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

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

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

-

5 นาที

25 นาที

(60 นาที)

-

10 นาที 50 นาที

นอกเวลา
เวลาการ ภาคกลางคืน
ดำเนินงาน ของวันที่ 1 ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
และ 2

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

-

3 ชั่วโมง

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

สื่ออุปกรณ

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

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

ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6

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

ปฏิบัติได ปฏิบัติไมได

บันทึก

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

สือ่ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ทำการติดตอใหถงึ กันหรือชักนำใหรจู กั กัน จึงไดมี
การนำเอาคำวา สื่อ (Media) มาใชแทนคำวาอุปกรณ และเนื่องจากเนนที่ตัวครูผูสอนเปนสำคัญจึงใชคำวา
สื่อการสอน (Teaching Media) ตอมานักการศึกษาหันมาเนนที่ตัวนักเรียนมากกวาครูผูสอน จึงเกิดคำวา
สื่อการเรียน (Learning Media) และดวยคุณลักษณะของสื่อที่สามารถเปนทั้งสื่อการสอน (Teaching Media) และ
สื่อการเรียน (Learning Media) จึงไดรวมคำเปน “สื่อการเรียนการสอน”
คุณคาของสื่อการเรียนการสอน
เพื่อใหตระหนักถึงคุณคาของสื่อการเรียนการสอนโดยทั่ว ๆ ไปจึงขอนำผลการวิจัย ที่เกี่ยวของกับ
คุณคาของสื่อการเรียนการสอนมากลาวโดยสรุปดังนี้
1. ชวยใหนักเรียน เรียนรูไดดีขึ้นจากประสบการณที่มีความหมายในรูปแบบตาง ๆ
2. ชวยใหนักเรียน เรียนรูไดมากขึ้น โดยใชเวลานอย
3. ชวยใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียน และมีสวนรวมในการเรียนอยางกระฉับกระเฉง
4. ชวยสงเสริมการคิด ความประทับใจ มั่นใจ และจดจำไดนาน
5. ชวยสงเสริมกระบวนการคิดและการแกปญหาในการเรียนรู
6. ชวยใหสามารถแกปญหาขอจำกัดตาง ๆ ในการเรียนรูได
6.1 ทำสิ่งที่ซับซอนใหงายขึ้น
6.2 ทำสิ่งที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมมากขึ้น
6.3 ทำสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วใหดูชาลง
6.4 ทำสิ่งที่เคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงชาใหดูเร็วขึ้น
6.5 ทำสิ่งที่ใหญมากใหเล็กเหมาะแกการศึกษา
6.6 ทำสิ่งที่เล็กมากใหมองเห็นไดชัดเจนขึ้น
6.7 นำสิ่งที่เกิดในอดีตมาศึกษาไดในปจจุบัน
6.8 นำสิ่งที่อยูหางไกลมาศึกษาภายในหองเรียนได
7. ชวยลดการบรรยายของครูลง แตชวยใหนักเรียนเขาใจงายขึ้น
8. ชวยลดการสูญเปลาทางการศึกษาลง เพราะชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลให
นักเรียนสอบตกนอยลง
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การนำสื่อ ICT มาใชในการเรียนการสอน
การศึกษาไทยในอดีต นักเรียนจะคนควาหาความรูไดจากแหลงขอมูลเฉพาะหองสมุดในสถานศึกษาและ
หนวยงานการศึกษาบางแหงเทานั้น สถานที่ ในการเรียนการสอนจะถูกจัดไวตามหองเรียนเพียงอยางเดียว
นักเรียนไมสามารถจัดการเวลาในการเรียนได ตองเขาเรียนตรงตามเวลาและสถานที่ตามระบุไวเทานั้น สถานศึกษา
