




I  ↔ Information : ລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວສານ

  C ↔ Communication : ການສື່ສານ

T ↔ Technology : ເທັກໂນໂລຊີຄືຄອມພີວເຕີ



ICT  ໝາຍເຖີງ ເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມນູຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ

        ຊື່ງຄວບຄຸມການນໍາເທັກໂນໂລຊີດີຈ ີຕອນຕະຫລອດ
ເຄື່ອງມືສື່ສານ ແລະ ເຄື່ອຂ່າຍຄອມພີວເຕີ  ມາໃຊ ້ໃນການ
ເຂົ້າເຖີງ...ການຈັດການ...ບູລະນະການ...ປະເມີນຜົນ 
ແລະ ສ້າງຂ້ໍມນູ



ຜູ້ຮຽນ, ບຸກຄະລະກອນທາງການສຶກສາ ແລະ ປະຊາ 
ຊົນ ໃຊ ້ປະໂຫຍດຈາກ ICT ໃນການເຂົ້າເຖີງ ບ ໍລິການ
ທາງການສຶກສາໄດ ້ເຕັມສ່ວນ ຢ່າງມີປະສິດທິ ພາບ ມີ
ຄວາມຮູ້ທາງດ ້ານ ICT ຕາມມາດຕະຖານ



F ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມນູທາງອິນເຕີເນັດ
F ການນໍາຂໍ້ມນູຈາກອິນເຕີເນັດມານໍາໃຊ ້
F ການສ ້າງແຫຼ່ງຂໍ້ມນູດ ້ວຍຕົນເອງ
F ການສ ້າງຜົນງານເພື່ອການຮຽນຮູ້



1.  ກໍານົດຄົນນະໂຍບາຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການປະຈຸບັນດ ້ານ 
ICT
2.  ຈັດການຫຼັກສູດ, ການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ
ຄວາມຕ ້ອງການທາງດ ້ານ ICT
3.  ຜູ້ບລໍິການມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ແລະ ມີການພັດທະນາບຸກຄະລະກອນ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
4.  ສະນັບສະໜນູ ບຸກຄະລະກອນທາງການສຶກສາໄດ ້ມີໂອກາດເຂົ້າເຖີງ
ການໃຊ ້ງານ ICT ຢ່າງທົ່ວເຖີງ
5.  ປັບບົດບາດ, ທັດສະນະ ແລະ ວິທີການສອນຂອງຄຝຶູກ



1. ຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງຜູ້ຮຽນກັບຜູ້ຮຽນ  ຜູ້ຮຽນກັບຜູ້ສອນ
2. ການຕິດຕໍ່ກ ັບແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ ທັງໃນ ແລະນອກ ເພື່ອສ ້າງ
ສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ເຊື່ອມເຂົ້າກັບຊຸມຊົນ ມີການແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້
3. ການຈັດການຮຽນຮູ້ໂດຍຍືດຜູ້ຮຽນສາໍຄັນ
4. ການຈັດບັນຫາເລື່ອງຂອບເຂດ, ສະຖານທີ ່ແລະ ເວລາ
5. ການນໍາກາຍະພາບຂອງ ICT ມາຊ່ວຍເສີມຂະບວນການຮຽນຮູ້



1. ຜູ້ຮຽນ: ຈະຕ ້ອງມີທັກສະພື້ນຖານໃນການນໍາໃຊ ້ ICT ເພື່ອການຮຽນຮູ້

2. ຫຼັກສູດ: ຈະຕ ້ອງມີການນໍາໃຊ ້ICT ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາການຮຽນໂດຍ
ສົ່ງເສີມໃຫ ້ຜູ້ຮຽນເກີດການຕິດ ແລະ ການສ ້າງຄວາມຮູ້
3. ຜູ້ສອນ/ຜູ້ບລໍິຫານ: ຈະຕ ້ອງມີທັກສະພື້ນຖານ ແລະ ສາມາດນໍາ ICT
ໄປປະຍຸກໃຊ ້ໃນກິດຈະກໍາການຮຽນ
4. ເທັກໂນໂລຊ:ີ ເລືອກໃຊ ້ເທັກໂນໂລຊີໄດ ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມ

ກັບຜູ້ຮຽນ 



ການປັບປຸງ  ໝາຍເຖີງ ຄວາມຄິດ ການປະຕິບັດສີ່ງໃໝ່ ທີ່ຍັງບໍ່
ເຄີຍມີໃຊ ້ມາກ່ອນ ຫຼື ເປັນການພັດທະນາດັດແປງມາຈາກເຄື່ອງ
ເກົ່າ ທີ່ມີຢູ່ແລ ້ວໃຫ ້ທັນສະໄໝ ແລະ ໃຊ ້ໄດ ້ຜົນດີຍີງຂື້ນ ເມື່ອນໍາ
ສີ່ງປະດິດໃຊ ້ຈະຊ່ວຍໃຫ ້ການທາໍງານນັ້ນໄດ ້ຮັບຜົນດີ  ມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງກ່ວາເດີມ  ທັງຊ່ວຍປະຫຍັດ
ເວລາ ແລະ ແຮງງານໄດ ້ອີກດ ້ວຍ



