ห้องเรียนอัจฉริยะต้นทุนต่ำ (Low Cost Smart Classroom)

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2558
คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มี แนวความคิดที่จะสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ
จานวน 60
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสมหาสิริมงคลนี้ โดยห้องเรียนอัจฉริยะที่จะสร้างขึ้นนี้ต้องมี
ศัก ยภาพสูงในการส่งเสริ ม การเรี ย นรู้ข องนั ก เรีย นในทุ กสาระวิ ชาและเนื้ อ หาบทเรี ยน โดยเฉพาะการเรี ยนสะเต็ ม :
วิทยาศาสตร์ -เทคโนโลยี -วิศวกรรมศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ (Science-Technology-Engineering-Mathematics, STEM,
Education) โดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะทาหน้าที่ออกแบบ ติดตั้ง สาธิต อบรมการใช้ห้องเรียน
อัจฉริยะนี้ นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะทาหน้าที่สร้างบนเรียนเบื้องต้นด้านสะเต็ม เพื่อให้ครูใช้
เป็นต้นแบบในการเรียนการสอนสะเต็ม
เพื่อให้ห้องเรียนอัจฉริยะที่จะสร้างขึ้นเป็นห้องเรียนอัจฉริยะอเนกประสงค์ สามารถตอบสนองการเรียนการสอนในทุก
สาระวิชา มีต้นทุนในการสร้างไม่สูง สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆได้ รวมไปถึงการบริการชุมชน หากต้นทุนการ
สร้างโรงเรีย นอัจฉริยะไม่สู งมากเกิน ไป ทุกโรงเรียนจะสามารถสร้า งห้อ งเรี ยนอั จฉริย ะของตนเองได้ ด้ว ยการสนั บสนุ น
งบประมาณจากชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวคณะนักออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะ
คิดว่าจะใช้เทคโนโลยีสมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน/แทปเล็ต ในสร้างห้องเรียนอัจฉริยะที่เน้ นการใช้จุดเด่นของเทคโนโลยีสาระสน
เทศน์ โดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเดิมของห้องเรียน ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะสามารถปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายไป
ใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ได้ เช่น การสาธิตและแสดงผลงานนวัตกรรมของนักเรียน การทากิจกรรมร่วมกับชุมชน การสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาชุมชน เป็นต้น
โครงการนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการบรรจุบทเรียนที่เป็นรูปเล่มหนังสือให้ไปอยู่ในแทปเล็ตแล้วให้นักเรียนอ่านจากแทปเล็ต
แต่จะเน้นการใช้ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศประกอบกับศักยภาพด้านการถ่ายรูป บันทึกเสียง ส่งถ่ายข้อมูล และการ
ประมวลผลของสมาร์ทโฟน/แทปเล็ตมาช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียนและสนับสนุนให้นักเรียนสร้างบทเรียนและนวัตกรรม
การเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการเรียน เพื่อเตรียมบุคคลกรรุ่นใหม่ของไทยให้พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิตัลและเศรษฐกิจดิจิตัล
บทเรียนที่จะนาไปบรรจุในชุดการเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ของนักเรียน สาหรับ
การเรียนรู้สะเต็ม คณะทางานจะติดตั้งอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่ ที่สามารถเปลี่ยนศักยภาพการถ่ายภาพของสมาร์ท
โฟนให้สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงของวัสดุขนาดเล็ก ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากล้องจุลทรรศน์กาลังขยายปานกลาง 10x 300x โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขสมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ต การออกแบบบทเรียนที่มีสาระการเรียนรู้แปลกใหม่ น่า
ตื่นเต้นน่าจะมีส่วนช่วยในการดึงดูดความสนใจในบทเรียนของนักเรียน ทาให้นักเรียนมีความตื่นเต้นในบทเรียนเหมือนการเล่น
เกมส์ และในที่สุดนักเรียนก็จะสนใจเรียนสะเต็ม
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
รองศาสตราจารย์ ดร. สนอง เอกสิทธิ์
หน่วยปฏิบัติการวิจยั อุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-Mail: sanong.e@chula.ac.th, โทรศัพท์/โทรสาร: 02-218-7585
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ห้องเรียนอัจฉริยะต้นทุนต่ำ (Low Cost Smart Classroom)
ส่วนประกอบของห้องเรียนอัจฉริยะต้นทุนต่า (Low Cost Smart Classroom)
1. สมาร์ททีวี (Smart TV) จานวน 1 เครื่อง (ขนาดเล็กที่สุด 48 นิ้ว) เป็นทีวที ี่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับแทปเล็ตและ
สมาร์ทโฟนผ่าน Screen Mirroring Function ใช้สาหรับการเรียนการสอนและสาธิต การแสดงผลการทดลองของ
นักเรียน การนาเสนอผลงานของนักเรียน สิ่งที่ครูเห็นบนแทปเล็ตจะแสดงผลบนจอทีวีทันที
2. แทปเล็ต (Tablet) จานวน 1 เครื่อง (ขนาน 10.5 นิ้ว) เป็นแทปเล็ตหลักของครูผู้สอน สิ่งที่ครูผู้สอนแสดง หรือ เขียน
บนแทปเล็ตจะปรากฏบนจอทีวีทันที
3. สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ต (Smartphone
Tablet) น น 10–20 เครื่อง ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องเรียนและบทเรียน
ใช้สาหรับให้นักเรียนทาการทดลอง (ถ่ายภาพ บันทึกเสียง เก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล) ต้องการสมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตที่มี
กล้องคุณภาพสูง ความละเอียดสูงเพื่อการถ่ายภาพและการทดลองสะเต็ม สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตจะทาหน้าที่เป็นกล้อง
จุลทรรศน์สมาร์ทโฟนเมื่อติดตั้งเลนส์เพิ่มเติมที่หน้ากล้อง ทาให้สมาร์ทโฟน/แทปเล็ตกลายเป็นกล้องจุลทรรศน์กาลังขยาย
10x-300x ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอแสดงผล วิธีการบันทึกภาพ และวิธีการแสดงผล กล้องถ่ายรูปความละเอียดสูงของ
สมาร์ทโฟนสามารถถ่ายภาพรายละเอียดสูงวัสดุขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่ผลงานการทดลองผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต หรือ สื่อสังคมออนไลน์
4. อินเตอร์เน็ตซิม สาหรับเชื่อมต่อสัญญานอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนที่ไม่มีระบบเน็ตเวอร์ค ประกอบการเรียนที่มีการดึงข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต เช่น Google Map ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ ครูใช้หาข้อมูลประกอบการสอน
5. External Hard Drive ใช้สาหรับเก็บข้อมูลและ Backup ข้อมูล
6. Laptop Computer ใช้สาหรับการจัดทาเอกสารบทเรียน จัดการข้อมูล บันทึกข้อมูล