บางแหง เมื่อนักเรียนขาดเรียนเกินเกณฑกำหนด สงผลใหไมมีสิทธิ์สอบวัดผลได เมื่อเขาสูยุคสมัยของเครือขาย
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่มีความกาวหนาไปอยางรวดเร็ว สถานศึกษาตาง ๆ ไดพยายามปรับตัวเพื่อนำ
เอาสื่อ ICT มาชวยจัดการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น การเรียนการสอนดวยสื่อ ICT ไมไดเพิ่งเริ่มเกิดขึ้น
แตมีมานานแลวและถูกนำไปใชอยางแพรหลาย เชน การศึกษาดวยระบบทางไกลผานดาวเทียมที่โรงเรียนวังไกล
กังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ ภายใตการดูแลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ไดดำเนินการเปดการสอน
เพื่อพัฒนาตนแบบการเรียนทางไกล โดยใชครูของโรงเรียนเปนตนแบบและใหผูที่สนใจเขาชมผานชองสถานี
เครือขายผานดาวเทียม ทั้งนี้เพื่อชวยลดปญหาดานการขาดแคลนครูผูสอนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
ผลตอบรับจากการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสดังกลาว มีทั้งผูสนใจจากภายในประเทศและประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว
พมา เขามารับชมเครือขายการศึกษาดังกลาวดวย ซึ่งถือไดวาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเชนกัน ปจจุบันได
เพิ่มการรับชมผานเครือขายอินเทอรเน็ตอีกชองทางหนึ่ง
เมื่อเครือขายอินเทอรเน็ตขยายตัวมากขึ้น การศึกษาแบบใหมที่เนนเอาสื่อ ICT มาชวยในการจัด
การเรี ย นการสอน ได แ พร ห ลายไปยั ง สถานศึ ก ษาต า ง ๆ บางแห ง มี การจั ด การศึ ก ษาโดยขยายโอกาสและ
สรางวิทยาเขตเพิ่มมากขึ้น การเรียนการสอนใชสื่อ ICT มาแลกเปลี่ยนสรางสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
รูปแบบที่พบเห็นและมีใชกันมากที่สุดคือการสรางระบบการบริหารจัดการการเรียนรู หรือ Learning Management
System (LMS) เพื่อใหครูและนักเรียนสามารถเขามาใชรวมกันได ระบบดังกลาวประกอบดวยเนื้อหา หลักสูตร
และเครื่ อ งมื อ การเรี ย นการสอนต า ง ๆ ที่ มี ไ ว ใ ห บ ริ การ เพื่ อ สร า งการเรี ย นแบบไม จ ำกั ด สถานที่ แ ละเวลา
(Anywhere Anytime) บทเรียนการสอนจะถูกปรับใชเปนสื่อการสอนที่ทันสมัยผานเครือขายอินเทอรเน็ต เชน
PPT การสอนในหองบรรยาย วิดีทัศนการสอนในแตละหัวขอ เว็บไซตการเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียสมบูรณแบบ
หรือแมกระทั่งเสียงบรรยายเพื่อใหนักเรียนสามารถดาวนโหลดไปฟงภายหลังได นอกจากนั้นยังมีการทดสอบ
ออนไลนรวมอยู ในระบบนั้นดวย เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่สมบูรณ โดยครูและนักเรียนสามารถมีปฎิสัมพันธ
(Interactive) ซึ่งกันและกันไดโดยตรงผานระบบกระดานขาวและการคุยแบบสวนตัว ซึ่งจะทำใหขอจำกัดดานเวลา
และสถานที่หรือการเขาถึงครูผูสอนที่ยากเหมือนในอดีตลดลงไปไดมาก
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องคประกอบของสื่อ
องคประกอบของสื่ออิเล็กทรอนิกส บนระบบเครือขายประกอบดวยสื่อหลายชนิด ซึ่งองคประกอบหลัก
ประกอบดวย
1. ขอความและเอกสาร HTML
2. ภาพนิ่ง
3. ภาพเคลื่อนไหว
4. ภาพวีดิทัศน
5. สไลดประกอบเสียง
6. บทเรียนการสอนดวยจอภาพ
7. แบบทดสอบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส อาจจะอยูในรูปแบบเปนตัวอักษร ภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว และยังมีบริการ
ตาง ๆ ที่ผูใชสามารถเลือกใชไดดังนี้
1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส
2. การสืบคนขอมูลและการคนควา
3. บริการเทลเน็ต เพื่อเขาสูคอมพิวเตอรอื่นอีกมุมหนึ่ง
4. โกเฟอร เปนศูนยรวมการเรียกใชบริการตาง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแกลูกคา ผูใหบริการ
5. การสนทนาออนไลน ผูใชกำลังใชเครื่องคอมพิวเตอรอยูในระบบเครือขายสามารถพูดคุยโตตอบกัน
โดยผานเครือขาย
จะเห็นไดวา สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนวิธีเรียนที่ชวยสงเสริมการเรียนรูในประเด็นตาง ๆ ถือเปนการเรียน
ที่ นั ก เรี ย นเป น ศู น ย ก ลาง สร า งการเรี ย นรู ร ว มกั น ช ว ยเสริ ม แรงในการเรี ย นรู เ ข า ถึ ง ข อ มู ล ทั่ ว โลกได ง า ย
เขาถึงขอมูลที่เปนปจจุบัน เปนการเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ ศึกษาจากเนื้อหาที่เปนมัลติมีเดีย และเวลาไมเปน
อุปสรรคตอการเรียน
ขอดี-ขอจำกัดของสื่ออิเล็กทรอนิกส
ขอดี
1. ขยายขอบเขตของการเรียนรูของนักเรียนในทุกหนทุกแหงจากหองเรียนปกติไปยังบานและที่ทำงาน
ทำใหไมเสียเวลาในการเดินทาง
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหนักเรียนรอบโลกในสถานศึกษาตาง ๆ
3. นักเรียนควบคุมการเรียนตามความตองการ และความสามารถของตนอง
4. การสื่อสารโดยใช อีเมล กระดานขาว ฯลฯ ทำใหการเรียนรูมีชีวิตชีวา
5. กระตุนใหนักเรียนรูจักการสื่อสารในสังคม และกอใหเกิดการเรียนแบบรวมมือ
6. การเรียนดวยสื่อหลายมิติทำใหนักเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาไดตามสะดวก
7. ขอมูลของหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาสามารถหาไดโดยงาย
8. สงเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรูตลอดชีวิต
9. การสอนผานเว็บไซดเปนวิธีที่ดีเยี่ยมในการใหนักเรียนไดประสบการณ
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ขอจำกัด
1. การออกแบบบทเรียนดานการศึกษายังมีนอย เมื่อเทียบกับการออกแบบโปรแกรมเพื่อใชในวงการ
อื่น ๆ ทำใหบทเรียนดานการศึกษามีจำนวนและขอบเขตจำกัดที่จะนำมาใชเรียนในสาระตาง ๆ
2. การที่จะใหครูเปนผูออกแบบโปรแกรมบทเรียนหรือสรางสื่อฯ เองนั้น นับวาเปนงานที่ตองอาศัย
เวลา สติปญญาและความสามารถเปนอยางยิ่ง ทำใหเปนการเพิ่มภาระของครูใหมีมากยิ่งขึ้น
3. ไมสามารถชวยในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนได
4. นักเรียนบางคนโดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนที่เปนผูใหญ อาจจะไมชอบโปรแกรมที่เรียงตามขั้นตอน
ทำใหเปนอุปสรรคในการเรียนรูได
แหลงที่มาของสื่อ ICT ที่นำไปใชในการจัดการเรียนรู
การนำสื่อ ICT ไปใชในการจัดการเรียนรูของครูผูสอน หากจะพิจารณาถึงสื่อ ICT ที่ครูสามารถนำไปใช
ในการจัดการเรียนรูของตนเอง สามารถจำแนกตามแหลงที่มาได ดังนี้
1. สื่อ ICT ที่ครูไมตองผลิตเอง
กรณีนี้ครูผูสอนไมจำเปนตองมีความรูความสามารถในการผลิตสื่อ ICT แตตองมีความสามารถใน
การใชสื่อ ICT ไดแก
1.1 สื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีขายตามทองตลาดที่จัดซื้อโดยใชเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณ
หรืองบประมาณสวนตัว
1.2 สื่อที่มีบริการบนอินเทอรเน็ตที่มีทั้งเว็บไซตของหนวยงาน สวนราชการสถานศึกษา และ
สวนบุคคล
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1.3. สื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด
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1.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ครูคนอื่นผลิตและครูยืมมาใช หมายความรวมถึงสื่อที่สืบคนไดจาก
อินเทอรเน็ตที่มีอยูอยางมากมาย จากเว็บบริการตาง ๆ เชน google, youtube เปนตน หรือสื่อที่ไดมาจาก
การบริจาค หรือการเผยแพรผลงานวิชาการจากเพื่อนครู หนวยงานทางการศึกษา และหนวยงานอื่น ๆ ในการนำ
ไปใชครูตองพิจารณาความถูกตองของเนื้อหา และคุณภาพของสื่อนั้น ๆ ดวย
1.5 สื่อ ICT ที่ครูอื่นรวมกับนักเรียนผลิตและครูยืมมาใช
1.6 สื่อ ICT ที่นักเรียนผลิต ที่ ไดจากการเรียนรู ในวิชาอื่น ๆ ไดแก การจัดทำรายงานดวย
โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมฐานขอมูล โปรแกรมสรางภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
การเขี ย นโปรแกรมภาษาคอมพิ ว เตอร และการสร า งผลงานด ว ยโปรแกรมประยุ ก ต อื่ น ๆ เช น หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส (e-Book) Webpage รายการโทรทัศน Animations, CAI, WBI เปนตน
2. สื่อ ICT ที่ครูเปนผูผลิตและใชเอง
กรณีนี้ครูตองมีความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรและสามารถผลิตสื่อไดดวยตนเอง
โดยครูจะเปนทั้งนักเทคนิค นักออกแบบกิจกรรมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมทั้งเปนผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา ทำการผลิตตามวัตถุประสงคและความตองการของตนเอง
3. สื่อ ICT ที่ครูสอนใหนักเรียนผลิต
เปนสื่อที่ ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ที่ครู ไดมอบหมายใหนักเรียน
ไดศึกษาคนควาหาความรูแลวนำมาจัดทำเปนรายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกสในลักษณะตาง ๆ เพื่อใชประกอบในการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินผลในวิชาตาง ๆ ซึ่งอาจนำมารวบรวมเปนหมวดหมู เพื่อไวใหบริการแกนักเรียน
หรือครูทานอื่น สามารถนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับเนื้อหาสาระของตนเองได
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4. สื่อ ICT ที่ครูและนักเรียนรวมกันผลิต
กรณีนี้อาจเกิดจากการที่สถานศึกษาหรือกลุมสาระจัดกิจกรรมหรือวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ไวลวงหนาโดยครูตางกลุมสาระรวมมือออกแบบการสอนและทำการวัดผลรวมกัน แลวนักเรียนผลิตชิ้นงาน
ตามความสนใจดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยมีครูที่มีความสามารถดานคอมพิวเตอรสอนนักเรียนใหสามารถ
ใชโปรแกรมในการผลิตสื่อ และครูผูสอนที่มีความรูเนื้อหาเฉพาะที่ตรงกับความสนใจของนักเรียน เปนผูเชี่ยวชาญ
คอยตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาวิชา ใหนักเรียนเปนผูทำการผลิตหรือใหนักเรียนที่มีความสามารถในการใช
โปรแกรมรวมมือกับครูที่มีความสามารถเชิงเนื้อหาผลิตสื่อใหตรงกับวัตถุประสงคและความตองการของครูผูสอน
