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โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

“The star
instructor”

ผูใ้ ช้ iPad เป็นตัวขับเคลือ
่ นทีท
่ �ำ ให้... “ผูเ้ รียน”
บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
ทีก
่ �ำ หนดไว้ใน “โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสต
ิ (รมป.2)”

สารคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์พช
ิ ญ์สน
ิ ี พุทธิทวีศรี

วุฒก
ิ ารศึกษา	 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษา	 : จังหวัดอุบลราชธานี

การจัดการเรียนการสอนโครงการ รมป.2 จังหวัดอุบลราชธานี ผู้สอนทุกคนได้ร่วมกันระดมความคิด และ
ประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมในทุกสัปดาห์ โดยสามารถสรุปเทคนิคและวิธีการได้ดังนี้ เริ่มแรก ผู้สอนท�ำการปรับ
“ทัศนคติ” ของผูเ้ รียน จากการเรียนรูปแบบเดิมทีผ่ สู้ อนเป็นผูป้ อ้ นให้ และ “จ�ำกัด” ความรูอ้ ยูห่ น้าชัน้ เรียน สูก่ ารเรียนทีใ่ ช้
iPad เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ โดยการยกตัวอย่าง และจัดกิจกรรมในการเรียนผ่านการใช้ iPad เช่น การสอนพืน้ ฐานการใช้งาน
iPad และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนผ่าน iPad เพื่อให้นักศึกษาสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมกับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และแนะน�ำ applications ที่น่าสนใจเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก ผลลัพธ์ที่ได้
ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดี ต่อการใช้ iPad เป็นเครื่องมือในการเรียน เนื่องจากสามารถน�ำ iPad ไปประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยในช่วงแรกผู้เรียนบางส่วนที่มีอายุมากยังไม่เห็นประโยชน์ในการใช้งาน iPad
เนื่องจากเกิดความกลัวและกังวลในการใช้งาน แต่ผู้สอนคอยให้ก�ำลังใจ ให้ค�ำแนะน�ำในการใช้งาน แนะน�ำการแก้ปัญหา
ท�ำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีขึ้น และสามารถใช้งานได้ในที่สุด
อาจารย์วณ
ี ฐ
ั สกุลหอม

วุฒก
ิ ารศึกษา	 : ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา
ศูนย์การศึกษา	 : กรุงเทพมหานคร

อาจารย์เคยสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 มาก่อน และสามารถน�ำไอทีมาประยุกต์ใช้ในการสอนได้อย่างต่อเนือ่ ง
ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์โดยการส่ง Line Facebook หรือ Email
เพือ่ ใช้ในการน�ำเสนอและส่งงานได้เป็นอย่างดีมกี ารใช้ Keynote และ Facebook ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไปยังผู้ปกครอง
ผูช
้ ว
่ ยศาสตราจารย์อรุณี แก้ววิชต
ิ

วุฒก
ิ ารศึกษา	 : ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา	 : จังหวัดเชียงราย

