สารคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฉบับที่ 2
มีนาคม 2558

สาร คณะกรรมการ

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Smart IT

การนำ� iPad มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หรือที่เรียกโดยย่อว่า รมป.2 นี้ ไม่ใช่เพียงแค่การนำ�
จุดเด่นของเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทีแ่ ตกต่างจากหลักสูตรอืน
่ เพือ
่ สร้างมูลค่าเพิม
่ ให้ผเู้ รียน
เท่านั้น แต่ความท้าทายอยู่ที่ว่าผู้เรียนจะนำ�เอาทักษะ
ความรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการสั่ ง สมความ
เชี่ ย วชาญในการใช้ iPad ในการเรี ย นการสอน และ
การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนไปประยุกต์ ต่อยอด และปรับใช้
ตามบริบทเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในงานด้าน
อื่นๆ ได้อย่างไร สิ่งที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดี
นั่ น คื อ คำ � บอกกล่ า วและเล่ า ถึ ง ประสบการณ์ ข อง
นักศึกษาในแต่ละศูนย์การเรียนฯ ที่เข้าร่วมในโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการฯ นี้
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นักศึกษาดีเด่น

นักศึกษาดีเด่น ศูนย์การศึกษา : ลำ�ปาง
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกนกพร นันไชยวงศ์
รหัสนักศึกษา : 571561321055
สังกัด		 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแคว
จังหวัด		 : น่าน
นักศึกษามีความสามารถและทักษะในการใช้งาน iPad ในการเรียน โดยเลือกใช้งาน Application
ทีเ่ หมาะสมอยูใ่ นระดับดี มีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ คอยช่วยเหลือและให้ค�ำ แนะนำ�กับเพือ่ นในการใช้งาน iPad มี
การนำ� iPad ไปประยุกต์ใช้ทศี่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โดยมีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ บน FanPage
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อย่างสม่�ำ เสมอ และนำ� iPad ไปใช้ในการเสริมการเรียนรูส้ �ำ หรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก มีความกระตือรือร้นในการเรียน การพัฒนาตนเอง และมีความรับผิดชอบ โดยมีการเพิ่มเติมงานที่ได้รับ
มอบหมายลงใน Facebook กลุ่มของห้อง และ e-Portfolio อย่างสม่ำ�เสมอ
นักศึกษาดีเด่น ศูนย์การศึกษา : กำ�แพงเพชร
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอรสา หมืน่ สิทธิแพร่
รหัสนักศึกษา : 571151321061
สังกัด		 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยะอุ
จังหวัด		 : ตาก
		
1. นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรมใหม่ๆ
		
2. มีความชำ�นาญในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
		
3. สื่อสารและทำ�งานร่วมกับเพื่อนและอาจารย์ได้เป็นอย่างดี
		
4. สามารถวิพากษ์ แก้ปัญหา และแสดงทักษะการคิด
		
5. เข้าใจแนวคิด ระบบ และกระบวนการทำ�งาน IT

นักศึกษาดีเด่น ศูนย์การศึกษา : เชียงราย
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวจุฬาภรณ์ กัลยา
รหัสนักศึกษา : 571221321030
สังกัด		 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาสุขใจ
จังหวัด		 : เชียงราย
นักศึกษาสามารถใช้ iPad ในการเรียนได้เป็นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็นการค้นคว้าแหล่งข้อมูลทีน่ า่ สนใจ
รวมไปถึง Application แปลกใหม่ส�ำ หรับการใช้งานในงานแต่ละประเภท ซึง่ ในปัจจุบนั ต้องอาศัยความรวดเร็ว
ในทุกๆ ด้าน ทำ�ให้เราต้องตามโลกให้ทนั อยูเ่ สมอ ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งไม่ลมื วิธกี ารเรียนแบบดัง้ เดิมนัน่ ก็คอื
การค้นคว้าจากคู่มือหนังสือประกอบซึ่งสามารถทำ�ได้เป็นอย่างดี
นักศึกษาดีเด่น ศูนย์การศึกษา : อุบลราชธานี
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวชมพูนทุ ขำ�สุวฒ
ั น์
รหัสนักศึกษา : 571111321167
สังกัด		 : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
จังหวัด		 : อุบลราชธานี
ข้าพเจ้าได้เรียนรูก้ ารใช้ ipad หลายด้านไม่วา่ จะเป็นเนือ้ หาของบทเรียนจาก itunes U และศึกษา
เพิม่ เติมจากการสืบค้นข้อมูลผ่าน Safari หรือ Google และในการทำ�งานก็จะใช้ application ต่างๆ ทีอ่ าจารย์
ได้แนะนำ�ในชัน้ เรียนเพือ่ นำ�มาประยุกต์ใช้ในการทำ�งานส่งในเนือ้ หาของบทเรียนในแต่ละสัปดาห์ และในการ
ส่งงานจะใช้ส่งงานแบบออนไลน์ คือส่งผ่าน facebook หรือ line ทำ�ให้อาจารย์ทราบทันทีที่นักศึกษาส่งงาน
และยังมีเวลาบอกด้วยว่าส่งตอนไหนและทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ยังมีแฟ้มสะสมผลงานใน itunesu ทำ�ให้ขา้ พเจ้าได้เก็บ
ผลงานต่างๆ เพื่อนำ�มาใช้ประโยชน์และยังเป็นการเรียงลำ�ดับเนื้อหาในการเรียน เพื่อการจัดการความรู้ของ
ตัวเราเองได้เป็นอย่างดี
นักศึกษาดีเด่น ศูนย์การศึกษา : นครศรีธรรมราช
ชื่อ - นามสกุล : นางปิยะนุช บุญประสิทธิ์
รหัสนักศึกษา : 571291321065
สังกัด		 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว
จังหวัด		 : นครศรีธรรมราช
1.นักศึกษาใช้สอื่ เครือ่ งมือ iPad ในการสืบค้นหาข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ น iTunes U และสืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติมตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายทั้งที่เป็นงานเดี่ยวและงานกลุ่มได้เป็นอย่างดี
2. ใช้สอื่ เครือ่ งมือ iPad ในการปฏิบตั งิ านในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ช่วงทีเ่ ล่านิทานให้เด็กๆ ฟัง ก็จะใช้
iPad นำ�เสนอเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ช่วงของกิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยฤดูกาลหรรษา
จะค้นคว้าหารูปภาพการแต่งกายฤดูกาลต่างๆ ให้เด็กๆ ดู เด็กๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
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นักศึกษาดีเด่น ศูนย์การศึกษา : มหาสารคาม
ชื่อ - สกุล		 : นางสาวกลีบแก้ว ชำ�นาญพล
รหัสนักศึกษา : 571461321113
สังกัด		 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำ�บลบ้านแท่น
จังหวัด		 : ชัยภูมิ
นักศึกษามีน้ำ�ใจต่ออาจารย์ทุกคน สามารถเรียนรู้ทั้งการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและการใช้ iPad
ได้อย่างรวดเร็ว มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนนักศึกษา ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อทำ�กิจกรรมอย่างเต็มที่
และนำ�ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตัวเอง
นักศึกษาดีเด่น ศูนย์การศึกษา : สงขลา
