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1.ที่มาและความส าคัญ 

นโยบายภาครัฐโดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาลซึ่งมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็น
นายกรัฐมนตรี ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 26  สิงหาคม  2554  โดยเฉพาะนโยบายด้านการพัฒนา 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาตินั้น เป็นนโยบายที่มีความส าคัญยิ่ง โดย
รัฐบาลได้ก าหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้เป็น
เครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
เป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีพ พัฒนาเครือข่ายและพัฒนาระบบ“ไซเบอร์โฮม (Cyber Home)” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียน
โดยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือ
การศึกษา ( Tablet ) ขยายระบบโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือให้ได้มาตรฐาน  
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งเร่งด าเนินการให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสามารถด าเนินการได้  

ดังนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าแนวนโยบายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเป็นปัจจัย 
และเป็นมิติส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้ก้าวสู่ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของสังคม
โดยรวม และจะเป็นมิติของการสร้างกระบวนทัศน์ เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษา 
ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญภายใต้การศึกษาในยุคปฏิรูปในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561)   ดังนั้น  
“แท็บเล็ตเพ่ือการศึกษา ( Tablet for Education )” จึงกลายเป็นเครื่องมือด้านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ที่ส าคัญและมีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อการปรับใช้ในการสร้างมิติแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา
ไทยในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคสังคมสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งแนวนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นที่จะ
ใช้สื่อแท็บเล็ตให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่ โดยที่นโยบายของการปฏิบัติกับ
นักเรียนช่วงแรกตามโครงการ One Tablet PC Per Child จะมุ่งเน้นไปที่นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่ 1 จ านวนประมาณ 588,967  คน  เป็นกลุ่มเป้าหมายน าร่องที่ส าคัญของการน าสื่อแท็บเล็ตสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้  

อย่างไรก็ตามการที่จะน าเอานวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรมาใช้กับกลุ่มคนในปริมาณหรือ 
จ านวนมากนั้น ย่อมมีประเด็นส าคัญหลากหลายที่บั งเกิดขึ้นทั้งในแง่บวกและลบ ซึ่งจะเป็นทรรศนะ
หรือเป็นมุมมองหรือผลจากการศึกษาวิจัยที่มีต่อสื่อนวัตกรรมที่น ามาใช้  ซึ่งในท่ีนี้ก็หมายถึง “ แท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษา” นั่นเอง   ดังนั้น  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน  จึงต้องส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและการสื่อสารไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงและเสมอภาค   โดยการจัดหาสื่อนวัตกรรม   พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับให้มีความพร้อมที่จะน าสื่อนวัตกรรมนั้นไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ในปีงบประมาณ  2555  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนได้จัดท าโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน  เน้นการบูรณาการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  เพ่ือยกระดับการเรียนการสอน  ต่อยอดให้ศึกษานิเทศก์มีศักยภาพด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ให้มี
ความพร้อมที่จะบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา  (Tablet)  ในการจัดการเรียนรู้  
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ในปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้น าคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ติดตามตัวไปใช้
ในการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการจัดสรรแท็บเล็ตส าหรับครูผู้สอนในปีการศึกษา 2555 ให้กับ
ครูผู้สอนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1 แต่เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 
2555   ได้น าแท็บเล็ตติดตามตัวไปใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้ว นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2557 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2556  และจัดสรคอมพิวเตอร์พกพาให้กับครูผู้ปฏิบัติการสอนด้วย แท็บเล็ต
ส าหรับนักเรียนและครูดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องจัดสรรให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 ในปี
การศึกษา 2557 และครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปัญหาที่ตามมาคือ ครูผู้สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 2  ยังไม่เคยได้รับการฝึกอบรม ฉะนั้นการท าหน้าที่ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเด็กกระบี่ โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเป็นเครื่องมือ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  และให้สอดคล้องกับ
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล  จึงไม่สามารถท าได้ ส านักงานคณะกรรมการการกศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมให้แก่ครู   และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุก
ฝ่าย  ในการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต  (Tablet)  ในการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าโครงการอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา  (Tablet)  เพ่ือยกระดับ
การเรียนการสอน  และก าหนดกิจกรรมการศึกษาความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  เพ่ือการ
เรียนการสอน  ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาจะเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้  และจัดหาสื่อนวัตกรรม
และปัจจัยสนับสนุนได้อย่างเหมาะสมตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

          ๒.๑ เพ่ือให้ ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 3 และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา) เห็นคุณค่าประโยชน์และความจ าเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต
เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน 
          ๒.๒ เพ่ือให้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา) มีความรู้เข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต สามารถน าไปจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

3.ตัวชี้วัด 

๓.๑ ร้อยละของ ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เข้า
รับการอบรมตลอดหลักสูตร 
          ๓.๒ ร้อยละของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
ความรู้  ความเข้าใจและสามารถน าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

๔. เป้าหมาย 
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๔.๑  ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จ านวน 833 คน 
          ๔.2 ครูผู้สอนที่เป็นวิทยากรแกนน า จ านวน 20 คน 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       1.1   ประชากร ได้แก่   ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จ านวน  1022  คน     

       1.2   กลุ่มตัวอย่าง  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 – 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสัก
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)  เพ่ือการเรียนการสอน   จ านวน  833  คน    ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling)         
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การศึกษา  หมายถึง  วิธีการส ารวจความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม และปัญหาในการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  เพ่ือการเรียนการสอน ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  
2556  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น    

คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)   หมายถึง  คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรจาก
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งด าเนินการตามโครงการ OTPC (One  Tablet    Per  
Child)  และมีเนื้อหา (Learning  Object)  ตามหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ใน  5  กลุ่มสาระหลัก  
ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ 

การเรียนการสอน   หมายถึง  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนโดยการบูรณาการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)   เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ 

สถานศึกษา   หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จ านวน  
221 โรงเรียน 3 สาขา สังกัดการศึกษาเอกชน จ านวน 43  โรง และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 4 โรง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  ได้ข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)   
เพ่ือการเรียนการสอน   

2.  ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้ตรงตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการ 
 3.  เป็นแนวทางในการนิเทศติดตามและก ากับการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล   
4. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 5.  เพ่ือเป็นข้อมูลในการเตรียมการให้โรงเรียนในสังกัดส่งเสริมให้นักเรียนมีพ้ืนฐานในการเรียนรู้  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ 
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          บทที่  2 

               เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.ความเป็นมา  
                จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพของเด็กวัยเรียน ให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะและสติปัญญาที่สามารถศึกษาหาความรู้
และ ต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันกับข่าวสารภายใต้บริบทแห่งการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว  จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาไปสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ต่อไป  รัฐบาลภายใต้การน าของ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เมื่อ  วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรกข้อ 1.15 จัดหา
เครื่องแท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) ให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองด าเนินการในโรงเรียนน าร่องส าหรับระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสม ตามหลักสูตรบรรจุลง
ในแท็บเล็ตพีซี รวมทั้งจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐาน การให้บริการในสถานศึกษาที่ก าหนด โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น 
              ในการนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ตลอดจนผู้บริหารระดับนโยบายของทุกหน่วยงาน ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ กันหลายครั้ง เพ่ือน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ
มอบหมายภารกิจที่แต่ละภาคส่วนต้องเร่งด าเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในเงื่อนเวลาที่ก าหนด  รวมทั้ง
มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการท าการวิจัยน าร่อง (pilot project) เพ่ือทดลองความเป็นไปได้ก่อนที่จะ
ขยายผลสู่การปฏิบัติจริง  การด าเนินโครงการลักษณะดังกล่าว เป็นการเตรียมการรองรับ ความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและนับวันจะเก่ียวข้องสัมพันธ์ กับชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนในสังคมมากขึ้น ในขณะเดียวกันประเทศไทยเราก าลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน เต็มรูปแบบ
ในปี 2558  จึงนับได้ว่ารัฐบาลได้ด าเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งนับเป็นโครงการในระดับ flagship ของ
รัฐบาล  จึงได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร  กระทรวง
ต่างประเทศและส านักนายกรัฐมนตรี  ร่วมกันรับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

       โครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทย (One Tablet Per Child)  มิใช่เป็นเพียงเครื่องมือ
ให้กับนักเรียนใช้เรียน แทนหนังสือเรียนเท่านั้น  แต่ความเป็นจริงแล้วแท็บเล็ตพีซีนี้สามารถท าอะไรได้อย่าง
มากมาย  ขึ้นอยู่กับครู  ผู้บริหารและผู้ปกครองจะน าเครื่องมือนี้ไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็
ตามการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งความรู้ต่าง ๆ เป็นการสร้างความตื่นตัวให้กับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทุกระดับ   จึงนับได้ว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการกระตุ้นให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเด็กเล็กกับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว   ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่าง 
ๆ ในโลกกว้างและยังสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเด็กในเมืองกับเด็กในชนบท สร้างโอกาสและพัฒนา
คุณภาพ    ทางการศึกษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถใช้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการการเรียนรู้รายบุคคล  นอกจากนั้น เหตุผลที่ให้เด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตพีซี
ก่อนเพราะเป็นวัยที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วตามพัฒนาการทางสมองที่เหมาะสม  จะท าให้เด็กเรียนรู้อย่างมี
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ความสุขและสามารถสร้างสิ่งที่ดีให้กับตนเองและสังคมได้ในอนาคต 
 
2.เป้าหมาย 
                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน จ าแนกตามสังกัดได้ดังนี้ 
 

ที ่ สังกัด โรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน ครูประจ าชั้น งบประมาณ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน(สช.) 
ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา (สกอ.) 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (อปท.) 
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส านักการศึกษาเมืองพัทยา 
กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ (พม.) 

28,413 
2,187 

30 
176 
804 
430 
10 
3 

33,611 
5,550 

84 
186 

1,643 
1,179 

36 
3 

584,368 
183,340 

3,785 
3,165 

50,000 
39,000 
1,393 

39 

40,864 
5,550 

84 
186 

1,643 
1,179 

36 
3 

1,182.65 
428.14 
12.91 
1.12 
170 

- 
- 
- 

รวม 32,053 42,292 865,090 49,545 1,794.82 

 
3. วัตถุประสงค์ 
                 3.1 สร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา (Education Equality) ให้เด็กชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนได้ใช้แท็บเล็ตพีซีเพ่ือการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามความสนใจ 
                 3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา (Education Quality) ให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
และสนุกกับการเรียนรู้ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 4.1 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบด าเนินโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือ
การศึกษาไทย ด้านการประสานข้อมูลสารสนเทศของทุกโรงเรียนทุกสังกัดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การพัฒนา
หลักสูตรและเนื้อหา ตลอดจนการคัดเลือกเนื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ 
ละช่วงชั้นในลักษณะ Digital Content เพ่ือบรรจุลงในเครื่องแท็บเล็ตพีซี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ การเตรียมห้องเรียน การลงทะเบียนและจัดส่งให้ถึงตัว
นักเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องแท็บเล็ตพีซี การซ่อมเมื่อพ้นระยะเวลาประกัน การติดตาม
ประเมินผล และการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นต้น 
                4.2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการก าหนด
คุณลักษณะเครื่องแท็บเล็ตพีซี การด าเนินงานจัดซื้อ การตรวจรับ การแปลงข้อมูลเพื่อใช้ในเครื่องแท็บเล็ตพีซี 
และการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นต้น 
                4.3 กระทรวงต่างประเทศ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบอ านวยความสะดวกทางด้านศุลกากรเมื่อ
เครื่อง แท็บเล็ตพีซีเดินทางมาถึงประเทศไทย การติดต่อประสานงานกับประเทศคู่ค้า การตรวจสอบความ
ถูกต้องของสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น 
                4.4 ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านประสานข้อมูลทุกภาคส่วนเพื่อร่วม
ตัดสินใจและแก้ปัญหา รับฟังรายงานความก้าวหน้าของโครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการ 
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ความรู้เกี่ยวกับแท็บเล็ต (Tablet) 
  แท็บเล็ต (Tablet) คืออะไร 

แท็บเล็ต ( Tablet )   เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ค พกพาง่าย น้ าหนักเบา มีคีย์บอร์ด ( keyboard ) ในตัว หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch-screen ) 
ปรับหมุนจอได้อัตโนมัติ แบตเตอรี่ใช้งานได้นานกว่าคอมพิวเตอร์พกพาทั่วไป ระบบปฏิบัติการมีท้ังที่เป็น 
Android IOS และ Windows ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีทั้งที่เป็น Wi-Fi และ Wi-Fi 
+ 3G   อาจสรุปในความหมายที่แท้จริงของแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์กระดานชนวนก็คือ   แผ่นจารึกที่เอาไว้
บันทึกข้อความต่างๆโดยการเขียนซึ่งมีมานานแล้วในอดีต แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่มีการปรับ
ใช้แนวคิดนี้ข้ึนมาแทนที่ ซึ่งจะมีหลายบริษัทที่ได้ให้ค านิยามหรือการเรียกชื่อท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น แท็บ
เล็ตพีซี ( Tablet PC ) ซึ่งมาจากคาว่า Tablet Personal Computer และ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ( Tablet )  
แท็บเล็ตพีซี ( Tablet PC : Tablet Personal Computer )   คือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถ
พกพาได้และใช้หน้าจอสัมผัสในการท างาน ออกแบบให้สามารถท างานได้ด้วยตัวมันเอง ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมาก ภายหลังจากทาง Microsoft ได้ท าการเปิดตัว Microsoft Tablet PC ในปี 2001 
แต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไปและไม่เป็นที่นิยมมากนัก แท็บเล็ตพีซี ( Tablet PC ) ไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะหรือ Laptops ตรงที่จะไม่มีแป้นพิมพ์ในการใช้งาน แต่จะใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริงในการใช้งานแทน 
Tablet PC จะมีอุปกรณ์ไร้สายส าหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายใน มีระบบปฏิบัติการ
ทั้งท่ีเป็น Windows และ Androidแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ( Tablet Computer / Tablet )   หรือที่เรียกชื่อ
สั้นๆว่า “แท็บเล็ต” คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ขณะเคลื่อนที่ได้ มีขนาดกลางกะทัดรัดและใช้หน้าจอ
สัมผัสในการท างานเป็นล าดับแรก มีคีย์บอร์ดเสมือนจริง หรือปากกาดิจิตอลในการใช้งานแทนที่แป้นพิมพ์หรือ
คีย์บอร์ด และมีความหมายครอบคลุมไปถึงโน๊ตบุ๊คแบบ Convertible ที่มีหน้าจอแบบสัมผัสและมีแป้นพิมพ์
คีย์บอร์ดเสมือนจริงติดมาด้วยแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ( Tablet Computer หรือ Tablet ) ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน 
โดยทั่วไปจะถูกผลิตขึ้นมาโดยบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ของเครื่องคอมพิวเตอร์คือ Apple ซึ่งเป็นผู้ผลิต “ไอแพด  
( iPad )” ขึ้นมาและเรียกอุปกรณ์ของตัวเองว่าเป็น “แท็บเล็ต ( Tablet )”  
 
  นอกจากบริษทั Apple ซึ่งเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ของการผลิตแท็บเล็ตประเภท iPad จนเป็นที่รู้จักกัน
โดยทั่วไปแล้ว ปัจจุบันแท็บเล็ต ( Tablet PC ) ได้ผลิตขึ้นมาในหลากหลายบริษัทส าหรับการแข่งขันทางธุรกจิ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีรูปแบบและมีศักยภาพในการปรับใช้ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับจุดประสงค์
ความต้องการของผู้ใช้ เช่นบริษัท Samsung , ASUS , Black Berry , Toshiba เหล่านี้เป็นต้น เหตุผลส าคัญท่ี
แท็บเล็ต ( Tablet PC ) ก าลังเป็นที่นิยมในขณะนี้เนื่องมาจากคุณประโยชน์อันหลากหลายและรูปแบบที่
ทันสมัย พกพาได้สะดวกสบาย ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นใช้ต่ออินเทอร์เน็ตได้ ถ่ายรูปได้ เป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้ ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( e-Book ) ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การใช้สื่อชนิดนี้เป็นส าคัญ  

ความแตกต่างระหว่าง Tablet PC กับ Tablet Computer  

 เริ่มแรก Tablet PC จะใช้หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ที่ใช้สถาปัตยกรรม x86 ของ Intel 
เป็นพื้นฐานและมีการปรับแต่งน าเอาระบบปฏิบัติการหรือ OS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ 
Personal Computer : PC มาท าให้สามารถใช้จากการสัมผัสทางหน้าจอในการท างานได้ และใช้
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Linux    ต่อมาในปี 2010 ได้มีการพัฒนาแท็บเล็ตที่แตกต่างจาก 
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แท็บเล็ตพีซี ( Tablet PC ) ขึ้นมาโดยไม่มีการยึดติดกับระบบปฏิบัติการเดิม แต่ได้พัฒนาปรับใช้
ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( Mobile Telephone) ได้แก่ iOS และ Android แทน นั่นก็คือ“แท็บ
เล็ตคอมพิวเตอร์ ( Tablet Computer )” หรือที่เรียกสั้นๆว่า “แท็บเล็ต  ( Tablet )” ในปัจจุบันนั่นเอง  
ปัจจุบันบริษัทแอปเปิล ( Apple ) ได้ผลิต iPad ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ ( Tablet ) ซึ่งมีโครงสร้าง
รูปลักษณ์เป็นแผ่นบางๆขนาด 9 นิ้ว  ไม่มีแป้นคีย์บอร์ด        ( Keyboard ) ไม่มีเม้าส์ ( Mouse ) สามารถ
สั่งงานด้วยระบบการใช้นิ้วสัมผัสบนจอภาพ ( Touch Screen )  หรือจะใช้การป้อนข้อมูลด้วยคีย์บอร์ดที่
แสดงบนจอภาพได้ มีน้ าหนักเบาเพียง 700 กรัม หรือประมาณ 1 ใน 3 ของโน๊ตบุ๊คทั่วไป สามารถปิดเปิดได้
ทันทีโดยกดปุ่มเดียว ใช้งานได้ต่อเนื่องนานกว่า 10 ชั่วโมง ใช้ระบบปฏิบัติการเฟิรม์แวร์ หรือ iOS  

