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ขาว

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

อุปการ จีระพันธุ*
แจ่มจันทร์ ทองสา**

วั

นเทคโนโลยีของไทย 2545

งานวั น เทคโนโลยี ข องไทย (THAI-TECH
2002) และ พระบิ ด าแห่ ง เทคโนโลยี ข องไทย
ได้ จ ั ด ขึ ้ น เมื ่ อ วั น ที ่ 18-20 ตุ ล าคม 2545 ณ
ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า นานาชาติ อิ ม แพ็ ค อาคาร 5-6
เมืองทองธานี

ประธานได้กล่าวถวายราชสดุดี แล้วเยีย่ มชมนิทรรศการ
ซึง่ รวมทัง้ ส่วนของ สสวท.
นิทรรศการถูกแบ่งส่วนเป็น 4 โซนใหญ่ๆ คือ
1) โซนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1
2) โซนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2
3) โซนพลังงานและสิง่ แวดล้อม
และ 4) โซนไอที
โดยที่นิทรรศการของ สสวท. จะอยู่ในโซน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 นอกจากนัน้ ยังมีโซนอืน่ ๆ
อีกคือ โซนบริการชุมชน โซนดิสโคเวอรี่ โซนผลิตภัณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน โซนบริการชุมชน โซนอบรมวิชาชีพ
โซนอี - ซิ ต ิ เ ซ็ น โซนหนึ ่ ง ตำบล หนึ ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
โซนหน่วยงานเอกชน และโซนแสดงสินค้า

โดยในวันที่ 18 ตุลาคม 2545 เวลา 9.00 น.
ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (นายพินจิ จารุสมบัต)ิ เป็นประธานเปิดงาน

*นักวิชาการ โครงการเทคโนโลยี สสวท. E-mail : ojeer@ipst.ac.th
**นักวิชาการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สสวท. E-mail : jtong@ipst.ac.th
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ในงานนี้ มีการประกาศผลงาน
ที่ได้รับรางวัลในโครงการนวัตกรรม
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 2 (Thailand
Innovation Awards 2002) และ
การประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยี
ดีเด่นและ นักเทคโนโลยีรนุ่ ใหม่ดว้ ย
ในส่วนนิทรรศการของ สสวท.นั้น มีผู้ชมให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะครู อาจารย์ ทีต่ อ้ งสอนสาระด้านการออกแบบและเทคโนโลยี อาจารย์
บางท่านถึงขนาดลงมือจดบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง

ผูอ้ ำนวยการ สสวท. (ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ)
ตรวจเยีย่ มนิทรรศการ สสวท.
ผู้ให้ความสนใจผลงานของโครงการเทคโนโลยี

(ซ้าย) หุน่ ยนต์คณ
ุ หมอพระราชทาน กับ อ.สุรางค์
หงษ์พร้อมญาติ ภรรยา อ.สวัสดิ์ หงษ์พร้อมญาติ
ผู้สร้างหุ่นยนต์นี้
(ขวา) ภรรยา อ.สวั ส ดิ ์ หงษ์ พ ร้ อ มญาติ กั บ
นิทรรศการของ สสวท.
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ารออกแบบและเทคโนโลยีในหลักสูตร การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ถ้าจะพูดถึงการออกแบบและเทคโนโลยีหรือ
Design and Technology หรือ DT แล้วหลายประเทศ
ได้มีการเรียนการสอนวิชานี้มานานแล้ว ในประเทศ
อุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องมีการวางพื้นฐาน
ให้กบั คนของตน ประเทศเหล่านีไ้ ด้แก่ อังกฤษ อเมริกา
ซึ่งหลักสูตรกำหนดให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการใช้
เครือ่ งมือต่างๆ จากโรงฝึก งานของโรงเรียนทีม่ เี ครือ่ งมือ
และอุปกรณ์แทบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องกลึง
เครื่องเจาะ หรือเครื่องตัด ฯลฯ ซึ่งต้องมีการลงทุน
อย่างมาก
ส่ ว นประเทศไทยเป็ น ประเทศเกษตรกรรม
ที ่ ป ระชากรส่ ว นใหญ่ ย ั ง คงทำเกษตรกรรม และ
หั ต ถกรรมอยู ่ ปั จ จุ บ ั น แม้ แ ต่ เ ครื ่ อ งมื อ ทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจำเป็นมากในโรงเรียนยังมีไม่ครบ
หรือโรงฝึกงานทางอุตสาหกรรม ของกลุ่มการงานฯ
ก็มีเพียงบางโรงเรียนหรือบ้างก็มีเครื่องมือบางประเภท
แต่การให้โรงเรียนในประเทศไทยมีโรงฝึกงานแบบ
ประเทศอุตสาหกรรม ก็คงเป็นไปได้ยากมากเพราะ
ความฝันไม่สอดคล้องกับสภาพของประเทศเราเลย