ตัวอย่างการจัดเรียงห้องเรียนอัจฉริยะ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในบทเรียน สามารถแสดงผลการค้นคว้าของตนขึ้นจอแสดงผล
ได้ด้วย Screen Mirror Function การวิเคราะห์ผลการทดลองร่วมกัน การวิจารณ์ผลการค้นคว้า/การทดลอง การทางานเป็น
ทีม สามารถเกิดขึ้นได้โดยมีบทเรียนเป็นตัวนา
แผนงบประมาณ (คาดการณ์)
งบประมาณ 150,000 บาท: 1 SmartTV, 10 Smartphone, 1 Computer, 1 External HardDisk, 1 Internet Package
งบประมาณ 250,000 บาท: 1SmartTV, 10 Tablet, 1 Computer, 1 External HardDisk, 1 Internet Package

2

รูปแบบการจัดห้องเรียนอัจฉริยะที่นาเสนอนี้ไม่ได้เน้นที่โครงสร้าง แต่เน้นที่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้อุปการณ์การสอนที่น้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพสูงสุด การติดตั้งระบบห้องเรียนอัจฉริยะนี้จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของห้องเรียนเดิมแต่อย่างใด ห้องเรียนเดิมที่มีอยู่สามารถเปลี่ยนเป็นห้องเรียนอัจฉริยะได้ทันที ด้วย
อุปกรณ์ดังรายการที่ 1 – 6 ข้างต้น อุปกรณ์ที่ติดตั้งสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ นาไปติดตั้งที่ห้องอื่นๆ ได้ หรือนาไปจัด
แสดงนอกพื้นที่ได้ อุปกรณ์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และทาให้การสอนของครูมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สิ่งที่ทาให้ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะคือบทเรียนที่ใช้ในการนาความสนใจของนักเรียนให้เข้าสู่บทเรียนโดยไม่
เบื่อ ทาให้นักเรียนสนุกตื่นเต้นกับการเรียน (คล้ายกับการเล่นเกมส์) หากนักเรียนมีความสนุกกับการเรียนแล้ว ความสนใจใน
บทเรียน และ ผลสาฤทธิ์ของการเรียนก็จะดีขึ้นตามลาดับ
สมาร์ทโฟนและแทปเล็ตเป็นส่วนสาคัญในการสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ โดยสมาร์ทโฟนและแทปเล็ตจะเป็นอุปกรณ์การ
ทดลองในการเรียนสะเต็ม โดยในเบื้องต้นนี้จะใช้ศักยภาพด้านการถ่ายภาพของกล้องในการนานักเรียนเข้าสู่สาระการเรียนรู้
ตามระดับชั้นของนักเรียน โดยครูสามารถออกแบบบทเรียนเสริมให้สอดคล้องกับบริบทของการเรียนรู้ในบทเรียน บทเรียนที่
สอดคล้องกับบริบทของสังคมและชุมชน หรือบริบทที่สอดคล้องกับภูมิภาพ รวมไปถึงบริบททาให้นักเรียนตระหนักถึงการเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมโลก เช่นบทเรียนที่สอดคล้องกับภาวะโลกร้อน การกัดเซาะชายฝั่ง ป่าชายเลน หรือ ปัญหามลภาวะ เป็นต้น
ตัวอย่างที่นาเสนอเพื่อแสดงการใช้ประโยชน์ของศักยภาพที่โดดเด่นของสมาร์ทโฟนและแทปเล็ตคือการเปลี่ยนให้
กล้องถ่ายภาพทาหน้าที่เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่บันทึกผลการทดลองได้ด้วย โดยการติดตั้งเลนส์เข้ากับกล้องของสมาร์ทโฟน
และแทปเล็ตซึ่งจะทาให้สมาร์ทโฟนและแทปเล็ตกลายเป็นกล้องจุลทรรศน์กาลังขยาย 10-300 เท่า การมีกล้องจุลทรรศน์
สมาร์ทโฟนนี้ทาให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพขึ้นเนื่องจาก
1. โรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถมีกล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนเพื่อการเรียนการสอนได้ เนื่องจากชุดเลนส์มีราคาไม่เกิน 1000
บาท หากมีครูมีมีความรู้ทางแสงและสามารถดัดแปลงอุปกรณ์ได้ ต้นทุนจะลดเหลือเพียงไม่เกิน 300 บาท ครูทุกคนหรือ
นักเรียนบางคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้ว สามารถใช้ทาการทดลองได้ทันที
2. ลดการนาเข้าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กล้องจุลทรรศน์ราคาแพง ที่ไม่สามารถถ่ายภาพได้ หากต้องการถ่ายภาพต้องติดตั้ง
กล้องซีซีดีและคอมพิวเตอร์
3. กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนมีน้าหนักเบา ใช้ง่าย ถ่ายรูปได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีข้อจากัดของแหล่งกระแสไฟฟ้า ทาให้
นักเรียทาการทดลองได้ทุกสถานที่ (ในสนามเด็กเล่น ในป่า ข้างสระน้า ฯลฯ) โดยไม่มีข้อจากัดใด สามารถทาการทดลองที่
ไม่เคยทาได้ สามารถออกแบบการทดลองได้หลากหลาย
4. นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองได้อย่างอิสระ ไม่ต้องรอคิวการใช้กล้องจุลทรรศน์
5. ภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟนมีความละเอียดสูง สามารถเผยแพร่ได้ทันที โดยไม่มีข้อจากัดด้านการแปรข้อ มูลหรือการถ่ายเท
ข้อมูล กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวิเคราะห์ผลร่วมกันของนักเรียน
จากอิทธิพลและผลระทบของสมาร์ทโฟนที่มีต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ ประกอบกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สมาร์ทโฟนบนพื้นฐานของ Electromagnetic Spectrum องค์การองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) มีมติให้ปี พ.ศ. 2558
เป็น International Year of Light (IYL2015) เพื่อกระตุ้นให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงอิทธิพลของแสงในกระการวิวัฒนาการของ
โลกและมนุษย์ ความสาคัญของแสงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น IYL2015 เป็นโครงการระดับนานาชาติ
มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับแสงในงานวิจัยพัฒนาและการศึกษา โครงการสมาร์ทโฟนเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Smartphone
in Science) เป็นหนึ่งในโครงการหลักของ UNESCO ในกิจกรรม IYL2015 เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานองค์
ความรู้และความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Spectrum) UNESCO ตระหนักถึง
ความสาคัญและศักยภาพของสมาร์ทโฟนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอนาคต จึงได้ บรรจุ
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โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการหลัก (Flagship Projects) ของ IYL2015 โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่โครงการ
และกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์และศักยภาพของสมาร์ทโฟนในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ตัวอย่ากิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการสมาร์ทโฟน-สมาร์ทคิด (ส์)-สมาร์ทวิทย์ : สมาร์ทโฟน...เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ของนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนสะเต็มที่คณะทางานได้ออกแบบไว้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นมีดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมการพัฒนากล้องจุลทรรศน์มือจากสมาร์ทโฟน (Smartphone Mobile Microscope)
โครงกำร/กิจกรรม
1 สร้างกล้องจุลทรรศน์มือถือ
- สอนวิธีสร้างและตรวจสอบการ
ทางานของกล้องโทรศัพท์มือถือ