ความเป็นมาและร่องรอยทางประวัตศาสตร์ของแท็บเล็ต  

จากการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์และหลักฐานต่างๆที่ค้นพบของการใช้เทคโนโลยีประเภท
แท็บเล็ต ( Tablet ) นั้นมีข้อสันนิษฐานและกล่าวกันว่าแท็บเล็ตในยุคประวัติศาสตร์ได้เริ่มต้นจากการที่มนุษย์
ได้คิดค้นเครื่องมือส าหรับการพิมพ์หรือบันทึกข้อมูลจากแผ่นเยื่อไม้ที่เคลือบด้วยขี้ผึ้ง(Wax) บนแผ่นไม้ใน
ลักษณะของการเคลือบประกบกันทั้ง 2 ด้าน ใช้ประโยชน์ในการบันทึกอักขระข้อมูล หรือการพิมพ์ภาพ ซ่ึง
ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนจากบันทึกของซิเซโร ( Cicero ) ชาวโรมัน ( Roman ) เกี่ยวกับลักษณะของการใช้
เทคนิคดังกล่าวนี้จะมีชื่อเรียกว่า “Cerae” ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพบนฝาผนังที่วินโดแลนดา ( Vindolanda ) บน
ฝาผนังที่ชื่อผนังฮาเดรียน ( Hadrian’s Wall )  หลักฐานชิ้นอื่นๆท่ีปรากฏจากการใช้แท็บเล็ตยุคโบราณที่
เรียกว่า Wax Tablet  ปรากฏในงานเขียนบทกวีของชาวกรีก ( Greek )ชื่อโฮเมอร์ ( Homer ) ซึ่งเป็นบทกวีที่
ถูกน าไปอ้างอิงไว้ในนิยายปรัมปราของชาวกรีกที่ชื่อว่า Bellerophon โดยแสดงให้เห็นจากการเขียนอักษร
กรกีโบราณจากการใช้เครื่องมือดังกล่าว   นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่บ่งบอกถึงแนวคิดการใช้เทคโนโลยีแท็บ
เล็ตโบราณในลักษณะของการบันทึกเนื้อหาลงในวัสดุอุปกรณ์ในยุคประวัติศาสตร์คือ ภาพแผ่นหินแกะสลัก
ลายนูนต่ าที่ขุดค้นพบในดินแดนแถบตะวันออกกลาง ที่อยู่ระหว่างรอยต่อของซีเรียและปาเลสไตน์ เป็น
หลักฐานส าคัญท่ีสันนิษฐานว่าจะมีอายุราวก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 640-615 ทั้งนี้บริเวณที่ขุดค้นพบจะอยู่แถบ
ตะวันตกเฉียงใต้ของพระราชวังโบราณที่ Nineveh ของ Iraq นอกจากนี้ยังได้พบอุปกรณ์ของการเขียน Wax 
Tablet โบราณของชาวโรมันที่เป็นลักษณะคล้ายแท่งปากกาที่ท าจากงาช้าง ( Ivory ) ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏ
เหล่านี้ต่างเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงวิวัฒนาการและแนวคิดการบันทึกข้อมูลในลักษณะของการใช้ Tablet ในปัจจุบัน  
ส าหรับหลักฐานการใช้ Wax Tablet ยุคต่อมาช่วงยุคกลาง ( Medieval ) ที่พบคือการบันทึกเป็นหนังสือโดย
บาทหลวง Tournai ( ค.ศ. 1095-1147 )ชาวออสเตรีย ( Austria ) เป็นการบันทึกบนแผ่นไม้ 10 แผ่น 
ขนาด 375x207 mm. อธิบายเกี่ยวกับสภาพการถูกกดขี่ของทาสในยุคขุนนางสมัยกลาง  Wax Tablet เป็น
กรรมวิธีที่ถูกนามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลหรือสิ่งส าคัญต่างๆในเชิงการค้าและพาณิชย์ของ
พ่อค้าแถบยุโรป จนล่วงมาถึงยุคศตวรรษที่ 19 จึงหมดความนิยมลงไปเนื่องจากมีการพัฒนาเทคนิคการบันทึก
ข้อมูลรูปแบบใหม่และทันสมัยขึ้นมาใช้  

ขอบข่ายการใช้แท็บเล็ต (Tablet)เพื่อการศึกษา 

    แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา : ศักยภาพและการปรับใช้  

    ในสังคมยุคปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ( Learning Society )  สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาจะมีบทบาทส าคัญค่อนข้างมากต่อการน ามาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนใน
สังคมยุคใหม่ในปัจจุบันที่สื่อการศึกษาประเภท “คอมพิวเตอร์ ( Computer )”จะมีอิทธิพลค่อนข้างสูงใน
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ศักยภาพการปรับใช้ดังกล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาไทยตามนโยบายการแจกแท็บเล็ตเพ่ือเด็ก
นักเรียนในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นให้กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการ One Tablet  Per 
Child ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงไว้นั้น เป็นการสร้างมิติใหม่ของการศึกษาไทยในการเข้าถึงการปรับ
ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติที่รัฐมนตรี ว่าการระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวไว้ว่าการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ตให้แก่โรงเรียนโดยเริ่มด าเนินการในโรงเรียนน าร่องสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 ควบคู่กับการพัฒนาเนื้อหาสาระที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้ง
จัดระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในระดับการใช้ การบริหารและในพ้ืนที่สาธารณะและสถานศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  
   นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการตามที่กล่าวในเบื้องต้นเป็นแนวคิดท่ีจะน าเอาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษามาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ของนักเรียนในรูปแบบใหม่โดยการใช้แท็บเล็ต ( Tablet ) 
เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และแสวงหาองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆที่มีอยู่ในรูปแบบทั้ง Offline 
และ Online ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ต่างๆได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวนี้ได้เกิดข้ึนแล้วในต่างประเทศ ส่วนในประเทศไทยมีการจัดการเรียน
การสอนทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาในบางแห่งเท่านั้น  
   ประเด็นที่กล่าวถึงนี้อาจสรุปได้ว่าศักยภาพของสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาประเภทคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต ( Tablet PC )ที่เริ่มมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อผู้ใช้ในทุกรดับในสังคม สารสนเทศในปัจจุบัน 
เนื่องจากในยุคแห่งสังคมออนไลน์หรือยุคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้น สื่อเทคโนโลยีประเภทแท็บเล็ตเพ่ือ
การศึกษานี้จะมีศักยภาพในการปรับใช้ค่อนข้างสูงและปรากฏชัดในหลากหลายปัจจัยที่สนับสนุนเหตุผล
ดังกล่าวทั้งนี้เนื่องจากสื่อแท็บเล็ต ( Tablet PC ) จะมีคุณลักษณะส าคัญดังนี้  
   1.  สนองต่อความเป็นเอกัตบุคคล ( Individualization ) เป็นสื่อที่สนองต่อความสามารถในการ 
ปรับตัวเข้ากับความต้องการทางการเรียนรู้ของรายบุคคล ซึ่งความเป็นเอกัตภาพนั้นจะมีความต้องการในการ
ติดตามช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้เรียนหรือผู้ใช้บรรลุผลและมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ตามที่เขาต้องการ  
  2.  เป็นสื่อที่ก่อให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างมีความหมาย(Meaningful Interactivity)  
ปัจจุบันการเรียนรู้ที่กระบวนการเรียนต้องมีความกระตือรือร้นจากการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศและการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันจากสภาพทางบริบทของสังคมโลกที่เป็นจริง บางครั้งต้องอาศัยการจ าลอง
สถานการณ์เพ่ือการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ งสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้สื่อแท็บเล็ตจะมี
ศักยภาพสูงในการช่วยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ได้  
   3.   เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ ( Shared Experience ) สื่อแท็บเล็ตจะช่วยให้นักเรียนเกิดการ
แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกันจากช่องทางการสื่อสารเรียนรู้หลากหลายช่องทาง เป็นลักษณะของ
การประยุกต์การเรียนรู้ร่วมกันของบุคลในการสื่อสารหรือสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ  
    4.  มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ชัดเจนและยืดหยุ่น ( Flexible and Clear Course  
Design ) ในการเรียนรู้จากสื่อแท็บเล็ตนี้จะมีการออกแบบเนื้อหา หรือหน่วยการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหรือ
อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาทางสติปัญญา อารมณ์ความรู้สึก  ซึ่งการสร้าง
หน่วยการเรียนรู้ต้องอยู่บนพื้นฐานและหลักการที่สามารถปรับยืดหยุ่นได้ ภายใต้วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่
ชัดเจนซึ่งตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ในเชิงเนื้อหาได้แก่การเรียนจาก e-Book เป็นต้น  
     5.   ให้การสะท้อนผลต่อผู้เรียน/ผู้ใช้ได้ดี ( Learner Reflection ) สื่อแท็บเล็ตดังกล่าวจะสามารถ 
ช่วยสะท้อนผลความก้าวหน้าทางการเรียนรู้จากเนื้อหาที่เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุงตนเองใน
การเรียนรู้เนื้อหาสาระ และสามารถประเมินและประยุกต์เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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     6.  สนองต่อคุณภาพด้านข้อมูลสารสนเทศ ( Quality Information ) เนื่องจากสื่อดังกล่าวจะมี
ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงต่อผู้เรียนหรือผู้ใช้ในการเข้าถึงเนื้อหาสาระของข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ ซึ่งข้อมูล
เชิงคุณภาพจะเป็นค าตอบที่ชัดเจนถูกต้องในการก าหนดมโนทัศน์ที่ดี อย่างไรก็ตามการได้มาซึ่งข้อมูลเชิง
คุณภาพ ( Quality ) ย่อมต้องอาศัยข้อมูลในเชิงปริมาณ ( Quantity ) เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ต้องมีการ
จัดเก็บรวบรวมไว้ให้เพียงพอและถูกต้องสมบูรณ์  
     ได้มีบทสรุปจากการศึกษาวิจัยของ Becta ICT Research ซึ่งได้ศึกษาผลการใช้แท็บเล็ตพีซี
ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจ านวน 12 โรงเรียนในประเทศอังกฤษช่วงระหว่าง 
ค.ศ. 2004-2005 ซึ่งมีผลการศึกษาส าคัญหลายประการที่ควรพิจารณาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับ
บริบทด้านการศึกษาของไทยโดยสามารถสรุปผลลัพธ์ส าคัญจากการศึกษาดังกล่าวได้ ดังนี้  
    1.  การใช้แท็บเล็ต ( Tablet PC ) โดยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีแท็บเล็ตพีซีเป็นของตนเองอย่างทั่วถึง 
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล โดยพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซีช่วยเพิ่มแรงจูงใจ
ของผู้เรียนและมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและการเข้าถึงองค์ความรู้นอกห้องเรียนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งส่งเสริม
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน  
    2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนนั้นพบว่า การใช้แท็บเล็ตพีซีนั้นช่วยส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนที่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนประกอบมากข้ึน  
    อย่างไรก็ตามการสร้างให้เกิดผล ส าเร็จดังกล่าวนั้น ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและการจัดการในด้าน
ต่างๆจากผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้มีเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สาย  ( Wireless Network ) 
และเครื่องฉายภาพแบบไร้สาย( Wireless Data Projector )ทีม่ีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถสร้างและใช้งาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งควรจัดให้มีการวางแผนจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งท้ายท่ีสุด
จะพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซีนั้น จะสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายและมีความคุ้มค่ามากกว่าการใช้
คอมพิวเตอร์เดสก์ทอป ( Desktop ) และคอมพิวเตอร์แล็บทอป ( Laptop ) ประกอบการเรียนการสอนที่มีใช้
งานกันอยู่ในสถานศึกษาโดยทั่วไป  
    ส าหรับในประเทศไทยนั้น ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบให้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ท าการศึกษาวิจัยรูปแบบการใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนทั้งนี้เพ่ือ
เตรียมการส าหรับการใช้จริงในปีการศึกษา 2555 นี้  ซึ่งแม้ว่าผลสรุปจากการวิจัยยังไม่ปรากฏชัดเจน แตก่็มี
กระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมในหลากหลายมุมมองทั้งในเชิงที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งก็คงต้องติดตามดู
ผลการน าไปใช้จริงกับผู้เรียนและครูตามจ านวนและตามกลุ่ม เป้าหมายที่ก าหนดต่อไป  

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าแท็บเล็ตไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

   ในการน าเอาสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาประเภทคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ในการเรียนการ
สอนนั้น มีประเด็นส าคัญท่ีทุกฝ่ายน่าจะน ามาร่วมวิเคราะห์และพิจารณาร่วมกันดังนี้  
   1.  การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ Tablet  
   2.  การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ Tablet เพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
   3.  การพัฒนาเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน  
   4.  การก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบ ารุงรักษา  การแก้ปัญหาเรื่องอุปกรณ์และการใช้งาน  
   5.  อุปกรณ์ Tablet เปลี่ยนรุ่นเร็วมากและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น Tablet ที่จัดหามานั้นมี
ความเป็นมาตรฐานรองรับกับ Applications มากน้อยเพียงใด  
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  6.  การจ ากัดไม่ให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ (อินเทอร์เน็ต) ได้อย่างอิสระ  

   ข้อเสนอแนะจากบทสรุปที่ได้มีการศึกษาวิจัยจากต่างประเทศ ที่เสนอแนะไว้ต่อการน าสื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น มีประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้  
   1. มีการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุน
การใช้งานทั้งในด้านสถานที่ จุดที่ตั้งที่สามารถใช้งานกับเครือข่ายไร้สาย โครงข่ายและแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้งานได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  
   2.  การพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้แท็บเล็ต โดยเฉพาะครูผู้สอนเพ่ือลดความ
กังวลในการใช้งาน ให้มีทักษะ ความรู้และเชี่ยวชาญในซอร์ฟแวร์สนับสนุนต่างๆ รวมทั้งมีความสามรรถและ
ช านาญในการเข้าถึงระบบเครือข่าย ( LAN ) ของสถานศึกษา  
   3.  การเสริมสร้างความมั่นใจของผู้สอน  โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน รวมทั้งมีการแบ่งปันทรัพยากรที่เอ้ือต่อการพัฒนาหรือใช้งาน ตลอดจนมีการยกย่องชมเชยผู้สอน
ต้นแบบ ( Champion )  
   4. การจัดการด้านความปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยโรงเรียนหลายแห่งที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจากการ
วิจัยดังกล่าว ได้เรียกร้องให้มีการก าหนดขั้นตอนที่ชัดเจนในการแจกจ่ายแท็บเล็ตพีซีให้กับผู้เรียน สามารถ
ติดตามการจัดเก็บ การใช้งาน และการบ ารุงรักษาได้ นอกจากนี้ยังได้ให้ความส าคัญในรายละเอียดบางอย่างที่
ต้องค านึงถึง  เช่น พ้ืนที่และความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลที่ผู้เรียนได้บันทึกไว้  
   5.  ความสามารถในการใช้งานอย่างต่อเนื่องของแท็บเล็ตพีซี  ซึ่งก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกประเด็นหนึ่ง
เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสถานศึกษาควรพิจารณาความเหมาะสมในการจัดให้มี
ผู้ช่วยเหลือในห้องเรียนเพ่ือคอยแก้ไขปัญหาทางเทคนิค จัดให้มีหน่วยสนับสนุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการ
ซ่อมบ ารุง การมีอุปกรณ์สารองและการแก้ปัญหาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ หรือแม้แต่การแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงและเสถียรภาพของเครือข่ายในการใช้งาน  
   6.  เวลาที่เพียงพอต่อการจัดเตรียมเนื้อหาสาระของผู้สอน  ผู้สอนต้องมีเวลาเพียงพอต่อการเตรียม
บทเรียน สื่อการสอน แบบทดสอบท่ีใช้งานร่วมกับแท็บเล็ตพีซี รวมทั้งการจัดให้มีเวลาเพียงพอส าหรับการ
ปรับแต่งแท็บเล็ตพีซีให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน  
   7.  การจัดระบบที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนสามารถจัดเก็บและนาส่งผลงานของตนเอง โดยพิจารณา
ถึงการจัดเก็บและการน าส่งผลงานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย รวมทั้งการจัดเก็บและน าส่งด้วย Flash-drive 
ในกรณีที่เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้  
   8. ประสิทธิภาพในเชิงกายภาพของตัวสื่อและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะความกว้างและความสว่าง
ของหน้าจอแท็บเล็ตพีซี รวมทั้งความสว่างและระบบแสงที่เหมาะสมของห้องเรียนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญและไม่ควรมองข้ามเนื่องจากส่งผลต่อความสนใจและแรงจูงใจของผู้เรียน  
   9. ควรเริ่มใช้กับกลุ่มทดลองนาร่องก่อน ( Pilot Project ) ข้อเสนอแนะที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง 
คือควรให้มีการเริ่มใช้งานกับกลุ่มผู้เรียนและผู้สอนในบางกลุ่มก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เริ่มจากกลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์และมีแนวโน้มว่าจะสร้างให้เกิดความส าเร็จก่อน เพ่ือให้เป็นแกนน าในการแบ่งปันประโยชน์และ
ประสบการณ์ในเชิงบวกและขยายผลไปยังกลุ่มอ่ืนๆต่อไป  
   10. สร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ  โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความ
กระตือรือร้นและมีเวลาเพียงพอที่จะได้ทดลองและสร้างแนวทางหรือสร้างนวัตกรรมการใช้งานของตนเอง ซ่ึง
เป็นเหตุผลส าคัญท่ีจะสร้างให้การเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตพีซีเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้บังเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
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เงื่อนไขความส าเร็จของการใช้แท็บเล็ต (Tablet) เพื่อการศึกษา 