ผู ้ จ ั ด ทำหลั ก สู ต รสาระการออกแบบและ
เทคโนโลยีคาดหวังว่าหลักสูตรนี้ จะทำให้นักเรียนและ
ครอบครัวรูจ้ กั คิด รูจ้ กั แก้ปญ
ั หาและสามารถออกแบบ
ได้บา้ ง โดยไม่ทำตามแบบอย่างทีผ่ า่ นมา รูจ้ กั ใช้กระบวน
การเทคโนโลยีในการทำงานเดิมที่เคยทำอยู่ รู้จักคิด
วิธกี ารแก้ปญ
ั หาใหม่ๆ รูจ้ กั ประดิษฐ์ ผลิตหรือประกอบ
สิง่ ของเครือ่ งใช้จากวัสดุในท้องถิน่ ปรับสภาพของท้องถิน่
หรือสภาพทีเ่ ป็นอยูโ่ ดยอาศัยเทคโนโลยีและวัสดุทพ่ี อจะ
หาได้ สามารถแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ
ทางกสิกรรมให้ดีขึ้น สามารถนำประเทศไปสู่การสร้าง
เทคโนโลยีขึ้นเองภายในประเทศ นำวิธีการหรือการ
จัดการหรือความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นหลักสูตร DTของต่างประเทศ
มาประยุกต์กับสภาพท้องถิ่นของประเทศไทยได้อย่าง
เหมาะสม ดั ง พระบรมราโชวาทในพิ ธ ี พ ระราชทาน
ปริญญาบัตร ครัง้ หนึง่ ทีว่ า่
"….ในประเทศของเราประชาชนทำมาหาเลีย้ งตัวด้วยการ
กสิ ก รรมและการลงแรงทำงานเป็ น พื ้ น เมื ่ อ การใช้
เทคโนโลยีอย่างใหญ่โตเต็มรูปหรือเต็มขนาดในงานอาชีพ
หลักของประเทศมีปัญหา….ดังนั้นจึงต้องมีความระมัด
ระวังมาก ในการใช้เทคโนโลยีปฏิบตั งิ านคือ ควรพยายาม
ใช้ให้พอเหมาะพอดี
แก่สภาวะบ้านเมือง
และการทำกินของ
ราษฎร เพื ่ อ เกิ ด
ประสิ ท ธิ ผ ลและ
ประหยั ด อย่ า งแท้
จริงด้วย…."
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การทดลอง ซึ่งการพัฒนาแผนการสอน หรือโครงงาน
ในบทเรียน ก็จะจัดให้มีความยืดหยุ่น เพื่อลดความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนในชั้นเรียน มีความหลาก
หลายของแผนการสอนที่สามารถเลือกนำไปใช้ ให้ตรง
ผู ้ เ รี ย นตามความเหมาะสมและความสามารถของ
แต่ละคนได้ ซึง่ เรียกว่า I.E.P (Individual Education
Plans) ซึง่ ขณะนีท้ างโรงเรียนมีแบบแผนถึง 504 แบบ
แผน เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละพฤติกรรมของนักเรียน
นอกจากนีค้ รูยงั ส่งเสริมให้นกั เรียนศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับ
วิชาแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดของอเมริกา
ที่มีชื่อเสียง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นสร้าง
อะไรใหม่ๆ จากการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง โดยมีครูเป็นผูค้ อย
สนับสนุนให้นกั เรียนหาความรูแ้ ละข้อมูลต่างๆ จากตำรา
และนิ ต ยสารต่ า งๆ คื อ "เป็ น ผู ้ ล ่ า และผู ้ ร วบรวม
แหล่งความรู้" ไปในตัว นอกจากนี้ในห้องเรียนก็มี
ข้อมูลต่างๆ เช่น ภาพโปสเตอร์ เมื่อนักเรียนเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ แล้ว ก็จัดให้มี การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นข้อมูลกันกับเพื่อนร่วมชั้น ทำให้นักเรียน
สามารถสร้างความรูใ้ หม่ได้ โดยครูเป็น ผูช้ ว่ ยให้นกั เรียน
มีความรู้อย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้น การวัดและ

