
รายงานนิเทศ ติดตาม 
โครงการแท็บเล็ต พีซี เพื่อการศึกษาไทย ปีที่ 1 

 

 
 

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ด าเนินการนิเทศ 

 



 

รายงานการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามโครงการแท็บเล็ต  

พีซ ีเพื่อการศึกษาไทย ปีที่ 1  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2 

 

 

 

 



 

ค าช้ีแจง 
 

   รายงานการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ในครั้งนี้ จัดท าขึ้นตามนโยบายและหนังสือ
สั่งการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04276 /ว6 ลงวันที่ 23  สิงหาคม 2556 
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ด าเนินงานตาม
แนวนโยบายดังกล่าว ตามสภาพบริบทของทรัพยากรที่พ่ึงมี และมีผลการนิเทศ ติดตาม ดังรายงาน 
เล่มนี้          

   กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หวังอย่างยิ่งรายงานเล่มนี้  
คงก่อเกิดประโยชน์ต่อ หน่วยงาน องค์กรและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีทางการศึกษาของไทย  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าว ส าเร็จเสร็จสิ้น บรรลวุัตถุประสงของการจัด
การศึกษาของไทย ต่อไป 

 

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.อด.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 
               หน้า 
 
สารบัญ              ก 
สารบัญตาราง            ค 
สารบัญภาพ             ง 
บทท่ี 1  บทน า            
    มูลเหตุที่มาของการนิเทศ           1 
  ขอบข่ายของการนิเทศ          3 
  ค าจ ากัดความ           3    
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         4 
บทที่ 2  วิธีด าเนินการ           
  วัตถุประสงค์           5 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง           6 
  นวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย         7    
  การเก็บรวบรวมข้อมูล            11  
  การวิเคราะห์ข้อมูล           12  
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์          12   
  เกณฑ์ในการวิเคราะห์          12  
บทที่ 3 ผลการนิเทศ            
  ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา        13 
 ผู้บริหารโรงเรียน              15 
  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         26 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         44 
  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        58 
  ศึกษานิเทศก์           71 
บทที่ 4 สรุปและอภิปรายผล           
  วัตถุประสงค์            76  
  วิธีด าเนินการ           76 
 



ข 

สารบัญ 

 
               หน้า 
 
  สรุปผล            78 
     อภิปรายผล           85 
  ข้อเสนอแนะ           86 
บรรณานุกรม              88  
ภาคผนวก             89 
  

 

 

            
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สารบัญตาราง 

               หน้า 
 
ตารางที่ 1   แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย          7 
ตารางที่ 2   ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 8 
ตารางที่ 3   ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ส าหรับครูผู้สอน ชั้น ป.1     9 
ตารางที่ 4   แสดงเป้าหมายการเก็บรวบรวมข้อมูลและเก็บรวบรวมได้        11 
ตารางที่ 5   แสดงจ านวนผู้บริหารโรงเรียนที่ตอบเครื่องมือนิเทศแยกเป็นรายอ าเภอ         15   
ตารางที่ 6   แสดงผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน        16 
ตารางที่ 7   แสดงผลการปฏิบัติงานด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้  
               ของผู้บริหารโรงเรียน            18 
ตารางที่ 8  แสดงผลการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมของผู้บริหารโรงเรียน       19  
ตารางที่ 9  แสดงผลการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียน       20 
ตารางที่ 10 แสดงจ านวนครูผู้สอน ชั้น ป.1 ที่ตอบเครื่องมือนิเทศแยกเป็นรายอ าเภอ      26 
ตารางที่ 11 แสดงจ านวนครูผู้สอน ชั้น ป.1 ที่ตอบเครื่องมือนิเทศแยกเป็นรายกลุ่มสาระ     26 
ตารางที่ 12 แสดงผลการปฏิบัติงานด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้  
       ของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         27 
ตารางที่ 13 แสดงผลการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมของครูผู้สอน ชั้น ป. 1        28 
ตารางที่ 14 แสดงผลการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน ชั้น ป.1     30 
ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน ชั้น ป.1 ที่ให้ข้อมูล        44 
ตารางที่ 16 แสดงการชอบการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์พกพา ของนักเรียน ชั้น ป.1       47 
ตารางที่ 17 รายชื่อครูอบรมตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 รุ่นที่ 5      93 
ตารางที่ 18 รายชื่อครูอบรมตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 รุ่นที่ 6       97  
ตารางที่ 19 รายชื่อครูอบรมตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 รุ่นที่ 7     101 
 
 
 

 

 

 



 

 สารบัญภาพ 

               หน้า 
 
ภาพที่ 1  แท็บเล็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง          7 
ภาพที่ 2  หน้าตาระบบปฏิบัติการแอนดรอยท์ บนจอแท็บเล็ต        7 
ภาพที่ 3  หน้าตาบทเรียนบนแท็บเล็ต           8 
ภาพที่ 4  ปกแผนการสอน 200 วัน    แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย   
ภาพที่ 5  การนิเทศโครงการแท็บเล็ต พีซี ปีที่ 1  (1)      126 
ภาพที่ 6  การนิเทศโครงการแท็บเล็ต พีซี ปีที่ 1  (2)      127 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 1  
บทน า 

 
มูลเหตุทีม่ีของการนิเทศ 

      ด้วยรัฐบาลชุดปัจจุบัน (2556) อันมีนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  เป็นนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 ซึ่งมีนโยบายเร่งด่วน ข้อ 1.15 ระบุถึง 
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองด าเนินการ ในโรงเรียนน าร่อง  
ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสม 
ตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐาน 
การให้บริการในสถานศึกษาที่ก าหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในส่วนของนโยบายเศรษฐกิจ ข้อ 3.6 นโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 3.6.1 ได้กล่าวถึง การพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเร่งพัฒนา
โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุม  ทั่วถึง  เพียงพอ  มีคุณภาพ  ด้วยราคาที่เหมาะสม  และ 
การแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยลดความเหลื่อมล้ าระหว่างสังคมเมืองและชนบท สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและ
ข่าวสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  นอกจากนี้ ข้อ 4 
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา ข้อ 4.1 นโยบายด้านการศึกษา ข้อ 4.1.5  
ได้ระบุถึง การเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช้
เครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพ่ือเป็นกลไกลในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนร็ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบ  
“ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียน 
ทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา (http://www.cabinet.thaigov.go.th 
/bb_main31.htm)   
   จะเห็นได้ว่านโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการน าสื่อคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ มาใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  โดยรัฐได้
สนับสนุนในด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 รัฐบาลได้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ในปีงบประมาณ 2556 รัฐบาล จะจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ทุกสังกัดเช่นกัน  
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   จากแนวนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว ประกอบกับความเจริญก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและยิ่งยวด เนื่องจากการแข่งขันทางด้านการตลาดของบริษัทผู้ผลิต ทึ่เป็นไป
ค่อนข้างสมบูรณ์ ผลประโยชน์จึงตกกับผู้บริโภค ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก จึงท าให้ผู้คนส่วนมาก
ของประเทศ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ค่อนข้างง่าย และมีแนวโน้มที่จะแพร่หลาย และพัฒนา
ไปอีกมาก  ซึ่งในส่วนของการศึกษาก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปด้วยเช่นกัน   
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานในระดับกรม ที่มีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเป็นงานหลัก เป็นหน่วยงานที่มีปริมาณ
งานในเชิงปริมาณขนาดใหญ่มากๆ  และเป็นหน่วยงานหลักในการแจกจ่ายแท็บเล็ต ไปยังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือแจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั้งในสังกัด และนอกสังกัด ทั่วประเทศ เพ่ือให้โรงเรียน
น าไปแจกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในแต่ละโรงเรียนต่อไป  นอกจากการแจกจ่ายแท็บเล็ตให้กับ
นักเรียนแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีหนังสือสั่งการ ที่ ศธ  04276/ว6 ลงวันที่ 
23 สิงหาคม  2555 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทย (ในภาคผนวก)  โดยมีเครื่องมือนิเทศ 
ติดตาม จ านวน 6 ฉบับ ฉบับที่ 1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ตอบ ฉบับที่ 2 ผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้ตอบ 
ฉบับที่ 3 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นผู้ตอบ  ฉบับที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 เป็นผู้ตอบ ฉบับที่ 5 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นผู้ตอบ และฉบับที่ 6 ศึกษานิเทศก์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ตอบ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ได้มอบหมายให้กลุ่มเทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา (ITE) เป็นผู้ด าเนินการตามโครงการ และได้รับการจัดสรรแท็บเล็ต รุ่นแรก  
เมื่อปลายเดือนกันยายน และรุ่นต่อๆ ไป ในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ได้ทยอยแจกจ่ายแท็บเล็ตไปยังโรงเรียนในสังกัด เป็นระยะๆ จนในเดือนพฤศจิกายน 2555 ทุกโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้รับแท็บเล็ต และได้แจกนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามบัญชีรายชื่อครบทุกคน เดือนธันวาคม 2555 ทุกห้องเรียนได้ใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อ
เสริมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูทุกคนสามารถใช้แท็บเล็ตในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้  เมื่อคุณครูชั้นประถมศึกษาปีทึ่ 1 ได้ใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนรู้ไป 
ประมาณ 1 เดือน กลุ่มงานสนับสนุนและการให้บริการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา และกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และท าการนิเทศการใช้แท็บเล็ตของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปพร้อมกัน  
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ขอบข่ายของการนิเทศ 
 
       กลุ่มเป้าหมาย 
           การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือ
การศึกษาไทย ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย 
อยู่ 6 กลุ่ม ได้แก่  ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และศึกษานิเทศก์  
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
        ผลการด าเนินงาน 
   1. ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ เพ่ือน า
นโยบายการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา สู่การปฏิบัติ  ได้แก่ ด้านการท าความเข้าใจนโยบาย ด้านการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพ  ด้านการสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียน
ในเรื่องต่างๆ ด้านการนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน ผลการปฏิบัติให้ได้ผลดี (Best 
Practice)     
   2. ผู้บริหารโรงเรียน  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  การบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์
พกพา ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการนิเทศเตรียมความ
พร้อมในการจัดการเรียนรู้  ด้านสภาพแวดล้อม  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  
   3. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์พกพา ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้แก่ ด้านเตรียมความพร้อมในการจัด 
การเรียนรู้  ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการปฏิบัติให้ได้ผลดี (Best Practice) 
   4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสอบทัศนคติ เจตนคติ ในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือ
การเรียนรู้ 
   5. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสอบทัศนคติ เจตนคติ เกี่ยวนโยบายของรัฐบาล
ในการในการน าคอมพิวเตอร์พกพามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่บุตรหลาน 
    6. ศึกษานิเทศก์ ตรวจสอบการบริหารจัดการเพ่ือน านโยบายการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
ที่เก่ียวกับการนิเทศการศึกษา ได้แก่  ด้านการด าเนินงานของโรงเรียน  ด้านการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  
ค าจ ากัดความ 
          แท็บเล็ต (Tablet)  หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถพกพาได้และใช้หน้าจอ
สัมผัสในการท างานเป็นอันดับแรก ออกแบบให้สามารถท างานได้ด้วยตัวมันเอง 
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          Learning Object  หมายถึง เนื้อหาสาระของความรู้หรือบทเรียนในรูปของดิจิทัล เป็นข้อความ 
ภาพ  วีดีโอ   เสียง  แอนิเมชั่น  ที่ออกแบบเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะโดยแต่ละเรื่องจะน าเสนอแนวคิดหลักย่อยๆ   ผู้สอนสมารถเลือกใช้  (Learning Object) 
ผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ ได้อย่างหลากหลายและสามารถน าไปใช้ซ้ าได้  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. รับทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องเกี่ยวกับการน าคอมพิวเตอร์พกพามาใช้เพ่ือ 
การจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
          2. น าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผน แก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา 
การใช้คอมพิวเตอร์พกพา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 

 

  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 2 

วิธีด าเนินการ 

 

   การนิเทศ  ติดตาม  การด าเนินงานตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพื่อการศึกษาไทย ปีที่ 1 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2 ในครั้งนี ้กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้ใช้เครื่องมือการนิเทศติดตาม ของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ
พ้ืนฐานการศึกษา (ศนฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นเครื่องมือหลัก ซึ่งได้
ด าเนินการนิเทศ ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์

       1. เพ่ือนิเทศติดตามผลการบริหารจัดการเพ่ือน านโยบายสู่การปฏิบัติจริงในการใช้คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) เพ่ือการเรียนการสอน  
    2. เพ่ือนิเทศติดตามผลการบริหารจัดการตามโครงการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  
เพ่ือการเรียนการสอน 
   3. เพ่ือนิเทศติดตามผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
   4. เพ่ือติดตามผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายโครงการคอมพิวเตอร์พกพา 
เพ่ือการเรียนการสอน (Tablet) 
   5. เพ่ือสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูที่ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  
   6. เพ่ือติดตามผลการบริหารจัดการเพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติจริงในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) เพ่ือการเรียนการสอน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    7. เพ่ือรวบรวมปัญหา/อุปสรรคการบริหารจัดการ ตามโครงการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) เพ่ือการเรียนการสอน ของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   8. เพ่ือรวบรวมปัญหา/อุปสรรคการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนในการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
   9. เพ่ือรวบรวมปัญหา/อุปสรรคการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 11 คน 
ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 209 คน (คิดโรงเรียนละ 1 คน รวมโรงเรียนเอกชน) ครผูู้สอนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ส าหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1  กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2  จ านวน 229   คน   นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 3,769 คน (http://www.udesa2.go.th/aoc/ 
sara_55/ta55_21.pdf) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3,769 คน (คิด นักเรียน 1 คน 
ต่อ ผู้ปกครอง 1 คน) ศึกนิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
จ านวน 3 คน  รวมประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 7,990  คน  
   ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบ Yamane (อ้างใน ลัดดา  
อะยะวงศ์ , 2553) ที่ความคลาดเคลื่อน .025 ได้ขนาดกลุ่มอย่างในการวิจัย เท่ากับ 1,333 คน  
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้มาจากการสุ่มจากประชากร ดังนี้ 
       1. ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เลือกแบบเจาะจง (Purposive) เลือก 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่รับผิดชอบโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทย 1 คน 
    2. ผู้บริหารโรงเรียน เลือกแบบเจาะจง (Purposive)  เลือกผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 คน รวม 209 คน  
    3. ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เลือกแบบเจาะจง (Purposive) เลือกครูประจ า 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ส าหรับครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จ านวน 226 คน (รวม
โรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)    
    4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สุ่มแบบสัดส่วน (Proportion Stratified Random 
Sampling)  ในอัตราส่วน ประชากร 3 คน เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 1 คน  ได้กลุ่มอย่างนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1,256 คน  (ลัดดา  อะยะวงศ์ , 2533)  
    5. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ท าการสุ่มเช่นเดียวกับนักเรียน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างผู้กปครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1,256 คน  
    6. ศึกษานิเทศก์ เลือกแบบเจาะจง (Purposive) เลือกศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ จ านวน 1 คน  
    รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ทั้งหมด  จ านวน 2,949 คน  ดังตารางที่ 1 

 

 

http://www.udesa2.go.th/aoc/sara_55/ta55_21.pdf)%20ผู้ปกครอง
http://www.udesa2.go.th/aoc/sara_55/ta55_21.pdf)%20ผู้ปกครอง
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประเภท จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 11 1 

ผู้บริหารโรงเรียน 209 209 
ครู ชั้น ป. 1 229 226 

นักเรียน ชั้น ป. 1 3,769 1,256 
ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.1 3,769 1,256 
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ 3 1 

รวม 7,990 2,949 
 

นวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

   ในการวิจัยในครั้งนี้ใช้นวัตกรรมและเครื่องมือประกอบกันหลายอย่าง ดังนี้ 
    1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่ให้ครู นักเรียน และศึกษานิเทศก์ใช้ในครั้งนี้ เป็น

คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่ไดรับการจัดสรรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยี่ห้อ Scopad 
Tablet  Model NO : SP0712/SP-R7928A-EW ผลิตใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จอแสดงผล ขนาด 7 นิ้ว 
(วัดแนวทแยงมุม)  หน่วยประมวล Cortex A8 
Rockchip2918  1.2 GHz (MAX)  หน่วยความจ าส ารอง
ภายใน DDRIII 1 GB  หน่วยความจ าหลัก 8 GB  

     ภาพที่ 1 แท็บเล็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 

     2. ซอฟท์แวร์ (Software) ที่ใช้ใน
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์ 4.0 (Android 4.0 : Ice Cream 
Sandwich) ซึ่งฟรีซอฟท์แวร์  Setting)   

   

                                                  ภาพที่ 2  หน้าตาระบบปฏิบัติการแอนดรอยท์ บนจอแท็บเล็ต 
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    3. บทเรียนบนแท็บเล็ต (Learning Object : LO )  เป็นบทเรียนในรูปแบบดิจิตอล   
บนแท็บเล็ต แบ่งเป็น 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 100 LO  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จ านวน 81 LO  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 47 LO  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 70 LO และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 69  LO รวมทั้งหมด 367 LO  

                               

ภาพที่ 3  หน้าตาบทเรียนบนแท็บเล็ต 

    4. เทคนิควิธีการ (Technical) ก่อนน าคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไปใช้ที่โรงเรียน 
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา และกลุ่มงานสนับสนุนและให้บริการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ได้จัดอบรมผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน แบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

      เวลา 
วัน 

09.00 – 103.0 น. 

พัก
ย่อ

ย 

10.45 -12.00 

พัก
กล

าง
วัน

 

13.00 – 14.30 น. 

พัก
ย่อ

ย 

14.45 – 16.30 น. 

วันท่ี 
13,14,15 
กันยายน 
2555 

พิธีเปิด/บรรยาย
พิเศษ  

(ผอ.สพป.อด.2) 

หน่วยท่ี 1 
ภาพการศึกษา : สู่

การศึกษาภควันตภาพ
(ศึกษานิเทศก์) 

-การบริหารจัดการ 
Tablet 

หน่วยท่ี 2 
ความรู้เบื้องต้นใน
การใช้แท็บเล็ต /
ลักษณะทั่วไปและ

ส่วนประกอบ 
(กลุ่ม ICT) 

หน่วยท่ี 2 
ความรู้เบื้องต้นในการ
ใช้แท็บเล็ต/การตั้งค่า 
ระบบปฏิบตัิการ /ปิด

การประชุม (กลุ่ม
ICT) 

 
 

     อบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่นๆ ละ 3 วัน ซึ่ง
ตารางการอบรม ดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ส าหรับครูผู้สอน ชั้น ป.1 

     เวลา 
วัน 

09.00 - 
10.30 น. 

พัก
ย่อ

ย 

10.45 - 
12.00 น. 

พัก
กร

ับป
ระ

ทา
นอ

าห
าร

กล
าง

วัน
 

13.00 - 
14.30 น. 

พัก
ย่อ

ย 

14.45 -  
17.00 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รเย

็น 

19.00 -  
21.00 น. 

19,22,25 
ก.ย.56 

พิธิเปิด/บรรยาย
พิเศษ  

(ผอ.สพป.อด.2) 

หน่วยที่1 
ภาพการศึกษา: 
สู่การศึกษาภค

วันตภาพ 
(ศึกษานิเทศก์) 

หน่วยที ่2 
ความรู้เบื้องต้น
ในการใช้แท็บ
เล็ต/ลักษณะ
ทั่วไปและ

ส่วนประกอบ 
(กลุ่ม ITE) 

หน่วยที ่2 
ความรู้เบื้องต้นใน
การใช้แท็บเล็ต/

การตั้งค่า
ระบบปฏิบัตกิาร 

(กลุ่ม ITE) 

คลินิก ICT  
-การติดตั้ง Apps 

for Android 
(กลุ่ม ITE) 

20,23,26 
ก.ย.56 

หน่วยที ่2  
ความรู้เบื้องต้นใน
การใช้แท็บเล็ต/

การตั้งค่า
ระบบปฏิบัตกิาร 

(กลุ่ม ITE) 

หน่วยที ่2 
ในการใช้แท็บ
เล็ต/โปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการ
เรียนการสอน 
(ศึกษานิเทศก์) 

หน่วยที ่2 
ความรู้เบื้องต้น
ในการใช้แท็บ

เล็ต/การถ่ายโอน
ข้อมูลระหวา่ง 
Tablet กับ PC 

(กลุ่ม ITE) 

หน่วยที ่2 
ความรู้เบื้องต้นใน
การใช้แท็บเล็ต/

การถ่ายโอนขอ้มูล
ระหว่าง Tablet 

กับ PC 
(กลุ่ม ITE) 

คลิกนิก ICT  
-การประยุกต์ใช ้

-การถา่ยโอนข้อมูล 
-การตั้งค่าใช้งาน 
-การดาวน์โหลด
Apps จากระบบ 

(กลุ่มITE) 

21,24,27 
ก.ย.56 

หน่วยที ่3 
สื่อการเรียนรู้

ส าหรับ Tablet/
ความส าคัญ การ
ผลิต การใช้ การ

ประเมินสื่อ 
(ศึกษานิเทศก์) 

หน่วยที ่4 
การวางแผน

พัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้
แท็บเล็ต เป็น

เครื่องมือ 
(ศึกษานิเทศก์) 

หน่วยที ่5 
ศูนย์บริการ 

Tablet เพื่อการ
เรียนการสอน 

(กลุ่ม ITE) 

-ประเมินผลการ
อบรม 

-ตอบปัญหา 
-มอบเกียรติบัตร 

-พิธีปิด 
(คณะท างาน) 

 

       
      5. แผนการสอนบูรณาการโดยใช้แท็บเล็ต เป็นสื่อเสริม
ซึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นแผนการ
สอนแบบรายสัปดาห์ แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน  
ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์  รวมทั้งหมด 200 วัน 

 

                                    ภาพที่ 4 ปกแผนการสอน 200 วัน 

  

      6. เครื่องมือนิเทศการนิเทศติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเรียนการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ฉบับที่ 1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเครื่องมือนิเทศ ส าหรับผู้บริหารระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบโครงการคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  
เพ่ือการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการแท็บเล็ตพีซี 
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เพ่ือการศึกษาไทย ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 13  ข้อ แบ่งออกเป็น  
4 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านการท าความเข้าใจในนโยบาย 3 ข้อ  ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่าง 
เป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพ 3 ข้อ ด้านการสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนในเรื่องต่างๆ  4  ข้อ และ 
ด้านการนิเทศติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 3 ข้อ  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open form) จ านวน 2 ข้อ (ภาคผนวก หน้า 111)  
      7. เครื่องมือการนิเทศ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) ฉบับที่ 2  ของผู้บริหารโรงเรียน  ลักษณะเป็นผู้แบบสอบถามข้อมูลการบริหารและข้อมูลการ
จัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 ข้อ แบบประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 30 ข้อ แบ่งออกเป็น 
4  ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ 11 ข้อ  ด้านเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ 6 ข้อ  ด้าน
สภาพแวดล้อม 4 ข้อ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 9 ข้อ  และแบบสอบถามปลายเปิด จ านวน 3 ข้อ 
(ภาคผนวก หน้า 114) 
    8. แบบนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้และสังเกตการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์
พกพา (tablet) ฉบับที่ 3 ของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ลักษณะเป็นแบบกรอกข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับชื่อสกุลครู จ านวนนักเรียน 27 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้ 7 ข้อ  ด้านสภาพแวดล้อม 4  ข้อ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 16 ข้อ แบบบันทึกเพ่ิมเติมจาก
การสังเกตการสอนของครู และแบบสอบถามปลายเปิด 3 ข้อ   (ภาคผนวก หน้า 118) 
    9. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือ
การเรียนการสอน ลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้
แท็บเล็ต 8 ข้อ และแบบบันทึกเพ่ิมเติมของผู้สัมภาษณ์ซึ่งอาจเป็นครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้สัมภาษณ์นักเรียน (ภาคผนวก หน้า 123 )      
    10. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
เพ่ือการศึกษาไทย ลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ 6 ข้อ และบันทึกเพ่ิมเติมรวมทั้งข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ผู้
สัมภาษณ์ อาจเป็นครู ศึกษานิเทศก์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้สัมภาษณ์ (ภาคผนวก หน้า 124) 
    11. แบบรายงานการนิเทศ ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) ของศึกษานิเทศก์ ลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ด้านการด าเนินงานของโรงเรียน 
18 ข้อ  ด้านการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 9 ข้อ และแบบสอบถามแบบปลายเปิด  
4 ข้อ (ภาคผนวก หน้า125 ) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   การเก็บรวบรวมข้อมูลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตาม
โครงการแท็บเล็ตพีซีการศึกษาไทย ในครั้งนี้ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย  ท าหนังสือราชการน าส่งพร้อม
แนบเครื่องมือนิเทศ ฉบับที่ 2 (ผู้บริหารโรงเรียน)  ฉบับที่ 3 (ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)  
ฉบับที่ 4 (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)  ฉบับที่ 5 (ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)  ส่งไปถึง
ทุกโรงเรียนในสังกัด โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   แล้วให้โรงเรียนแต่งตั้งผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ของโรงเรียนเอง แล้วส่งกลับมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้หลายทาง ได้แก่ ส่งกลับมาในระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  หรือ ส่งอีเมล์มายัง
ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือ ส่งในรูปเอกสารโดยตรงที่กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  ส่วนเครื่องมือการนิเทศ ฉบับที่ 1 (ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) และแบบ
รายงานการนิเทศติดตามประเมินผล ฉบับที่ 6 (ศึกษานิเทศก์) ท าการเก็บรวบรวมโดยศึกษานิเทศก์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ และนอกจากนี้ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการยังได้ออกพ้ืนที่เพ่ือนิเทศ ติดตาม 
การใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน  ณ  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยตนเองในบางโรงเรียน  
   จากเครื่องมือนิเทศท่ีส่งไปยังโรงเรียนแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้ในทุกรูปแบบ พบว่า ฉบับที่ 1 
(ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) เก็บรวบรวม 1 ฉบับ ได้กลับคืน 1 ฉบับ  ฉบับที่ 2 (ผู้บริหารโรงเรียน)  
เป้าหมายการเก็บรวมรวม 209  ฉบับ ได้กลับคืนมา 74 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 35.41  ฉบับที่ 3 (ครูผู้สอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) เป้าหมายการเก็บรวบรวม 226 ฉบับ เก็บรวบรวมได้ 95 ฉบับ คิดเป็น 
ร้อยละ 42.04  ฉบับที ่4 (นักเรียน ชั้น ป.1) เป้าหมายการเก็บรวบรวม 1,256 ฉบับ  เก็บรวบรวมได้ 356 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 28.34  ฉบับที่ 5 (ผูปกครองนักเรียน ชั้น ป.1) เป้าหมายการเก็บรวบรวม 1,256 ฉบับ  
เก็บรวบรวมได้ 309 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 24.61  ฉบับที่ 6 (ศึกษานิเทศก์) เก็บรวบรวม 1 ฉบับ  
ซึ่งสรุปจ านวนเครื่องมือนิเทศที่เป็นเป้าหมายการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรวบรวมได้ ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงเป้าหมายการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรวบรวมได้ 

ประเภท เป้าหมาย รวบรวมได้ รวบได้คิดเป็นร้อยละ 
ผู้บริหารระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 1 100.00 

ผู้บริหารโรงเรียน 209 74 35.41 
ครู ช้ัน ป. 1 226 94 41.59 

นักเรียน ช้ัน ป. 1 1,256 356 28.34 
ผู้ปกครองนักเรยีน ช้ัน ป.1 1,256 309 24.60 
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ 1 1 100.00 

รวม 2,949 835 28.31 
 







f

fx
X
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

   เมื่อรวบรวมเครื่องมือนิเทศจากกลุ่มตัวอย่างได้แล้ว ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการได้น า
เครื่องมือนิเทศ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ซึ่งเครื่องมือนิเทศที่ได้รับคืนเป็นฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 100 และแยกประเภทตามกลุ่มตัวอย่าง  แล้วท าการป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
วิเคราะห์ผลตามประเภทของข้อมูล  ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นแบบมาตราจัดอันดับ (Rating scale) น ามาหา
ค่าเฉลี่ย  ข้อมูลที่เป็นค าตอบของแบบสอบถามปลายเปิด น ามาหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ เขียนเป็น 
ความเรียงรายข้อ เรียงความถี่จากมากไปหาน้อย  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
    
   ในการวิจัยในครั้งนี้ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ค่าความถ่ี (Frequency)  
2. ค่าร้อยละ (Percentage)   
3. ค่าเฉลี่ย (Average)   

                               X          แทนคะแนนเฉลี่ย 
                                f           แทนความถ่ี 
                              fx       แทนผลรวมทั้งหมดของความถี่คูณคะแนน 

                              f        แทนผลรวมทั้งหมดของความถี่  

                        ………………. (ล้วน สายยศและอังคณา  สายยศ, 2536) 

เกณฑ์ในการวิเคราะห์ 

   เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบเก็บรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนของลิคเอิร์ท 
(Likert Scale)  แบ่งช่วงค่าการวิเคราะห์ไว้ดังนี้  

     1.00  ถึง  1.80   หมายถึง   ยังไม่ได้วางแผนด าเนินการ 
  1.81  ถึง  2.60   หมายถึง   มีวางแผนแล้วแต่ไม่ได้ด าเนินการ 
   2.61  ถึง  3.40    หมายถึง   เริ่มด าเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงร้อยละ 50 
  3.41  ถึง  4.20   หมายถึง   ด าเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
  4.21  ถึง  5.00   หมายถึง   ด าเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 70  หรือเสร็จสิ้นแล้ว 

                                                      ...............(ลัดดา  อะยะวงศ์, 2533) 

 



 

 บทท่ี 3  

ผลการนิเทศ 

 

   จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามโครงการแท็บเล็ต พีซี  
เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2 กลุ่มงาน 
ส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดใ้ช้เครื่องมือการนิเทศติดตามของศูนย์
พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพพ้ืนฐานการศึกษา (ศนฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นเครื่องมือหลัก ซึ่งมีผลของการนิเทศ ติดตาม ดังนี้  

ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

   จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือนิเทศ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) กับ ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่รับผิดชอบโครงการแท็บเล็ตพีซี 
เพ่ือการศึกษาไทย มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็นรายด้าน  ดังนี้ 
   1.  ด้านการท าความเข้าใจในนโยบาย : โดยรวม ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ 
      1.1  เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ด าเนินการจัดให้มีการศึกษา ท าความเข้าใจในนโยบายการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือการเรียนการสอน เสร็จสิ้นแล้ว 
    1.2  เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
เพ่ือการเรียนการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา เสร็จสิ้นแล้ว  
    1.3  เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือท าความ
เข้าใจในนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือการเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ อาทิ แผ่นพับ  
ป้ายประกาศ  ป้ายนิเทศฯ  ได้ด าเนินการไปแล้วมากกว่า ร้อยละ 50  
   2.  ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพ : โดยรวม 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ 
    2.1  เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ด าเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ  การใช้คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) เพ่ือการเรียนการสอนเป็นลายลักษณ์อักษร เสร็จสิ้นแล้ว 
    2.2  เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ด าเนินการจัดประชุมชี้แจง  ท าความเข้าใจในนโยบาย  
แนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือการเรียนการสอนให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเข้าใจตรงกัน 
อาทผิู้รับผิดชอบโครงการฯ  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอนชัน้ประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1  ผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เป็นต้น  เสร็จสิ้นแล้ว 
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    2.3  เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ด าเนินการจัดให้มีการลงนามท าความเข้าใจหรือข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในการน านโยบายการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  
เพ่ือการเรียนการสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนสูงสุด ได้ด าเนินการไปแล้วมากกว่า ร้อยละ 70  

 3.  ด้านการสนับสนุนส่งเสรมิโรงเรียนในเรื่องต่างๆ : โดยรวม ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว   
แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ 
    3.1  เขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้ด าเนินการจัดให้มีหรือเตรียมบุคลากรเพ่ือตรวจสอบ
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ก่อนการแจกจ่ายแก่โรงเรียนในสังกัด  เสร็จสิ้นแล้ว  
   3.2  เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าหรือเตรียมสถานที่ในการจัดเก็บคอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) ให้ปลอดภัยก่อนการแจกจ่ายแก่โรงเรียนในสังกัด เสร็จสิ้นแล้ว 
    3.3  เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ด าเนินสนับสนุนงบประมาณ หรือวัสดุอุปกรณ์ หรืออ่ืนๆ เพื่อ
โรงเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพา (tablet) เพ่ือการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
งบประมาณในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  อินเตอร์เน็ท หรือแหล่งสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
แก่โรงเรียน เป็นต้น เสร็จสิ้นแล้ว 
    3.4  เขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้ด าเนินการให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ การบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่ถูกต้องเพ่ือยืดอายุการใช้งานด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ได้ด าเนินการไปแล้ว
มากกว่า ร้อยละ 70 
  4.  ด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน : โดยรวมได้ด าเนินการไป
มากกว่า ร้อยละ 70 หรือด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ 
    4.1 เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้จัดให้มีการนิเทศติดตามผลการบริหารจัดการ การใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือการเรียนการสอนโดยจัดท าแผนการนิเทศชัดเจน ครอบคลุมทุกห้องเรียน
ที่ไดร้ับการจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ได้ด าเนินการมาแล้วมากกว่า ร้อยละ 50  
    4.2  เขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการ 
การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบชัดเจน ถูกต้อง ครอบคลุม 
ทุกด้านและเป็นปัจจุบัน ได้ด าเนินเสร็จสิ้นแล้ว  
    4.3  เขตพ้ืนที่การศึกษา  มีระบบการรายงานผลการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือ
การเรียนการสอน อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้  ได้ด าเนินการแล้ว มากกว่าร้อยละ 50  

 5. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ : ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบายการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือการเรียนการสอนลงสู่การปฏิบัติของเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า 
   5.1  นักเรียนย้ายระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ยังมีแนวปฏิบัติ 
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ไม่ชัดเจน หรือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง คือ ไม่มอบคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้นักเรียนเมื่อมีการย้ายโรงเรียน 
ต่างสังกัด 
    5.2  การย้ายนักเรียนระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่ต้นทางยังไม่ให้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ติดตามตัวนักเรียนมา 
  6.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
    การบริการจัดการทั้งหมดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
ควรมีแยกให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
ไปด าเนินการเองทั้งหมด ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวนคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ควรมีมากกว่าจ านวนนักเรียน  
เพ่ือส ารองไว้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณีมีปัญหา 

ผู้บริหารโรงเรียน 
   จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือนิเทศติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ฉบับที่ 2 ฉบับผู้บริหารโรงเรียน ได้กลบัคืนมา 75 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
35.89 ของโรงเรียนทั้งหมด (209โรงเรียน:รวมเอกชน) มาวิเคราะห์ผล ได้ผลการวิเคราะห์ แยกเป็น 
รายรายการ ดังนี้ 
   1. ข้อมูลพื้นฐาน : มีผู้บริหารโรงเรียนให้ความร่วมมือตอบเครื่องมือนิเทศ จ านวน 75 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 35.89 ของผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด  (คิดโรงเรียนละ 1 คน  รวมโรงเรียนเอกชน  
รวมเป็น 209 โรงเรียน) แยกเป็นรายอ าเภอ ดังตารางที่ 5  
    ตารางที่ 5 แสดงจ านวนผู้บริหารโรงเรียนที่ตอบเครื่องมือเทศแยกเป็นรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
จ านวน
โรงเรียน 

เปิดสอน ป.1  

จ านวนผู้บริหาร
โรงเรียน 

ตอบเครื่องมือนิเทศ 

ร้อยละของ ร.ร. 
ตอบเครื่องมือนิเทศ 

เทียบ ร.ร. ท่ีตอบฯทั้งหมด 

ร้อยละของ ร.ร.ตอบ
เครื่องมือนิเทศเทียบ 

ร.ร.ในรายอ าเภอ 

กุมภวาปี 75 29 38.67 38.67 
ศรีธาตุ 35 12 16.00 34.29 

โนนสะอาด 34 8 10.67 23.53 
*วังสามหมอ 32 15 20.00 46.88 
หนองแสง 17 7 9.33 41.18 

ประจักษ์ศิลปาคม 16 4 5.33 25.00 
     

รวม 209 75 100.00 209.53 
* นับโรงเรียนสาขาเป็น 1 โรงเรียน 
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    จากตารางที่ 5 เมื่อเรียงล าดับร้อยละของโรงเรียนที่ตอบเครื่องมือนิเทศเทียบจ านวนโรงเรียนใน
อ าเภอที่เปิดสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า โรงเรียนในอ าเภอวังสามหมอ ตอบเครื่องมือนิเทศ
มากที่สุด ร้อยละ 46.88 รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ อ าเภอหนองแสง  อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอศรีธาตุ 
อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม อ าเภอที่ตอบเครื่องมือนิเทศ น้อยที่สุด คือ อ าเภอ โนนสะอาด ร้อยละ 23.53  
   รองผู้อ านวยการโรงเรียน มีจ านวน 12 คน จาก 9 โรงเรียน เฉลี่ย โรงเรียนละ 1.33 คน ครูชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีจ านวน 76 คน ที่สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ร้อยละ 23.68  สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ  22.37  
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 18.42  สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 17.11 
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ได้แก่ เอกประถมศึกษา เอกศิลปะ เอกเกษรตกรรม เอกคอมพิวเตอร์   
ร้อยละ ร้อยละ 10.53  และสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 7.89  ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ที่สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีจ านวน 83 คน คน จ านวนห้องเรียนจากโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนตอบ
เครื่องมือนิเทศ มีจ านวน 85 ห้องเรียน เฉลี่ย โรงเรียนละ 1.13 ห้องเรียน บอกจ านวนนักเรียนมา 69 
ห้องเรียน เฉลี่ยห้องเรียนละ 16.74 คน เป็นนักเรียนชาย เฉลี่ย ห้องเรียนละ 8.16 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.05  นักเรียนหญิง เฉลี่ย ห้องเรียนละ 8.70 คน คิดเป็นร้อยละ 51.95  
  2. ด้านการบริหารจัดการ : โดยรวม ผลการปฏิบัติงาน ด าเนินการมาแล้วมากกว่าร้อยละ 50 
แยกเป็นรายรายการ ดังตารางที่ 6  

ตารางที่ 6 แสดงผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน 

 
        ผลการปฏิบัติงาน   ไม่ปฏิบัติ     ปฏิบัติ  ระดับคุณภาพ 
              (ร้อยละ)     (ร้อยละ)  ค่าเฉลี่ย  หมายถึง 

1.ผู้บริหารศึกษาแนวทางการใช้      ด าเนินการมาแล้ว 
  คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  1.33      98.67 4.30 มากกว่า ร้อยละ 70 
2.ผู้บริหารเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ     ด าเนินการมาแล้ว 
  ใช้คอมพิวเตอรพกพา (Tablet)  2.67      97.33 4.47 มากกว่า ร้อยละ 70 
3.ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     ด าเนินการมาแล้ว 
  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  9.33      90.67 3.80 มากกว่า ร้อยละ 50 
4.ออกแบบจัดตารางเรียนและชั้นเรียน 
  ให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้      ด าเนินการมาแล้ว 
  โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 2.67       97.33 4.05 มากกว่า ร้อยละ 50 
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ตารางที่ 6 แสดงผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน (ต่อ) 

 
        ผลการปฏิบัติงาน   ไม่ปฏิบัติ     ปฏิบัติ  ระดับคุณภาพ 
              (ร้อยละ)     (ร้อยละ)  ค่าเฉลี่ย  หมายถึง 

5.เตรียมความพร้อมด้านความรู้หรือ 
  เจตคติในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
  คอมพิวเตอร์พกพา ให้กับ      ด าเนินการมาแล้ว 
  ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียน  0.00     100.00 4.04 มากกว่า ร้อยละ 50 
6.เตรียมความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์ 
  ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนรู้โดยใช้         ด าเนินการมาแล้ว 
  คอมพิวเตอร์พกพา     1.33      98.67 4.26 มากกว่า ร้อยละ 70 
7.โรงเรียนก าหนดนโยบายในการจัดการ     ด าเนินการมาแล้ว 
  เรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา    0.00     100.00 4.14 มากกว่า ร้อยละ 50 
8.โรงเรียนก าหนดแนวทางการด าเนินงาน     ด าเนินการมาแล้ว 
   การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา  0.00        100.00   4.16  มากกว่า ร้อยละ 50 
9.ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน      ด าเนินการมาแล้ว 
  การเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา  0.00     100.00 4.29 มากกว่า ร้อยละ 70 
10.จัดท าเนียบและแหล่งบริการการศึกษา     ด าเนินการมาแล้ว 
   อ่ืนเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองทราบ 4.00      96.00 3.88 มากกว่า ร้อยละ 50 
11.แสวงหาความร่วมมือจากชุมชนและ 
    องค์กรเอกชนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้     ด าเนินการมาแล้ว 
    คอมพิวเตอร์พกพา   4.00      96.00 3.81 มากกว่า ร้อยละ 50 
 
   รวม ด้านการบริหารจัดการ  2.30        97.70 4.11 ด าเนินการมาแล้ว 
                              มากกว่า ร้อยละ 50 

   จากตารางที่ 6 ผลการปฏิบัติงานที่ด าเนินการมาแล้วมากกว่าร้อยละ 70  หรือเสร็จสิ้นแล้ว  
เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  ผู้บริหารเข้ารับการอบรมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอรพกพา 
ผู้บริหารศึกษาแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
พกพา การเตรียมความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา   
งานที่ด าเนินการมาแล้วมากกว่า ร้อยละ 50 เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเรียนก าหนด 
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แนวทางการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา  โรงเรียนก าหนดนโยบายในการจัดการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์พกพา  ออกแบบจัดตารางเรียนและชั้นเรียนให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา  เตรียมความพร้อมด้านความรู้หรือเจตคติในการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์
พกพาให้กับครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียน  จัดท าเนียบและแหล่งบริการการศึกษาอ่ืนเพ่ือเผยแพร่ให้กับ
ผู้ปกครองทราบ แสวงหาความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรเอกชนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
พกพา  และผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 

   3. ด้านการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ : โดยรวม มผีลการด าเนินการมาแล้วมากกว่า  
ร้อยละ 50 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ แยกเป็นรายรายการ ดังตารางที่ 7 
 ตารางที่ 7 แสดงผลการปฏิบัติงานด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ ของผู้บริหารโรงเรียน 

        ผลการปฏิบัติงาน   ไม่ปฏิบัติ     ปฏิบัติ  ระดับคุณภาพ 
              (ร้อยละ)     (ร้อยละ)  ค่าเฉลี่ย  หมายถึง 

1.มีการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้     ด าเนินการมาแล้ว 
  คอมพิวเตอร์พกพา   0.00      100.00 4.33 มากกว่า ร้อยละ 70 
2.จัดการประชุมปฏิบัติการการใช้      ด าเนินการมาแล้ว 
   คอมพิวเตอร์พกพา   1.33       98.67 4.26 มากกว่า ร้อยละ 70 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
  ปรับหลักสูตรสถานศึกษาใน       ด าเนินการมาแล้ว 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  10.67       93.33 3.94 มากกว่า ร้อยละ 50 
4.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียน 
  ให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้      ด าเนินการมาแล้ว 
  โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา  2.67       97.33 3.93 มากกว่า ร้อยละ 50 
5.นิเทศติดตามการใช้แผนการจัดการ     ด าเนินการมาแล้ว 
  เรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพาตามก าหนด 0.00     100.00 3.76 มากกว่า ร้อยละ 50 
6.นิเทศติดตามการใช้แผนการจัดการ 
  เรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา โดยปรับ     ด าเนินการมาแล้ว 
  ให้เหมาะสมกับห้องเรียน  0.00      100.00  3.85 มากกว่า ร้อยละ 50 
     รวม ด้านการเตรียมพร้อมในการ               ด าเนินการมาแล้ว 
           จัดการเรียนรู ้   2.44        97.56 4.01 มากกว่า ร้อยละ 50 
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 จากตารางที่ 7 ผลการปฏิบัติงานที่ด าเนินการมาแล้วมากกว่าร้อยละ 70 หรือเสร็จสิ้นแล้ว 
เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย  ได้แก่   มีการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา   
จัดการประชุมปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา  รายการที่ด าเนินการมาแล้วมากกว่า ร้อยละ 50  
เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับหลักสูตรสถานศึกษา 
ใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา   นิเทศติดตามการใช้แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา โดยปรับให้
เหมาะสมกับห้องเรียน   และนิเทศติดตามการใช้แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพาตามก าหนด 
 4. ด้านสภาพแวดล้อม : โดยรวม มีผลการด าเนินการมาแล้วมากกว่าร้อยละ 50 แต่ยังไม่เสร็จ ซึ่ง
แยกเป็นรายการ ดังตารางที่ 8 

 ตารางที่ 8 แสดงผลการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมของผู้บริหารโรงเรียน 

 
        ผลการปฏิบัติงาน   ไม่ปฏิบัติ     ปฏิบัติ  ระดับคุณภาพ 
              (ร้อยละ)     (ร้อยละ)  ค่าเฉลี่ย  หมายถึง 

1.นิเทศติดตามสภาพห้องเรียนที่ 
  เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้        ด าเนินการมาแล้ว 
  กับการใช้คอมพิวเตอร์พกพา  0.00      100.00 4.07 มากกว่า ร้อยละ 50 
2.ตรวจสอบอุปกรณ์ปลั๊กไฟฟ้า 
  อุปกรณ์ชารต์ไฟให้มีอย่างเพียงพอ     ด าเนินการมาแล้ว 
  ปลอดภัย    1.33        98.67 4.42 มากกว่า ร้อยละ 70 
3.ส่งเสริมการจัดห้องเรียนให้มีการ 
  ถ่ายเทของอากาศ แสงสว่างเพียงพอ 
  ให้มีแนวทางการปฏิบัติการใช้      ด าเนินการมาแล้ว 
  คอมพิวเตอร์พกพา   0.00      100.00 4.33 มากกว่า ร้อยละ 70 
4.ส่งเสริมการจัดท าป้ายประกาศ  
  เผยแพร่ โปสเตอร์ แผ่นพับ วีดีโอ 
  ป้ายนิเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์     ด าเนินการมาแล้ว 
  การใช้คอมพิวเตอร์พกพา  5.33        94.67 3.94 มากกว่า ร้อยละ 50 

รวม ด้านสภาพแวดล้อม   1.67           98.33      ด าเนินการมาแล้ว 
                  มากกว่า ร้อยละ 50 
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 จากตารางที่ 8 ผลการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อม การด าเนินงานที่ด าเนินการมาแล้วมากกว่า 
ร้อยละ 70 หรือเสร็จสิ้นแล้ว เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ตรวจสอบอุปกรณ์ปลั๊กไฟฟ้าอุปกรณ์ชารต์ไฟ
ให้มีอย่างเพียงพอ   ส่งเสริมการจัดห้องเรียนให้มีการถ่ายเทของอากาศ แสงสว่างเพียงพอให้มีแนวทางการ
ปฏิบัติการใช้  การด าเนินงานที่ด าเนินการมาแล้วมากกว่า ร้อยละ 50 แต่ยังไม่เสร็จ ได้แก่  นิเทศติดตาม
สภาพห้องเรียนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้  และการส่งเสริมการจัดท าป้ายประกาศ   เผยแพร่ 
โปสเตอร์ แผ่นพับ วีดีโอ  ป้ายนิเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
 5.ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (Actives) : โดยรวม ผลการปฏิบัติงานมีผลการด าเนินการมาแล้ว
มากกว่า ร้อยละ 50 แยกเป็นรายรายการ ดังตารางที่ 9  

ตารางที่ 9 แสดงผลการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียน 

        ผลการปฏิบัติงาน   ไม่ปฏิบัติ     ปฏิบัติ  ระดับคุณภาพ 
              (ร้อยละ)     (ร้อยละ)  ค่าเฉลี่ย  หมายถึง 

1.นิเทศติดตามการออกแบบการเรียนรู้         
  ครูจัดการเรียนรู้โดยออกแบบการจัดการ 
  เรียนรู้ โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา      ด าเนินการมาแล้ว 
  ของครูรายบุคคล   5.33       94.67 4.01 มากกว่า ร้อยละ 50 
2.นิเทศติดตามการเรียนรู้โดยการ 
  บูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้     ด าเนินการมาแล้ว 
  ปกติของครูรายบุคคล   4.00       96.00 3.88 มากกว่า ร้อยละ 50 
3.นิเทศติดตามการเรียนรู้โดยใช้ Learning 
  Object เป็นสื่อเสริมความรู้หรือทักษะ     ด าเนินการมาแล้ว 
  บางประการของผู้เรียนของครู  4.00           96.00 3.77 มากกว่า ร้อยละ 50 
4.นิเทศการเรียนรู้จากเพ่ิมเติม Learning  
  Object ในแผนการจัดการเรียนรู้      ด าเนินการมาแล้ว 
  ของครูรายบุคคล           10.67          89.33    3.84    มากกว่า ร้อยละ 50 
5.นิเทศการใช้เครื่องมือและวิธีการ 
  ตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้      ด าเนินการมาแล้ว 
  ที่เหมาะสมของครูรายบุคคล          10.67          89.33 3.87 มากกว่า ร้อยละ 50 
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ตารางที่ 9 แสดงผลการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียน (ต่อ) 

        ผลการปฏิบัติงาน   ไม่ปฏิบัติ     ปฏิบัติ  ระดับคุณภาพ 
              (ร้อยละ)     (ร้อยละ)  ค่าเฉลี่ย  หมายถึง 

6.นิเทศ ตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ 
  ของผู้เรียนรายบุคคล เพื่อการประเมิน 
  ความก้าวหน้าของผู้เรียนในการใช้     ด าเนินการมาแล้ว 
 Learning Object ของครูรายบุคคล 8.00      92.00 3.70 มากกว่า ร้อยละ 50 
7.นิเทศ ติดตามการสอนซ่อมเสริม 
  รายบุคคลให้กับผู้เรียนที่ไม่ผ่าน 
  ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้      ด าเนินการมาแล้ว 
  ของครูรายบุคคล   9.33         90.67 3.78 มากกว่า ร้อยละ 50 
8.นิเทศการเรียนรู้โดยใช้ Learning 
  Object ใช้เป็นบทเรียนส าหรับ      ด าเนินการมาแล้ว 
  ได้เรียนรู้ด้วยคนเองของครูรายบุคคล 9.33     90.67 3.79 มากกว่า ร้อยละ 50 
9.นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการสอน 
  นอกห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมการใช้      ด าเนินการมาแล้ว 
  คอมพิวเตอร์พกพา   10.67     89.33 3.91   มากกว่า ร้อยละ 50 
 
รวม ด้านกิจกรรมการเรียนรู้            8.00         92.00  3.83 ด าเนินการมาแล้ว 
                                                                                              มากกว่า ร้อยละ 50 

           จากตารางที่ 9 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกรายการได้ด าเนินการมาแล้วมากกว่า ร้อยละ 50  
เรียงตามล าดับมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ นิเทศติดตามการออกแบบการเรียนรู้ครูจัดการเรียนรู้โดยออกแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาของครูรายบุคคล  นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการสอนนอก
ห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา นิเทศติดตามการเรียนรู้โดยการบูรณาการในแผนการ
จัดการเรียนรู้ปกติของครูรายบุคคล นิเทศการใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้   
ที่เหมาะสมของครูรายบุคคล  นิเทศการเรียนรู้จากเพ่ิมเติม Learning Object ในแผนการจัดการเรียนรู้
ของครูรายบุคคล  นิเทศการเรียนรู้โดยใช้ Learning  Object ใช้เป็นบทเรียนส าหรับได้เรียนรู้ด้วยคนเอง
ของครูรายบุคคล  นิเทศ ติดตามการสอนซ่อมเสริมรายบุคคลให้กับผู้เรียนที่ไม่ผ่านผลการประเมินการ
จัดการเรียนรู้ของครูรายบุคคล นิเทศติดตามการเรียนรู้โดยใช้ Learning  Object เป็นสื่อเสริมความรู้ 

 



22 

หรือทักษะบางประการของผู้เรียนของครู  นิเทศ ตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล 
เพ่ือการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนในการใช้ Learning Object ของครูรายบุคคล 

  6. ผลการปฏิบัติที่ได้ผลดี (Best Practices) การบริหารจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) ของผู้บริหารโรงเรียน เรียงความถี่จากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ (N=75) 
  6.1  นักเรียนกระตือรือร้นสนใจอยากเรียนมาก (f=5, 6.67 %) 
                    6.2  นักเรียนให้ความสนใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาเป็น
อย่างดีครูมีสื่อดีและทันสมัย (f=2.67, 2.67%) 
   6.3 เรียนจากการลงมือปฏิบัติ ครูคอยก ากับดูแล ขยายภาคีผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วม
ดูแล รับผิดชอบอบ่างเป็นรูปธรรม (f=2.67, 2.67%) 
  6.4 นักเรียนสามารถสืบค้นองค์ความรู้ได้อย่างหลากหลาย (f=1, 1.33%) 
  6.5 โรงเรียนก าหนดนโยบายในการใช้ Tablet (f=1, 1.33%) 
   6.6 นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนดีมาก ไม่เบื่อ (f=1, 1.33%) 
  6.7  ผู้ปกครองมาเรียนรู้ ร่วมกับนักเรียน (f=1, 1.33%) 
   6.8 เป็นการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน ให้เด้กไทยมีการพัฒนาทัดเทียม
ประเทศที่มีความเจริญด้านการสืบค้นองค์ความรู้  (f=1, 1.33%) 
   6.9 นักเรียนให้ความสนใจการเรียนมากกว่าเดิม มีการเรียนรู้ App ต่างๆ ในเครื่องและ
สนใจเรียนมากขึ้น ในทุกๆ กลุ่มสาระท่ีใช้ Tablet เป็นสื่อการเรียนการสอน (f=1, 1.33%) 
    6.10 จัดวางแผนในการจัดกิจกรรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาประกอบการเรียนการ
สอน  (f=1, 1.33%) 
   6.11  เด็กมีความกระตือรือร้นอยากเรียนมากขึ้น (f=1, 1.33%) 
   6.12 ครูและผู้ปกครองเข้าใจเรื่องแท็บเล็ต มีห้อง อุปกรณ์พร้อม (f=1, 1.33%) 
   6.13 เป็นสื่อใช้เรียนรู้ตลอดเวลา (f=1, 1.33%) 
   6.14 การมอบหมายงานได้ชัดเจน (f=1, 1.33%) 
   6.15 ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ (f=1, 1.33%) 
    6.16 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (f=1, 1.33%) 
   6.17 เป็นสื่อใหม่นักเรียนมีความสนใจ (f=1, 1.33%) 
    6.18 ท าให้นักเรียนมีสมาธิเกิดการเรียนรู้ใหม่ (f=1, 1.33%) 
   6.19 เด็กสนใจอยากรู้อยากเห็น (f=1, 1.33%) 
  6.20 นักเรียนมีพัฒนาดีขึ้น (f=1, 1.33%) 
   6.21  นักเรียนมีพ้ืนฐานที่ดี (f=1, 1.33%) 
   6.22  เด็กมีความสนใจพิเศษได้รับความรู้ที่หลากหลาย (f=1, 1.33%) 
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   6.23 นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (f=1, 1.33%) 
   6.24 นักเรียนได้เรียนรู้สื่อที่ทันสมัย (f=1, 1.33%) 
   6.25 การจัดการเรียนรู้โดยผู้ปกครองให้ความร่วมมือ  (f=1, 1.33%) 

  6.26 เป็นสื่อที่เร้าความสนใจของนักเรียนได้ดีอย่างยิ่ง (f=1, 1.33%) 
   6.27 ส่งเสริมกระบวนการคิด การบูรณาการและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 (f=1, 1.33%) 
   6.28 สนับสนุนการสร้างบรรยากาศในชั้เรียนให้มีความหลากหลาย (f=1, 1.33%) 
   6.29 สามารถสรุปบทเรียนได้รวดเร็วและเข้าใจมากข้ึน (f=1, 1.33%) 
   6.30 ครูนักเรียนวางแผนร่วมกัน (f=1, 1.33%) 
   6.31 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง (f=1, 1.33%) 
   6.32 เด็กมีความรับผิดชอบ (f=1, 1.33%) 
   6.33 ผู้ปกครองชื่นชม (f=1, 1.33%) 
   6.34 นักเรียนมีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ (f=1, 1.33%) 
   6.35 ครูสอนอย่างหลากหลาย (f=1, 1.33%) 
   6.36 เป็นสิ่งใหม่ครูนักเรียนจะต้องเรียนรู้ร่วมกัน (f=1, 1.33%) 

   7. สภาพปัจจุบัน ปัญหา :  ของผู้บริหารในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
พกพา เรียงความถี่จากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ (N=75) 
   7.1 อุปกรณ์ของครูไม่ได้รับ ควรจัดสรรแท็บเล็ตของครูให้ได้พร้อมนักเรียน  
(f=12, 16%) 
    7.2 ตู้เก็บแท็บเล็ตที่มั่นคงปลอดภัย  (f=2, 2.67%) 
    7.3  มีข้อจ ากัดในการใช้สื่อต่างๆ เช่น Internet ไม่สามารถดาวน์โหลดได้  เพราะ
เนื่องจากปัญหาต้องส่งซ่อม ตามศูนย์ซ่อม  เมื่อซ่อมเครื่องก็ล่าช้า ท าให้เครื่องไม่ครบ เมื่อเวลาเรียน  
ควรมีเครื่องส ารองส าหรับเวลาซ่อม (f=1, 1.33%) 
    7.4  เนื้อหาใน OTPC มีจ ากัด เมื่อนักเรียนดูและรู้จักเนื้อหา หมดทุกกลุ่มสาระแล้ว 
ท าให้นักเรียนเบื่อไม่สนใจ ในเนื้อหานั้นๆ อีก  มีบทเรียนหลายรายวิชาที่เนื้อหาไม่สามารถแก้ไขเนื้อหา 
ได้อยากให้มีการอัปเดท เนื้อหา การเรียนทุกๆ เทอม หรือทุกเดือน (f=1, 1.33%) 
    7.5  ครูผู้สอนยังขาดความช านาญในการน าสื่อช่วยสอนมาใช้กับ Tablet (f=1, 1.33%) 
   7.6  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเกิดปัญหาใช้งานไม่ได้ บ่อยๆ (f=1, 1.33%) 
    7.7  ปัญหาการจัดโต๊ะเรียน ที่มีปลั๊กไฟ ที่สะดวก ปลอดภัย (f=1, 1.33%) 
    7.8  แบตเตอรีแท็บเล็ตเสื่อมเร็ว (f=1, 1.33%) 
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   7.9  ครูยังไม่มีTablet ส าหรับครู ท าให้การจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งล่าช้า  
(f=1, 1.33%) 
     7.10 ครูประจ าชั้นยังต้องเดินดูที่ละคน เด็กบางคนยังแอบเปิดเล่นนอกจากครูสอน  
(f=1, 1.33%) 
    7.11  หน้าจอเล็ก มองไม่ชัด (f=1, 1.33%) 

  7.12 นักเรียน ยังมีประสบการณ์น้อย และมีความพร้อมแตกต่างกันในการใช้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (f=1, 1.33%) 
    7.13 ขาดงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (f=1, 1.33%) 
    7.14 อินเทอร์เน็ตมีความเร็วต่ า (f=1, 1.33%) 
   7.15 ผู้บริหารไม่มีเครื่อง (f=1, 1.33%) 
   7.16 ระบบไฟฟ้ามีสภาพเก่ามาก น่าจะไม่ปลอดภัย (f=1, 1.33%) 
    7.17 แท็บเล็ตที่แจกให้ ประมวลผลช้า (f=1, 1.33%) 
   7.18 แท็บเล็ตไม่ครบนักเรียนทุกคน (f=1, 1.33%) 

8. ความต้องการ :  ของผู้บริหารในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา 
เรียงความถี่จากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ (N=75) 
    8.1  ขาดบุคลากรที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ควรจัดสรรให้โดยด่วน  
(f=5, 6.67%) 
    8.2  ควรพัฒนาครูทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้แท็บเล็ต  (f=3, 4.00%) 
   8.3  ควรมีงบประมาณรองรับส าหรับการดูแลซ่อมบ ารุง (f=3, 4.00%) 
   8.4  ต้องการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (f=3, 4.00%) 
    8.5  ต้องการตู้เก็บแท็บเล็ตที่มั่นคงปลอดภัย (f=2, 2.67%) 
   8.6  ควรจัดศูนย์ซ่อมให้พอเพียง (f=1, 1.33%) 
   8.7  ควรจัดหาให้ครบจ านวนนักเรียนทุกชั้น ทุกคน (f=1, 1.33%) 
   8.8  ต้องการเพ่ิมโปรแกรมให้มากกว่านี้ (f=1, 1.33%) 
   8.9  ควรจัดส่งTablet ถึงมือเด็กให้ทันก าหนด โดยไม่ชักช้า และไม่เรียงล าดับตาม
อักษารจังหวัด (f=1, 1.33%) 
   8.10 ควรสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Tablet  
(f=1, 1.33%) 
   8.11 ผู้บริหารควรมีการส่งเสริม สนับสนุนในทุกๆ ด้านเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กับนักเรียน (f=1, 1.33%) 
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 8.12 ควรมี Tablet ส ารองใช้กรณีเครื่องขัดข้องหรือส่งซ่อม (f=1, 1.33%) 
   8.13 อยากได้ Tablet เพ่ิมอีก 1 เครื่อง เนื่องจากโรงเรียน มี ป.1 จ านวน 22 ห้อง 
นักเรียน 44 คน แต่ได้เครื่อง Tablet ส าหรับครู 1 เครื่อง (f=1, 1.33%) 
   8.14 อยากได้ Tablet ที่มีคุณภาพดีกว่านี้ (f=1, 1.33%) 
   8.15 อยากได้คู่มือการสอนต่างๆ (f=1, 1.33%) 
   8.16 ควรมีโปรแกรมเพ่ิมเติม (f=1, 1.33%) 
   8.17 กลุ่มงานสื่อ นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ (f=1, 1.33%) 

 8.18 ควรมีการปรับปรุงระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (f=1, 1.33%) 
   8.19 จัดหาเครื่อง LCD Projectorให้โรงเรียน (f=1, 1.33%) 
   8.20 การอบรมการใช้ Tablet ให้กับผู้ปกครอง (f=1, 1.33%) 

9. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  ของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือ
การศึกษาไทย เรียงความถี่จากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ (N=75) 
   9.1  ควรบรรจุโปรแกรมส าเร็จรูปลงไปให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (f=2, 2.67%) 
   9.2  อยากให้มีการจัดกิจกรรมทุกกลุ่มสาระและจัดให้มีความเป็นสากล เป็นแนวเดียวกัน  
(f=1, 1.33%) 
   9.3 ครูผู้สอน ชั้น ป.1 และผู้บริหารโรงเรียน ควรมีคอมพิวเตอร์พกพา ในการจัดหรือ
ปรับปรุง (f=1, 1.33%) 
    9.4 หลักสูตรใช้ Tablet เป็นของตนเอง คนละเครื่อง เมื่อใช้ในการสอน และออกแบบ
การสอนของตนเอง (f=1, 1.33%) 
   9.5  การใช้คอมพิวเตอร์พกพาในการสอนเด็กดี เพราะเด็กสนใจ และครูควรเน้นสอน
เนื้อหาวิชาด้วย (f=1, 1.33%) 
   9.6  การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ดี ถ้ามีครูที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้มากกว่านี้  
(f=1, 1.33%) 
   9.7  เพ่ิมบทเรียนเนื้อหาให้ได้มาตรฐานหลักสูตร (f=1, 1.33%) 
   9.8  ควรปรับปรุงระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (f=1, 1.33%) 
   9.9  สอนเสริมวันละ 1  ชั่วโมง เพราะเหมาะสมกับความสนใจของเด็ก  (f=1, 1.33%) 
   9.10 ควรจัดให้ชั้นอื่นๆด้วย (f=1, 1.33%) 
    9.11 นักเรียนเรียนรู้ตามบทเรียนไม่ทัน (f=1, 1.33%) 
  9.12 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสม่ าเสมอ (f=1, 1.33%) 
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ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

   จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือนิเทศติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ฉบับที่ 3 ฉบับครผูู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากคุณครูที่เข้ารับการอบรม
จ านวน 239 คน (รวมคุณครูโรงเรียนเอกชน) ได้กลับคืนมา 94 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 39.33 ของคุณ
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด เมื่อน าผลมาวิเคราะห์ ได้ผลการวิเคราะห์ 
แยกเป็นรายรายการ ดังนี้ 
   1. ข้อมูลพื้นฐาน : คุณครผูู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ให้ข้อมูลการนิเทศ จ านวน 94 คน 
จาก73 โรงเรียน แยกเป็นรายอ าเภอ ดังนี้ ดังตารางที่ 10  

ตารางที่ 10 แสดงจ านวนครูผู้สอนชั้น ป.1 ที่ตอบเครื่องมือนิเทศแยกเป็นรายอ าเภอ 

อ าเภอ 

จ านวน
ครูผู้สอน ป.1  

จ านวนครผูู้สอน  
ตอบเครื่องมือ

นิเทศ 

ร้อยละของคร.ู 
ตอบเครื่องมือนิเทศ 

เทียบ ครู ที่ตอบทั้งหมด 

ร้อยละของ ครู ป.1 
ทีต่อบเครื่องมือนิเทศ
เทียบ ครู ป.1 ในราย

อ าเภอ 
กุมภวาปี 88 32 13.97 36.36 
ศรีธาตุ 36 22 9.61 61.11 

โนนสะอาด 35 9 3.93 25.71 
*วังสามหมอ 34 19 8.30 55.88 
หนองแสง 19 8 3.49 42.11 

ประจักษ์ศิลปาคม 17 4 1.75 23.53 
     

รวม 229 75 41.05 41.05 
 

   แยกครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ตอบเครื่องมือนิเทศแยกตามรายกลุ่มสาระที่สอน ได้ 
ดังตารางที่ 11  

ตารางที่ 11 แสดงจ านวนครูผู้สอนชั้น ป.1 ที่ตอบเครื่องมือนิเทศแยกเป็นรายกลุ่มสาระ 

กลุ่มสาระ 
จ านวนครูผู้สอน  

ตอบเครื่องมือนิเทศ 
ร้อยละของ ครู ป.1 

ที่ตอบเครื่องมือนิเทศ 
ภาษาไทย 7 7.45 
คณิตศาสตร์ 4 4.26 
วิทยาศาสตร์ 3 3.19 
ภาษาอังกฤษ 3 3.19 
ภาษาไทย, คณิตศาสตร์ 7 7.45 
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ตารางที่ 11 แสดงจ านวนครูผู้สอนชั้น ป.1 ที่ตอบเครื่องมือนิเทศแยกเป็นรายกลุ่มสาระ (ต่อ)  

กลุ่มสาระ 
จ านวนครูผู้สอน  

ตอบเครื่องมือนิเทศ 
ร้อยละของ ครู ป.1 

ที่ตอบเครื่องมือนิเทศ 
วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา 2 2.13 
คณิตสาสตร์, ภาษาไทย, การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี 1 1.06 
พระพุทธศาสนา 1 1.06 
Speak English 1 1.06 
คอมพิวเตอร์ 1 1.06 
ทุกกลุ่มสาระ 64 68.09 

   
รวม 94 100.00 

 

 นักเรียนที่สอนต่อห้องเรียน เฉลี่ย ห้องละ 17.68 คน เมื่อแยกผลการปฏิบัติงานเป็นรายด้าน 
น ามาวิเคราะห์ ได้ผลการวิเคราะห์เป็นรายด้าน ดังนี้ 

   2. ด้านการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ : โดยรวม มผีลการด าเนินการมาแล้วมากกว่า  
ร้อยละ 50 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ แยกเป็นรายรายการ ดังตารางที่ 12 

             ตารางที่ 12 แสดงผลการปฏิบัติงานด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้  
                            ของครูผู้สอน ชั้น ป. 1 
 
        ผลการปฏิบัติงาน   ไม่ปฏิบัติ     ปฏิบัติ  ระดับคุณภาพ 
              (ร้อยละ)     (ร้อยละ)  ค่าเฉลี่ย  หมายถึง 
1.ศึกษาแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์     ด าเนินการมาแล้ว 
  พกพา       1.06      98.94 4.20 มากกว่า ร้อยละ 50 
2.เข้ารับการอบรมปฏิบัติการ      ด าเนินการมาแล้ว 
   ใช้คอมพิวเตอร์พกพา   7.45       92.55 4.53 มากกว่า ร้อยละ 70 
3.ปรับหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับ ป.1     ด าเนินการมาแล้ว 
  ให้เหมาะกับการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 6.38       94.38 3.68 มากกว่า ร้อยละ 50    
4.จัดตารางเรียนให้เหมาะสมในการ       ด าเนินการมาแล้ว 
  จัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 4.26       95.74 3.87 มากกว่า ร้อยละ 50   
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             ตารางที่ 12 แสดงผลการปฏิบัติงานด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้  
                            ของครูผู้สอน ชั้น ป.1 (ต่อ) 

        ผลการปฏิบัติงาน   ไม่ปฏิบัติ     ปฏิบัติ  ระดับคุณภาพ 
              (ร้อยละ)     (ร้อยละ)  ค่าเฉลี่ย  หมายถึง 
5.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติม     ด าเนินการมาแล้ว 
  ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 13.83       86.17 3.62 มากกว่า ร้อยละ 50 
6. ใช้แผนการจัดการเรียนรู้      ด าเนินการมาแล้ว 
  คอมพิวเตอร์พกพาตามที่ก าหนด  11.70       88.30 3.70 มากกว่า ร้อยละ 50  
7. ใช้แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์     ด าเนินการมาแล้ว 
   พกพาโดยปรับให้เหมาะสมกับห้องเรียน  11.70         88.30   3.71   มากกว่า ร้อยละ 50 

   รวม ด้านการเตรียมพร้อมในการ      ด าเนินการมาแล้ว 
         จัดการเรียนรู้   8.05        92.10 3.91 มากกว่า ร้อยละ 50 
                    

   จากตารางที่ 12 มีกิจกรรมที่ด าเนินการมากกว่า ร้อยละ 70 หรือด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ได้แก่ 
การเข้ารับการอบรมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ส่วนรายการอ่ืนด าเนินการมากกว่า ร้อยละ 50  เรียง
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่  ศึกษาแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา จัดตารางเรียนให้เหมาะสมใน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา  ใช้แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา 
โดยปรับให้เหมาะสมกับห้องเรียน ใช้แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพาตามที่ก าหนด ปรับหลักสูตร
สถานศึกษา ในระดับ ป.1 ให้เหมาะกับการใช้คอมพิวเตอร์พกพา จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมให้
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

   3. ด้านสภาพแวดล้อม : โดยรวม มีผลการด าเนินการมาแล้วมากกว่า ร้อยละ 50 แต่ยังไม่แล้ว
เสร็จ แยกเป็นรายรายการ ดังตารางที่ 13 

                ตารางที่ 13 แสดงผลการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมของครูผู้สอนระดับ ชั้น ป.1 
 
        ผลการปฏิบัติงาน         ไม่ปฏิบัติ       ปฏิบัต ิ  ระดับคุณภาพ 
                     (ร้อยละ)       (ร้อยละ)  ค่าเฉลี่ย  หมายถึง 

1.จัดสภาพห้องเรียนที่เหมาะสมในการ     ด าเนินการมาแล้ว 
  เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์พกพา   1.06      98.94 4.12 มากกว่า ร้อยละ 50 
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             ตารางที่ 13 แสดงผลการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมของครูผู้สอนระดับ ชั้น ป.1 (ต่อ) 
 
              ผลการปฏิบัติงาน  ไม่ปฏิบัติ     ปฏิบัติ  ระดับคุณภาพ 
              (ร้อยละ)     (ร้อยละ)  ค่าเฉลี่ย  หมายถึง 
 
2. จัดเตรียมต่ออุปกรณ์ปลั๊กไฟฟ้า               ด าเนินการมาแล้ว 
   อุปกรณ์ชาร์ตไฟอย่างเพียงพอปลอดภัย  4.26       95.74 4.14 มากกว่า ร้อยละ 50 
3. จัดท าป้ายประกาศ เผยแพร่ โปสเตอร์      
   แผ่นพับ วีดีโอ ป้ายนิเทศ เพ่ือการ     ด าเนินการมาแล้ว 
  ประชาสัมพันธ์การใช้คอมพิวเตอร์พกพา 11.70       88.30 3.59 มากกว่า ร้อยละ 50    
4. จัดห้องเรียนให้มีอากาศถ่ายเทของอากาศ        
    แสงสว่างเพียงพอ มีแนวทางการปฏิบัติ      ด าเนินการมาแล้ว 
    การใช้คอมพิวเตอร์พกพา    1.06       98.94 4.21 มากกว่า ร้อยละ 50    
 
   รวม ด้านสภาพแวดล้อม   4.52       95.48 4.03 ด าเนินการมาแล้ว 
                                                            มากกว่า ร้อยละ 50 
                    

   จากตารางที่ 13 ทุกกจิกรรมที่ด าเนินการมากกว่า ร้อยละ 50 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เรียงจากค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย ได้แก่  จัดห้องเรียนให้มีอากาศถ่ายเทของอากาศแสงสว่างเพียงพอ มีแนวทางการ
ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา  จัดเตรียมต่ออุปกรณ์ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ชาร์ตไฟอย่างเพียงพอปลอดภัย 
จัดสภาพห้องเรียนที่เหมาะสมในการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์พกพา จัดท าป้ายประกาศ เผยแพร่ 
โปสเตอร์ แผ่นพับ วีดีโอ ป้ายนิเทศ เพ่ือการประชาสัมพันธ์การใช้คอมพิวเตอร์พกพา 

   4. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (Actives) : โดยรวม มีผลการด าเนินการมาแล้วมากกว่า  
ร้อยละ 50 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ แยกเป็นรายรายการ ดังตารางที่ 14 
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                ตารางที่ 14 แสดงผลการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน ชั้น ป.1 
 
        ผลการปฏิบัติงาน   ไม่ปฏิบัติ     ปฏิบัติ  ระดับคุณภาพ 
              (ร้อยละ)     (ร้อยละ)  ค่าเฉลี่ย  หมายถึง 
1.ครูมีการเตรียมการและจัดเตรียม 
  ความพร้อมในการจัดกิจกรรมการ 
  เรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์                        ด าเนินการมาแล้ว 
  พกพาไว้ล่วงหน้า      4.26      95.74 3.97 มากกว่า ร้อยละ 50 
2.ครูจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ 
  เรียนรู้ ตามแผนการสอนและแนวทาง     ด าเนินการมาแล้ว 
  การใช้ LO.  ที่ สพฐ.จัดท าให้   7.45       92.55 3.69 มากกว่า ร้อยละ 50 
3. ครูจัดท าหน่วยใหม่ส าหรับการสอน Lo.     ด าเนินการมาแล้ว 
   เพ่ิมเติมจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่ 12.77       87.23 3.94 มากกว่า ร้อยละ 50    
4. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้        
   คอมพิวเตอร์พกพาโดยบูรณาการในแผน     ด าเนินการมาแล้ว 
  การจัดการเรียนรู้ปกติที่สอนอยู่เป็นประจ า 5.32       94.68 3.62   มากกว่า ร้อยละ 50    
5. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดย 
   ใช้ Lo. เป็นสื่อเสริมความรู้หรือทักษะ     ด าเนินการมาแล้ว 
   บางประการของผู้เรียน    9.57       90.43 3.49 มากกว่า ร้อยละ 50 
6. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้       
  LO. เป็นบทเรียนส าหรับได้เรียนรู้ด้วย 
  ตนเอง เช่น สืบหาความรู้ ออกแบบ     ด าเนินการมาแล้ว 
  น าเสนอผลงาน ทดสอบความรู้ ฯลฯ  7.45       93.62 3.38 น้อยกว่า ร้อยละ 50  
7. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ฝึกปฏิบัติ      
   และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน     ด าเนินการมาแล้ว 
   ตามกิจกรรมที่ก าหนด    1.06          98.94   3.94  มากกว่า ร้อยละ 50 
8. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 
   เพ่ือช่วยในการเรียนรู้ LO. และ      ด าเนินการมาแล้ว 
   คอมพิวเตอร์พกพา     2.13         97.87 4.07 มากกว่า ร้อยละ 50 
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ตารางที่ 14 แสดงผลการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับ ชั้น ป.1 (ต่อ) 

        ผลการปฏิบัติงาน   ไม่ปฏิบัติ     ปฏิบัติ  ระดับคุณภาพ 
              (ร้อยละ)     (ร้อยละ)  ค่าเฉลี่ย  หมายถึง 
9. การมีปฏิสัมพันธ์/การเรียนรู้ร่วมกัน 
  ระหว่างนักเรียนและนักเรียนใน        ด าเนินการมาแล้ว 
  การเรียนรู้ Learning Object      1.06       98.94 4.08 มากกว่า ร้อยละ 50 
10.ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ LO.       ด าเนินการมาแล้ว 
  /คอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคล   2.13       97.87 4.15 มากกว่า ร้อยละ 50 
11. สรุปผลการจัดการเรียนการสอน     ด าเนินการมาแล้ว 
   ร่วมกันระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน 4.26       95.74 3.84 มากกว่า ร้อยละ 50 

12. ประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
    เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียน     ด าเนินการมาแล้ว 
    และประเมินผลหลังเรียน  5.32       94.68 3.66 มากกว่า ร้อยละ 50 
13. ใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบ       ด าเนินการมาแล้ว 
    ประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม 5.32       94.68 3.60 มากกว่า ร้อยละ 50 

14. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน        
    รายบุคคลเพื่อการประเมินความ     ด าเนินการมาแล้ว 
    ก้าวหน้าของผู้เรียนในการใช้ LO. 4.26       95.64 3.64 มากกว่า ร้อยละ 50 

15. สอนซ่อมเสริมรายบุคคลให้กับ        
    ผู้เรียนที่ไม่ผ่านผลการประเมิน        ด าเนินการมาแล้ว 
    การจัดการเรียนรู้   3.19       96.81 3.70 มากกว่า ร้อยละ 50 

16. จัดกิจกรรมการสอนนอกห้องเรียน     ด าเนินการมาแล้ว  
    เพ่ือส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 8.51       90.43 3.77 มากกว่า ร้อยละ 50 

   รวม ด้านกิจกรรมการเรียนรู้   5.25       94.75 3.76 ด าเนินการมาแล้ว 
                  มากกว่า ร้อยละ 50 
                    

 



32 

   
  จากตารางที่ 14 ทุกกิจกรรมด าเนินการมาแล้ว มากกว่า ร้อยละ 50 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เรียง 
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 5 กิจกรรมแรก ได้แก่ ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ Learning Object /
คอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคล การมีปฏิสัมพันธ์/การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนและนักเรียน ในการ 
เรียนรู้ Learning Object  มปีฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเพ่ือช่วยในการเรียนรู้ Learning Object 
และคอมพิวเตอร์พกพา  ครูมีการเตรียมการและจัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาไว้ล่วงหน้า ครูจัดท าหน่วยใหม่ส าหรับการสอน Learning Object  เพ่ิมเติมจาก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ฝึกปฏิบัติและร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามกิจกรรมที่ก าหนด   

   5. จุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) :  ครูผู้สอน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ให้ข้อมูล โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ (N=94) 

     1) เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีภาพ มีเสียง เร้าความสนใจเด็กๆ ท าให้เด็กๆ กระตือรื้อ
ร้น (f=14, 14.89%) 
   2) ท าให้ครูจัดการเรียนการสอนได้สะดวกและง่ายขึ้น (f=8, 8.51%) 
   3) นักเรียนมีทักษะด้านต่างๆ จาก Tablet  สนใจการเรียนการสอนมากข้ึน  
(f=7, 7.45%) 
   4) นักเรียนสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตนเอง (f=6, 6.38%) 
   5) นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เพลิด เพลิน ดึงดูดความสนใจ  
(f=6, 6.38%) 
     6) นักเรียนสนใจเพราะเป็นสิ่งแปลกใหม่ส าหรับนักเรียน (f=5, 5.32%) 
    7) นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย และมีสมาธิดีขึ้น สนใจในบทเรียนมากข้ึน  
(f=4, 4.26%) 
   8) เป็นบทเรียนที่น่าติดตามมีการเรียนการสอนที่หลากหลาย กิจกรรมน่าสนใจ  
มีเกม นิทานประกอบ (f=4, 4.26%) 
   9) สามารถพัฒนานักเรียนตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน (f=4, 4.26%) 
           10)  นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆ (f=4, 4.26%) 
   11) นักเรียนมีความตั้งใจในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นหาข้อมูลใหม่ๆ ท าให้ไดรับความรู้
และประสบการณ์ เพ่ิมมากข้ึน (f=3, 3.19%) 
    12) เป็นสื่อสอนเสริมได้ทุกกลุ่มสาระ (f=3, 3.19%) 
   13) นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง เห็นเป็นรูปธรรม เข้าใจในเรื่องท่ีอยากเรียน โดยการ
น าเสนอ แบบมีภาพและเสียง (f=2, 2.13%) 
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   14) เนื้อหาตรงกับ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ป.1 นักเรียนเรียนรู้ได้รวดเร็ว ถือว่าเป็น
นวัตกรรมที่จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ (f=2, 2.13%) 
   15) มีสื่อการสอนที่เป็นแบบมัลติมีเดีย สามารถอธิบายเด็กๆ เข้าใจได้ดีมากกว่าครูในบาง
เรื่อง (f=2, 2.13%) 
   16) ช่วยลดขั้นตอนการอธิบายของครู แบ่งเบาภาระการสอนของครูเป็นรูปธรรม  
(f=2, 2.13%) 
   17) นักเรียนมีพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยี  มีความก้าวหน้าทันเทคโนโลยีใหม่ๆ มากข้ึน 
(f=2, 2.13%) 
   18) นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้นในการใช้ Tablet (f=1, 1.06%) 

   19) นักเรียนเอาใจใส่ต่อการเรียนมากขึ้น (f=1, 1.06%) 
   20) เป็นสื่อการเรียนการสอนในทุกรายวิชาเป็นอย่างดี (f=1, 1.06%) 
   21) นักเรียนชื่นชอบ (f=1, 1.06%) 
    22) มีโปรแกรมส าเร็จรูปในรายวิชา สามารถค้นคว้าได้โดยไม่ต้องมีหนังสือเรียน  
(f=1, 1.06%) 
   23) กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ อยากเรียน อยากเห็นสิ่งที่จะเกิดข้ึนใน Tablet  
(f=1, 1.06%) 
   24) นักเรียนสามารถพัฒนาด้านการฟัง การดูและการอ่าน (f=1, 1.06%) 
   25) นักเรียนสนใจ เพราะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนได้ด้วยตัวเอง สามารถฟังและ
พูดได้ด้วยตัวเอง (f=1, 1.06%) 
   26) ท าให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น สนุกสนานในการเรียน (f=1, 1.06%) 
   27) นักเรียนมีความตั้งใจ สืบหาข้อมูล ท าให้มีความรู้เพ่ิมมากข้ึน (f=1, 1.06%) 
   28) ช่วยในการสอนประกอบการเรียนรู้ของเด็กได้มากข้ึน (f=1, 1.06%) 
     29) นักเรียนมีความรู้มากข้ึนในการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระต่างๆ  มีทักษะในการฟัง  
การเขียน การพูดท าให้ (f=1, 1.06%) 
   30) นักเรียนขยันมากข้ึน (f=1, 1.06%) 
   31) ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถเพ่ิมข้ึนในการใช้เทคโนโลยี (f=1, 1.06%) 
   32) เรียนรู้ได้เร็ว (f=1, 1.06%) 
   33) นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยตนเอง (f=1, 1.06%) 
   34) มีภาพเคลื่อนไหว มีเสียงท าให้นักเรียนสนใจมาก (f=1, 1.06%) 
   35) ข้อสอบเป็นมาตรฐาน ดีมาก (f=1, 1.06%) 
   36) นักเรียนใช้ Tablet ถูกต้อง รักสมบัติของตนเอง (f=1, 1.06%) 
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   37) นักเรียนไม่ส่งเสียงดัง ยกเว้นในบทเรียนมีเพลงจะร้องตาม (f=1, 1.06%) 
   38) นักเรียนสนใจและตื่นเต้นในกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ จากการใช้ Tablet  
(f=1, 1.06%) 
   39) ครูมีสื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัย (f=1, 1.06%) 
   40) เป็นสื่อที่ทันสมัย นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข (f=1, 1.06%) 
   41) เป็นเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่แปลกใหม ่(f=1, 1.06%) 
   42) ส่งเสริมและฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีส าหรับนักเรียน ชั้น ป.1 ในระดับท่ีสูงขึ้น 
(f=1, 1.06%) 
   43) นักเรียนที่เรียนเก่งสามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว (f=1, 1.06%) 
   44) นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้เองหลังจากท าแบบฝึกหัดไม่ผ่านตามก าหนด 
(f=1, 1.06%)  
   45) นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้จากคอมพิวเตอร์พกพาที่หลากหลาย (f=1, 1.06%) 
   46) เป็นการเรียนที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างการเรียนรู้ร่วมกันและช่วยเสริมแรงใน
การเรียนรู้ (f=1, 1.06%) 
  47) อ่านที่ไหน เมื่อไหร่ได้ตลอดเวลา (f=1, 1.06%) 
   48) เก็บรักษาได้ง่ายประหยัดเนื้อท่ี (f=1, 1.06%) 
   49) ประหยัดการตัดไม้ท าลายป่าเพราะไม่ต้องใช้กระดาษ (f=1, 1.06%) 
   50) เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนให้ความสนใจ เพราะมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน (f=1, 1.06%) 
   51) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้บทเรียนได้ด้วยตนเอง มีเครื่องมือวัดและประเมินผลในบทเรียน 
(f=1, 1.06%)  
   52) เพ่ิมความสนใจในการเรียนการสอนให้กับท้ังตัวผู้สอนและตัวนักเรียนเอง   
มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน และเพ่ิมความสามารถในการใช้และฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนเอง  
(f=1, 1.06%) 
   53) เด็กได้ปฏิบัติจริง มีความสนใจใฝ่เรียนในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ (f=1, 1.06%) 
   54) นักเรียนอ่านได้คล่องจดจ าได้ดี (f=1, 1.06%) 
   55) นักเรียนได้เรียนรู้นอกต ารา (f=1, 1.06%) 

  6. จุดเควรพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) :  ครูผู้สอน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ให้ข้อมูล โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ (N=94) 
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    1)  ครูควรมีคนละ 1  เครื่อง โดยเชื่อมต่อกันได้ เพ่ือที่จะได้พัฒนาไปพร้อมกัน เมื่อ
ครูผู้สอนไม่มีเครื่องมือในการควบคุมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามบทเรียนและตามล าดับขั้นตอน ท าให้ยุ่งยาก
ต่อการควบคุมการเรียนของนักเรียน (f=6, 6.38%) 
    2)  การดูแล การเก็บรักษา Tablet ให้ปลอดภัย  ของนักเรียน (f=5, 5.32%) 
    3)  แบบเตอรีหมดเร็ว  ช ารุดบ่อย และไม่เก็บไฟ (f=4, 4.26%) 
    4)  ควรมีบทเรียนให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ (f=4, 4.26%) 
    5)  การด าเนินเรื่อง ล่าช้า ใช้เวลาโหลดข้อมูลนาน ไม่ต่อเนื่อง (f=3, 3.19%) 
    6)  จัดให้ครูมี Tablet เพราะคุณครูจะได้เตรียมแผนการสอน ล่วงหน้าได้ (f=2, 2.13%) 
   7)  ช่วงฉายเดียว ซึ่งแบบทดสอบ ควรมีเสียงพูด อ่าน ทั้งค าถามและตัวเลือกทั้งค าถาม 
(f=2, 2.13%) 

    8)   ตัวหนังสือเล็กและอ่านยาก ต้องการให้ท าให้ตัวหนังสือใหญ่กว่านี้ (f=2, 2.13%) 
    9) ควรพัฒนาเนื้อหาเพ่ิมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ ทุกๆ ปี  
(f=2, 2.13%) 
   10) ต้องอาศัยพลังงานตลอดไม่ว่าไฟฟ้าหรือแบตเตอรี (f=2, 2.13%) 
    11) ควรจะมีจอโปรเจคเตอร์ เพ่ือที่เด็กจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กันก่อน นักเรียนที่เรียน
อ่อน อ่านหนังสือยังไม่คล่อง และอ่านหนังสือยังไม่ได้  จะไม่ทันเพ่ือน ตามไม่ทัน ครูต้องดูแลเป็นรายบุคคล 
(f=2, 2.13%) 
    12) นักเรียนสนใจหนังสือเรียนน้อยแต่กลับมาสนใจแท็บเล็ตอย่างเดียวขณะนี้  
(f=2, 2.13%) 
    13) ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เร็วพอในการใช้ wifi (f=2, 2.13%) 
    14) ควรพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้โปรแกรมการเรียนการสอนให้มีศักยภาพมากกว่านี้ 
(f=2, 2.13%) 
    15) เพ่ิมเนื้อหา   แบบฝึกทักษะ  นิทาน และข้อสอบ (f=2, 2.13%) 
    16) ต้องเน้นทักษะด้านการเขียนด้วยการฝึกกล้ามเนื้อมือ (f=2, 2.13%) 
    17) การเข้าใจในบทเรียนแต่ละวิชา ซึ่งนักเรียนแต่คนมีความเข้าใจในบทเรียนแตกต่าง
กัน (f=1, 1.06%) 
    18) ควรส่งบุคลากรที่มีความรู้มาตรวจสอบสภาพ Tablet ทุก 2 เดือน (f=1, 1.06%) 
    19) ในบทเรียนที่เป็นลักษณะการเลือกโดยใช้มือลากสิ่งของไปยังยังที่ก าหนดปั้น  
เลื่อนได้ช้ามาก ไม่คล่องตัว และบางครั้งก็ไม่ไป (f=1, 1.06%) 
    20) อุปกรณ์หายาก เวลาเครื่องหายต้องล าบากในการซ่อม (f=1, 1.06%) 
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   21) ควรให้นักเรียนท ากิจกรรมอย่างอ่ืนบ้างนอกเหนือจากใช้ Tablet (f=1, 1.06%) 
    22) นักเรียน เรียนรู้ได้เร็ว  แต่ก็เกิดอาการเบื่อเร็ว เช่นกัน (f=1, 1.06%) 
   23) Application บางตัวมีปัญหา ตอนตรวจสอบเครื่องไม่มีปัญหา แต่ตอนน ามาใช้จริง 
มีปัญหา (f=1, 1.06%) 
   24) เครื่องค้างกดปุ่มไม่ตอบสนอง แต่พอผ่านไปก็ท างานได้ (f=1, 1.06%) 
   25) Tablet บางเครื่องชาร์ทไฟไม่เข้า (f=1, 1.06%) 
   26) ฝึกอ่านออกเสียง มีนิสัยรักการอ่าน (f=1, 1.06%) 
   27) ระมัดระวังการติดเกม และการ์ตูน (f=1, 1.06%) 
   28) ควรพัฒนาครูผู้สอนเพราะยังไม่เก่ง LO  (f=1, 1.06%) 
   29) มีข้อจ ากัดในการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากใน Tablet (f=1, 1.06%) 
    30) แบตเตอรีหมดเร็วเกินไป และใช้เวลาชาร์ทไฟฟ้านาน เกินไป (f=1, 1.06%) 
    31) นักเรียน ชั้น ป.1 ส่วนใหญ่ยังอ่านหนังสือและตีความหมายของปัญหาไม่คล่องส่งผล
ให้การเรียนการสอนเป็นไปได้ช้าและไม่พร้อมเพรียงกันเนื่องจากครูได้มีเครื่องมือควบคุม (f=1, 1.06%) 

   32) ครูยังขาดทักษะด้านการออกแบบกิจกรรมบูรณาการกับแบบการเรียนรู้ปกติ  
(f=1, 1.06%) 
    33) เสียสุขภาพสายตาเนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (f=1, 1.06%) 
   34) Learning Object บางบทเรียนยังไม่สมบูรณ์ ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้บทเรียนไม่ต่อเนื่อง 
(f=1, 1.06%) 
   35) ควรจัดชุดอุปกรณ์เสริมกับการใช้งานของ Tablet เช่น เครื่องรับสัญญาณ Wifi (f=1, 
1.06%) 
   36) ควรจัดท าคู่มือ เป็นรูปเล่ม แจกพร้อมกับ Tablet (f=1, 1.06%) 
   37) นักเรียนยังใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ช านาญมากนัก ท าให้การเรียนการสอนยังล่าช้า 
(f=1, 1.06%) 
   38) ครูไม่สามารถตรวจสอบเด็กได้ว่าเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ หรือไม่ เด็กบางคนคน
เรียนไม่ทันเพ่ือน (f=1, 1.06%) 
   39) ต้องฝึกให้เด็กเกิดความช านาญในการใช้และเรียน (f=1, 1.06%) 
   40) ควรให้เด็กใช้เป็นบางเวลาเท่านั้น (f=1, 1.06%) 
   41) เด็กไม่สนใจเรียนในวิชาปกติ (f=1, 1.06%) 
   42) นักเรียนที่เก่ง อ่านหนังสือได้แล้ว และคล่องแคล่ว จะไปเร็วมากและชอบ ออกจาก
บทเรียนที่เรียนไปเรื่องอ่ืนๆ ก่อน เช่น เล่น เกม (f=1, 1.06%) 
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   43) ยังใช้ Internet ไม่ได ้(f=1, 1.06%) 
   44) ควรพัฒนาเนื้อหาบางเรื่องให้สั้นรัดกุม (f=1, 1.06%) 
   45) ควรพัฒนาเครื่องให้เร็วขึ้น (f=1, 1.06%) 
   46) ข้อสอบของบทเรียนในแท็บเล็ตไม่ตรงกันควรท าข้อสอบแต่ละวิชาใหม่  
(f=1, 1.06%) 
   47) โปรแกรมไม่สมบูรณ์  ตัวหนังสือไม่ถูกต้อง หูฟังเล็กเด็กเก็บหู (f=1, 1.06%) 
   48) นักเรียนเรียนรู้ไปไม่พร้อมกันเสียเวลา  (f=1, 1.06%) 
   49) นักเรียนชั้น ป.1 ยังอ่านหนังสือไม่ได้ (f=1, 1.06%) 
   50) แบตเตอรรีใช้ได้ระยะสั้นเป็นภาระครูต้องชาร์ดแบตตลอดเวลา (f=1, 1.06%) 
   51) ควรมีแบบทดสอบท้ายบท (f=1, 1.06%) 
   52) คุณภาพแท็บเล็ตและแบตเตอรี (f=1, 1.06%) 
   53) จัดการเรียนการสอนตามแผนที่โรงเรียนจัดไว้ (f=1, 1.06%) 
   54) เนื้อหาบางส่วนต้องพัฒนา (f=1, 1.06%) 
   55) นักเรียนมีความสุข สนุกสนานและมีสมาธิ (f=1, 1.06%) 
    56) เด็กได้ฝึกออกเสียง ช่วยจดจ าตัวอักษร (f=1, 1.06%) 
   57) การชาร์ดไฟแบตเตอรีเครื่องใช้เวลานานมากเกินไป (f=1, 1.06%) 

    58) จัดท าหลักสูตรกลาง  แท็บเล็ตต้องมีคุณภาพสูงรุ่นต่อไป จัดให้นักเรียนทุกชั้น  
(f=1, 1.06%) 
   59) ครูควรสอดแทรกคุณธรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนกับเพ่ือน (f=1, 1.06%) 
   60) การจัดกิจกรรมยังมีน้อย (f=1, 1.06%) 
   61) การสอนซ่อมเสริม (f=1, 1.06%) 
   62) ครูยังขาดทักษะและความช านาญในการจัดกิจกรรม (f=1, 1.06%) 
   63) บางกิจกรรมยืดเยื้อน่าเบื่อ (f=1, 1.06%) 
   64) ควรมีคู่มือครูติดตั้ง WiFi (f=1, 1.06%) 
   65) นักเรียนย้ายมาไม่มีแท็บเล็ตต้องดูจากเพ่ือน (f=1, 1.06%) 
   66) ควรจัดให้นักเรียนทั้งโรงเรียน (f=1, 1.06%) 
   67) เนื้อหาน้อย กิจกรรมมีน้อย (f=1, 1.06%) 
   68) เด็กด้อยด้านการใช้แท็บเล็ต (f=1, 1.06%) 
   69) ห้องเรียนไม่สะดวกในการเรียน (f=1, 1.06%) 
   70) เป็นสื่อน าเข้าบทเรียนและสรุปบทเรียน (f=1, 1.06%) 
   71) จัดแท็บเล็ตให้มีประสิทธิภาพสูงกว่านี้ (f=1, 1.06%) 
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  7. ผลการปฏิบัติที่ได้ผลดี (Best Practices) การจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) :  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ให้ข้อมูล โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ (N=94) 
    1)   นักเรียนมีความสนใจในการเรียน และการศึกษาค้นคว้า (f=17, 18.09%) 
   2)   นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ ต้องการใช้ Tabletช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
(f=7, 7.45%) 
   3)  นักเรียนมีความรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ยิ่งขึ้น (f=5, 5.32%) 
   4)  นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น ไม่ดื้อ  (f=5, 5.32%) 
   5) สามารถน ามาจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ใช้เป็นสื่อเสริมได้จาก Learning  
Object (f=4, 4.26%) 
   6)  เชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์ นักเรียนรู้จักสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต(f=4, 4.26%) 
   7)  ใช้เป็นสื่อเสริมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยแบ่งเบาการสอนของครู 
(f=4, 4.26%) 
   8)  นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างหลากหลาย ตามศักยภาพส่งผลให้
นักเรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนใฝ่เรียนมากข้ึน (f=2, 2.13%) 

   9) ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
(f=2, 2.13%) 

  10) นักเรียนตั้งใจศึกษาเนื้อหาในบทเรียน (f=2, 2.13%) 
   11) นักเรียนตื่นเต้นกับการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่  อยากเรียนรู้กับสิ่งแปลกใหม่  
(f=2, 2.13%) 
   12) นักเรียนส่วนมากมาโรงเรียนครบ (f=2, 2.13%) 
  13) มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet (f=1, 1.06%) 
    14)เนื้อหาในบทเรียน เรียนรูได้ดีง่าย ต่อการเรียนรู้ เข้าใจดีมาก โดยวัดจากการท า
แบบทดสอบ (f=1, 1.06%) 
   15) อ่านและจ าบทเรียนได้เร็วขึ้น (f=1, 1.06%) 
   16) ช่วยให้ครูมีเวลาว่าง ในการสอนวิชาอ่ืนด้วย (f=1, 1.06%) 
   17) เด็กได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  
ได้เป็นอย่างดีมาก (f=1, 1.06%) 
   18) นักเรียนมีความสนใจและเอาใจใส่ต่อการเรียน ดังนั้นจึงท าให้นักเรียนได้รับความรู้
มาก และจดจ าได้ดี (f=1, 1.06%) 

 



39 

   19) ค้นคว้า ความรู้ทุกวิชา (f=1, 1.06%) 
  20) ทันสมัยขึ้นในยุคโลกาภิวัฒน์ (f=1, 1.06%) 
   21) นักเรียนดูบทเรียนต่างๆ และวิธีเขียนต่างๆ ในบทเรียน (f=1, 1.06%) 
   22) ท าให้เด็กได้ฝึกเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น (f=1, 1.06%) 
   23) นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน สอนง่าย (f=1, 1.06%) 
   24) นักเรียนไม่เก่งเรียน แต่เก่งการใช้ Tablet (f=1, 1.06%) 
   25) นักเรียนได้ฝึกการค้นคว้า จากสื่อท่ีหลากหลาย (f=1, 1.06%) 
   26) นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีค้นคว้าหาความรู้ (f=1, 1.06%) 
   27) สอนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละสาระเนื้อหาเพราะเด็ก 
จะสนใจดี (f=1, 1.06%) 

    28) ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ (f=1, 1.06%) 
   29) เป็นการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนก้าวหน้าทันโลกสมัยใหม่  
(f=1, 1.06%) 
   30) เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (f=1, 1.06%) 
   31) นักเรียนศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง (f=1, 1.06%) 
   32) นักเรียนเรียนรู้จากสื่อมากข้ึน (f=1, 1.06%) 
   33) นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย (f=1, 1.06%) 
   34) จัดการเรียนการสอนได้ผลดี (f=1, 1.06%) 
   35) ระบบเสียงไม่ดังต้องใช้หูฟัง (f=1, 1.06%) 
   36) มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย (f=1, 1.06%) 
     37) นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย (f=1, 1.06%) 
   38) เนื้อหาสาระตรงกับความสนใจของเด็ก (f=1, 1.06%) 
   39) ท าให้นักเรียนมีสมาธิเพราะเป็นเรื่องใหม่ (f=1, 1.06%) 
   40) แบบบันทึกการเรียนรู้ประจ าวิชา (f=1, 1.06%) 
   41) การสอนง่ายขึ้น (f=1, 1.06%) 
   42) นักเรียนมีความสนุกสนาน (f=1, 1.06%) 
   43) ผู้ปกครองนักเรียนให้การตอบรับที่ดี (f=1, 1.06%) 
   44) นักเรียนขยันขึ้น (f=1, 1.06%) 
   45) เด็กได้ความรู้ที่หลากหลาย (f=1, 1.06%) 
   46) นักเรียนได้เรียนจนครบทุกกระบวนการเรียนรู้ (f=1, 1.06%) 
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  8. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) :  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ให้ข้อมูล โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
(N=94) 
   1)   ต้องการTablet เป็นของคุณครู เพ่ือเตรียมการสอนให้ใช้สอน Tablet ได้ผลดียิ่งขึ้น 
(f=14, 14.89%) 
   2)   มีเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ เพ่ือใช้สอน ควบคู่กับ Tablet ของนักเรียน (f=6, 6.38%) 
   3)   ต้องการให้เพิ่มเนื้อหาลงไปในเครื่อง ทุกรายวิชา (f=4, 4.26%) 
   4)   ครูผู้สอนขาดความช านาญในการใช้แท็บเล็ต (f=4, 4.26%) 
   5)   ควรจัดอบรมอีกครั้ง ให้ครูมีความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ให้มากกว่านี้ 
(f=3, 3.19%) 
   6)   สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียน เช่น โต๊ะนักเรียน  ปลั๊กไฟ ให้พอเพียง  
(f=3, 3.19%)  
   7)   ต้องการห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม มีพัดเพดาน (f=3, 3.19%) 
   8)   โหลดข้อมูลช้า ท าให้นักเรียนไม่สนใจ (f=2, 2.13%) 
   9)   ครูยังต้องการใข้ Tablet เพ่ือเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 (f=2, 2.13%) 
   10)  อยากให้มีการเชื่อต่อ Internet ความรู้สูง เพื่อจะได้อัพเดทข้อมูลใหม่ๆ เพ่ิมเติม  
ให้ทันต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน (f=2, 2.13%) 
   11)  ต้องการระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้  
(f=2, 2.13%) 

    12)  เพ่ิมภาระครูผู้สอน (f=2, 2.13%) 

    13)  ควรพัฒนาคุณภาพ Tablet ให้มีประสิทธิภาพในการใช้นานขึ้นเพราะใช้นานเกิน 1 
ชั่วโมง เครื่องจะร้อน ต้องปิดเครื่องให้เครื่องเย็น แล้วเปิดใหม่ถึงจะใช้งานได้ปกติ (f=1, 1.06%) 
   14)  การดูและและเก็บรักษา Tablet (f=1, 1.06%) 
   15)  ไม่เน้นการเขียนหรือท ากิจกรรมลงในสมุด เป็นการเรียนที่สบายเกินไป นักเรียน 
จึงเขียนหนังสือไม่ค่อยได้  (f=1, 1.06%) 
   16)  ยังไม่มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทบทวน (f=1, 1.06%) 
   17) ไม่เหมาสะมกับนักเรียน ชั้น ป.1 (f=1, 1.06%) 
   18) ควรมีงบประมาณส าหรับมาจัดท าห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ 
Tablet และจัดเก็บโดยเฉพาะ เพ่ือความสะดวกฝนการใช้และการจัดการเรียนการสอน (f=1, 1.06%) 
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   19)  ควรมีหลักสูตรก่อนที่จะน ามาใช้ในการเรียนการสอน (f=1, 1.06%) 
   20)  นักเรียนบางคนไม่สนใจในการเก็บรักษา ท าให้ Tablet หายและช ารุดเร็ว และ
นักเรียนบางคนเกิดความอยากได้ Tablet ของน้องๆ (f=1, 1.06%) 
   21)  แบตเตอรีหมดง่าย ท าให้นักเรียนเรียนตามเพ่ือนไม่ทัน เนื่องจากการชาร์ท 
แบตเตอรี และบางคนหน้าจอเสีย (f=1, 1.06%) 
   22)  มีเวลาไม่พอ เพราะเนื้อหาเยอะมาก นักเรียนใช้ไม่เป็น (f=1, 1.06%) 
   23)  นักเรียนสนใจเล่นเกมและดูภาพ ไม่สนใจกับบทเรียน (f=1, 1.06%) 
   24)  โต๊ะเรียนและที่เสียบแบตเตอรี่ไม่สัมพันธ์กัน ท าให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง  
ในเวลาแบตเตอรีหมด (f=1, 1.06%) 
   25) นักเรียนบางคนอ่านหนังสือไม่ออก ครูต้องคอยแนะน า  (f=1, 1.06%) 
   26)  ปัญหาการวางแผนการจัดกิจกรรมและควบคุมก ากับการเรียนรู้ของนักเรียน  
(f=1, 1.06%) 
    27)  การวางแผนการเรียนการสอนของครูยังไม่ลงตัวเนื่องจากโรงเรียนได้จัดการเรียน
การสอนทางโทรทัศน์ (โรงเรียนวังไกลกังวล) ด้วย (f=1, 1.06%) 
   28) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ทุกประเภท 
จึงเป็นหน้าที่ของครูประจ าชั้นที่ต้องดูแลและชาร์ทแบตเตอรี (f=1, 1.06%) 
   29)  เครื่องเสียหายเร็วเวลาเครื่องดับใช้เวลาชาร์ทแบตเตอรีนานท าให้เสียเวลา 
ในการเรียน (f=1, 1.06%) 
   30)  จุดชาร์ทไฟควรมีการติดตั้งอย่างแข็งแรง (f=1, 1.06%) 
   31)  ควรตรวจสอบบทเรียนให้มีความสมบูรณ์ก่อนจ านะมาให้นักเรียนใช้ (f=1, 1.06%) 
   32)  ครูไม่สามารถตรวจสอบเด็กได้ว่า มีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ หรือไม่ (f=1, 
1.06%)  
   33)  นักเรียนลดการเรียนรู้จากหนังสือเรียนน้อยลง (f=1, 1.06%) 
   34)  โปรแกรมน่าจะสมบูรณ์มากกว่านี้ (f=1, 1.06%) 
   35)   โปรแกรมน่าจะสมบูรณ์มากกว่านี้  (f=1, 1.06%) 
   36) เครื่องท างานช้า (f=1, 1.06%) 
  37)  เป็นสื่อที่ทันสมัยนักเรียนสนใจ (f=1, 1.06%) 
   38)  มีนักเรียนอ่านไม่คล่องท าให้อ่านค าสั่งหรือท าแบบฝึกไม่ได้ (f=1, 1.06%) 
   39)  นักเรียนบางคนยังอ่านไม่ออกเดาค าตอบ หรือฟังแต่เสียง (f=1, 1.06%) 
   40)  มีโต๊ะตั้งปลั๊กไฟฟ้าที่ปลอดภัยท าให้การสอนต่อเนี่อง (f=1, 1.06%) 
   41)  ใช้การไม่ได้เป็นบางเครื่อง (f=1, 1.06%) 
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   42)  จัดให้เด็กได้เรียนทุกชั้น (f=1, 1.06%) 
   43)  เป็นการเพ่ิมภาระให้ครูมากข้ึน (f=1, 1.06%) 
   44)  ครูขาดทักษะในการสอน สพป.ควรจัดอบรมให้ครู (f=1, 1.06%) 
   45)  ครูผู้สอนมีงานมาก (f=1, 1.06%) 
   46)  นักเรียนยังเรียนไม่คล่อง (f=1, 1.06%) 
   47)  ควรจัดให้ทุกชั้น  (f=1, 1.06%) 
   48)  อินเทอเน็ตติดยาก (f=1, 1.06%) 
   49)  ไม่มีที่เก็บในห้องเรียนอย่างปลอดภัย (f=1, 1.06%) 
   50)  ต้องการแผนการจัดการเรียนรู้ (f=1, 1.06%) 
   51)  การชาร์ตแบตเตอรีบางคนมีแบตฯบางคนแบตนหมดท าให้นักเรียนเรียนรู้ไปไม่
พร้อมกัน (f=1, 1.06%) 

  9. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาในการจัดการเรียนรู้ :  
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ให้ข้อมูล โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ (N=94) 
   1)   ควรจัดสรร Tablet ให้ครูได้ศึกษาก่อนเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการออกแบบ
การเรียนรู้ ให้สอดคล้องเนื้อหาสาระในคอมพิวเตอร์ ( f=6, 6.38%) 
   2)   ควรบรรจุเนื้อหา กิจกรรม ให้ครบทุกกลุ่มสาระ  ( f=4, 4.26%) 
  3)   ควรมีกระเป๋าใส่แท็บเล็ตนักเรียน แก้ไขโปรแกรมให้สมบูรณ์ ( f=4, 4.26%) 
   4)   ควรมีการจัดฝึกอบรมครูทุกคนในการสอน ป.1 ในหลักสูตรของแต่ละวิชา ว่ามีมาก
น้อยเพียงใด ควรจัดให้เต็มรูปแบบ มากกว่านี้ ( f=3, 3.19%) 
   5)   เครื่องควรโหลดข้อมูลได้เร็วไม่ติดขัด ( f=2, 2.13%) 
   6)   เป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ส าหรับนักเรียน แต่ไม่เหมาะส าหรับนักเรียน ชั้น ป.1  
ที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ควรน าไปใช้กับนักเรียนในเมืองที่มีความพร้อมมากกว่านี้ ( f=2, 2.13%) 
   7)   ครูยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง เพราะขาดความมั่นใจในการใช้ Tablet บางครั้งกลัว
ท าเครื่องช ารุด ( f=2, 2.13%) 
   8)   อยากให้รัฐบาลมีโครงการแบบนี้ หรือโครงการที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน ในโอกาส
ต่อๆ ไป ( f=1, 1.06%) 
   9)  ควรจัดสรรเครื่อง Tablet ให้ครูตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ( f=1, 1.06%) 
   10) ไม่เหมาะสมกับนักเรียน ชั้น ป.1 เพราะยังไม่มีความรับผิดชอบ เวลาเรียนแล้วเด็กจะ
ไม่เก็บเครื่องไว้ เรียนเสร็จจะวิ่งออกไปเลย ( f=1, 1.06%) 
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    11) ควรน าไปใช้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 ( f=1, 1.06%) 
   12) อยากให้รัฐบาลจัด Tablet ให้ทุกปีในระดับ ชั้น ป.1 ( f=1, 1.06%) 
   13) ควรมีผู้ดูแลการชาร์ทแบตเตอรีในโรงเรียน เพ่ือให้ครูที่สอนชั่วโมงต่อไปใช้ Tablet 
ได้เลยโดยไม่ต้องรอ ( f=1, 1.06%) 
   14) อบรมครูผู้สอน เมื่อได้รับการจัดสรร Tablet เกี่ยวกับการใช้ Internet กับ Tablet ( 
f=1, 1.06%) 
   15)  อยากให้มีโต๊ะเรียนส าหรับ Tablet โดยเฉพาะ และมีสื่อสนับสนุน Tablet ที่
เพียงพอ ( f=1, 1.06%) 
   16)  จัดอบรมการออกแบบบูรณาการการสอนจาก Tablet โทรทัศน์ และการสอน 
จากแผนการสอนปกต ิ( f=1, 1.06%) 
   17) การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาไม่สะดวกในการใช้เพราะการเรียนช้า  
( f=1, 1.06%) 
   18) เพ่ิมความเร็วและคุณภาพของตัวเครื่อง ( f=1, 1.06%) 
   19) ควรจัดท าคู่มือการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบทเรียนใน Tablet  
แจกครูผู้สอน ( f=1, 1.06%) 
   20) ครูผู้สอนยังไม่มีความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์เท่าที่ควร ( f=1, 1.06%) 
   21) ควรบรรจุเนื้อหากิจกรรมข้อสอบให้มากกว่านี้ ( f=1, 1.06%) 
   22) แท็บเล็ตเป็นสื่อเสริมที่ดีแต่จะน ามาสอนเป็นหลักยังไม่เหมาะสม ( f=1, 1.06%) 
   23) ควรมีการนิเทศ  ติดตามอย่างต่อเนื่อง ( f=1, 1.06%) 
   24) การจัดกิจกรรมการสอนควรขึ้นอยู่กับครูผู้สอน ( f=1, 1.06%) 
   25) ควรมีที่เก็บรักษาปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์พร้อม ( f=1, 1.06%) 
   26) อยากให้นักเรียนทุกคนได้ใช้สื่อแท็บเล็ต ( f=1, 1.06%) 
   27) กล่องยืดตัวเครื่องควรมั่นคงกว่านี้ ( f=1, 1.06%) 
   28) ในการสอนแต่ละเนื้อหาครูควรศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจ ( f=1, 1.06%) 
   29) ควรมีแท็บเล็ตให้ครูด้วย จัดแผนการสอนเป็นแนวทางเดียวกัน ( f=1, 1.06%) 
   30) เพ่ิมความเร็วของอินเทอเน็ต แท็บเล็ตควรมีคุณภาพมากกว่านี้ ( f=1, 1.06%) 
   31) ครูไม่ควรให้เด็กเล่นแท็บเล็ตนานเกินไป ( f=1, 1.06%) 
   32) ควรมีงบประมาณในการด าเนินกหารในห้องเรียน ( f=1, 1.06%) 
   33) ควรให้เด็กฝึกใช้อินเทอเน็ตเพ่ือสืบค้นความรู้ ( f=1, 1.06%) 
   34) ควรปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน ( f=1, 1.06%) 
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

   จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือนิเทศติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ฉบับที่ 4 ฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนให้ข้อมูล จ านวน 
356 คน  จาก 74  โรงเรียน  ซึ่งมผีลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1. ข้อมูลพื้นฐาน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ที่ให้ข้อมูล แยกเป็นรายโรงเรียนและ 
รายเพศ ได้ดังตารางที่   15 

ตารางที่  15 แสดงข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนชั้น ป.1 ที่ให้ข้อมูล 

ที ่ โรงเรียน 
นักเรียนตอบแบบสอบถาม (คน) 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านสวนหม่อน 3 5 8 
2 บ้านโปร่ง 2 4 6 
3 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 1 2 3 
4 บ้านหนองกุงทับม้า 17 18 35 
5 บ้านดงกลาง 1 0 1 
6 บ้านสะอาดนามูล 2 3 5 
7 บ้านท่าเปลือย 5 4 9 
8 อนุบาลโนนสะอาด 3 8 11 
9 บ้านท่าม่วงเวียงค า 0 1 1 
10 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 1 0 1 
11 บ้านดงเมือง 3 3 6 
12 บ้านดงน้อย 4 3 7 
13 กมลาลักษณ์ 7 16 23 
14 บ้านตูม 2 3 5 
15 ค าเมยวิทยาคม 3 3 6 
16 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 5 4 9 
17 ผาสุกประชานุกูล 5 9 14 
18 ท่าลาดสาขาแหลมทอง 1 0 1 
19 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 4 3 7 
20 บ้านหนองประเสริฐ 1 0 1 
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ตารางที่  15 แสดงข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนชั้น ป.1 ที่ให้ข้อมูล (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน 
นักเรียนตอบแบบสอบถาม (คน) 
ชาย หญิง รวม 

21 บ้านม่วงดง 0 1 1 
22 บ้านโพธิ์ชัยดอdค า 0 1 1 
23 บ้านโนนหยาดน้ าเกลี้ยง 2 0 2 
24 บ้านโนนม่วง 3 3 6 
25 บ้านนาเพ็ญ 1 0 1 
26 บ้านกุดยาง 3 2 5 
27 บ้านท่ายม 3 2 5 
28 ทับกุงประชานุกูล 4 5 9 
29 บ้านเดียม 0 3 3 
30 บ้านโนนเห็นวังชัย 0 1 1 
31 บ้านหินฮาวโนนงาม 1 1 2 
32 บ้านค าดอกไม้ 0 2 1 
33 บ้านโคกสะอาด 1 3 4 
34 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 5 2 7 
35 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 2 4 6 
36 หนองไผ่พรเจริญ 5 0 5 
37 บ้านกุดจิก 2 1 3 
38 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 2 2 4 
39 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 2 3 5 
40 บ้านดงเรือง 0 4 4 
41 บ้านโคกหนองแวง 0 1 1 
42 บ้านท่าหนองเทา 1 0 1 
43 โคกสว่างดงง่ามน้อย 1 0 1 
44 บ้านนายูง 1 0 1 
45 บ้านม่วงเฒ่า 0 1 1 
46 บ้านนาดีโคกกลาง 1 3 4 
47 บ้านนาฝาย 5 2 7 
48 บ้านโสกรังโนนสว่าง 2 1 3 
49 บ้านนาดีสร้างบง 2 2 4 
50 บ้านโคกศรีห้วยยาง 1 3 4 
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ตารางที่  15 แสดงข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนชั้น ป.1 ที่ให้ข้อมูล (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน 
นักเรียนตอบแบบสอบถาม (คน) 
ชาย หญิง รวม 

51 บ้านนกขะบา 1 0 1 
52 บ้านผือ 2 3 5 
53 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 1 0 1 
54 บ้านโนนทรายฟอง 4 4 8 
55 บ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา 2 3 5 
56 บ้านสามเหลี่ยม 1 2 3 
57 บ้านเชียงกรม 1 0 1 
58 บ้านค ายาง 0 5 5 
59 บ้านเกิ้งน้อย 1 1 2 
60 บ้านโคกกลาง 1 2 3 
61 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 1 1 2 
62 ดงง่ามนางาม 5 5 10 
63 บ้านค าน้อย 3 2 5 
64 บ้านหนองหญ้าไซ 3 7 10 
65 บ้านโคกเล้า 0 1 1 
66 บ้านหัวฝาย 1 2 3 
67 บ้านค าโคกสูง 1 0 1 
68 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 0 1 1 
69 บ้านดูนเลา 1 2 3 
70 ค ากุงประชานุกูล 2 2 4 
71 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 2 2 4 
72 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บ ารุง1 3 0 3 
73 บ้านบุ่งหมากลาน 5 3 8 
74 บ้านกุดนาค้อ 3 3 6 
     
  164 193 356 

 

 2. เมื่อแยกประเด็นสัมภาษณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แยกเป็นรายประเด็นได้ ดังนี้ 
   2.1 ประเด็นสัมภาษณ์ : นักเรียนชอบการเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  
มากน้อยเพียงใด /อย่างไร นักเรียน ให้ข้อมูล ดังนี้ 
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ตารางที่  16  แสดงการชอบการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์พกพา ของนักเรียนชั้น ป.1  

ระดับความชอบ จ านวน ร้อยละ 
ชอบมากที่สุด 31 8.71 
ชอบมาก 254 71.35 
ชอบปานกลาง 69 19.38 
ชอบน้อย 2 0.56 

 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้เหตุผลที่ชอบการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์พกพา ดังนี้  
     1)   เพราะได้ใช้ในการฟังและดูภาพ และได้สัมพัทธ์ด้วยตนเอง 
   2)   เพราะมีบทเรียนให้เรียนรู้ แล้วมีเกมให้ได้ฝึกสมองสามารถเล่นอินเตอร์เน็ต
ได้ 
   3)   มีเนื้อหาให้เรียนรู้เอง มีเกมให้เล่น 
   4)   อยากเรียนทุกชั่วโมง 
   5)   นักเรียนมีความสนใจมากโดยเฉพาะการร้องเพลง 
   6)   เพราะ Tablet ท าให้ความรู้จากการอ่านหนังสือ 
   7)   เพราะ Tablet มีเพลงในหลวง 
   8)   เพราะได้เรียนรู้และท ากิจกรรมหลากหลาย 
   9)   ได้ใช้คอมพิวเตอร์ 
   10)  ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
   11)  ได้เล่นจริงลงมือใช้จริง 
   12)  มีความบรรเทิงสนุกสนาน 
   13)  เพราะฟังเพลงได้ เล่นเกมได้ 
   14)  เพราะเกิดความรู้ใหม่ๆ 
   15)  เพราะเรียนดี 
   16) เพราะมีเพลง เกม การ์ตูน 

      2.2 ประเด็นสัมภาษณ์ :  คอมพิวเตอร์พกพาสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้มาก
ขึ้น ชัดเจนเป็นรูปธรรมอย่างไร มีประโยชน์ด้านใด  นักเรียน ให้ข้อมูล ดังนี้ 
    1)   เกิดความรู้มาก ได้เห็นภาพ และได้ยินเสียงบรรยายชัดเจน  
(f=48, 13.48% )  
    2)   ท าให้ได้ศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง (f=24, 6.74% )  
    3)   การเรียนรู้ พัฒนาด้านการอ่าน การเขียน การฟัง (f=15, 4.21% ) 
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    4)   เรียนรู้สนุกเพลิดเพลิน (f=14, 3.93% ) 
   5)   ด้านการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา (f=13, 3.65% ) 
    6)   การเรียนรู้ มีการพัฒนาทักษะในการคอมพิวเตอร์ (f=12, 3.37% ) 
    7)   มีการ์ตูนเรียนแล้วสนุกน่าสนใจ (f=10, 2.81% ) 
    8)   มีประโยชน์ในทุกๆ ด้าน (f=10, 2.81% ) 
    9)   ช่วยให้จ าได้ดี และจ าง่าย (f=9, 2.53% ) 
    10)  มีเนื้อหา กิจกรรมที่หลากหลาย มีสาระดีมาก (f=9, 2.53% ) 
    11)  ช่วยได้มาก เนื่องจากได้เห็นภาพ ท่าทาง และเสียงที่ชัดเจน  
ด้านการคัดลายมือ (f=9, 2.53% ) 
    12)  ช่วยให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น มีประโยชน์มาก คือ นักเรียน เรียนรู้ได้ดี 
มีความสนใจในการเรียน (f=9, 2.53% ) 
    13)  ท าให้หนูเก่งมาก (f=9, 2.53% ) 
    14)  มีความรู้ สนุกสนาน มีเกมเนื้อหาในบทเรียน (f=8, 2.25% ) 
    15)  เข้าใจดีขึ้น  สนุกได้คิดตามไปด้วย (f=8, 2.25% ) 
    16)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา สืบค้นข้อมูลอินเตอร์ (f=7, 1.97% ) 
    17)  ด้านการศึกษา และความบันเทิง (f=7, 1.97% ) 
    18)  ช่วยให้ความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียน (f=7, 1.97% ) 
    19)  ช่วยดีมาก เนื่องจากได้เห็นภาพ ท่าทางชัดเจน  มีประโยชน์ด้านการใช้
เทคโนโลยี และมีแบบฝึกหัดที่ต่างจากหนังสือ (f=7, 1.97% ) 
    20)  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ทดสอบความรู้และทบทวนความรู้เองได้  
(f=7, 1.97% ) 
    21)  ฝึกสมองได้เร็วขึ้น ด้านความคิด (f=6, 1.69% ) 
    22)  ได้เรียนรู้ มีเกมสนุก (f=6, 1.69% ) 
    23)  ใน Tablet มีเกม การฝึกพับกระดาษ บวกเลข นิทาน ท าให้เรียนสนุก 
(f=5, 1.40% ) 
    24)  ได้ลงมือปฏิบัติจริง เห็นรูปภาพสามารถจดจ าได้ง่าย (f=5, 1.40% ) 

    25)  เด็กให้ความสนใจมากได้เห็นภาพและเสียงที่แปลกใหม่ (f=5, 1.40% ) 
    26)  เข้าใจเนื้อหายิ่งขึ้น มีสมาธิดีขึ้น (f=5, 1.40% ) 
    27)  ได้รู้ทุกอย่างที่อยากรู้ ได้รู้เรื่องต่างๆ  มากข้ึน (f=5, 1.40% ) 
    28)  มีภาพเห็นเป็นรูปธรรม  (f=4, 1.12% ) 
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    29)  ได้เห็นภาพ ฟังเสียง ร้องเพลง เล่นเกมบทเรียน เข้าใจบทเรียนดี  
ท าแบบทดสอบได้ถูกต้อง (f=4, 1.12% ) 
    30)  ท าให้เราได้ฟังเพลง อ่านหนังสือ (f=4, 1.12% ) 
    31)  ได้เล่นเกมคณิตศาสตร์ ท าให้คิดได้เร็วขึ้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี (f=3, 
0.84% ) 
    32)  มีภาพเคลื่อนไหวได้ สนุก (f=3, 0.84% ) 
    33)  ได้เห็นภาพ ฟังเสียง วาดภาพ เขียนค า ประโยค ฝึกคณิต (f=3, 0.84% ) 
    34)  เข้าใจง่าย อ่านค าในภาษาไทยได้ (f=3, 0.84% ) 
    35)  มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (f=3, 0.84% ) 
    36)  ได้ความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (f=2, 0.56% ) 
    37)  ช่วยโดยมีนิทานช่วยในการเรียน (f=2, 0.56% ) 
    38)  ได้เรียนรู้เพ่ิมเติมเม่ือเวลากลับบ้าน (f=2, 0.56% ) 
    39)  ได้ฝึกอ่านออกเสียง (f=2, 0.56% ) 
    40)  ได้ฟัง ได้เห็นรูปภาพประกอบ สามารถอ่านค าได้หลายค า และจ าได้แม่น 
(f=2, 0.56% ) 
    41)  สนุกดี มีเพลงฟัง ท าให้ได้ร้องตามด้วย (f=2, 0.56% ) 
    42)  เข้าใจง่าย มีประโยชน์ด้านการเรียนรู้ เปิดทบทวนได้ (f=2, 0.56% ) 
    43)  มองเห็นชัดเข้าใจง่าย (f=2, 0.56% ) 
    44)  ชอบเกมต่อ (f=2, 0.56% ) 
    45)  ได้เล่นเกมภาษาอังกฤษ (f=1, 0.28% ) 
    46)  ช่วยในการสังเกต (f=1, 0.28% ) 
    47)  มีประโยชน์ในการใช้คอมพิวเตอร์ ฝึกอ่าน (f=1, 0.28% ) 
    48) ท าให้มองเห็นภาพ เช่นช้างใบโบก ใบบัว (f=1, 0.28% ) 
    49)  ภาษาอังกฤษ ได้เห็นภาพออกเสียงตาม ร้องเพลงสนุกสนาน (f=1, 
 0.28% ) 
    50)  การพูดอ่าน เขียนสนใจดี (f=1, 0.28% ) 
    51)  มีประโยชน์ได้ฝึกสมองเกม ในหมวดพระมหากษัตริย์ (f=1, 0.28% ) 
    52)  ช่วยให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น (f=1, 0.28% ) 
    53)  ท าให้เรามีจินตนาการ (f=1, 0.28% ) 
    54)  ประสบการณ์ตรง ฟัง ดู พูด เสียง (f=1, 0.28% ) 
    55)  ได้อ่าน ได้สัมผัส ประโยชน์เสริมบทเรียน (f=1, 0.28% ) 
    56)  ได้ออกเสียงที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ (f=1, 0.28% ) 
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    57)  ได้ถ่ายรูปตัวเอง (f=1, 0.28% ) 
    60)  เรียนดีกว่าหนังสือเรียน (f=1, 0.28% ) 
    61)  ดีขึ้นได้เรียนรู้ วิธีการสอนดีขึ้นด้วย (f=1, 0.28% ) 
    62)  ได้ท าให้เขียนหนังสือได้ดีขึ้น (f=1, 0.28% ) 
   2.4 ประเด็นสัมภาษณ์ :  เนื้อหาสาระในคอมพิวเตอร์พกพาที่ครูใช้สอนส่วนใหญ่ตรงกับ
ความสนใจของนักเรียนหรือไม่   นักเรียน ให้ข้อมูล ดังนี้ 
      1)   ตรง  (f=139, 39.04%) 
    2)   ตรงกับความสนใจ (f=114, 32.02%) 
    3)   นักเรียนมีความสนใจมากข้ึน (f=20, 5.62%) 
    4)  ตรงตามเนื้อหา (f=14, 3.93%)  
    5)   ถูกใจมาก (f=8, 2.25%) 
    6)   ตรงกับความสนใจ เด็กมีความตื่อเต้นที่ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง (f=5, 1.04%) 
    7)   ตรงกับความสนใจ โดยเฉพาะเรื่องรูปเราขาคณิต (f=4, 1.12%) 
    8)   ตรงบทเรียน  (f=4, 1.12%) 
    9)   เหมาะสมดี  ทันสมัย (f=3, 0.84%) 
    10) ตรงกับความสนใจ และมีแบบฝึกหัดที่ต่างจากหนังสือ (f=3, 0.84%) 
    11)  ตรงกับความสนใจ โดยเฉพาะบทเรียนวิชาภาษไทย ภาษาพาที  
(f=3, 0.84%)   
        12)  สนใจดี  (f=2, 30.56%)     
      13)  ตรงกับความสนใจ โดยเฉพาะการอ่านบทอาขยานในวรรณคดีล าน า  
และรูปเรขาคณิต (f=2, 0.56%) 
   14)  มีความสนใจมากขึ้นและการอ่านการอ่านการเขียนดีขึ้น (f=1, 0.28%) 
   15)  สนใจ โดยเฉพาะกลุ่มภาษาอังกฤษ นักเรียนอ่านออกเสียงส าเนียงได้อย่าง
ถูกต้อง (f=1, 0.28%) 
   16)  ตรงดีมากๆ (f=1, 0.28%) 
    17)  ตรงกับความสนใจ โดยเฉพาะบทเรียนคณิตศาสตร์ (f=1, 0.28%) 
     
    2.5 ประเด็นสัมภาษณ์ :  ครูได้ใช้คอมพิวเตอร์พกพาในการเรียนการสอนเป็นประจ า 
สม่ าเสมอหรือไม่ และใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดบ้าง   นักเรียน ให้ข้อมูล ดังนี้ (N=356) 
     1)   ใช้สม่ าเสมอ ใช้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีใน Tablet (f=178, 50.00%) 
    2)   ใช้บาง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ (f=24, 6.74%) 
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           3)   ใช้บ้าง ไม่สม่ าเสมอ ใช้เป็นครั้งคราว (f=20, 5.62%) 
          4)   ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคม
ศึกษาฯ ศิลปะ และ ภาษาอังกฤษ (f=9, 2.53%) 
        5)   สอนเป็นประจ าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย, คณติศาสตร์  
(f=7, 1.97%) 

    6)   คุณครูใช้สอนวันละ 1 ชั่วโมง คาบสุดท้ายของทุกวัน เพราะเป็นคาบเรียน
วิชาซ่อมเสริม (f=7, 1.97%) 
    7)   สม่ าเสมอในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
(f=7, 1.97%) 
    8)   คุณครูใช้สอนวันละ 1 ชั่วโมง สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์  
(f=5, 1.40%) 
    9)   ใช้เป็นประจ าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และสังคม
ศึกษาฯ  (f=5, 1.40%) 
    10)  ใช้บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ 
วิทยาศาสตร์ (f=4, 1.12%) 
    11)  ใช้เป็นประจ าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (f=4, 1.12%) 
    12)  3วันต่อสัปดาห์ ใน 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (f=4, 1.12%) 
    13)  ใช้บ้างสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ (f=3, 0.84%) 
    14)  ใช้ประจ าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (f=3, 0.84%) 
    15)  สอนตามตาราง (f=3, 0.84%) 
    16)  สอนประจ าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ (f=2, 0.56%) 
    17)  ไม่ได้ใช้ (f=2, 0.56%) 
    18)  ใช้เป็นบางครั้งทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (f=2, 0.56%) 
    19)  ใช้เป็นบางโอกาสในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์ 
(f=2, 0.56%) 
    20)  คุณครูใช้สอนวันละ 1 ชั่วโมง สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์  
(f=2, 0.56%)  
    21) ใช้บางไม่สม่ าเสมอ ใช้ทุกกลุ่มวิชาใน Tablet (f=2, 0.56%) 
    22)  ใช้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีใน Tablet   
(f=1, 0.28%) 
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  23)  ใช้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (f=1, 0.28%) 
    24)  ใช้สอนประจ าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (f=1, 0.28%) 
    25)  ครูใช้ในการสอนทุกวันๆ ละ 1 ชั่วโมง ภาษาไทย,คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษาฯและเล่นเกม (f=1, 0.28%) 
    26)  ใช้บางเวลา สอนคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย (f=1, 0.28%) 
     27)  ใช้เป็นบางโอกาส ทุกกลุ่มสาระ (f=1, 0.28%) 
    28)  ใช้เสริมเนื้อหาที่ไม่มีในหนังสือเรียน (f=1, 0.28%) 
    29) ใช้บางกลุ่มสาระ (f=1, 0.28%) 
     30)  ใช้ประจ าสม่ าเสมอ วันละ 1 ชั่วโมง ทุกกลุ่มสาระ ใน Tablet  
(f=1, 0.28%) 
    31)  สอนวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้า 1 ชั่วโมง ช่วงบ่าย 1 ชัว่โมง วิชาภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (f=1, 0.28%) 
     32)  สอนสัปดาห์ละ 2-3 ชม.ทุกกลุ่ม (f=1, 0.28%) 
    33)  ใช้เป็นประจ า เช่น ภาษาไทย  ศิลปะ (f=1, 0.28%) 
    34)  ใช้สอนเสริมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  (f=1, 0.28%) 
    35)  ใช้ประจ าภาคเช้าคือภาษาไทย คณิตศาสตร์ (f=1, 0.28%) 
    36)  ใช้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (f=1, 0.28%) 

 2.6 ประเด็นสัมภาษณ์ : ครูมีวิธีการให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากคอมพิวเตอร์พกพาอย่างไร
บ้าง นักเรียนได้ให้ข้อมูล ดังนี้ (N=356) 
    1)  สอนเนื้อหาก่อนให้เด็กเรียนรู้แท็บเล็ต (f=42, 11.80%) 
     2)   อธิบายในภาพรวมๆ ก่อนสอนอธิบยายตามข้ันตอน คู่มือครู และให้นักเรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง (f=34, 9.55%) 
    3)   สอนอธอิบายตามขั้นตอน ก่อนการสอนทุกครั้ง แล้วให้นักเรียน เรียนรู้ 
ด้วยตนเอง (f=27, 7.58%) 
    4)   อธิบายทุกขั้นตอนแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม (f=22, 6.18%) 
    5)   สอนโดยอธิบายให้นักเรียนตามขั้นตอนและให้นักเรียนท าตามในครั้งแรก
และต่อไปนักเรียนศึกษาด้วยตนเอง (f=21, 5.90%) 
    6)   อธิบายให้นักเรียนท าตาม แล้วให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีครู 
ช่วยแนะน า (f=15, 4.21%) 
     7)   คุณครูอธิบายการใช้ก่อนสอนทุกครั้ง แล้วให้นักเรียนท าตามทีละขั้นตอน 
นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีคุณครูคอยให้ค าปรึกษา (f=15, 4.21%) 
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      8)  ครูอธิบายก่อนเรียน ขณะเรียนครูให้ฝึกฝนตาม และให้โอกาสศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง (f=14, 3.93%) 
    9)  สอนอธิบายในภาพรวมก่อนเรียน /สอนตามคู่มือ / ให้นักเรียนศึกษาด้วย
ตนเอง (f=13, 3.65%)  
    10)  อธิบายในภาพรวมๆ ก่อนการเรียนการสอนทุกครั้ง (f=13, 3.65%) 
    11)  ครูอธิบายการใช้และการเปิดเข้าสู่บทเรียนและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(f=11, 3.09%) 
    12)  สอนโดยอธิบายไปพร้อมกับให้นักเรียนปฏิบัติตาม เรียนรู้ด้วยตนเอง 
(f=11, 3.09%)  
    13)  ครูสอนตอนบ่าย (f=11, 3.09%)  
    14)  ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ใครมีปัญหา
อะไร ถามครูได้ (f=8, 2.25%) 
    15)  ครูอธิบายตามข้ันตอนในคู่มือแล้วเด็กปฏิบัติด้วยตนเอง (f=7, 1.97%) 
    16)  สอนตามตารางเรียนแด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง (f=7, 1.97%) 
     17)  คุณครูอธิบาย นักเรียนท าตาม หนูเรียนรู้กับเพ่ือนๆ ด้วยค่ะ (f=6, 1.69%) 
    18)  อธิบายให้นักเรียนท าตาม แล้วนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูคอยดูแล 
(f=6, 1.69%) 
    19)  อธิบายให้นักเรียนท าตาม แล้วนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูคอยดูแล 
(f=6, 1.69%) 
    20)  เรียนรู้ด้วยตนเอง สรุปร่วมกัน สอน /อธิบายในภาพรวม (f=6, 1.69%) 
    21)  ครูอธิบายภาพร่วมก่อนการเรียนการสอน (f=6, 1.69%) 
    22)  สอนอธิบายตามข้ันตอน แล้วจึงให้เด้กเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง  
(f=5, 1.40%) 
   23)  สอนการใช้  จัดกิจกรรมการสอน (f=4, 1.12%) 
    24)  ครูอธิบายก่อนเรียน สรุปหลังเรียน ทบทวนย้อนกลับ (f=3, 0.84%) 
    25)  เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วครูสรุป (f=3, 0.84%) 
    26)  ครูชี้แนะสอนเด็กนักเรียนก่อน ทุกครั้งในการเรียนการสอน (f=2, 0.56%) 
    27)  ให้นักเรียนเรียนตามความสนใจ มีปัญหาครูคอยแนะน า (f=2, 0.56%) 
    28)  ครูสอนอธิบายในภาพรวมตามขั้นตอนในคู่มือ (f=2, 0.56%) 
    29)  สอนการเปิด-ปิด และการเก็บรักษา ตามข้ันตอน และสอนการเปิด-ปิด 
บทเรียนแต่ละสาระ ด้วย จะเป็นบทเรียน เพลง เกม (f=1, 0.28%) 
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  30)  ก าหนดเนื้อหาการเรียนรู้ตามเวลา นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(f=1, 0.28%) 

 2.7 ประเด็นสัมภาษณ์ :  นักเรียนน าคอมพิวเตอร์พกพาไปใช้ที่บ้านหรื่อไม่ อย่างไร   
นักเรียน ให้ข้อมูล ดังนี้ (N=356) 
     1)   ไม่ได้น ากลับบ้าน  (f=163, 45.79%) 
    2)   น าไปใช้ด้วยบางวัน (f=56, 15.73%) 
    3)   น ากลับบ้านด้วย (f=63, 17.70%) 
    4)   น าไปใช้สัปดาห์ละ 2 วัน (f=6, 1.69%) 
    5)   มติที่ประชุมผู้ปกครองให้เก็บท่ีโรงเรียน เพราะนักเรียนยังไม่มีวุฒิภาวะ 
ในการเก็บรักษา(f=5, 1.40%) 
    6)   น ากลับบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (f=3, 0.84%) 
    7)   ยังไม่ได้น าไปใช้ที่บ้าน เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับการใช้
คอมพิวเตอร์และนักเรียนยังใช้โปรแกรมต่างๆ ยังไม่คล่อง (f=2, 0.56%) 
    8)  น าไปใช้ที่บ้านในสาระที่ครูให้การบ้าน และเรียนรู้อย่างอิสระ (f=2, 0.56%) 
    9)   ยังไม่ให้น าไปใช้ที่บ้าน เพราะผู้ปกครองยังไม่มั่นใจในการความปลอดภัย
และการดูแลรักษา (f=2, 0.56%) 

   2.8 ประเด็นสัมภาษณ์ :  นักเรียนดูแลรักษาคอมพิวเตอร์พกพาของตนเอง อย่างไร   
นักเรียน ให้ข้อมูล ดังนี้ (N=356) 
     1)   เมื่อใช้เสร็จเก็บใส่กล่องเรียบร้อยเก็บใส่กล่องทุกครั้ง อย่างระมัดระวัง 
(f=50, 14.04%) 
    2)   ปฏิบัติตามค าแนะน าของครูและในคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์พกพา  
(f=33, 9.27%) 
    3)   ล้างมือให้สะอาด ตัดเล็บให้สั้นก่อนใช้ Tablet (f=29, 8.15%) 
    4)   ไม่ท าตกหล่น (f=29, 8.15%) 
    5)   ปิด-เปิดและเลื่อนตามลั่นตามข้ันตอน และเก็บอุปกรณ์ครบทุกครั้ง  
(f=18, 5.06%) 
    6)   ก่อนใช้ล้างและเช็ดมือให้แห้งก่อน (f=16, 4.49%) 
    7)   เก็บไว้ที่โรงเรียน (f=16, 4.49%) 
    8)   ใช้ผ้าสะอาดเช็ดหน้าจอ (f=16, 4.49%) 
    9)   เช็ดท าความสะอาดทุกครั้งหลังใช้ (f=15, 4.21%) 
    10)  ใช้อย่างระมัดระวัง ดูแลรักษาตามครูแนะน า (f=8, 2.25%) 
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  11)  ดูแลเป็นอย่างดี (f=8, 2.25%) 
    12)  เรียนเสร็จมอบให้ครูเป็นผู้ดูแลรักษา (f=7, 1.97%) 
    13)  ดูแล ชาร์ตแบตเตอรีให้เติมเสมอ (f=7, 1.97%) 
    14)  ไม่ท าให้กล่องแท็บเล็ตขาด (f=7, 1.97%) 
    15)  เก็บใส่กระเป๋า หลังเรียนเสร็จ (f=7, 1.97%) 
    16)  ไม่รับประทานอาหารขณะเรียนเครื่องคอมพิวเตอร์ (f=6, 1.69%) 
      17)  เอาไปซ่อนไม่ให้เพ่ือนเล่น (f=5, 1.40%) 
    18)  ครูแนะน า ให้ระวังในการใช้ ห้ามตกแตก ห้ามโดนน้ า (f=5, 1.40%) 
    19)  ท าความสะอาดมือก่อนใช้ Tablet  ไม่วาง Tablet กับพ้ืน (f=5, 1.40%) 
    20)  เก็บไว้ที่บ้าน (f=5, 1.40%) 
    21)  ไม่ใช้เล็บมือสัมผัส ไม่ท าหล่น (f=5, 1.40%) 
    22)  ครูเป็นผู้ดูแลรักษา (f=5, 1.40%) 
    23)  ตรวจเช็คก่อนเก็บรักษา (f=5, 1.40%) 
    24)  ไม่วาง Tablet บนที่สูงเกินไป (f=5, 1.40%) 
    25)  เก็บเข้าท่ี ชาร์ดแบตเตอรี่เอง (f=4, 1.12%) 
    26)  ชาร์ดแบต และท าความสะอาด (f=4, 1.12%) 
    27)  เก็บใส่กล่องไว้ (f=4, 1.12%) 
    28)  ดูแลรักษาเอง เปิด ปิด เก็บเข้ากล่อง (f=4, 1.12%) 
    29)  ดูแลรักษา ตรวจสอบอุปกรณ์ของตัวเองให้ครบ (f=4, 1.12%) 
    30)  ปิดเครื่องให้ถูกวิธี (f=3, 0.84%) 
    31)  เปิด ปิดถูก  เช็ดหน้าจอ (f=3, 0.84%) 
    32)  ผู้ปกครองเก็บรักษาให้ (f=3, 0.84%) 
    33)  เก็บห่างจากความร้อน ไม่ให้โดนน้ า (f=2, 0.56%) 
    34)  ปฏิบัติตามค าแนะน าของครูเป็นบางครั้ง (f=2, 0.56%) 
    35)  ปฏิบัติตามค าแนะน าของครูบ้างแต่ไม่ทุกข้อ (f=2, 0.56%) 

  36)  เมื่อใช้แล้วเก็บเข้ากล่องและเม่ือแบตเตอรีหมดก็ชาร์ทจนเต็ม  
(f=2, 0.56%) 
    38)  ท าความสะอาดเครื่องและ เช็ดหน้าจอ (f=2, 0.56%) 
    39)  เช็ดแท็บเล็ตและเก็บหูฟัง (f=2, 0.56%) 
    40)  เก็บไว้ในตู้ และชาร์ตแบตเตอรี (f=2, 0.56%) 
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  41)  ดูแลรักษาด้วยตนเอง (f=2, 0.56%) 
    42)  ปิดหน้าจอไม่ให้ลาย (f=1, 0.28%) 
    43)  เรียนเสร็จเก็บเข้าที่เรียบร้อย  (f=1, 0.28%) 
    44) ปฏิบัติตามค าแนะน าของครู บางครั้งลืมปฏิบัติ (f=1, 0.28%) 
    45)  เรียนรู้วิธีเปิดปิดและเก็บเครื่องด้วยตนเอง (f=1, 0.28%) 
    46)  เรียนเสร็จมอบให้ครู (f=1, 0.28%) 
    47)  ไม่โยน Tablet (f=1, 0.28%) 
    49)  ดูแลให้อยู่ในสภาพดี ไม่ท าลาย (f=1, 0.28%) 
    50)  ท าความสะอาด โดยการเช็ดและเก็บเข้ากล่องให้เรียบร้อย (f=1, 0.28%) 
    51)  ไม่ให้ไว้เล็บยาว เพราะจะขูดหน้าจอลาย (f=1, 0.28%) 
    52)  ไม่ให้แบตเตอรี่หมด (f=1, 0.28%) 
    53)  ไม่ให้โดนแดด (f=1, 0.28%) 
    54)  รักษาอุปกรณ์ต่างๆของเครื่อง (f=1, 0.28%) 
    55)  ตามข้ันตอนที่ครูสอน (f=1, 0.28%) 
    56)  ดูแลรักษาเอง เปิด ปิด เก็บเข้ากล่อง (f=1, 0.28%) 
    57)  ปฏิบัติตามข้ันตอนการใช้แท็บเล็ต (f=1, 0.28%) 
    58)  ใช้แล้วเก็บรักษาในตู้เหล็ก (f=1, 0.28%) 
   2.9 ประเด็นสัมภาษณ์ :  ผู้ปกครอง/คนในครอบครัว มีส่วนช่วยในการเรียนหรือได้ใช้
คอมพิวเตอร์พกพาด้วยหรือไม่อย่างไร   นักเรียน ให้ข้อมูล ดังนี้ (N=356) 
        2.9.1 การมีส่วนร่วม / ได้ช่วย / ได้ใช้  หรือไม่  นักเรียน ให้ข้อมูล ดังนี้ (N=356) 
    1)   ไม่ได้ช่วย (f=64, 17.98%) 
    2)   ได้ช่วย  (f=30, 8.43%) 
    3)   ได้ใช้  (f=28, 7.87%) 
    4)   ไม่ได้ใช้ (f=15, 4.21%) 
    5)   มีส่วนร่วม (f=11, 3.09%) 
    6)  ไม่มีส่วนร่วม (f=10, 2.81%) 

                        2.9.2 ชว่ยหรือใช้อย่างไร   นักเรียน ให้ข้อมูล ดังนี้ (N=356) 
     1)   ผู้ปกครองสอนการใช้เพ่ิมเติม เมื่อน าไปใช้ที่บ้าน (f=17, 4.78%) 
    2)   ไม่ได้ใช้เพราะไม่ได้น ากลับบ้าน (f=13, 3.65%) 
     3)   มีส่วนร่วมในวันที่แจกให้นักเรียน (f=9, 2.53%) 
    4)   ไม่มีผู้ปกครองเรียนรู้กับเด็ก (f=8, 2.25%) 
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    5)   ไม่ได้ใช้เพราะครูเก็บท่ีโรงเรียน (f=8, 2.25%) 
    6)   ผู้ปกครองช่วยสอนตอนเลิกเรียน (f=7, 1.97%) 
    7)  ช่วยเตือนเรื่องการดูแลรักษาและแนะบทเรียนง่ายๆ  (f=7, 1.97%) 
    8)  ช่วยสอนท าการบ้าน (f=6, 1.69%) 
    9)  ผู้ปกครองไม่ได้ช่วยในการเรียนรู้เพราะไม่ได้น ากลับบ้าน (f=5, 1.40%) 
    10)  มีส่วนช่วยในการแนะน าการดูแล (f=5, 1.40%) 
    11)  ช่วยในการเรียนรู้และได้ทดลองใช้ โดยแนะน าการใช้งานคอมพิวเตอร์
พกพาจากครูผู้สอน ชั้น ป.1 เพ่ือที่จะได้สอนทบทวนให้กับเด็กนักเรียนเวลาอยู่ที่บ้านได้ (f=5, 1.40%) 
    12)  พ่อช่วยสอน (f=4, 1.12%) 
    13)  ดูแลช่วยถ้าเสียหายรับผิดชอบ (f=4, 1.12%) 
    14)  นักเรียนไม่ได้น ากลับบ้านผู้ปกครองจึงยังไม่มีส่วนช่วย (f=4, 1.12%) 
    15)  ใช้สอนเป็นบางครั้ง (f=4, 1.12%) 
    16)  ช่วยในการสอน เนื้อหาใน Tablet (f=3, 0.84%) 
     17)  ช่วยสอนการเล่นเกมที่มีอยู่ใน Tablet (f=3, 0.84%) 
    18)  ได้ช่วยทบทวนและอ่านข้อความที่ Tablet ไม่มีเสียง อ่านให้ฟัง  
(f=3, 0.84%) 
    19)  พ่ีช่วยสอนและได้ใช้Tablet ด้วยกัน (f=3, 0.84%) 
    20)  ส่งเสริมให้ฝึกทักษะการใช้แท็บเล็ต (f=3, 0.84%) 
    21)  บอกให้ฝึกใช้บ่อยๆ (f=2, 0.56%) 
    22)  ให้รักษาให้ดี อย่าให้หาย (f=2, 0.56%) 
    23)  ช่วยในการอ่าน ช่วยสอนการบวก –ลบ (f=2, 0.56%) 
    24)  เตือนให้รักษา Tablet ให้ดี จะได้ใช้ถึง ป.3 (f=2, 0.56%) 
    25)  ผู้ปกครองสอนการใช้เพ่ิมเติม เมื่อน าไปใช้ที่บ้าน, ช่วยท าความสะอาด
หนา้จอ Tablet (f=2, 0.56%) 
    26)  ผู้ปกครองช่วยเมื่อพบปัญหา เช่น แบตเตอรีหมดก็ช่วยชาร์ตไฟ  
(f=2, 0.56%) 
    27)  ใช้ท าแบบฝึกหัด (f=2, 0.56%) 
    28)  ได้ใช้เรียนด้วยกัน (f=2, 0.56%) 
      29)  แม่ช่วยสอนและดูแลรักษา (f=1, 0.28%) 
    30)  ช่วยดูแลไม่ให้เครื่องหายและอยู่สภาพเดิม (f=1, 0.28%) 
    31)  พ่ีช่วยสอนวิธีการใช้ ในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ (f=1, 0.28%) 
    32)  สอนเป็นบางอัน (f=1, 0.28%) 
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    33)  ให้รักษาให้ดี จะได้ใช้นานๆ (f=1, 0.28%) 
    34)  ช่วยพาอ่านข้อความท่ีไม่รู้ (f=1, 0.28%) 
    35)  ผู้ปกครองได้รับการอบรมเก่ียวกับการใช้ Tablet จากโรงเรียน  
แล้วช่วยในการเรียนรู้จาก Tablet (f=1, 0.28%) 
    36)  ผู้ปกครองมารับทราบและทดลองใช้ร่วมกับนักเรียนแต่ยังไม่ได้น ากลับไปใช้
ที่บ้าน (f=1, 0.28%) 
    37)  มีส่วนช่วยสอนคอมพิวเตอร์ (f=1, 0.28%) 
    38)  ช่วยดูแลควบคุมในการใช้งาน (f=1, 0.28%) 
    39)  มีส่วนช่วยสอนนักเรียน มีความรู้เพ่ิมข้ึนด้วย (f=1, 0.28%) 
    40)  แนะน าการใช้การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ (f=1, 0.28%) 
    41)  แนะน าการใช้และการรักษา (f=1, 0.28%) 
    42)  มีส่วนช่วยสอนคอมพิวเตอร์ด้วย (f=1, 0.28%) 
    43)  ช่วยดูแลรักษา (f=1, 0.28%) 
    44)  ผู้ปกครองนั่งเรียนรู้ด้วยกับเด็กจนเข้าใจ (f=1, 0.28%) 
    45)  มีส่วนรับรู้ (f=1, 0.28%) 
    46)  อบรมให้รักษาและเปิดเรียนบทเรียน (f=1, 0.28%) 
    47)  สอนในเรื่องการเขียน อ่านและวิธีเก็บรักษา (f=1, 0.28%) 
    48)  ผู้ปกครองช่วยชาร์ดแบตเตอรีให้ (f=1, 0.28%) 
   

 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

   จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือนิเทศติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ฉบับที่ 5 ฉบับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผู้ปกครอง
นักเรียนให้ข้อมูล จ านวน 309 คน  จาก 74  โรงเรียน  ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
    1. ประเด็นสัมภาษณ์ :  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์พกพา ต่อครูผู้สอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ผู้ปกครองนักเรียน ให้ข้อมูล ดังนี้ (N=309) 
     1) เป็นสื่อเสริมให้ครูจัดกิจกรรมได้ง่ายและตามข้ันตอน (f=93, 30.10%)  
     2) ช่วยแบ่งเบาภาระของครู ประหยัดเวลา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
เพราะไม่ต้องใช้หนังสือ (f=29, 9.39%) 
    3)  ท าให้ครูมีความสะดวก สบายในการสอนมากขึ้น  เป็นสื่อช่วยสอน  
ไม่สิ้นเปลืองอุปกรณ์ (f=7, 2.27%) 
    4) สอนให้เด็กเก่งขึ้น (f=7, 2.27%) 
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  5)  ช่วยครูให้มีเวลาพัก และลดภาระงาน (f=4, 1.29%) 
    6)  คุณครูได้เรียนรู้เพ่ิมเติมไปพร้อมกับนักเรียน (f=4, 1.29%) 
    7)  ครูผู้สอนจะได้พัฒนาการสอนมากขึ้น (f=3, 0.97%) 
    8)  ครูมีสื่อการสอนทันสมัย (f=3, 0.97%) 
    9)  บทเรียนเป็นรูปธรรม สอนให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น (f=2, 0.65%) 
    10) ครูผู้สอนก็จะสะดวกในการสอน นักเรียนก็จะฉลาดขึ้น (f=2, 0.65%) 
     11) มีการสาธิตตัวอย่างท าให้นักเรียนสนใจ (f=2, 0.65%) 
    12) เป็นสิ่งที่ด ีแต่ผู้ปกครองยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน (f=1, 0.32%) 
     13) การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนแตกกต่างกัน จึงวัดได้ยาก (f=1, 0.32%) 
    14) ลดขั้นตอนและภาระการเขียนกระดาน สามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้น  
(f=1, 0.32%) 
    15) มีประโยชน์พอสมควร แต่ครูต้องใส่ใจเด็ก ในการสอนเหมือนเดิม  
(f=1, 0.32%) 
    16) ช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อครูผู้สอน 
(f=1, 0.32%) 
    17) ช่วยให้ครูได้ฝึกนักเรียนอย่างใกล้ชิด (f=1, 0.32) 
    18) อยากให้คุณครูสอนเหมือนในหนังสือว่าวันนี้เรียนวิชาอะไรและให้การบ้าน 
(f=1, 0.32%) 
    19) ช่วยแก้ปัญหาเวลาครูไม่อยู่ (f=1, 0.32%) 
    20) ครูจัดการเรียนการสอนได้บรรลุวัตถุประสงค์ (f=1, 0.32%) 
    21) ช่วยเป็นสื่อการเรียนการสอนให้ครู กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
(f=1, 0.32%) 
    22) เป็นสิ่งที่ดีใช้ในการทบทวนบทเรียน (f=1, 0.32%) 
    23) ครูกับนักเรียนสนุกกับแท็บเล็ต (f=1, 0.32%) 
    24) ไม่สามารถทราบได้เพราะเด็กใช้ที่โรงเรียน (f=1, 0.32%) 
    25) ยังไม่ทราบด าเนินการอย่างไร (f=1, 0.32) (f=1, 0.32%) 