  Computer Literacy : องค์ประกอบส าคัญสู่ความส าเร็จของครู  

   ค าว่า Computer Literacy เกิดข้ึนมาพร้อมกับการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในกิจการต่างๆ
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาสังคมการศึกษาของเราตื่นตัวต่อการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และบทบาทของ
คอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก คอมพิวเตอร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการการศึกษาในทุกๆระดับและนับวันจะ
มีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และค าถามส าคัญท่ีต้องการค าตอบก็คือในฐานะครู
ควรต้องมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อยในระดับใดเพ่ือช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น Computer Literacy จึงน่าจะเป็นค าตอบในประเด็นส าคัญดังกล่าวนี้ได้    

   ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า Computer Literacy หมายถึงสมรรถนะหรือความสามารในการใช้คอมพิวเตอร์
ในระดับต่างๆ ส าหรับสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนต่อการจัดการเรียนรู้นั้น MECC ( Minnesota 
Educational Computing Consortium ) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการ
ก าหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ได้ท าการศึกษาถึงความรู้ความสามารถข้ันพ้ืนฐานที่ครู
ทั่วไปควรที่ต้องมีว่าต้องครอบคลุม 3 ประเด็นหลักคือ  
   1.  เข้าใจระบบการท างานของคอมพิวเตอร์  
   2.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  
   3.  น าความรู้และทักษะมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้  
  ทั้งนี้จากองค์ความรู้ใน 3 ประเด็นหลักนั้นสามารถแยกออกเป็นความรู้และทักษะย่อย ดังนี้  
   1. สามารถที่จะอ่านและเขียนโปรแกรมพ้ืนฐานได้  
   2. มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมการใช้งาน (Application Software) เพ่ือการศึกษา  
   3. สามารถที่จะเข้าใจค าศัพท์เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะค าศัพท์ที่เก่ียวกับ Hardware  
   4. สามารถรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอันเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นด้าน 
Software และ Hardware  
   5. สามารถอธิบายถึงผลกระทบของคอมพิวเตอร์ที่เกิดข้ึนต่อสังคมทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  
   6.  มีความคุ้นเคยกับการใช้งาน Software ประเภทต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง  
   7. สามารถที่จะประมวลความรู้ต่างๆด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  
   8. มีความรู้ด้าน CMI (Computer-Managed Instruction) ด้าน CAI (Computer-Assisted 
Instruction) และการใช้บทเรียนในรูปแบบต่างๆเพ่ือการเรียนการสอน  
   9. สามารถก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เพ่ือการจัดหาชุดไมโคร คอมพิวเตอร์ ได้  
   10. มีความคุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์เช่นเครื่อง Printer , Scanner เป็นต้น  
   11. มีความสามารถท่ีจะประเมิน Software ทางการศึกษาได้  
   12. รู้แหล่งที่จะติดต่อเพ่ือการขอความร่วมมือหรือเพ่ือการจัดหา Software ทางการศึกษา  
   ความรู้ ทักษะ และความสามารถพ้ืนฐานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ครูควรมีในการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่กล่าวไว้ซึ่งก็คงหมายรวมถึงคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet )เพ่ือการศึกษาด้วยเช่นกัน จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องมีทักษะดังกล่าวในแต่ละระดับที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นสมรรถนะ
ทางคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Literacy ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณประโยชน์สูงสุดในการจัดการ
เรียนรู้สาหรับผู้เรียนกลุ่มต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูทุกคนต้องสร้าง
สมรรถนะทางคอมพิวเตอร์หรือ Computer Literacy ให้เกิดข้ึนในช่องทางการสร้างองค์ความรู้ในหลากหลาย
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รูปแบบทั้งการศึกษาเรียนรู้ การฝึกอบรม การทดลองปฏิบัติ หรือการศึกษาวิจัย ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จของ
การสร้าง Computer Literacy ดังกล่าวให้เกิดกับท้ังผู้เรียนและผู้สอนต่อไป  
   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ( Tablet PC ) นับได้ว่าเป็นสื่อกระแสหลักท่ีก าลังมาแรงในสังคมยุค
ออนไลน์หรือสังคมสารสนเทศระบบเปิดในปัจจุบัน เป็นสื่อที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในทุกกลุ่มอาชีพ  รวมทัง้
การศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ  เนื่องมาจากสมรรถนะทาง   เทคโนโลยีทีส่ร้างความสะดวกและ
มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานจึงท าให้สื่อดังกล่าวมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน แม้แต่ในวงการศึกษาไทยที่
ภาครัฐยังได้ก าหนดและสนับสนุนการใช้ให้เกิดการเรียนรู้ในวงกว้างในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีตามกระแสสังคมต้องมีการวางแผนและปรับใช้อย่างรอบคอบ เพ่ือให้บรรลุผลสูงสุดในทางปฏิบัติ
และคุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อแท็บเล็ตเพ่ือการศึกษาคงต้องวิเคราะห์รายละเอียดและ
ก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการปรับใช้กับผู้เรียน และประการส าคัญคือตัวผู้สอนคือ “คร”ู คงต้องมีทักษะและ
สร้าง Computer Literacy ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของตนเอง เพ่ือรับมือกับอิทธิพลการปรับใช้
แท็บเล็ตในการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนดังกล่าวควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่เกิดประโยชน์
สูงสุดร่วมกันโดยรวม  

แนวทางด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ในการใช้แท็บเล็ต (Tablet)  
เพื่อการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 

  ในปี 2555 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่  ได้เริ่มด าเนินการเพื่อให้การใช้แท็บ
เล็ต (Tablet) เพ่ือการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทฺธิภาพโดย
ด าเนินการ  ดังนี้ 
   1.  จัดตั้งศูนย์บริการแท็บเล็ต(Tablet) เพ่ือการเรียนการสอน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  และให้ครูผู้สอนสามารถใช้แท็บเล็ต (Tablet) เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ OTPC : One  Tablet  Per Child  ตามนโยบายของรัฐบาล  
ที่ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ต (Tablet) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ทุกคนทั่วประเทศ  
ในปีการศึกษา  2555    เป็นต้นไป  โดยศูนย์ดังกล่าวต้องเตรียมด าเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องต่อไปนี้ 
      1.1  การพัฒนาบุคลากร   การจัดหาสื่อการเรียนการสอน  การพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  เพ่ือสนับสนุนการใช้แท็บเล็ต (Tablet) ในการจัดการเรียนการสอน   การสืบค้นข้อมูลผ่าน
เครือข่าย  รวมถึงการสนับสนุน ช่วยเหลือและให้บริการ 
       1.2  เป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือด้านการส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
พัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถในการใช้  การซ่อมบ ารุงรักษาเบื้องต้น  การบูรณาการ  การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  และการก ากับติดตาม
การจัดการเรียนการสอนของผู้บริหาร   ศึกษานิเทศก์  และ  บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  รวมทั้งการวางแผน
ร่วมกันเพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ทั้งนี้ในการบริหารจัดการศูนย์บริการแท็บเล็ต (Tablet) เพ่ือการเรียนการสอน  ได้มีการก าหนด
วัตถุประสงค์   คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการให้ครอบคลุมภาระงานไว้
อย่างชัดเจน 
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   2. ในปีการศึกษา 2555 ได้ ด าเนินการโครงการอบรมปฏิบัติการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์
พกพา(Tablet) เพ่ือการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น  
1050 คน  
     3.ในปีการศึกษา 2556 ได้จัดท าโครงการอบรมปฏิบัติการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) เพ่ือการเรียนการสอน ให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งต้องรับผิดชอบในการจัดการเรียน
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่เลื่อนชั้นไปเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 โดยก าหนดวัตถุประสงค์   เป้าหมาย  และกิจกรรมด าเนินการ  ดังนี้ 
       2.1   วัตถุประสงค์ 
    1) เพ่ือให้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากระบี่ 
และสังกัดการศึกษาเอกชนเห็นคุณค่าและความจ าเป็นในการใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 
             2) เพ่ือให้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความรู้ ความเข้าใจในการน าคอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) ไปใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่าง
แท้จริง 
        2.2  เป้าหมาย 
     1) ครชูั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และ
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จ านวน 400 คน 
     2.) วิทยากรแกนน าจากเครือข่ายต่างๆ จ านวน 20 คน 
        2.3   กิจกรรมตามโครงการ 
               1) จัดพิมพ์ชุดฝึกอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)    
เพ่ือการเรียนการสอน  จ านวน  800 เล่ม   ในเดือน  กรกฎาคม  2555 
                        2)  พัฒนาบุคลากรแกนน าด้าน ICT  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่  จ านวน  20  คน   เพ่ือท าหน้าที่วิทยากร พ่ีเลี้ยง เพ่ือขยายผลการใช้ Tablet 
พ้ืนฐานและชี้แจงแนวทางการใช้ชุดฝึกอบรมปฏิบัติการ เพ่ืออบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ใน
เดือน  สิงหาคม 2556 
                        3) จัดอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เรื่องการบูรณาการการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  เพ่ือการเรียนการสอน  โดยแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น  4  รุ่น ๆละ 3 
วัน ในช่วงเดือน สิงหาคม ถึง   กันยายน  2556  
                        4)  สร้างเครื่องมือออนไลน์เพ่ือประเมินผลการด าเนินโครงการในภาคเรียนที่2 
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บทที่  3 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 
 เพ่ือให้การพัฒนาครูผู้ปฏิบัติการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด าเนินการวางแผนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติ
การบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ดังนี้ 
 

1.ด้านการวางแผนการอบรม 
1.1 ศึกษาหลักสูตรและจุดมุ่งหมายหลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับระยะเวลา ผู้เข้ารับการอบรม และงบประมาณท่ีได้รับ เนื่องจากหลักสูตรที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้ ในการอบรมวิทยากรแกนน าระดับเขตพ้ืนที่ ใช้เวลา 
ในการอบรม 5 วัน โดยได้ปรับหลักสูตรการอบรมส าหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปี 
ที่ 2 เหลือเพียง รุ่นละ 2 วัน โดยเน้นการใช้งานตัวเครื่องแท็บเล็ต และการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ผ่านแผนการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนจัดท าขึ้น และเพ่ิมหลักสูตรการอบรมส าหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 ซึ่งได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตรุ่นใหม่ เพ่ือให้มีทักษะในการใช้ รุ่น ละ 1 วัน 

1.2 ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับการอบรม คือ ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนละ 
2 คน รวม 432 คน ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละ 4 คน รวม 176 คน และครูผู้สอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จ านวน 219 คน สังกัด ส านักงาน
การศึกษาเอกชน จ านวน 43 คน รวมเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 870 คน และเนื่องจากปริมาณ 
ผู้เข้ารับการอบรมมาก จึงได้วางแผนการอบรมเป็น 5 รุ่น คือ 

1.2.1 รุ่นที่ 1 ส าหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
1.2.2 รุ่นที่ 2 ส าหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
1.2.3 รุ่นที่ 3 ส าหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
1.2.4 รุ่นที่ 4 ส าหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
1.2.5 รุ่นที่ 5 ส าหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

1.3  จัดหาสถานที่อบรม ส าหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งก าหนดหลักสูตรไว้เพียง 1  
วัน ต่อรุ่น ได้พิจารณาใช้ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นสถานที่ในการจัด
อบรม ส่วนครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ประสานงานกับโรงแรมต่างๆ เพ่ือขอดู
ห้องประชุม ห้องพัก ห้องอาหาร และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เอ้ือต่อการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เนื่องจากมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวนมากในแต่ละรุ่น  ในขณะที่ระยะเวลาในการจัดอบรมมีค่อนข้างจ ากัด และ
ใกล้สิ้นปีงบประมาณ เพ่ือให้วิทยากรสามารถดูแลได้ทั่วถึง เพราะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งผู้เข้ารับการ
อบรมทุกคนต้องฝึกปฏิบัติ จึงจ าเป็นต้องใช้ห้องประชุม 2 ห้องย่อย ในแต่ละรุ่น ซึ่งผลสรุปจากการ
ประสานงานกับ โรงแรมในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ที่สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมจ านวนมาก และสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่าง ตามอัตราของทางราชการได้ ปรากฏว่ามีเพียงโ รงแรมเดียว 
คือ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์เบย์ อ่าวนาง 
 1.4 จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือ 
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การเรียนการสอน เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพ่ือขออนุมัติโครงการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

1.5 แต่งตั้งคณะท างานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบ 
แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่ 316 /2557 
สั่ง ณ วันที่   2    กันยายน พ.ศ.2557 และจัดประชุมคณะวิทยากรเพ่ือท าความเข้าใจหลักสูตร ระยะเวลา 
และวางแผนการจัดการอบรม ตลอดจนประเมินผลการอบรม เพ่ือให้สามารถด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ 
 1.6 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารคู่มือการอบรม และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการอบรม 
โดย เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตของบริษัทการสื่อสารแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่  
 1.7 จัดอบรมครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษากระบี่ จ านวน 262 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน ซึ่งหลักสูตรจะเน้นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการใช้
ตัวเครื่องแท็บเล็ต แอพพลิเคชั่น ที่มากับเครื่อง และสื่อการเรียนการสอน ส่วนครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จะแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น โดยหลักสูตรจะเน้นในเร ื่องเก่ียวกับการตัวเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  ส าหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดการอบรม จ านวน 1 รุ่น หลักสูตรการ
อบรม เช่นเดียวกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 1.8 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามออนไลน์   เช่น 
https://docs.google.com/forms/d/1S1NT726QROuOpIgKK8ozYjGew1BJo_ixVrMZQ4fHAIM/ 
ซึ่งเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม ส าหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 1.9 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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2 ด้านการบริหารงบประมาณ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ซึ่งรบัผิดชอบ
โครงการ ได้จัดท ารายละเอียดการใช้งบประมาณ  1,560,000  บาท ไว้ดังนี ้

-   
 

 

 

 

 

 

ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 
๑. ประชุมคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการครูด้านบูรณา

การการใช้ Tablet เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  
1.ค่าอาหารว่าง 15คน*25บาท 
2.ค่าอาหารเที่ยง 15 คน*70บาท 

  
 
  375 
1,050 

 1,425 

๒. จัดท าเอกสาร  จ านวน 850 เลม่ *๑๕๐ บาท   127,500 127,500 
๓. ประชุมคณะวิทยากร 

-อาหารเที่ยง 23 คน*2 วัน*๑ มื้อ* 70บาท 
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 23 คน*2 วัน*๒มื้อ*25บาท 
-ค่าพาหนะเดนิทาง 23 คน* 300 บาท 

  
3,220 
2,300 
6,900 

 12,420 

๔ อบรมปฏิบัติการ  จ านวน 3 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  สังกดั สพป.
กระบี่ 2 รุ่น(รุ่นละ110คนวิทยากร10คน เจ้าหน้าที่ 20 คน) 
1. อาหารเทีย่งวิทยากรและ จนท. 2 รุน่* 30 คน*2วนั*๑มื้อ*70 บาท 
2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม จนท.และวิทยากร2รุ่น*30คน*2
วัน*๒มื้อ*25บาท 
3.ค่าเช่าที่พัก จนท.และวิทยากร 1 วัน*10ห้อง*9๐๐ บาท 
4.ค่าพาหนะเดินทางวทิยากร 2 รุ่น*10 คน*300 บาท 
5.ค่าตอบแทนวิทยากร 2คน*600/ชม.*6 ชม./วนั*2วัน 
6.อาหารเที่ยงผู้เข้ารับการอบรม 2 รุ่น* 219 คน*1วัน*๑
มื้อ*70 บาท 
7.อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม 2 รุ่น*219คน*
1วัน*๒มื้อ*25บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4,200 
3,000 
 