ารเรียนการสอนคอมพิวเตอร์บน
World Wide Web1

ในการเรียนการสอนปัจจุบนั นัน้ การค้นคว้าบน
"World Wide Web" กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งเรื่องราว
ทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของการใช้ World Wide
Web ให้เป็นประโยชน์ ตัวอย่างนี้คือ ครูผู้สอนจาก
โรงเรียนในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้ใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานเทคโนโลยี
การศึกษาและแหล่งข้อมูลออนไลน์ตา่ งๆ เพือ่ นำไปสอน
ในห้องเรียนโดยเน้นพืน้ ฐาน แบบค่อยเป็นค่อยไป
ในห้องหนึง่ ซึง่ มีนกั เรียนประมาณ 50 คน และครู
ทีส่ อนก็มคี รูหลายวิชาสอนร่วมกัน ได้แก่ ครูคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาและสังคม ตลอดเวลา 5 ปีทผ่ี า่ นมา
โดยในแต่ละคาบได้เน้นให้ครูผู้สอนมีความคุ้นเคยกับ
เทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ๆ ด้วยข้อมูลออนไลน์ตา่ งๆ
ที่จะนำมาใช้พัฒนาและสนับสนุนในการเรียนการสอน
ถึงแม้วา่ จะเป็นการเริม่ ต้นทีจ่ ะใช้เทคโนโลยีและเว็บออนไลน์
ต่างๆ กับนักเรียน แต่การใช้วิธีการนี้ทำให้นักเรียนมี
ทักษะใหม่ๆ หลายอย่างที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
ด้วยเหตุผลนี้เอง ครูผู้สอนจึงเริ่มต้นด้วยการพัฒนา
บทเรียนที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะใหม่ๆ อย่างได้ผล มีโปรแกรมแลกเปลีย่ นข้อมูล
ต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งบทเรียนของครูจะมุ่งเน้นให้
คำแนะนำเทคนิ ค ต่ า งๆ หรื อ การวางแผนบทเรี ย น
เทคนิ ค เหล่ า นี ้ เป็ น วิ ธ ี พ ยายามสร้ า งนั ก เรี ย น
ให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรูเ้ อง โดยครูให้การสนับสนุน
ตามแนววิธกี ารเรียนการสอน ทีเ่ รียกว่า constructivist
(การสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ) นั ก เรี ย นสามารถสร้ า ง
ความรู้ได้เอง ครูสร้างแผนการสอน หรือโครงงานเพื่อ
สนับสนุนการสืบเสาะหาความรูต้ า่ งๆ เช่น ในห้องปฏิบตั ิ

