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Drageo-

metry
สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เรื่องรูปทรงเรขาคณิต
ลักษณะผลงาน
โปรแกรมสื่อการเรียนรู้ Interactive บทเรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิต
ระดับชัน
้ ประถมศึกษาตอนปลาย เนือ
้ หาประกอบด้วย 4 บทเรียน คือ
รูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และรูปทรงเรขาคณิต พร้อมกับ
บททดสอบก่อน-หลังเรียน ที่มีความยากง่ายให้เลือก 2 ระดับ และเลือกเมนู
เรียนรู้ได้ 2 ภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ PC
แท็บเล็ท และสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

ชมคลิปแนะนำ�ผลงาน

ผู้พัฒนา

นางสาวธนาภรณ์ สิทธิกรเมธากุล (โบว์) ชั้น ม.6
นางสาวณาฌา หิรัญญการ (ปังจัง) ชั้น ม.5
นางสาวผการัตน์ คงไพสันต์ (กุง) ชั้น ม.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
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เจาะลึกถึงผู้ใช้
พี่เขาสอนให้เอาข้อมูลมาจากผู้ใช้เป็นหลักค่ะ
เราก็เลยเอาไปให้น้องลองเล่นก่อน ว่าเข้าใจไหม
กดไปแล้วเป็นอย่างไร ถามความคิดเห็นน้องๆ
แล้วกลับมาพัฒนาต่อ”

ย่อยให้ง่าย แล้วใส่ความสนุก
Drageometry มีจดุ เริม่ ต้นมาจากความรู้สกึ ของโบว์และเพือ่ น ว่าตำ�ราเรขาคณิตนัน้
ยากแก่การทำ�ความเข้าใจ ซึ่งคงจะถ้าเปลี่ยนการเรียนรู้จากตำ�ราเรียน มาเรียนรู้ด้วยภาพ
และเสียง จากการ์ตูน Animation คงดึงดูดความน่าสนใจและสนุกกับการเรียนไม่น้อย
“ในหนังสือใช้ศพั ท์วชิ าการเกินไป สีเ่ หลีย่ มจะประกอบด้วยเหลีย่ มสีด่ า้ น ประกอบด้วย
มุม 90 องศา ซึง่ น่าเบือ่ (หัวเราะ) แล้วรูปสามมิตใิ นเล่มก็จะดูยาก มองแล้วก็ยงั ดูไม่ออกอยูด่ ”ี
โบว์เล่า
เพื่อยืนยันความรู้สึก โบว์และเพื่อนจึงบุกไปถึงห้องเรียนของน้องๆ ชั้น ป.4 - ป.6
หาคำ�ตอบว่าบทเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ งใดทีย่ ากและเป็นปัญหาสำ�หรับน้อง ซึง่ คำ�ตอบ
ส่วนใหญ่ที่ได้คือ “เรื่องเรขาคณิต” ไม่ผิดคาดจากที่โบว์คิดไว้ แล้วนำ�ข้อมูลที่ได้มาพัฒนา
เป็นโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ และส่งประกวดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017) ซึ่งโบว์และเพื่อนสามารถคว้ารางวัลที่ 3 ประเภท
โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนักเรียนมาครอง แต่เพราะผลงาน ณ ขณะนั้น
ยังไม่สมบูรณ์มากนัก จึงได้นำ�ผลงานมาต่อยอดกับโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 5
พร้อมมีการเปลี่ยนแปลงทีมงาน โดยได้ ‘ปังจัง’ กับ ’กุง’ มาสมทบทีมกับ ‘โบว์’ แทนเพื่อน
ที่ไม่พร้อมไปต่อ
“เนื้อหายังไม่สมบูรณ์ พวกแบบฝึกหัดก็ยังมีไม่มาก จึงเพิ่มแบบฝึกหัดแล้วก็ปรับให้
โปรแกรมเสถียรมากยิ่งขึ้น และตอนแรกมีแค่เวอร์ชันภาษาอังกฤษ แต่หลังจากเข้าโครงการ
ต่อกล้าฯ ก็ทำ�ภาษาไทยด้วย แล้วก็เพิ่มคำ�ศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์พร้อมคำ�อธิบาย
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจค่ะ” โบว์อธิบายขอบเขตการปรับแก้ผลงาน