พอเริม่ รูว้ า่ ต้องใช้ iPad ในการจัดการเรียนการสอน รูส้ กึ หนักใจมาก จะท�ำอย่างไรกับการสร้างครูปฐมวัย ซึง่
ต้องสาธิต ต้องเป็นแม่พมิ พ์ เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูซ้ มึ ซับแบบอย่างทีน่ ำ� ไปใช้กบั เด็กปฐมวัยได้ ระยะแรกๆ คับข้องใจ
มากเพราะคิดว่าถ้ามัวแต่ไปฝึกใช้ applications ต่างๆ แล้วจะเอาเวลาทีไ่ หนมาเรียนรูเ้ นือ้ หาต่างๆ แต่ในขณะทีใ่ จคัดค้าน
ด้วยหน้าทีซ่ งึ่ ต้องรับผิดชอบดูแลนักศึกษาอีกหลายชีวติ ทีม่ คี วามรูส้ กึ ไม่ตา่ งกัน หลายคนบ่น โอดครวญ ยาก ปวดตา เสียเวลา
ท�ำไม่เป็น และราคาแพง สิง่ เดียวทีต่ อ้ งท�ำก็คอื ให้กำ� ลังใจ สูๆ้ คนทีต่ อ้ งสูม้ ากกว่าคือลูกศิษย์เพราะเขาต้องปรับตัวมากมาย
หลายอย่าง ทัง้ ครอบครัว งาน เงิน เพือ่ น อาจารย์ เวลา แต่คนเหล่านีเ้ ก่งจริงๆ พวกเขาสามารถปรับตัว ปรับวิถกี ารด�ำเนิน
ชีวิต ไม่นานทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ค�ำตอบที่ได้ยินคือ อาจารย์คะหนูท�ำได้ หนูเข้าใจและรู้สึกดีขึ้น เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่
บอกอาจารย์ว่าสู้ๆ ค่ะ เมื่อให้ก�ำลังใจลูกศิษย์ได้ตัวเองก็ต้องมีก�ำลังใจ อะไรๆ ที่ว่ายากก็ดูง่ายขึ้น จึงหันมาใช้ประโยชน์
จาก iPad ที่ครั้งหนึ่งปฏิเสธที่จะรับ เมื่อรู้จักการใช้งานมากขึ้น ลูกศิษย์ส่งงาน อาจารย์ตรวจงานได้ทันที ให้ค�ำแนะน�ำได้
ระหว่างที่ท�ำงานก่อนที่เราจะมาเจอกันในวันที่มีการเรียนการสอน เริ่มใช้วิธีการหลากหลาย สนุกกับการสร้างสรรค์งาน
ศึกษาค้นคว้าสิง่ ทีอ่ ยากรูไ้ ด้ทนั ที มีการเผยแพร่แบ่งปันระหว่างกลุม่ เรียน สร้างเครือข่าย เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน
ว่าทีร่ อ
้ ยโทปุญณ์ชนัตว์ แก้วฟุง
้ รังษี

วุฒก
ิ ารศึกษา	 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษา	 : จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์มีการน�ำ iPad มาเป็นเครื่องมือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การเรียนผ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งงาน การเรียนรูบ้ นอุปกรณ์ทเี่ ปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ มีความทันสมัย นักศึกษาสามารถเรียนรู้ และ
สืบค้นข้อมูลได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา น�ำความรูท้ ไี่ ด้มาสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง เรียนรู้ applications ใหม่ๆ น�ำ
ความรู้ทไี่ ด้มาสร้างเป็นสือ่ การเรียนรู้อเิ ล็กทรอนิกส์ด้วย applications ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจและกระตุ้นการเรียนรูน้ ักเรียน
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเอง และเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสาร ถาม/ตอบ แก้ไขปัญหา ข้อสงสัยของนักศึกษา
นอกชั้นเรียน
อาจารย์สช
ุ าดา หวังสิทธิเดช

วุฒก
ิ ารศึกษา	 : ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา	 : จังหวัดมหาสารคาม

อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย เอาใจใส่นักศึกษา ทุ่มเทและมีความมุ่งมั่น ใจดี มีเมตตา เป็นแบบ
อย่างทีด่ แี ก่ศษิ ย์ สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยผสมผสานระหว่างความรูด้ า้ นการศึกษาปฐมวัยทีส่ อนในชัน้ เรียน
และทักษะที่ควรฝึกฝน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมจากบทเรียน และเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผูเ้ รียน มีการอภิปรายแลกเปลีย่ นประสบการณ์การท�ำงาน องค์ความรู้ การน�ำเสนอและการเผยแพร่ผลงานผ่าน
iPad อีกทั้งปรับภาระงานของผู้เรียนให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาตามค�ำอธิบายรายวิชา และความสามารถของผู้เรียน
แต่ละบุคคล การมอบหมายงานสอดคล้องกับภาระงานประจ�ำและความต้องการจ�ำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อไม่ให้
เป็นการเพิม่ ภาระงานของผูเ้ รียน จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อาจารย์จงึ เป็นผูท้ เี่ หมาะสมทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเป็นอาจารย์ผสู้ อน
ดีเด่น

สารคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์พวงผกา สุขวัฒนา

วุฒก
ิ ารศึกษา	 : ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิธว
ี ท
ิ ยาการวิจย
ั ทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษา	 : จังหวัดล�ำปาง