http://www.techlearning.com/db_area/archives/WCE/archives/jackeane.htm (16 August 2002)
http://www.eschoolnews.com ( 1 August 2002)
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ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ โ ดยประเมิ น จากผลงานของ
นักเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น จาก portfolio หรือจาก
บทความทีน่ กั เรียนรวบรวมมาจากการสืบค้น นอกจากนี้
ก็ใช้วธิ กี ารทดสอบเรือ่ งทีค่ น้ คว้ามา ซึง่ ทัง้ หมดนัน้ ก็เน้น
การวัดทั้งทางด้านทักษะ การคิด การอ่าน การเขียน
และการวิเคราะห์เชิงตรรกะ
ในขั้นตอนการเตรียมการสอนก็เน้นให้มีการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละชั่วโมง ครูก็จะเน้นให้นักเรียน
รู้จักคิดร่างงานก่อนด้วยมือ และหาข้อมูลที่เหมาะสม
ที่จำเป็นสำหรับผลงานเพื่อพัฒนางานไปสู่ความสำเร็จ
ในบางครัง้ ก็จดั ให้มกี ารไปเยีย่ มชมห้องสมุดของโรงเรียน
ต่างๆ หลังโรงเรียนเลิกเพือ่ หาข้อมูลเกีย่ วกับในบทเรียน
และ World Wide Web ก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ครูใช้
วางแผนการสอนและโครงการออนไลน์ที่ครูสามารถจะ
ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้า
บทเรี ย นต่ า งๆ ก็ อ าจทำเป็ น บทเรี ย นออนไลน์ แ ละ
ลักษณะงานทีม่ อบหมายให้นกั เรียนทำก็คอื การให้นกั เรียน
รูจ้ กั วิจยั ค้นคว้า แต่ไม่ใช่คดั ลอกเอาข้อมูลบนเว็บต่างๆ
มาเรียงต่อกันเป็นรายงาน รายงานที่ได้ต้องเป็นสิ่งที่
นักเรียนได้คดิ วิเคราะห์มาแล้ว โดยครูเองก็วางแผนและ
ประชุมแผนกันด้วยวิธีออนไลน์เพื่อปรับสิ่งที่ครูค้นพบ
ในชั้นมาสร้างเป็นฐานความรู้ใหม่โดยยังใช้ความรู้เดิม
ที่ได้จากห้องเรียนอยู่
ข้อมูลที่ได้จากเว็บต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการ
ค้นคว้าของนักเรียนมาก ตัวอย่างเว็บไซต์เช่นจากโลก
การศึกษา Now on ของ Jamie McKenzie's ซึง่ ถือว่า
เป็นข้อมูลที่ดี เพราะช่วยในการสอนของครูและเป็น
ข้อมูลที่ดีสำหรับนักเรียน
การใช้ โ ปรแกรมแลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล ทาง
อินเทอร์เน็ตก็เริ่มมีการใช้กันมาก การใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์ออฟฟิสก็ยังถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เด่น

รูปแบบหนึ่งในวงการศึกษา ซึ่งช่วยให้พิมพ์ความคิด
ต่างๆ ออกมาจากแรงบันดาลใจในการสอน ครูเริ่มต้น
ด้วยการเขียนและพัฒนาแผนการสอน ซึง่ แต่ละสถาบัน
ก็จะแตกต่างกัน และใช้ power point ในการนำเสนอ
และเก็บบันทึกไว้ในรูป CD-ROM เพือ่ เป็นประโยชน์ใน
การสอนในห้ อ งเรี ย นชั ้ น อื ่ น ๆ หรื อ ในครั ้ ง ต่ อ ไป
นอกจากนี้ นักเรียนก็สามารถนำเสนอผลงานจากการ
วิจยั ค้นคว้าของพวกเขาด้วย power point ตามเทคนิค
ของนักเรียน โดยมีครูเป็นผูช้ แ้ี นะให้
นอกจากนี ้ ก ารวางแผนการสอน ยั ง รวมถึ ง
เทคนิคการจัดห้องเรียน การสร้างระบบการสอนพิเศษ
และการแนะนำเกีย่ วกับอาชีพต่างๆ การใช้เทคโนโลยีชว่ ย
ในการศึกษา ช่วยในการทำงานร่วมกันกับผูอ้ น่ื ซึง่ ได้ผล
ดีขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของครูผู้สอน
ก็คือ กระบวนการที่ทำให้นักเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก
สิ่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลออนไลน์ต่างๆ และ
คำแนะนำที่จะให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นแนวทางและ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดไป

เ

ครื่องคอมพิวเตอร์แบบใหม่สวมใส่ได้
ช่วยเหลือคนตาบอด1

สตีฟว์ มูร์ นักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย

http://www.techextreme.com/perl/story/19386.html (12 September 2002)
http://www.newsfactor.com (12 September 2002)
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วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ฟลอริด้าของสหรัฐอเมริกา ได้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบสวมใส่ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ชว่ ย ในการจำ การพูดได้
และการบอกตำแหน่งต่างๆ จากดาวเทียม เพื่อช่วย
เหลือคนตาบอด โดยเป็น "สายตา" ให้คนตาบอดได้
อุปกรณ์นโ้ี ดยใช้โทรศัพท์ Motorola iDEN ซึง่ มีเครือ
ข่ายระบบไร้สาย 802. 11b ทีย่ อมให้มกี ารติดต่อระหว่าง
เครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบสวมใส่ได้กบั เครือข่าย มีการจัด
เก็บฐานข้อมูล โดยการใช้เสียงของคนตาบอดบอก
ตำแหน่งแล้วคลื่นวิทยุก็จะระบุตำแหน่งเป็นเสียงเพื่อ
ให้ ร ู ้ ว ่ า ตำแหน่ ง ปลายทางที ่ จ ะไปถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่
ก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งไว้ในฐานข้อมูล เช่น
ทางเดิน สิง่ ก่อ สร้าง ถนน คน ม้านัง่ และสิง่ กีดขวาง
ซึ่งมูร์บอกว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเผยแพร่จำหน่ายในอีก 2
ปีถัดไป
มูรก์ ล่าวว่า การประดิษฐ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบ
สวมใส่ได้นี้ใช้การผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ ประกอบ
ด้วยฮาร์ดแวร์ของ Xybernat MAV, Trimble DGPS,
ระบบโทรศัพท์ Motorola iDEN บัตรเรืองแสงแบบ
WaveLan, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย, ระบบ
เครือข่าย 60 สถานี สำหรับซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ได้แก่ ระบบ
บันทึกเสียง IBM ViaVice, เขียนคำสัง่ ด้วย Java API
และสือ่ สารด้วย Java API ในการส่งให้ผตู้ อบรับ GPS,
โปรแกรมแสดง แผนที่แสดงพื้นที่การทำงาน ESRI's
ArcView ซึง่ จะมี ระบบข้อมูลภูมศิ าสตร์ (ส่วนใหญ่ใช้ใน
วงการทหาร) ซอฟต์แวร์บางตัวที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่ Java
API และระบบ การจัดการฐานข้อมูล 8 ฐานด้วย Oracle
แรงจูงใจในการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วย
คนตาบอดนีม้ าจากพ่อของมูรท์ ต่ี าบอด เขาจึงได้พยายาม
หาวิธกี ารต่างๆ มา มูรไ์ ด้ทดสอบโดยให้พอ่ เขาบอกข้อมูล
กั บ ระบบเพื ่ อ ทดสอบ ซึ ่ ง รวมถึ ง การติ ด ต่ อ ด้ ว ย
การสนทนาหลายรูปแบบ การใช้คำสั่งและการตอบ

สนองกลับ การสร้างปฏิสมั พันธ์ตา่ งๆโดยทำคอมพิวเตอร์
ให้มีรู้สึกเช่นคนนั้นค่อนข้างยาก จึงเป็นงานที่ต้องตั้งใจ
ทำจริงๆ และต้องอดทนมาก สิ่งที่สำคัญก็คือความ
แม่ น ยำในตำแหน่ ง ที ่ ต ้ อ งการจะไป ซึ ่ ง กำลั ง อยู ่ ใ น
ช่วงการออกแบบ
โครงการนี ้ ก ็ ไ ด้ ร ั บ การช่ ว ยเหลื อ จาก
มหาวิทยาลัยฟลอริดา จาก Sumi Helal ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
วิศวกรรม คอมพิวเตอร์และกลุ่มนักเรียนวิศวกรรม
ซึง่ นับเป็นประโยชน์มากในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
คิดค้นสิง่ ประดิษฐ์เพือ่ ช่วยเหลือผูท้ ไ่ี ร้โอกาสในการมองเห็น

