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18 เมษายน 2551  

บทเริ่มตนแหงการเรียนรู...การบูรณาการการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

การไดมีโอกาสเขาอบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพครู “โครงการบูรณาการการใชเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ 

การเรียนการสอน” โดยความรวมมือของสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.และ โครงการ Intel® 

Teach to the Future  บริษัทอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย)จํากัด เปนหลักสูตร  60  ช่ัวโมง   

เมื่อวันที่ 18-25 เมษายน พ.ศ.2551 ที่โรงเรียนหอพระ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ทําใหไดเรียนรูการนํา 

เทคโนโลยีมาผนวกกับการวางแผนการสอน และการสรางกิจกรรมการเรียนรูภายในชั้นเรียน  

โดยที่มาของโครงการพัฒนาวิชาชีพครูของ Intel® Teach  เร่ิมจัดฝกอบรมครูในประเทศไทย 

ตั้งแตป 2546 และขยายการอบรมไปยังนักศึกษาครูในป 2551 มุงเนนการกระตุนความคิดสรางสรรคของผูเรียน

รวมถึงการพัฒนาและเสริมสราง ทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดวยกระบวนการ การจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบใหม ที่บูรณาการเทคโนโลยีสูหองเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ในหองอบรม ผูเขาอบรมลงมือปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากรเปนผูคอยชวยช้ีแนะ จัดแบงหลักสูตรเปนหมวด 

มุงเนนการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนสื่อในการเรียนรูของนักเรียนตามหลักสูตรการเรียน 

ในชั้นเรียน เปนการอบรมเชิงบูรณาการ  มิใชการอบรมใหรูวิธีการใชโปรแกรม แตจะรูวา เพราะเหตุใดและ

เมื่อใดจึงจะควรนําเทคโนโลยีชนิดใดมาใชไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนรูของนักเรียน 

ใหครูที่เขาอบรมสวมบทบาทเปนนักเรียน เพื่อจะไดเขาใจถึงความคาดหวังของนักเรียนและโอกาสในการ

เรียนรูของนักเรียนไดดียิ่งขึ้น เรียนรูการเพิ่มศักยภาพนักเรียน โดยนําเอานําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือ 

เพื่อการติดตอส่ือสาร และการเรียนอยางมีปฏิสัมพันธ ไดอยางดีที่สุด เรียนรูวิธีการประเมินผลสิ่งที่นักเรียน 

ไดเรียนรู และความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกี่ยวกับการเรียนการสอน  เนนฝกใหครู เขาใจการแกไขปญหา และการแลกเปลี่ยนแผนการสอน เพื่อเปน

ตัวอยางใหแกครูคนอื่นๆ  เนนใหครูทํางานรวมกันเปนกลุมมากยิ่งขึ้น และการนําไปใชปฏิบัติจริง ใหครูไดทราบ

ถึงประเด็นปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการนําไปใชในการปฏิบัติจริง 



บูรณาการการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 นับจากวันที่ไดเขารวมโครงการฯ ถึงวันนี้ ไดนําแนวคิด ประสบการณ ที่ไดรับมาใชในการจัดการเรียนรู 

สูนักเรียนผานการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี การใชคําถามเพื่อกําหนด

กรอบการเรียนรู  การจัดการเรียนรูที่บูรณาการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงการเรียนรูเขากับ

เทคโนโลยีและชีวิตจริง ผานการปฏิบัติโครงงาน ในรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ใหนักเรียน

สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู สรางชิ้นงาน ผานการคนควา, การสื่อสารและการทํางานที่เปนระบบ 

ภาพรวมของหนวยการเรยีนรู 
 

ชื่อหนวยการเรียนรู : ผลผลิตชุมชน  ผลิตผลสรางอาชีพ 

คําถามเพื่อกําหนดกรอบการเรียนรู 

คําถามสรางพลังคิด 
(Essential Question) 

เราจะพึงพาตนเองไดอยางไรใหเปนสุข 

คําถามประจําหนวยการเรียนรู 
(Unit Question) 

ผลผลิตในชุมชน สรางอาชีพใหยั่งยนืไดอยางไร 

จะพัฒนาผลผลิตชุมชน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหอาชีพไดอยางไร 

คําถามประจําบทเรียน 
(Content Question) 

1. ปจจัยสําคญัในการประกอบอาชีพ คืออะไร 

2. ผลิตผลที่สรางรายไดใหกบัชุมชน คืออะไร 

3. ผลผลิตที่สรางอาชีพใหชุมชนพึงพาตนเองได มีอะไรบาง 

ผลการเรียนรู 

1.นักเรยีนสามารถแสวงหาความรู จากแหลงเรียนรู มปีระสบการณและเหน็แนวทางในงานอาชีพที่สนใจ 

    ในทองถ่ินได 
2 นักเรียนสามารถสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล จากแหลงเรียนรู นํามาวิเคราะห เพื่อตัดสินใจเลือกโครงงานได 

3.นักเรยีนสามารถวางแผนทํางานอยางเปนระบบกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติโครงงานไดอยางเหมาะสม 

4. นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรู สรางผลงานและเผยแพรความรูเกี่ยวกับผลผลิต 

    ที่สรางรายไดในการประกอบอาชีพในชมุชน/ทองถ่ินที่นาสนใจได 

5.นักเรียนสามารถนาํเสนอผลการดําเนินโครงงานตอผูอ่ืนได 

 

“กระบวนการเรียนรูที่ดีที่สุด คือนําไปใชจริง” 
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คําถามสําคัญ 
(Essential Question)

กระบวนการเรียนรู้

- บูรณาการ ICT

- เรียนรู้ด้วยโครงงาน

ผลการเรียนรู้

การประเมินผล

การเรียนรู้

ตามสภาพจริง

กระบวนการคิด

กระบวนการ
ทางสังคม

ความรู้

คณุลกัษณะ
สมรรถนะสําคญั

ทักษะท่ัวไป
ทักษะปฏบิัติ

แบบบนัทกึ
แบบสังเกต

แบบวัด
แบบประเมิน

แบบประเมินผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน

  บูรณาการจัดการเรียนรูด้้วย ICT

เชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับเทคโนโลยี และ

ชีวิตจริง ด้วยการจดัการเรยีนรู้ด้วยโครงงาน

พัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน

 
สรุปภาพรวมของหนวยการเรยีนรู 

          นักเรียนทําโครงงานเกี่ยวกับ ผลผลิต/การประกอบอาชีพในชุมชน/ทองถิ่น โดยศึกษา สํารวจ  และ

วิเคราะหผลผลิตชุมชนที่สรางรายได ในการประกอบอาชีพในทองถิ่น/ชุมชน ที่เหมาะสําหรับจะลงทุนเปน

อาชีพที่พึงพาตนเองได  โครงงานดังกลาวนี้นําใหเกิดการเรียนรู ดวยการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูล

ดานอาชีพ วัตถุดิบ ผลผลิต แหลงเรียนรู การสรางอาชีพที่มีในทองถิ่นโดยรวมของชุมชน/ทองถิ่นที่นักเรียน

อาศัยอยู  ปฏิบัติโครงงานและใชทักษะความสามารถดานเทคโนโลยีนําเสนอผลงาน องคความรูที่เกิดจาก

การปฏิบัติโครงงานผานโปรแกรม Power Point  จัดทําแผนพับ และเผยแพรความรูเกี่ยวกับผลผลิต 

ที่สรางรายไดในการประกอบอาชีพในทองถิ่นที่นาสนใจ 

แผนการประเมิน 

กอนเริ่มโครงงาน ระหวางทําโครงงาน เม่ือสิ้นสุดโครงงาน 

-  แบบประเมินการเขียนเสนอโครงงาน 

   - ปฏิทินการทํางาน 

   - แบบประเมินการนําเสนอโครงงาน 

    ดวย PowerPoint 

- บันทึกผลการปฏิบัติโครงงาน 

- แบบประเมินการปฏิบัติโครงงาน 

- แบบประเมินการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ  
   ดวยโปรแกรมPublisher 

- แบบประเมินการเขียนรายงาน 

- แบบประเมินการปฏิบัติโครงงาน 

- แบบประเมินโครงงาน 

- แบบประเมินการนําเสนอ 
 

18 ตุลาคม 2553   อีกประสบการณท่ีตอเติมการเรียนรู...การประกวดแผนจัดการเรียนรู  

 ขาวการประกวดแผนการจัดการเรียนรู ระดับชาติ โครงการ Intel Teach คร้ังที่ 1 “แผนสรางสรรค  

ครูสรางชาติ สูการศึกษาที่ยั่งยืน”  โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รวมกับบริษัทอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส(ประเทศไทย)จํากัด เชิญชวนคุณครูใหเขารวมประกวดแผนจัดการ

เรียนรู   



            จากบทเรียนที่ไดเรียนรูจากโครงการฯ สูการบูรณาเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูในหองเรียน 

ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมและกระตุนการเรียนรูของนักเรียนผานการใชเทคโนโลยี  

“นาจะลองดู...เปนอีกหนึ่งโอกาสในการเรียนรู...ถึงไมไดรางวัล อยางนอยก็ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู”   

โครงการฯ Intel® คงตองการวัดประเมินผลการเรียนรูของครูในการนํากระบวนการเรียนรูไปใชจริงใน

หองเรียนมีบทพิสูจนถึง 3 ดานทีเดียว คือ รอบคัดเลือก รอบภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศ  มีเงื่อนไขการสงแผน

ตองเปนแผนการจัดการเรียนรูที่นําไปใชจริงในหองเรียน โดยกําหนดเกณฑการตัดสินไวดังนี้   

ขอที่หนึ่ง   การบูรณาการใชไอซีทีกับแผนการจัดการเรยีนรู 

  ขอที่สอง   การใชทักษะการคิดขั้นสูง 

            ขอที่สาม   การพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

            ขอที่ส่ี       การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  

 ดวยแผนการจัดการเรียนรู หนวยผลผลิตชุมชน ผลิตผลสรางอาชีพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

ที่สงเขาประกวด ถือเปนประสบการณคร้ังใหมที่ไดมีโอกาสเรียนรู การผานมาถึงรอบสุดทาย จนไดรับรางวัล

ชนะเลิศ ในชวงชั้นที่ 3 จึงมีความหมายตอประสบการณ ในการจัดเรียนรูนําสูการปฏิบัติ สําหรับครูอยางฉัน

เปนอยางมาก ใหไดมีโอกาสเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณกับคุณครูทานอื่น ที่เขารวมการประกวด เรียนรู 

ที่จะนําเสนอผลงานที่เกิดจากการนําไปใชจัดการเรียนรู ที่เกิดกับนักเรียน ใหคณะกรรมการ และคนอื่นไดรับรู

 หนึ่งบทเรียนนี้ สรางความรู ทักษะ ทัศนคติ ในการเรียนรู และกอเกิดประสบการณใหม  รางวัลเปน

สวนหนึ่งที่ทําใหคนอื่นไดช่ืนชมความสําเร็จ  แตความภาคภูมิใจในตนเอง คือ การไดจัดการเรียนรูที่มีความหมาย

สําหรับนักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู  

ขอบคุณ สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.และ โครงการ Intel® Teach to the Future 

บริษัทอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย)จํากัด ที่อํานวยการเรียนรู ใหครูไดตื่นตัวในการบูรณาการ

เทคโนโลยีไปสูช้ันเรียนอยางมีความหมาย 

 