9,000 
3,000 
14,400 
15,330 
 
10,950 

  

59,880 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ต่อ) 

 

ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 
 กิจกรรมที่ 2 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพป.กระบี่ 

2 รุ่น (รุ่นละ 219 คน วทิยากร 20 คนเจ้าหน้าที่ 20 คน) 
1.อาหารเที่ยง ส าหรับวิทยากรและ จนท. 40คน*4วัน*๑มื้อ* 
250บาท 
2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับส าหรับวิทยากรและ จนท. 
40 คน*4วัน*2มื้อ*50 บาท 
3.อาหารเย็น ส าหรับ จนท.และวิทยากร 40 คน*3วัน*๑มื้อ*
300 บาท (วนัที ่13- 14 กันยายน 2557) 
4.อาหารเที่ยง ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 438 คน*2วัน*๑มื้อ*
250 บาท  
5.อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
438 คน*2วัน*2มื้อ*50 บาท 
6.อาหารเย็น ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 438 คน*1วัน*๑มื้อ*
300 บาท  
7.ค่าเช่าที่พัก จนท.และวิทยากร 3 วัน*15ห้อง*1200 บาท 
8.ค่าเช่าที่พักผู้เข้ารับการอบรม 2 คืน*110ห้อง*12๐๐ บาท 
9.ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน*600/ชม.*6 ชม./วัน*4วัน 
10.ค่าห้องประชุม วันละ 4000บาท*4วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

40,000 
 

16,000 
 

36,000 
 

219,000 
 

87,600 
 

131,400 
 

54,000 
264,000 
28,800 
16,000 

 892,800 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 3 ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัด สพป.กระบี่ 
1 รุ่น (จ านวน 176 คนวิทยากร 20 คนเจ้าหน้าที่ 20 คน) 
1. อาหารเทีย่ง ส าหรบัวิทยากรและ จนท.40คน*2วนั*๑มื้อ* 250บาท 
2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับส าหรับวิทยากรและจนท. 40 
คน*2วัน*2มื้อ*50 บาท 
3.ค่าอาหารเย็นส าหรับวิทยากรและจนท. 40คน*2มื้อ*30บาท 
4.อาหารเทีย่ง ส าหรบัผู้เข้ารบัการอบรม 176 คน*2วัน*๑มื้อ*250 บาท  
5.อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
176คน*2วัน*2มื้อ*50 บาท 
6.ค่าอาหารเย็นส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 176 คน*300 บาท 
7.ค่าเช่าที่พัก จนท.และวิทยากร 2 วัน*15ห้อง*1200 บาท 
8.ค่าเช่าที่พักผู้เข้ารับการอบรม 1 วัน*86ห้อง*12๐๐ บาท 
9.ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน*600/ชม.*6 ชม./วัน*2วัน 
10.ค่าห้องประชุมวันละ 4,000บาท*2 วนั 
11.ค่าพาหนะวิทยากรและ จนท. 40คน*300บาท 

  
 

20,000 
8,000 

 
24,000 
88,000 
35,200 

 
52,800 
36,000 

103,200 
14,400 
8,000 

12,000 

 401,600 
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3. การประเมินผลการอบรม 

 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ปี 2557  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ซึ่งเป็นผู้จัดท า
โครงการได้วางแนวทางในการประเมินผลโครงการไว้สองแนว คือ ใช้แบบส ารวจออนไลน์ในการสอบถาม
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการอบรม และจัดท าแบบทดสอบ ก่อน และหลังการอบรม เพื่อดูผลสัมฤทธิ์  

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1   ประชากร ได้แก่   ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ปีการศึกษา  2557    

1.2   กลุ่มตัวอย่าง   ทีไ่ด้จากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ดังนี้ 
          1.2.1   ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)  
เพ่ือการเรียนการสอน   รวม   จ านวน  219  คน 
          1.2.2   ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ทีเ่ข้ารับการ
อบรมตามโครงการอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)  เพ่ือการเรียนการสอน   รวม   
438 คน   
          1.2.3   ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ารับการ
อบรมตามโครงการอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)  เพ่ือการเรียนการสอน   รวม   
จ านวน  176  คน 
 
 

ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 
5 ค่าเช่า สัญญาณอินเตอร์เน็ตจาก CAT  20,000  20,000 

6 ค่าวัสดุ   
-กระดาษ A4 จ านวน ๓๐ รีมๆละ 130 บาท 
-หมึก copy print 2 หลอดๆละ 3000 บาท 
-ค่าเกียรติบัตร 1,000 แผ่นๆ ละ 6 บาท 
-จัดจ้างท าแผน่ DVD สื่อ ป.3 250 แผ่นๆละ 70 บาท 
- DVD 50 แผ่นๆ ละ 10 บาท 
- ค่าวัสดุอื่น ๆ 

  
 
 
6,000 
17,500 

 
3,900 
6,000 
 
 
   500 
7,355 

41,255 

7 ประชุมสรปุผล 
-อาหารเที่ยง13คน*๒วัน*๑มื้อ*70บาท 
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 13 คน*๒วัน*๒มื้อ*๒๕ บาท 

   
1,820 
1,300 

3,120 

8 เอกสารรายงาน  - - - 

 รวมเงิน  (ถัวจ่ายทุกรายการ)    1,560,000 
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2.  เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือ 

 2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  เป็นแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าคอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checked  list)  แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดับ  และแบบปลายเปิด (Open  Ended) เพ่ือส ารวจปัญหา  
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ   โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น  3  ตอน   คือ 
      ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไป 
      ตอนที่ 2    ความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านบูรณาการใช้แท็บเล็ต เพื่อยกระดับการ 
                                       เรียนการสอน         
                        ตอนที่ 3   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา   
                                       แบบแท็บเล็ต (Tablet) เพ่ือยกระดับการเรียนการสอน 

 2.2  วธิีสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
         2.2.1   ศึกษาแบบส ารวจความคิดเห็นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ศึกษา จากเอกสาร ต ารา  ต่างๆเก่ียวกับการวัดผลทางการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษา 
          2.2.2  พัฒนาแบบส ารวจ เป็นแบบเติมค า แบบเลือกตอบ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating  Scale)   
         2.2.3   น าเครื่องมือที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้     เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นเครื่องมือ
ฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล   
         2.2.4  น าเครื่องมือ ที่ผ่านการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว  ไปจัดท า
เครื่องมือฉบับสมบูรณ์ (แบบสอบถามออนไลน์) แล้วจัดส่งให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี ่ เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 2.3 แบบทดสอบ ก่อนและหลังการอบรม (ใช้ส าหรับครูผ้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 2) 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาครั้งนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เข้ารับการอบรม
การบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ปี 2557 (จากกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 833 คน  ) 
  

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 4.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ค่าร้อยละ 
4.2  วิเคราะห์ความคิดเห็นของ ครู  เกี่ยวกับการอบรมบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 

เพ่ือการเรียนการสอน   ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean)  และการแปลความ 

4.3  วิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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บทที่ 4 

ผลการด าเนินโครงการ 
 

   โครงการบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ปี 2557 เป็นไป
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้อที่ 3 คือการเร่งน าเทคโนโลยีสารสสนเทศ
และการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(แท็บเล็ต) และพัฒนาเนื้อหาสาระ พัฒนาครู และการวัด ประเมินผลที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย  

 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 สามารถท าการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
 
1.สรุป ความพึงพอใจส าหรับ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 
 ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 1.1 รุ่นที่อบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการอบรมแบ่งออกเป็นสองรุ่น คือวันที่ 13 และวันที่ 14 กันยายน 
2557  มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 160 คน แยกเป็นรุ่นที่ 1 56 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 35 รุ่นที่2 
104 คน คิดเป็นร้อยละ 65  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รุ่นที่ 1 (13 กันยายน 2557) 56 35% 

รุ่นที่ 2 (14 กันยายน 2557) 104 65% 

 
 



 
21 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบติัการบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแทบ็เล็ต สพป.กระบ่ี 

 
 1.2 อ าเภอของโรงเรียนที่สังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 จากรูปที่ 2 แสดงให้เป็นว่าในจ านวนผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 รุ่น มีครูผู้สอนในโรงเรียนในสังกัดที่
กระจายอยู่ทั้ง 8 อ าเภอ ครูผู้สอนที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์มากที่สุดคือ ครูผู้สอนโรงเรียนในอ าเภอ เหนือ
คลอง จ านวน 39 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาตามล าดับคือ อ าเภออ่าวลึก จ านวน 29 คน หรือร้อย
ละ 18  อ าเภอ เมืองกระบี่ จ านวน 22 คน หรือร้อยละ 14 อ าเภอปลายพระยา 20 คน หรือร้อยละ 13 
อ าเภอคลองท่อม จ านวน 18 คน หรือร้อยละ 11 อ าเภอเกาะลันตา และอ าเภอล าทับ มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน ใกล้เคียงกัน คือ 13 คน และ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ส่วนอ าเภอท่ีมีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด 
คือ อ าเภอเขาพนม จ านวน 7 คน หรือร้อยละ 4 

1.3 เพศ 

         

 

 

 

 

  

             จากรูปที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 160 คน แยกเป็นผู้หญิง จ านวน 
131 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ผู้ชาย จ านวน 29 คน หรือร้อยละ 18 

  

 

 

เกาะลันตา 13 8% 

เขาพนม 7 4% 

คลองท่อม 18 11% 

ปลายพระยา 20 13% 

เมือง 22 14% 

ล าทับ 12 8% 

เหนือคลอง 39 24% 

อ่าวลึก 29 18% 

 

 

 ชาย 29        18% 
หญิง 131      82% 
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1.4 อายุ 

 

 

 

 

 

 

 จากรูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 160 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  
20 – 30 ปี จ านวน 56 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาตามล าดับคือผู้ที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และ 51 ปี ขึ้นไป จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ส่วนกลุ่มที่มีจ านวน
น้อยที่สุดคือกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีจ านวน 31 คน หรือร้อยละ 19 

 1.5 การศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 จากรูปที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 160 คน จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 148 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 93 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8 และไม่มีผู้ที่จบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาโท 

 

 

 

 

20-30 ปี 56 35% 

31-40 ปี 40 25% 

41-50 ปี 31 19% 

51 ปีขึ้นไป 33 21% 

 

 

 
ปริญญาตรี 

 
148 

 
93% 

ปริญญาโท 12 8% 

สูงกว่าปริญญาโท 0 0% 
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ตอนที่ 2  ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมบูรณาการการใช้แท็บเล็ต (Tablet) 
เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับชั้น ป. 2 

        

ตารางท่ี 1  
 

ที ่ รายการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

 ด้านวิทยากร           
1 การถ่ายทอดความรู้

ของวิทยากรมีความ
ชัดเจน 

32 20.13 101 63.52 25 15.72 1 0.63 0 0.00 

2 ความสามารถในการ
อธิบายเนื้อหาของ
วิทยากร 

43 27.04 89 55.97 27 16.98 0 0.00 0 0.00 

3 การเชื่อมโยงเน้ือหา
ในการฝึกอบรมของ
วิทยากร 

33 20.75 94 59.12 31 19.50 1 0.63 0 0.00 

4 ความครบถ้วนของ
เนื้อหาในการ
ฝึกอบรม 

42 26.42 91 57.23 25 15.72 1 0.63 0 0.00 

5 การใช้เวลาตามท่ี
ก าหนดไว้ 

39 24.53 91 57.23 23 14.47 6 3.77 0 0.00 

6 การตอบข้อซักถามใน
การฝึกอบรมของ
วิทยากร 

40 25.16 74 46.54 40 25.16 5 3.14 0 0.00 

 สถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ 

          

7 สถานท่ีสะอาดและมี
ความเหมาะสม 

53 33.33 81 50.94 22 13.84 2 1.26 1 0.63 

8 ความพร้อมของ
อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

52 32.70 79 49.69 26 16.35 2 1.26 0 0.00 

9 ระยะเวลาในการ
อบรมมีความ
เหมาะสม 

44 27.67 80 50.31 28 17.61 6 3.77 1 0.63 

10 อาหารมีความ
เหมาะสม 

44 27.67 83 52.20 27 16.98 5 3.14 0 0.00 

 ด้านการน าไปใช้           
11 ความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องนี้ “ก่อน”การ
11 6.92 53 33.33 73 45.91 15 9.43 7 4.40 
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อบรม 
12 ความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องนี้ “หลัง”การ
อบรม 

45 28.30 93 58.49 17 10.69 4 2.52 0 0.00 

 

ที ่ รายการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

13 ผู้เข้าอบรมสามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 

41 25.79 94 59.12 20 12.58 4 2.52 0 0.00 

14 ผู้เข้าอบรมมีความ
มั่นใจและสามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้ 

38 23.90 92 57.86 24 15.09 5 3.14 0 0.00 

15 ผู้เข้าอบรมสามารถน า
ความรู้ไปเผยแพร่
ถ่ายทอดต่อได้ 

35 22.01 91 57.23 27 16.98 6 3.77 0 0.00 

 
 จากตารางที ่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ในทุกด้าน 
(ด้านวิทยากร, สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการน าไปใช้) ยกเว้นด้านการน าไปใช้ รายการ 
“ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม” ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ จ านวน 73 คน หรือร้อยละ 
45.91 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ในด้านวิทยากร รายการการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 101 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 63.52 มีความพึง
พอใจในระดับมาก รองลงมาตามล าดับคือ การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรมของวิทยากร จ านวน 94 คน หรือ
ร้อยละ 59.12 ถัดมาความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม และการใช้เวลาตามที่ก าหนด จ านวน 91 คน 
หรือร้อยละ 57.23 และความสามารถในการอธิบายเนื้อหา จ านวน 89 คน หรือร้อยละ 55.97 ส่วน
รายการมีมีผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจระดับมาก น้อยที่สุด คือ การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
ของวิทยากร จ านวน 74 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 46.54 
 

 ในด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า รายการอาหารมีความเหมาะสม ผู้เข้ารับการอบรม
ส่วนใหญ่ จ านวน 83 คน หรือร้อยละ 52.20 มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาตามล าดับ คือ สถานที่
สะอาดและมีความเหมาะสม จ านวน 81 คน หรือร้อยละ 50.94 ถัดมาคือ ระยะเวลาในการอบรมมีความ
เหมาะสม จ านวน 80 คน หรือร้อยละ 50.31 ส่วยรายการที่มีผู้พึงพอใจมาก น้อยที่สุด คือ รายการความ
พร้อมของอุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน 79 คน หรือร้อยละ 49.69  

 ด้านความรู้ ก่อน และหลังการอบรม พบว่า รายการความรู้ความเข้าในในเรื่องนี้ หลังการอบรมมีผู้เข้า
รับการอบรมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จ านวน 93 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.49 สว่น
รายการความรู้ความเข้าในในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม  ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ จ านวน 73 คน หรือร้อยละ 
45.91 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
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 ด้านการน าความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก เรียง
ตามล าดับดังนี้ รายการผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ จ านวน 94 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 59.12  รายการผู้เข้ารับการอบรมมีความ
มั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ จ านวน 92 คน 
หรอืคิดเป็นร้อยละ 57.86 และรายการผู้เข้าอบรมสามารถน า
ความรู้ไปเผยแพร่ถ่ายทอดต่อได้ จ านวน 91 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ  57.23 

2. สรุป ผลการส ารวจความคิดเห็นของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการ 
   บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ปี 2557 

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รุ่นที ่

 
 
 
 
 
 

 

                                                             

จากรูปที ่6 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 314 คน เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 
1 จ านวน 154 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49 และเข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 2 จ านวน 160 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
51  

2. เพศ 
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  จากรูปที่ 7 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย คือ มีจ านวน 246 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78 ในขณะที่เป็นเพศชายเพียง 68 คน หรือร้อยละ 22 

 

 
 
      3.จ านวนผู้เข้ารับการอบรมจ าแนกตามอ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูป 8 แสดงให้เป็นว่าในผู้เข้ารับการอบรมที่ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 รุ่น มีครูผู้สอนในโรงเรียนใน
สังกัดที่กระจายอยู่ทั้ง 8 อ าเภอ ครูผู้สอนที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์มากที่สุดคือ ครูผู้สอนโรงเรียนในอ าเภอ 
เมือง จ านวน 84 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาตามล าดับคือ อ าเภอเขาพนม จ านวน 70 คน หรือ
ร้อยละ 22 อ าเภออ่าวลึก จ านวน 60 คน หรือร้อยละ 19 อ าเภอปลายพระยา 30 คน หรือร้อยละ 10
อ าเภอเหนือคลอง จ านวน 26 คน หรือร้อยละ 8 อ าเภอเกาะลันตา และอ าเภอล าทับ จ านวน 24 คนหรือ
ร้อยละ 8  แภอคลองท่อม จ านวน 14 คน หรือร้อยละ 4  ส่วนอ าเภอท่ีมีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ 
อ าเภอเกาะลันตา จ านวน 6 คน หรือร้อยละ 2 
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ตอนที่ 2  ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านบูรณาการใช้แท็บเล็ต เพื่อยกระดับการเรียนการสอน 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านบูรณาการใช้แท็บเล็ต เพื่อยกระดับการเรียน 
การสอน ก่อนการอบรม 

 