วัตถุประสงค์
1 สร้างกล้องจุลทรรศน์มือถือโดยการ
ประกอบเลนส์เหมาะสมเข้ากับสมาร์ท
โฟน
2 ศึกษา/ทดสอบกาลังขยายของกล้อง
จุลทรรศน์มือถือกับกล้องจุลทรรศน์/
กล้องมือถือ

2 การสร้างกล้องจุลทรรศน์มือถือด้วย
เลนส์หยดน้า

1 สร้างกล้องจุลทรรศน์มือถือโดยใช้
หยดน้าและของเหลวเป็นเลนส์
2 ศึกษา/ทดสอบการทางานของกล้อง
จุลทรรศน์มือถือที่พัฒนาขึ้น

กิจกรรม/กำรทดลอง
1 การคัดเลือกเลนส์ทเี่ หมาะสมเพือ่ ทา
กล้องจุลทรรศน์มอื ถือ
2 สร้างและประกอบกล้องจุลทรรศน์มือ
ถือ
3 ศึกษาการทางานของกล้องจุลทรรศน์
มือถือ กาลังขยาย ระยะโฟกัส ความชัด
ของภาพ
4 วิเคราะห์ ปรึกษา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลภาพ
1 การสร้างหยดน้าที่สามารถทาหน้าที่
เป็นเลนส์ได้
2 การควบคุมกาลังขยายด้วยขนาดของ
หยดน้า
3 ศึกษาการทางานของกล้องจุลทรรศน์
มือถือ กาลังขยาย ระยะโฟกัส ความชัด
ของภาพ
4 วิเคราะห์ ปรึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
1 เข้าใจการทางาน
เบื้องต้นของระบบกล้อง
และเลนส์
2 สร้างกล้อง
จุลทรรศน์มือถือใช้เองได้
3 คานวณกาลังขยาย
ของภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง
จุลทรรน์มือถือได้
1 น้ารูปทรงทีเ่ หมาะสม
สามารถใช้เป็นเลนส์ได้
2 การควบคมและสร้าง
หยดน้า ที่มขี นาดและ
ลักษณะที่เหมาะสมกับ
การนามาทาเป็นเลนส์

2. กิจกรรมการประยุกต์ใช้กล้องจุลทรรศน์มือถือประกอบการเรียนการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์
โครงกำร/กิจกรรม
3 โลกใบจิ๋วใต้กล้องจุลทรรศน์มอื ถือ
- บันทึกภาพของสิ่งของ สิ่งมีชีวิต
รอบตัว ระบบนิเวศน์ ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์มือถือ

วัตถุประสงค์
1 ศึกษาสิ่งมีชีวติ ขนาดเล็กด้วยกล้อง
จุลทรรศน์มือถือ

กิจกรรม/กำรทดลอง
1 ถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตและสิ่งของรอบตัวที่
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยกล้อง
จุลทรรศน์มือถือ
2 เปรียบเทียบภาพที่ถ่ายจากกล้อง
จุลทรรศน์มือถือกับภาพที่ได้จากกล้อง
จุลทรรศน์เพื่อการวิจัย

4 แหล่งท่องเที่ยวใหม่: ผิวหนังและ
ร่างกายใต้กล้องจุลทรรศน์
- ศึกษาลักษณะผิวหนังส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายและการเปลี่ยนแปลงภายใต้
แรงกระตุน้ จากภายนอก

1 ศึกษาลักษณะผิวหนังและอวัยวะภา
นอกของร่างกายด้วยกล้องจุลทรรศน์
มือถือ
2 ศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทีม่ ีต่อ
ผิวหนังมนุษย์ เช่น ความร้อง ความ
เย็น การเกิดบาดแผน แผลเป็น เหงื่อ
แสงแดด แรงกระแทก

5 โลกสีเขียวใบใหญ่: ค้นหาความ
มหัศจรรย์ของต้นไม้ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์มือถือ

1 ศึกษาใบไม้ชนิดต่างๆ ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์มือถือ
2 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของใบใม้เมื่อ
ได้รับการกระตุ้นจากภายนอก เช่น
ความร้อน ความเย็น ขาดน้า
3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของใบไม้และ
ต้นไม้ทเี่ ป็นโรค หรือได้รับความ
เสียหาย

1 บันทึกภาพผิวหนังและอวัยวะด้วย
กล้องจุลทรรศน์มอื ถือ เปรียบเทียบความ
แตกต่างที่สังเกตได้ ระหว่างส่วนต่างๆ
ของร่างกาย ระหว่างบุคคล
2 บันทึกภาพผิวหนังเมือ่ ได้รับการ
กระตุ้นจากปัจจัยภายนอก
3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
ผลกระทบของสิ่งกระตุน้ และ
ความสัมพัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง
1 บนทึกภาพผิวใบไม้ ผลไม้ และต้นไม้
ด้วยกล้องจุลทรรศน์มอื ถือ
2 บันทึกภาพการเปลี่ยนแปลงของใบไม้
ภายใต้สิ่งเร้าจากภายนอก
3 บันทึกภาพใบไม้และต้นไม้ที่เป็นโรค
หรือ ถูกแมลงรบกวน
4 เปรียบเทียบลักษณะใบไม้ชนิดต่างๆ
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง
และหน้าที่หรือสมบัติพิเศษ
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วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
1 สามารถใช้กล้อง
จุลทรรศน์มือถือ
ประกอบการเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2 สามารถถ่ายภาพวัสดุ
ขนาดเล็ดด้วยกล้อง
โทรศัพท์มอื ถือได้
1 เข้าใจการทางานและ
หน้าที่ของส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย
2 เข้าใจและรู้ผลกระทบ
ของสิ่งกระตุ้นจากภาย
นอก

1 เรียนรูล้ ักษณะเฉพาะ
ของใบไม้ชนิดต่างๆ
2 เรียนรูก้ ารเปลี่ยนแปลง
และการตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าของพืช

6 โลกใบใหญ่ของสัตว์ตวั เล็ก(มาก)
7 พืน้ ผิววัสดุ: ของใกล้ตวั ทีแ่ ปลก
ออกไปเมื่อมองใต้กล้อง

8 ไขความลับของคริสตัลด้วยกล้อง
จุลทรรศน์มือถือ

9 เชอร์ลอกโฮล์มวัยเยาว์ (Young
Sherlock Holm)

10 ไขปริศนาใบบัวไม่เปียกน้า (Louts
Effect)

11 ไขปริศนา Smart Surface-พื้นผิว
ทาความสะอาดตัวเอง

12 มีอะไรอยู่ในอากาศทีเ่ ราหายใจ

19 มหัศจรรย์โครงสร้างสวยงาม
สร้างสรรค์โดยธรรมชาติ

20 น้าหายไปไหน: การระเหยของน้า
และการโตของคริสตัล

1 ศึกษาลักษณะสัตว์ขนาดเล็ก เช่น
มด แมลง ด้วง แมลงวัน ผีเสื้อ ด้วย
กล้องจุลทรรศน์มอื ถือ
1 ศึกษาลักษณะพื้นผิวของสิ่งของ
รอบๆ เช่น พื้นโต๊ะ เสื้อผ้า ผนังซีเมนต์
ธนบัตร กระดาษ ตัวด้วยกล้อง
จุลทรรศน์มือถือ

