 จ.แม่ฮ่องสอน

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 31 จ.เชียงใหม่

กลุ่มโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แห่ง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.อ�านาจเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ�านวน 9 แห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตต์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฎก�าแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

กลุ่มโรงเรียนภาคกลางและภาคอื่น 9 แห่ง
ร.ร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก
ร.ร.องครักษ์ จ.นครนายก
ร.ร.นามราชานุสรณ์ จ.นครนายก
ร.ร.สมเด็จพระปิยมหาราชมณีเขต จ.กาญจบุรี
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท
ร.ร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี
ร.ร.มาลาอิสงเคราะห์ จ.อยุธยา

กิจกรรมน�าเสนอผลงานของโรงเรียน ทสรช. กิจกรรมหุ่นยนต์ BEAM วิ่งตามเส้น

กิจกรรมอบรมเครือข่ายวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อเดือนกันยายน 2556 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

กิจกรรมหุ่นยนต์ BEAM 
ว่ิงตามเส้น เดือนมิถุนายน 2557  
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หุ่นยนต์ BEAM
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ผลส�าเรจ็จากโครงงาน : สะพานสูก่ารศกึษาข้ันสงู

ผลส�าเร็จจากการท�าโครงงานของเยาวชนหลายคนมส่ีวนท�าให้พวกเขาได้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัในโควต้าพเิศษ และสถาบันการจดัการ
ปัญญาภวัิฒน์ทลูเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ซ่ึงเป็นทนุการศึกษาระดับปริญญาตรี           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีละ 8 ทนุ เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน (ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 – ปีการศึกษา 2562) 

โครงการพฒันาทักษะด้านอเิลก็ทรอนกิส์และการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส่งเสรมิให้นกัเรยีนน�าโครงงานคอมพวิเตอร์ หรอื          
สิง่ประดษิฐ์ของตนเอง เข้าร่วมเวทรีะดับประเทศต่างๆ อาทิ ค่ายนกัประดษิฐ์รุน่ใหม่ สานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.),                 
ค่ายคอมพวิเตอร์โอลมิปิก (สอวน.), ค่าย 2B-KMUTT มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี การแข่งขันพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์
แห่งประเทศไทย (NSC) สวทช. เป็นต้น

1) นายทีปกร  กล้าเดช จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษาต่อด้วยโควต้าพิเศษ : ค่าย 2B-KMUTT มจธ.
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปี 2556 : นกัเรียนจากโรงเรียน ทสรช. จ�านวน 3 คน จาก 1 โรงเรียนเข้าศกึษาต่อมหาวทิยาลยัในโควต้าพิเศษ

1) นางสาวอาทิตยา  เผ่าพงษ์ จากโรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
ศึกษาต่อด้วยโควต้าพิเศษ : JSTP สวทช.
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

2) นายพิสิษฐ์  งามการ จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ศึกษาต่อด้วยโควต้าพิเศษ : ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน.
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(จบปริญญาตรีท�างานบริษัท Cube SoftTech Co., Ltd. ต�าแหน่ง Java developer)

3) นายปริยะ  ค�าพิมเลิศ จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ศึกษาต่อด้วยโควต้าพิเศษ : ค่าย 2B-KMUTT มจธ.
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
(ขณะนี้ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยปีที่ 4)

2) นายพีรพงษ์  สุวรรณอ�าไพ จากโรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ศึกษาต่อด้วยโควต้าพิเศษ : ค่าย 2B-KMUTT มจธ.
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

3) นางสาวรัตนา  ม่วงโมรา จากโรงเรียนองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก 
ศึกษาต่อด้วยโควต้าพิเศษ : ค่าย 2B-KMUTT มจธ.
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ต้ังแต่ปี 2551- 2557 นกัเรียนจาก
โรงเรียนในโครงการ ทสรช. 
มีผลงานระดับประเทศ
จ�านวน 134 คน 
(จาก 15 โรงเรียน)

ปี 2551 – 2553 : นกัเรียนจากโรงเรียน ทสรช. จ�านวน 3 คน จาก 2 โรงเรียนเข้าศกึษาต่อมหาวทิยาลยัในโควต้าพิเศษ
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ต้ังแต่ปี 2551- 2557 นกัเรียนจาก
โรงเรียนในโครงการ ทสรช. 
มีผลงานระดับประเทศ
จ�านวน 134 คน 
(จาก 15 โรงเรียน)

การทดสอบโปรแกรมควบคุมการเปิด-ปิดประตู

โครงงานระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู
ผ่าน Raspberry Pi ด้วยวิธีการวิเคราะห์ใบหน้า

ใบหน้าที่สามารถเปิดประตูได้

โครงงานระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู ผ่าน Raspberry Pi ด้วยวิธีการวิเคราะห์ใบหน้า

โดย โรงเรียน บ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก
        นางสาวน�้าเพชร รอดประเสริฐ (ผู้พัฒนา)
        นางสาวธวัลรัตน์เรือนเงิน (ผู้พัฒนา)
        อาจารย์ศุภชัย แตงอ่อน (ที่ปรึกษาโครงการ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)

โครงงานระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู ผ่าน Raspberry Pi ด้วยวิธีการ

วิเคราะห์ใบหน้าใช้หลักการประมวลผลภาพ (Image Processing) มาประยุกต์ใช้ใน 

การควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยวิธกีารวิเคราะห์ใบหน้า 

โครงการนีใ้ช้ Raspberry Pi Camera Board ซ่ึงเป็นโมดลูกล้องท่ีออกแบบมา

ใช้งานร่วมกับบอร์ด Raspberry Pi ซ่ึงเป็นบอร์ดไมโครคอมพวิเตอร์ในการประมวลผล

ส�าหรับโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ใบหน้านั้น พัฒนาข้ึนด้วยภาษาไพทอน           

(Python programming language) โดยใช้เทคนคิการรู้จ�าใบหน้าแบบเทคนคิไอเกน       

ซ่ึงเป็นอลักอรทิมึทีใ่ช้ในการรูจ้�าใบหน้า    

โปรแกรมพฒันาให้สามารถประมวลผลภาพและวิเคราะห์ใบหน้าทีม่ลีกัษณะตรงกับ

ข้อมูลที่มีอยู่ได้ และสามารถควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยวิธีการวิเคราะห์ใบหน้าได้อย่าง

ถูกต้อง

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการส่งเสริมการใช้
บทเรียน SAS Curriculum Pathways ในประเทศไทย

บรษิทั SAS Institute Inc. ทลูเกล้าฯ ถวายบทเรยีน SAS Curriculum 

Pathways ทีไ่ด้พฒันาข้ึนแด่สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพือ่พระราชทานต่อยังโรงเรียนในประเทศไทยตามพระราชอธัยาศัย
http://www.sascurriculumpathways.com/

บทเรียน SAS Curriculum Pathways เป็นเนือ้หาบทเรยีนทีเ่น้นการคดิวิเคราะห์ทัง้ในเชิงวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 
มคีวามน่าสนใจและเข้าใจง่าย โดยเฉพาะวิชาสงัคมศึกษาและประวัตศิาสตร์มเีนือ้หาวิเคราะห์ท่ีดีมาก หากได้น�ามาใช้ก็น่าจะเป็นประโยชน์
ต่อครแูละนกัเรียนในฐานะเป็นสือ่เสรมิการเรยีนรูใ้นวิชาเหล่านัน้

ส่วนใหญ่ใช้แนวทาง Inquiry-Based Learning                                       

มใีบงานค�าถามในใบงานเป็นค�าถามคิดเชิงลกึ วิเคราะห์ท้าทาย 
Audio Inquiry มเีสยีง ค�าอธบิาย และภาพประกอบเนือ้หา

มแีบบทดสอบท่ีมผีลการประเมนิ

หลายวิชามีสื่อ Interactive ที่ช่วยให้การท�าความเข้าใจเนื้อหาดีขึ้น

หลายวิชามีเชื่อมโยงสู่แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่คัดสรรแล้ว

ตามแนวพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ความร่วมมือระหว่าง สวทช. สสวท. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สพฐ.

และแซส ซอฟต์แวร์ ไทยแลนด์ เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
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บทเรียน SAS Curriculum Pathways วชิาอารยธรรมโลกและประวตัศิาสตร์สมยัใหม่

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ          

สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ โรงเรยีนมหิดลวิทยานสุรณ์ และกลุม่โรงเรยีนจฬุาภรณราชวิทยาลยั 

จัดท�า “เอกสารแนะน�าบทเรียน SAS Curriculum Pathways วิชาอารยธรรมโลกและ

ประวตัศิาสตร์สมัยใหม่”

http://www.sascurriculumpathways.com/

QL#578 : Prehistoric Cave Art

(ศลิปะบนผนงัถ�า้ยุคก่อนประวัตศิาสตร์)

ส�ารวจภาพวาดศลิปะภายในผนงัถ�า้

แบบเสมอืนจรงิ เช่น ถ�า้ Lascaux

ครูเช่ือมโยงกับศลิปะบนผนงัถ�า้ในประเทศไทยได้

QL#374 : Ancient China Dyansties

(ราชวงศ์ต่างๆ ของจนียุคโบราณ)

ค้นคว้าวจิยัราชวงศ์โบราณทีส่�าคญัของจนี สมยัราชวงค์ซุ่ง (Sung)

ราชวงศ์ขาง (Shang) ราชวงศ์โจว (Zhou) ราชวงศ์ฉนิ (Qin)

และราชวงศ์ฮ่ัน (Han) ศกึษาความส�าเร็จและความล้มเหลวของราชวงศ์

QL#1340 : Ancient China : Great Wall

(จนีโบราณ : ก�าแพงเมอืงจนี)

ศกึษาเก่ียวกับก�าแพงเมอืงจนี ตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจบัุน

การก่อสร้างก�าแพงเมอืงจนี ปัญหาการดแูลก�าแพงเมอืงจนี

วิเคราะห์แผนทีแ่ละรปูภาพของก�าแพงเมอืงจนี

QL#1338 : The Crusases 

(สงครามครเูสด)
เป็นสงครามระหว่างชาวมสุลมิและชาวครสิต์

จะได้ศกึษาปัจจยัทางศาสนา การเมอืง  

และเศรษฐกิจทีม่ผีลท�าให้เกิดสงครามครเูสด

“เนื้อหาของวิชาสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์นั้นดีมาก

มีการวิเคราะห์ที่ดี หากได้น�ามาใช้ก็น่าจะเป็นประโยชน์”

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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eDLTV ระดับประถมศึกษา eDLTV ระดับมัธยมศึกษา

eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ eDLTV ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

ระบบ e-Learning
 ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 ในช่วง พ.ศ. 2550 - 2555 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษา          

ทางไกลผ่านดาวเทียม ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร และส�านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษา ในการน�าข้อมลูเนือ้หาการเรยีนการสอนในทกุรูปแบบ ได้แก่ คลปิวีดทัิศน์ 

ใบความรู ้ใบงาน และสไลด์น�าเสนอของครทูกุวชิา ทกุช้ันเรียน ไปจดัท�าระบบการเรยีน

การสอนท้ังในแบบออนไลน์ที ่http://edltv.net และแบบออฟไลน์ท่ีใช้งานผ่าน eDLTV 

server หรอื external harddisk 

เนือ้หาการสอนจากโรงเรยีนวังไกลกังวลระดบัประถมศกึษา 1 - 6 ใน 8 สาระการเรยีนรู้

ได้แก่ ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, วิทยาศาสตร์, คณติศาสตร์, สงัคมศึกษา-ประวัติศาสตร์, 

สุขศึกษา,ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์), ศิลปะ (ทัศนศิลป์), การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

มีสื่อจ�านวน 36,661 ชิ้น ความยาว 4,978 ชั่วโมง

เนือ้หาการสอนจากโรงเรยีนวังไกลกังวลระดับมธัยมศกึษา 1 - 6 ใน 6 สาระการเรียนรู้

ได้แก่ ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, วิทยาศาสตร์, คณติศาสตร์, สงัคมศึกษา-ประวัติศาสตร์ 

และสุขศึกษา มีสื่อจ�านวน 30,302 ชิ้น ความยาว 4,675 ชั่วโมง

เนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ครอบคลุม 70 อาชีพ รวม 

1,365 เรื่อง เช่น ครัวการอาชีพวังไกลกังวลเสื้อสมัยนิยมปักสวยด้วยมือและการนวด

แผนไทยเป็นต้นมีสื่อจ�านวน 5,204 ชิ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดท�าระบบ eDLRU ส�าหรับการศึกษาระดับปฐมวัยและ

ระดบัประถมศกึษา เพือ่ถ่ายทอดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรยีนสาธติละอออทิุศ 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://edlru.dusit.ac.th/

(http://edltv.net/)
ลดปัญหาขาดแคลนครู

เยาวชนเรียนรู้ผ่าน eDLTV
เพิ่มโอกาสเรียนรู้วิชาชีพ

ปัจจบัุนระบบ eDLTV แบบออนไลน์มกีารใช้งานเฉลีย่มากกว่า 500,000 คร้ังต่อเดือน เป็นเว็บไซต์ท่ีได้รบัความนยิม อนัดบัที่ 

5 - 9 ในกลุ่มเว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมด 52 เว็บไซต์ (ข้อมูล พ.ศ. 2557)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ : เครือข่ายเผยแพร ่

เรื่องเล่า

วิชาภาษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลยัราชภฏั 35 แห่งทัว่ประเทศเข้าร่วมเป็นเครอืข่ายเผยแพร่ระบบ eDLTV ให้แก่โรงเรยีน

ในท้องถ่ิน ด้วยการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น ให้บรกิารวิชาการ และจดัค่ายให้นกัศกึษาไปฝึกสอนในโรงเรียน 

เป็นต้น โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียนใน         

ถ่ินทรุกันดารทัว่ทุกภมูภิาค

ใน พ.ศ. 2557 เครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัเผยแพร่ระบบ eDLTV ให้แก่โรงเรียนขนาดเลก็           

(มนีกัเรียนไม่เกิน 120 คน) จ�านวนไม่ต�า่กว่า 15,000 โรงเรยีนทัว่ประเทศ

ใน พ.ศ. 2557 มลูนธิกิารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม ร่วมกับโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชด�ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ            

สยามบรมราชกุมารี และ ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร จะจดัท�า 

“ระบบ eDLTV วิชาภาษาต่างประเทศ” เพือ่ให้เด็กและเยาวชนไทยมี

โอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองในวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียม 

ความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน

หนังสือเรียนภาษาจีน
ของมูลนิธิการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม

หลงัจากโรงเรียนบ้านคลองน�า้เย็น จ.พษิณโุลก น�าระบบ 

eDLTV มาใช้ ก็ท�าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีนสงูข้ึน 

คะแนนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติโอเน็ตอยู่ในระดับดี 

คะแนนของ 8 กลุม่สาระอยู่ใน 10 อนัดับแรกของโรงเรียนในเขต

พืน้ท่ีการศึกษาพษิณโุลก เขต 1 (ข้อมลู ณ พ.ศ. 2556)

โรงเรียนวัดหุบเมยและโรงเรียนวัดท่าชัยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดนครนายก 
ครู 1 คนต้องรับภาระการสอน 2-3 ช้ันเรียน นักเรียนมีทักษะการเขียนช้า ครูต้องหยุดวีดิโอ
เป็นช่วงๆ เพ่ือให้นักเรียนสามารถท�างานได้เสร็จ และใช้ eDLTV สอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาได้

ครูจากโรงเรียนธรรมพิทยาคาร จ.ปัตตานี 
“ครูปอเนาะ ไม่รู้จะสอนสามัญอย่างไร จึงได้ eDLTV

ไปศึกษาเป็นแนวทางการสอนวิชาสามัญ”

คณุพ่อประพณิเล่าว่า “ผมใช้ eDLTV สอนลกูเพือ่ทบทวนและเพิม่เตมิความเข้าใจวชิาต่างๆ มาตัง้แต่ลกูอยู่ ช้ันประถม 5 

เนือ่งจากลกูสมองไม่ดีเลยเรียนไปพร้อมกับเพือ่นๆ ไม่ค่อยได้ อาศัย eDLTV ช่วยลกูจนเรยีนได้ในระดับปานกลาง ระบบ eDLTV นี้ 

มปีระโยชน์ต่อสงัคมมากมายจรงิๆ ท�าให้ผมทราบซ้ึงใจในพระมหากรณุาธคุิณของพระองค์ท่านเป็นอย่างย่ิง”

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกล

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

เนือ่งในวโรกาสท่ีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี จะทรงเจรญิพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2558          

คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี จงึได้ประสานงานกับ

หน่วยงานท่ีมบีทบาทในการส่งเสริมหรือจดัการเรยีนการสอนส�าหรบัเด็กและเยาวชน และเชิญเข้าร่วมด�าเนนิโครงการระบบสือ่สาระ

ออนไลน์เพือ่การเรยีนรูท้างไกลเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 

2 เมษายน 2558 เพือ่ขยายการพฒันาบทเรียนออนไลน์จากท่ีเคยท�าระบบ eDLTV ให้อยู่ในแนวทาง Massive Open Online Courses 

(MOOC) เพือ่พฒันาการศกึษาให้แก่เดก็และเยาวชนไทยทัว่ประเทศ

  

  

เป็นระบบออนไลน์เพือ่การเรยีนรูข้นาดใหญ่ ทีม่สีือ่สาระทีค่รู

สามารถน�าไปใช้สร้างสื่อการสอน และเป็นระบบ eLearning            

เพือ่การเรยีนรูท้างไกลส�าหรบันกัเรยีนท่ัวราชอาณาจกัรผ่านเครือข่าย

อนิเทอร์เนต็ ประกอบด้วย คลงัจดัเก็บทรัพยากรการศกึษาแบบเปิด 

(Repository for Open Educational Resources) และคลงับทเรียน

ออนไลน์ (Repository for Open Courseware)

เป็นการจัดระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพเกือบเท่าการเรียนในห้องเรียน เปิดใช้แล้ว          

ในหลายสถาบนั เช่น มหาวิทยาลยัเยล (oyc.yale.edu) สถาบนัเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเสตส์ (ocw.mit.edu) มหาวิทยาลยัมชิิแกน 

(University of Michigan) ให้คนเข้าเรียนฟรจีากทัว่โลก (ชมที ่http://mashable.com/2013/08/06/opencourseware/)

Open.Michigan, University of Michigan’s OCW initiative

Massive Open Online Course (MOOC)

กรอบแนวคิดระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล
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คลงัจดัเก็บทรพัยากรการศกึษาแบบเปิด จะรวบรวมสือ่การเรยีนการสอน สือ่การเรยีนรู้ สือ่งานวิจยั ในรูปแบบดิจทิลัท่ีเป็นสมบตัิ

สาธารณะ (Public Domain) หรอืได้รบัการเผยแพร่ด้วยใบอนญุาตแบบเปิด ทีอ่นญุาตให้สามารถเข้าถึง ใช้งาน ดัดแปลง เปลีย่นแปลง 

และเผยแพร่โดยปราศจากค่าใช้จ่ายได้ คลงันีจ้ะรวบรวมทรัพยากรการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ทีส่บืค้นได้ง่าย สามารถน�ามาต่อยอด

สร้างสรรค์สือ่การเรยีนการสอนท่ีมคุีณภาพต่อไป

ตวัอย่างสือ่ในคลงัจดัเก็บทรพัยากรการศึกษาแบบเปิด เรือ่ง “กระบวนการผลติยางล้อ” 
โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสงู (THAIST) สวทน. ในลกัษณะ Animation ได้แก่ 
กระบวนการผลติยางล้อ, มาตรฐานส�าหรบัยางล้อ, การควบคุมคณุภาพยางล้อ, การฉาบยาง, 
การอดัรีดยาง, การอดัอบคงรปู, สตูรยางและการผสมยาง