ที ่ รายการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ก่อนการอบรม 
1 ภาพอนาคตการศึกษาไทย : 

สู่การศึกษาภควันตภาพ 
20 6.37 118 37.58 130 41.40 36 11.46 10 3.18 

2 ลักษณะทั่วไปและ
ส่วนประกอบของแท็บเลต็ 

24 7.64 128 40.76 132 42.04 28 8.92 2 0.64 

3 การตั้งค่าระบบปฏิบตัิการ
แอนดรอยด ์

24 7.64 126 40.13 108 34.39 40 12.74 16 5.10 

4 การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์
เพื่อการเรยีนการสอน 

30 9.55 130 41.40 96 30.57 42 13.38 16 5.10 

5 การถ่ายโอนข้อมลูระหว่าง
เครื่องแท็บเลต็กับเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

28 8.92 112 35.67 110 35.03 38 12.10 26 8.28 

6 ข้อควรระวังและการ
แก้ปัญหาแท็บเล็ตเบื้องต้น 

18 5.73 108 34.39 136 43.31 44 14.01 8 2.55 

7 คุณค่าและความส าคญัของ
การใช้สื่อการเรียนรู้ในแท็บเลต็ 

26 8.28 134 42.68 120 38.22 34 10.83 0 0.00 

8 การผลิต การใช้และการ
ประเมินสื่อการเรียนการ
สอนส าหรับแท็บเล็ต 

18 5.73 122 38.85 134 42.68 34 10.83 6 1.91 

9 การใช้สื่อ ICT ส าหรับแท็บเล็ต 32 10.1 116 36.94 118 37.58 42 13.38 6 1.91 
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9 
10 การวางแผนพัฒนาการเรียน

การสอนส าหรับแท็บเล็ต 
18 5.73 130 41.40 124 39.49 36 11.46 6 1.91 

11 ศูนย์บริการแท็บเลต็เพื่อการ
เรียนการสอน 

22 7.01 114 33.12 140 44.59 32 10.19 16 5.10 

 
 จากตารางที่ 2 ก่อนเข้ารับการอบรม ผู้อบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะด้าน 
บูรณาการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง และระดับมาก ในทุกรายการ เมื่อพิจารณา
แต่ละรายการพบว่า ผู้เข้าอบรมทีม่ีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ในรายการภาพอนาคตการศึกษาไทย:
สู่การศึกษาภควันตภาพ จ านวน 130 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.10 รายการ  ลักษณะทั่วไปและ
ส่วนประกอบของแท็บเล็ต จ านวน 132 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.04 รายการข้อควรระวังและการ
แก้ปัญหาแท็บเล็ตเบื้องต้น จ านวน 136 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 43.31 รายการ การผลิต การใช้และการ
ประเมินสื่อการเรียนการสอนส าหรับแท็บเล็ต จ านวน 134 คน หรือร้อยละ 42.68  รายการการใช้สื่อ ICT 
ส าหรับแท็บเล็ต จ านวน 118 หรือร้อยละ 37.58 และรายการศูนย์บริการแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 
จ านวน 140 คน หรือร้อยละ 44.59  ส่วนผู้ที่มีความรู้ความเข้าในในระดับมาก ปรากฏอยู่ในรายการ 
การตั้งค่าระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จ านวน 126 คน หรือร้อยละ 40.13 รายการการติดตั้งโปรแกรม
ประยุกต์เพ่ือการเรียนการสอน จ านวน 130 คน หรือร้อยละ 41.40 รายการการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง
เครื่องแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 112 คน หรือร้อยละ 35.67 รายการคุณค่าและความส าคัญ
ของการใช้สื่อการเรียนรู้ในแท็บเลต็ จ านวน134 คน หรือร้อยละ 42.68 และรายการการวางแผนพัฒนาการ
เรียนการสอนส าหรับแท็บเล็ต จ านวน 130 คน หรือร้อยละ 41.40 

ตารางท่ี 3 แสดงข้อความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านบูรณาการใช้แท็บเล็ต เพื่อยกระดับการเรียน 
การสอน หลังการอบรม 

 

ที ่ รายการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

หลังการอบรม 
1 ภาพอนาคตการศึกษาไทย : 

สู่การศึกษาภควันตภาพ 
78 24.84 208 66.24 28 8.92 0 0.00 0 0.00 

2 ลักษณะทั่วไปและ
ส่วนประกอบของแท็บเลต็ 

110 35.03 180 57.32 24 7.64 0 0.00 0 0.00 

3 การตั้งค่าระบบปฏิบตัิการ
แอนดรอยด ์

98 31.21 176 56.05 40 12.74 0 0.00 0 0.00 

4 การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์
เพื่อการเรยีนการสอน 

98 31.21 176 56.05 40 12.74 0 0.00 0 0.00 

5 การถ่ายโอนข้อมลูระหว่าง
เครื่องแท็บเลต็กับเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

118 34.39 158 50.32 44 14.01 4 1.27 0 0.00 

6 ข้อควรระวังและการ
แก้ปัญหาแท็บเล็ตเบื้องต้น 

90 28.66 184 58.60 36 11.46 4 1.27 0 0.00 

7 คุณค่าและความส าคญัของ 118 37.58 188 59.87 8 2.55 0 0.00 0 0.00 
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การใช้สื่อการเรียนรู้ในแท็บเลต็ 
8 การผลิต การใช้และการ

ประเมินสื่อการเรียนการ
สอนส าหรับแท็บเล็ต 

98 31.21 174 55.41 42 13.38 0 0.00 0 0.00 

9 การใช้สื่อ ICT ส าหรับแท็บเล็ต 90 28.66 194 61.78 30 9.55 0 0.00 0 0.00 
10 การวางแผนพัฒนาการเรียน

การสอนส าหรับแท็บเล็ต 
94 29.94 182 57.96 38 12.10 0 0.00 0 0.00 

11 ศูนย์บริการแท็บเลต็เพื่อ 
การเรยีนการสอน 

82 26.11 182 57.96 48 15.29 2 0.64 0 0.00 

 
จากตารางที ่ 3 หลังเข้ารับการอบรม ผู้อบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะด้าน 

บูรณาการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ในทุกรายการ เรียงตามล าดับ ดังนี้ รายการ 
ภาพอนาคตการศึกษาไทย : สู่การศึกษาภควันตภาพ จ านวน 208 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.24 รายการ
การใช้สื่อ ICT ส าหรับแท็บเล็ต จ านวน 194 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 61.78 รายการคุณค่าและความส าคัญของ
การใช้สื่อการเรียนรู้ในแท็บเล็ต  จ านวน 188 หรือคิดเป็นร้อยละ 59.87 รายการข้อควรระวังและการ
แก้ปัญหาแท็บเล็ตเบื้องต้น จ านวน 184 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.60 ฯลฯ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า จ านวนผู้เข้า
รับการอบรมทีม่ีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะด้านบูรณาการการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ในระดับ
มากที่สุด หลังการอบรมมีจ านวนมากขึ้นในทุกรายการ 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับ

การเรียนการสอน 
 

ตารางท่ี 4 

ที ่ รายการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ด้านเอกสารการอบรม 
1 หน่วย1 ภาพอนาคตการศึกษา

ไทย : สู่การศึกษาภควันตภาพ 72 22.93 190 60.51 52 16.56 0 0.00 0 0.00 

2 หน่วย 2 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับแท็บเล็ต 90 28.66 182 57.96 42 13.38 0 0.00 0 0.00 

3 หน่วย 3 สื่อการเรียนรู้ส าหรับ
แท็บเล็ต 92 29.30 184 58.60 38 12.10 0 0.00 0 0.00 

4 หน่วย 4 การวางแผนการ
พัฒนาการเรียนโดยใช้แท็บ
เล็ต 

76 24.20 184 58.60 54 17.20 0 0.00 0 0.00 

5 หน่วย 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอน 74 23.57 188 59.87 52 16.56 0 0.00 0 0.00 

 
 จากตารางที่ 4 แสดงถึงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ในด้านเอกสารการอบรม พบว่าผู้เข้ารับ 
การอบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากในทุกหน่วย รองลงมาคือระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายหน่วยเห็นว่า หน่วยที่ 1 ภาพอนาคตการศึกษาไทย: สู่การศึกษาภควันตภาพ มีผู้เห็นด้วยใน
ระดับมาก จ านวน 190 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.51 รองลงมาคือ ระดับมากที่สุด จ านวน 72 คน หรือ
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ร้อยละ 22.93 และ ระดับปานกลาง จ านวน 52 คน หรือร้อยละ 16.56 หน่วยที่ 2 มีผู้เห็นด้วยระดับมาก 
จ านวน 182 คน หรือร้อยละ 57.96 รองลงมาคือระดับมากที่สุด จ านวน 90 คน หรือร้อยละ 28.66 และ
ระดับปานกลาง จ านวน 42 คน หรือร้อยละ 13.38  หน่วย 3 สื่อการเรียนรู้ส าหรับแท็บเล็ต มีผู้เห็นด้วย 
ระดับมาก จ านวน 184 คน หรือร้อยละ 58.60  ระดับมากท่ีสุด จ านวน 92 คน หรือร้อยละ 29.30 และ
ระดับปานกลาง จ านวน 38 คน หรือร้อยละ 12.10  หน่วย 4 การวางแผนการพัฒนาการเรียนโดยใช้แท็บ
เล็ต มีผู้เห็นด้วย ระดับมาก จ านวน 184 คน หรือร้อยละ 58.60  ระดับมากท่ีสุด จ านวน 76 คน หรือร้อย
ละ 24.20 และระดับปานกลาง จ านวน 38 คน หรือร้อยละ 17.20  หน่วย 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตเพ่ือการ
เรียนการสอน มีผู้เห็นด้วย ระดับมาก จ านวน 188 คน หรือร้อยละ 59.87  ระดับมากที่สุด จ านวน 74 คน 
หรือร้อยละ 23.57 และระดับปานกลาง จ านวน 52 คน หรือร้อยละ 16.56   
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5 
 

ที ่ รายการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ด้านการจัดการอบรม 
1 ความเหมาะสมกับเวลา 90 28.66 170 54.14 54 17.20 0 0.00 0 0.00 
2 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม

เหมาะสม 
102 32.48 164 52.23 44 14.01 4 1.27 0 0.00 

3 วัสดุและอุปกรณ์มีความ
เหมาะสมและเพยีงพอ 

66 21.02 162 51.59 74 23.57 6 1.91 6 1.91 

4 สถานท่ีอบรมมคีวามสะดวก
และเหมาะสม 

146 46.50 142 45.22 26 8.28 0 0.00 0 0.00 

5 การอ านวยความสะดวก
ต่างๆตลอดการอบรม 

144 45.86 138 43.95 32 10.19 0 0.00 0 0.00 
 

จากตารางที่ 5  แสดงถึงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมในด้านการจัดการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับ
การอบรมส่วนใหญ่ เห็นด้วยในระดับมากใน 3 รายการ คือ ความเหมาะสมกับเวลา จ านวน 170 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 54.14  ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสม จ านวน 164 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.23 และ
วัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสมและเพียงพอ จ านวน 162 คน หรือร้อยละ 51.59  และมีผู้อบรมส่วนใหญ่เห็น
ด้วยในระดับมากท่ีสุด จ านวน 2 รายการ คือ สถานที่อบรมมีความสะดวกและเหมาะสม จ านวน 146 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 46.50 และรายการการอ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดการอบรม จ านวน 144 คน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 45.86 นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้ารับการอบรมเห็นด้วยในระดับปานกลางทุกรายการ ระดับน้อย ในสองรายการ 
คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสม และวัสดุและอุปกรณ์มีความเหมาะสมและเพียงพอ และมีผู้เห็นด้วย
ในระดับน้อยที่สุด จ านวน 6 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.91 ในรายการ วสัดุและอุปกรณ์มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
 

ตารางท่ี 6 
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ที ่ รายการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ด้านวิทยากรการอบรม 
1 วิทยากรเป็นผูม้ีความรู้

ความสามารถในเนือ้หาหลักสตูร 
126 40.13 166 52.87 22 7.01 0 0.00 0 0.00 

2 วิทยากรมีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

108 34.39 158 50.32 48 15.29 0 0.00 0 0.00 

3 วิทยากรสาธิตการปฏบิัติงาน
อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนท่ี
ชัดเจน 

116 36.94 166 52.87 32 10.19 0 0.00 0 0.00 

4 วิทยากรให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือตอบข้อซักถาม
อย่างชัดเจนและเป็น
กัลยาณมิตร 

140 44.59 146 46.50 28 8.92 0 0.00 0 0.00 

จากตารางที่ 6 แสดงถึงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ในด้านวิทยากรการอบรม พบว่าผู้เข้ารับ 
การอบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากในรายการ รองลงมาคือระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายการพบว่า รายการที่ 1 วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาหลักสูตร มีผู้เห็นด้วย
ในระดับมาก จ านวน 166 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.87 รองลงมาคือ ระดับมากที่สุด จ านวน 126 คน 
หรือร้อยละ 40.13 และ ระดับปานกลาง จ านวน 22 คน หรือร้อยละ 7.01  รายการที่ 2 มีผู้เห็นด้วยระดับ
มาก จ านวน 158 คน หรือร้อยละ 50.32 รองลงมาคือระดับมากท่ีสุด จ านวน 108 คน หรือร้อยละ 
34.39 และระดับปานกลาง จ านวน 48 คน หรือร้อยละ 15.29  รายการที่ 3 วิทยากรสาธิตการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน มีผู้เห็นด้วย ระดับมาก จ านวน 166 คน หรือร้อยละ 52.87  ระดับมาก
ที่สุด จ านวน 116คน หรือร้อยละ 36.94 และระดับปานกลาง จ านวน 32 คน หรือร้อยละ 10.19    
รายการที่ 4  วิทยากรให้ค าแนะน าช่วยเหลือตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและเป็นกัลยาณมิตร มีผู้เห็นด้วย 
ระดับมาก จ านวน 146 คน หรือร้อยละ 46.50  ระดับมากท่ีสุด จ านวน 140 คน หรือร้อยละ 44.59 และ
ระดับปานกลาง จ านวน 28 คน หรือร้อยละ 8.92   
 

ตารางท่ี 7 
 

ที ่ รายการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
1 สามารถน าความรู้และ

ทักษะที่ได้รับจากการอบรม
ไปขยายผลตามหลักสตูรได ้

70 22.29 204 64.97 40 12.74 0 0.00 0 0.00 

2 สามารถน าความรู้และ
ทักษะที่ได้รับจากการอบรม
ไปใช้ในการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรยีนการสอนได้ 

74 23.57 190 60.51 48 15.29 2 0.64 0 0.00 

3 สามารถน าความรู้และ 70 22.29 220 70.06 24 7.64 0 0.00 0 0.00 
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ทักษะที่ได้รับจากการอบรม
ไปใช้ในการพัฒนางานใน
หน้าท่ีได้ดยีิ่งข้ึน 

 
จากตารางที่ 7 แสดงถึงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ในด้านการน าไปใช้ พบว่าผู้เข้ารับการ 

อบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากในทุกหน่วย รองลงมาคือระดับมากท่ีสุด ระดับปานกลาง และระดับน้อย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า รายการที่1 สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลตาม
หลักสูตรได้ มีผู้เห็นด้วยในระดับมาก จ านวน 204 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 64.97 รองลงมาคือ ระดับมาก
ที่สุด จ านวน 70 คน หรือร้อยละ 22.29 และ ระดับปานกลาง จ านวน 40 คน หรือร้อยละ 12.74  
รายการที่ 2 สามารถน าความรู้และทักษะ  ทีไ่ด้รับจากการอบรมไปใช้ในการนิ เทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนได้ มีผู้เห็นด้วยระดับมาก จ านวน 190 คน หรือร้อยละ 60.51 รองลงมาคือระดับมากที่สุด 
จ านวน 74 คน หรือร้อยละ 23.57 ระดับปานกลาง จ านวน 48 คน หรือร้อยละ 15.29 และระดับน้อย 
จ านวน 2 คน หรือร้อยละ 0.64  รายการที่ 3 สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ
พัฒนางานในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น มีผู้เห็นด้วย ระดับมาก จ านวน 220 คน หรือร้อยละ 70.06  ระดับมากที่สุด 
จ านวน 70 คน หรือร้อยละ 22.29 และระดับปานกลาง จ านวน 24 คน หรือร้อยละ 7.64   
 
2. สรุป ผลการส ารวจความคิดเห็นของครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการ 
   บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ปี 2557 
 

   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

    1.เพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูป 9 พบว่าครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ตอบแบบสอบถาม มีจ านวนทั้งสิ้น 156 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 130 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 83 และเป็นเพศชายเพียง 26 คน หรือร้อยละ 
17 
 
     2. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมจ าแนกรายอ าเภอ 
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 จากรูปที่10 พบว่าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ส่วนใหญ่ เป็นครูผู้สอนที่สอนอยู่ใน
สถานศึกษาในอ าเภอเหนือคลอง จ านวน 34 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาตามล าดับ คือ อ าเภอ
คลองท่อม และอ าเภอปลายพระยา อ าเภอละ 30 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 19 อ าเภอเมือง จ านวน 24 คน 
หรือร้อยละ 15 อ าเภอเขาพนม 20 คน หรือร้อยละ 13 อ าเภอล าทับ จ านวน 12 คน หรือร้อยละ 8 อ าเภอ
เกาะลันตา 4 คน หรือร้อยละ 3 และอ าเภออ่าวลึก 2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1 