ในแตละวิชา
5. สื่อ ICT ที่ครูรวมกันผลิตในลักษณะเครือขายภายในและภายนอกสถานศึกษา
กลุมสาระ, ตางกลุมสาระ, ตางสถานศึกษา ลักษณะนี้เปนการรวมมือของครูผูสอนเอง ที่ทำการรวม
กลุมกันเรียนรูวิธีการผลิตสื่อและผลิตสื่อดวยตนเองหรือเปนกลุม และนำสื่อเหลานั้นไปเผยแพรหรือใชงานรวมกัน
ซึ่งเปนการประหยัดเวลาและคาใชจาย แตไดสื่อที่ถูกตองตรงกับความตองการของครูผูสอน
ลักษณะการนำสื่อ ICT ไปใชในการจัดการเรียนรู
การใชสื่อ ICT ในการจัดการเรียนรูของครูผูสอนนั้น มีมากมายหลายรูปแบบ ในกรณีนี้จะนำเสนอ
ในสวนที่เปนประสบการณที่เคยนำสื่อ ICT ไปใชในการจัดการเรียนรูของครู ใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. สอนโดยใช ICT เปนเครื่องมือประกอบการเรียนรู
ในกรณีนี้ครูจะนำสื่อ ICT ถายทอดเนื้อหา สาระ ออกแบบการจัดการเรียนรู และเปนเครื่องมือ
ประกอบการสอน ในรายวิชาตาง ๆ โดยใหนักเรียนไดศึกษาหาความรู สรางองคความรู และเรียนรูองคความรูตาง ๆ
ผานสื่อ ICT ที่ครูผลิตขึ้นเอง นักเรียนผลิต ครูและนักเรียนรวมกันผลิต หรือนำเอาสื่อ ICT ที่มีอยูโดยทั่วไปที่ได
จากการสืบคนจากอินเทอรเน็ต การจัดซื้อจัดหามาใชประกอบการจัดการเรียนการสอนของตนเอง อีกทั้ง
หมายความถึงการที่ครู ไดนำสื่อ ICT ที่ไดจากการรวบรวมสื่อ ICT รูปแบบตาง ๆ มาออกแบบระบบการจัด
การเรียนรูใหมอยางเปนขั้นตอนแลวใหนักเรียนเขาไปศึกษาหาความรู และทำการวัดประเมินผล ทั้งในลักษณะ
ระบบออนไลนหรือระบบออฟไลน ดังตอไปนี้
1.1 สอนโดยนำสื่อ ICT มาถายทอดองคความรูและสาระเนื้อหาวิชา เพื่อใชประกอบการสอนใน
แตละรายวิชา ในลักษณะ ตาง ๆ เชน การนำเสนอเนื้อหาผานโปรแกรมนำเสนอ (Presentation) สื่อวีดิทัศน
(VDO) สื่อ Electronics อื่น ๆ เชน e-Book, LO (Learning Objects), บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI),
Courseware รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสรูปแบบใหมอื่น ๆ แลวแตจะเรียก เปนตน ลักษณะสื่อ ICT ในปจจุบัน
ควรมีลักษณะของแฟมขอมูล (File) ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถออนไลนผานระบบอินเทอรเน็ต และเขาถึงสื่อ
ไดอยางรวดเร็ว
1.2 นำสื่อหรือแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่ ไดจากการผลิต การสืบคน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ
มาออกแบบการจัดการเรียนรู ในรูปแบบ e-Learning Courseware ดวยระบบการจัดการ LMS (Learning
Management System) ผานระบบเครือขาย ในลักษณะนี้ ครูอาจออกแบบใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง มีการวัด
และประเมินผล การเรียนรูในเนื้อหาวิชานั้น ๆ โดยไมไดพบปะกับครูผูสอนหรืออาจมาพบปะเปนครั้งคราวก็ได
หากนั ก เรี ย นเกิ ด มี ป ญ หาในการเรี ย นอาจใช กระดานข า ว (Web board), Twitter, Hi5, Facebook,
e-Mail, โทรศัพทเปนชองทางในการติดตอเพื่อสอบถามและแกไขปญหากับครูผูสอน
1.3 ครูผูสอนนำ ICT เปนเครื่องมือในการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน เชน นำ ICT มาชวย
ในการทำเอกสาร บัตรงาน ใบความรู โดยการคนหาแหลงเรียนรูและขอมูล จาก Internet เปนตน
คูมืออบรมปฏิบัติการ บูรณาการใชคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