ການປັບປຸງທາງດ ້ານການສຶກສາ (Educational Innovation ) 
ໝາຍເຖີງການປັບປຸງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ ້ການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນ-
ການສອນ ມີປະສິດທິພາບດີຍີ່ງຂື້ນ ຜູ້ຮຽນສາມາດເກີດການຮຽນຮູ້
ຢ່າງວ່ອງໄວ  ມີປະສິດທິຜົນສູງກ່ວາເດີມ ເກີດແຮງຈ ູງໃຈ ແລະ ປະຫ

ຍັດເວລາໃນການຮຽນ 



ເປັນການພັດທະນາ ຫືຼ ການປະຍຸກ  ລະບົບເທັກນິກ ຫືຼ 
ອຸປະກອນ ໃຫ ້ສາມາດນາໍມາໃຊ ້ໃນສະຖານະການໄດຢ່້າງ  
ເໝາະສົມ ເພື່ອສ ້າງເສີມຂະບວນການຮຽນຮູ້ຂອງຄົນໃຫ ້ດີ

ຍີ່ງຂື້ນ



ສີ່ງທີ່ຄວນສຶກສາ

• ຜູ້ຮຽນ
 ມີທັກສະພື້ນຖານໃນການໃຊ ້ICT ພຽງໃດ

• ຫຼັກສູດ
 ມີການນໍາ ICT  ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ ສົ່ງ 

ເສີມ ໃກ ້ເກີດການຄິດ ແລະ ສ້າງອົງການຄວາມຮູ້ດ ້ວຍຕົນເອງຫືຼ 
ບ່ໍ



ສີ່ງທີ່ຄວນສຶກສາ

• ຄູສອນ
 ຕ ້ອງມີທັກສະພື້ນຖານ ແລະ ສາມາດນໍາ ICT ໄປປະຍຸກໃຊ ້

ໃນການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນລະດັບໃດໜຶ່ງ

• ເທັກໂນໂລຊີ
ເທັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບຜູ້ຮຽນ ຫຼືບໍ່



• ໃຊ.້..ອິນເຕີເນັດໃນການພັດທະນາການຈັດການຮຽນຮູ້ໃຫ ້ຫລາຍ
ກ່ວາເກົ່າ

• ໃຊ.້..ຄອມພີວເຕີເປັນເຄື່ອງມືໃນການຈັດການຮຽນຮູ້ ຫຼື ໃຫ ້ຂໍ້
ມນູນັກຮຽນ ໂດຍຍຶດຫລັກຂອງຄວາມແຕກຕ່າງ

• ໃຊ ້ຄອມພີວເຕີໃນການຄົ້ນຄ ້ວາຂໍ້ມນູ ເລີກເຊີງທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ
ຕໍ່ການຈັດກິດຈະກໍາທາງດ ້ານຕ່າງໆ



• ສົ່ງເສີມໃຫ ້ນັກຮຽນເຮັດວຽກງານຄົ້ນຄ ້ວາຂໍ້ມນູດ ້ວຍຕົນເອງ
• ສົ່ງເສີມໃຫ ້ນັກຮຽນໃຊ ້ຄອມພີວເຕີສ ້າງຜົນງານ



• ເພື່ອການສືບຄົ້ນຫາ (Search)
• ເພື່ອການສໍາຫຼວດ (Explore)
• ເພື່ອການວິເຄາະ (Analysis)
• ເພື່ອການແລກປ່ຽນຂ້ໍມນູ  (Exchange)
• ເພື່ອການນໍາສະເໜີຂ້ໍມນູ (Presentation 
Information)



ICT

ເຂົ້າເຖີງ ຈັດການ

ບູລະນະ

ປະເມີນຜົນ

ສ ້າງວຽກງານ



n ຄວາມຮູ້ (Knowledge)
 →ການໃຊ ້ ICT ເພື່ອການຮຽນຮູ້

n ຜົນການປະຕິບັດງານ (Performance)
 → ໃຊ ້ ICT  ໃນການຮຽນຮູ້

 → ໃຊ ້ ICT  ໃນການສ ້າງສັນຜົນງານ

 → ໃຊ ້E-Mail
→ ເຜີຍແພ່ວຽກງານວິຊາການທາງ web site 



n ຕົວຊີ້ວັດ (Indicator)
 → ຄຕູ ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ ້ ICT ໃນການຈັດການ

ຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ

 → ຜູ້ຮຽນມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ ້ ICT  ໃນການຮຽນ
ຮູ້

 → ມີການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການໃຊ ້ ICT ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

 