 2. ประเด็นสัมภาษณ์ :  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์พกพา มีส่วนช่วยให้นักเรียน เกิดการ
เรียนรู้ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้น หรือมีประโยชน์ด้านใดบ้าง ผู้ปกครองนักเรียน ให้ข้อมูล ดังนี้ 
(N=309) 
     1)   นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีมากขึ้น ทันโลกมากขึ้น (f=58, 18.77%)  
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  2)   นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  
(f=45, 14.56%) 
    3)   นักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน (f=45, 14.56%)  
    4)   เพ่ือการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง (f=34, 11.00%) 
    5)   มีความชัดเจนในเนื้อหา เป็นรูปธรรมชัดเจน มีรูปประกอบ มี
ภาพเคลื่อนไหวได้ (f=32, 10.36%) 
    6)   มีเนื้อหาการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ความรู้ที่หลากหลาย (f=20, 6.47%) 
          7)   ท าให้เด็กเข้าใจเร็วขึ้น พัฒนาการด้านสมองเร็วขึ้น (f=12, 3.88%) 
      8)   ช่วยให้เรียนรู้ทันเทคโนโลยี คุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากขึ้น (f=11, 3.56%) 
    9)   เป็นนวัตกรรมใหม่ที่นักเรียนสามารถศึกษา เรียนรู้ ได้ก้าวไกล ทันต่อ
เหตุการณ์ ต่างๆ เป็นอย่างมาก (f=8, 2.59%) 
    10)  เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น (f=8, 2.59%) 
    11)  เรียนด้วยความสนุกสนาน (f=7, 2.27%) 
    12)  ฝึกการอ่าน ฝึกการสะกดค า การฟัง การวิเคราะห์ และการคิดค านวณ 
(f=7, 2.27%) 
    13)  นักเรียนมีอุปกรณ์ใหม่ ขยันเรียนและขยันมาเรียน (f=6, 1.94%) 
    14)  ค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตได้  ช่วยให้นักเรียนสืบค้นหาข้อมูลได้ง่าย  
(f=6, 1.94%) 
    15)  ช่วยกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ และน ามาใช้ในแนวทางที่ถูกต้อง 
(f=6, 1.94%) 
    16)  การอ่านเข้าใจง่าย (f=6, 1.94%)  
    17)  มีประโยชน์มาก เพราะมีรูปภาพประกอบและเสียงเพลงด้วย  
(f=6, 1.94%) 
    18)  สามารถฝึกลีลามือเขียนอักษรได้ถูกต้อง (f=5, 1.62%) 
    19)  ได้ฝึกออกเสียงตามตัวการ์ตูน เหมือนกับว่าได้ดูการ์ตูน (f=5, 1.62%) 
    20)  เด็กได้เห็นจากประสบการณ์จริง และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงเกิดการ
เรียนรู้ได้มากข้ึนสามารถจดจ าได้ (f=5, 1.62%) 
    21)  ท าให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้มากข้ึน แต่มีข้อเสีย คือ นักเรียน ไม่สนใจการ
สอนหรือการเรียนแบบเดิม (f=4, 1.29%) 
    22)  นักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดของเนื้อหาก่อนที่ครูจะสอนได้  
(f=4, 1.29%) 
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  23)  นักเรียนสะดวกสบายไม่ต้องพกพาหนังสือ ต าราเรียนหลายเล่มให้หนัก
กระเป๋า สอนนอกห้องเรียนก็สะดวก (f=4, 1.29%) 
    24)  ได้รู้จัก ได้สัมผัส ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์มากข้ึน (f=4, 1.29%) 
    25)  เกิดทักษะในการเรียนรู้มากข้ึน นอกเหนือจากบทเรียน (f=4, 1.29%) 
    26)  ได้บทเรียนส าเร็จรูป  นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เอง (f=3, 0.97%)  
    27)  ได้ความรู้ ได้คุณธรรม จริยธรรม เสริมคุณธรรมลงไปด้วย (f=2, 0.65%) 
    28)  ช่วยการอ่านออก เขียนได้ มากยิ่งข้ึน (f=2, 0.65%) 
    29)  เด็กเกิดจินตนาการ สามารถคิดเลขได้เร็วขึ้น (f=2, 0.65%) 
    30)  ท าให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท า กล้าเรียนรู้ (f=2, 0.65%) 
    31)  นักเรียนใช้เวลาว่างได้เกิดประโยชน์ (f=1, 0.32%) 
    32)  ได้ใช้สมองและสายตามากข้ึน (f=1, 0.32%) 
    33)  ได้ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (f=1, 0.32%) 
    34)  เรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้ปกครองก็ได้เรียนรู้ด้วย (f=1, 0.32%) 
    35)  ยังไม่เห็นเด็กเรียนรู้มากนัก (f=1, 0.32%) 
    36)  สามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง มีเกมฝึกสมองให้กับเด็ก   
สามารถถ่ายรูปได้ด้วย (f=1, 0.32%) 
    37)  มีสีสันในการเรียน (f=1, 0.32%) 
    38)  ได้ท าข้อสอบใหม่ๆ (f=1, 0.32%) 
    39)  มีความคิดสร้างสรรค์ (f=1, 0.32%) 
    40)  เด็กพูดกล้าแสดงออก (f=1, 0.32%) 
    41)  การเรียนรู้ค าศัทพ์ใหม่ (f=1, 0.32%) 
    42)  นักเรียนอยู่นิ่งไม่เล่นซน (f=1, 0.32%) 

 3. ประเด็นสัมภาษณ์ :  เนื้อหาสาระในคอมพิวเตอร์พกพา น่าสนใจ ชัดเจน  
มีความเหมาะสม ผู้ปกครองนักเรียน ให้ข้อมูล ดังนี้ (N=309) 
      1)   น่าสนใจและ เหมาะสม (f=184, 59.55%) 
    2)   ชัดเจนดี เนื้อหาแต่ละบทดีมาก (f=16, 5.18%) 
    3)   เนื้อหาเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและเข้าใจง่าย (f=15, 4.85%) 
    4)   มีความเหมาะสมแต่ไม่ควรให้นักเรียนเล่นเกมและฟังเพลงมากเกินไป  
(f=1, 0.32%) 
    5)   มีความเหมาะสม แต่ไม่ควรใช้สอนแทนหนังสือทุกชั่วโมง (f=2, 0.65%) 
     6)   ควรเพิ่มเนื้อหาให้มากข้ึนกว่านี้ (f=4, 1.29%) 
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    7)   น่าสนใจบางเนื้อหาวิชา มีเพลงให้นักเรียนได้ฝึกร้องไปด้วย (f=2, 0.65%) 
    8)   น่าสนใจ แต่ยังขาดความชัดเจนของเนื้อหา ในบางรายวิชา (f=2, 0.65%) 
    9)   มีความเหมาะสม แต่ไม่ควรใช้สอนแทนหนังสือทุกชั่วโมง (f=2, 0.65%) 
    10)  ภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยรู้เรื่อง ตัวหนังสือไม่ค่อยเหมาะสม (f=2, 0.65%) 
    11)  ดี เพราะ เด็กจะได้มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
(f=2, 0.65%) 
    12)  น่าสนใจ ชัดเจน เนื้อหาเหมาะสมกับวัยของนักเรียน (f=2, 0.65%) 
    13)  เหมาะสมดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากมีรูปภาพประกอบใน
เนื้อหาบทเรียนนั้นๆ ที่ช่วยในการดึงดูดความสนใจของเด็กนักเรียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
ได้ด ี(f=2, 0.65%)  
    14)  ผู้ปกครองไม่เห็นเนื้อหาของ Tablet เลยไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร  
(f=1, 0.32%) 
    15)  เหมาะสมในด้านการสอนและมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึน  
(f=1, 0.32%) 
    16)  ดี เด็กตื่นเต้นในการเรียนรู้ใหม่ (f=1, 0.32%) 
    17)  น่าเรียนรู้ท าให้นักเรียนสนใจ (f=1, 0.32%) 
    18)  มีเรื่องราวที่น่าสนใจ และท าให้นักเรียนอยากและสนใจมากขยิ่งขึ้น  
(f=1, 0.32%) 
    19)  มีเนื้อหาทั้งด้านบวกและลบ (f=1, 0.32%) 
    20)  ถ้าให้นักเรียนน ากลับอาจช ารุดได้ (f=1, 0.32%) 
    21)  เนื้อหาใน Tablet เหมาะสมดี (f=1, 0.32%) 
    22)  เนื้อหาสาระดีๆ ให้เรียนและน่าสนใจ และมีเกมให้เล่นด้วย (f=1, 0.32%) 
    23)  ยังไม่เห็นสาระในคอมพิวเตอร์ (f=1, 0.32%) 
    24)  น่าสนใจ ชัดเจน มีความเหมาะสม เพราะมีการบรรยาย การแสดงของตัว
ละคร เห็นภาพประกอบ (f=1, 0.32%)  
    25)  น่าสนใจชัดเจน แต่บางวิชาตังหนังสือเล็กมาก (f=1, 0.32%) 
    26)  เนื้อหาน่าสนใจและมีเนื้อหาตามบทเรียน เป็นเรื่องๆ (f=1, 0.32%) 
    27)  น่าสนใจ เด็กๆ ชอบ มีความเหมาะสมดี (f=1, 0.32%)  
    28)  มีความเหมาะสม และน่าสนใจมาก นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง (f=1, 
0.32%) 
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    29)  มีความเหมาะสม นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น แต่ยังใช้ได้ไม่คล่องตัวเท่าท่ีควร 
(f=1, 0.32%) 
    30)  ชัดเจนและมีความเหมาะสม  มีรูปภาพในการเรียนรู้ น่าสนใจ  
(f=1, 0.32%) 
    31)  ขึ้นอยู่กับการจัดสรรเนื้อหาสาระ ของครู ที่จะบรรจุเข้าใน Tablet  
(f=1, 0.32%) 
    32)  ปานกลาง เพราะนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็ว และเบื่อง่ายถ้ามีเนื้อหาซ้ าๆ 
(f=1, 0.32%) 
    33)  ช่วยให้เด็กๆ สนใจการเรียนและมีความรู้ ความจ ามากกว่าในหนังสือ 
(f=1, 0.32%) 
    34)  เนื้อหาเป็นบทเรียน ไม่มีเกมจะดีมาก (f=1, 0.32%) 
    35)  มีความเหมาะสม แต่ไม่ควรใช้สอนแทนหนังสือทุกชั่วโมง และไม่ควรสอน
นานเกินไป เพราะจะท าให้เสียสายตา (f=1, 0.32%) 
    36)  มีความเหมาะสม แต่ไม่ควรสอนนานเกินไป เพราะจะท าให้เสียสายตา 
(f=1, 0.32%) 
    37)  มีความเหมาะสม แต่ไม่ควรให้นักเรียนเล่นเกม (f=1, 0.32%) 
    38)  มีความน่าสนใจ เพราะบางอย่างท ามาเป็นแบบการ์ตูน เด็กชอบมาก  
(f=1, 0.32%) 
    39)  อันนี้ต้องแล้วตาครูผู้สอน ว่าจะสอนอะไร และสอนอย่างไร ส าหรับ
ผู้ปกครองก็จะคอยดูแลไปด้วย (f=1, 0.32%) 
    40)  ตัวหนังสือชัดเจน ภาพชัด เด็กชอบ (f=1, 0.32%) 
    41)  น่าสนใจมากเนื้อหากะทัดรัดเข้าใจง่ายมีภาพประกอบ (f=1, 0.32%) 
    42)  ไม่รู้ด้วย ยังไม่ทราบ (f=1, 0.32%) 
    43)  ท าให้เด็กมีพัฒนาการมากข้ึน (f=1, 0.32%) 
    44)  มีมากค้นคว้าอย่างมีความสุข (f=1, 0.32%) 
    45) เนื้อหาไม่มากเลย (f=1, 0.32%) 
    4. ประเด็นสัมภาษณ์ :  ผู้ปกครอง/คนในครอบครัว มีส่วนช่วยในการเรียนรู้ หรือได้ใช้
คอมพิวเตอร์พกพา ด้วยหรือไม่ อย่างไร ผู้ปกครองนักเรียน ให้ข้อมูล ดังนี้ (N=309) 
     1)   อธิบายประโยชน์ของ Tablet ให้เด็กทราบด้วย (f=94, 30.42%) 
    2)   มีส่วนช่วยได้มาก เพราะเด็กยังอ่านด้วยตัวเองยังไม่ได้ (f=80, 25.89%) 
     3)   ยังไม่ได้ใช้ เพราะลูกไม่ให้เอามาให้เห็น (f=61, 22.33%) 
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  4)   ช่วยอธิบายเนื้อหาบทเรียนเพิ่มเติม (f=12, 3.88%) 
    5)   ช่วยแนะน านักเรียนอย่างถูกต้อง  แนะน าให้รักษาให้ดี (f=11, 3.56%) 
    6)   ไม่ได้น ากลับบ้าน ควรจะให้นักเรียนน ากลับบ้านบ้าง (f=11, 3.56%) 
     7)   ได้ใช้ (f=9, 2.91%) 
    8) ช่วยนักเรียนในเรื่องความปลอดภัยเป็นการชาร์ดไฟ กลัวไฟดูด  
(f=6, 1.94%) 
    9)   ท าตามมติที่ประชุมผู้ปกครอง (f=5, 1.62%) 
    10)  ยังไม่ได้ใช้เพราะยังไม่รู้ระบบการท างาน (f=4, 1.29%) 
    11)  ช่วยแนะน าในรายวิชาต่างๆ ที่นักเรียนไม่เข้าใจ (f=4, 1.29%) 
    12)  ช่วยแนะน าให้ใช้อย่างระมัด ระวัง (f=4, 1.29%) 
    13)  ผู้ปกครองยังไม่มีส่วนร่วม (f=4, 1.29%) 
    14)  ได้แนะน า วิธีการดูแลรักษา อ่านข้อความ อธิบาย การเรียนรู้กับนักเรียน 
(f=3, 0.97%) 
    15)  มีส่วนร่วมในการสอน (f=3, 0.97%) 
    16)  ช่วยสอนอ่าน ท าการบ้าน (f=3, 0.97%) 
    17)  ครูช่วยดูแล (f=2, 0.65%) 
    18)  พ่ีที่เก่งคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิธีใช้ให้น้องเข้าใจมากขึ้น (f=2, 0.65%) 
    19)  ได้ทดลองใช้แต่นักเรียนไม่ได้น ากลับบ้าน (f=2, 0.65%) 
    20)  ไดใ้ช้ ครูประจ าชั้นได้เปิดอบรมการใช้งานพ้ืนฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา (f=2, 0.65%) 
    21)  ได้ใช้ Tablet หาความรู้และน าเสนองาน (f=1, 0.32%) 
    22)  แนะน าให้อ่านบ่อยๆ เด็กไม่สามารถรับผิดชอบได้ (f=1, 0.32%) 
    23)  ช่วย เพราะต้องการให้เด็กรู้ว่าวิชาอะไร เป็นอย่างไร เนื้อหาสาระข้อคิดเห็น
เป็นอย่างไร (f=1, 0.32%) 
    24)  มีส่วน คือ ช่วยให้นักเรียนหัดอ่าน หัดเขียนวิชาต่างๆ ที่อยู่ใน Tablet (f=1, 
0.32%) 
    25)  ไม ่เพราะต้องการให้นักเรียนใช้เท่านั้น (f=1, 0.32%) 
    26)  ผู้ปกครองไม่มีความรู้ (f=1, 0.32%) 
    27)  มีมาก ช่วยแนะน าสาธิต การใช้คอมพิวเตอร์ และให้เด็กใช้เองได้  
(f=1, 0.32%) 
    28)  ไม่มีส่วนในการเรียนรู้ เพราะที่บ้านมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว (f=1, 0.32%) 
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    29)  มีส่วน แต่ไม่อยากให้นักเรียนน ากลับ เพราะ นักเรียนจะไม่ท าอะไร  
จะเล่นแต่คอมพิวเตอร์ (f=1, 0.32%) 
    30)  แนะน าและสอนลูกเพ่ิมเติม จากที่ครูสอน (f=1, 0.32%) 
    31)  มีส่วนในการดูแลและอธิบายบทเรียน ที่นักเรียนยังไม่ได้เรียนรู้  
(f=1, 0.32%)   
    32)  มีส่วนบอก เพราะบางครั้งเด็กคงท าไม่เป็น (f=1, 0.32%) 
    33)  มีโอกาสได้เรียนไปกับลูกด้วย (f=1, 0.32%) 
    34)  สามารถศึกษา เรียนรู้และมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน เป็นอย่างยิ่ง  
(f=1, 0.32%)  
    35)  ช่วยแนะน าให้เปิดปิดตามข้ันตอน (f=1, 0.32%) 
    36)  ช่วยแนะน าให้รู้จักรักษาสมบัติของโรงเรียน (f=1, 0.32%) 
    37)  แนะน าการเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ, ยืดอายุการใช้งาน Tablet ให้มากที่สุด 
(f=1, 0.32%) 
    38)  ไม ่ เพราะกลัวเครื่องช ารุดสูญหาย เนื่องจากไม่มีความรู้ Tablet  
(f=1, 0.32%) 
    39)  บอกให้เด็กฝึกท าข้อสอบใน Tablet (f=1, 0.32%) 
    40)  ช่วยดูแลและให้ค าแนะน าและได้มีโอกาสศึกษาร่วมกับเด็กไปด้วย 
(f=1, 0.32%) 
    41)  ช่วยให้มีความรับผิดชอบ เล่นในเวลา (f=1, 0.32%) 
    42)  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในช่วงเวลาสอนผู้ปกครองเรียนร่วม 
(f=1, 0.32%) 
    43)  ได้ช่วยสอนและให้ค าแนะน าดูแลเวลาที่เด็กอยู่ที่บ้าน (f=1, 0.32%) 
    44)  ต้องมีส่วนอยู่แล้ว เพราะ ความรู้สาระมีมากมายทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง 
(f=1, 0.32%) 
    45)  ไม่มีความรู้และขาดทักษะในการใช้ (f=1, 0.32%) 
    46)  ช่วยแนะน าในการดูเนื้อหาสาระ (f=1, 0.32%) 
    47)  มีส่วนช่วยดูแลกับลูกและให้ลูกสอนแม่ (f=1, 0.32%) 
   5. ประเด็นสัมภาษณ์ :  ผู้ปกครอง / คนในครอบครัว มีส่วนดูแลรักษาคอมพิวเตอร์พกพา 
ด้วยหรือไม่ อย่างไร ผู้ปกครองนักเรียน ให้ข้อมูล ดังนี้ (N=309) 
    1)   ช่วยดูแล ปิดระบบ  ท าความสะอาด เช็ดหน้าจอ  (f=150, 48.54%) 
    2)   ไม ่ เนื่องจากเก็บไว้ในโรงเรียน (f=91, 29.45%) 
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  3)  ช่วยชาร์ตแบตเตอรี่ (f=16, 5.18%) 
    4)  ช่วยแนะน าวิธีรักษา ป้องกันความเสียหาย ไม่โดนน้ า โดนแดด  
(f=15, 4.85%) 
    5)   ช่วยดูแลให้ใช้เป็นเวลาไม่ให้ใช้ตลอด และดูแลการเล่น การใช้อย่าง
ระมัดระวัง (f=13, 4.21%) 
    6)   มีส่วน เพราะเด็กยังไม่รู้จักวิธีรักษา ครูและผู้ปกครองก็ต้องคอยดูแลไปด้วย 
(f=7, 2.27%) 
    7)   ก าชับให้เด็กเก็บให้เป็นระเบียบ เก็บในที่ปลอดภัย (f=7, 2.27%) 
    8)   มอบหมายให้โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการ (f=6, 1.94%) 
    9)   เด็กไม่เชื่อฟังผู้ปกครองเหมือนคุณครู (f=1, 0.32%) 
    10)  ช่วยรักษาได้ แต่อยากให้ครูช่วยรักษามากกว่า (f=1, 0.32%) 
    11)  รักษาด้วย เพราะกลัวลูกท าช ารุดและไฟดูด (f=1, 0.32%) 
    12)  มีส่วนช่วย คือ ให้นักเรียนใช้อย่างไม่รุนแรง (f=1, 0.32%) 
    13)  น่าจะเป็นความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย (f=1, 0.32%) 
    14)  ช่วยบอกวิธีการเก็บรักษา การพกพา ให้ระมัดระวัง อย่าท าให่ตกหล่น 
(f=1, 0.32%)  
    15)  ต้องดูแลด้านการเล่นเกมส์ (f=1, 0.32%) 
    16)  ควรช่วยกันรักษา และแนะน าบุตรหลาน ว่าท าอย่างไร จึงจะใช้ได้นานที่สุด 
(f=1, 0.32%) 
    17)  แนะน าให้เก็บอุปกรณ์ทุกครั้ง หลังใช้งาน (f=1, 0.32%) 
    18)  แนะน าให้ใช้อย่างทะนุถนอม ใช้เป็นเวลา (f=1, 0.32%) 
    6. ประเด็นสัมภาษณ์ :  ตามนโยบายรัฐบาล หากคอมพิวเตอร์พกพา ช ารุด เสียหาย มอบ
ให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ผู้ปกครองนักเรียน ให้ข้อมูล ดังนี้ (N=309) 
    1)   ไม่เห็นด้วย เพราะ ผู้ปกครองไม่มีเงิน มีรายได้น้อย  ไม่มีทุนทรัพย์ในส่วนนี้ 
(f=113, 36.57%) 
    2)   เห็นด้วย  ยินดีรับผิดชอบ (f=111, 35.92%) 
    3)   เห็นด้วย แต่อยากให้เพ่ิมเวลาการรับประกัน (f=10, 3.24%) 
    4)   ถ้าน ามาใช้ที่บ้านผู้ปกครองยินดีรับผิดชอบ แต่ได้เอามามาให้ผู้ปกครองได้
เห็นเลย (f=9, 02.91%) 
     5)   ยินดีรับผิดชอบ ถ้ามอบให้ผู้ปกครอง (f=5, 1.62%) 
    6)   ยินดีรับผิดชอบ  และอยากเก็บไว้ที่โรงเรียน กลวัหายระหว่างกับบ้าน  
(f=4, 1.29%) 
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  7)   ไม่เห็นด้วย  ถ้าช ารุดก็ต้องการให้รัฐบาลจัดงบซ่อมแซม (f=4, 1.29%) 
    8)   ไม่เห็นด้วย ควรจะให้รัฐ เป็นผู้ซ่อมแซม (f=3, 0.97%) 
    9)   เห็นด้วย แต่อยากให้โรงเรียนส ารวจการซ่อมเป็นช่วงเวลา (f=4, 1.29%) 
    10)  ไม่เห็นด้วย รัฐน่ารับผิดชอบ (f=3, 0.97%) 
    11)  ไม่เห็นด้วย ควรให้โรงเรียนช่วยซ่อม (f=3, 0.97%) 
    12)  ไม่เห็นด้วย ช ารุดเบื้องต้นครูหรือโรงเรียนต้องมีส่วนรับผิดชอบ  
(f=3, 0.97%) 
    13)  ไม่เห็นด้วย เป็นการเพ่ิมภาระให้ผู้ปกครองอีกด้านหนึ่ง (f=2, 0.65%) 
    14)  ไม่เห็นด้วย ควรจะให้โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ (f=2, 0.65%) 
    15)  เด็กท าช ารุดเสียหายผู้ปกครองรับผิดชอบ (f=2, 0.65%) 
    16)  เห็นด้วย เพราะรัฐบาลเป็นผู้มอบให้เด็กแล้ว ผู้ปกครองก็สมควรเป็น
ผู้รับผิดชอบกรณีช ารุดเสียหาย (f=2, 0.65%) 
    17)  ไม่เห็นด้วย หากช ารุดในโรงเรียนและเวลาเรียนให้โรงเรียนส่งศูนย์ซ่อม 
(f=1, 0.32%) 
    18)  เป็นสิทธิ์ของนักเรียน (f=1, 0.32%) 
    19)  ไม่เห็นด้วย ใช้ในโรงเรียนมากกว่าน ากลับบ้าน ถ้าช ารุด ครูต้องรับผิดชอบ 
(f=1, 0.32%) 
    20)  ไม่เห็นด้วย ถ้าผู้ปกครองรับผิดชอบ ช ารุดเสียหาย เพราะนโยบายทุกอย่าง
ครูเป็นผู้จัดการเองทุกอย่าง (f=1, 0.32%) 
    21)  ไม่เห็นด้วย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับผิดชอบ (f=1, 0.32%) 
    22)  ถ้าผู้ปกครองท าเสียหาย ช ารุด ก็จะรับผิดชอบ (f=1, 0.32%) 
    23)  ไม่เห็นด้วย ถ้าช ารุดอยู่โรงเรียนครูต้องรับผิดชอบ (f=1, 0.32%) 
    24)  ไม่เห็นด้วย ไม่ควรให้ผู้ปกครองรับผิดชอบฝ่ายเดียว (f=1, 0.32%) 
    25)  ไม่เห็นด้วย ยุ่งยาก (f=1, 0.32%) 
    26)  ไม่เห็นด้วย ช ารุด ให้รัฐบาลช่วยดูแลซ่อมแซม (f=1, 0.32%) 
    27)  ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งครูและผู้ปกครอง (f=1, 0.32%) 
    28)  เห็นด้วยถ้ากรณีเกิดจากอุบัติเหตุและความประมาท (f=1, 0.32%) 
    29)  ไม่เห็นด้วยเป็นนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นรัฐบาลควรรับผิดชอบ  
(f=1, 0.32%) 
    30)  ไม่เหมาะสมรัฐบาล ควรเป็นควรเป็นผู้รับผิดชอบ (f=1, 0.32%) 
    31)  น่าจะมีส่วนร่วมกับโรงเรียน รับผิดชอบ (f=1, 0.32%) 
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  32)  ถ้านักเรียนน ากลับบ้านควรจะรับผิดชอบ, ถ้าเสียหายที่โรงเรียนๆ  ควร
รับผิดชอบ (f=1, 0.32%) 
    33)  โรงเรียนและผู้ปกครองควรมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน (f=1, 0.32%) 
    34)  ยินดีรับผิดชอบ ถ้าเหตุการณ์เหมาะสม (f=1, 0.32%) 
    35)  ถ้าเสียหายที่บ้าน ผู้ปกครองจึงจะรับผิดชอบ (f=1, 0.32%) 
    36)  เห็นด้วย แต่อยากให้โรงเรียนรับผิดชอบมากกว่า (f=1, 0.32%) 
    37)  เห็นด้วย แต่อยากให้โรงเรียนคอยช่วยเหลือด้วย (f=1, 0.32%) 
            38)  เห็นด้วย เพราะ จะได้เพ่ิมความระมัดระวังในการใช้งาน (f=1, 0.32%) 
    39)  ไม่เห็นด้วย เพราะเด็ก ชั้น ป.1 ยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะดูแลรักษาเองได้ 
โอกาสที่ช ารุดเสียหายจึงมีสูง (f=1, 0.32%) 
    40)  ไม่เห็นด้วย เพราะ เป็นการโยนภาระให้ผู้ปกครองมากเกินไป  
(f=1, 0.32%) 
    41)  ไม่ถูกต้อง เพราะ ผู้ปกครองไม่ได้เรียกร้องให้มี (f=1, 0.32%) 
    42)  ทุกฝ่ายควรรับผิดชอบร่วมกัน (f=1, 0.32%) 
    43)  ไม่เห็นด้วย เพราะไม่ได้ขอให้แจก (f=1, 0.32%) 
    44)  เห็นด้วยเนื่องจากเป็นการเฝ้าระวังร่วมกันของทุกภาคส่วน (f=1, 0.32%) 
    45)  เห็นด้วย ก็ดีเพราะผู้ปกครองจะได้เอาใจใส่ดูแลร่วมกับลูกด้วย  
(f=1, 0.32%) 
    46)  ถ้าช ารุดมากรัฐน่าจะซ่อมแซมให้ ถ้าช ารุดเล็กน้อยก็รับได้  (f=1, 0.32%) 
    47)  ก็ดีเพราะจะท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  (f=1, 0.32%) 
    48)  มีทั้งดีและเสียเพราะเด็กยังเล็กอยู่  (f=1, 0.32%) 
    49)  ถ้าเสียตามอายุใช้งานไม่เห็นด้วยที่จะให้ผู้ปกครองรับผิดชอบ   
(f=1, 0.32%) 
    50)  ไม่เห็นด้วย น่าจะแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน  (f=1, 0.32%) 
    51)  รับผิดชอบได้บ้างบางส่วน  (f=1, 0.32%) 
    52)  ยินดีรับผิดชอบเพราะลูกตนเองเป็นคนใช้งาน (f=1, 0.32%) 
    53)  ผู้ปกครองจะช่วยเหลือเติมก าลัง (f=1, 0.32%) 
    54)  ท าให้ผู้ปกครองไม่กล้าให้นักเรียนน ากลับบ้าน (f=1, 0.32%) 

7.  ข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ :  ผู้ปกครองนักเรียน ให้ข้อมูล ดังนี้  
      1)   ไม่ต้องน ากลับมาท่ีบ้านกลัวเสียหายจึงอยากให้โรงเรียนรับผิดชอบมากกว่า 
ครูควรเป็นผู้เอาใจใส่ดูแลให้)      
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  2)   ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาให้ผู้ปกครองทราบด้วย 

   7.  ข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ :  ผู้ปกครองนักเรียน ให้ข้อมูล ดังนี้  
       1)   ไม่ต้องน ากลับมาท่ีบ้านกลัวเสียหายจึงอยากให้โรงเรียนรับผิดชอบมากกว่า 
ครูควรเป็นผู้เอาใจใส่ดูแลให้)      
    2)   ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาให้ผู้ปกครองทราบด้วย  
    3)   ควรให้นักเรียนน ากลับบ้านด้วย เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ศึกษา มีความรู้ และ
เพ่ือที่จะให้ผู้ปกครองได้แนะน าสิ่งต่างๆ กับลูก เพ่ือการพัฒนาของลูกอย่างเต็มที่ 
    4)   อยากให้มีการซ่อมฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตลอด  
    5)   ดีใจที่ลูกหลานได้สื่อที่ทันสมัย 
    6)   อยากให้โรงเรียนมีส ารวจการซ่อม เดือนละ 1 ครั้ง 
    7)   อยากเด็กทุกชั้น ทุกคนได้เรียน 
    8)  ไม่อยากให้มีเกมใน Tablet 
    9)   ควรเพิ่มโปรแกรม 
    10)  รัฐบาลให้ความเสมอภาคกับทุกคน ไม่เลือกยากดีมีจน ทุกคนมีโอกาสได้ใช้ 
ขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้โอกาสกับเด็กทุกคน 
    11)  ถือว่ารัฐบาลใจดี เห็นความส าคัญของเด็กชั้นเล็ก 
    12)  Tablet เป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละคน ยังไม่สมควรที่บุคคลอื่นมาเล่น หรือยืม 
หากช ารุดคนที่น ามาใช้ต้องรับผิดชอบ 
    13)  อยากให้นักเรียนฝึกการเขียนมากขึ้น เพราะใช้ Tablet แล้ว ก็ลดเวลาใน
การเขียน 
    14)  นักเรียนอยากไปโรงเรียนเพราะจะได้เล่น Tablet 
    15)  ตอนนี้นักเรียนไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ควรให้นักเรียนน ามาที่บ้าน 
    16)  Tablet มีประโยชน์ แต่ ครูผู้สอนและนักเรียนต้องใช้อย่างถูกต้อง 
    17)  เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อลูกหลานในอนาคต อยากให้มีเรื่อยๆ 
    18)  รัฐบาลควรช่วยเหลือเมื่อเครื่องช ารุด 
     19)  ควรสอนหนังสือมากขึ้น 
    20)  น่าจะสร้างความเท่าเทียมกัน ด้านโอกาสทางการศึกษา 
    21)  ขอบคุณรัฐบาลที่ท าให้ประเทศไทยก้าวหน้า 
    22)  ยุ่งยาก ในการเก็บรักษา ดูแล 
    21)  Tablet ก็เหมือนดาบสองคม มีคุณและมีโทษ 
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  22)  ไม่เห็นด้วยกับการให้นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์แบบพกพา อยากให้ครู
สอนตามปกติในห้องเรียนแบบเดิม 
    23)  นักเรียนสนใจเล่นแต่คอมพิวเตอร์ ไม่สนใจอ่านหนังสือเรียน ถ้าน ามาบ้านก็
ไม่ช่วยท างานบ้าน 
     24)  ไม่ควรให้นักเรียน ชั้น ป.1 เรียน เพราะนักเรียน ชั้น ป.1 ยังเล็กมาก  
ควรน าไปใช้กับนักเรียน ชั้นโตๆ ขึ้นไป 
     25)  นักเรียนจะไม่สนใจอ่านหนังสือ เพราะ ห่วงแต่เล่นคอมพิวเตอร์ 
    26)  อยากให้นักเรียนได้เรียนแบบเดิม โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์พกพา มาสอน 
เพราะเด็ก ป.1 ยังเป็นเด็กเล็กอยู่และก็ซุกซน อาจท าให้ช ารุด เสียหาย จึงไม่เหมาะสมต่อการน ามาสอน 
     27)  ไม่อยากให้นักเรียนเรียนด้วย Tablet สู้แบบครูสอนตามห้องเรียน
เหมือนเดิม ให้นักเรียนได้อ่าน เขียนลงสมุด 
    28)  อยากให้ใช้ไปในทางที่ถูกต้อง ไม่อยากให้เล่นเกม หรือดูสิ่งที่ไม่ดี ครูต้อง
ควบคุมเด็กให้ดี 
    29)  อยากเด็กทุกชั้น ทุกคนได้เรียน 
    30)  ควรสอนให้นักเรียนทุกคน อ่าน ออก เขียนได้  
    31)  ควรมีเนื้อหาเพ่ิมเติม   
    32)  แบบเรียนควรมากกว่านี้ 
    33)  ล าโพงในตัวควรมีเสียงดังมากกว่านี้ 
    34)  ควรมีเบอร์โทร. ติดต่อผู้รับผิดชอบการซ่อมบ ารุง 
    35)  ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด ต่อการเรียนรู้ 
    36)  เห็นแต่เด็กเล่นเกมอย่างเดียว อยากให้ครูสอนมากๆ และให้การบ้าน ด้วย 
    37)  ฝึกให้รู้จักรักและหวงแหนในสิ่งที่ตนมีอยู่ 
    38)  นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยี เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น 
    39)  ไม่เห็นด้วยกับการให้นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์แบบพกพา อยากให้ครู
สอนตามปกติในห้องเรียนแบบเดิม 
    40)  วันหยุดควรให้นักเรียนน า Tablet กลับบ้านได้ เพ่ือเด็กจะได้ฝึกฝน 
ทบทวนความรู้ ฝึกการใช้งานคล่องขึ้น 
    41)  หากนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหา โรงเรียนควรทบทวน ฝึกฝน ท าการแก้ไข ให้
นักเรียนเข้าใจ เรียนรู้ได้ทันเพ่ือน 
    44)  อยากให้โรงเรียนรับผิดชอบมากกว่า 
    45)  อยากให้ครูช่วยดูแล ไม่อยากให้รุ่นพ่ีบังคับใช้ Tablet กับน้องๆ 
    46)  ถ้าอยากให้ผู้ปกครองรับผิดชอบ ต้องให้นักเรียน น ากลับบ้านทุกวัน 
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  47)  เด็กๆ ค่อนข้างจะติด Tablet มากเพราะมีสิ่งที่เรียนรู้มากมาย เวลาว่าง
ส่วนใหญ่ จะอยู่กับ Tablet มากไป อยากให้ครูให้เด็กท ากิจกรรมอ่ืนๆ บ้าง เช่น ออกก าลังกาย 
    48)  เป็นโครงการที่ดี ท าให้เด็กได้มีวิวัฒนาการครบทั้ง  4   ด้าน 
    49)  จะให้นักเรียนถึงชั้นไหน ถ้าจะให้เป็นของส่วนตัวเด็กจะท าอย่างไร 
     50)  ถ้าเด็กเล่นมากเกินไปกลัวเด็กจะเขียนหนังสือไม่ได้ 
    51)   ถ้าเด็กอ่านหนังสือไม่ออกจะมีประโยชน์น้อยมากต่อเด็ก 
    52)  ครูไม่ควรให้เด็กเล่นนานเกินไปกลัวสายตาเด็กจะสั้น  
    53)  ถ้าเด็กบางคนอ่านไม่ได้ก็คงต้องดูแต่ภาพ  
    54)  อยากให้ครูดูแลอย่างจริงจัง สอนให้เติมที่ 
    55)  ครูควรดูแลถ้าปล่อยให้เด็กเล่นเพียงล าพังเด็กจะเล่นแต่เกม 
    56)  ปรับการเรียนการสอนให้สามารถโตตอบกับครูผู้สอนได้  
    57)  ควรจัดให้มีศูนย์ซ่อมแซม 

 

ศึกษานิเทศก์ 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือนิเทศติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  ฉบับที่ 6  ฉบับของศึกษานิเทศก์  ผู้รับผิดชอบโครงการแท็บเล็ตพีซี 
เพ่ือการศึกษาไทย มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   1. ด้านการด าเนินงานของโรงเรียน : มีระดับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1.1  จ านวนโรงเรียนที่จัดบรรยากศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา เช่น ป้ายนิเทศ  แสง  สถานที่เก็บคอมพิวเตอร์พกพาอย่างปลอดภัย มีจ านวนโรงเรียน
ที่ด าเนินการ ร้อยละ 50 – 70 
   1.2   จ านวนโรงเรียนที่มีการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
มีจ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการ ร้อยละ 50 – 70 
    1.3   จ านวนโรงเรียนที่มีการจัด/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ในห้องเรียนให้มีความ
ปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา มีจ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการบางส่วนไม่ถึง ร้อยละ 50 
   1.4   จ านวนโรงเรียนที่มีการส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเอง 
เพ่ือใช้คอมพิวเตอร์พกพาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการ
บางส่วนไม่ถึง ร้อยละ 50  
   1.5   จ านวนโรงเรียนที่มีการวางแผนการนิเทศภายในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา  
เพ่ือการเรียนการสอนของครู มีจ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการบางส่วนไม่ถึง ร้อยละ 50 
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   1.6   จ านวนโรงเรียนที่มีการติดตามประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ในการจัดการ
เรียนการสอนของครู มีจ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการบางส่วนไม่ถึง ร้อยละ 50 
  1.7   จ านวนโรงเรียนที่มีการนิเทศ ตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคลล 
เพ่ือการประเมินความก้าวหน้าของผ้เรียนในการใช้ Learning Object ของครูรายบุคคล มีจ านวนโรงเรียน
ที่ด าเนินการบางส่วนไม่ถึง ร้อยละ 50 
   1.8   จ านวนโรงเรียนที่มีการจัดเตรียม วางแผนการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์พกพา เมื่อมี
ปัญหา  มีจ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการบางส่วนไม่ถึง ร้อยละ 50 
   1.9   จ านวนโรงเรียนที่มีการจัดเตรียมงบประมาณในการดูแลและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา มีจ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการไม่เกิน ร้อยละ 30 
   1.10  จ านวนโรงเรียนที่มีการศึกษาเอกสารแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ของครู มีจ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการไม่เกิน ร้อยละ 30 
   1.11  จ านวนโรงเรียนที่มีการระดมทรัพยากร ส่งเสริม สนับสนุน การใช้คอมพิวเตอร์
พกพา จากทุกภาคส่วน มีจ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการบางส่วนไม่ถึง ร้อยละ 50 
   1.12  จ านวนโรงเรียนที่ครูมีการเตรียมการและจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกาไว้ล่วงหน้า มีจ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการบางส่วนไม่ถึง ร้อยละ 50 
   1.13  จ านวนโรงเรียนที่ครูมีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแผนการ
สอนและแนวทางการใช้ Learning Object ที่ สพฐ.จัดท าให้ มีจ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการ ร้อยละ  
50 – 70 
   1.14  จ านวนโรงเรียนที่ครูมีการจัดท าหน่วยใหม่ส าหรับการสอน Learning Object 
เพ่ิมเติมจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่ มีจ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการไม่เกิน ร้อยละ 30 
   1.15  จ านวนโรงเรียนที่ครูมีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนเพื่อพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนและมีการประเมินหลังเรียน มีจ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการไม่เกิน ร้อยละ 30 
   1.16  จ านวนโรงเรียนที่ครูมีการประเมินผลการเรียนการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล 
เพ่ือการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนในการการใช้ Learning Object มีจ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการ
ไม่เกิน ร้อยละ 30 
   1.17  จ านวนโรงเรียนที่ครูมีการสอนซ่อมเสริมรายบุคคให้กับผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน
การจัดการเรียนรู้  มีจ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการไม่เกิน ร้อยละ 30 
   1.18  จ านวนโรงเรียนที่ครูมีการจัดกิจกรรมการสอนนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา  มีจ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการไม่เกิน ร้อยละ 30 
    รวมทุกรายการในด้านด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีจ านวนโรงเรียนด าเนินการ ร้อยละ 30 – 50  
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  2.  ด้านการด าเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา :  มีระดบการปฏิบัติงาน ดังนี้  
   2.1  การพัฒนาครูให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา
ในการจัดการเรียนการสอน มีการด าเนินการมากกว่าร้อยละ 50 แต่ยังไม่เกินร้อยละ 70  
   2.2  เขตพ้ืนที่ฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์พกพา ที่
ถูกต้องเพ่ือยืดอายุการใช้งานด้วยวิธีการหลากหลาย มีการด าเนินการมากกว่าร้อยละ 70 
   2.3   การก าหนดแผนการนิเทศ  ติดตามและแนวทางในการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา มีการด าเนินการบางส่วน แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 50 
   2.4   การสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนในการบริหารจัดการห้องเรียนที่เอ้ือต่อการน า
คอมพิวเตอร์พกกาไปใช้ตามความต้องการและจ าเป็น มีการด าเนินการบางส่วน แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 50  
    2.5  จัดให้มีการนนิเทศ ติดตามผล การบริหารจัดการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพ่ือการ
เรียนการสอน โดยจัดท าแผนการนิเทศชัดเจน ครอบคลุมทุกห้องเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา มี
การวางแผนแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  
   2.6   การประสานงาน นิเทศชี้แนะ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่น าสื่อคอมพิวเตอร์
พกพาไปสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน  มีการด าเนินการบางส่วน แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 50 
   2.7  การจัดท าแนวทาง/แผนการน าคอมพิวเตอร์พกพาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
มีการด าเนินการบางส่วน แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 50 
    2.8  เขตพ้ืนที่ฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการการใช้
คอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ชัดเจน ถูกต้อง ครอบคลุมทุกด้านและเป็น
ปัจจุบัน มีการด าเนินการมากกว่าร้อยละ 50 แต่ยังไม่เกินร้อยละ 70 
   2.9   เขตพ้ืนที่ฯ มีระบบรายงานผลการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ ตรวจสอบได้ มีการด าเนินการมากกว่าร้อยละ 50 แต่ยังไม่เกินร้อยละ 70 
    รวมทุกรายการในด้านด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2  มีการด าเนินงานมากกว่าร้อยละ 50 แต่ยังไม่เกินร้อยละ 70   

 
  3.  สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา  
   3.1 สภาพปัญหาในการเตรียมความพร้อมก่อนได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา มีดังนี้ 
    1)  ส ารวจรายชื่อครูผู้สอน ชั้น ป.1 ในสังกัด ทั้งหมด 
   2)  แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Software และ 
ฮาร์ดแวร์ รับผิดชอบรายกลุ่มโรงเรียน 
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    3)  ศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มICT ไปอบรมรับความรู้จากวิทยากรส่วนกลาง 

   3.2  สภาพปัญหาหลังจากท่ีได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา มีดังนี้ 
    1)  ครูส่วนมากสามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ได้ แต่ยังมี
บางส่วนยังขาดความมั่นใจในการใช้ 
    2)  ส่วนมากครูจะใช้สื่อในหมวดภาษาไทยมากกว่า และส่วนมากยังไม่ม่ันใจใน
การใช้สื่อในหมวดภาษาอังกฤษ 
    3)  Tablet จะทยอยช ารุดเดือนละ ประมาณ ร้อยละ5 ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ 
ชาร์ตแบตเตอรี่ไม่ได้เนื่องจากแจ๊คท่ีเสียบชาร์ทไฟบน Tablet ช ารุด 
   3.3  ความต้องการอ่ืนๆ เพิ่มเติมหลังจากได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา 
มีดังนี้  
    1)  ความรวดเร็ว ความสะดวก ในการติดต่อน า Tablet ไปซ่อม เนื่องจาก
ขั้นตอน เยอะแยะ ยุ่งยากมาก 
    2)  การมี Tablet  ส ารองเมื่อส่ง  Tablet ไปซ่อมค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการนเทศ
ติดตาม การใช้ Tablet  ณ  โรงเรียน 
   3.4  ข้อเสนอแนะของท่านที่มีต่อการด าเนินงานตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษา
ไทย (One Tablet  PC  Per Child)  มีดังนี้ 
    1)  ความชัดเจนในการมอบหมายงาน เนื่องจากท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีกลุ่มงานที่รับผิดชอบอยู่ 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา  และกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินการ ซึ่งมอบหมายงานบางอย่างไม่ชัดเจน ท าให้การ
ด าเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับโครงการนี้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
    2)  อุปกรณ์ด้าน Hardware ค่อนข้างมีปัญหามากมาย จุกจิก ซึ่งไม่เหมาะสมกับ
การน ามาใช้กับเด็กเล็ก เนื่องจากมีความสนใจค่อนข้างสั้นในการเรียนรู้ ดังนั้นการน าเทคโนโลยีสู่การศึกษา 
ควรเป็น Hardware ที่ได้มาตรฐาน คงทน ผ่านการทดสอบ ทดลองใช้ให้ดีก่อนน ามาใช้ 
    3)  ความจ ากัดของสื่อการเรียนรู้ในคอมพิวเตอร์แบบพกพา ท าให้นักเรียน  
เมื่อเรียนรู้หมดแล้ว จะขาดความสนใจในตัวสื่อ ดังนั้นตัวสื่อควรมีหลากหลายให้เลือกเรียน และท าการ
ปรับเปลี่ยนได้ง่าย 
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    4)  สืบเนื่องจากข้อ 3) เมื่อเปิดสื่อผ่านระบบ WIFI พบว่า ระบบของ
คอมพิวเตอร์พกพา มีความล่าช้า ในการดึงสื่อในระบบ Network มาใช้ นักเรียนหมดความสนใจก่อนโหลด
สื่อได้  ควรประบปรุงรับบนี้ใหม่ให้โหลดได้เร็วขึ้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทท่ี 4 

สรุปและอภิปรายผล 

 

  การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 ของ 
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ซึ่งสรุปผลการนิเทศ ได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์

       1. เพ่ือนิเทศติดตามผลการบริหารจัดการเพ่ือน านโยบายสู่การปฏิบัติจริงในการใช้คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) เพ่ือการเรียนการสอน  
    2. เพ่ือนิเทศติดตามผลการบริหารจัดการตามโครงการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือ
การเรียนการสอน 
   3. เพ่ือนิเทศติดตามผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
   4. เพ่ือติดตามผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายโครงการคอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการ
เรียนการสอน (Tablet) 
   5. เพ่ือสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูที่ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  
   6. เพ่ือติดตามผลการบริหารจัดการเพ่ือน านโยบายสู่การปฏิบัติจริงในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) เพ่ือการเรียนการสอน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    7. เพ่ือรวบรวมปัญหา/อุปสรรคการบริหารจัดการ ตามโครงการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) เพ่ือการเรียนการสอน ของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   8. เพ่ือรวบรวมปัญหา/อุปสรรคการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนในการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
   9. เพ่ือรวบรวมปัญหา/อุปสรรคการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  

 
วิธีด าเนินการ 
  การนเิทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 ในครั้งนี้ 
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ด าเนินการนิเทศตามกรอบ แนว
ปฏิบัติของศนูย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ศนฐ.) โดยใช้ทุกโรงเรียนที่เปิด
สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในสังกัด เป็นหน่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1นักเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่วนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริม  
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลนิเทศ 
ในการครั้งนี้ ได้มาจากการสุ่มจากประชากร โดย ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เลือกแบบเจาะจง 
(Purposive) เลือกรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่รับผิดชอบโครงการแท็บเล็ตพีซี 
เพ่ือการศึกษาไทย 1 คน ผู้บริหารโรงเรียน เลือกแบบเจาะจง (Purposive)  เลือกผู้บริหารโรงเรียน 
ทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวม 209 คน  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เลือกแบบเจาะจง 
(Purposive) เลือกครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) ส าหรับครูผู้สอนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 จ านวน 226 คน (รวมโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สุ่มแบบสัดส่วน  (Proportion  Stratified  Random  Sampling)   
ในอัตราส่วน ประชากร 3 คน เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 1 คน  ได้กลุ่มอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 1,256 คน  (ลัดดา  อะยะวงศ์ , 2533)  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ท าการสุ่ม
เช่นเดียวกับนักเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1,256 คน 
ศึกษานิเทศก์ เลือกแบบเจาะจง (Purposive) เลือกศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 1 คน 
 รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ทั้งหมด  จ านวน 2,949 คน  นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนา
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้  ด้านฮาร์ดแวร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) 
ด้านซอฟท์แวร์ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และโปรแกรมเพ่ือการเรียนรู้ 
ในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Learning Object)  ด้านเทคเนิควิธีการ ได้แก่ การอบรมพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะการใช้ การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 1 วัน ส่วนคุณครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบ่งการ
อบรมออกเป็น 3 รุ่นๆ ละ 3 วัน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของโครงการ เป็นข้อมูลที่ 
ท าโดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ศนฐ.)  มีจ านวน 6 ฉบับ ได้แก่  
ฉบับที่ 1 ของผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ฉบับที่ 2 ของผู้บริหารโรงเรียน ฉบับที่ 3 ของครูผู้สอน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ฉบบัที่ 4 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ฉบับที่ 5 ของผู้ปกครองนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และฉบับที่ 6 เป็นของศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ การเกบ็รวบรวมข้อมูลครั้ง
นี้ใช้วิธีการเก็บรวบรมข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ โรงเรียน 
ห้องเรียนโดยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ  เก็บรวบรวมโดยส่งเป็นหนังสือราชการในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้โรงเรียนส่งกลับคืนในระบบเช่นเดิม    
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เก็บรวบรวมข้อมูล 
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เป็นเอกสารโดยโรงเรียนที่อยู่ใกล้จะจัดส่งเอกสารโดยตรงที่กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี  
ชั้นล่างอาคารรวมใจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ซึ่งได้รับแบบรวบรวมข้อมูล
คืนพอประมาณ ได้แก่ ฉบับที่ 2 ผู้บริหารโรงเรียนได้รับคืน 74 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 35.41 ฉบับที่ 3 
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับคืน 94 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 41.59  ฉบับที่ 4 นักเรยีน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับคืน 356 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 28.34 ฉบับที่ 5 ผู้ปกครองนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับคืน 309 คิดเป็นร้อยละ 24.60 ส่วนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับคืนทุกฉบับ แบบรวบรวมข้อมูลที่รับคืนเป็นฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด 
 คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผู้นิเทศได้น าแบบรวบรวมข้อมูลที่ได้มาแปลผลและวิเคราะห์โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พอสรุปได้ดังนี้  

สรุปผล 

1. ฉบับท่ี 1 ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

      1.1 ด้านการท าความเข้าใจในนโยบาย : โดยรวม ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
    1.2 ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพ : 
โดยรวม ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว       
       1.3 ด้านการสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนในเรื่องต่างๆ : โดยรวม ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
    1.4 ด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน : โดยรวมได้
ด าเนินการไปมากกว่า ร้อยละ 70 หรือด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
    1.5 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ : ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบายการ
ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือการเรียนการสอนลงสู่การปฏิบัติของเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า 
นักเรียนย้ายระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ยังมีแนวปฏิบัติ ไม่ชัดเจน หรือ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง 
คือ ไม่มอบคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้นักเรียนเมื่อมีการย้ายโรงเรียนต่างสังกัด 
    1.6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  การบริการจัดการทั้งหมดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ควรมีแยกให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปด าเนินการเองทั้งหมด ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน (สช.) และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวนคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ควรมีมากกว่า
จ านวนนักเรียน เพ่ือส ารองไว้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณีมีปัญหา 
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   2. ฉบับที่ 2 ผู้บริหารโรงเรียน 
     2.1  ด้านการบริหารจัดการ : โดยรวม ผลการปฏิบัติงาน ด าเนินการมาแล้วมากกว่า 
ร้อยละ 50 เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 3 รายการแรก  ได้แก่ ผู้บริหารเข้ารับการอบรมปฏิบัติการใช้
คอมพิวเตอรพกพา ผู้บริหารศึกษาแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 
การเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา การเตรียมความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้โดย 
ใช้คอมพิวเตอร์พกพา   
    2.2  ด้านการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ : โดยรวม มีผลการด าเนินการมาแล้ว
มากกว่า ร้อยละ 50 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 รายการแรก ได้แก่  
มีการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา  จัดการประชุมปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา  
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับหลักสูตรสถานศึกษาใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
    2.3  ด้านสภาพแวดล้อม : โดยรวม มีผลการด าเนินการมาแล้วมากกว่าร้อยละ 50 แต่ยัง
ไม่เสร็จ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 รายการแรก ได้แก่ ตรวจสอบอุปกรณ์ปลั๊กไฟฟ้า
อุปกรณ์ชารต์ไฟให้มีอย่างเพียงพอ   ส่งเสริมการจัดห้องเรียนให้มีการถ่ายเทของอากาศ แสงสว่างเพียงพอ 
ให้มีแนวทางการปฏิบัติการใช้  นิเทศติดตามสภาพห้องเรียนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้  และการ
ส่งเสริมการจัดท าป้ายประกาศ   เผยแพร่ โปสเตอร์ แผ่นพับ วีดีโอ  ป้ายนิเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
    2.4  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (Actives) : โดยรวม ผลการปฏิบัติงานมีผลการด าเนินการ
มาแล้วมากกว่า ร้อยละ 50 เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 รายการแรก ได้แก่ นิเทศติดตาม
การออกแบบการเรียนรู้ครูจัดการเรียนรู้โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาของครู
รายบุคคล  นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการสอนนอกห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
นิเทศติดตามการเรียนรู้โดยการบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ปกติของครูรายบุคคล 
    2.5 ผลการปฏิบัติที่ได้ผลดี (Best Practices) การบริหารจดัการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) ของผู้บริหารโรงเรียน เรียงความถี่จากมากไปหาน้อยได้ 5 รายการแรก ได้แก่  นักเรียน
กระตือรือร้นสนใจอยากเรียนมาก  นักเรียนให้ความสนใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
พกพาเป็นอย่างดีครูมีสื่อดีและทันสมัย  เรียนจากการลงมือปฏิบัติ ครูคอยก ากับดูแล ขยายภาคีผู้ปกครอง
ให้เข้ามามีส่วนร่วมดูแล รับผิดชอบอบ่างเป็นรูปธรรม  นักเรียนสามารถสืบค้นองค์ความรู้ได้อย่าง
หลากหลาย และ โรงเรียนก าหนดนโยบายในการใช้ Tablet (f=1, 1.33%) 
    2.6 สภาพปัจจุบัน ปัญหา :  ของผู้บริหารในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์พกพา เรียงความถี่จากมากไปหาน้อยได้ 5 รายการแรก ได้แก่  อุปกรณ์ของครูไม่ได้รับ ควร
จัดสรรแท็บเล็ตของครูให้ได้พร้อมนักเรียน  ตู้เก็บแท็บเล็ตที่มั่นคงปลอดภัย  มีข้อจ ากัดในการใช้สื่อต่างๆ 
เช่น Internet ไม่สามารถดาวน์โหลดได้  เพราะเนื่องจากปัญหาต้องส่งซ่อม ตามศูนย์ซ่อม  เมื่อซ่อมเครื่อง
ก็ล่าช้า ท าให้เครื่องไม่ครบ เมื่อเวลาเรียน ควรมีเครื่องส ารองส าหรับเวลาซ่อม  เนื้อหาใน OTPC มีจ ากัด 
เมื่อนักเรียนดูและรู้จักเนื้อหา หมดทุกกลุ่มสาระแล้วท าให้นักเรียนเบื่อไม่สนใจ ในเนื้อหานั้นๆ อีก  มี 
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บทเรียนหลายรายวิชาที่เนื้อหาไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้อยากให้มีการอัปเดท เนื้อหา การเรียนทุกๆ เทอม 
หรือทุกเดือน และครูผู้สอนยังขาดความช านาญในการน าสื่อช่วยสอนมาใช้กับ Tablet  
    2.7  ความต้องการ :  ของผู้บริหารในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์พกพา เรียงความถี่จากมากไปหาน้อย 5 รายการแรก ได้แก่  ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์ควรจัดสรรให้โดยด่วน ควรพัฒนาครูทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้แท็บเล็ต     
ควรมีงบประมาณรองรับส าหรับการดูแลซ่อมบ ารุง ต้องการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และต้องการตู้เก็บ
แท็บเล็ตที่มั่นคงปลอดภัย  
    2.8  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  ของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับโครงการแท็บเล็ตพีซี
เพ่ือการศึกษาไทย เรียงความถี่จากมากไปหาน้อย 5 รายการแรกได้แก่ ควรบรรจุโปรแกรมส าเร็จรูปลงไป
ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  อยากให้มีการจัดกิจกรรมทุกกลุ่มสาระและจัดให้มีความเป็นสากล เป็น
แนวเดียวกัน  ครูผู้สอน ชั้น ป.1 และผู้บริหารโรงเรียน ควรมีคอมพิวเตอร์พกพา ในการจัดหรือปรับปรุง  
หลักสูตรใช้ Tablet เป็นของตนเอง คนละเครื่อง เมื่อใช้ในการสอน และออกแบบการสอนของตนเอง  
และการใช้คอมพิวเตอร์พกพาในการสอนเด็กดี เพราะเด็กสนใจ และครูควรเน้นสอนเนื้อหาวิชาด้วย  

   3. ฉบับที่ 3 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
    3.1 ด้านการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ : โดยรวม มีผลการด าเนินการมาแล้ว
มากกว่า ร้อยละ 50 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก 3 รายแรก ได้แก่ การเข้ารับ
การอบรมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา  ศึกษาแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา และจัดตารางเรียนให้
เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
    3.2 ด้านสภาพแวดล้อม : โดยรวม มีผลการด าเนินการมาแล้วมากกว่า ร้อยละ 50 แต่ยัง
ไม่แล้วเสร็จ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก 3 รายแรก ได้แก่ จัดห้องเรียนให้มีอากาศถ่ายเทของ
อากาศแสงสว่างเพียงพอ มีแนวทางการปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพาและจัดเตรียมต่ออุปกรณ์ปลั๊ก
ไฟฟ้า อุปกรณ์ชาร์ตไฟอย่างเพียงพอปลอดภัย 
   3.3 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (Actives) : โดยรวม มีผลการด าเนินการมาแล้วมากกว่า  
ร้อยละ 50 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก 3 รายแรก ได้แก่ ช่วยเหลือนักเรียนใน
การเรียนรู้ Learning Object /คอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคล การมีปฏิสัมพันธ์/การเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักเรียนและนักเรียน ในการ เรียนรู้ Learning Object  มปีฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเพ่ือช่วยใน
การเรียนรู้ Learning Object และคอมพิวเตอร์พกพา   
    3.4  จุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) :  เรียงล าดับ
ความถี่จากมากไปหาน้อย 5 รายการแรก ได้แก่  เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีภาพ มีเสียง  
เร้าความสนใจเด็กๆ ท าให้เด็กๆ กระตือรื้อร้น   ท าให้ครูจัดการเรียนการสอนได้สะดวกและง่ายขึ้น  
นักเรียนมีทักษะด้านต่างๆ จาก Tablet  สนใจการเรียนการสอนมากขึ้น นักเรียนสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้ 
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ด้วยตนเอง และนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เพลิด เพลิน ดึงดูดความสนใจ  
    3.5  จุดควรพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) :  
เรียงล าดับความถี่จากมากไปหาน้อย 5 รายการแรก ได้แก่  ครูควรมีคนละ 1  เครื่อง โดยเชื่อมต่อกันได้ 
เพ่ือที่จะได้พัฒนาไปพร้อมกัน เมื่อครูผู้สอนไม่มีเครื่องมือในการควบคุมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามบทเรียน
และตามล าดับขั้นตอน ท าให้ยุ่งยากต่อการควบคุมการเรียนของนักเรียน   การดูแล การเก็บรักษา Tablet 
ให้ปลอดภัย  ของนักเรียน  แบบเตอรีหมดเร็ว  ช ารุดบ่อย และไม่เก็บไฟ  ควรมีบทเรียนให้ครบทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ และการด าเนินเรื่อง ล่าช้า ใช้เวลาโหลดข้อมูลนาน ไม่ต่อเนื่อง  
   3.6  ผลการปฏิบัติที่ได้ผลดี (Best Practices) การจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) เรียงล าดับความถ่ีจากมากไปหาน้อย 5  รายการแรก ได้แก่  นักเรียนมีความสนใจในการ
เรียน และการศึกษาค้นคว้า   นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ ต้องการใช้ Tabletช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน  นักเรียนมีความรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ยิ่งขึ้น  นักเรียนตั้งใจเรียนมากข้ึน ไม่ดื้อ และ สามารถ
น ามาจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ใช้เป็นสื่อเสริมได้จาก Learning  Object  
             3.7  สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  เรียงล าดับความถี่จากมากไปหาน้อย 5  รายการแรก ได้แก่  ต้องการ
Tablet เป็นของคุณครู เพื่อเตรียมการสอนให้ใช้สอน Tablet ได้ผลดียิ่งขึ้น  มีเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ เพ่ือ
ใช้สอน ควบคู่กับ Tablet ของนักเรียน  ต้องการให้เพ่ิมเนื้อหาลงไปในเครื่อง ทุกรายวิชา  ครูผู้สอนขาด
ความช านาญในการใช้แท็บเล็ต และควรจัดอบรมอีกครั้ง ให้ครูมีความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
ให้มากกว่านี้  
    3.8  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาในการจัดการ
เรียนรู้ เรียงล าดับความถีจ่ากมากไปหาน้อย 5 รายการแรก ได้แก่ ควรจัดสรร Tablet ให้ครูได้ศึกษาก่อน
เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการออกแบบการเรียนรู้ ให้สอดคล้องเนื้อหาสาระในคอมพิวเตอร์   ควร
บรรจุเนื้อหา กิจกรรม ให้ครบทุกกลุ่มสาระ  ควรมีกระเป๋าใส่แท็บเล็ตนักเรียน แก้ไขโปรแกรมให้สมบูรณ์    
ควรมีการจัดฝึกอบรมครูทุกคนในการสอน ป.1 ในหลักสูตรของแต่ละวิชา ว่ามีมากน้อยเพียงใด ควรจัดให้
เต็มรูปแบบ มากกว่านี้ และ เครื่องควรโหลดข้อมูลได้เร็วไม่ติดขัด  

   4. ฉบับที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
    4.1  นักเรียนชอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ในระดับมาก 5 สาเหตุแรกท่ีชอบเพราะ ใช้
ในการฟังและดูภาพและได้สัมพัทธ์ด้วยตนเอง  เพราะมีบทเรียนให้เรียนรู้ แล้วมีเกมให้ได้ฝึกสมองสามารถ
เล่นอินเตอร์เน็ตได้ เพราะมีเนื้อหาให้เรียนรู้เอง มีเกมให้เล่น เพราะอยากเรียนทุกชั่วโมง และเพราะ
นักเรียนมีความสนใจมากโดยเฉพาะการร้องเพลง 
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    4.2  คอมพิวเตอร์พกพาสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากข้ึน ชัดเจน 
เป็นรูปธรรม มีประโยชน์  นักเรียนตอบ 5 ล าดับแรก ได้แก่ เกิดความรู้มาก ได้เห็นภาพ และได้ยินเสียง
บรรยายชัดเจน  ท าให้ได้ศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้ พัฒนาด้านการอ่าน การเขียน การ
ฟัง  เรียนรู้สนุกเพลิดเพลินและด้านการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา 
    4.3  เนื้อหาสาระในคอมพิวเตอร์พกพาที่ครูใช้สอนส่วนใหญ่ตรงกับความสนใจของ
นักเรียน  เรียงล าดับตามความถ่ีมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ได้แก่  ตรง    ตรงกับความสนใจ  นักเรียน 
มีความสนใจมากข้ึน  ตรงตามเนื้อหาและถูกใจมาก  
    4.4  ครูได้ใช้คอมพิวเตอร์พกพาในการเรียนการสอนเป็นประจ า สม่ าเสมอหรือไม่ และใช้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดบ้าง  นักเรียนให้ข้อมูล เรียงล าดับความถี่จากมากไปหาน้อย 5 รายการแรก 
ได้แก่ ใช้สม่ าเสมอ ใช้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีใน Tablet  ใช้บาง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ   ใช้บ้าง ไม่สม่ าเสมอ ใช้เป็นครั้งคราว ใช้ใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ ศิลปะ และ ภาษาอังกฤษ  
และสอนเป็นประจ าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์  
   4.5 ครูมีวิธีการให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากคอมพิวเตอร์พกพา เรียงจากความถ่ีมากไปหา
น้อย 5  ล าดับแรก ได้แก่  สอนเนื้อหาก่อนให้เด็กเรียนรู้แท็บเล็ต  อธิบายในภาพรวมๆ ก่อนสอนอธิบยาย
ตามข้ันตอน คู่มือครู และให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  สอนอธอิบายตามข้ันตอน ก่อนการสอนทุกครั้ง 
แล้วให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง  อธิบายทุกข้ันตอนแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม และสอนโดยอธิบาย 
ให้นักเรียนตามขั้นตอนและให้นักเรียนท าตามในครั้งแรกและต่อไปนักเรียนศึกษาด้วยตนเอง  
    4.6 นักเรียนน าคอมพิวเตอร์พกพาไปใช้ที่บ้านหรื่อไม่ อย่างไร   นักเรียน ให้ข้อมูล 
เรียงล าดับตามความถ่ีมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ได้แก่  ไม่ได้น ากลับบ้าน น าไปใช้ด้วยบางวัน น ากลับ
บ้านด้วย  น าไปใช้สัปดาห์ละ 2 วัน และ มติที่ประชุมผู้ปกครองให้เก็บที่โรงเรียน เพราะนักเรียนยังไม่มีวุฒิ
ภาวะในการเก็บรักษา 
    4.7  นักเรียนดูแลรักษาคอมพิวเตอร์พกพาของตนเอง อย่างไร  นักเรียน ให้ข้อมูล 
เรียงล าดับตามความถ่ีมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ได้แก่ เมื่อใช้เสร็จเก็บใส่กล่องเรียบร้อยเก็บใส่กล่อง 
ทุกครั้ง อย่างระมัดระวัง  ปฏิบัติตามค าแนะน าของครูและในคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์พกพา  ล้างมือให้
สะอาด ตัดเล็บให้สั้นก่อนใช้ Tablet   ไม่ท าตกหล่น และ ปิด-เปิดและเลื่อนตามลั่นตามขั้นตอน และ 
เก็บอุปกรณ์ครบทุกครั้ง  
    4.8  ผู้ปกครอง/คนในครอบครัว ส่วนมากไม่มีมีส่วนช่วยในการเรียนหรือได้ใช้
คอมพิวเตอร์พกพาด้วย เหตุที่ไม่ได้ช่วย เพราะ ไม่ได้น ากลับบ้าน  เพราะครูเก็บที่โรงเรียน  
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  5. ฉบับที่ 5 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
   5.1 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์พกพา ต่อครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผู้ปกครองนักเรียน ให้ข้อมูล เรียงล าดับจากความถี่มากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ได้แก่ เป็นสื่อเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมได้ง่ายและตามขั้นตอน  ช่วยแบ่งเบาภาระของครู ประหยัดเวลา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพราะไม่ต้องใช้หนังสือ   ท าให้ครูมีความสะดวก สบายในการสอนมากขึ้น  เป็นสื่อช่วยสอน ไม่สิ้นเปลือง
อุปกรณ ์ สอนให้เด็กเก่งขึ้น และ ช่วยครูให้มีเวลาพัก และลดภาระงาน  
    5.2 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์พกพา มีส่วนช่วยให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ได้ชัดเจน เป็น
รูปธรรมมากขึ้น หรือมีประโยชน์ ในมุมมองของผู้ปกครองนักเรียน 5  ล าดับแรก ได้แก่ นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดีมากข้ึน ทันโลกมากข้ึน  นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  
นักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน  เพ่ือการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง และมีความ
ชัดเจนในเนื้อหา เป็นรูปธรรมชัดเจน มีรูปประกอบ มีภาพเคลื่อนไหวได้  
   5.3  เนื้อหาสาระในคอมพิวเตอร์พกพา น่าสนใจ ชัดเจน มีความเหมาะสม ผู้ปกครอง
นักเรียน ให้ข้อมูลเรียงตามความถ่ีจากน้อยไปหามาก 5 ล าดับแรก ได้แก่ น่าสนใจและ เหมาะสม  ชัดเจนดี 
เนื้อหาแต่ละบทดีมาก  เนื้อหาเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและเข้าใจง่าย  มีความเหมาะสมแต่ไม่ควรให้
นักเรียนเล่นเกมและฟังเพลงมากเกินไป และมีความเหมาะสม แต่ไม่ควรใช้สอนแทนหนังสือทุกชั่วโมง  
   5.4  ผู้ปกครอง/คนในครอบครัว มีส่วนช่วยในการเรียนรู้ หรือได้ใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
ด้วยหรือไม่ อย่างไร ผู้ปกครองนักเรียน ให้ข้อมูล เรียงตามความถี่จากน้อยไปหามาก 5 ล าดับแรก ได้แก่   
อธิบายประโยชน์ของ Tablet ให้เด็กทราบด้วย   มีส่วนช่วยได้มาก เพราะเด็กยังอ่านด้วยตัวเองยังไม่ได้    
ยังไม่ได้ใช้ เพราะลูกไม่ให้เอามาให้เห็น  ช่วยอธิบายเนื้อหาบทเรียนเพิ่มเติม และช่วยแนะน านักเรียนอย่าง
ถูกต้อง  แนะน าให้รักษาให้ดี  
   5.5  ผู้ปกครอง/คนในครอบครัว มีส่วนดูแลรักษาคอมพิวเตอร์พกพา ด้วยหรือไม่ อย่างไร 
ผู้ปกครองนักเรียน ให้ข้อมูล เรียงตามความถี่จากน้อยไปหามาก 5 ล าดับแรก ได้แก่  ช่วยดูแล ปิดระบบ  
ท าความสะอาด เช็ดหน้าจอ   ไม ่เนื่องจากเก็บไว้ในโรงเรียน  ช่วยชาร์ตแบตเตอรี่  ช่วยแนะน าวิธีรักษา 
ป้องกันความเสียหาย ไม่โดนน้ า โดนแดด และช่วยดูแลให้ใช้เป็นเวลาไม่ให้ใช้ตลอด และดูแลการเล่น การ
ใช้อย่างระมัดระวัง  
   5.6  ตามนโยบายรัฐบาล หากคอมพิวเตอร์พกพา ช ารุด เสียหาย มอบให้ผู้ปกครองเป็น
ผู้รับผิดชอบ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ผู้ปกครองนักเรียน ให้ข้อมูล เรียงตามความถี่จากน้อยไปหามาก 5 
ล าดับแรก ได้แก่  ไม่เห็นด้วย เพราะ ผู้ปกครองไม่มีเงิน มีรายได้น้อย  ไม่มีทุนทรัพย์ในส่วนนี้  เห็นด้วย  
ยินดีรับผิดชอบ  เห็นด้วย แต่อยากให้เพ่ิมเวลาการรับประกัน  ถ้าน ามาใช้ที่บ้านผู้ปกครองยินดีรับผิดชอบ 
แต่ได้เอามามาให้ผู้ปกครองได้เห็นเลย และยินดีรับผิดชอบ ถ้ามอบให้ผู้ปกครอง   
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   5.7 ข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่  ไม่ต้องน ากลับมาที่บ้านกลัว
เสียหายจึงอยากให้โรงเรียนรับผิดชอบมากกว่า ครูควรเป็นผู้เอาใจใส่ดูแลให้  ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ 
การดูแลรักษาให้ผู้ปกครองทราบด้วย  ควรให้นักเรียนน ากลับบ้านด้วย เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ศึกษา มีความรู้ 
และเพ่ือที่จะให้ผู้ปกครองได้แนะน าสิ่งต่างๆ กับลูก เพ่ือการพัฒนาของลูกอย่างเต็มที่  อยากให้มีการซ่อม
ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตลอด และดีใจที่ลูกหลานได้สื่อที่ทันสมัย 
  6. ฉบับที่ 6 ศึกษานิเทศก์ 
   6.1  ด้านการด าเนินงานของโรงเรียน :  รวมทุกรายการในด้านด าเนินงานของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีจ านวนโรงเรียนด าเนินการ ร้อยละ 30 – 
50  รายการที่มีระดับการปฏิบัติงาน ร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้แก่  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนโดยการใช้คอมพิวเตอร์พกพา เช่น ป้ายนิเทศ  แสง  สถานที่เก็บคอมพิวเตอร์พกพาอย่างปลอดภัย  
เตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และครูมีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้
เรียนรู้ตามแผนการสอนและแนวทางการใช้ Learning Object ที่ สพฐ.จัดท าให้ 
   6.2  ด้านการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา : รวมทุกรายการในด้านด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  มีการด าเนินงานมากกว่าร้อยละ 50 แต่ยังไม่
เกินร้อยละ 70  รายการที่มีระดับการปฏิบัติงาน ร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้แก่  พัฒนาครูให้ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจและเกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาในการจัดการเรียนการสอน  เขตพ้ืนที่ฯ ได้ให้ความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์พกพา ที่ถูกต้องเพ่ือยืดอายุการใช้งานด้วยวิธีการหลากหลาย  
เขตพ้ืนที่ฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ชัดเจน ถูกต้อง ครอบคลุมทุกด้านและเป็นปัจจุบัน เขตพ้ืนที่ฯ มีระบบ
รายงานผลการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้   
   6.3  สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
แบ่งเป็น 2 ระยะ  
     6.3.1  สภาพปัญหาในการเตรียมความพร้อมก่อนได้รับจัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา ได้แก่ ส ารวจรายชื่อครูผู้สอน ชั้น ป.1 ในสังกัด ทั้งหมด  แต่งตั้งครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Software และ ฮาร์ดแวร์ รับผิดชอบรายกลุ่มโรงเรียน และ
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มICT ไปอบรมรับความรู้จากวิทยากรส่วนกลาง 
     6.3.2  สภาพปัญหาหลังจากที่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
ได้แก่ ครูส่วนมากสามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ได้ แต่ยังมีบางส่วนยังขาดความมั่นใจ
ในการใช้   ส่วนมากครูจะใช้สื่อในหมวดภาษาไทยมากกว่า และส่วนมากยังไม่มั่นใจในการใช้สื่อในหมวด
ภาษาอังกฤษ  และTablet จะทยอยช ารุดเดือนละ ประมาณ ร้อยละ5 ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ชาร์ต
แบตเตอรี่ไม่ได้เนื่องจากแจ๊คที่เสียบชาร์ทไฟบน Tablet ช ารุด 
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   6.4  ความต้องการอ่ืนๆ เพิ่มเติมหลังจากได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา 
ได้แก่ ความรวดเร็ว ความสะดวก ในการติดต่อน า Tablet ไปซ่อม เนื่องจากข้ันตอน เยอะแยะ ยุ่งยากมาก 
และการมี Tablet  ส ารองเมื่อส่ง  Tablet ไปซ่อมค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการนเทศติดตาม การใช้ Tablet  
ณ  โรงเรียน 
   6.5  ข้อเสนอแนะของท่านที่มีต่อการด าเนินงานตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษา
ไทย (One Tablet  PC  Per Child)  ได้แก่ ความชัดเจนในการมอบหมายงาน ระหว่างศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรกลุ่ม ITE   อุปกรณ์ด้าน Hardware ค่อนข้างมีปัญหามากมาย จุกจิก ซึ่งไม่เหมาะสมกับการ
น ามาใช้กับเด็กเล็ก และความจ ากัดของสื่อการเรียนรู้ในคอมพิวเตอร์แบบพกพา ท าให้นักเรียน เมื่อเรียนรู้
หมดแล้ว จะขาดความสนใจในตัวสื่อ ดังนั้นตัวสื่อควรมีหลากหลายให้เลือกเรียน และท าการปรับเปลี่ยนได้
ง่าย  
 

อภิปรายผล 

  ผลการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพื่อการศึกษาไทย ปีที่ 1 ของ 
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ในครั้งนี้ มีผลสะท้อนถึง 
การด าเนินงานโครงการ  ในระยะแรกการเตรียมการด้านบุคลากร ด้านการวางแผนการอบรมพัฒนา
บุคลากรของระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยดี มีผลด าเนินการเสร็จเรียบร้อยหรือด าเนินการมากกว่า
ร้อยละ 70 เกือบทุกรายการ แต่ในภาคปฏิบัติหรือในภาคสนาม ในช่วงเริ่มแรกของโครงการ ยังมีอุปสรรค
ปัญหา ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นนวัตกรรมใหม่ส าหรับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง 
ประกอบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เป็นส านักงานหรือเป็นจังหวัดเกือบ
ท้ายสุดที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เนื่องจากแนวนโยบายของรัฐให้จัดสรรแจกเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เรียงตามล าดับอักษรชื่อจังหวัดจาก ก ถึง ฮ  ซึ่งจังหวัดอุดรธานีและจังหวัด
อ านาจเจริญ เป็น 2 จังหวัดที่ได้การจัดสรรแจกเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา สุดท้ายของเมืองไทย ตามล าดับ 
จึงส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้รับแจกเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพาในปลายเดือนตุลาคม 2555 และน าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในปลายเดือน
พฤศจิกายน แต่ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพพ้ืนฐานการศึกษา (ศนฐ.) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าการนิเทศให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 
2555  ซึ่งในภาคปฏิบัติแล้วท าไม่ได้ 
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  จากการนิเทศ ติดตามการใช้แท็ตเล็ตของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ในระยะแรก ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บ 
การแจกให้นักเรียน การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือการชาร์ทแบตเตอรี ทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียน
เนื่องจากแบตเตอรีของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา มีอายุใช้งานค่อนข้างสั้น บางโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครอง
มาร่วมใช้ด้วย ส่วนด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้และการนิเทศติดตาม ในเบื้องต้นอยู่ระหว่างการ
จัดเตรียมและรอรับการจัดสรรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในด้านครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่วนมาก
จะเป็นคุณครูอาวุโส เพ่ิงเรียนรู้เทคโนโลยีด้านนี้ คุณครูบางท่านยังขาดความมั่นใจในการน าเทคโนโลยีนี้ไป
ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ แต่คุณครูรุ่นใหม่สามารถใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ตประกอบการจัดการเรียนรู้ 
ได้ดี คุณครูส่วนมากจะใช้ประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใช้น้อยที่สุด  นักเรียนชอบคอมพิวเตอร์พกพามาก เนื่องจากมีภาพเคลื่อนไหว 
มีเสียงประกอบและมีเกมให้เล่นด้วย เนื้อหาในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาตรงกับเนื้อหาที่นักเรียนเรียนอยู่ใน
ปัจจุบัน นักเรียนส่วนมากไม่ได้น าคอมพิวเตอร์พกพากลับบ้านจะเก็บไว้ที่โรงเรียน ซึ่งก็ท าให้ผู้ปกครองไม่มี
โอกาสใช้หรือเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนที่บ้านด้วยเช่นกัน  ในส่วนของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ไดเ้ห็นประโยชน์และได้ให้ความส าคัญกับสื่อ นวัตกรรมด้านนี้ เพราะว่าจะท าให้ลูกหลานได้เรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นคนทันสมัย ได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นการเปิดโลกทรรศน์ 
ทางการศึกษาแบบใหม่ให้ลูกหลาน แต่ส่วนมากจะไม่เห็นด้วยกับการให้ผู้ปกครองรับผิดชอบซ่อมแซมใน
กรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ตเล็ต ช ารุด  สูญหาย  ส่วนในมุมมองของศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ 
ข้าพเจ้าเห็นว่า เทคโนโลยีแท็บเล็ต เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้น าเข้ามาใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของไทยให้สูงขึ้น แต่ในระยะแรกก็ต้องมีอุปสรรค ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา เนื่องจากเป็นของใหม่ แต่
ข้าพเจ้าเห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่รัฐจัดสรรให้เป็นเครื่องที่มีคุณภาพต่ าไป บอบบาง มีปัญหาจุกจิก 
ซึ่งส่งผลให้คุณครูขาดความเชื่อม่ันในการที่จะน าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้  ส่วนสื่อในส่วนที่เป็น
เนื้อหาวิชา (Learning Object) ในแท็บเล็ตค่อนข้างมีน้อยและจ ากัด ซ้ าๆ ซาก ซึ่งในเวลาไม่นานนัก 
นักเรียนจะเกิดความเบื่อหน่ายและขาดความสนใจในเทคโนโลยีนี้ในที่สุด ซึ่งก็ต้องเป็นปัญหาที่ท้าทายคน
ในวงการเทคโนโลยีการศึกษาของไทยต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการนิเทศไปใช้ 

              1.1 ในส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เนื่องจากได้ท าการจัดซื้อมาแล้วและแจก
ไปแล้ว ก็ต้องดูแลรักษาให้ดี จัดเก็บในที่ปลอดภัย ใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงต่อครั้ง และท า
การชาร์ทแบตเตอรีเป็นประจ าหลังใช้งาน หากช ารุดให้ส่งศูนย์ซ่อมตามวิธีการทางราชการการ 
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       1.2  ส่วนที่เป็นโปรแกรม (Software ) เนื้อหาวิชา (Learning Object :LO) ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา เนื่องจากความจุของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพามีจ านวนจ ากัด จึงบรรจุเนื้อหาลงได้ไม่
มากนัก เนื้อหาซ้ าๆ ซากๆ การแก้ไขควรให้คุณครูผลิตแล้วส าเนาใส่ (Copy) ลงใน Micro SD Gard เสียบ
ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  
    1.3  ด้านบุคลากร (People ware) ควรให้คุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ท าการศึกษา
การใช้ ทดลองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาให้คล่องแคล่ว ใช้เป็นประจ า โดยโรงเรียนอาจจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพาเพ่ิมเติมให้ครู เนื่องจากรัฐยังไม่มีงบประมาณแจกครู และควรให้บุคลากรที่เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของโรงเรียนศึกษาการใช้ด้วยเพ่ือเป็นส่วนส ารองในกรณีมีปัญหาที่คุณครู 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แก้ไม่ได้ 
      1.4  ด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โรงเรียนควรด าเนินการให้มีการใช้เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wires) และให้สัญญาณอินเตอร์มีความเร็วพอที่จะให้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
เปิดใช้ WIFI เชื่อมต่อสัญญาณเพ่ือการเรียนรู้ได้ 
    1.5  ด้านอื่นๆ เทคโนโลยีทุกอย่างล้วนมีปัญหา การวางแผน เตรียมการ ศึกษา ค้นคว้า 
ลองผิด ลองถูก เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นิเทศ ติดตาม ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ปัญหาทุกอย่าง มี
ทางแก้ได้แน่นอน    

2. ข้อเสนอแนะในการท าการนิเทศการศึกษาครั้งต่อไป 

     2.1  ควรเปิดโอกาสให้คุณครูใช้ไปสัก 2-3 เดือนก่อน จึงสั่งให้ท าการวิจัย เก็บรวบรวม
ข้อมูล เพราะท าบ่อยเหลือเกิน แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้น 
    2.2  คน เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด งานทุกอย่างจะส าเร็จได้ อยู่ที่คน ดังนั้นการพัฒนา
คน เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ ให้ความรู้เท่าที่เขาอยากรู้ ให้เขาท าเท่าที่เขาอยากท า ท าดี ได้ดี (ให้รางวัล) ท า
ไม่ดี ท าไม่ได้ ว่ากล่าว ตักเตือน น าไปพัฒนาใหม่ โครงการใดๆ ส าเร็จแน่นอน  
    2.3 เงิน เป็นปัจจัยในการนิเทศ ไม่ให้เงินแล้วให้นิเทศก็ได้ประมาณนี้แหละ โอกาสต่อไป 
อย่างได้การนิเทศที่มีคุณภาพ อย่าลืมให้เงินค่าพาหนะนิเทศ นะครับท่าน 
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ตารางที่ 17 รายชื่อครูอบรมตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 รุ่นที่ 5 
อบรม ระหว่าง 19 - 21 กันยายน 2555 ณ  โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อ.หนองแสง 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน อ าเภอ สังกัด รุ่นที่  
1 นางสมลักษณ์  ไชยแสนท้าว บ้านปอ กุมภวาปี สพฐ. 5 
2 นางทัศนีย์     อัยแก้ว บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปี สพฐ. 5 
3 นางสาววัชรินทร์  ธงทาส ี บ้านท่เปลือยบุญเกื้ออุปถัถ์ กุมภวาปี สพฐ. 5 
4 นางวิไลวรรณ  เหล่าสมบัติ บ้านโพธ์ิสง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปี สพฐ. 5 
5 นางกรรณิกา   กลั่นสุวรรณ บ้านดอนแก้ว กุมภวาปี สพฐ. 5 
6 นางจงกล      วงศ์ศรีรักษา บ้านเชียงแหว กุมภวาปี สพฐ. 5 
7 นายชาญณรงค์ อุดชาชน บ้านเซียบ กุมภวาปี สพฐ. 5 
8 นางพิกุล       ชาญนรา บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี สพฐ. 5 
9 นางประนอม  พิมพากุล บ้านสวนหม่อน กุมภวาปี สพฐ. 5 
10 นางฉวีวรรณ   วงศ์เชียงขวาง บ้านเดียม กุมภวาปี สพฐ. 5 
11 นายภูริณัฐ     โพธิ์วอ บ้านนกขะบา กุมภวาปี สพฐ. 5 
12 นายศุภชัย     กิติราช บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปี สพฐ. 5 
13 นายพิทักษ์   สุขรมย์ บ้านเมืองพรึก กุมภวาปี สพฐ. 5 
14 นายสถิตย์พงษ์ บัณฑิตกุล บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปี สพฐ. 5 
15 นางเยาวรีย์  บุบผามาลา บ้านหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปี สพฐ. 5 
16 นายโศภิษฐ์  อินทะโก บ้านยางหล่อโนนน้ าย้อย กุมภวาปี สพฐ. 5 
17 นางสายทอง เพียเฮียง บ้านดอนเงิน กุมภวาปี สพฐ. 5 
18 นายบ ารุงศร ี อุ้ยปะโค บ้านห้วยกองสี กุมภวาปี สพฐ. 5 
19 นายพัฒนา   พ่ึมชัย บ้านโนนสิมมา กุมภวาปี สพฐ. 5 
20 นายประสิทธิ์ชัย  ศรีกงพาน บ้านโนนจ าปา กุมภวาปี สพฐ. 5 
21 นางนงนุช  เนตรภักดี บ้านตูม กุมภวาปี สพฐ. 5 
22 นายณัฐกาญจน์ บุตรสมบัติ บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปี สพฐ. 5 
23 นายจอมศรี  พระธานี บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปี สพฐ. 5 
24 นางคูณม ี บัค บ้านท่าแร่ กุมภวาปี สพฐ. 5 
25 นางกรรณิการ ์ ค าภีร์ เหล่าหมากจันทน์ค าล่องประชานกุูล กุมภวาปี สพฐ. 5 
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ตารางที่ 17 รายชื่อครูอบรมตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 รุ่นที่ 5 (ต่อ) 
อบรม ระหว่าง 19 - 21 กันยายน 2555 ณ  โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อ.หนองแสง 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน อ าเภอ สังกัด รุ่นที่  
26 นางสุภี  ค าพุก บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปี สพฐ. 5 
27 นางวิไลวรรณ  โชติมนทิน บ้านกุดยาง กุมภวาปี สพฐ. 5 
28 นายอุดมศักดิ์  วงศ์อนันต์ บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปี สพฐ. 5 
29 นางดารา  ศิริเสถียร บ้านปะโค กุมภวาปี สพฐ. 5 
30 นางพิมพิลา  ฤทธิ์มหา บ้านบุ่งหมกลาน กุมภวาปี สพฐ. 5 
31 นางบังอร  ค าพันธ์ บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปี สพฐ. 5 
32 นางสิริกานต ์ ทิพยะมาตร์ บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปี สพฐ. 5 
33 นางส ารวย  ภูมูล บ้านดงน้อย กุมภวาปี สพฐ. 5 
34 นางนิภา    แก้วเกิดมี บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปี สพฐ. 5 
35 นางจินตนา  เอ่ียมนิรัตน์ บ้านหนองแวงขี้เหล็ก กุมภวาปี สพฐ. 5 
36 นางสุกัญญา  ไชยเมือง บ้านสี่แจ กุมภวาปี สพฐ. 5 
37 นางถนอมศรี  เชื้อเวียง บ้านดงเรือง กุมภวาปี สพฐ. 5 
38 นางจุฬาภรณ ์กุลนรัตน์ อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปี สพฐ. 5 
39 นางทัศนีย์    โพธิชัยยา บ้านกงพาน กุมภวาปี สพฐ. 5 
40 นางเนาวรักษ์ คลื่นแก้ว บ้านพันดอน กุมภวาปี สพฐ. 5 
41 นายสุรียาภรณ์  ดวงดี บ้านค าเจริญ กุมภวาปี สพฐ. 5 
42 นายพัทยา  โภคาพานิชย์ บ้านดงแคน กุมภวาปี สพฐ. 5 
43 นางรัตนา   ภักดีพันดอน ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปี สพฐ. 5 
44 นางกาญจนา  ถางวงษ์กลาง บ้านวาปี กุมภวาปี สพฐ. 5 
45 นางเฉลิมพร  ชื่นจอหอ บ้านผือ กุมภวาปี สพฐ. 5 
46 นางลักขณา  อวบอ้วน บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปี สพฐ. 5 
47 นางมาลี  พิมพ์รัตน์ บ้านสวนมอนค า กุมภวาปี สพฐ. 5 
48 นางสุมัทนา  ภาโนมัย บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปี สพฐ. 5 
49 นางวิชญาพร  นาทันตอง บ้านค าไผ่ กุมภวาปี สพฐ. 5 
50 นางสาวอักษรไทย  แสงอุ่นอุรัย บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปี สพฐ. 5 
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ตารางที่ 17 รายชื่อครูอบรมตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 รุ่นที่ 5 (ต่อ) 
อบรม ระหว่าง 19 – 21 กันยายน 2555 ณ  โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อ.หนองแสง 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน อ าเภอ สังกัด รุ่นที่  
26 นางสุภี  ค าพุก บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปี สพฐ. 5 
51 นางสมจิต  เกษจ้อย บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปี สพฐ. 5 
52 นางสาวพรศิริ แสนสี บ้านนาแบก กุมภวาปี สพฐ. 5 
53 นางสมจิต  นาสูงชน บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี สพฐ. 5 
54 นางอรอุมา วชิรส านัก บ้านท่าม่วงเวียงค า กุมภวาปี สพฐ. 5 
55 นางวารุณี  ลุนสะแกวงษ์ บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี สพฐ. 5 
56 นางส าอาง  หงษาวดี บ้านโนนเขวา กุมภวาปี สพฐ. 5 
57 นางอ าคา  โนนบุศรี บ้านหนองกวาง กุมภวาปี สพฐ. 5 
58 นายศุภลักษณ์  ดวงค าน้อย บ้านหนองแดง กุมภวาปี สพฐ. 5 
59 นางพัชรีวรรณ  เชื้อพนมธกุล บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปี สพฐ. 5 
60 นางสุธาทิพย์  ตะวัน บ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา กุมภวาปี สพฐ. 5 
61 นางภณิตา  จันทรากุลนนท์ บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี สพฐ. 5 
62 นายจรัล  พลไธสง บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปี สพฐ. 5 
63 นายสมัย  ค าบึงกลาง บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สพฐ. 5 
64 นางจิรา  ฟันโอเย่น บ้านท่าสัง กุมภวาปี สพฐ. 5 
65 นายสมพร  จักรโนวรรณ บ้านโนนมะข่า กุมภวาปี สพฐ. 5 
66 นายอุดม  สังขะทิพย์ บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปี สพฐ. 5 
67 นายจ ารัส  ชัยหงษ์ บ้านกุดจิก กุมภวาปี สพฐ. 5 
68 นางกัญจณา  ประสงค์สุข บ้านหนองแวง กุมภวาปี สพฐ. 5 
69 นางหนูกูล  ชัยค าภา บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปี สพฐ. 5 
70 นางอัสรา  สมโสภา บ้านห้วยเกิ้ง”วัฒนเสรรีาษฎร์บ ารงุ” กุมภวาปี สพฐ. 5 
71 นางอัมพร  กองตัน บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปี สพฐ. 5 
72 นางสุรางค์รตัน์  เครือเขื่อนเพชร บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาด สพฐ. 5 
73 นางล าพัน  ช่างเหล็ก บ้านค าเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาด สพฐ. 5 
74 นางสุนีวรรณ  สมจิตพิจารญ์ บ้านหนองแสงแก้ว โนนสะอาด สพฐ. 5 
75 นางลาวัลย์  ศรีบุญเรือง บ้านตาดโตนไร่เดชา โนนสะอาด สพฐ. 5 
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ตารางที่ 17 รายชื่อครูอบรมตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 รุ่นที่ 5 (ต่อ) 
อบรม ระหว่าง 19 – 21 กันยายน 2555 ณ  โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อ.หนองแสง 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน อ าเภอ สังกัด รุ่นที่  
76 นางรวีวรรณ  สิงห์แม่ง บ้านโคกสง่า โนนสะอาด สพฐ. 5 
77 นางหนูสิน  นาคะประเวศน์ บ้านม่วงดง โนนสะอาด สพฐ. 5 
78 นางกัญยา  ชะช า บ้านหาดสถาพร โนนสะอาด สพฐ. 5 
79 นายรุ่งเรือง  ศรีหาโคตร ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาด สพฐ. 5 
80 นางดวงใจ  จิตขันตี บ้านทมนางาม โนนสะอาด สพฐ. 5 

 

***หมายเหตุ   รุ่นที่ 1 เป็นบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.อด.2  อบรม 1 วัน 
    รุ่นที่  2,3,4 เป็นผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.อด.2 อบรม 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน 
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ตารางที่ 18 รายชื่อครูอบรมตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 รุ่นที่ 6  
อบรม ระหว่าง 22 - 24 กันยายน 2555 ณ  โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อ.หนองแสง 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน อ าเภอ สังกัด รุ่นที่  
1 นายทองม้วน  อันทะปัญญา บ้านค้อน้อย โนนสะอาด สพฐ. 6 
2 นายกฤษณา   เหล่าชุมพล อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด สพฐ. 6 
3 นางกชพร  ศรีแดงน้อย บ้านหัวฝาย โนนสะอาด สพฐ. 6 
4 นางบุญถม วิชัยวงศ์ บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด สพฐ. 6 
5 นางยุพา  ราชสีห์ บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาด สพฐ. 6 
6 นางกาญจนา  ลาสอน บ้านโนนหยาดน้ าเกลี้ยง โนนสะอาด สพฐ. 6 
7 นางสมพร  ซ้ายศรี บ้านหนองจาน โนนสะอาด สพฐ. 6 
8 นางอ านวย  ค าชารี บ้านชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาด สพฐ. 6 
9 นายอ านวย  เครือชารี บ้านโนนส าราญ โนนสะอาด สพฐ. 6 
10 นางยุวชาติ  อรรคนันท์ บ้านกุดขนวน โนนสะอาด สพฐ. 6 
11 นายสุนทร  กันหาวาปี บ้านโคกล่าม โนนสะอาด สพฐ. 6 
12 นายบุญชู  สงเสด บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาด สพฐ. 6 
13 นางขัตติยา  คงสมบัติ บ้านหนองโก โนนสะอาด สพฐ. 6 
14 นางวรางคณา  ทิพยราช บ้านบ้านบะยาว โนนสะอาด สพฐ. 6 
15 นางสุจิตร   แสนสกุล บ้านโพธิ์ชัยดอกค า โนนสะอาด สพฐ. 6 
16 นางนวลจันทร์  หงษ์วันนา บ้านโพธิ์ศรีส าราญ โนนสะอาด สพฐ. 6 
17 นางพจนี  ศิริวรรณ บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาด สพฐ. 6 
18 นางมณีรัตน์  ทองรัตน์ ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาด สพฐ. 6 
19 นางมนันยา  ดาสมกุล บ้านหนองกุง โนนสะอาด สพฐ. 6 
20 นายทองค า  นาสมใจ บ้านนาเหล่า โนนสะอาด สพฐ. 6 
21 นายล าปาง  โสนาเรือ บ้านโนนทองค าเจริญ โนนสะอาด สพฐ. 6 
22 นายประยงค ์ พรมรี โนนจ าปาประชาสรรค์ โนนสะอาด สพฐ. 6 
23 นางบุญธิดา  ไชยสิทธิ์ บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาด สพฐ. 6 
24 นายยงยุทธ  นารัตน์โท ชุมชนจ าปี ศรีธาตุ สพฐ. 6 
25 นายทองม้วน  เพียผือ บ้านโนนสูง ศรีธาตุ สพฐ. 6 
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ตารางที่ 18 รายชื่อครูอบรมตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 รุ่นที่ 6 (ต่อ) 
อบรม ระหว่าง 22 - 24 กันยายน 2555 ณ  โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อ.หนองแสง 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน อ าเภอ สังกัด รุ่นที่  
26 นายนิรัตน์   ทาสะโก บ้านโคกน้อย ศรีธาตุ สพฐ. 6 
27 นายเอราวัณ  โคตรธนู บ้านโนนสงเปลือย ศรีธาตุ สพฐ. 6 
28 นายวิชัย  ศรีไตรลืม บ้านดูนเลา ศรีธาตุ สพฐ. 6 
29 นางเกศินี  หลักค า บ้านโนม่วง ศรีธาตุ สพฐ. 6 
30 นางจีระวรรณ  บุตรสาระ บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ สพฐ. 6 
31 นางนิภา  จันทเมธิ บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ สพฐ. 6 
32 นางเพ็ญพร  แก้วกาหลง บ้านป่าหวาย ศรีธาตุ สพฐ. 6 
33 นางบุญส่ง  เกษโสภา บ้านนายูง ศรีธาตุ สพฐ. 6 
34 นางจริยา  บุญสาร บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุ สพฐ. 6 
35 นางกาญจนา ค าวงศ์ บ้านหนองกุง ศรีธาตุ สพฐ. 6 
36 นายสมภาร  ส าแดงชัย บ้านค าดอกไม้ ศรีธาตุ สพฐ. 6 
37 นางนิตย์  มะลิตัน บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สพฐ. 6 
38 นางเจริญศรี  วงศร๊ทา บ้านสมด ี ศรีธาตุ สพฐ. 6 
39 นางพิสมัย  โกณจะแสง บ้านโปร่ง ศรีธาตุ สพฐ. 6 
40 นางเอริกา  น้อยนิล บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุ สพฐ. 6 
41 นางสุมนา  สังโวล ี อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุ สพฐ. 6 
42 นางพรพนา  นวลจ ารัส อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุ สพฐ. 6 
43 นางจุไร    พิมพ์วาปี อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุ สพฐ. 6 
44 นางบุญเทอม  อัมวรรณ บ้านโคกศรี ศรีธาตุ สพฐ. 6 
45 นางสุดารัตน์  ศรีอุดม บ้านกอก ศรีธาตุ สพฐ. 6 
46 นางสมร  เห็มค าภา บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุ สพฐ. 6 
47 นายนิพนธ์   สุวรรณแสน บ้านค าม่วง ศรีธาตุ สพฐ. 6 

48 นายวัชรินทร์  ภัทรดลุย์พิทักษ์ บ้านโคกก่อง ศรีธาตุ สพฐ. 6 
49 นางสุภาวดี  ฤทธิ์มหา บ้านป่าไร่ ศรีธาตุ สพฐ. 6 
50 นางส ารวย  จอนไธสง ค าเมยวิทยาคม ศรีธาตุ สพฐ. 6 
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ตารางที่ 18 รายชื่อครูอบรมตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 รุ่นที่ 6 (ต่อ) 
อบรม ระหว่าง 22 - 24 กันยายน 2555 ณ  โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อ.หนองแสง 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน อ าเภอ สังกัด รุ่นที่  
51 นายสุนันต์  สิทธิโชต ิ ค ากุงประชานุกูล ศรีธาตุ สพฐ. 6 
52 นางปณิตา  สอนสกุล บ้านโคกกลาง ศรีธาตุ สพฐ. 6 
53 นายอ่วม  จันทาศรี บ้านค าบอน ศรีธาตุ สพฐ. 6 
54 นางนันธิวา  สังวันนา ค าค้อพิทยาคาร ศรีธาตุ สพฐ. 6 
55 นางจันทร์นงค ์ บุระพล สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุ สพฐ. 6 
56 นายสุรินทร์ สิมพา บ้านหนองท่มค าเจริญ ศรีธาตุ สพฐ. 6 
57 นางรุจิรา  แดนราช บ้านโนนอ านวย ศรีธาตุ สพฐ. 6 
58 นางสมยงค ์ โคตท่าค้อ ดงง่ามนางาม วังสามหมอ สพฐ. 6 
59 นางศุกาญจนภัค  ไชยมัชฌิม บ้านท่าลาด วังสามหมอ สพฐ. 6 
60 นายสุทัศน์  ถีติปริวัตร์ บ้านท่าลาด วังสามหมอ สพฐ. 6 
61 นางล าใย  เลิศสงคราม บ้านนาแก วังสามหมอ สพฐ. 6 
62 นางสุภาพร  ขันทจร บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอ สพฐ. 6 
63 นางวีรยา  วรรณพฤกษ์ นาตาดนาโปร่ง วังสามหมอ สพฐ. 6 
64 นางแสงเดือน  วรรณทอง บ้านโคกเล้า วังสามหมอ สพฐ. 6 
65 นางสมควร  วุฒิสาร นานกชุมนาชุมพร วังสามหมอ สพฐ. 6 
66 นายบุญกว้าง  ใจคง โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอ สพฐ. 6 
67 นางจันทร์ทอง  เกื้ออนัตต์ บ้านค ายาง วังสามหมอ สพฐ. 6 
68 นางวาสนา  ศรีพันดอน ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ สพฐ. 6 
69 นางปัญจนา  เกษโสภา บ้านดงกลาง วังสามหมอ สพฐ. 6 
70 นางนวลมณี  สีดา บ้านค าน้อย วังสามหมอ สพฐ. 6 
71 นายบุญรุ่งเรือง  เรืองแสน บ้านค าจวง วังสามหมอ สพฐ. 6 
72 นางรัตนากร  วรรณพราหมณ์ ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอ สพฐ. 6 
73 นายติณภพ  ศรีหริ่ง บ้านผาทอง วังสามหมอ สพฐ. 6 
74 นางวราพร  นรบัติ ค าไฮพิทยาคม วังสามหมอ สพฐ. 6 
75 นายธวัชชัย  จันทะรัด บ้านวังทอง วังสามหมอ สพฐ. 6 
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ตารางที่ 18 รายชื่อครูอบรมตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 รุ่นที่ 6 (ต่อ) 
อบรม ระหว่าง 22 - 24 กันยายน 2555 ณ  โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อ.หนองแสง 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน อ าเภอ สังกัด รุ่นที่  
76 นายปรีชา  ศิลาไสล สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอ สพฐ. 6 
77 นางลักษณ์ธาดา  แก้วกุก อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ สพฐ. 6 
78 นางพิสมัย  ภูมิประหมัน อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ สพฐ. 6 
79 นางมะลิ  ศรีโลห้อ อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ สพฐ. 6 
80 นางอุบลรัตน์  อุดชาชน หาญใจพิทยาคม วังสามหมอ สพฐ. 6 

 

***หมายเหตุ   รุ่นที่ 1 เป็นบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.อด.2  อบรม 1 วัน 
    รุ่นที่  2,3,4 เป็นผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.อด.2 อบรม 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน 
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ตารางที่ 19 รายชื่อครูอบรมตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 รุ่นที่ 7 
อบรม ระหว่าง 25 - 27 กันยายน 2555 ณ  โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อ.หนองแสง 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน อ าเภอ สังกัด รุ่นที่  
1 นางศิริวรรณ์   ค าตา บ้านไทยสมพร วังสามหมอ สพฐ. 7 
2 นางบัวเงิน    เจริญราช บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ สพฐ. 7 
3 นางยุพวัลย์   กุดโอภาส บ้านโนนสวาง วังสามหมอ สพฐ. 7 
4 นางวิไลวรรณ  ชนะสะแบง หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอ สพฐ. 7 
5 นายเทพรัตน์  ดวงมาลัย บ้านโคกสะอาด วังสามหมอ สพฐ. 7 
6 นางศิริวรรณ  สมศิริ บ้านค าโคกสูง วังสามหมอ สพฐ. 7 
7 นางสุภาวรรณ  น าสุย เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอ สพฐ. 7 
8 นางสาวสมศรี  ศรีจันโท บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอ สพฐ. 7 
9 นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อย อนุบาลหนองแสง หนองแสง สพฐ. 7 
10 นางวริศรา  สีดาค า อนุบาลหนองแสง หนองแสง สพฐ. 7 
11 นางวาสนา  สมเพชร อนุบาลหนองแสง หนองแสง สพฐ. 7 
12 นายวิชาญ  กาญจนแก้ว บ้านสามเหลี่ยม หนองแสง สพฐ. 7 
13 นายวัชรินทร์  หงษาต า บ้านหนองประเสริฐ หนองแสง สพฐ. 7 
14 นางมารศร ี มงคลศรี บ้านหนองหว้า หนองแสง สพฐ. 7 
15 นางอัมพร  หาญกุล บ้านโนนเชียงค้ า หนองแสง สพฐ. 7 
16 นางล าดวน  หล้าวงศ์ ทับกุงประชานุกูล หนองแสง สพฐ. 7 
17 นายสมนึก   บุญคง บ้านหนองบัว หนองแสง สพฐ. 7 
18 นางสาวนันรัตน์  ทองแช่ม บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสง สพฐ. 7 
19 นางเกษร  มังคละแสง บ้านนาฝาย หนองแสง สพฐ. 7 
20 นางนิตยา  ดารา บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสง สพฐ. 7 
21 นางกนิษฐา  ภักดิ์จรุง บ้านทับไฮ หนองแสง สพฐ. 7 
22 นายพิทยา  ศรีวิชา บ้านท่าสี หนองแสง สพฐ. 7 
23 นางวิญญา  แสงตะวัน บ้านท่ายม หนองแสง สพฐ. 7 
24 นางสมเกต ุ พรหมสิทธิ์ บ้านแสงสว่าง หนองแสง สพฐ. 7 
25 นางประคอง  สาระทนงค์ บ้านโคกสว่าง หนองแสง สพฐ. 7 
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ตารางที่ 19 รายชื่อครูอบรมตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 รุ่นที่ 7 (ต่อ) 
อบรม ระหว่าง 25 - 27 กันยายน 2555 ณ  โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อ.หนองแสง 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน อ าเภอ สังกัด รุ่นที่  
26 นางเตือนใจ  ตรีจิตต์ ค าบอนประชาสรรค์ หนองแสง สพฐ. 7 
27 นางรัชนี  ศิริมนตรี บ้านหนองแสง หนองแสง สพฐ. 7 
28 นางสายกมล ช่วงวารินทร์ อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศลิปาคม สพฐ. 7 
29 นายทวีศักดิ์  หาญกล้า บ้านนาม่วง ประจักษ์ศลิปาคม สพฐ. 7 
30 นายชาญพิชญ์  จรูญวรรณ บ้านโนนสา ประจักษ์ศลิปาคม สพฐ. 7 
31 นางมุขดา มณีรัตน์ บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศลิปาคม สพฐ. 7 
32 นางพรรณรพี  ภูวนาถ บ้านโคกศรีวังแสวง ประจักษ์ศลิปาคม สพฐ. 7 
33 นางทองพูล  กิติธีระศานต์ บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศลิปาคม สพฐ. 7 
34 นางจิตรมนัส  โม่งปราณี บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศลิปาคม สพฐ. 7 
35 นายโพยมกร  ศุภรัตนกุล บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศลิปาคม สพฐ. 7 
36 นางสุมณฑา  เขียวลุน บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศลิปาคม สพฐ. 7 
37 นางวราภรณ์  สุระเสียง บ้านห้วยสามพาดหนองแกฯ ประจักษ์ศลิปาคม สพฐ. 7 
38 นายคมคาย  มุงค าภา บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศลิปาคม สพฐ. 7 
39 นางฉวีวรรณ  นามนิตย์ บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศลิปาคม สพฐ. 7 
40 นางล าดวน ชื่นตา บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศลิปาคม สพฐ. 7 
41 นางอรวรรณ  ศรีวงษา บ้านน้ าเท่ียงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศลิปาคม สพฐ. 7 
42 นางมณฑิรา  พันแสน บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศลิปาคม สพฐ. 7 
43 นางแสวง  บุญพา บ้านโพนทอง ประจักษ์ศลิปาคม สพฐ. 7 
44 นางจีระนันท ์ มุกดาพันธ์ บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศลิปาคม สพฐ. 7 
45 นางค าพันธ์  แฝงจันดา บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาป ี สพฐ. 7 
46 นางสาวสุพรรณษา  ชาลสีมบตั ิ มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี กุมภวาป ี เอกชน 7 
47 นางพัชริทร์  อุบลครุฑ มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี กุมภวาป ี เอกชน 7 
48 นางอภิญญา  เสนาวงศ์ มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี กุมภวาป ี เอกชน 7 
49 นางปิยะธิดา  จันทรเสนา มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี กุมภวาป ี เอกชน 7 
50 นางสาวพิชญาภรณ์  เชิญชม มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี กุมภวาป ี เอกชน 7 
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ตาราง 19 รายชื่อครูอบรมตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 รุ่นที่ 7 (ต่อ) 
อบรม ระหว่าง 25 - 27 กันยายน 2555 ณ  โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อ.หนองแสง 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน อ าเภอ สังกัด รุ่นที่  
51 นางมะลิวรรณ  ช านาญกุล มัธยมน้ าตาลอนุสรณ์ กุมภวาปี เอกชน 7 
52 นางดวงใจ   พิมพ์บึง มัธยมน้ าตาลอนุสรณ์ กุมภวาปี เอกชน 7 
53 นางวาสนา  พันธ์โยศรี มัธยมน้ าตาลอนุสรณ์ กุมภวาปี เอกชน 7 
54 นางพรลภัส  ภูมิลา มัธยมน้ าตาลอนุสรณ์ กุมภวาปี เอกชน 7 
55 นายนภัทร์   นันทภา เทพปัญญา กุมภวาปี เอกชน 7 
56 นางสาวศศิธร  ช่างทอง เทพปัญญา กุมภวาปี เอกชน 7 
57 นางลักขณา  แย้มศรีสุข เทพปัญญา กุมภวาปี เอกชน 7 
58 นางอรอนงค ์ เครือเนตร เทพปัญญา กุมภวาปี เอกชน 7 
59 นางอรทัย  ทัลค ามุล เทพปัญญา กุมภวาปี เอกชน 7 
60 นางนพรัตน์  วงศ์ศรีเผือก กมลาลักษณ์ ศรีธาตุ เอกชน 7 
61 นางเนตรนภา  กะลาม กมลาลักษณ์ ศรีธาตุ เอกชน 7 
62 นายสาคร  วรรณพราหมณ์ อนุบาลวรสุเมธาวิทย์ วังสามหมอ เอกชน 7 
63 นางศิริมาศ  ค าลา วาสนาศึกษา วังสามหมอ เอกชน 7 
64 นางสาวกรรณิการณ์  ตางจงราช พันธกิจศึกษา โนนสะอาด เอกชน 7 
65 นายคริสมาส  ไขแสง พันธกิจศึกษา โนนสะอาด เอกชน 7 
66 นางตฤณระพี  วรรณรส วรรณรสนุสรณ์ วังสามหมอ เอกชน   
67 นางมณีรัตน์  ยางกลาง เทศบาล 1 โสกคูณ กุมภวาปี อปท. 7 
68 นางละมัย  วิจิตรจันทร์ เทศบาล 1 โสกคูณ กุมภวาปี อปท. 7 
69 นางณปภา  นาร่อง เทศบาลต าบลโนนสะอาด โนนสะอาด อปท. 7 

 

***หมายเหตุ   รุ่นที่ 1 เป็นบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.อด.2  อบรม 1 วัน 
    รุ่นที่  2,3,4 เป็นผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.อด.2 อบรม 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน 
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ที่ ศธ ๐๔๑๗๗ /๕๐๙๑                                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                            อุดรธานี  เขต  ๒    ต าบลกุมภวาปี       
                                                                            อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐
                                  ๑๓    ธันวาคม        ๒๕๕๕ 

เรื่อง    การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ชั้น ป. ๑ ตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทย 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. เครื่องมือนิเทศติดตาม       จ านวน   ๔  ฉบับ 
     ๒. แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล    

              ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไดจ้ัดสรรแท็บเล็บให้แก่นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ทั่วประเทศทุกคน ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒  
ได้รับการจัดสรรแท็บเล็ตจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเมื่อเดือนตุลาคม และได้
แจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่างๆ ในเดือนพฤศจิกายนและได้น าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้แล้ว  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จึงได้ส่งแบบนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๔  ฉบับ ได้แก่  ฉบับที่ ๒ ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน  ฉบับที่ 
๓ ส าหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ฉบับที่ ๔  ส าหรับนักเรียน  และฉบับที่ ๕ ส าหรับผู้ปกครอง มา
ให้โรงเรียนได้เก็บรวบรวมข้อมูล แล้วส่งกลับมายังกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๘   ธันวาคม  
๒๕๕๕   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดด าเนินการ  
                                                                                                                                              

                                                       ขอแสดงความนับถือ              

 

                                                       (นายรอง  ปัญสังกา) 
                        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ปฏบิัติราชการแทน 
                                         ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โทร. ๐๙๐๔๓๑๗๑๓๙    ศน.สุริยนต์  อินทร์อุดม 
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แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ ชั้น ป.๑  
ตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทย ส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

****************************************************************** 

 

๑. ฉบับที่ ๒  ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน  เก็บข้อมูล โรงเรียนๆ   ละ ๑  ฉบับ  
๒. ฉบับที่ ๓  ส าหรับครูผู้สอนระดับชั้น ป.๑  เก็บข้อมูล ครูทุกคนที่ สอนชั้น ป.๑ 
๓. ฉบับที่ ๔  ส าหรับนักเรียน ชั้น ป.๑  เก็บข้อมูล ในสัดส่วน นักเรียน ๓ คน ต่อ แบบสัมภาษณ์ ๑ 

ฉบับ เช่น  นักเรียนชั้น ป.๑ มี ๓ คน สุ่ม สัมภาษณ์ ๑ คน,   นักเรียน ๓๐ คน สุ่มสัมภาษณ์  ๑๐ 
คน  ถ้าเหลือเศษให้ปัดเพ่ิมเป็น ๑ คน, ถ้านักเรียน น้อยกว่า ๓ คน  สัมภาษณ์ ๑ คน (ความคลาด
เคลื่อนที่ ๐.๐๒๕) 

๔. ฉบับที่ ๕   ส าหรับผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.๑  ให้สัมภาษณ์ ผู้ปกครองนักเรียนที่ถูกสุ่มสัมภาษณ์  
จากข้อ ๓ ในจ านวนเท่ากัน 

๕. การส่งเครื่องมือนิเทศ อาจส่งได้หลายรูปแบบตามความสะดวก ได้แก่ 
๕.๑  ส่งในรูปแบบเอกสาร  ณ  กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา สพป.อด.๒  
๕.๒  ส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ของ สพป.
อด.๒ หรือ ทางอีเมล์ที่  in_udom@hotmail.com ,  in.suriyon@gmail.com 

๖. ทั้งนี้ขอความกรุณารวบรวมส่งภายในวันที่ ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๕  
๗. ในการนี้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จะออก

พ้ืนที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ ชั้น ป.๑  โดยใช้แท็บเล็ต ในบางโรงเรียน 
๘. สงสัย สอบถามได้ที่ นายสุริยนต์  อินทร์อุดม  ศึกษานิเทศก์  สพป.อด.๒ โทร 0904317139 หรือ 

ทางอีเมล์  ในข้อ ๕.๒ 
 

 

 

ขอขอบพระคุณ ในความร่วมมือ มา  ณ  โอกาส นี้ด้วย 
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
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ฉบับท่ี 1 (ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

เครื่องมือการนิเทศติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (TABLET) 
....................................................................... 

ค าชี้แจง 
1. เครื่องมือการนิเทศติดตามประเมินผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติโดยการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 

                พกพา (Tablet) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.1 เพ่ือนิเทศติดตามผลการบริหารจัดการเพ่ือน านโยบายสู่การปฏิบัติจริงในการใช้คอมพิวเตอร์ 

                       พกพา (Tablet) เพ่ือการเรียนการสอน : One Tablet Per Child 
1.2 เพ่ือรวบรวมปัญหา/อุปสรรคการบริหารจัดการ ตามโครงการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  

                      เพ่ือการเรียนการสอน 
2. เป้าหมายผู้รับการนิเทศ คือ ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบ 

                โครงการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพ่ือการเรียนการสอน 
3. ขอบข่ายและรายการนิเทศ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเพ่ือน านโยบายเรียนรู้โดย 
                                   ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สู่การปฏิบัติ 4 ด้าน คือ 

1. ด้านการท าความเข้าใจในนโยบาย 

2. ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพ  

3. ด้านการสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนในเรื่องต่างๆ  
 4. ด้านการนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

ตอนที่  2 เป็นผลการปฏิบัติ ให้ ได้ผลดี  (Best Practice) ในการบริหารการจัดการน านโยบาย 
                                   การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สู่การปฏิบัติ 

   4. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการบริหารเกี่ยวกับนโยบายการคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)   
                เพ่ือการเรียนการสอนของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
6. เกณฑ์การประเมิน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ คือ 

ระดับ  5   หมายถึง ด าเนินการมาแล้วมากกว่าร้อยละ 70หรือเสร็จสิ้นแล้ว 
ระดับ  4   หมายถึง ด าเนินการมาแล้วมากกว่าร้อยละ 50 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
ระดับ  3   หมายถึง เริ่มด าเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงร้อยละ 50 
ระดับ  2   หมายถึง มีการวางแผนแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ระดับ  1   หมายถึง ยังไม่ได้วางแผนการด าเนินการ 
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  ฉบับที่ 1  (ระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา) 
ข้อมูลพื้นฐาน 
สพป. ……………………………………………………………………………………. เขต ................................................. 
 

ที ่ ผลการปฏบิัติงาน ไม่
ปฏบิัต ิ

ปฏบิัต ิ
ระดบัคุณภาพ 

1 2 3 4 5 
1. ด้านการท าความเข้าใจในนโยบาย        

1.1 เขตพื้นที่ฯได้จัดใหม้ีการศึกษา ท าความเข้าใจในนโยบายการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน 

       

1.2 เขตพื้นที่ฯได้จัดท าแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการ
เรียนการสอนทีส่อดคล้องเหมาะสมกบับริบทของเขตพื้นทีฯ่ 

       

1.3 เขตพื้นที่ฯได้จัดใหม้ีประชาสัมพันธไ์ปยังผู้เกีย่วข้องอื่น ๆ  เพื่อท าความ
เข้าใจในนโยบายการใช้คอมพิวเตอรพ์กพา (Tablet) เพื่อการเรียนการ
สอน ในรปูแบบต่าง ๆ  อาทิ แผ่นพับ ป้ายประกาศ ป้ายนิเทศ ฯลฯ 

       

2. ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสูก่ารปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิด
ประสิทธภิาพ  

       

2.1 เขตพื้นที่ฯ ได้แต่งตั้งผู้รับผดิชอบโครงการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) เพื่อการเรยีนการสอนเปน็ลายลักษณ์อักษร 

       

2.2 เขตพื้นที่ฯได้จัดประชุมช้ีแจง ท าความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)เพื่อการเรียนการสอนใหผู้้เกี่ยวข้องไดร้ับ
ทราบเข้าใจตรงกัน อาทิ ผู้รบัผดิชอบโครงการฯ ผูบ้ริหารโรงเรยีน 
ครูผูส้อนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผู้ปกครองนักเรียน ป. 1 เป็นต้น 

       

2.3 เขตพื้นที่ฯ ได้จัดใหม้ีการลงนามความเข้าใจหรือข้อตกลงร่วมกนั
ระหวา่งเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรยีน ในการน านโยบายการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอนไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์แก่นักเรยีนสูงสุด 

       

3. ด้านการสนับสนุนส่งเสริมโรงเรยีนในเรื่องต่าง ๆ          
3.1 เขตพื้นที่ฯ ได้จัดใหม้ีหรือเตรียมบุคลากรเพื่อตรวจสอบคอมพิวเตอร์

พกพา (Tablet) ก่อนการแจกจ่ายแกโ่รงเรียนในสังกัด 
       

3.2 เขตพื้นที่ฯได้จัดท าหรือเตรียมสถานที่ในการจดัเก็บคอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) ให้ปลอดภยัก่อนการแจกจ่ายแก่โรงเรยีนในสังกัด 

       

3.3 เขตพื้นที่ฯได้สนบัสนุนงบประมาณ หรือวัสดุอปุกรณ์ หรืออื่น ๆ  เพื่อให้
โรงเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)เพื่อการเรียนการสอน 
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น งบประมาณในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
อินเตอรเ์น็ท หรือแหล่งสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณแ์ก่โรงเรยีน 
ฯลฯ 

       

3.4 เขตพื้นที่ฯ ได้ให้ความรูค้วามเข้าใจในการใช้ การบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่ถูกต้องเพื่อยืดอายุการใช้งานด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
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 ฉบับที่ 1  (ระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา) 

ที ่ ผลการปฏบิัติงาน ไม่
ปฏบิัต ิ

ปฏบิัต ิ
ระดบัคุณภาพ 

1 2 3 4 5 
4. ด้านการนิเทศติดตามประเมนิผลและรายงานผลการด าเนนิงาน        

4.1 เขตพื้นที่ฯได้จัดใหม้ีการนิเทศติดตามผลการบริหารจดัการ การใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอนโดยจดัท าแผนการ
นิเทศชัดเจน ครอบคลุมทุกห้องเรยีนที่ได้รบัจัดสรรคอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) 

       

4.2 เขตพื้นที่ฯมีระบบข้อมูลสารสนเทศในการด าเนนิงานเกีย่วกับโครงการ
การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)เพื่อการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ ชัดเจน ถูกต้อง ครอบคลุมทุกด้าน และเป็นปัจจุบัน 

       

4.3 เขตพื้นที่ฯ มีระบบการรายงานผลการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
เพื่อการเรยีนการสอน อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได ้

       

 

4 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบายการคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือ
การเรียนการสอนลงสู่การปฏิบตัิของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................... 

5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................... 

 

(ลงชื่อ) .................................................................................ผู้ให้ข้อมูล 

(.................................................................................) 
ต าแหน่ง ............................................................................... 
วันที่............../.........................................../....................... 
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  ฉบับที่ 2  (ผู้บริหารโรงเรียน) 

 

เครื่องมือการนิเทศติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (TABLET) 
....................................................................... 

ค าชี้แจง 
1. เครื่องมือการนิเทศตดิตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.1 เพ่ือนิเทศติดตามผลการบริหารจัดการตามโครงการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  
เพ่ือการเรียนการสอน : One Tablet Per Child 

1.2 เพ่ือรวบรวมปัญหา/อุปสรรคการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนในการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 

2 เป้าหมายผู้รับการนิเทศ คือ ผู้บริหารโรงเรียน   
3 ขอบข่ายและรายการนิเทศ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนการ 4 ด้าน คือ 

1. ด้านบริหารจัดการ 
2. ด้านการนิเทศเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้  
3. ด้านสภาพแวดล้อม   

   4. ด้านกิจกรรมการเรียนการรู ้
ตอนที่ 2 เป็นแบบสังเกตการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของครู        

ผลการปฏิบัติให้ได้ผลดี (Best Practice) การบริหารการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สภาพปัจจุบันปัญหา
และความต้องการในการบริหารจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของโรงเรียน  และ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เกณฑ์การประเมิน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ คือ 

ระดับ  5   หมายถึง ด าเนินการมาแล้วมากกว่าร้อยละ 70หรือเสร็จสิ้นแล้ว 
ระดับ  4   หมายถึง ด าเนินการมาแล้วมากกว่าร้อยละ 50 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
ระดับ  3   หมายถึง เริ่มด าเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงร้อยละ 50 
ระดับ  2   หมายถึง มีการวางแผนแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ระดับ  1   หมายถึง ยังไม่ได้วางแผนการด าเนินการ 
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ฉบับที่ 2  (ผู้บริหารโรงเรียน) 
ข้อมูลพื้นฐาน 
โรงเรียน ............................................................................................. เขต......... อ าเภอ..................................... 
จ านวนบุคลากร 
1. ฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน ……………....….. คน   รองผู้อ านวยการโรงเรียน ....................คน 
2. จ านวนครู ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน ........................ คน    จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน (กรณีสอนแยก) 
 2.1 ภาษาไทย  จ านวน ................... คน 2.2 คณติศาสตร ์  จ านวน ................... คน 
 2.3 วิทยาศาสตร์   จ านวน ................... คน 2.4 สังคมศกึษาฯ  จ านวน ................... คน 
 2.5 ภาษาต่างประเทศ จ านวน.................... คน 2.6 อื่น ๆ  (ระบุ) ....................จ านวน.................... คน 
3. จ านวนครู ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 กรณีทีส่อนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ จ านวน ................... คน 
4. การจดัห้องเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1     จ านวน ................... ห้อง 
5. จ านวนนักเรยีนระดับช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1 ทั้งหมด .......................คน   ชาย................คน     หญิง................คน  

ที ่ ผลการปฏบิัติงาน ไม่ 
ปฏบิัต ิ

ปฏบิัต ิ
ระดบัคุณภาพ 

1 2 3 4 5 
1. ด้านบริหารจัดการ        

1.1 ผู้บรหิารศึกษาแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)        
1.2 ผู้บรหิารเข้ารับการอบรมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 

(Tablet) 
       

1.3 ผู้บรหิารแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลกัสตูร
สถานศกึษาในระดบัช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

       

1.4 ออกแบบจดัตารางเรียนและช้ันเรียนให้เหมาะสมในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 

       

1.5 เตรยีมความพร้อมด้านความรู้หรือเจตคติในการจัดการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับครผูู้สอนทุกคน
ในโรงเรียน 

       

1.6 เตรยีมความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจดัการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 

       

1.7 โรงเรียนก าหนดนโยบายในการจดัการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) 

       

1.8 โรงเรียนก าหนดแนวทางการด าเนินงานการจัดการเรยีนรู้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)   

       

1.9 ประชาสมัพันธ์การด าเนินงานการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet)   

       

1.10 จัดท าเนยีบและแหล่งบริการการศึกษาอื่นเพื่อเผยแพร่
ให้กับผู้ปกครองทราบ 

       

1.12 แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน และองค์กรเอกชนส่งเสรมิ
การจดัการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)   
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ฉบับที่ 2  (ผู้บริหารโรงเรียน) 

ที ่ ผลการปฏบิัติงาน ไม่
ปฏบิัต ิ

ปฏบิัต ิ ระดบัคุณภาพ 
1 2 3 4 5 

2. ด้านเตรยีมความพร้อมในการจัดการเรียนรู ้        
2.1 มีการประชุมขี้แจงแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)        
2.2 จัดการประชุมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)        
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับหลักสตูรสถานศึกษาใน

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
       

2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัตารางเรยีนให้เหมาะสมในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) 

       

2.5 นิเทศตดิตามการใช้แผนการจดัการเรยีนรู้คอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) ตามที่ก าหนด 

       

2.6 นิเทศตดิตามการใช้แผนการจดัการเรยีนรู้คอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) โดยปรับให้เหมาะสมกับห้องเรียน 

       

3. ด้านสภาพแวดล้อม        
3.1 นิเทศตดิตามสภาพห้องเรียนทีเ่หมาะสมในการจัดการเรียนรู้

การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
       

3.2 ตรวจสอบอุปกรณ์ปลั๊กไฟฟ้าอุปกรณช์ารตไ์ฟ ให้มีอยา่ง
เพียงพอปลอดภัย 

       

3.3 ส่งเสรมิการจัดห้องเรยีนให้มีการถา่ยเทของอากาศ แสงสว่าง
เพียงพอ ให้มีแนวทางการปฏิบตัิการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) เป็นต้น 

       

3.5 ส่งเสรมิการจัดท าปา้ยประกาศ  เผยแพร่ โปสเตอร์ แผ่นพับ 
วีดิโอ ป้ายนิเทศ เพื่อการประชาสัมพนัธก์ารใช้คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) 

       

4. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้(Activities)        
4.1 นิเทศตดิตามการออกแบบการเรียนรูค้รูจัดการเรยีนรูโ้ดย

ออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) ของครูรายบุคคล 

       

4.2 นิเทศตดิตามการเรียนรูโ้ดยบูรณาการในแผนการจดัการ
เรียนรู้ปกติของครรูายบุคคล 

       

4.4 นิเทศตดิตามการเรียนรูโ้ดยใช้ Learning Object  เป็นสื่อ
เสริมความรู้หรือทักษะบางประการของผู้เรยีนของคร ู

       

4.5 นิเทศการเรียนรู้จากเพิ่มเตมิ Learning Object ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครรูายบุคคล 

       

4.6 นิเทศการใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบประเมนิผลการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมของครูรายบุคคล 
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ฉบับที่ 2  (ผู้บริหารโรงเรียน) 

ที ่ ผลการปฏบิัติงาน ไม่
ปฏบิัต ิ

ปฏบิัต ิ ระดบัคุณภาพ 
1 2 3 4 5 

4.7 นิเทศ ตรวจสอบประเมนิผลการเรียนรู้องผู้เรียนรายบุคคล
เพื่อการประเมินความก้าวหน้าของผูเ้รียนในการใช้ 
Learning Object ของครรูายบคุคล 

       

4.8  นิเทศตดิตามการสอนซ่อมเสรมิรายบุคคลให้กับผูเ้รยีนที่
ไมผ่่านผลการประเมินการจดัการเรียนรู้ของครรูายบุคคล 

       

4.9 นิเทศการเรียนรู้โดยใช้ Learning Object  ใช้เป็นบทเรียน
ส าหรับได้เรียนรู้ด้วยตนเอง (สบืหาความรู้ ออกแบบ
น าเสนอผลงาน ทดสอบความรู้ )ของครูรายบุคคล 

       

4.10 นิเทศตดิตามการจดักิจกรรมการสอนนอกห้องเรยีนเพื่อ
ส่งเสรมิการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 

       

 “Learning Object” หมายถึง เนื้อหาสาระของความรู้หรือบทเรียนในรูปของดิจิตอล เป็นข้อความ ภาพ วีดิโอ เสียง แอนิ
เมช่ัน ที่ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ โดยเฉพาะโดยแต่ละเรื่องจะน าเสนอแนวคิดหลัก
ย่อย ๆ ผู้สอนสามารถเลือกใช้ Learning Object ผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนแบบอื่น ๆ  ได้อย่างหลากหลายและสามารถ
น าไปใช้ซ้ าได้ 

2  ผลการปฏิบัติท่ีได้ผลดี  (Best Practices) การบริหารจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (TABLET) 
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................  

3  สภาพปัจจุบนัปัญหาและความต้องการของผู้บริหารในการส่งเสริม สนับสนนุการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................... 

4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................... 

(ลงช่ือ)..............................................................ผู้นเิทศ 
(...........................................................) 
................../......................./................. 
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ฉบับที่ 3 (ครูผู้สอนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1)  

 

แบบนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรูแ้ละสังเกตการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (TABLET) 
....................................................................... 

ค าชี้แจง 
1. เครื่องมือการนิเทศตดิตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้และสงัเกตการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  
    มีวัตถุประสงค ์ดังนี้  
 1. เพ่ือนิเทศติดตามผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  
 2 เพ่ือติดตามผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายโครงการคอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการเรียนการสอน  
               (Tablet) 

3. เพ่ือสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูที่ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
 4. เพ่ือรวบรวมปัญหา/อุปสรรคการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
2. เป้าหมายผู้รับการนิเทศ คือ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
3. ขอบข่ายและรายการนิเทศ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนการ 3 ด้าน คือ 

1. ด้านเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้  
2. ด้านสภาพแวดล้อม   

3. ด้านกิจกรรมการเรียนการรู ้
ตอนที่ 2 เป็นแบบสังเกตการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ของครู 

ตอนที่ 3 ผลการปฏิบัติให้ได้ผลดี (Best Practice) 
ตอนที่ 4 สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของครูในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา 

                         (Tablet) ของโรงเรียน 
ตอนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

4. เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาระดับคุณภาพ  5  ระดับ  คือ 

ระดับ  5   หมายถึง ด าเนินการมาแล้วมากกว่าร้อยละ 70 หรือเสร็จสิ้นแล้ว 
ระดับ  4   หมายถึง ด าเนินการมาแล้วมากกว่าร้อยละ 50 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
ระดับ  3   หมายถึง เริ่มด าเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงร้อยละ 50 
ระดับ  2   หมายถึง มีการวางแผนแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ระดับ  1   หมายถึง ยังไม่ได้วางแผนการด าเนินการ 
 

 
 



119 
 

ฉบับที่ 3 (ครูผู้สอนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1)  
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อ-สกุล...........................................................................................โรงเรยีน..................................................... 
สพป..........................................................เขต..........................วชิาที่สอน ............................................. 
นักเรียน.............................คน     วันที่ .........เดือน............................พ.ศ. ................... เวลา .................น. 
 

ที ่ ผลการปฏบิัติงาน ไม่
ปฏบิัต ิ

ปฏบิัต ิ
ระดบัคุณภาพ 

1 2 3 4 5 
1. ด้านเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้        

1.1 ศึกษาแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)        
1.2 เข้ารับการอบรมปฏิบตัิการใช้คอมพวิเตอร์พกพา (Tablet)        
1.3 ปรับหลักสตูรสถานศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ให้เหมาะสมกบัการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) 
       

1.4 จัดตารางเรยีนให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) 

       

1.5 จัดท าแผนการจดัการเรียนรู้เพิ่มเตมิให้เหมาะสมกับบรบิท 
ของสถานศึกษา 

       

1.6 ใช้แผนการจัดการเรยีนรูค้อมพิวเตอรพ์กพา (Tablet) ตามที่
ก าหนด 

       

1.7 ใช้แผนการจัดการเรยีนรูค้อมพิวเตอรพ์กพา (Tablet)  
โดยปรับใหเ้หมาะสมกับห้องเรียน 

       

2. ด้านสภาพแวดล้อม        
2.1  จัดสภาพห้องเรยีนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้การใช้

คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
       

2.2 จัดเตรยีมต่ออปุกรณ์ปลั๊กไฟฟ้าอุปกรณ์ชารตไ์ฟอยา่งเพียงพอ
ปลอดภัย 

       

2.3 จัดท าป้ายประกาศ เผยแพร่ โปสเตอร์ แผ่นพับ วดีิโอ ป้ายนิเทศ 
เพื่อการประชาสมัพันธ์การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 

       

2.4 จัดห้องเรียนใหม้ีการถ่ายเทของอากาศ แสงสว่างเพยีงพอ มี
แนวทางการปฏิบตัิการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เปน็ต้น 

       

3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้(Activities)        
3.1 ครูมีการเตรียมการและจดัเตรยีมความพร้อมในการจัดการเรยีน

การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไว้ล่วงหน้า 
       

3.2 ครูจัดการเรยีนการสอนให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ตามแผนการสอน  
และแนวทางการใช้ Learning Object ที่สพฐ.จัดท าให ้

       

3.3 ครูจัดท าหน่วยใหมส่ าหรับการสอน Learning Object เพิ่มเตมิ
จากแผนการจดัการเรียนรู้ที่มีอยู ่
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ฉบับที่ 3  (ครูผู้สอนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1)  
 
 

ที ่ ผลการปฏบิัติงาน ไม่
ปฏบิัต ิ

ปฏบิัต ิ
ระดบัคุณภาพ 

1 2 3 4 5 
3.4 ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์พกพา 

(Tablet)     โดยบรูณาการในแผนการจัดการเรยีนรูป้กติทีส่อน
อยู่เป็นประจ า 

       

3.5 ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Learning Object  
เป็นสื่อเสริมความรู้หรือทักษะบางประการของผูเ้รียน 

       

3.6 ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Learning Object   
ใช้เป็นบทเรยีนส าหรับได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น สืบหาความรู้ 
ออกแบบน าเสนอผลงาน ทดสอบความรู้ เปน็ต้น 

       

3.7 เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้ใช้ฝึกปฏิบัตแิละร่วมกจิกรรมการเรยีน
การสอนตามกจิกรรมที่ก าหนด 

       

3.8 การมปีฏสิัมพันธร์ะหวา่งครูและนักเรียนเพื่อช่วยในการ เรียนรู้ 
Learning Object /คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 

       

3.9 การมปีฏสิัมพันธ/์การเรียนรู้ร่วมกันระหวา่งนักเรียนและ
นักเรียนในการเรียนรู้ Learning Object 

       

3.10 มีการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู ้Learning Object /
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นรายบุคคล 

       

3.11 มีการสรุปผลการจดัการเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง นักเรียน                  
และครผูู้สอน 

       

3.12 มีการประเมินผลก่อนเรยีน ระหว่างเรียนเพื่อพัฒนา
ความสามารถของผูเ้รียนและมกีารประเมินหลังเรยีน 

       

3.13 ครูใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ที่
เหมาะสม 

       

3.14 ครูประเมินผลการเรยีนรู้องผู้เรียนรายบุคคลเพื่อการประเมนิ
ความก้าวหน้าของผู้เรียนในการการใช้ Learning Object   

       

3.15  ครูจัดการสอนซ่อมเสริมรายบุคคลให้กับผู้เรียนทีไ่มผ่่านผล
การประเมินการจัดการเรียนรู ้

       

3.16 ครูจัดกจิกรรมการสอนนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสรมิการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 

       

 

“Learning Object” หมายถึง เนื้อหาสาระของความรู้หรือบทเรียนในรูปของดิจิตอล เป็นข้อความ ภาพ วีดิโอ เสียง  
แอนิเมช่ัน ที่ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ โดยเฉพาะโดยแต่ละเรื่องจะน าเสนอ
แนวคิดหลักย่อยๆ ผู้สอนสามารถเลือกใช้ Learning Object ผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนแบบอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย
และสามารถน าไปใช้ซ้ าได้  
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บับที่ 3  (ครูผู้สอนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1)  
 
 

บันทึกเพิ่มเติมจากการสังเกตการสอนของครู 

จุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet). 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet). 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 

 (ลงช่ือ)..............................................................ผูส้ังเกต 

(...........................................................) 

................../......................./................. 
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ฉบับที่ 3  (ครูผู้สอนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1)  
 

 

2  ผลการปฏิบัติท่ีได้ผลดี  (Best Practices) การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 

......................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

3  สภาพปัจจุบนัปัญหาและความต้องการของครูในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)..............................................................ผู้นเิทศ 

(...........................................................) 

................../......................./................. 
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ฉบับที่ 4 (นกัเรียน) 
 
 

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน 
ข้อมูลพื้นฐาน 
โรงเรียน .........................................................................................สพป................................................เขต........ 
เพศ    (   )    ชาย                   (   )  หญิง   

  

ประเด็นสมัภาษณ์ บันทึก 
1. นักเรยีนชอบการเรียนรู้จากคอมพวิเตอร์พกพา (Tablet) 
มากน้อยเพียงใด/อยา่งไร  
 

 

2. คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สามารถช่วยให้นักเรยีน เกดิ
เรียนรูไ้ดม้ากขึ้น ชัดเจนเป็นรปูธรรมอย่างไร มีประโยชน์
ด้านใด 

 

3. เนื้อหาสาระในคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  
ที่ครูใช้สอนส่วนใหญ่ตรงกับความสนใจของนักเรยีน หรือไม ่
 

 

4. ครไูด้ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในการเรียนการสอน
เป็นประจ า สม่ าเสมอหรือไม่ และใช้ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ใดบ้าง 
 

 

5. ครูมีวิธีการให้นักเรยีนได้เรียนรู้ จากคอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) อยา่งไรบ้าง เช่น  
 - สอน/อธบิายในภาพรวม ๆ  ก่อนการเรียนการสอนทุกครั้ง 
 - สอน/อธบิายตามขั้นตอนคู่มือครูและให้นักเรยีนท าตาม 
- ให้นักเรยีนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

 

6. นักเรยีนน าคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไปใช้ที่บ้าน
หรือไม่ ใช้อย่างไร 
 

 

7. นักเรยีนดูแลรกัษาคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของ
ตนเองอยา่งไร 
 

 

8. ผู้ปกครอง/คนในครอบครัว มสี่วนช่วยในการเรยีนรู้               
หรือได้ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ด้วยหรือไม่อยา่งไร 
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ฉบับที่ 5 (ผู้ปกครอง) 
 

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการศึกษาไทย  
  

ประเด็นสมัภาษณ์ บันทึก 
1.  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ต่อครผูู้สอน
ในจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร  
 

 

2.  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มสี่วนช่วยให้
นักเรียน เกดิเรยีนรู้ได้ ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น หรือมี
ประโยชน์ดา้นใดบา้ง 

 

3.  เนื้อหาสาระในคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) น่าสนใจ  
ชัดเจนมี ความเหมาะสม 

 
 
 

4.  ผู้ปกครอง/คนในครอบครัว  มสี่วนช่วยในการเรยีนรู้ หรือ
ได้ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ด้วยหรือไม่อยา่งไร 
 

 

5. ผู้ปกครอง/คนในครอบครัว  มสี่วนดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) ด้วยหรือไม่อยา่งไร 
 

 

6.  ตามนโยบายรัฐบาล หากคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
ช ารุด เสียหาย มอบใหผู้้ปกครองเปน็ผู้รับผิดชอบ ท่านมี
ความคดิเห็นอย่างไร 

 

 

บันทึกข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม/ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ   

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 

 (ลงช่ือ)..............................................................ผูส้ัมภาษณ ์

(...........................................................) 

................../......................./................. 
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ฉบับที่ 6 (ศึกษานิเทศก์) 
 

แบบรายงายการนิเทศติดตามประเมินผล 
การบริหารจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 

....................................................................... 
ค าชี้แจง 

1. เครื่องมือการนิเทศติดตามประเมินผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติโดยการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) มีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
1.1 เพ่ือติดตามผลการบริหารจัดการเพ่ือน านโยบายสู่การปฏิบัติจริงในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 

(Tablet) เพ่ือการเรียนการสอน : One Tablet Per Child ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.2 เพ่ือรวบรวมปัญหา/อุปสรรคการบริหารจัดการ ตามโครงการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 

เพ่ือการเรียนการสอนของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ขอบข่ายการรายงาน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบระดับการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเพ่ือน านโยบายเรียนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 2 ด้าน คือ 

1. ด้านการด าเนินงานของโรงเรียน 

2. ด้านการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ใน 4 ประเด็น คือ 

  1. สภาพปัญหาในการเตรียมความพร้อมก่อนได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Tablet)  
  2. สภาพปัญหาหลังจากที่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)  
  3. ความต้องการอ่ืนๆเพ่ิมเติมหลังจากได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)  
  4. ข้อเสนอแนะของท่านที่มีต่อการด าเนินงานตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทย 
 (One Tablet PC per Child) 

4. เกณฑ์การประเมิน  การประเมินผลระดับการปฏิบัติงาน พิจารณาระดับคุณภาพ 5 ระดับ  
ระดับ  5   หมายถึง  มีการด าเนินการมาแล้วมากกว่าร้อยละ 70 หรือทั้งหมด 
ระดับ  4   หมายถึง  มีด าเนินการมาแล้วมากกว่าร้อยละ 50 แต่ยังไม่เกินร้อยละ 70 
ระดับ  3   หมายถึง  มีการด าเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 50 
ระดับ  2   หมายถึง  มีการวางแผนแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ระดับ  1   หมายถึง  ยังไม่ได้วางแผนการด าเนินการ 
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ฉบับที่ 6 (ศึกษานิเทศก์) 
ข้อมูลพื้นฐาน 
สพป. ……………………………………………………………………………………. เขต ................................................. 
 

ตอนที่ 1 ระดับการปฏิบตัิงานการบริหารจดัการเพื่อน านโยบายเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  
1.1 ด้านการด าเนินงานของโรงเรียน 
ค าชี้แจง  การรายงานผลระดบัการปฏิบัติงาน โดยการสรปุข้อมูลภาพรวมในระดับเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน จากผล 

การนิเทศโรงเรียนทีไ่ด้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) (คดิจากร้อยละของโรงเรียนที่ได้รบั 
จัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา) และข้อมูลสารสนเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษา วา่มีจ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการ 
อยู่ในระดบัใด 

 

ที่ การปฏิบตัิงาน 

จ านวนโรงเรียนที่
ด าเนินการ 

มา
กก

วา่
ร้อ

ยล
ะ 7

0 (
5) 

ร้อ
ยล

ะ 
50

 –7
0 

(4)
 

ร้อ
ยล

ะ 
30

 –5
0 

(3)
 

ไม
่เก

ินร
้อย

ละ
 3

0 
(2)

 

ไม
่มีโ

รง
เรีย

นด
 าเน

ินก
าร

 (1
) 

1. ด้านการด าเนินงานของโรงเรียน      

1.1 จ านวนโรงเรยีนที่จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนการสอนโดยการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เช่น ป้ายนิเทศ แสง สถานท่ีเก็บคอมพวิเตอร์พกพา
อย่างปลอดภัย 

     

1.2 จ านวนโรงเรยีนที่มีการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในดา้น
คอมพิวเตอร ์

     

1.3 จ านวนโรงเรยีนที่มีการจัด/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ในห้องเรยีนให้มีความ
ปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 

     

1.4 จ านวนโรงเรียนที่มีการส่งเสริม สนบัสนุน เปิดโอกาสให้ครูผูส้อนพัฒนาตนเองเพื่อ
ใช้คอมพิวเตอร์พกพาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

1.5 จ านวนโรงเรยีนที่มีการวางแผนการนิเทศภายในการใช้คอมพิวเตอรพ์กพาเพื่อการ
เรียนการสอนของคร ู

     

1.6 จ านวนโรงเรยีนที่มีการติดตามประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ใน
การจัดการเรยีนการสอนของคร ู

     

1.7 จ านวนโรงเรยีนที่มีการนเิทศ ตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนรายบคุคลเพื่อ
การประเมินความก้าวหนา้ของผูเ้รียนในการใช้ Learning Object ของครูรายบุคคล 

     

1.8 จ านวนโรงเรยีนที่มีการจัดเตรียม วางแผนการซ่อมแซมคอมพิวเตอรพ์กพา 
เมื่อมีปัญหา 

     

1.9 จ านวนโรงเรยีนที่มีการจัดเตรียมงบประมาณในการดูแลและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอรพ์กพา (Tablet) 

     

1.10 จ านวนโรงเรยีนที่มีการศึกษาเอกสารแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
เพื่อการจัดการเรยีนรู้ของคร ู
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ฉบับที่ 6 (ศึกษานิเทศก์) 
 

 

ที่ การปฏิบตัิงาน 

จ านวนโรงเรียนที่
ด าเนินการ 

มา
กก

วา่
ร้อ

ยล
ะ 7

0 (
5) 

ร้อ
ยล

ะ 
50

 –7
0 

(4)
 

ร้อ
ยล

ะ 
30

 –5
0 

(3)
 

ไม
่เก

ินร
้อย

ละ
 3

0 
(2)

 

ไม
่มีโ

รง
เรีย

นด
 าเน

ินก
าร

 (1
) 

1.11 จ านวนโรงเรยีนที่มีการระดมทรัพยากร ส่งเสริม สนับสนุน การใช้คอมพิวเตอร์
พกพา(Tablet) จากทุกภาคส่วน 

     

1.12 จ านวนโรงเรยีนทีค่รมูีการเตรยีมการและจัดเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการ
สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไว้ล่วงหนา้  

     

1.13 จ านวนโรงเรยีนทีค่รมูีการจัดการเรยีนการสอนให้นักเรยีนได้เรียนรู้ตามแผนการสอนและ
แนวทางการใช้ Learning Object ที่สพฐ.จดัท าให ้

     

1.14 จ านวนโรงเรยีนทีค่รมูีการจัดท าหนว่ยใหมส่ าหรับการสอน Learning Object เพิม่เติม
จากแผนการจดัการเรียนรู้ที่มีอยู ่

     

1.15 จ านวนโรงเรยีนทีค่รมูีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรยีนและมีการประเมินหลังเรียน 

     

1.16 จ านวนโรงเรยีนทีค่รมูีการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนรายบุคคลเพื่อการประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้เรียนในการการใช้ Learning Object   

     

1.17 จ านวนโรงเรยีนทีค่รมูีการสอนซ่อมเสรมิรายบคุคลให้กับผู้เรียนท่ีไม่ผา่นผลการ
ประเมินการจดัการเรียนรู้ 

     

1.18 จ านวนโรงเรยีนทีค่รมูีการจดักิจกรรมการสอนนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 

     

 
1.2 ด้านการด าเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา 

ค าชี้แจง การรายงานผลระดบัการปฏิบัตงิาน โดยการสรปุข้อมูลภาพรวมของเขตพืน้ที่การศึกษาของท่าน วา่มีการปฏิบัตงิาน 
ในระดบัใด โดยมีระดบัการประเมนิผลปฏบิัติงาน พิจารณาระดบัคณุภาพ 5 ระดบั คือ 

ระดับ  5  หมายถึง  มีการด าเนินการมาแล้วมากกว่าร้อยละ 70 หรือทั้งหมด 
ระดับ  4  หมายถึง  มีด าเนินการมาแล้วมากกว่าร้อยละ 50 แต่ยังไม่เกินร้อยละ 70 
ระดับ  3  หมายถึง  มีการด าเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 50 
ระดับ  2  หมายถึง  มีการวางแผนแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ระดับ  1  หมายถึง  ยังไม่ได้วางแผนการด าเนินการ 
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ฉบับที่ 6 (ศึกษานิเทศก์) 
 

 

ที่ การปฏิบตัิงาน 
ระดบัการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
2. ด้านการด าเนินงานของเขตพื้นทีก่ารศึกษา       
2.1 การพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา

ในการจัดการเรียนการสอน 
     

2.2 เขตพื้นที่ฯ ได้ให้ความรูค้วามเข้าใจในการใช้ การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่
ถูกต้องเพื่อยืดอายุการใช้งานด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

     

2.3 การก าหนดแผนการนเิทศ ติดตาม และแนวทางในประเมินผลการจดัการเรียนการ
สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 

     

2.4 การสนับสนุนงบประมาณใหโ้รงเรยีนในการบริหารจัดการห้องเรยีนที่เอื้อต่อการ
น าคอมพิวเตอร์พกพาไปใช้ตามความต้องการจ าเป็น 

     

2.5 จัดให้มีการนเิทศตดิตามผลการบรหิารจัดการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อ
การเรียนการสอนโดยจดัท าแผนการนิเทศชัดเจน ครอบคลุมทุกห้องเรยีนที่ได้รบัจัดสรร
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 

     

2.6 การประสานงาน นิเทศช้ีแนะการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาท่ีน าสือ่คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) ไปสู่การปฏิบตัิในการจัดการเรยีนการสอน 

     

2.7 การจัดท าแนวทาง/แผน การน าคอมพิวเตอร์พกพาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
2.8 เขตพื้นที่ฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการด าเนนิงานเกีย่วกับโครงการการใช้

คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)เพื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ชัดเจน ถูกต้อง 
ครอบคลมุทุกด้าน และเป็นปจัจุบัน 

     

2.9 เขตพื้นที่ฯ มีระบบการรายงานผลการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการ
สอน อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได ้

     

 

 
ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
1. สภาพปัญหาในการเตรียมความพร้อมก่อนได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ดังนี้ 
 1).................................................................................................................................................................. 
 2).................................................................................................................................................................. 
 3)..................................................................................................................................................................  
 4).................................................................................................................................................................. 
2. สภาพปัญหาหลังจากท่ีได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) มีดังนี้ 
 1).................................................................................................................................................................. 
 2).................................................................................................................................................... .............. 
 3)..................................................................................................................................................................  
 4).................................................................................................................................................................. 
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ฉบับที่ 6 (ศึกษานิเทศก์) 
 

 

3. ความต้องการอื่นๆเพ่ิมเติมหลังจากได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) มีดังนี ้
 1).......................................................................................................................................................... 
 2).......................................................................................................................................................... 
 3)......................................................................................................................................................... 
 4)......................................................................................................................................................... 
4. ข้อเสนอแนะของท่านที่มีต่อการด าเนินงานตามโครงการแทบ็เล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทย (One Tablet PC 
    per Child)   มีดังนี ้
 1)........................................................................................................................................................... 
 2)........................................................................................................................................................... 
 3)........................................................................................................................................................... 
 4)........................................................................................................................................................... 
 
 
 

 (ลงชื่อ) .................................................................................ผูใ้ห้ข้อมูล 
        (.................................................................................) 
ต าแหนง่ ............................................................................... 
วันที่............../.........................................../....................... 
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ภาพที่ 5 การนิเทศโครงการแท็บเล็ต พีซี ปีที่ 1 (1) 
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ภาพที่ 6 การนิเทศโครงการแท็บเล็ต พีซี ปีที่ 1 (2) 
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