ตอนที่ 2  ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านบูรณาการใช้แท็บเล็ต เพื่อยกระดับการเรียนการสอน  
 

ตารางท่ี 8  
 

ที ่ รายการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ก่อนการอบรม 
1 ภาพอนาคตการศึกษาไทย : 

สู่การศึกษาภควันตภาพ 
8 5.13 30 19.23 70 44.87 40 25.64 8 5.13 

2 ลักษณะทั่วไปและ
ส่วนประกอบของแท็บเลต็ 

6 3.85 32 20.51 74 47.44 40 25.64 4 2.56 

3 การตั้งค่าระบบปฏิบตัิการ
แอนดรอยด ์

2 1.28 38 24.36 74 47.44 36 23.08 6 3.85 

4 การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์
เพื่อการเรยีนการสอน 

4 2.56 34 21.79 70 44.87 42 26.92 6 3.85 

5 การถ่ายโอนข้อมลูระหว่าง
เครื่องแท็บเลต็กับเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

10 6.41 36 23.08 68 43.59 32 20.51 10 6.41 

6 ข้อควรระวังและการ
แก้ปัญหาแท็บเล็ตเบื้องต้น 

2 1.28 32 20.51 70 44.87 46 29.49 6 3.85 

7 คุณค่าและความส าคญัของ
การใช้สื่อการเรียนรู้ในแท็บ

6 3.85 36 23.08 78 50.00 34 21.79 2 1.28 



 
34 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบติัการบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแทบ็เล็ต สพป.กระบ่ี 

เล็ต 
8 การผลิต การใช้และการ

ประเมินสื่อการเรียนการ
สอนส าหรับแท็บเล็ต 

2 1.28 38 24.36 58 37.18 50 32.05 8 5.13 

9 การใช้สื่อ ICT ส าหรับแท็บ
เล็ต 

4 2.56 42 26.92 56 35.90 52 33.33 2 1.28 

10 การวางแผนพัฒนาการเรียน
การสอนส าหรับแท็บเล็ต 

2 1.28 36 23.08 62 39.74 42 26.92 14 8.97 

11 ศูนย์บริการแท็บเลต็เพื่อการ
เรียนการสอน 

2 1.28 36 23.08 62 39.74 40 25.64 16 10.26 

 

จากตารางที ่ 8 ก่อนเข้ารับการอบรม ผู้อบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะด้าน 
บูรณาการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง และระดับมาก ในทุกรายการ เมื่อพิจารณา
แต่ละรายการพบว่า ผู้เข้าอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ในรายการภาพอนาคตการศึกษาไทย:
สู่การศึกษาภควันตภาพ จ านวน 130 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.10 รายการ  ลักษณะทั่วไปและ
ส่วนประกอบของแท็บเล็ต จ านวน 132 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.04 รายการข้อควรระวังและการ
แก้ปัญหาแท็บเล็ตเบื้องต้น จ านวน 136 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 43.31 รายการ การผลิต การใช้และการ
ประเมินสื่อการเรียนการสอนส าหรับแท็บเล็ต จ านวน 134 คน หรือร้อยละ 42.68  รายการการใช้สื่อ ICT 
ส าหรับแท็บเล็ต จ านวน 118 หรือร้อยละ 37.58 และรายการศูนย์บริการแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 
จ านวน 140 คน   หรือร้อยละ 44.59   ส่วนผู้ที่มีความรู้ความเข้าในในระดับมาก  ปรากฏอยู่ ในรายการ  
การตั้งค่าระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จ านวน 126 คน หรือร้อยละ 40.13 รายการการติดตั้งโปรแกรม
ประยุกต์เพ่ือการเรียนการสอน จ านวน 130 คน หรือร้อยละ 41.40 รายการการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง
เครื่องแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 112 คน หรือร้อยละ 35.67 รายการคุณค่าและความส าคัญ
ของการใช้สื่อการเรียนรู้ในแท็บเลต็ จ านวน134 คน หรือร้อยละ 42.68 และรายการการวางแผนพัฒนาการ
เรียนการสอนส าหรับแท็บเล็ต จ านวน 130 คน หรือร้อยละ 41.40 
 

ตารางท่ี 9 

ที ่ รายการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

หลังการอบรม 
1 ภาพอนาคตการศึกษาไทย : 

สู่การศึกษาภควันตภาพ 
32 20.51 96 61.54 28 17.95 0 0.00 0 0.00 

2 ลักษณะทั่วไปและ
ส่วนประกอบของแท็บเลต็ 

40 25.64 104 66.67 12 7.69 0 0.00 0 0.00 

3 การตั้งค่าระบบปฏิบตัิการ
แอนดรอยด ์

32 20.51 100 64.10 20 12.82 4 2.56 0 0.00 

4 การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์
เพื่อการเรยีนการสอน 

38 24.36 104 66.67 14 8.97 0 0.00 0 0.00 

5 การถ่ายโอนข้อมลูระหว่าง
เครื่องแท็บเลต็กับเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

48 30.77 86 55.13 20 12.82 2 1.28 0 0.00 

6 ข้อควรระวังและการ 42 26.92 102 65.38 12 7.69 0 0.00 0 0.00 
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แก้ปัญหาแท็บเล็ตเบื้องต้น 
7 คุณค่าและความส าคญัของ

การใช้สื่อการเรียนรู้ใน 
แท็บเล็ต 

52 33.33 100 64.10 4 2.56 0 0.00 0 0.00 

8 การผลิต การใช้และการ
ประเมินสื่อการเรียนการ
สอนส าหรับแท็บเล็ต 

30 19.23 110 70.51 14 8.97 2 1.28 0 0.00 

9 การใช้สื่อ ICT ส าหรับ 
แท็บเล็ต 

48 30.77 96 64.54 12 7.69 0 0.00 0 0.00 

10 การวางแผนพัฒนาการเรียน
การสอนส าหรับแท็บเล็ต 

40 25.64 100 64.10 16 10.26 0 0.00 0 0.00 

11 ศูนย์บริการแท็บเลต็เพื่อการ
เรียนการสอน 

28 17.95 106 67.95 22 14.10 0 0.00 0 0.00 

 
จากตารางที่ 9  หลังเข้ารับการอบรม ผู้อบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะด้าน 

บูรณาการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ในทุกรายการ เรียงตามล าดับ ดังนี้ รายการ 
การผลิต การใช้และการประเมินสื่อการเรียนการสอนส าหรับแท็บเล็ต จ านวน  110 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
70.51 รายการการศูนย์บริการแท็บเลต็เพื่อการเรียนการสอน จ านวน 106 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.95 
รายการลักษณะทั่วไปและส่วนประกอบของแท็บเล็ต และรายการการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเรียน
การสอน จ านวน รายการละ 104 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 คน รายการข้อควรระวังและการแก้ปัญหา
แท็บเล็ตเบื้องต้น จ านวน 102 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.38 รายการการตั้งค่าระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
คุณค่าและความส าคัญของการใช้สื่อการเรียนรู้ในแท็บเล็ต และรายการการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน
ส าหรับแท็บเล็ตจ านวน 100 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 64.10 ฯลฯ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะด้านบูรณาการการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ในระดับมากท่ีสุด หลัง
การอบรมมีจ านวนมากข้ึนในทุกรายการ 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับ

การเรียนการสอน 
ตารางท่ี 10 

ที ่ รายการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ด้านเอกสารการอบรม 
1 หน่วย1 ภาพอนาคตการศึกษา

ไทย : สู่การศึกษาภควันตภาพ 34 21.79 86 55.13 32 20.51 4 2.56 0 0.00 

2 หน่วย 2 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับแท็บเล็ต 44 28.21 82 52.56 24 15.38 6 3.85 0 0.00 

3 หน่วย 3 สื่อการเรียนรู้ 
ส าหรรับแท็บเล็ต 42 26.92 84 53.85 30 19.23 0 0.00 0 0.00 

4 หน่วย 4 การวางแผนการ
พัฒนาการเรียนโดยใช้ 
แท็บเล็ต 

38 24.36 90 57.69 24 15.38 4 2.56 0 0.00 



 
36 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบติัการบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแทบ็เล็ต สพป.กระบ่ี 

5 หน่วย 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอน 38 24.36 74 47.44 44 28.21 0 0.00 0 0.00 

 
จากตารางที่ 10 แสดงถงึความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ในด้านเอกสารการอบรม พบว่าผู้เข้ารับ 

การอบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากในทุกหน่วย รองลงมาคือระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายหน่วยเห็นว่า หน่วยที่ 1 ภาพอนาคตการศึกษาไทย: สู่การศึกษาภควันตภาพ มีผู้เห็นด้วยใน
ระดับมาก จ านวน 86 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.13 รองลงมาคือ ระดับมากท่ีสุด จ านวน 34 คน หรือร้อย
ละ 21.79  ระดับปานกลาง จ านวน 32 คน หรือร้อยละ 20.51 และระดับน้อย จ านวน 4 คน หรือร้อยละ 
2.26 หนว่ยที่ 2 มีผู้เห็นด้วยระดับมาก จ านวน 82 คน หรือร้อยละ 52.56 รองลงมาคือระดับมากที่สุด 
จ านวน 44 คน หรือร้อยละ 28.21 ระดับปานกลาง จ านวน 24 คน หรือร้อยละ 15.38 และระดับน้อย 
จ านวน 6 คน หรือร้อยละ 2.56  หน่วย 3  สื่อการเรียนรู้ส าหรับแท็บเล็ต มีผู้เห็นด้วย ระดับมาก จ านวน 
84 คน หรือร้อยละ 53.85  ระดับมากท่ีสุด จ านวน 42 คน หรือร้อยละ 26.92 และระดับปานกลาง 
จ านวน 30 คน หรือร้อยละ 19.23  หน่วย 4 การวางแผนการพัฒนาการเรียนโดยใช้แท็บเล็ต มีผู้เห็นด้วย 
ระดับมาก จ านวน 90 คน หรือร้อยละ 57.69  ระดับมากท่ีสุด จ านวน 38 คน หรือร้อยละ 24.36 ระดับ
ปานกลาง จ านวน 24 คน หรือร้อยละ 15.38 และระดับน้อย จ านวน 4 คน หรือร้อยละ 2.56 หน่วย 5 
ศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน มีผู้เห็นด้วย ระดับมาก จ านวน 74 คน หรือร้อยละ 47.44  ระดับ
มากที่สุด จ านวน 38 คน หรือร้อยละ 24.36 และระดับปานกลาง จ านวน 44 คน หรือร้อยละ 28.21   
 

ตารางท่ี 11 
 

ที ่ รายการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ด้านการจัดการอบรม 
1 ความเหมาะสมกับเวลา 48 30.77 70 44.87 36 23.08 0 0.00 2 1.28 
2 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม

เหมาะสม 
52 33.33 76 48.72 26 16.67 0 0.00 2 1.28 

3 วัสดุและอุปกรณ์มีความ
เหมาะสมและเพยีงพอ 

30 19.23 72 46.15 40 25.64 10 6.41 4 2.56 

4 สถานท่ีอบรมมคีวามสะดวก
และเหมาะสม 

74 47.44 54 34.62 26 16.67 2 1.28 0 0.00 

5 การอ านวยความสะดวก
ต่างๆตลอดการอบรม 

60 38.46 66 42.31 20 12.82 10 6.41 0 0.00 

 
จากตาราง 11 แสดงถึงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมในด้านการจัดการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับ

การอบรมส่วนใหญ่ เห็นด้วยในระดับมากใน 4 รายการ คือ ความเหมาะสมกับเวลา จ านวน 70 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 44.87  ระยะเวลาที่ ใช้ ในการอบรมเหมาะสม จ านวน 76 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.72 
วัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสมและเพียงพอ จ านวน 72 คน หรือร้อยละ 46.15 และการอ านวยความสะดวก 
จ านวน 66 คน หรือร้อยละ 42.31   และมีผู้อบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด จ านวน 1 รายการ 
คือ สถานที่อบรมมีความสะดวกและเหมาะสม จ านวน 74 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.44 รองลงมาคือผู้ที่



 
37 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบติัการบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแทบ็เล็ต สพป.กระบ่ี 

เห็นด้วยระดับมากท่ีสุด ระดับปานกลาง  นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้ารับการอบรมเห็นด้วยในระดับ ระดับน้อย ในส-
3 รายการ  และมีผู้เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด จ านวน 3 รายการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 12 
 

ที ่ รายการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ด้านวิทยากรการอบรม 
1 วิทยากรเป็นผูม้ีความรู้

ความสามารถในเนื้อหา
หลักสตูร 

60 38.46 84 53.85 12 7.69 0 0.00 0 0.00 

2 วิทยากรมีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

58 37.18 84 53.85 14 8.97 0 0.00 0 0.00 

3 วิทยากรสาธิตการปฏบิัติงาน
อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนท่ี
ชัดเจน 

58 37.18 84 53.85 12 7.69 2 1.28 0 0.00 

4 วิทยากรให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือตอบข้อซักถาม
อย่างชัดเจนและเป็น
กัลยาณมิตร 

64 41.03 82 52.56 10 6.41 0 0.00 0 0.00 

 
จากตารางที่ 12 แสดงถึงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมในด้านวิทยากรการอบรมพบว่าผู้เข้า 

รับการอบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากในทุกรายการ รองลงมาคือระดับมากท่ีสุด และระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า รายการที่ 1 วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาหลักสูตร มีผู้เห็น
ด้วย 84 คน หรือร้อยละ 53.85 รองลงมาคือ ระดับมากท่ีสุด จ านวน 60 คน หรือร้อยละ 38.46 และ 
ระดับปานกลาง จ านวน 12 คน หรือร้อยละ 7.69  รายการที่ 2 มีผู้เห็นด้วยระดับมาก จ านวน 84 คน หรือ
ร้อยละ 53.85 รองลงมาคือระดับมากท่ีสุด จ านวน 58 คน หรือร้อยละ 37.18 และระดับปานกลาง จ านวน 
14 คน หรือร้อยละ 8.97  รายการที่ 3 วิทยากรสาธิตการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน มีผู้



 
38 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบติัการบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแทบ็เล็ต สพป.กระบ่ี 

เห็นด้วย ระดับมาก จ านวน 84 คน หรือร้อยละ 53.85  ระดับมากท่ีสุด จ านวน 58 คน หรือร้อยละ 
37.18 และระดับปานกลาง จ านวน 12 คน หรือร้อยละ 7.69    รายการที่ 4  วิทยากรให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและเป็นกัลยาณมิตร มีผู้เห็นด้วย ระดับมาก จ านวน 82 คน หรือร้อยละ 
51,56  ระดับมากท่ีสุด จ านวน 64 คน หรือร้อยละ 41.03 และระดับปานกลาง จ านวน 10 คน หรือร้อย
ละ 6.41   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 13 
 

ที ่ รายการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
1 สามารถน าความรู้และ

ทักษะที่ได้รับจากการอบรม
ไปขยายผลตามหลักสตูรได ้

34 21.79 108 69.23 14 8.97 0 0.00 0 0.00 

2 สามารถน าความรู้และ
ทักษะที่ได้รับจากการอบรม
ไปใช้ในการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรยีนการสอนได้ 

32 20.51 108 69.23 16 10.26 0 0.00 0 0.00 

3 สามารถน าความรู้และ
ทักษะที่ได้รับจากการอบรม
ไปใช้ในการพัฒนางานใน
หน้าท่ีได้ดยีิ่งข้ึน 

38 24.36 108 69.23 10 6.41 0 0.00 0 0.00 

 
 จากตารางที่ 13แสดงถึงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ในด้านการน าความรู้ไปใช้ พบว่าผู้เข้า 

รับการอบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากในทุกหน่วย รองลงมาคือระดับมากท่ีสุด ระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายการพบว่า รายการที่ 1 สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลตาม
หลักสูตรได ้มีผู้เห็นด้วยในระดับมาก จ านวน 108 คน หรอืคิดเป็นร้อยละ 69.23 รองลงมาคือ ระดับมากท่ีสุด 
จ านวน 34คน หรือร้อยละ 21.79 และ ระดับปานกลาง จ านวน 14 คน หรือร้อยละ 8.97  รายการที่ 2 
สามารถน าความรู้และทักษะ  ทีไ่ด้รับจากการอบรมไปใช้ในการนิ เทศติดตามการจัดการเรียนการสอนได้
มีผู้เห็นด้วยระดับมาก จ านวน 108 คน หรือร้อยละ 69.23 รองลงมาคือระดับมากท่ีสุด จ านวน 32 คน หรือ



 
39 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบติัการบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแทบ็เล็ต สพป.กระบ่ี 

ร้อยละ 20.51 ระดับปานกลาง จ านวน 16 คน หรือร้อยละ 10.26  รายการที่ 3 สามารถน าความรู้และทักษะ
ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น มีผู้เห็นด้วย ระดับมาก จ านวน 108 คน หรือ
ร้อยละ 69.2  ระดับมากที่สุด จ านวน 38 คน หรือร้อยละ 24.36 และระดับปานกลาง จ านวน 10 คน หรือ
ร้อยละ 6.41   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.ผลการทดสอบ ก่อนและหลังการอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต 
    เพื่อการเรียนการสอน 
 

1. ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 รุ่นที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
40 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบติัการบูรณาการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแทบ็เล็ต สพป.กระบ่ี 

 จากรูปที 11 แสดงให้เห็นถึง ผลการทดสอบ ก่อน และหลังการอบรมบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์
พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 1 ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ย
หลังการอบรม (14.33) สูงกว่า คะแนนก่อนการอบรม (12.54) เมื่อพิจารณาระดับคะแนนพบว่าคะแนน
สูงสุดหลังการอบรม (19 คะแนน) ซึ่งมากกว่าคะแนนก่อนการอบรม (17 คะแนน) ส่วนคะแนนต่ าสุดหลังการ
อบรม (8 คะแนน) สูงกว่าคะแนนก่อนการอบรม (6 คะแนน) เช่นกัน 

 

2. ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 รุ่นที่ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปที่ 12 แสดงให้เห็นถึง ผลการทดสอบ ก่อน และหลังการอบรมบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์
พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 2 ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ย
หลังการอบรม (14.30) สูงกว่า คะแนนก่อนการอบรม (12.94) เมื่อพิจารณาระดับคะแนนพบว่าคะแนน
สูงสุดหลังการอบรม (19 คะแนน) ซึ่งมากกว่าคะแนนก่อนการอบรม (18 คะแนน) ส่วนคะแนนต่ าสุดหลังการ
อบรม (7 คะแนน) สูงกว่าคะแนนก่อนการอบรม (2 คะแนน) เช่นกัน 
 

3. ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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จากรูปที่ 13 แสดงให้เห็นถึง ผลการทดสอบ ก่อน และหลังการอบรมบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ 
พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ของครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการ
อบรม (14.31) สูงกว่า คะแนนก่อนการอบรม (12.70) เมื่อพิจารณาระดับคะแนนพบว่าคะแนนสูงสุดหลัง
การอบรม (19 คะแนน) ซึ่งมากกว่าคะแนนก่อนการอบรม (17 คะแนน) ส่วนคะแนนต่ าสุดหลังการอบรม 
(8 คะแนน) สูงกว่าคะแนนก่อนการอบรม (5 คะแนน) เช่นกัน 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

บทที่  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 การประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต (Tablet) เพ่ือ
การเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ปีงบประมาณ 
25577  ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน   ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพ่ือประเมินผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการเรียน
การสอนของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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 1. ประชากร ได้แก่  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน และ
ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากระบี่   

  2. กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 833 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) ดังนี้ 
      2.1   ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมปฏิบัติการบูรณา

การใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน   จ านวน 219  คน 
      2.2   ครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมปฏิบัติการบูรณา

การใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน   จ านวน 438 คน 
       2.3 ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมปฏิบัติการบูรณาการ

ใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน   จ านวน 176 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  เป็นแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าคอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checked  list)  แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดับ  และแบบปลายเปิด (Open  Ended) เพ่ือส ารวจปัญหา  
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ   โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น  3  ตอน   คือ 
         ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไป 
         ตอนที่ 2    ความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านบูรณาการใช้แท็บเล็ต เพ่ือยกระดับการ 
                                 เรยีนการสอน         
                  ตอนที่ 3   ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการอบรมบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา   
                                 แบบแท็บเล็ต (Tablet) เพ่ือยกระดับการเรียนการสอน 

 2.2 แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม 

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 833คน โดยจัดท าแบบส ารวจออนไลน์ และแบบทดสอบ ให้กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
ตอบ ในช่วงเวลาที่ก าหนด   โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม และแบบทดสอบ ร้อยละ .............ดังนี้ 

1. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้
คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต  เพ่ือการเรียนการสอน   จ านวน 219  คน 

2. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้
คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต  เพ่ือการเรียนการสอน   จ านวน 438  คน 

3. ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้ 
คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเเล็ตพ่ือการเรียนการสอน   จ านวน 176 คน 
  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
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1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของแบบส ารวจ โดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 
2. วิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,3 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านบูรณาการใช้แท็บเล็ต เพื่อยกระดับการเรียนการสอน  และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต (Tablet) เพ่ือยกระดับการเรียน
การสอน โดยการหาค่าร้อยละ  
  3     วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)  

สรุปผลการศึกษา 

 จากการส ารวจความคิดเห็นในการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือการเรียน
การสอนของครูผู้สอน  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานอบรมการเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต(Tablet) เพื่อ
การเรียนการสอน ของสถานศึกษาส าหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี ่  แยกเป็นรายด้านพบว่า   

    1.1 ด้านวิทยากร รายการการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ผู้เข้ารับการอบรม ส่วน
ใหญ ่มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาตามล าดับคือ การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรมของวิทยากร ถัดมา
คือความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม และการใช้เวลาตามที่ก าหนด และความสามารถในการอธิบาย
เนื้อหา ส่วนรายการมีมีผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจระดับมาก น้อยท่ีสุด คือ การตอบข้อซักถามในการ
ฝึกอบรมของวิทยากร 

    1.2 ในด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า รายการอาหารมีความเหมาะสม ผู้เข้ารับ
การอบรมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาตามล าดับ คือ สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 
ถัดมาคือ ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ส่วนรายการที่มีผู้พึงพอใจมาก น้อยที่สุด คือ รายการความ
พร้อมของอุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์  
      1.3 ด้านความรู้ ก่อน และหลังการอบรม พบว่า รายการความรู้ความเข้าในในเรื่องนี้ หลังการ
อบรมมีผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนรายการความรู้ความเข้าในในเรื่องนี้ 
ก่อนการอบรม  ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
      1.4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก เรียง
ตามล าดับดังนี้ รายการผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ รายการผู้เข้ารับ
การอบรมมีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ และรายการผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่ถ่ายทอดต่อได้  

2. ผลการด าเนินงานอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการเรียนการสอน ของ
สถานศึกษาส าหรับครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  

    2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือ
ยกระดับการเรียนการสอน  ก่อน และหลังการอบรม พบว่า  
                    2.1.1 ก่อนเข้ารับการอบรม ผู้อบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะ 
ด้านบูรณาการใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง และระดับมาก ในทุกรายการ เมื่อ
พิจารณาแต่ละรายการพบว่า ผู้เข้าอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ในรายการภาพอนาคต
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การศึกษาไทย:สู่การศึกษาภควันตภาพ รายการลักษณะทั่วไปและส่วนประกอบของแท็บเล็ต รายการข้อควร
ระวังและการแก้ปัญหาแท็บเล็ตเบื้องต้น รายการการผลิตการใช้และการประเมินสื่อการเรียนการสอนส าหรับ
แท็บเล็ต รายการการใช้สื่อ ICT ส าหรับแท็บเล็ต และรายการศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน  ส่วน
ผู้ที่มีความรู้ความเข้าในในระดับมาก ปรากฏอยู่ในรายการการตั้งค่าระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายการการ
ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเรียนการสอน รายการการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องแท็บเล็ตกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ รายการคุณค่าและความส าคัญของการใช้สื่อการเรียนรู้ในแท็บเล็ต และรายการการวางแผน
พัฒนาการเรียนการสอนส าหรับแท็บเล็ต  

 2.1.2 หลังเข้ารับการอบรม ผู้อบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะด้านบูรณา
การใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ในทุกรายการ เรียงตามล าดับ ดังนี้ รายการภาพอนาคต
การศึกษาไทย : สู่การศึกษาภควันตภาพ รายการการใช้สื่อ ICT ส าหรับแท็บเล็ต รายการคุณค่าและ
ความส าคัญของการใช้สื่อการเรียนรู้ในแท็บเล็ต  รายการข้อควรระวังและการแก้ปัญหาแท็บเล็ตเบื้องต้น ฯลฯ 
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า จ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะด้านบูรณาการการใช้แท็บเล็ต
เพ่ือการเรียนการสอน ในระดับมากที่สุด หลังการอบรมมีจ านวนมากขึ้นในทุกรายการ      
 

              2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือยกระดับ
การเรียนการสอน จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 

          2.2.1 ด้านเอกสารการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากในทุกหน่วย  
รองลงมาคือระดับมากท่ีสุด และระดับปานกลาง  

          2.2.2 ด้านการจัดการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ เห็นด้วยในระดับมากใน 3 
รายการ คือ ความเหมาะสมกับเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสม และวัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสม
และเพียงพอ และมีผู้อบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด จ านวน 2 รายการ คือ สถานที่อบรมมีความ
สะดวกและเหมาะสม และรายการการอ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดการอบรม นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้ารับการ
อบรมเห็นด้วยในระดับน้อย ในสองรายการ คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสม และวัสดุและอุปกรณ์มี
ความเหมาะสมและเพียงพอ และมีผู้เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด ในรายการ วัสดุและอุปกรณ์มีความเหมาะสม
และเพียงพอ 

2.2.3 ด้านวิทยากรการอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากในทุก 
รายการ รองลงมาคือระดับมากท่ีสุด และระดับปานกลาง    

2.3.4 ด้านการน าไปใช้ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากในทุกหน่วย  
รองลงมา คือ ระดับมากท่ีสุด ระดับปานกลาง และระดับน้อย  

 

3. ผลการด าเนินงานอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการเรียนการสอน ของ
สถานศึกษาส าหรับครูชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  

    3.1 ด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือ
ยกระดับการเรียนการสอน  ก่อน และหลังการอบรม พบว่า  

          3.1.1 ก่อนเข้ารับการอบรมผู้อบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านบูรณาการ
ใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง และระดับมาก ในทุกรายการ เมื่อพิจารณาแต่ละ
รายการพบว่า ผู้เข้าอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ในรายการภาพอนาคตการศึกษาไทย:สู่
การศึกษาภควันตภาพ รายการลักษณะทั่วไปและส่วนประกอบของแท็บเล็ต รายการข้อควรระวังและการ
แก้ปัญหาแท็บเล็ตเบื้องต้น รายการการผลิตการใช้และการประเมินสื่อการเรียนการสอนส าหรับแท็บเล็ต 
รายการการใช้สื่อ ICT ส าหรับแท็บเล็ต และรายการศูนย์บริการแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน  ส่วนผู้ที่มี
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ความรู้ความเข้าในในระดับมาก  ปรากฏอยู่ ในรายการการตั้งค่าระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายการการ
ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเรียนการสอน รายการการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องแท็บเล็ตกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ รายการคุณค่าและความส าคัญของการใช้สื่อการเรียนรูใ้นแท็บเล็ต และรายการการวางแผน
พัฒนาการเรียนการสอนส าหรับแท็บเล็ต  

          3.1.2 หลังเข้ารับการอบรม ผู้อบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะด้านบูรณา
การใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ในทุกรายการ เรียงตามล าดับ ดังนี้ รายการการผลิต 
การใช้และการประเมินสื่อการเรียนการสอนส าหรับแท็บเล็ต รายการการศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 
รายการลักษณะทั่วไปและส่วนประกอบของแท็บเล็ต และรายการการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเรียน
การสอน รายการข้อควรระวังและการแก้ปัญหาแท็บเล็ตเบื้องต้น    รายการการตั้งค่าระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด ์ คุณค่าและความส าคัญของการใช้สื่อการเรียนรู้ในแท็บเล็ต และรายการการวางแผนพัฒนาการเรียน
การสอนส าหรับแท็บเล็ตฯลฯ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า จ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะ
ด้านบูรณาการการใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ในระดับมากที่สุด หลังการอบรมมีจ านวนมากขึ้นในทุก
รายการ 

     3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือ 
ยกระดับการเรียนการสอนจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า  
  3.2.1 ด้านเอกสารการอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากในทุก
หน่วย รองลงมาคือระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง  

3.2.2 ด้านการจัดการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ เห็นด้วยในระดับมากใน 4  
รายการ คือ รายการความเหมาะสมกับเวลา รายการระยะเวลาที่ ใช้ ในการอบรมเหมาะสม รายการวัสดุ
อุปกรณ์มีความเหมาะสมและเพียงพอ และรายการการอ านวยความสะดวก และมีผู้อบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุด จ านวน 1 รายการ คือ สถานที่อบรมมีความสะดวกและเหมาะสม รองลงมาคือผู้ที่เห็นด้วย
ระดับมากท่ีสุด ระดับปานกลาง  นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้ารับการอบรมเห็นด้วยในระดับ ระดับน้อย ใน 3 รายการ  
และมีผู้เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด จ านวน 3 รายการ  

3.2.3 ด้านวิทยากรการอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากในทุก 
รายการ รองลงมาคือระดับมากท่ีสุด และระดับปานกลาง  

3.2.4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากในทุก 
หน่วย รองลงมาคือระดับมากที่สุด ระดับปานกลาง   
           5.  ความคิดเห็น ปัญหา  และข้อเสนอแนะ  ในการจัดการอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) เพ่ือการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มี
ดังนี้ 
          ความคิดเห็นต่อการอบรม 

1. การใช้คอมพิวเตอร์พกพาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนจะช่วยให้นักเรียนมีความ 
กระตือรือร้นมากขึ้นในการเรียนในวิชาที่ไม่ชอบ และช่วยให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนง่าย สนุกและน่า
ติดตาม 

2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต 
แท็บเล็ตประกอบการเรียนการสอนมากขึ้น และสามารถน าไปใช้ขยายผลเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

3. สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก และรูปแบบในการจัดการอบรมดี 
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4. วิทยากรบรรยาย และพาท าได้เข้าใจง่าย 
 

ปัญหา 
1  ครูผู้เข้ารับการอบรมมีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาไม่ครบทุกคน ต้องใช้เครื่องนักเรียนมาใช้ในการ

อบรม 
2  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 บางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และ 

ทักษะในการใช้ ซึ่งท าให้ตามวิทยากรไม่ค่อยทัน จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3  สัญญาณอินเตอร์เน็ต (Wi – fi) ค่อนข้างมีปัญหาใช้งานได้ไม่ต่อเนื่อง 
4 วิทยากรบรรยายค่อนข้างเร็วเกินไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
1) ควรให้ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบ 

แท็บเล็ตทุกคน 
2)  ควรเพ่ิมสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมและเร็วมากข้ึน 
3)  ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจัดอบรมให้มากขึ้น 
4)  ควรมีการติดตามให้ผู้เข้ารับการอบรมน าแท็บเล็ตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
5)  ควรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างเต็มที่จากผู้บริหารทุกระดับ 
6)  ควรจัดอบรมให้ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ     อบรมเชิงปฏบิัติการบูรณาการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
                       เพื่อยกระดับการเรียนการสอน             
แผนงาน   การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ที ่  ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ กันยายน  ๒๕๕7 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
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 รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการ 
พัฒนาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาตนิั้น  รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายที่ชดัเจนเพื่อเร่งพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้มีระบบ
การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเปน็กลไกในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเปน็
ศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ พฒันาเครือข่ายและพัฒนาระบบ ไซเบอร์โฮม (Cyber home) ที่
สามารถส่งความรู้มายงัผู้เรียนโดยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นใช้อุปกรณ์ Tablet 
ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่ง
ด าเนินการให้กองทุนพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสามารถด าเนินการได้ 

  ในปีการศึกษา 2555 - 2556 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่ ได้ด าเนินการ 
โครงการการประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเลต็ 
เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเปน็การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่
จะส่งเสริมให้มีการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีเป้าหมายส าคัญเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2555) และครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 2 (ปีการศึกษา 2556) ให้มีความรู้มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2557  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) น าติดตัวไป
ใช้ในการเรียนการสอนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 และไดจ้ัดสรรคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต เพิ่มเติมให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 (ซึ่งขณะนี้เลื่อนชั้นไปเปน็นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่2) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 (ซึ่งขณะนี้เลื่อนชัน้ไปเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2) ฉะนัน้ เพื่อให้ครูผู้สอนในระดับชัน้ประถมศึกษาปี 
ที่ 2 - 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ขยายโอกาส) มีความรู ้ ความสามารถและมทีักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากระบี ่ จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 2 – 3 และครูผูส้อนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่ 2 ด้านบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) 

2. วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ เพื่อให้ ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 3 และครูผู้สอนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 (โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) เห็นคุณคา่ประโยชน์และความจ าเปน็ในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตเป็นเครื่องมือในการ
เรียนการสอน 
 ๒.๒ เพื่อให้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 และครูผู้สอนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 (โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) มีความรู้เข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแทบ็เล็ต สามารถน าไปจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 

๓. ตัวชี้วัด 
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 ๓.๑ ร้อยละของ ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 และครูผู้สอนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เข้ารับการ
อบรมตลอดหลักสูตร 
 ๓.๒ ร้อยละของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 และครูผู้สอนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความรู้  
ความเข้าใจและสามารถน าไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธผิล 

๔. เป้าหมาย 

 ๔.๑  ครูผู้สอนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จ านวน   833  คน 
           ๔.2 ครูผู้สอนที่เป็นวิทยากรแกนน า จ านวน 20 คน 
 ๕. ระยะเวลาสถานที ่

ระหว่างวันที่  3 กันยายน –  1  ตุลาคม  2557  ณ  ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่  และโรงแรม
พาวิลเลี่ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

 คณะท างานและวิทยากรแกนน า วันที่   3-7  กันยายน 2557    จ านวน  40  คน 
               ครูผู้สอน ป.2 รุ่นที่ ๑  วันที่  13   กันยายน 2557              จ านวน 115 คน 
                   ครูผู้สอน ป.2 รุ่นที่ ๒  วนัที่  14   กันยายน 2557      จ านวน 115 คน 
             ครูผู้สอน ป.3 รุ่นที่ 1  วนัที่ 26-27  กันยายน 2557      จ านวน 219 คน 
             ครูผู้สอน ป.3 รุ่นที่ 2  วนัที่ 28-29  กันยายน 2557       จ านวน 219 คน 
                      ครูผู้สอน ม.2            วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2557   จ านวน 176 คน 
             

 

 

 

 
  ๖. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
8. 