การเรียนการสอนของอาจารย์ได้ปรับให้สอดคล้องกับบริบทของศูนย์ลำ� ปาง โดยกิจกรรม ทีใ่ ช้สว่ นใหญ่ได้นำ�
iPad มาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เป็นสื่อการสอน และเป็นแหล่งส�ำหรับค้นคว้าสืบค้นข้อมูล เน้นการท�ำกิจกรรมเป็นกลุ่ม
เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มโี อกาสในการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ของแต่ละบุคคล เรียนรูค้ วามเหมือนทีส่ ามารถสนับสนุนซึง่
กันและกัน และเรียนรู้ ความแตกต่างให้สามารถช่วยเหลือเกือ้ กูลและอยูร่ ว่ มกันได้ โดยใช้การอภิปราย การวิพากษ์วจิ ารณ์
การสรุปผล การน�ำเสนอผ่าน iPad ส่วนกิจกรรมรายบุคคลเน้นการพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคลในการสืบค้นข้อมูล การเข้าถึง
ข้อมูล การเลือกใช้ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลความหมายข้อมูล นอกจากนีเ้ น้นให้นกั ศึกษาได้ลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ย
ตนเอง โดยมีผสู้ อนเป็นผูช้ แี้ นะแนวทางและเสนอทางเลือกในการปฏิบตั ทิ หี่ ลากหลาย เพือ่ ให้ผเู้ รียนเรียนรูก้ ารแสวงหาความ
รูท้ เี่ หมาะกับตนเอง โดยผูส้ อนเน้นให้ผเู้ รียนน�ำประสบการณ์จากการศึกษาในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้กบั ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โดยให้เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และท�ำการติดตามผล จากนั้นน�ำปัญหาที่พบมาร่วมกันวิพากษ์และให้เพื่อนในห้อง
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาพร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ ท้ายนี้ผู้สอนได้แนะน�ำวิธีการใช้งานด้านอื่นของ iPad ที่ผู้เรียน
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การใช้ Email การใช้สังคมออนไลน์ การใช้ปฏิทิน การใช้บันทึกความจ�ำ การตั้งเตือน
การค้นคว้าข้อมูล และการดูแผนที่ เป็นต้น
ผูช
้ ว
่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว

วุฒก
ิ ารศึกษา	 : ปริญญาเอก Ph.D Information Systems
ศูนย์การศึกษา	 : จังหวัดสงขลา

อาจารย์ได้ใช้ iPad ส�ำหรับการเรียนการสอนในโครงการ รมป.2 ในหลายประเด็นดังต่อไปนี้ 1) ใช้ส�ำหรับ
บริหารจัดการชั้นเรียน อาจารย์ได้ใช้ iTune U เป็น Applications หลักส�ำหรับเรียนรู้ 2) ใช้ส�ำหรับบริหารจัดการแฟ้ม
ข้อมูล อาจารย์ได้น�ำเทคโนโลยี Google Drive สร้างห้องเรียนเสมือนบนอินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บงานของนักศึกษาทุกคน
ไว้บน Google Drive ใน Account ของนักศึกษาเอง ซึ่งอาจารย์สามารถเข้าถึงได้ โดยนักศึกษาสามารถอัพโหลดไฟล์งาน
ที่ท�ำไม่ว่าจะเป็นวิดีโอที่ท�ำบน iMovie, Pages, Keynote ตลอดจนภาพถ่าย ท�ำให้ประหยัดเนื้อที่บน iPad และคอยแก้
ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ของอาจารย์ผสู้ อน และนักศึกษาทุกคน นอกจากนี้ อาจารย์ยงั ได้สร้าง Fan Page บน Facebook
โดยแยกนักศึกษาออกเป็นห้องต่างๆ ท�ำให้อาจารย์สามารถติดต่อสือ่ สารกับนักศึกษาได้และเป็นผูด้ แู ล Fan Page ให้ความ
สะดวกในการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ และได้รบั ทราบข่าวสารของนักศึกษาในการปฏิบตั ิ
งานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อาจารย์กรณิศ ทองสอาด

วุฒก
ิ ารศึกษา	 : ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา	 : จังหวัดสุพรรณบุรี

อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
มีนำ�้ ใจต่อทุกๆ คน ยิม้ เก่ง ร่าเริง มองโลกในแง่ดี ใครมีปญ
ั หาก็พร้อมดูแล ช่วยเหลือ และพยายามช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเต็ม
ทีแ่ ละสุดความสามารถ เป็นอาจารย์รนุ่ ใหม่ ไฟแรง มีพนื้ ฐานการใช้งาน iPhone ท�ำให้สามารถใช้ iPad ได้อย่างคล่องแคล่ว
และยังมี ความมุง่ มัน่ พร้อมเรียนรู้ iPad รวมถึงเทคโนโลยีตา่ งๆ เพือ่ ไปสอน แนะน�ำ ให้คำ� ปรึกษา แก่เพือ่ นอาจารย์ปฐมวัย
และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
อาจารย์เฟรดาว สุไลมาน

วุฒก
ิ ารศึกษา	 : ปริญญาโท Instructional Technology
ศูนย์การศึกษา	 : จังหวัดยะลา

อาจารย์สามารถแนะน�ำและค้นหา Applications ที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอนได้อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนั้นได้จัดการเรียนการสอนผ่าน Social network อย่างเช่น Facebook เป็นระยะๆ ท�ำให้นักศึกษา
สามารถฝึกการใช้งาน iPad ได้ดีขึ้นเป็นล�ำดับ ทั้งนี้อาจารย์ ได้กล่าวว่า การได้รับโอกาสให้มาร่วมงานกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ถือเป็นการท้าทายความสามารถในศาสตร์ที่ดิฉันได้ไปร�่ำเรียนมาจากต่างประเทศ และแม้ส่วนตัวจะ
สามารถใช้งาน iPad ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ตาม แต่การสอนในรูปแบบที่ผู้สอนในยุคศตวรรษที่ 21 ควรท�ำได้ อย่าง
การใช้ Applications ท�ำให้บางครั้ง ดิฉันต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับนักศึกษา ส่วนการได้แก้ปัญหาด้านการใช้งาน iPad
ให้กบั นักศึกษาอยูต่ ลอดเวลา ท�ำให้รจู้ กั และคุน้ เคยกับอุปกรณ์มากขึน้ และตระหนักว่ายังมีอกี หลายสิง่ ทีด่ ฉิ นั ยังต้องเรียนรู้
ขอขอบคุณทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทีไ่ ว้วางใจ ให้ดฉิ นั รับหน้าทีใ่ นครัง้ นี้ และทีส่ ำ� คัญต้องขอขอบคุณ
โครงการ รมป. 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ทีส่ รรสร้างรูปแบบการเรียนการสอนทีท่ นั สมัย เป็นการเปิดโอกาสให้ผดู้ แู ล
เด็กในเขตสามจังหวัดภาคใต้ได้พัฒนาตัวเองและน�ำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
อาจารย์กณ
ุ ฑีรา เชียรวิชย
ั

วุฒก
ิ ารศึกษา	 : ปริญญาโท MA. English for Careers
ศูนย์การศึกษา	 : จังหวัดตรัง

อาจารย์สามารถใช้แอพพลิเคชั่น Keynote, Youtube, Popplet Lite และ Applications อื่นๆ ในการเรียน
การสอนได้เป็นอย่างดี มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้
iMovie และ Applications อื่นๆ ในการท�ำงานและน�ำเสนอผลงาน

สารคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ดลใจ ฆารเรือง

วุฒก
ิ ารศึกษา	 : ปริญญาโท ครุศาสตร์อต
ุ สาหกรรมมหาบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ศูนย์การศึกษา	 : จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้สอนมีการปรับทัศนคติเกี่ยวกับ iPad แก่ผู้เรียน โดยมีการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือเบื้องต้น เพื่อ
สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผเู้ รียนว่าการใช้เทคโนโลยีไม่ใช่เรือ่ งยาก โดยผูส้ อนมีการแนะน�ำให้ผเู้ รียนเห็นถึงประโยชน์และความ
สะดวกสบายในการใช้เครือ่ งมือ iPad มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน และน�ำมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เมือ่ ผูเ้ รียนมีความ
กล้าทีจ่ ะเรียนรูเ้ ทคโนโลยี หรือเครือ่ งมือในรูปแบบใหม่นแี้ ล้ว ผูส้ อนจึงเริม่ สอดแทรกกิจกรรม โดยเริม่ จากการสร้างชิน้ งาน
ที่เป็นกลุ่ม ให้ผู้เรียนร่วมกันระดมความคิด และร่วมกันเรียนรู้การใช้งาน iPad โดยผู้สอนจะสังเกตพฤติกรรมและคอยให้
ความช่วยเหลือทั้งด้านเนื้อหาที่เรียน และทางด้านการใช้งานเครื่องมือ iPad เมื่อนักศึกษาเริ่มมีการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือ iPad ผู้สอนเริ่มมีการให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรมเป็นรายบุคคล จากจุดนี้เมื่อผู้เรียนสามารถท�ำกิจกรรมที่ได้รับมอบ
หมายโดยใช้เครื่องมือ iPad เป็นรายบุคคลได้ ผู้สอนสังเกตเห็นว่าผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
อาจารย์วช
ั ราภรณ์ บุญยรักษ์