1 ศึกษาการเกิดและโตของศริสตัล
2 ศึกษาชนิดและรูปร่างของคริสตัล
3 ศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและ
เงื่อนไขการทดลองที่มีผลต่อรูปร่าง
และขนาดของคริสตัล

1 บันทึกภาพสัตว์และสิ่งมีชวิ ิตขนาดเล็ก
ด้วยกล้องจุลทรรศน์มอื ถือ

1 เรียนรูล้ ักษณะของสัตว์
และสิ่งมีชวี ิตขนาดเล็ก

1 บันทึกภาพพื้นผิวของวัสดุรอบตัวด้วย
กล้องจุลทรรศน์มอื ถือ ด้วยกาลังขยาย
ต่างกัน
2 บันทึกภาพการเปลี่ยนแปลงของพืน้ ผิว
เมื่อเวลาเปลี่ยนไป หรือ เมื่อได้รับ
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม เช่น น้า ความ
ร้อง แสง เป็นตัน
1 บันทึกภาพคริสตัลชนิดต่างๆ ด้วย
กล้องจุลทรรศน์มอื ถือ
2 ติดตามการเกิดและการโตของคริสตัล
ด้วยเทคนิค Time Lapse
Photography

1 บทบาทและหน้าทีข่ อง
พื้นผิววัสดุ
2 สมบัติและลักษณะเชิง
พื้นผิวทีเ่ ปลี่ยนไปเมื่อ
ได้รับการกระตุ้น