ด้วยตัวโปรแกรมยังมีรายละเอียดเนื้อหาในบทเรียนที่ไม่สมบูรณ์
รวมไปถึงเมื่อนำ�ไป ทดสอบใช้งานกับน้องๆ กลุ่มเป้าหมายแล้ว ผู้ใช้ก็
แสดงอาการทีไ่ ม่รวู้ า่ จะคลิกปุม่ ไหน ใช้งานอย่างไรออกมาให้เห็น ซึง่ ก็ได้
ทีมโคชที่คอยช่วยชี้แนะให้ทั้งสามเห็นจุดที่ต้องปรับปรุงชัดเจนขึ้น
“ได้คำ�แนะนำ�จากพี่โคชค่ะว่าเพิ่มเติมส่วนไหนดี หรือบางรูปแบบ
อย่างเช่นวิธีการคลิกปุ่ม การวางตำ�แหน่งปุ่มหรือเนื้อหาก็ต้องปรับ โดย
ดูจากประสบการณ์ผใู้ ช้วา่ ปุม่ เล็กไปไหม หรือมันควรจะไปอยูต่ รงไหนค่ะ”
โบว์เล่า
“พี่เขาสอนให้เอาข้อมูลมาจากผู้ใช้เป็นหลักค่ะ เราก็เลยเอาไปให้
น้องลองเล่นก่อน ว่าเข้าใจไหม กดไปแล้วเป็นอย่างไร ถามความคิดเห็น
น้องๆ แล้วกลับมาพัฒนาต่อ” กุงเล่าถึงการลงไปทดสอบผลงานตาม
คำ�แนะนำ�ของทีมโคชกับผูใ้ ช้มากมาย ทัง้ กับรุน่ น้องชัน้ ป.4 - ป.5 โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ น้องๆ ชัน้ ป.5 โรงเรียนวัดราชผาติการาม
ตอนทีโ่ รงเรียนมีจดั กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน และน้องชั้น ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
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ตอนแรกยังไม่รู้ว่า
อยากเรียนต่ออะไร
แต่พอได้มาทำ�งานนี้
เขียนโค้ดได้ เราก็รู้สึก
ดีใจว่าทำ�ได้ เลยอยาก
ทำ�งานแบบนี้ต่อไป
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จากการนำ � ไปทดสอบกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายมากมาย
พวกเธอก็ได้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตัวเองลึกซึ้งขึ้น
“ส่ ว นใหญ่ เ ด็ ก ผู้ ช ายจะไม่ ค่ อ ยยุ่ ง กั บ สี สั น เท่ า ไหร่
จะสนใจกับเนื้อหา ความสนุกของการเส่น ส่วนเด็กผู้หญิง
จะสนในเรื่องสีสัน ก็ได้ feedback คนละมุม” ปังจังเล่าถึง
ผลการนำ�โปรแกรมไปทดลองใช้งาน
สั่นคลอนได้ แต่อย่าล้ม
กล่าวได้ว่า Drageometry คือโปรเจกต์ใหญ่ชิ้นแรกที่
ทีมต้องรับผิดชอบเต็มตัว ซึ่งเมื่อบวกกับการเรียนที่ทิ้งไม่ได้
และภาระมากมายที่รัดตัว ก็ทำ�ให้หลายครั้งที่ทีมรู้สึกเหนื่อย
จนท้อ
“เพราะงานมันหนักมากขึน้ เรือ่ ยๆ ค่ะ หนูเองก็อยู่ ม.6
ต้องเตรียมตัวอะไรหลายอย่าง รู้สึกว่าเมื่อไหร่งานมันจะจบ
สักที (หัวเราะ) แต่กเ็ ป็นหน้าทีห่ นึง่ ทีเ่ ราตัดสินใจมาแล้ว เราก็
ต้องทำ�ให้มันสำ�เร็จ” โบว์กล่าวด้วยรอยยิ้ม
“รู้สึกสั่นคลอดนิดนึง (หัวเราะ) เพราะว่าไม่ง่ายอย่าง
ที่คิด ถ้าทำ�ไม่ได้แล้วเราจะทำ�อย่างไร แต่ก็คิดว่าในอนาคต

ถ้าเราเรียนมหาวิทยาลัยมันจะยากกว่านี้อีก เพราะฉะนั้นเราต้องไปต่อ” กุงเสริม
และหลังจากรวมใจสู้กันมานาน ถึงวันนี้แม้ Drageometry จะยังมีจุดที่ต้อง
พัฒนาเพิ่มเติม แต่ทีมก็ได้ปล่อยผลงานออกสู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อย ทั้งทาง
play store และ app store รวมถึงเวอร์ชัน PC ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทางเพจ
Facebook ชื่อเดียวกับผลงาน และในอนาคตทัง้ สามหวังว่าโปรแกรมนีจ้ ะถูกนำ�ไป
ใช้ในห้องเรียนต่อไป
และมากกว่าการก้าวข้ามความยากลำ�บากด้วยความอุตสาหะ ก็คือการที่
พวกเธอได้เรียนรู้และเพิ่มขีดศักยภาพของตนเองไปอีกขั้น
“ตอนแรกยังไม่รู้ว่าอยากเรียนต่ออะไร แต่พอได้มาทำ�งานนี้ เขียนโค้ดได้
เราก็รู้สึกดีใจว่าทำ�ได้ เขียนออกมาแล้วเล่นได้ (หัวเราะ) ไม่มีปัญหา เลยรู้สึกว่า
อยากทำ�งานแบบนี้ต่อไปค่ะ” กุงกล่าว
“มีความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ มีการเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยเอาแต่รับคำ�สั่ง
กลายมาเป็นคนตัดสินใจ แล้วก็แบ่งเวลาได้ดขี น้ึ รูจ้ กั เรียงลำ�ดับความสำ�คัญของงาน
จากที่เมื่อก่อนนั้นงานไหนก็สำ�คัญไปหมด ทำ�มั่วๆ ไป แล้วก็ทำ�ได้ไม่ดีสักงาน”
ปังจังหัวเราะท้ายประโยค
“ทุกคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะ โดยเฉพาะเราต้องเป็นตัวอย่างให้
น้องๆ ด้วย แต่ท�ำ งานร่วมกันมาก็เห็นการเปลีย่ นแปลง จากทีห่ นูตอ้ งเป็นคนบอก
ไอเดียว่างานนีม้ โี ครงสร้างแบบนี้ เมือ่ ก่อนน้องจะบอกว่ายาก แต่หลังๆ น้องเก่งขึน้
และทำ�งานได้ดีขึ้น มีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น ทุกคนเติบโตขึ้นจากงานนี้ค่ะ”
โบว์กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มแจ่มใส

รายละเอียดผลงานเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลด
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