วุฒก
ิ ารศึกษา	 : ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปฐมวัยศึกษา
ศูนย์การศึกษา	 : จังหวัดอุตรดิตถ์

อาจารย์สามารถใช้สอื่ และยกตัวอย่างต่างๆ เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถเห็นภาพได้ชดั เจนมากขึน้ รวมถึงการวัดผล
ประเมินผล และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท�ำให้ผู้เรียนสามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

อาจารย์ศล
ิ ป์ณรงค์ ฉวีพฒ
ั น์

วุฒก
ิ ารศึกษา	 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษา	 : จังหวัดก�ำแพงเพชร

อาจารย์เป็นผูเ้ ติมเต็มความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั นักศึกษาในการเข้าถึงแหล่ง ข้อมูลต่างๆ ทัง้ ยัง
คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาวิธกี ารใช้งาน iPad เบือ้ งต้น แนะน�ำ Applications ทีเ่ หมาะส�ำหรับการจัดการเรียนการสอน จัดท�ำ
Account ส�ำหรับนักศึกษา อาจารย์ และผู้ประสานงาน เพื่อให้สะดวกในการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายของ
มหาวิทยาลัย

อาจารย์เอนก มหาสมุทร

วุฒก
ิ ารศึกษา	 : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
			 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
ศูนย์การศึกษา	 : จังหวัดนครราชสีมา

ในปัจจุบนั เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีเข้ามามีสว่ นร่วมในชีวติ ประจ�ำวัน รวมถึง การเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในระดับใด การน�ำ iPad มาใช้ในการเรียน การสอนก็เป็นหนึ่งในการน�ำ
เทคโนโลยีมาใช้ ซึ่ง iPad เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเรียนการสอนได้ดีในทุกๆ ระดับชั้น
ขึน้ อยูก่ บั ผูส้ อนว่าจะน�ำมาปรับใช้ให้เข้ากับรายวิชา และผูเ้ รียนได้อย่างไรจึงจะเหมาะสมและได้ผลดีทสี่ ดุ ในโครงการความ
ร่วมมือฯนี้ อาจารย์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า สามารถที่จะน�ำมาปรับใช้ใน การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และท�ำให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง iPad และสามารถน�ำไปใช้เป็นสือ่ การเรียนการสอนทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
ตนเองได้เป็นอย่างดี
อาจารย์รวี ศิรป
ิ ริชยากร

วุฒก
ิ ารศึกษา	 ปริญญาโท Master of Science in Early childhood education
ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครนายก

อาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความสามารถหลากหลาย ทั้งด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับเด็ก
เป็นต้น ซึง่ อยูใ่ นทีมอาจารย์ผสู้ อน รมป.2 ศูนย์การศึกษานอกทีต่ งั้ นครนายก ความโดดเด่นของอาจารย์นนั้ นอกจากด้านการ
ศึกษาปฐมวัย และด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับเด็กแล้ว ยังมีความโดดเด่นทีน่ า่ ทึง่ อีกอย่างคือทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะการ
สอนใช้งาน iPad ให้กบั นักศึกษา อาจารย์เป็นคนทีใ่ จเย็นและอดทนในการถ่ายทอดทีเ่ ป็นเลิศ ทีส่ ำ� คัญสามารถแก้ไขปัญหา
การใช้งาน iPad ที่ทุกท่าน ก็รู้ว่าเกิดกับนักศึกษา รมป. 2 ไม่เว้นแม้แต่นาทีเดียวและมักแก้ไขส�ำเร็จลุล่วงเสมอ แม้ปัญหา
นั้นอาจารย์ไม่เคยเจอมาก่อน แต่จะหาวิธีการจนสามารถแก้ไขและอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจและยิ้มกลับไปเสมอ