1 การเกิดและโตของ
คริสตัลภายใช้เงื่อนไข
ต่างๆ
2 อิทธิพลของสิง่ แวดล้อม
ที่มีตอ่ ขนาดและรูปร่าง
ของคริสตับ
3 การบันทึกภาพและการ
นาเสนอด้วยเทคนิค Tim
Lapse Photography
1 ตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสาร
1 บนทึกภาพของเอกสารและวัตถุตอ้ ง
1 เทคนิคการวิเคราะห์
และวัสดุดว้ ยกล้องจุลทรรศน์มอื ถือ
สงสัยด้วยกล้องจุลทรรศน์มือถือ
ภาพถ่ายกาลังขยายสูง
2 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ
2 ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมหรือการ
2 การใช้ภาพถ่ายเป็น
เอกสารและวัสดุด้วยกล้องจุลทรรศน์
ปลอมแปลงเอกสารจากภาพถ่าย
ข้อมูลสาคัญในการ
มือถือ
วิเคราะห์ปัญหา
1 ศึกษาปรากฏการณ์น้ากลิ้งบนใบบัว
1 บันทึกภาพหยดน้าและการเคลือ่ นไหว 1 เรียนรู้ปรากฏการณ์
(Lotus Effect) บนใบพืชชนิดต่างๆ
ของหยดน้าบนใบบัว ใบพืช และพื้นผิว
Lotus Effect และ
2 ศึกษาปรากฏการณ์น้ากลิ้งบนใบบัว อื่นด้วยสมาร์ทโฟน
Surface Tension
บนพื้นผิวชนิดต่างๆ
2 บันทึกภาพพื้นผิวที่มีสมบัติ Lotus
2 เรียนรูอ้ ทิ ธิพลของ
3 ศึกษาการเกาะติดของวัสดุบนพื้นผิว Effect ก่อนและหลังการสัมผัสน้า
ลักษณะทางกายภาพและ
ที่มีสมบัติ Lotus Effect
3 บันทึกภาพหยดน้าและผิวรอยต่อ
สมบัติทางเคมีของพื้นผิว
ระหว่างหยดน้ากับพื้นผิวชนิดต่าง
ต่อปรากฏการณ์ Lotus
Effect
1 ศึกษาปรากฏการณ์พื้นผิวทาความ
1 บันทึกภาพและวีดีโอการทาความ
1 ทราบอิทธิพลของสมบัติ
สะอาดตัวเอง
สะอาดตัวเองของพืน้ ผิว
เชิงพื้นผิวที่มตี ่อ
2 ศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติ 2 บันทึกภาพพื้นผิวก่อนการทาความ
ความสามารถการเป็น
ทางเคมีของพืน้ ผิวทาความสะอาด
สะอาดและหลังการทาความสะอาด
พื้นผิวการทาความสะอาด
ตัวเอง
ตัวเอง
1 ฝึกวิธกี ารเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองทีอ่ ยู่ 1 บันทึกภาพฝุ่นละอองและสิ่ง
1 ทราบอันตรายและ
ในอากาศ
แปลกปลอมในอากาศด้วยกล้อง
อิทธิพลของฝุน่ ละอองใน
2 ศึกษาสิ่งสกปรกและฝุน่ ละอองที่มี
จุลทรรศน์มือถือ
กาศ
อยู่ในอากาศ
2 บันทึกภาพสิ่งสกปรกที่เกิดขึน้ จาการ
2 สามารถบันทึกภาพ
3 ศึกษาเขม่าควันดาจากการเผาใหม้
เผาขยะ การเผาไหม้ และ ควันจาก
ของสิง่ แปลกปลอมใน
และจากเครื่องยนต์
รถยนต์ดว้ ยกล้องจุลทรรศน์มอื ถือ
อากาศได้
4 วิธีการตรวจสอบละอองและฝุ่นใน
3 สามารถตรวจสอบ
อากาศด้วย Laser Pointer
อากาศที่มีฝนุ่ ละอองได้
1 ศึกษาโครงสร้างและรูปทรงใน
1 บันทึกภาพและรูปทรงต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้น 1 เข้าใจและทราบ
ธรรมชาติ
ในธรรมชาติ เช่น กลีบดอกไม้ ปีกผีเสื้อ
ความสัมพันธ์ของ
เกล็ดปลา ใบไม้ เมล็ดพันธ์พืช ปล้องหญ้า โครงสร้างและหน้าที่ตาม
ดอกหญ้าเจ้าชู้ ด้วยกล้องจุลทรรศน์มือ
ธรรมชาติของวัสดุ
ถือ
2 เปรียบเทียบโครงสร้างที่พบในกลุม่ ของ
พืชและสัตว์ประเภทเดียวกัน
1 ศึกษาการละเหยของหยดน้าด้วย
1 เข้าใจกลไกการระเหยของน้าและตัวทา
กล้องจุลทรรศน์มอื ถือ
ละลาย
2 ศึกษาการเกิดผลึกจากการระเหย
2 กลไกการเกิดและโตของผลึก
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21 ภาคตัดขวางของพืชแบบใกล้ชิด

22 ธนบัตรเออีซแี ละธนบัตรนานาชาติ

23 มหัศจรรย์สมบัตเิ ชิงพื้นผิว: ชอบ
น้า-ไม่ชอบน้า ฉันควบคุมได้

24 มหัศจรรย์เส้นใยและสิ่งทอ:
ผิวหนังสังเคราะห์ของมนุษย์
- การออกแบบและสมบัติพเิ ศษของสิง่
ทอที่เกิดได้ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ของหยดน้าและการเกิดผลึกด้วยกล้อง
จุลทรรศน์มือถือ
1 ศึกษารูปร่างและโครงสร้างของลา
ต้นพืชจากภาพถ่ายภาคตัดขวางที่
บันทึกด้วยกล้องจุลทรรศน์มือถือ
2 ศึกษาอิทธิพลของสีย้อมที่มตี ่อความ
ชัดเจนและรายละเอียดของภาพ
3 ศึกษาอิทธิพลของการเตรียมตัวอย่าง
ภาคตัดขวางต่อลักษณะของภาพถ่าย
1 ศึกษารูปร่างและลายพิมพ์ของ
ธนบัตรของประเทศในกลุ่มเออีซแี ละ
ธนบัตรเงินตราหลักของโลก
2 ศึกษาลักษณะลายพิมพ์ทเี่ ป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของธนบัตร
3 ศึกษาสิ่งตกค้างบนธนบัตร
1 ศึกษาลักษณะเชิงพืน้ ผิวของวัสดุใน
ขณะทีแ่ ห้งและเปียก
2 ศึกษาลักษณะเชิงพืน้ ผิวของวัสดุที่
ผ่านการปรุงแต่งในขณะทีแ่ ห้งและ
เปียก
3 ศึกษาลักษณะ (รูปร่าง และขนาด)
ของหยดน้าบนพืน้ ผิววัสดุ
1 ศึกษาลักษณะของเส้นใยชนิดต่างๆ
ด้วยกล้องจุลทรรศน์มอื ถือ
2 ศึกษาลวดลายของสิ่งทอและรูปแบบ
การทอด้วยกล้องจุลทรรศน์มอื ถือ
3 ศึกษาอิทธิพลของวัสดุที่นามาทาสิ่ง
ทอต่อสมบัติพเิ ศษของสิ่งทอ
4 ศึกษาอิทธิพลของการปรับปรุงเชิง
พื้นผิวและรูปร่างของเส้นใยทีม่ ีต่อ
สมบัติของสิ่งทอ
2 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งทอเมือ่
ได้รับการกระตุ้นจากภายนอก