เป็นทรัพยากรการศึกษาท่ีผูส้ร้างสรรค์อนญุาตให้ผูส้นใจน�าไปใช้งานได้ภายใต้เง่ือนไข
ทีก่�าหนด โดยไม่ต้องขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร การอนญุาตกระท�าภายใต้ “สญัญา
อนญุาตแบบเปิด” ซ่ึงเป็นสญัญาอนญุาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons) หรอื
สญัญาอนญุาตสมบัติสาธารณะ (Public Domain)

เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์แบบเปิดประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยม พัฒนาโดย 
Hewlett Foundation Study องค์กรไม่แสวงก�าไร เพือ่ให้เจ้าของผลงานอนัมลีขิสทิธิ์ 
สามารถแสดงข้อความให้สาธารณชนรู้ถึงสทิธิใ์นผลงาน และจะน�างานอนัมลีขิสทิธ์นัน้ไป
ใช้ได้โดยไม่ต้องขออนญุาต และไม่ถือว่าเป็นการละเมดิลขิสทิธิภ์ายใต้ตามเง่ือนไขทีก่�าหนดไว้ 
เครอืข่ายครเีอทฟีคอมมอนส์ประเทศไทย (http://cc.in.th)

Attribution CC – BY
ให้เผยแพร่ ดัดแปลง 
โดยต้องระบุที่มา

Attribution CC - BY – ND
ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้าม
ดัดแปลง

Attribution CC- BY –NC
ให้เผยแพร่ ดัดแปลงโดยต้องระบุ
ที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้า

AttributionCC-BY-NC–ND
ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้าม
ดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า

AttributionCC-BY-NC–SA
ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา
แต่ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องเผยแพร่งาน
ดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน

Attribution CC - BY – SA
ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา
และต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญา
อนุญาตเดียวกัน

แสดงที่มา/อ้างที่มา 
(Attribution - BY)

ไม่ใช้เพื่อการค้า
(NonCommercial - NC)

ไม่ดัดแปลง 
(No Derivative Works–ND)

อนุญาตแบบเดียวกัน              
(Share Alike - SA)

การก�าหนดสัญญาอนุญาต ท�าได้โดยการระบุเงื่อนไขร่วมกันได้ 6 แบบ

ครีเอทีฟคอมมอนส์  

คลังจัดเก็บทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศกึษาของโรงเรยีนพระปรยัิตธิรรม  

เริ่มต้นข้ึนภายหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี          

ได้ทรงรับอุปถัมภ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดน่านเมื่อปี 2546 ต่อมาได้มี          

พระราชกระแสรับสั่งให้ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม             

พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเข้าไปด�าเนนิงาน

เพื่อประยุกต์ใช้ไอซีทีให้เหมาะสมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ช่วยยกระดับ

คุณภาพชีวิต เสรมิสร้างโอกาสและทางเลอืกของการศกึษาให้กับเดก็และเยาวชนที่

ได้บวชเรยีนอยู่กับโรงเรยีนพระปรยัิติธรรม

โรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการ

ปี 2550 มโีรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรยีนวัดดอนมงคล

สนัตสิขุวิทยา โรงเรยีนวัดบญุยืน และโรงเรยีนพระปรยัิตธิรรมวัดนโิครธาราม     

ปี 2558 ปัจจบัุน ได้ขยายผลการด�าเนนิงานไปยังโรงเรยีนพระปริยัติธรรม

อืน่ๆ ในจงัหวัดเชยีงราย พะเยา แพร่ น่าน และล�าปาง รวม 41 โรงเรยีน โดย

ให้โรงเรียนเลอืกท�ากิจกรรมให้สอดคล้องกับความพร้อมของโรงเรียน  

การด�าเนินงานโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม เน้นให้มีการวางแผนและก�าหนดเป้าหมายในการ             

ด�าเนนิงานร่วมกันระหว่างฝ่ายเลขานกุารโครงการฯ กับโรงเรยีน โดยได้รบัความร่วมมอืจากมหาวิทยาลยั/วิทยาลยัพีเ่ลีย้งในพืน้ที ่เป็นพีเ่ลีย้ง

ให้ค�าปรกึษากับโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ง

เป้าหมายในการด�าเนนิงานเพือ่ประยุกต์ใช้ไอซีทใีห้เหมาะสมกับโรงเรียนพระปรยัิติธรรม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิม่โอกาสให้

กับสามเณร มเีป้าหมายและกิจกรรมทีด่�าเนนิงาน ดังแสดงในภาพ  

กิจกรรมและเป้าหมายในการด�าเนินงาน

 ชุมนุนคอมพิวเตอร์: เพื่อสร้างความ 
เข้มแข็งในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ในโรงเรียน

วชิาคอมพวิเตอร์ พมิพ์สมัผสั, ICT Literacy, Programming

สาระการเรียนรู ้ อ่ืน: เพื่อให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเรียนสาระวิชา
ต่างๆ และส่งเสริมการท�าวิจยัชัน้เรียนเพือ่
ปรบัปรงุการเรยีนการสอน

นักเรยีน 
1. มคีวามรู้พืน้ฐานด้านไอซีท ี(ICT Literacy)
2. ซ่อมบ�ารงุเครือ่งคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้นได้
3. มทีกัษะการเขียนโปรแกรม
4. สามารถท�าโครงงานคอมพวิเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกับ
  ชีวิตจริง/เนือ้หาทางพทุธศาสนาได้

ครู
1. ครคูอมพวิเตอร์พฒันาทักษะการเขียนโปรแกรมและสอน 

ให้สอดคล้องกับหลกัสตูรได้
2. ครคูอมพวิเตอร์มแีนวทางในการสร้างความเข้มแข็งในการ

ดูแลคอมพวิเตอร์ในโรงเรียน
3. ครูสาระฯ สามารถปรบัปรงุเทคนคิการสอนอย่างต่อเนือ่ง  
  เพือ่ส่งผลต่อการเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รียน
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จากค�าบอกเล่าของคณุครใูนโรงเรยีนพระปริยัติธรรม พบว่าเมือ่ใดก็ตามที่

เครือ่งคอมพวิเตอร์เสยี แม้จะเพยีงเลก็น้อยแต่ก็เป็นปัญหาใหญ่ส�าหรบัโรงเรียน 

เพราะทัง้ครแูละนกัเรยีนต่างไม่มคีวามรูเ้ร่ืองการดูแลเครือ่งคอมพวิเตอร์ แม้แต่

การลงโปรแกรมพืน้ฐาน บางครัง้ครูจ�าเป็นต้องท้ิงคาบเรยีนไปจดัการเรือ่งซ่อมเครือ่ง

ตามร้านทีอ่ยู่ในตวัเมอืง นอกจากจะเสยีค่าใช้จ่ายแล้ว ยงัเสยีเวลาเป็นอนัมาก  

ฝ่ายเลขานกุารโครงการฯ จงึได้สนบัสนนุให้มกีารด�าเนนิกิจกรรม “ชุมนมุคอมพวิเตอร์” 

ข้ึน เพือ่มุง่เน้นให้เกิดความเข้มแข็งในการดูแลระบบคอมพวิเตอร์ในโรงเรยีน โดย

ให้ผูเ้รียนมส่ีวนร่วมในการบ�ารุงรักษา เกิดการเรียนรูผ่้านกิจกรรมชุมนมุดงักล่าว 

และคาดหวังว่าโรงเรยีนจะสามารถด�าเนนิการต่อได้ด้วยความย่ังยืนต่อไป 

การท�ากิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ มีรูปแบบการท�างานโดยฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

วิทยาลยั หรอืหน่วยงานเครือข่ายในพืน้ที ่ ท�าหน้าทีเ่ป็น “พีเ่ลีย้ง” ให้กับโรงเรยีน โดยมจีดุเน้นให้นกัเรยีนในชุมนมุม ี “ความรู้” และ       

มโีอกาสลงมอืปฏบัิติงานซ่อมบ�ารุงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ทีโ่รงเรยีนจรงิ ซ่ึงนอกจากคอมพวิเตอร์จะได้รบัการดแูลแล้ว โรงเรียนก็จะสามารถ

เกิดความเข้มแข็งในการบ�ารงุรักษา ช่วยเหลอืดูแลตนเองได้อย่างย่ังยืนโดยสมาชิกของชุมนมุคอมพวิเตอร์เอง 

การจดัโครงสร้างระบบการบรหิารชมุนุม

• ระบบการคัดเลอืกนกัเรยีนทีม่คีวามสนใจเข้าร่วมกิจกรรม                                                    

• ระบบการเรยีนการสอนเน้นกระบวนการถ่ายทอดแบบพีสู่น้่อง เน้นให้นกัเรียนลงมอืปฏบัิติจรงิ เรยีนรูไ้ปกับเหตกุารณ์ 
ปัญหา อปุสรรค์และสนบัสนนุให้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในชุมนนุ         

• เน้นให้นกัเรียนมกีารสร้างช้ินงานหรอืโครงงานด้านเทคโนโลยี และน�ามาใช้ในชีวิตจรงิหรอืมส่ีวนช่วยการพฒันาในโรงเรยีน

• การสร้างแรงจงูใจให้กับนกัเรยีนโดยเฉพาะการเรียนต่อในระดับอดุมศกึษา และหาแหล่งทนุการศกึษาส�าหรบันกัเรยีนชุมนมุ
คอมพวิเตอร์

กรณีตัวอย่าง “ชุมนุมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา จังหวัดน่าน” ครูที่ปรึกษาชุมนุมคอมพิวเตอร์ได้

แสดงความคิดเห็นโดยน�าประสบการณ์ท่ีได้ลงมอืปฏบัิติกว่า 5 ปีทีผ่่านมา ว่าปัจจยัทีท่�าให้เกิดความเข้มแข็งของชุมนมุและความย่ังยืน

ในโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา เกิดขึ้นจาก 

“ชุมนุนคอมพิวเตอร์” สร้างความเข้มแข็ง ร่วมแรงบ�ารุงรักษา
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กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ายเลขานกุารโครงการ ได้ส่งเสรมิให้สามเณรในโรงเรยีนพระปรยัิตธิรรม ได้ท�ากิจกรรมการพฒันาทกัษะด้านอเิลก็ทรอนกิส์และ

การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เพราะเป็นการจดัการเรยีนรูแ้บบสะเต็มศกึษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม (STEM Education and 

Engineering Design) ท่ีผูเ้รยีนจะได้ผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวศิวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี 

นอกจากจะพฒันาให้สามเณรได้เรยีนรูก้ารเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้นแล้ว ยังเปิดโอกาสให้สามเณรท�าโครงงานทีส่ามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จรงิในโรงเรยีนหรอืชุมชน โดยเปิดโอกาสให้สามเณรส่งข้อเสนอโครงงานเข้ามาประกวด คดัเลอืกผลงานทีม่ี

ประโยชน์ และส่งมอบทุนให้กับผู้ทีผ่่านการคัดเลอืก กิจกรรมดังกล่าวจะมปีระโยชน์ในการกระตุ้นและสนบัสนนุ ให้มโีอกาสแสดงความสามารถ

และทักษะทีเ่ป็นนวัตกรรมและความคิดริเริม่สร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้  

เครอืข่ายความร่วมมือในการด�าเนินงาน ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

ร่วมเป็นท่ีปรกึษาทางวิชาการและจดัค่ายอคิควิซังให้กับสามเณร สถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน สนบัสนนุทนุท�าโครงงาน และ

มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์ ร่วมส่งนกัศึกษาครศุาสตร์มาเป็นพีเ่ลีย้งค่าย

โรงเพาะเห็ดด้วยระบบน�้าอัตโนมัติ

ถังขยะอัจฉริยะ

เครื่องควบคุมระบบเปิด-ปิดน�้าอัตโนมัติ
โรงเรยีนพทุธโกศยัวทิยา จงัหวดัแพร่

สามเณรคิดท�าโครงงานเพือ่แก้ปัญหาการสิน้เปลอืง
เช้ือเพลิง และเวลาในการเดินทางไปดูแลรดน�้า
แปลงเกษตรของโรงเรียน ซ่ึงตัง้อยู่ห่างจากโรงเรียน
เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร

โรงเรยีนวดับ้านหม้อศกึษา จงัหวดัล�าปาง
สามเณรท�าโครงงานต่อยอดจากโครงการโรงเรียนสะอาด

โดยการคัดแยกขยะ เพื่อต้นแบบในการรณรงค์และกระตุ้น
จติส�านกึในการทิง้ขยะให้ถูกทีพ่ร้อมท้ังสร้างสขุลกัษณะทีด่ใีห้แก่
โรงเรียน

โรงเรยีนเชยีงกลางปรยัิตศิกึษา จงัหวดัน่าน
สามเณร ได้ต่อยอดโครงงานจากโครงการ

เกษตรเพือ่อาหารกลางวันของโรงเรยีนทีผ่ลผลติเห็ด
ตกต�า่ เนือ่งจากขาดการรดน�า้ และไม่ทราบค่าอณุหภมูิ
กับความช้ืนทีเ่หมาะสม

ตัวอย่างผลงานนักเรียน
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ปี 2554 สามเณรโรงเรยีนวัดน�า้ไคร้นนัทชัยศกึษา จงัหวัดน่าน ผ่านการคัดเลอืกให้เข้า        

รอบแรกของการแข่งขัน YSC จดัโดย NECTEC และยังได้รบัการสนบัสนนุทุนจากสถาบันกวดวิชา          

วี บายเดอะเบรน 30,000 บาท ในการจดัท�าโครงงาน “จดัสรรทรัพยากรน�า้”  

สามเณร 3 รปูจากโรงเรียนวัดน�า้ไคร้นนัทชัยศึกษา จ.น่าน ได้รบัรางวัลดเีด่น ด้านการ

สอนความรูพ้ืน้ฐานด้านไอซีที จดัโดยสมาคมคอมพวิเตอร์แห่งประเทศไทย

ตัวอย่างความส�าเร็จในการด�าเนินงาน

ปี 2555  สามเณรจากโรงเรียนวัดน�้าไคร้นันทชัยศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ

มธัยมศกึษาตอนต้น และโรงเรียนวัดบุญยืน จงัหวัดน่าน ได้รบัรางวัลรองชนะเลศิอนัดับสอง จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดบัมธัยมศกึษา

ตอนต้น จดัโดยศนูย์การค้าพนัธุทิ์พย์พลาซ่า สาขาบางกะปิ และยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ธนบรีุ

ปี 2556 สามเณรโรงเรียนวดัน�า้ไคร้นนัทชัยศกึษา จงัหวัดน่าน ได้รับรางวัลรองชนะเลศิ              

อนัดบัหนึง่ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น จดัโดยศูนย์การค้าพนัธ์ุทิพย์พลาซ่า              

สาขาบางกะปิ และยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ธนบุรี

สามเณรโรงเรยีนพทุธโกศยัวทิยา จังหวดัแพร่ ได้รบัคดัเลอืกให้เข้าร่วมกิจกรรม 2B-KMUTT 

ทีม่หาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

โครงงานจากกิจกรรมสนบัสนนุทนุท�าโครงงานของโรงเรยีนในชนบท ได้แก่ โครงงานโรงเพาะเหด็ระบบน�า้อจัฉรยิะ โครงงาน

เครื่องควบคุมระบบปิด-เปิดน�้าอัตโนมัติ และโครงงานกริ่งกังวานเสียงสวรรค์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมน�าเสนอผลงานใน                      

งานมหกรรม “การปฏริปูการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้” Thai Education 2014 : Smart Education จดัโดยส�านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ระหว่างวันท่ี 11-13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2556 ณ ศนูย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการ “เพื่อครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม”
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุดบทเรียน E-learning 
ส�าหรับครูภาษาไทย

  ชุดบทเรยีน E-learning 
  ส�าหรบัครภูาษาไทยและ                    

ครพูีเ่ลีย้งในท้องถ่ิน

ชุดบทเรยีนการอ่านส�าหรับ
นกัเรยีน ม.ต้น

(เรยีนเสริมด้วยตนเอง)

ชุดบทเรยีนการอ่านส�าหรับ
นกัเรยีน ม.ปลาย

(เรยีนเสริมด้วยตนเอง)

คู่มือครู คู่มือสร้างแบบทดสอบ คู่มือนักเรียน

คู่มือนักเรียน สมุดแบบฝึกหัดคู่มือครู

ก                           ข                          
โครงการพัฒนาความสามารถของครูภาษาไทยใน          

การจัดท�าบทเรียนการอ่านให้แก่นักเรียน (2556-2558)                              

2ข โครงการ “อ่านเพือ่ความเข้าใจ” 
ส�าหรบันกัเรยีนช้ัน ม.ปลาย

บทเรียนบัตรอ่าน บทเรียนคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรพฒันาความสามารถ  
ในทกัษะการเขียน

โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาไทย        
ของครูภาษาไทย (2553-2556)                                

หลกัสตูรพฒันาความ
สามารถในทักษะการอ่าน                                 

โครงการ เพื่อครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
                 (2553-2558)

ชุดบทเรียน

หลกัสตูรส�าหรับครู                          
ในการสร้างบทเรยีนการอ่าน

คู่มือประกอบ

1ข โครงการ “อ่านเพือ่ความเข้าใจ” 
ส�าหรบันกัเรยีนช้ัน ม.ต้น

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการวิจัยและพัฒนาแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงและการพูดภาษาไทยไม่ชัด

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์หลกัของโครงการคอื การช่วยให้เยาวชนไทยซ่ึงเป็น กลุม่ชาตพินัธุ์
ส่วนน้อยทีอ่าศยัอยู่ในถ่ินทรุกันดารทางภาคเหนอืของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
นกัเรียนสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม สามารถพฒันาการพดู การอ่านออกเสยีง 
และเช่ือมโยงระหว่างการสะกดค�ากับการออกเสยีงค�า โดยใช้การ บูรณาการองค์ความ
รูด้้านภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา และวิศวกรรมคอมพวิเตอร์

คณะผูวิ้จยัได้ผลติเอกสารวิชาการและเกมคอมพวิเตอร์ส�าหรบัใช้เป็นแบบฝึก
เสริมบทเรียนภาษาไทยปกตท่ีิสอนในระดับช้ันประถมศกึษาตอนปลายและมธัยมศึกษา
ตอนต้น การด�าเนนิงานและผลงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที ่1 การวเิคราะห์เปรยีบต่างและการวเิคราะห์ข้อผิดในการออกเสยีงภาษาไทย 
ซึง่มีข้อค้นพบทีส่�าคญั 3 ประการ คอื 

(1) นกัเรยีนทีเ่ป็นคนเมอืงและนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ชาติพนัธุส่์วนน้อย “ออกเสยีง
ผดิคล้ายคลงึกัน”

(2) การออกเสยีง “ร” และการออกเสยีงพยัญชนะควบกล�า้เป็นปัญหามากท่ีสดุ
(3) ทกัษะการอ่านทีต่�า่หรือการอ่านไม่แตกฉานเป็นท่ีมาของการออกเสยีงผดิ

หรอืความผดิพลาดประเภทต่างๆ ขณะท่ีอ่านออกเสยีงบทอ่านภาษาไทยที่
ใช้ทดสอบ 

ส่วนที ่2 จัดท�านิทานฝึกการออกเสยีงภาษาไทย ชดุ “เณรน้อยเก่งภาษา”
เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่พัฒนาต่อยอดจากต้นแบบแบบฝึกภาษาไทย ซึ่งจัด

ท�าเป็น “คูม่อืคร”ู (ส่วนที ่ 1) เพือ่การอ่านออกเสยีงภาษาไทยระดับค�าและประโยค
แบบสนกุสนานเหมาะกับวัยของนกัเรียน มซีีดีตัวอย่างการออกเสยีงประกอบการฝึก

ส่วนที ่3 สร้างโปรแกรมแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์ในรปูสือ่เกมคอมพวิเตอร์ “หรรษาปัญญา”
เป็นเร่ืองการผจญภยัของเณรน้อยทีเ่ป็นตัวละครเอกและเพือ่น ๆ เพือ่ช่วยให้

นกัเรยีนสามเณรโรงเรียนพระปรยัิติธรรมได้ฝึกฝนการอ่านออกเสยีงค�าและประโยค
ภาษาไทย

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการพัฒนาการศึกษาส�าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่  21

ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ท่ีส�าคัญคอื ทกัษะคดิ ทักษะคิดในการศึกษาควรเกิดจากการคิดใคร่ครวญ วิเคราะห์ สงัเคราะห์จาก   

การปฏบัิต ิ โครงการนีใ้ช้การท�าวิจยัเป็นเครือ่งมอืพฒันาทกัษะคดิของครูในโรงเรยีนพระปรยัิติธรรม..แผนกสามญัศกึษาเพือ่ให้สามารถ

ออกแบบการท�าโครงงานฐานวิจยัส�าหรบัการเรยีนรู ้(Research-Based Learning, RBL) แก่สามเณรนกัเรยีน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (จังหวัดน่านและแพร่)

กรอบคิดการท�างาน

กรอบงานโครงการ

ผู้เรียนเข้าใจสาระและได้ 21CS

จัดกระบวนการเรียนรู้ RBL ที่บูรณาการสาระ

ครูเข้าใจกระบวนการเรียนรู้

สวทช.หนุนเสริม

กระบวนการพัฒนาครู

ครูเข้าใจ RBLครูเข้าใจสาระวิชา

• พืน้ทีจ่งัหวัดน่าน จ�านวน 3 โรงเรยีน ได้แก่ 

โรงเรียนวัดนโิครธาราม อ�าเภอท่าวังผา 

โรงเรียนวัดน�า้ไคร้นนัทชัยศกึษา อ�าเภอท่าวังผา 

โรงเรียนนนัทบุรีวิทยา อ�าเภอเมอืง 

• พืน้ทีจ่งัหวัดแพร่ จ�านวน 2 โรงเรยีน ได้แก่ 

โรงเรียนพทุธโกศยัวิทยา อ�าเภอเมอืง 

โรงเรยีนเชตวันวทิยา อ�าเภอลอง 

18 เดือน (มิถุนายน 2557 – ธันวาคม 2558)

กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลาด�าเนินการ 

ผลด�าเนินงาน : โรงเรียนวัดน�้าไคร้นันทชัยศึกษา

หัวข้อ     ผลการปลูกโสนต่อการเติบโตของข้าว 

สงสัยว่า     สารอาหารในต้นโสนท�าให้ข้าวโตมากน้อยอย่างไร

ผังความสงสัย  

วิธีหาค�าตอบ  

สิ่งที่พบ    1. ดินที่มีโสนท�าให้ต้นข้าวสูงกว่า

             2. หลังวันที่ 60 ความต่างของความสูงของต้นข้าวเห็นชัดขึ้น

                  3. อัตราการเติบโต (ความชันเส้น) ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
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กราฟเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นข้าว
ระหว่างดินที่ไม่ปลูกต้นโสนกับดินที่ปลูกต้นโสน

มีโสน

ปลูกโสน ไถกลบ ปลูกข้าว เก็บเกี่ยว ชั่งผลผลิต

มสีารอาหาร การเติบโต ความสูง
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หัวข้อ           การแตกกอของข้าวเมื่อใช้ปุ๋ยต่างชนิดกัน
สงสัยว่า         ปุ๋ยต่างชนิจะให้ข้าวแตกกอต่างกันอย่างไร

วิธีหาค�าตอบ     ทดลองปลูกข้าวในปุ๋ยที่ต่างชนิดกัน
สิ่งที่พบ     1. การแตกกอเริ่มสัปดาห์ที่ 4

      2. ปุ๋ยเคมีแตกกอมากที่สุด และนานที่สุด (6 สัปดาห์) นานกว่าปุ๋ยอื่นๆ 1 สัปดาห์
       และนานกว่าไม่ใส่ปุ๋ยเลย 2 สัปดาห์

      3. จ�านวนต้น 18, 14, 8, 4 เมื่อใช้ปุ๋ยเคมี ขี้วัว แหนแดง และไม่ใส่ปุ๋ย ตามล�าดับ

ผังความสงสัย

กราฟเปรียบเทียบการแตกกอของข้าวระหว่างปุ๋ยต่างชนิด

กราฟเปรียบเทียบปริมาณที่เก็บได้ระหว่างเห็ดสีขาวและสีม่วง

หัวข้อ      การศึกษาผลการเพาะเห็ดนางฟ้าสีที่แตกต่างกัน 
สงสัยว่า      การเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยเชื้อสีม่วงและสีขาว 
                สีไหนจะท�าให้มีรายได้มากกว่ากัน

ผังความสงสัย   

วิธีหาค�าตอบ      ทดลองเพาะเห็ดโดยใช้เชื้อเห็ดสีม่วงและสีขาว 
สิ่งที่พบ      1. หลังสัปดาห์ที่ 2 เห็ดสีม่วงมีปริมาณมากกว่าเห็ดสีขาว

                   2. เห็ดสีขาวขายได้ราคาดีกว่าเห็ดสีม่วง

เพาะเห็ดนางฟ้าสีขาวกับสีม่วง รายได้จากการขายเห็ดปริมาณเห็ด  

  

สารอาหารในปุ๋ย การแตกกอการเติบโต  

  

ผลด�าเนินงาน : โรงเรียนวัดนิโครธาราม

ผลด�าเนินงาน : โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
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ผงัความสงสยั 

วิธีหาค�าตอบ      ทดลองปลูกข้าวในกล่องโฟมที่มีดินลึกต่างกันและปุ๋ยต่างชนิดกัน

สิ่งที่พบ      1. ดินลึกปุ๋ยอินทรีย์แตกกอเร็วที่ ดินตื้นปุ๋ยเคมีแตกกอช้าที่สุด
               2. ดินลึกแตกกอมากกว่าดินตื้นไม่ว่าปุ๋ยชนิดใด
      3. ปุย๋เคมแีตกกอดีกว่าปุ๋ยอนิทรีย์หลงัสปัดาห์ท่ี 11 เหลอืข้าวทีอ่อกรวงมากทีส่ดุ 27 ต้น เมือ่ปลกูดนิลกึ 

                และน้อยท่ีสดุ 15 ต้นเมือ่ปลกูในดินต้ืน

กราฟเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของข้าว    
ในระดับความลึกต่าง ๆ

หัวข้อ      การเติบโตของข้าวเมื่อปลูกที่ดินลึกต่างกันและปุ๋ยต่างกัน

สงสัยว่า     ความลึกของดินและชนิดปุ๋ยมีผลต่อการเติบโตของต้นข้าว

ผังความสงสัย 
สารอาหารในปุ๋ย การแตกกอ

การขยายของราก

การเติบโต

ความลึกดิน

  

 

  

 

 

  

หัวข้อ      การศึกษาผลของการปลกูกล้วยกลบัหัว

สงสยัว่า      ถ้าปลกูกล้วยกลบัหัว เราจะได้หน่อกล้วยมากกว่า 1 หน่อ 
                หากรักษาไว้ 1 หน่อกับ 3 หน่อ ต้นกล้วยจะเตบิโตต่างกันอย่างไร?

จ�านวนหน่อ การเติบโตการแย่งอาหาร  

  

วิธหีาค�าตอบ      ทดลองปลกูแล้วไว้หน่อ 1 และ 3 หน่อ 

สิง่ท่ีพบ      1. เดอืนท่ี 1 การเตบิโตค่อนข้างช้าท้ังเส้นรอบวงและความสงูเพราะระบบรากยังไม่สมบูรณ์และ
                ยังใช้อาหารจากหน่อแม่

                2. เดอืนท่ี 2 รากสมบูรณ์ การไว้ 3 หน่อมกีารแย่งอาหารกันเอง จงึเติบโตช้ากว่ามาก
      3. เดอืนท่ี 3 เข้าหน้าแล้ง การไว้ 3 หน่อในขณะทีเ่ส้นรอบวงเพิม่ แต่พบว่าเกิดการชะงักในความสงู  

                ในขณะทีไ่ว้หน่อเดียวยังคงเตบิโตได้ดท้ัีงเส้นรอบวงและความสงู

กราฟเปรียบเทียบวิธีการปลูกกล้วยระหว่าง 1 หน่อ กับ 3 หน่อ

ผลด�าเนินงาน : โรงเรียนเชตวันวิทยา

ผลด�าเนินงาน : โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการการสอนภาษาไทยแบบแจกลูก – สะกดค�า
ภายใต้โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (SiRS)

อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

รายชือ่คณะครวูทิยากร 

1. นางดวงสมร   พหลโยธนิ อดตีครภูาษาไทย ช่วงช้ันท่ี 1 สปจ.แม่ฮ่องสอน

2. นางสมนกึ     วังมลู อดตีครภูาษาไทย ช่วงช้ันเตรยีมความพร้อม สปจ.แม่ฮ่องสอน

3. นางบุบผา     ค�าแสน อดตีครภูาษาไทย ช่วงช้ันท่ี 1 สปจ.แม่ฮ่องสอน

4. นางนงนชุ     มาตยาบุญ อดตีครภูาษาไทย ช่วงช้ันท่ี 1 สปจ.แม่ฮ่องสอน

เนือ่งด้วยเด็กนกัเรยีนและประชาชนบนพืน้ทีส่งู ศนูย์การเรียนชุมชนชาวไทยภเูขา “แม่ฟ้าหลวง” 

อ�าเภออมก๋อย จงัหวัดเชียงใหม่ มปัีญหาเก่ียวกับการเรยีนรูภ้าษาไทย ทัง้การอ่าน การเขียน รวมถึงการใช้

ภาษาไทยส�าหรบัสือ่สาร ดังนัน้ โครงการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรยีนชนบท (SiRS) 

ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ครสูรุเดช พหลโยธนิ ร่วมกับคณะครู

ภาษาไทยในพืน้ท่ี จงึได้ริเริม่โครงการการสอนภาษาไทยแบบแจกลกู - สะกดค�า ข้ึนโดยใช้แบบเรยีน         

มานะมาน ีของอาจารย์รชัน ีศรไีพวรรณ

ในปี 2555 โครงการสอนภาษาไทยแบบแจกลกู - สะกดค�า ระยะท่ี 1 ได้จ�าแนกเด็กนกัเรยีนและ

ผูไ้ม่รูห้นงัสอืของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภเูขา “แม่ฟ้าหลวง” จ�านวน 18 ศนูย์ รวมทัง้สิน้ 917 คน 

โดยโครงการฯ ได้อบรมความรู้เก่ียวกับการสอนภาษาไทยแบบแจกลกู - สะกดค�า จ�านวน 31 คนจาก 18 ศนูย์

ผลการด�าเนนิงานในปี 2557 พบว่า เดก็อนบุาล 251 คน มพีฒันาการดีข้ึน 65 คน (คิดเป็น 

25.90%), เด็กประถม 410 คน มพีฒันาการดข้ึีน 389 คน (คดิเป็น 94.88%), นกัเรียนสามญั 137 คน 

มพีฒันาการดีข้ึน 61 คน (คิดเป็น 44.53%) และผู้ไม่รูห้นงัสอื 187 คน มพีฒันาการดข้ึีน 81 คน (คดิเป็น 

43.32%)

ในปี 2557 โครงการการสอนภาษาไทยแบบแจกลกู - สะกดค�า ระยะท่ี 2 มคีรูทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน 32 คน จาก ศนูย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภเูขา “แม่ฟ้าหลวง” จ�านวน 19 ศศช. โดยมนีกัเรียน 

จ�านวน 400 คน และผู้ไม่รู้หนงัสอื จ�านวน 263 คน รวมเป็น 663 คน ส่วนกลุม่ครจูากโครงการฯ ระยะท่ี 1 

ส่งเสรมิเข้าร่วมกิจกรรมบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยต่อไป

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความส�าคัญในเรือ่งการศกึษา

ส�าหรบัเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารทกุพืน้ทีอ่ย่างเท่าเทยีมกัน รวมถึงชาวไทยมสุลมิทีอ่ยู่ในพืน้ท่ี

ห่างไกลในภาคใต้ ทรงมพีระราชปณธิานทีจ่ะเข้าไปช่วยเหลอื ส่งเสริมการศกึษาให้เดก็และเยาวชน

ได้มโีอกาสท่ีจะได้รับการศึกษาทีด่ ีเพือ่เสรมิสร้างคณุภาพชีวิตให้ดีข้ึน 

กิจกรรมไอซีทเีพือ่การศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในพืน้ทีภ่าคใต้เริม่ต้นข้ึน

ในปี พ.ศ. 2536 เมือ่คร้ังทีไ่ด้เสดจ็พระราชด�าเนนิตดิตามการด�าเนนิงานโครงการตามพระราชด�าริ 

ทีโ่รงเรยีนใน จ.นราธวิาส ทรงมรัีบสัง่ให้ทางเจ้าหน้าทีโ่ครงการไอทตีามพระราชด�ารฯิ เข้าไปช่วย

เหลือด้านไอซีทีกับทางโรงเรียนจรรยาอิสลาม ซ่ึงเป็นโรงเรียนปอเนาะ ซ่ึงอยู่ติดกับโรงเรียน              

บ้านศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และทรงรับสั่งให้พัฒนาความรู้ทางด้านไอซีทีกับผู้บริหาร

โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศานาอิสลามในโครงการตามพระราชด�าริฯ 15 โรงเรียน  

เพือ่น�าความรู้ ทางด้านไอซีทมีาช่วยในด้านการบรหิารงานและการเรยีนการสอนของโรงเรยีน

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศกึษาของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามด�าเนนิงาน

เพือ่ประยุกต์ใช้ไอซีทใีห้เหมาะสมกับกลุม่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ให้ผูบ้ริหาร ครู มทีกัษะ

และความรูท้างด้านไอซีทีสามารถใช้ในการท�างาน และจดัการเรยีนรูใ้ห้กับนกัเรยีนได้ 

สนบัสนนุคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์ สือ่การเรียนการสอน เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ในการเข้าถึง

เทคโนโลยี ด�าเนินกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ โดยประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยในสังกัด

ส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เป็นพีเ่ลีย้งช่วยเหลอืโรงเรียนในการซ่อมบ�ารงุและดแูล

รักษาเครือ่งคอมพวิเตอร์ส่งเสรมิการประยุกต์ใช้ไอซีทีจดัการเรียนการสอนศาสนา และครสูาระวิชา

และส่งเสรมิให้เข้าร่วมท�ากิจกรรมบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย และการใช้ไอทีกับกระบวนการคิดทาง

วิทยาศาสตร์เพือ่แก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน

กิจกรรม

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ในปี พ.ศ. 2557 มโีรงเรยีนเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศกึษาของโรงเรยีน

เอกชนสอนศาสนาอสิลาม ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ารฯิ รวมทัง้สิน้ 15 แห่ง 

โรงเรยีนเหล่านีต้ัง้อยู่ในพืน้ทีจ่งัหวัดนราธวิาส ปัตตาน ียะลา และสงขลา แบ่งเป็นโรงเรยีนเอกชน

สอนศาสนาอสิลาม 13 แห่ง และสถาบันปอเนอะศกึษาทีส่อนเฉพาะวิชาศาสนาอสิลามเป็นหลกัอกี 

2 แห่ง
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• ได้จัดตั้งชุมนุมคอมพิวเตอร์ และได้เชิญชวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ซ่อมแซมเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีเ่สยี และปรบัปรุงห้องคอมพวิเตอร์ของโรงเรยีนให้

เป็นห้องทีม่คีวามระเบียบเรยีบร้อย และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภยั 

• นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ได้เข้าอบรมโครงการซ่อมและ

ประกอบคอมพวิเตอร์ ณ วิทยาลยัเทคนคิยะลา

• หลงัจากท่ีนกัเรยีนจบหลกัสตูรการอบรมทีวิ่ทยาลยัเทคนคิยะลา นกัเรยีนสามารถ

จดัระเบียบห้องคอมพวิเตอร์ใหม่ วางระบบสายแลนได้ ลงวินโดวส์ ลงโปรแกรม

เองได้จนเคร่ืองสามารถใช้งานได้ตามปกติ

•  หลงัซ่อมเสร็จ ได้ใช้ห้องคอมพวิเตอร์เป็นสถานทีก่ารจดัการแข่งขันทกัษะคอมพวิเตอร์

ในงานวิชาการระดับอ�าเภอ มีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกอบ

คอมพวิเตอร์ ในงานมหกรรมวิชาการดังกล่าว

• โรงเรยีนได้วางแผนเปิดร้านซ่อมคอมพวิเตอร์ ส�าหรบันกัเรียนเพือ่ใช้ในการซ่อม

และประกอบเครือ่งคอมพวิเตอร์เอง เป็นการหารายได้เสรมิระหว่างเรยีน

กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์

กรณีตัวอย่างกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ จังหวัดยะลา

เนือ่งจากโรงเรียนส่วนใหญ่ ประสบปัญหาเรือ่งการขาดแคลนบุคลากรท่ีสามารถซ่อมบ�ารงุและดแูลรกัษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใน

โรงเรยีน จงึจดักิจกรรมชุมนมุคอมพวิเตอร์ข้ึน เพือ่มุง่เน้นให้เกิดความเข้มแข็งในการดูแลระบบคอมพวิเตอร์ในโรงเรียน โดยให้ผูเ้รียน         

มส่ีวนร่วมในการบ�ารุงรกัษา เกิดการเรยีนรูผ่้านกิจกรรมชุมนมุดังกล่าว และคาดหวังว่าโรงเรียนจะสามารถด�าเนนิการต่อได้ด้วยความย่ังยืน

ต่อไป  

การด�าเนนิงานจะประสานความร่วมมอืกับวิทยาลยัในสงักัดส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.) ในการเป็นพีเ่ลีย้ง 

ช่วยเหลอืโรงเรียน
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กิจกรรมการใช้ไอทีกับการสอนศาสนาอิสลาม

ผลการด�าเนนิงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ประธานเครอืข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในโครงการตามพระราชด�ารฯิ เล่าให้ฟังว่า 

“ก่อนเข้าโครงการฯ ครูสอนศาสนา รวมทัง้ครสูาระวิชาและผูบ้ริหารบางคน ไม่ได้ใช้ไอทมีาก่อน โดยเฉพาะ

ครูสอนสอนศาสนาส่วนใหญ่จะรู้สึกห่างไกลเรื่องไอทีมาก แต่หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง       

ต่อเนือ่งแล้ว ครูสอนศาสนาสามารถน�าสือ่คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็ไปช่วยในการเรยีนการสอน 

เช่น สร้างสือ่น�าเสนอ ท�าให้บรรยากาศเปลีย่นจากเดิมทีม่แีต่การบรรยายอย่างเดยีวไปเป็นการเรยีน 

ทีร่ปูแบบหลากหลายข้ึน นกัเรยีนจงึได้เปิดโลกกว้างตามครูไปด้วย” 

ฝ่ายเลขานกุารโครงการฯ ได้ประสานให้โรงเรยีนทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ “บ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย” เพือ่ส่งเสรมิและเปิดโอกาส

ให้เดก็ปฐมวยั ได้เรียนรูแ้ละมปีระสบการณ์ในการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสงัเกต รูจ้กัคิด ต้ังค�าถามและค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง 

รวมท้ังพฒันาคุณภาพครูด้านเทคนคิการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ส�าหรบัเด็กปฐมวัย  โดยมมีหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาเป็นหน่วยงาน

เครือข่าย จดัอบรมและเป็นทีป่รึกษาให้กับโรงเรียน

โรงเรียนทีเ่ปิดสอนระดับปฐมวัย สมคัรเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรยีนพรีะยานาวินคลองหินวิทยา โรงเรยีนส่งเสรมิอสิลาม  

โรงเรยีนบากงพทิยา โรงเรยีนบ้านกูวิง โรงเรยีนอตัเตาฟีกียะห์อสิลามยีะห์

การด�าเนินงาน นอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนาครูคอมพิวเตอร์ ครูสาระวิชา แล้ว ยังส่งเสริมให้ครูสอนศาสนาประยุกต์ใช้               

ไอซีทจีดัการเรยีนการสอน สามารถน�าสือ่เทคโนโลยี อนิเทอร์เนต็ ไปบูรณาการสอนศาสนาควบคู่กับเนือ้หาสาระวิชาทีน่กัเรยีนจ�าเป็น

ต้องเรยีนรู้ควบคูกั่นไป ให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในยุคศตวรรษที ่21

• เพือ่ให้ครพูฒันาความรู้เพิม่เตมิในการใช้สือ่เทคโนโลยีมาใช้สอนอสิลามศึกษา

• เพือ่ให้ครสูอนศาสนาพฒันาทกัษะการใช้ไอทเีพือ่การสอน

• เพือ่ปรับมมุมองและกระบวนการทางความคดิทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนอสิลาม

  ศกึษากับการใช้สือ่เทคโนโลยี

ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2557 มโีรงเรยีนได้รบัป้ายพระราชทานบ้านวทิยาศาสตร์น้อยประจ�าปี 2557  

จ�านวน 2 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนพรีะยานาวนิคลองหินวทิยา จ.ปัตตาน ี และโรงเรยีน  

ส่งเสริมอสิลาม จ.สงขลา

ครูทีเ่ข้าอบรมสามารถน�าความรูจ้ากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับนกัเรยีนได้ และ

การด�าเนนิกิจกรรมในโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ง

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการซ่อมบ�ารุงและพัฒนาบุคลากร ซ่อมบ�ารุงคอมพิวเตอร์  
อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น  
ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในระยะแรกทีด่�าเนนิงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่าโรงเรยีนมปัีญหา

เก่ียวกับการบ�ารงุรักษาและซ่อมแซมเครือ่งคอมพวิเตอร์ และเนือ่งจากโรงเรียน

จ�านวนมากในโครงการฯตัง้อยู่ในชนบทท่ีห่างไกลและกระจายอยู่ทัว่ทกุภมูภิาค 

ดังนั้น หากจะให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปช่วยแก้ไขก็ย่อมไม่ทันการ              

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีจงึพระราชทานแนวทาง

การด�าเนนิงานให้จดัสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานในสงักัดส�านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ต้ังกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถ         

ช่วยเหลอืโรงเรยีนในพืน้ทีไ่ด้โดยสะดวก

ในปี พ.ศ. 2539 สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีมพีระราชด�าริ 

ให้มกีารจดัอบรมการซ่อมบ�ารุงคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้นให้แก่วิทยาลยัอาชีวศึกษา และจดัต้ัง

ศนูย์บรกิารตรวจซ่อมบ�ารงุเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ในวิทยาลยัอาชีวศกึษาต่างๆ เพือ่

ให้บรกิารกับโรงเรียนในพืน้ทีใ่กล้เคียง นอกจากนี ้ยังมุง่พฒันาครใูห้สามารถซ่อมบ�ารุงและ

แก้ไขปัญหาเครือ่งคอมพวิเตอร์ในเบ้ืองต้นควบคู่กันไปด้วย

ส�านักงานเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้สานต่อแนว         

พระราชด�ารดัิงกล่าวมาอย่างต่อเนือ่งจนถึงปัจจบัุนในช่ือ โครงการซ่อมบ�ารงุ

และพฒันาบุคลากรซ่อมบ�ารุงคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์ต่อพ่วง และระบบผลติไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์เบือ้งต้น ตามพระราชด�ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีจากจดุเริม่ต้นในปี พ.ศ. 2539 ซ่ึงมศีนูย์บรกิาร 17 แห่ง 

ในปี พ.ศ. 2557 มศีนูย์บริการ 114 แห่ง เพือ่ให้บรกิารหน่วยงานในโครงการฯ 

จ�านวน 306 แห่ง นอกจากจะให้บริการแก่โรงเรยีนแล้ว ยังให้บรกิารแก่โรงพยาบาล 

เรอืนจ�าและทณัฑสถาน ให้บริการโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนโดยการให้

ค�าปรึกษาและช่วยเหลอืเก่ียวกับการตรวจซ่อมอปุกรณ์ไฟฟ้า และช่วยซ่อมบ�ารงุ

ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของศนูย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภเูขาอกีด้วย

ศูนย์บริการและหน่วยงานในโครงการที่รับบริการ (ปี 2558)

หน่วยงานของโครงการตาม
พระราชด�าริที่รับบริการ (แห่ง)

กลาง 24

8

28

26

28

114

ตะวันออก

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ใต้

เหนือ

รวม

ภาค        ศูนย์บริการของ สอศ(แห่ง)  

58

14

47

55

132

306
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โครงการซ่อมบ�ารงุและพฒันาบุคลากรซ่อมบ�ารุงคอมพวิเตอร์อปุกรณ์ต่อพ่วง และระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เบ้ืองต้น 

ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรตันสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีด�าเนนิกิจกรรมเพือ่ให้บรกิารแก่หน่วยงาน/โรงเรียน ดงันี้

กิจกรรรม

1. การพฒันาบุคลากรซ่อมบ�ารุงคอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์ต่อพ่วง : 

มศีนูย์บรกิารจดัอบรมให้ความรู้ให้กับหน่วยงานของโครงการตามพระราชด�าร ิมเีนือ้หา

ทีอ่บรม ดงันี้ 

• ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ การถอดประกอบเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ การตดิตัง้โปรแกรม การใช้งาน การดูแลบ�ารงุรกัษา การตรวจ

ซ่อมอาการเสยีของคอมพวิเตอร์ ระบบอนิเทอร์เนต็ และการใช้งานข้ันพืน้ฐาน                                                           

• ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนา

เว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู

2. การลงพืน้ทีใ่ห้บริการของศนูย์บริการ : มศีนูย์บรกิารของ สอศ. ลงพืน้ที่
ให้บริการซ่อมบ�ารงุเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ให้กับหน่วยงานทีร่บัรกิาร โดยให้
บรกิารดังนี้

• การบริการซ่อมแซมอปุกรณ์และดแูลระบบคอมพวิเตอร์  

• ซ่อมบ�ารงุคอมพวิเตอร์ในการเรียนการสอน และคอมพวิเตอร์สบืค้นในห้องสมดุ  

• สอนการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์                           

• ตรวจซ่อมระบบเครอืข่าย LAN

3. การตรวจสอบและซ่อมบ�ารุงระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสดงอาทติย์ :  

มศีนูย์บรกิารของ สอศ. จ�านวน 8 ศูนย์ ให้บริการตรวจสอบและซ่อมบ�ารุงระบบผลติ

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แก่หน่วยงานของโครงการตามพระราชด�ารฯิ ท่ีรบับริการ

จ�านวน 36 แห่ง  

4. การตรวจความปลอดภยัเก่ียวกับไฟฟ้าในโรงเรียน/หน่วยงาน : มศีนูย์บรกิาร

ของ สอศ. ให้บริการตรวจความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้าแก่หน่วยงานของโครงการ

ตามพระราชด�ารฯิ ทีร่บับรกิารจ�านวน 17 แห่ง และศูนย์บรกิารได้ท�าการแก้ไขด้วย

การส�ารวจปัญหาต่างๆ ทลีะส่วนร่วมกัน จากนัน้จงึให้ความรูแ้ละการแก้ไขปัญหาใน

เบ้ืองต้นพร้อมท้ังท�าความสะอาดอปุกรณ์ต่างๆ และเมือ่พบในส่วนทีช่�ารดุเสยีหายก็

ท�าการซ่อมแซมหรอืเปลีย่นใหม่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชด�าริ

การท�างานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัดงักล่าว จะช่วยให้เกิดการขยายผลการด�าเนนิงานในวงกว้าง ช่วยเป็นพีเ่ลีย้งให้ค�าปรกึษา

โรงเรียนในโครงการ และยังสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาการจดัการศกึษาหลกัสตูรครศุาสตร์บณัฑิต ช่วยเตรียมความพร้อมของครยุูคใหม่

ในการใช้ไอซีทีจดัการเรยีนการสอนในอนาคตได้ต่อไป

• ภาคเหนือ 8 แห่ง เชียงราย เชียงใหม่ ล�าปาง อตุรดิตถ์ พบูิลสงคราม ก�าแพงเพชร 

เพชรบรูณ์ นครสวรรค์ 

• ภาคกลาง 6 แห่ง วไลยอลงกรณ์ฯ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี หมูบ้่านจอมบึง 

กาญจนบุรี 

• กรงุเทพมหานคร 5 แห่ง สวนดุสติ พระนคร ธนบุรี บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จนัทรเกษม 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 แห่ง นครราชสีมา มหาสารคาม สกลนคร ศรีสะเกษ 