99

One Tablet Per Child
2. ครูใหนักเรียนเรียนรูการใช ICT และการติดตอสื่อสารดวย ICT โดยตรง
ครูสอนโดยครูนำเอา ICT เปนสื่อที่จะใหนักเรียนไดเรียนรูโดยตรง ไดแก
2.1 สอนใหนักเรียนใช ICT โดยตรง มักจะปรากฏในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
วิชาคอมพิวเตอร ซึ่งครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด
ในกรณีนี้ครูจะตองทำการวิเคราะหหลักสูตรจัดสาระและกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีการใชโปรแกรม
ตาง ๆ จนสามารถใชงานและผลิตผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอรได ซึ่งครูอาจออกแบบการวัดประเมินผลจาก
การสรางผลงานของนักเรียนโดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรางสรรคผลงานตามแนวคิด และวิธีการของตนเอง
อยางอิสระ แลวสรางชิ้นงานของตนเองในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ โดยครูเปนผูใหคำปรึกษาแนะนำ และ
ทำการประเมินในลักษณะผลงานนักเรียน เปนงานเดี่ยว งานกลุม หรือแมกระทั่งประเมินผลรวมกันกับครูทานอื่น
มีการออกแบบการวัดประเมินผลรวมกันในลักษณะบูรณาการ ระหวาง ครูสอนเทคโนโลยี กับครูสอนสาระอื่นโดย
ใหนักเรียนไดมีโอกาสสรางชิ้นงานจากสิ่งที่ตนสนใจ และนำไปปรึกษาครู ในเนื้อสาระนั้น ๆ ในกรณีนี้ครูควรมี
การวางแผนในการประเมินผลและสรางขอตกลงรวมกันกับครูทานอื่น ผลงานอาจจัดทำในลักษณะที่ซับซอนนอย
ในระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ไดแก การจัดทำรายงานดวยโปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ
โปรแกรมฐานขอมูล การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร และการสรางผลงานดวยโปรแกรมประยุกตอื่น ๆ เชน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) Webpage รายการโทรทัศน Animations, CAI, WBI เปนตน
2.2 สอนใหนักเรียนสามารถใชเครื่องมือในการติดตอสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ต แลวครูนำมาใช
เป น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การเรี ย นรู และติ ด ต อ กั บ นั ก เรี ย น ได แ ก การสื บ ค น ข อ มู ล Search Engine,
e-Mail, Hi5, Facebook, Blogker เปนตน
2.3 สอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามปกติ แตมีการประเมินผลงานดาน ICT ซึ่งนักเรียนมี
ความสามารถในการใชงานสื่อ ICT จากการเรียนในวิชาคอมพิวเตอร ไดแก การจัดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร
ใหนักเรียนคนหาประวัตินักวิทยาศาสตร จากอินเทอรเน็ตและทำการประเมินผลดวยการใหนักเรียนจัดทำรายงาน
ดวยโปรแกรมจัดทำเอกสารสำนักงานตาง ๆ นำเสนอเนื้อหาผานโปรแกรม Presentation ตาง ๆ หรือจัดทำเปน
Animation, e-Book, VDO, Webpage หรือรูปแบบอื่น ๆ ครูก็ประเมินผลการดำเนินงานตามสาระ เนื้อหาและ
ขอมูลที่นักเรียนไดนำเสนอ เปนตน
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แนวทางการนำสื่อ ICT ไปใชในการจัดการเรียนรู
ขั้นตอนในการนำสื่อ ICT ไปใชในการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา/ปญหาในการเรียนรู
ขั้นที่ 2 สำรวจสื่อการเรียนรู
ขั้นที่ 3 วิเคราะหเลือกสื่อ ICT
ขั้นที่ 4 เตรียมสภาพแวดลอมใหพรอมที่จะนำสื่อ ICT ไปใชงาน
ขั้นที่ 5 นำสื่อ ICT ไปใชงาน
ขั้นที่ 6 ประเมินผลการใช
ขั้นที่ 7 สรุปผลการใช
ขั้นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา/ปญหาการเรียนรู
เป น ขั้ น ตอนของการศึ ก ษาสภาพป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการจั ด การเรี ย นรู ข องครู ผู ส อนว า ระหว า ง
การจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนในหองเรียนเกิดปญหาอยางไร นักเรียนไมสามารถเรียนรูหรือเรียนรูแลวไมบรรลุ
ตามวัตถุประสงคไดเพราะสาเหตุใด เกิดจากกระบวนการเรียนรูใด เชน กระบวนการถายทอดความรู กระบวนการ
เรียนรูของนักเรียน เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรู หรือสื่อการเรียนรู เปนตน ครูจะตองพิจารณาใหเห็นปญหา
อยางแทจริง หากเกิดจากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง หรือหลายกระบวนการ ครูจะสามารถนำสื่อไปใชใน
การแกไขปญหาไดหรือไม หากนำไปใชไดจะตองใชสื่อประเภทใด สื่อจะตองมีคุณสมบัติอยางไร เนื้อหามากนอย
เทาไหร จึงจะเหมาะสมกับเวลาเรียน วัยของนักเรียน
ขั้นที่ 2 สำรวจสื่อการเรียนรู
เมื่อทราบปญหาและครูจะเลือกใชสื่อในการเรียนรูไปแกปญหาการจัดการเรียนรูครูจะตองทำการสำรวจ
วามีสื่อใดที่ตรงกับเนื้อหาสาระของบทเรียนที่จะสอน ตนเอง หรือสถานศึกษามีสื่ออยูหรือไม มีอยูในที่ใดบาง
เปนสื่อประเภทใด แตละประเภทมีกี่ชิ้น สามารถยังคงสภาพใชงานไดดีหรือไม หากสำรวจแลวไมมี จะมีความ
จำเปนที่ตองสรางขึ้นมาใหมหรือไมอยางไร
ขั้นที่ 3 วิเคราะหเลือกสื่อ ICT
จากขั้นที่ 2 สำรวจสื่อการเรียนรู ทำใหครูไดทราบวามีสื่ออะไร จำนวนเทาไหร ที่สามารถนำมาใชใน
การจัดการเรียนรูได ครูจะตองพิจารณาเลือกสื่อไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับวัย สติปญญาของนักเรียน เนื้อหา
สาระของบทเรียนที่ทำการสอน และคุณภาพดี สามารถที่จะใชงานได รวมทั้งพิจารณาวาจะนำไปใชในขั้นใดของ
การจัดการเรียนรู เชน ใชนำเขาสูบทเรียน ใชประกอบการจัดการเรียนรู ใชขยายเพิ่มเติมความรู หรือใชสรุป
เนื้อหา เปนตน
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ขั้นที่ 4 เตรียมสภาพแวดลอมใหพรอมที่จะนำสื่อ ICT ไปใชงาน
เมื่อไดสื่อที่จะนำไปสอนแลว ครูจะตองจัดเตรียมสภาพแวดลอมใหเหมาะสม เชน หองเรียนที่นำสื่อไปใช
จะตองใชอุปกรณประกอบอะไรบาง เชน คอมพิวเตอรจำนวนกี่ชุด มีสภาพใชงานไดเทากับจำนวนนักเรียนหรือไม
หากไมครบจำนวนนักเรียนจะตองดำเนินการอยางไร คอมพิวเตอรมีศักยภาพรองรับการแสดงผลของสื่อ ICT
ที่จะนำไปใชหรือไม มีเครื่องฉายภาพ (LCD Projector) จอรับภาพหรือไม จะตองใชสื่อจำนวนกี่ชุด จะทำการคัดลอก
ลงในเครื่องคอมพิวเตอรหรือไม สิ่งตาง ๆ เหลานี้มีความจำเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองจัดเตรียมสภาพ
แวดลอมใหพรอมกอนใชงานจริง
ขั้นที่ 5 นำสื่อ ICT ไปใชงาน
หลังจากที่ ไดสื่อและจัดเตรียมสภาพแวดลอมจนพรอมที่จะใชงานได ครูจะนำสื่อ ICT ไปใชงาน
ใหพิจารณาใชสื่อ ICT อยางคุมคา เปดโอกาสใหนักเรียนมีโอกาสศึกษา และไดรับความรูจากสื่อ ICT นั้น ๆ ดวย
ตนเอง และไดเขารวมกิจกรรมการเรียนรูจากตัวสื่อ ICT ใหมากที่สุด
ขั้นที่ 6 ประเมินผลการใช
เมื่อนำสื่อไปใชงาน ใหครูพิจารณาประเมินผลการใชงานอยางเปนระบบ ตั้งแตกอน ใชงาน ระหวางใชงาน
จนเสร็จสิ้นการใชงานวาเกิดปญหาอะไร นักเรียนสามารถเรียนรู ไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดหรือไม
สื่อมีคุณภาพเปนอยางไร เหมาะสมกับนักเรียนหรือไม นักเรียนเรียนรูไดหมดทุกคนหรือไม เปนตน สิ่งตาง ๆ
เหลานี้จำเปนที่ครูจะตองประเมินผล และทบทวนวาเกิดปญหาขึ้นในขั้นตอนใดจะตองแกไขอยางไร
ขั้นที่ 7 สรุปผลการใช
ครูทำการสรุปผลขอมูลที่ไดจากการประเมินผลการใช ในขั้นตอนตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 6 เพื่อพิจารณา
นำสื่อ ICT ไปใชงานตอไป
จากแนวทางดังกลาวขางตนสามารถนำเสนอในลักษณะแผนภูมิไดดังนี้