ชื่อ - นามสกุล : นางนฤมล หนูประดิษฐ์
รหัสนักศึกษา : 571071321104
สังกัด		 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำ�บลพะวง
จังหวัด		 : สงขลา
นักศึกษาได้น�ำ iPad บริหารจัดการข้อมูลเด็กนักเรียน บันทึกกิจกรรมประจำ�วัน ถ่ายภาพและ
ถ่ายวิดีโอขณะจัดการเรียนการสอน ตลอดจนสร้าง Fan Page ของศพด. นอกจากนี้ได้ใช้ iPad สำ�หรับ
การเตรียมตัวในการนำ�เสนองานต่างๆ ในเวทีสำ�คัญๆ นอกจากนี้ นักศึกษาได้นำ� iPad ช่วยในการ
ค้นคว้าหาความรูจ้ ากการเรียนในโครงการ รมป. การสร้างนิทาน การเตรียมเอกสาร ตลอดจนการสร้างวิดโี อ
เพื่อนำ�ไประยุกต์ใช้ให้เด็กได้ชม การถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเด็กๆ ที่ทำ�กิจกรรมต่างๆ ทำ�ให้เด็กได้รับความ
รู้และมีความสนใจจากวิดีโอที่ได้จัดทำ�
นักศึกษาดีเด่น ศูนย์การศึกษา : สุพรรณบุรี
ชื่อ - นามสกุล : นางเตือนใจ จัน่ ทอง
รหัสนักศึกษา : 571081321072
สังกัด		 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน
จังหวัด		 : อ่างทอง
นางเตือนใจ จั่นทอง เป็นนักศึกษาที่จบปริญญาตรีมาแล้ว 1 ใบ และมีอายุค่อนข้างมากเมื่อ
เทียบกับเพือ่ นคนอืน่ ๆ แต่ความมุง่ มัน่ และความรับผิดชอบก็มากขึน้ เช่นกัน ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเรียนการสอน
นักศึกษาจะตั้งใจเรียน ตั้งใจฟัง รวมถึงการทำ�งานในชั้นเรียนและการบ้านส่งตามกำ�หนด อีกทั้งยังช่วย
เป็นพีเ่ ลีย้ งในการเรียนการสอนด้าน IT ในชัน้ เรียน โดยเรียนรูจ้ ากปัญหาทีต่ นเองเจอ และแก้ไขให้เพือ่ นๆ
ในห้องเรียนได้ หลังจากการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ นักศึกษาจะนำ�ความรู้ที่ได้ไปสานต่อในการ
ทำ�งานจริงทันที
นักศึกษาดีเด่น ศูนย์การศึกษา : ตรัง
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอรญา ชูบาล
รหัสนักศึกษา : 571231321062
สังกัด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในควน
จังหวัด : ตรัง
นักศึกษาใช้แอพพลิเคชั่นสำ�หรับการสร้างนิทานเพื่อเป็นสื่อการสอนให้เด็กนักเรียน ใช้ iPad
เก็บรวบรวมข้อมูลเด็กนักเรียน ใช้ iPad เก็บภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน และออกแบบสื่อ
การเรียนการสอนผ่าน iPad ได้เป็นอย่างดี
นักศึกษาดีเด่น ศูนย์การศึกษา : นครราชสีมา
ชื่อ - นามสกุล : นายไพวรรณ์ จิตอ่อง
รหัสนักศึกษา : 571031321031
สังกัด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร
จังหวัด : ชัยภูมิ
การใช้ iPad ในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถือเป็นอุปกรณ์และเป็นสื่อการสอนที่
แปลกใหม่ การได้เรียนรู้ App ต่างๆ ทีท่ างอาจารย์ได้สอนและนำ�กลับไปทำ�การสอนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เด็กๆ มีความตืน่ เต้นสนใจในสือ่ นี้ ซึง่ อำ�เภอบำ�เหน็จณรงค์ ผมได้เข้าศึกษาหลักสูตรนีเ้ พียงท่านเดียว ทำ�ให้
หลาย ศพด. ที่อยู่ใกล้เคียงมาดูวิธีการสอนด้วย iPad คณะครูทุกคนตื่นเต้นและอยากเรียนรู้ แม้กระทั่ง
การนำ� iPad ไปใช้ในงานธุรการของ ศพด. การเชือ่ มต่อกับPrinter ก็สะดวกรวดเร็ว จึงทำ�ให้การสอนและ
การทำ�งานธุรการง่ายขึ้น ขอขอบคุณโครงการดีๆ ที่มอบให้กับนักศึกษาทุกคน และมอบความรู้กับการ
ก้าวทันเทคโนโลยีแบบใหม่ๆ
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นักศึกษาดีเด่น ศูนย์การศึกษา : นครนายก
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวจิรา คนชุม
รหัสนักศึกษา : 57108132102
สังกัด		 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาว
จังหวัด		 : ฉะเชิงเทรา
นางสาวจิรา คนชุม คุณแม่ลูกสองจากจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้เรียนที่มีความตั้งใจเรียน เข้า
เรียนตรงเวลา เรียนรู้ได้เร็ว และมีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่เรียนรวมถึงการใช้ iPad ให้
กับเพื่อนๆ ร่วมชั้น สังเกตจากการช่วยเหลือเพื่อนๆ ในห้องเรียนและการตอบคำ�ถามในกลุ่ม LINE ซึ่งตั้ง
ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกันในการเรียนโครงการ รมป. ศูนย์นครนายก และที่สำ�คัญสังเกตได้ว่า นางสาวจิรา
คนชุม ไม่มีเสียงโอดครวญ ต่อให้การเรียนหนักหนาเพียงใดก็ตาม
นักศึกษาดีเด่น ศูนย์การศึกษา : ยะลา
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุไรนา แมเราะ
รหัสนักศึกษา : 571501321079
สังกัด 		 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติ 1
จังหวัด 		 : ยะลา
นางสาวสุไรนา แมเราะ เป็นนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้งาน iPad ในการปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดีทั้งในชั้นเรียน และภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยนำ�ความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียนไปใช้งาน
ได้จริงที่ ศพด. เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำ�หรับเด็กๆภายในศพด. นอกจากนั้นมีการนำ� iPad ไปใช้งาน
ด้านอืน่ ๆ เช่น การจัดทำ�แผ่นประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ, fanpage ศพด., ทำ�ข่าวเรือ่ งเล่าใต้รม่ พระ
บารมีผา่ นเว็บไซต์ www.dusitcenter.org และเป็นทีป่ รึกษาให้ค�ำ แนะนำ�เพือ่ นๆ ในการใช้งาน iPad เป็น
อย่างดี
นักศึกษาดีเด่น ศูนย์การศึกษา : อุตรดิตถ์
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนันทนา ยอดทหาร
รหัสนักศึกษา : 571741321021
สังกัด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำ�อ้อม
จังหวัด : เพชรบูรณ์
ข้าพเจ้าคิดว่าการใช้ ipad ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เป็นการพัฒนาครู และให้ความรูใ้ หม่ๆ แก่เด็ก
นักเรียน เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร และนำ�มาใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบทของ ศพด. เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง เช่น facebook
สามารถเปิดแอพลิเคชั่นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาสำ�หรับเด็กปฐมวัยเพือ่ ให้สอดคล้องกับวัย เมือ่ ถึงเวลา
สอนแต่ละสัปดาห์กจ็ ะใช้ Google เปิดดูขอ้ มูลดูรปู ภาพประกอบ หรือเปิดเพลงสำ�หรับเด็ก ซึง่ หลังจากนำ�
เอา ipad ไปใช้ เด็กนักเรียนมีความสุขมาก อยากให้คณ
ุ ครูเปิดทุกวัน และครูกด็ ใี จทีเ่ ห็นเด็กๆ มีความสนใจ
ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นให้ทันกับโลกปัจจุบัน
นักศึกษาดีเด่น ศูนย์การศึกษา : ศรีสะเกษ
ชื่อ - นามสกุล : นายวรายุทธ ลักขษร
รหัสนักศึกษา : 571591321084
สังกัด		 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ
จังหวัด		 : สุรินทร์
ครูผู้ดูแลเด็กมีการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการปรับใช้ในการพัฒนางานของตัวเอง
หรือกิจกรรมที่มีอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความสอดคล้องกับบริบท เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ของ
เด็กมีความหลากหลายผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่นการผลิตสื่อผ่าน iPad หรือการสืบค้นบทความหรือ
เนื้อหาในการเรียนในแต่ละหน่วยกิจกรรมให้มีความทันสมัย สวยงาม สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย
นักศึกษาดีเด่น ศูนย์การศึกษา : กรุงเทพมหานคร
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ ศิรลิ า
รหัสนักศึกษา : 571761321226
สังกัด		 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเข็มทอง
จังหวัด		 : เพชรบูรณ์
นักศึกษาสามารถนำ�การเรียนรู้ด้านไอทีที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เป็น
อย่างดี และมีการนำ�ไปใช้ประกอบกับกิจกรรมต่างๆ ของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้หลากหลาย รวมทั้ง
มีการนำ�ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ไปเผยแพร่ โดยนำ�เสนอข้อมูล ภาพ และวิดีโอคลิปกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก นอกเหนือจากงานที่สั่งในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี

