Best Practice in Teaching and Learning
Name:
นางกันตรัตน์ สุจิตวนิ ช
Position:
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Title of the Best Practice:
การใช้ iPad ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
Goal:
เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้ น เนื่ องจากนักเรียนไม่ค่อยสนใจและมีส่วนร่วมในการ
เรียนเท่าที่ควร และไม่ส่งการบ้านตามที่ครูมอบหมาย ครูผูส้ อนจึงคิดวิธีแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยใช้ iPad
ซึ่ งนั กเรี ยนส่วนใหญ่สนใจการใช้ iPad อยู่แ ล้ว และเทคโนโลยีช นิ ดนี้ มี Features ที่ สาคัญ คื อ มี
แอพพลิเคชัน่ ที่คุณครูสามารถเลือกใช้ที่เหมาะสมสาหรับเนื้ อหาการเรียนต่างๆ ซึ่งสิ่งนี้ จะช่วยให้บทเรียนมี
ความน่ าสนใจมากขึ้ น นักเรียนสามารถทาความเข้าใจเนื้ อหาบทเรียนได้ดี ขึ้น ซึ่งน่ าจะส่งผลให้นักเรียนทา
การบ้านส่งคุณครูมากขึ้ น ดังผลการวิจยั การใช้ iPad ของเด็กนักเรียนอนุ บาล ในมลรัฐ Maine สหรัฐฯ
ชี้ ให้เห็นว่า เด็ กๆ ที่ ใช้ iPad ในการเรียน จะทาคะแนนทดสอบการอ่านออกเขียนได้ได้ดีกว่า และยัง
กระตือรือร้นในการเรียนรู ้ มากกว่าเด็กคนอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ iPad
Need for the Best Practice:
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในชัว่ โมงเรียนวิชาภาษาไทย และตรวจสอบการส่ง
การบ้านของนักเรียน ตั้งแต่ตน้ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 พบว่านักเรียนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการเรียนดี
เท่าที่ควร และส่งการบ้านไม่ครบ เมื่อนักเรียนไม่สนใจเรียน และไม่มีส่วนร่วมในการเรียนเท่าที่ควร ทาให้
นักเรียนไม่เข้าใจเนื้ อหาบทเรียน รูส้ ึกเบื่อกับการเรียน ส่งผลให้นักเรียนไม่ทาการบ้านส่งคุณครู ท้ายที่สุด
ส่งผลต่อผลการเรียนของตัวนักเรียนเอง ด้วยเหตุนี้จึงต้องหาวิธีแก้ไข ปั ญหาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้รสู ้ ึก
สนุ กกับการเรียน อยากมีส่วนร่วมในการเรียน และมีผลการเรียนที่ดีขนต่
ึ้ อไป

The Best Practice:
เมื่อคุ ณครูไ ด้สมัครเข้าร่วมการนา iPad มาใช้ในการเรียนการสอนวิช าภาษาไทย สาหรับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 คุณครูก็ศึกษาวิธีการใช้งาน iPad เพื่อให้เกิดความคุน้ เคยในการใช้ ปรึกษากับคุณครูที่
เป็ นหัวหน้าโครงการ และทีมงานด้านการศึกษาของบริษัท Apple ที่คอยให้คาแนะนากับทางโรงเรียนใน
การใช้ iPad เกี่ยวกับเนื้ อหาต่างๆ ที่จะสอนในแต่ละหน่ วยการเรียนรู ้ เพื่อนาแอพพลิเคชัน่ ที่เหมาะสมมาใช้
ในการทากิจกรรมต่างๆ แอพพลิเคชัน่ ที่นามาใช้ได้แก่ 1) Popplet เป็ นแอพพลิเคชัน่ ที่นามาใช้สาหรับการ
จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านและฟั ง มีลกั ษณะเหมือนการทาแผนภาพความคิด 2) Pages เหมาะ
สาหรับการเขียนงานต่างๆ ซึ่งนักเรียนสามารถออกแบบผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ เลือกรูปภาพประกอบ
รูปแบบตัวอักษรและตกแต่งผลงานให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 3) Keynote มีลกั ษณะเหมือนการทา Power
Point ซึ่งเหมาะสาหรับให้นักเรียนทางานเพื่อนาเสนอต่อคุณครูและเพื่อนๆ จากการทดลองใช้ iPad เป็ น
เวลา 2 สัปดาห์ พบว่า สามารถแก้ปัญหา การที่นักเรียนไม่สนใจเรียนและมีส่วนร่วมในห้องเรียน และการ
ไม่ส่งการบ้านของนักเรียนได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ คุณครูพยายามแก้ไขด้วยการกระตุน้ ถามนักเรียน
บ่อยๆ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน ทวงถามการบ้านทุกครั้ง ตลอดจนการแจ้งผูป้ กครองให้ทราบ
ปั ญหา เพื่อแก้ไขปั ญหาร่วมกัน แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ ได้อย่างสมบูรณ์
Evidence of Success:
ผลการจากทดลองใช้ iPad ในห้องเรียนเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่านักเรียนมีความสนใจในการ
เรียนมากขึ้ น สังเกตได้จากการมีส่วนร่วมในการเรียนของนักเรียน และนักเรียนสามารถทาความเข้าใจกับ
บทเรียนได้ดีขึ้น โดยสังเกตและตรวจสอบได้จากความถูกต้องของผลงานที่นักเรียนทาส่งคุณครู ตลอดจน
นักเรียนส่งการบ้านคุณครูมากขึ้ น สังเกตได้จากแบบบันทึกการส่งการบ้านของนักเรียน พบว่านัก เรียนทุก
คนส่งการบ้านครบทุกครั้ง
Problems Encountered and Solution:
เบื้ องต้นคุณครูผูส้ อนเองก็ไม่ได้มีความชานาญในการใช้ iPad แต่เนื่ องจากโรงเรียนมีผูเ้ ชี่ ยวชาญให้
คาแนะนาการใช้ iPad มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และมีทีมงานจาก Apple Education ให้คาแนะนา
การใช้แอพพลิเคชัน่ ที่เหมาะสมกับเนื้ อหาบทเรียน ทาให้คุณครูสามารถเอาชนะอุปสรรคข้อนี้ ไปได้ และใน
ขณะเดียวกันคุณครูก็รูส้ ึกสนุ กกับการใช้แอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ทาให้ท้งั ครูและนักเรียนเกิดการเรียนรูร้ ่วมกัน
กับการนาเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียน ทั้งนี้ ยังมีนักเรียนบางคนที่อยากกลับไปเรียนโดยใช้วิธีการเขียนด้วย
มือแทนการใช้ iPad เพราะนักเรียนไม่ถนัดกับการพิมพ์ภาษาไทยบนแป้นพิมพ์ ทาให้ทางานได้ชา้ จึงอยาก

ใช้วิ ธีก ารเขี ย นด้วยมือแทน แต่ เ มื่อให้นั ก เรี ย นได้ลองฝึ ก พิ ม พ์ โ ดยใช้แ ป้นพิ มพ์ไปเรื่ อ ยๆ ไประยะหนึ่ ง
นักเรียนก็เกิดความคุน้ เคยมากขึ้ น จึงสามารถทางานได้เร็วขึ้ น และสนุ กกับการเรียนโดยใช้ iPad มากขึ้ น
Notes:
การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู ้ เป็ นสิ่งที่น่าสนใจในโลก
ปั จจุบนั เพราะคุณครูสามารถเลือกใช้สื่อหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่มีความน่ าสนใจมาใช้ได้กบั นักเรียนของตน
ซึ่งสิ่งนี้ สามารถช่วยให้นักเรียนสนุ กสนานที่จะเรียนรู ้ และเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ของคุณครูเช่นกัน เพราะ
คุ ณ ครู ต ้อ งขวนขวายหาความรูใ้ หม่ ๆ ตลอดเวลา และกล้า ที่ จ ะเปลี่ ย นแนวการสอนของตนเอง เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้ รียนและทันกับโลกที่มีการพัฒนาขึ้ นทุกวัน ทั้งนี้ คุณครู
ต้องคอยควบคุ มการใช้งาน iPad ของนั ก เรี ย นด้ว ย โดยไม่อนุ ญ าตให้นัก เรี ย นนา iPad มาเล่น เกม
นอกเหนื อจากเวลาเรียน หรือแอบเล่น iPad ในชัว่ โมงเรียนของคุณครูผูส้ อนท่านอื่น และควบคุมการโหลด
แอพพลิเคชัน่ ที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนด้วย
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