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

ไมใช

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

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

จำนวน
100
81
47
70
69
367

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. เลือก

Download (AndroidFreeware)

5. เลือกดาวนโหลด

6. เลือก mirror download

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

2. กดคนหา

3. พิมพคำสำคัญ (Keyword) เกี่ยวกับขอมูลที่ตองการ

4. แตะเปดที่ขอมูลที่ตองการ
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5. แตะคางจนกวาจะขึ้นหนาตางใหดาวนโหลด

6. แตะดาวนโหลด

7. เลือกขนาดหนาจอที่แสดงผล แนะนำขนาด 640x360(FLV player required)

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

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

4. เลือก Accept & download

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

2. เลือก folder Video

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

2. เลือก folder Video

3. เลือก file

4. เลือกโปรแกรมที่จะเปดดูโดยกดคางแลวเลือก Open as

5. เลือก Video

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

3. กด Document To Go เลือก Download

4. โปรแกรมจะทำการ download ติดตั้ง และสราง Shortcut โดยอัตโนมัติ

การดาวนโหลดไฟลเอกสารจากอินเทอรเน็ต
หลังจากเชื่อมตออินเทอรเน็ตแลว
1. เปด Browser เพื่อเขาสูหนาเว็บไซต
2. เขา www.google.co.th
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3. พิมพคำสำคัญ (Keyword) เพื่อหาไฟลที่คุณตองการจะคนหา จากนั้น Browser ก็จะแสดงไฟล
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของออกมา ถาตองการไฟลแบบไหนใหใสนามสกุลของไฟลเหลานั้นดวย เชน ไฟลเอกสาร word
ใชนามสกุล .doc, ไฟล PPT ใชนามสกุล .ppt , ไฟล exel ใชนามสกุล .xls และไฟล PDF ใชนามสกุล .pdf

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

2. เลือก folder Download

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

3. เลือก คนรูป (image)

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

5. เลือกสิ่งที่ตองการ เพื่อบันทึกลงแท็บเล็ต โดยการแตะคางแลวเลือก save image

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

2. เลือก folder Download

3. เลือก file รูปภาพ

4. เลือก Apps ที่จะเปดดูโดยแตะคางแลวเลือก Open as
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5. เลือก Image

6. เลือก Apps ES Image Browser สำหรับเปดดูรูปภาพ

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

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

Name Server..................................................................................................................................................
Domain (NameServer.domain.AC.TH)………………………………………………..........................................
Password AD…………………………..NetBios Name……………………………….......................................
Group…………………………
DHCP Service
Ranges Start 192 . 168 . .... . ………
Stop 192 . 168 . …. . ………
IPAddress
Public IP (ETH0) (IN) ……… ……… ……… …………
Subnet Mask
……… ……… ……… …………
Gateway (Router)
……… ……… ……… …………
Local IP (ETH1) (Out) 192.168………..
Sub Mask
255 . 255 . 255 . .......0.....
Gateway (IP ETH0)
……… ………. ……….. …………
Domain Name Server (DNS) (ภายนอก)
DNS 1
203.113.127.199/ 203.113.24.199
DNS 2
203 . 172 . 246.40-41/202.129.27.133
DNS 3
202.129.27.135 /203.192.33.34
ADMIN PASSWORD
User Name = administrator
Password = ………………………
วันที่ติดตั้ง
……/……............/……..
(โปรดเก็บไวในที่ปลอดภัย)
ลงชื่อ......................................................ผูติดตั้ง

128

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

3. เลือก This computer ดังรูปที่ 2

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

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

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

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

10. จากนั้นระบบจะทำการ Initialization ดังรูปที่ 9

11. เมื่อ Initialization เสร็จก็จะไดดังรูปที่ 10 ถามีลูกศรสีเขียว ก็แสดงวา NAT เริ่มทำงานไดแลว

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

3. คลิกที่ Add/Remove Windows Components

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

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

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

Web Site

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

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

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

ตอไปนี้

7. Document ตามภาพขางลางนี้
ใหเพิ่มไฟล Home Page หรือไฟลหนาแรกที่ตองการเรียกใชงาน โดยการคลิกที่ปุม Add แลวเพิ่ม

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

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

9. เมื่อใสขอมูลเว็บไซตลงใน Local Path แลวใหทดลองเปด Internet Explorer พิมพ Url http://
127.0.0.1 หรือ http://localhost หรือ เลข IP เครื่อง ที่ติดตั้ง IIS หากแสดงขอมูลเว็บไดแสดงวาติดตั้งถูกตอง
ถาสรางเปนโฟลเดอรเก็บตอง /ชื่อโฟลเดอรตามหลังดวย เชน http://localhost/xxxx

คูมืออบรมปฏิบัติการ บูรณาการใชคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

139

One Tablet Per Child

10. เครื่องลูกขายที่ตองการใชบริการเว็บไซตจากเครื่องแมขายให เปด Internet Explorer พิมพ url
โดย พิมพ เลข IP ของเครื่องแมขายที่ติดตั้ง IIS ไว เชน 192.168.1.1 หรือเลขอื่น เพื่อที่จะชี้ใหเครื่องลูกขาย
วิ่งไปขอใชบริการขอมูลเว็บไซตยังเครื่องแมขาย ตามเลข IP ที่ระบุเทานั้น โดยอยู ในวงเครือขายเดียวกัน
และไมจำเปนตองเชื่อมตอ วงจรอินเทอรเน็ตภายนอก
เลข IP เครื่องแมขาย
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