อบุลราชธาน ีบุรรัีมย์ ร้อยเอด็ เลย อดุรธานี 

• ภาคตะวนัออก 2 แห่ง ราชนครินทร์ และร�าไพพรรณี 

• ภาคใต้ จ�านวน 5 แห่ง สรุาษฎ์ธาน ีภเูก็ต นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงมพีระราชด�าร ิ “ให้ 

เผยแพร่ส่วนท่ีส�าเรจ็ด้วยดีแก่หน่วยงานของรฐัท่ีรบัผดิชอบ หรือเก่ียวข้องโดยตรงใน

เร่ืองนัน้ๆ เพือ่ให้รบัช่วงต่อในเร่ืองของการขยายผลในวงกว้างต่อไป”  ฝ่ายเลขานกุาร  

โครงการฯ จงึได้ประสานความร่วมมอืกับมหาวิทยาลยัราชภฏัซ่ึงเป็นสถาบันการศกึษา

ระดบัอดุมศึกษาทีใ่กล้ชิดกับโรงเรยีนในชนบท และมพีืน้ทีต้ั่งกระจายอยู่ท่ัวประเทศ 

ในการสานต่อและเผยแพร่กิจกรรมท่ีส�าเร็จด้วยดี ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนการสอนตามแนวทางของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

  เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเผยแพร่ระบบ eDLTV  

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเผยแพร่ระบบ eDLTV  

เครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัเผยแพร่ ส�าเนาระบบ eDLTV แก่โรงเรยีนขนาดเลก็ ภายใต้โครงการขยายผลการศกึษาทางไกล

ผ่านดาวเทยีม โดย สพฐ. จดัสรรงบประมาณ จดัหาและตดิต้ังอปุกรณ์การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมให้กับโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีมนีกัเรยีน

ไม่เกิน 120 คน จ�านวน 15,369 โรงเรยีน ทัง้นี ้ โรงเรยีนดังกล่าวสามารถติดต่อขอส�าเนาระบบ eDLTV ระดับประถมศกึษาจาก

มหาวิทยาลยัราชภฎัทีใ่กล้เคียงได้โดยตรง

เครอืข่ายมหาวทิยาลยัราชภัฏ จ�านวน 35 แห่ง (6 ภมิูภาค) 
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การเผยแพร่ผลด�าเนนิงานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามราชกุมาร ีในส่วน

ทีส่�าเร็จด้วยด ีผ่านมหาวิทยาลยัราชภฏันัน้ ส่วนหนึง่จะมุง่เน้นขยายผลให้กับนกัศกึษาครู ให้สามารถประยุกต์ใช้ไอซีทีจดัการเรยีนรู ้ตลอดจน

เรยีนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ในช่วงทียั่งเป็นการเตรียมความพร้อมของครยุูคใหม่ในอนาคต และคาดหวังว่านกัศกึษาดงักล่าวจะน�าไปใช้

จดัการเรียนการสอนให้กับนกัเรยีนในโรงเรยีนได้ต่อไป   

โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ส�าหรับนักศึกษาครู

ผลจากการวิจัยพบว่าวิธีการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการสามารถพฒันา

ผู้เรียนด้านความรู้เนื้อหาสาระ และสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่               

ความสามารถในการสือ่สาร การคดิ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทกัษะชีวติ 

ซ่ึงเป็นทักษะทีจ่�าเป็นในศตวรรษที ่21 จงึได้ขยายผลและเผยแพร่แนวทางการด�าเนนิงาน

ดงักล่าวให้อาจารย์ และนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่เตรยีมความพร้อมของครู

ยุคใหม่ในอนาคต ให้สามารถน�าไอซีทีไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนด้วยโครงการ และ

คาดหวังว่านกัศกึษาดังกล่าวจะน�าไปใช้จดัการเรยีนการสอนให้กับนกัเรยีนในโรงเรยีนต่อไป

เครอืข่ายมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีเข้าร่วมโครงการ 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยัราชภฏั

พบูิลสงคราม มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร มหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัย

ราชภฎัวไลยวลงกรณ์

ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ส่งเสริม      

เผยแพร่ให้ครไูด้ใช้ไอซีทจีดัการเรยีนรูด้้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรกัชันนซึิม (Constructionism) 

ให้กับครูในโครงการ อาจารย์และนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภฎัเครือข่ายโดยเฉพาะนกัศึกษาครู เพือ่เตรียมความพร้อมของครูยุคใหม่

ในอนาคต และได้จดักิจกรรมประกวดเรือ่งเล่าดิจทิลั “การใช้ไอซีทีจดัการเรยีนรูด้้วยโครงการตามแนวคอนสตรกัชันนซึิม” ข้ึน เพือ่ส่งเสริม

และเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เก่ียวกับการใช้ไอซีทีจดัการเรียนรูโ้ครงการในหลายสาระวิชา โดยคาดหวังว่าจะสามารถรวบรวม

ผลงานเป็นตัวอย่างส�าหรับแผนแพร่ในวงกว้างได้

ตัวอย่างผลงานของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ตัวอย่างผลงานของครูในโรงเรียน

ตัวอย่างผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สานต่องานไอทีตามแนวพระราชด�าริฯ  : เตรียมความพร้อมครูยุคใหม่

กิจกรรมประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล (Digital Storytelling)
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โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ 

เป็นการจดัการเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม (STEM Education 

and Engineering Design) ท่ีนกัเรยีนได้ผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการ

เรียนรู ้วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี นกัเรยีนท�ากิจกรรมเพือ่พฒันาความรู ้ความ

เข้าใจและฝึกทกัษะด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้น�าความรูม้าออกแบบ

ช้ินงานเพือ่แก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ�าวัน ทัง้นี ้ ได้ขยายผลกิจกรรมดงักล่าวให้กับ

เครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏั เพือ่เผยแพร่การด�าเนนิงานในวงกว้างได้ต่อไป

เนือ่งจากโรงเรยีนในโครงการส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในพืน้ทีห่่างไกล และพบปัญหาการขาดแคลนครคูอมพวิเตอร์ เพราะครมูกัลาออก ย้ายบ่อย 

หรือครูคอมพิวเตอร์ภาระงานมาก ส่งผลให้การพัฒนา ICT ในการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาของโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศตามพระราชด�ารขิาดความต่อเนือ่ง ดังนัน้ ฝ่ายเลขานกุารโครงการฯ จงึได้ประสานความร่วมมอืกับมหาวิทยาลยัราชภฏัร่วม

เป็นพีเ่ลีย้งให้ค�าปรกึษาด้านวิชาการแก่โรงเรยีน ด้วยการพฒันาการจดัการศกึษาหลกัสตูรครศุาสตร์บัณฑิต ให้นกัศึกษาครมูคีวามรูค้วาม

สามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนตามแนวทางของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีและบูรณาการการเรยีนการสอนเข้ากับการออกค่าย/ออกปฏบัิตกิารในโรงเรยีนชนบท 

1) การพัฒนานักศึกษาครูและครูในโรงเรียนชนบทให้มีความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อ        

การเรยีนการสอน รูจ้กัการเสยีสละ การท�างานเป็นทีม และสามารถปรบัตวัได้ทนักับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีก้่าวหน้าไป

อย่างรวดเรว็ 

2) การพฒันาระบบการจดัการศกึษาหลกัสตูรครศุาสตร์บัณฑิต ให้มคีวามเช่ือมโยงกับการจดัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน และเป็นตัวกลาง

ในการเผยแพร่กิจกรรมต้นแบบของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ด้วยการบูรณาการกิจกรรมต้นแบบเข้ากับการเรียนการสอนและการออกปฏบัิตกิารในโรงเรยีนชนบท เพือ่สร้างโอกาสและความเท่าเทียม

ทางการศกึษาให้เกิดข้ึนอย่างท่ัวถึง

เครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัเครือข่าย ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัอบุลราชธาน ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม มหาวิทยาลยั

ราชภฏับรีุรมัย์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัราชภฏัก�าแพงเพชร

  เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ : พ่ีเล้ียงให้ค�าปรึกษาโรงเรียน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมพัฒนาท่ีส�าคัญ 2 ประการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดค่ายวิชาการ
ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน

  เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ : พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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ตัวอย่างกิจกรรมท่ีด�าเนินงาน

• จดัค่ายวิชาการ โดยมเีนือ้หาสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และการซ่อมบ�ารงุเครือ่งคอมพวิเตอร์ เพือ่สร้างความเข้มแข็ง

ในการดูและระบบคอมพวิเตอร์ให้กับนกัเรยีนชมุนมุคอมพวิเตอร์

• ให้ค�าปรกึษา / ลงพืน้ทีใ่ห้บริการแก่โรงเรียนเป็นรายกรณ ีเช่น นกัศกึษาช่วยซ่อมบ�ารงุคอมพวิเตอร์ ติดตัง้ระบบแลนให้กับ

โรงเรียนขนาดเลก็ทียั่งไม่สามารถด�าเนนิการได้เอง เป็นต้น

• สนบัสนนุให้นกัศกึษาเป็นพีเ่ลีย้งค่ายต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิการฝึกประสบการณ์ด้านไอทีให้กับนกัศึกษา

• ร่วมตรวจเย่ียมโรงเรยีนร่วมกับฝ่ายเลขานกุารโครงการฯ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งให้ค�าปรกึษาโรงเรยีน : มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล�าปาง มหาวิทยาลยั

ราชภฏัเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ลงพ้ืนท่ีช่วยติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ร่วมตรวจเย่ียมโรงเรียนร่วมกับฝ่ายเลขานุการโครงการฯ  
เพ่ือส�ารวจปัญหา และประชุมหารือแนวทางการด�าเนินงานร่วมกับโรงเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ส่งนักศึกษาร่วมเป็นพ่ีเล้ียงค่ายอิคิวซัง
 (การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับสามเณร)

เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติ และได้ท�างานร่วมกับทีมอาจารย์และนักศึกษา 
คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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