3 อิทธิพลของสิง่ แวดล้อมที่มีตอ่ ขนาด
รูปร่างของผลึก
1 ถ่ายภาพภาคตัดขวางของพืชหลาย
ชนิด เช่น ต้นข้าว ต้นกก ใต้ไผ่
2 เปรียบเทียบลักษณะภาคตัดขวางของ
พืชแต่ละชนิด

1 บันทึกภาพกาลังขยายสูงของลายพิมพ์
ธนบัตรด้วยกล้องจุลทรรศน์มอื ถือ
2 เปรียบเทียบรูปแบบและลักษณะ
เฉพาะของการพิมพ์ธนบัตร
3 เปรียบเทียบภาพถ่ายธนบัตรทีถ่ ่ายด้วย
กล้องในสมาร์ทโฟนและกล้องจุลทรรศน์
มือถือ
1 บันทึกภาพถ่ายกาลังขยายสูงของ
พื้นผิววัสดุในขณะทีเ่ ปียกน้าและแห้ง
2 บันทึกภาพถ่ายกาลังขยายสูงพื้นผิว
วัสดุที่ผ่านการปรับปรุงแล้วในขณะที่แห้ง
และเปียก
3 เปรียบเทียบลักษณะของหยดน้าบน
พื้นผิวชนิดต่างๆ
1 บันทึกภาพเส้นใยและสิ่งทอด้วยกล้อง
จุลทรรศน์มือถือ
2

กำรเผยแพร่ผลงำนและกิจกรรมต่อเนือง
ในการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สมาร์ทโฟนในการศึกษาวิทยาศาสตร์ จะมี
การเผยแพร่เอกสารประกอบการสอนและผลงานของนักเรียนใน Facebook คณะผู้ทางานคาดหวังว่าการเผยแพร่ผลงานสู่
การรับรู้ของคนทั่วไปจะเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นเต้นในการค้นคว้าวิจัย เนื่องจากจะมีการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการเมื่อผลงานได้เผยแพร่ออกไปแล้ว ผลงานของนักเรียนที่เผยแพร่จะเป็นเอกสารทางวิชาการที่ดีในการอ้างอิงและใช้เป็น
ตัวอย่างการสอนในการอบรมครั้งต่อๆ ไป การสร้างผลงานและการนาผลงานของนักเรียนเป็นตัวอย่างการสอน จะเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนของนักเรียนจาก Passive Learning ซึ่งเป็นการศึกษาและทาความเข้าใจในบทเรียนและความรู้ซึ่งเป็นผลงาน
ของผู้อื่น กิจกรรมในโครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างบทเรียนสาหรับคนอื่นได้เรียนรู้ ซึ่งเหมือนกับการวิจัยค้นคว้าของ
นักวิจัยอาชีพ การเรียนรู้ของนักเรียนจะกลายเป็นการเรียนแบบ Active Learning ห้องเรียนจะกลายเป็น Living Classroom
ไม่ใช้เป็นแค่ Smart Classroom ที่ใช้ WiFi ระบบ Network ช่วยดึงบทเรียนจากอินเตอร์เน็ตมาสอน

6

ข้อมูลจาก Website ของ UNESCO เกี่ยวกับ International Year of Light (www.light2015)
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