ข่าวอบรม ประชุม/สัมมนา

ก

ารใช้สื่อประกอบการสอน1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะจัดการสัมมนา
วิชาการเกี่ยวกับการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
ซึง่ งานนีเ้ หมาะสำหรับครู นักวิชาการ และผูส้ นใจทัว่ ไป
ในการพัฒนาด้านการสอนเทคนิคการใช้สื่อประกอบ
การสอน โดยจะจัดในวันศุกร์ท่ี 10 มกราคม 2546 ณ
ห้อง 3-2 ชัน้ 3 อาคารสำนักอธิการบดี 2 เวลา 13.30
น.-16.30น.
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
10120 โทร.0-2954-7300-29 โทรสาร. 0-2954-9605
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อ 538, 560 , 161 หรือ 160
โทรสาร 580-0068 E-mail : dpumsg@dpu.ac.th

http://www.dpu.ac.th (12 September 2002)

1

76

ปีท่ี 31 ฉบับที่ 121 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2545

ก

ก

ารประชุมนานาชาติ ครัง้ ที่ 4 ในการใช้ ICT
เพื่อการศึกษา1

Aalborg Congress &
Culture Centre ได้ จ ั ด การ
ประชุมการใช้ ICT ในการศึกษา
ในระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2546 ณ เมืองอัลบอร์ก
ประเทศเดนมาร์ก การประชุมจะมุ่งเน้นประเด็นสำคัญ
คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ การ
ศึกษาจึงเหมาะสำหรับผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักวิชาการ
และผู ้ ท ี ่ ส นใจในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
ผูส้ นใจติดต่อได้ท่ี Europa plads 4 ,DK 9000 Anaborg โทร.+45 9935 5555 akkc@akkc.dc
ticket office โทร. +45 9935 5566
หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับ การประชุมได้ที่ http://
www.akkc.dk

ารประชุมและแลกเปลี่ยนการสื่อสาร
การเรียนรู้2

มหาวิทยาลัย Adelaide ประเทศออสเตรเลีย
จะจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนการสื่อสารการเรียนรู้
ระหว่างวันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2546 ณ Adelaide
ออสเตรเลียใต้ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
ครัง้ นี้ เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ขยายผลการศึกษา การแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้
การแก้ปัญหาทางการศึกษา ซึ่งรูปแบบการประชุมมีทั้ง
การบรรยาย และปฏิบตั งิ าน นอกจากนีย้ งั มีการแสดง
นิ ท รรศการต่ า งๆ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื ่ อ
การศึกษาและข้อมูลต่างๆ ที่สามารถนำไปขยายผล
ทางการศึกษาต่อไปได้
ผู้สนใจติดต่อคุณ Scott D. Snyder GM,
Information Technology Services, The University of Adelaide SA 5005 Australia โทร : 61-88303-5716 โทรสาร : 61-8-8303-4400 หรือ คุณ
Plevin and Associates (Organiser) P.O. Box 54,
Burnside SA 5066 Australia โทร : 61-8-8379
8222 โทรสาร : 61-8-8379-8177

“

ดอกไม้บางชนิด ทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลาย เช่น ดอกดาวเรือง นอกจากจะมีสสี วยสดแล้ว ยังมีสารทีใ่ ห้ประโยชน์แก่
มนุษย์หลายชนิด
H. Goel นักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดีย พบว่าในดอกดาวเรืองมีสาร erythrosin-B และ alpha -tetheophene
ซึง่ มีประสิทธิภาพสูง ในการฆ่าลูกน้ำยุงก้นปล้อง ซึง่ เป็นพาหนะของเชือ้ มาลาเรีย และไข้สมองอักเสบ สารนีจ้ ะออกฤทธิไ์ ด้ดี
เมือ่ ถูกแสงแดด และสามารถฆ่าลูกน้ำยุงได้ภายใน 4 วัน ทัง้ เป็นสารทีม่ คี วามปลอดภัยต่อสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน. (2543). วิทยาการแห่งอารยะ เล่ม 2. กรุงเทพ : คอมมานด์-อ๊อฟชั่น-ชิพ.

”
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2
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