ประชุมคณะท างานวางแผนการอบรม 
ประชุมคณะวิทยากรแกนน า  
จัดท าสื่อ/เอกสารประกอบการอบรม 
อบรมครูผู้สอนชั้น ป. 2 รุ่นที่ ๑ 
อบรมครูผู้สอนชั้น ป. 2 รุ่นที่ ๒ 
อบรมครูผู้สอนชั้น ป.3  รุ่นที่ 1 
อบรมครูผู้สอนชั้น ป.3  รุ่นที่ 2 
อบรมครูผู้สอนมัธยมศึกษาปทีี่ 2 

3  กันยายน  2557 
6-7 กันยายน 2557 
กันยายน 2557 
13 กันยายน   2557 
14 กันยายน   2557 
26-27 กันยายน 2557 
28-29 กันยายน 2557 
30 กันยายน – 1 ตลุาคม 2557 

 
 
 
ห้องเหลืองกระบี่ สพป. 
ห้องเหลืองกระบี่ สพป. 
โรงแรมพาวิลเลี่ยน 
โรงแรมพาวิลเลี่ยน 
โรงแรมพาวิลเลี่ยน 
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๗.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  งบประมาณทั้งหมด  1,560,000  บาท 

 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ต่อ) 

ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 
๑. ประชุมคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการครูด้านบูรณา

การการใช้ Tablet เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  
1.ค่าอาหารว่าง 15คน*25บาท 
2.ค่าอาหารเที่ยง 15 คน*70บาท 

  
 
  375 
1,050 

 1,425 

๒. จัดท าเอกสาร  จ านวน 850 เลม่ *๑๕๐ บาท   127,500 127,500 
๓. ประชุมคณะวิทยากร 

-อาหารเที่ยง 23 คน*2 วัน*๑ มื้อ* 70บาท 
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 23 คน*2 วัน*๒มื้อ*25บาท 
-ค่าพาหนะเดนิทาง 23 คน* 300 บาท 

  
3,220 
2,300 
6,900 

 12,420 

๔ อบรมปฏิบัติการ  จ านวน 3 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  สังกัด สพป.
กระบี่ 2 รุ่น(รุ่นละ110คนวิทยากร10คน เจ้าหน้าที่ 20 คน) 
1. อาหารเทีย่งวิทยากรและ จนท. 2 รุน่* 30 คน*2วนั*๑มื้อ*70 บาท 
2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม จนท.และวิทยากร2รุ่น*30คน*2
วัน*๒มื้อ*25บาท 
3.ค่าเช่าที่พัก จนท.และวิทยากร 1 วัน*10ห้อง*9๐๐ บาท 
4.ค่าพาหนะเดินทางวทิยากร 2 รุ่น*10 คน*300 บาท 
5.ค่าตอบแทนวิทยากร 2คน*600/ชม.*6 ชม./วนั*2วัน 
6.อาหารเที่ยงผู้เข้ารับการอบรม 2 รุ่น* 219 คน*1วัน*๑
มื้อ*70 บาท 
7.อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม 2 รุ่น*219คน*
1วัน*๒มื้อ*25บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4,200 
3,000 
 
9,000 
3,000 
14,400 
15,330 
 
10,950 

  

59,880 

ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 
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 กิจกรรมที่ 2 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพป.กระบี่ 
2 รุ่น (รุ่นละ 219 คน วทิยากร 20 คนเจ้าหน้าที่ 20 คน) 
1.อาหารเที่ยง ส าหรับวิทยากรและ จนท. 40คน*4วัน*๑มื้อ* 
250บาท 
2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับส าหรับวิทยากรและ จนท. 
40 คน*4วัน*2มื้อ*50 บาท 
3.อาหารเย็น ส าหรับ จนท.และวิทยากร 40 คน*3วัน*๑มื้อ*
300 บาท (วนัที ่13- 14 กันยายน 2557) 
4.อาหารเที่ยง ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 438 คน*2วัน*๑มื้อ*
250 บาท  
5.อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
438 คน*2วัน*2มื้อ*50 บาท 
6.อาหารเย็น ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 438 คน*1วัน*๑มื้อ*
300 บาท  
7.ค่าเช่าที่พัก จนท.และวิทยากร 3 วัน*15ห้อง*1200 บาท 
8.ค่าเช่าที่พักผู้เข้ารับการอบรม 2 คืน*110ห้อง*12๐๐ บาท 
9.ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน*600/ชม.*6 ชม./วัน*4วัน 
10.ค่าห้องประชุม วันละ 4000บาท*4วนั 
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54,000 
264,000 
28,800 
16,000 
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 กิจกรรมที่ 3 ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัด สพป.กระบี่ 
1 รุ่น (จ านวน 176 คนวิทยากร 20 คนเจ้าหน้าที่ 20 คน) 
1. อาหารเทีย่ง ส าหรบัวิทยากรและ จนท.40คน*2วนั*๑มื้อ* 250บาท 
2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับส าหรับวิทยากรและจนท. 40 
คน*2วัน*2มื้อ*50 บาท 
3.ค่าอาหารเย็นส าหรับวิทยากรและจนท. 40คน*2มื้อ*30บาท 
4.อาหารเทีย่ง ส าหรบัผู้เข้ารบัการอบรม 176 คน*2วัน*๑มื้อ*250 บาท  
5.อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
176คน*2วัน*2มื้อ*50 บาท 
6.ค่าอาหารเย็นส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 176 คน*300 บาท 
7.ค่าเช่าที่พัก จนท.และวิทยากร 2 วัน*15ห้อง*1200 บาท 
8.ค่าเช่าที่พักผู้เข้ารับการอบรม 1 วัน*86ห้อง*12๐๐ บาท 
9.ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน*600/ชม.*6 ชม./วัน*2วัน 
10.ค่าห้องประชุมวันละ 4,000บาท*2 วนั 
11.ค่าพาหนะวิทยากรและ จนท. 40คน*300บาท 

  
 

20,000 
8,000 

 
24,000 
88,000 
35,200 
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36,000 
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๘. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.ร้อยละ ครูผู้สอน  ที่เข้ารับการอบรมตลอด
หลักสูตร 
๒.ร้อยละของครูที่มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถน าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

สังเกต 
 

สังเกต 
แบบนิเทศติดตามประเมินผล 

 

แบบสังเกต 
 

แบบสังเกต 
แบบนิเทศติดตามประเมินผล 

 
 

๙. เงื่อนไขของการผ่านการอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รบัการพจิารณาวา่ผ่านการอบรมและไดร้ับวุฒิบัตรจะต้องผา่นเกณฑ์ดังนี้ 

             ๙.๑ มีเวลาเข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
             ๙.๒ มีส่วนร่วมในการอบรมและกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

               ๑๐.๑ ครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เห็นคุณค่าและประโยชน์ขอบคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
              

             ๑๐.๒ ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสทิธิผล 
  

ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 
5 ค่าเช่า สัญญาณอินเตอร์เน็ตจาก CAT  20,000  20,000 

6 ค่าวัสดุ   
-กระดาษ A4 จ านวน ๓๐ รีมๆละ 130 บาท 
-หมึก copy print 2 หลอดๆละ 3000 บาท 
-ค่าเกียรติบัตร 1,000 แผ่นๆ ละ 6 บาท 
-จัดจ้างท าแผน่ DVD สื่อ ป.3 250 แผ่นๆละ 70 บาท 
- DVD 50 แผ่นๆ ละ 10 บาท 
- ค่าวัสดุอื่น ๆ 

  
 
 
6,000 
17,500 

 
3,900 
6,000 
 
 
   500 
7,355 

41,255 

7 ประชุมสรปุผล 
-อาหารเที่ยง13คน*๒วัน*๑มื้อ*70บาท 
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 13 คน*๒วัน*๒มื้อ*๒๕ บาท 

   
1,820 
1,300 

3,120 

8 เอกสารรายงาน  - - - 

 รวมเงิน  (ถัวจ่ายทุกรายการ)    1,560,000 
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                       ชัชวาล  วิภวชาติ                        ปราโมทย์  เก่ียวพันธ ์
                   (นายชัชวาล  วภิวชาติ)         ( นายปราโมทย์  เก่ียวพันธ์ ) 
   ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ        ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                       ผู้เสนอโครงการ          รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีการศึกษากระบี่
                                                              ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสอบการบูรณาการใช้คอมพวิเตอร์พกพาแบบแทบ็เลต็เพือ่การเรียนการสอน 
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จงเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ดแล้วท าเคร่ืองหมายกากบาท( X ) ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. การจดัการศึกษาในอนาคตอนั มีบทบาทในการพฒันาศูนยค์วามรู้ จดัการศูนยค์วามรู้และประสบการณ์ 
และพฒันาความรู้และประสบการณ์เพื่อใหม้นุษยส์ามารถพฒันาทรัพยากรตนเองไดทุ้กท่ีทุกเวลาเป็น
การจดัการศึกษาแบบใด 
ก. เทคโนโลยภีควนัตภาพ 
ข. เทคโนโลยภีควนัตา 
ค. เทคโนโลยภีควนัตภาพบูรณาการ 
ง. เทคโนโลยสีานสนเทศเพื่อการศึกษา 

2. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นค าจ ากดัความคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อการเรียนการสอน 
ก. คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ รูปร่างเป็นแผน่บาง มีหนา้จอในตวัเคร่ืองและใชง้านโดยระบบสัมผสั 
ข. คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก รูปร่างเป็นแผน่บาง มีหนา้จอในตวัเคร่ืองและใชง้านโดยระบบสัมผสั 
ค. คอมพิวเตอร์ราคาถูก รูปร่างเป็นแผน่บาง มีหนา้จอในตวัเคร่ืองและใชง้านโดยระบบสัมผสั 
ง. คอมพิวเตอร์คุณภาพสูง รูปร่างเป็นแผน่บาง มีหนา้จอในตวัเคร่ืองและใชง้านโดยระบบสัมผสั 

3. คอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อการเรียนการสอนใชร้ะบบปฏิบติัการใดในการท างาน 
ก. ระบบปฏิบติัการ Windows 
ข. ระบบปฏิบติัการ Linux 
ค. ระบบปฏิบติัการ Android 
ง. ระบบปฏิบติัการ iOS 

4. ปรับเปล่ียน ทศันคติ และวธีิการสอนใหเ้หมาะสมกบัการใชค้อมพิวเตอร์พกพาแบบแทบ็เล็ต 
เพื่อการศึกษาถือเป็น บทบาทของบุคคลกลุ่มใดการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อการเรียนการสอน 
ก. นกัเรียน 
ข. ผูป้กครอง 
ค. ผูบ้ริหาร 
ง. ครู 

5. คอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อการเรียนการสอนใชก้ารเช่ือมต่อเขา้กบัระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดว้ย
ระบบใด 
ก.ระบบ Lan 
ข.ระบบ Wi-fi 
ค.ระบบ Digital 
ง.ระบบ Analog 

6. คุณสมบติัขั้นต ่าของ Tablet ในส่วนของ CPU คือขอ้ใด 
ก.  Dual Core ความเร็วไม่ต ่ากวา่ 1.5 GHz  
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 ข.  Pentium Dual Core ความเร็วไม่ต ่ากวา่ 1.5 GHz  
 ค.  Dual Core ความเร็วไม่ต ่ากวา่ 1.6 GHz  
 ง.  Pentium Dual Core ความเร็วไม่ต ่ากวา่ 1.6 GHz 

7. แทป็เล็ตเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนระดบัชั้นใดในปีงบประมาณ 2557 
ก. ป.1  
ข. ม.1  
ค. ป.1 และ ม.1  
ง. นกัเรียนทุกคน  

8. ความละเอียดของภาพใน Tablet ทั้งของครูและนกัเรียนคือขอ้ใด 
ก. ไม่นอ้ยกวา่ 1024 x 600 พิกเซล  
ข. ไม่นอ้ยกวา่ 800 x 600 พิกเซล  
ค. ไม่นอ้ยกวา่ 1024 x 768 พิกเซล  
ง. ไม่นอ้ยกวา่ 1080 x 720 พิกเซล  

9. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบั  Tablet  ปีงบประมาณ 2557 
ก. Tablet นกัเรียน ป.1 หน่วยบนัทึกขอ้มูลในเคร่ืองไม่นอ้ยกวา่ 8GB  
ข. Tablet นกัเรียน ป.1 ระบบปฏิบติัการท่ีออกแบบมาเฉพาะส าหรับแทบ็เล็ต คือ Android 4.0 ข้ึนไป  
 หรือ iOS 6 ข้ึนไป หรือ Windows RT หรือ Windows 8  
ค. Tablet ครู ตอ้งผา่นการทดสอบการตกกระแทก (Drop Test) 5 ดา้น ระยะความสูง 50 เซนติเมตร  
ง. Tablet นกัเรียน ม.1 มีช่องต่อสัญญาณ HDMI พร้อมสายเช่ือมต่อระหวา่งแทบ็เล็ตกบั TV  

10. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัเง่ือนไขการประกนัของ Tablet ปีงบประมาณ 2557 
ก.  1 ปี  
ข.  ภายใน 15 วนั ผูข้ายจะตอ้งเปล่ียนเคร่ืองใหม่/ซ่อม และส่งถึงมือผูใ้ชภ้ายใน 5 วนัท าการ  
ค.  มีหลกัสูตรการฝึกอบรมการใชบ้  ารุงรักษา การซ่อมแซมอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง  
ง.  แผนการบริหารจดัการ Tablet ท่ีหมดอายใุชง้านเป็นหนา้ท่ีร่วมของหน่วยงานตน้สังกดั 

และบริษทัท่ีไดรั้บประมูล 
11. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอน 

ก. ช่วยใหค้รูมีเวลาพกัมากข้ึน 
ข. ช่วยใหน้กัเรียนมีความสนใจในการเรียน 
ค. ช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดม้ากข้ึน โดยใชเ้วลานอ้ย 
ง. ช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดและการแกปั้ญหาในการเรียนรู้ 

12. ขอ้ใดเป็นการใชส่ื้อ ICT ในการจดัการเรียนการสอน 
ก. ใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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ข. ใหน้กัเรียนเรียนโดยใชชุ้ดการสอน 
ค. ใหน้กัเรียนคา้หาขอ้มูลจากเอกสารไฮเปอร์เทก็ซ์ 
ง. ใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

13. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. ครูสุดาใชส่ื้อ ICT ของคนอ่ืนโดยยมืมาใช ้
ข. ครูสุดาใชส่ื้อ ICT ของนกัเรียนท่ีตนสอนใหท้ า 
ค. ครูสุดาใชส่ื้อ ICT ท่ีซ้ือจากทอ้งตลาดมาใชก้บันกัเรียน 
ง. ครูสุดาใชส่ื้อ ICT ของคนอ่ืนโดยน ามาแกไ้ขช่ือเจา้ของผลงานเป็นช่ือตนเอง 

14. คอมพิวเตอร์พกพาแบบแทบ็เล็ตสามารถตอบสนองต่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ยกเวน้ขอ้ใด 
ก. ตาดู และหูฟังได ้
ข. ฝึกปฏิบติั ท ากิจกรรมได ้
ค. เขียน บนัทึก และสัมผสัไม่ได ้
ง. มีรูปร่างกะทดัรัด สะดวกต่อการพกพา แบตเตอร์ร่ีใชไ้ดน้าน 

15. “พิจารณาเลือกส่ือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบัวยั สติปัญญาของผูเ้รียน” สอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. ส ารวจส่ือการเรียนรู้ 
ข. วเิคราะห์เลือกส่ือ ICT 
ค. ศึกษาและวเิคราะห์เน้ือหา 
ง. เตรียมสภาพแวดลอ้มใหพ้ร้อมท่ีจะน าส่ือ ICT ไปใช ้

16. ขอ้ใดคือขั้นตอน การน าแทบ็เล็ตไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
ก. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
ข. ขั้นกิจกรรมระหวา่งเรียน 
ค. ขั้นสรุปบทเรียน 
ง. ถูกทุกขอ้ 

17. ขอ้ใดคือวธีิการน าส่ือแทบ็เล็ตไปใชก้บัแผนการจดัการเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง 
ก.น าแทบ็เล็ตไปใชก้บัแผนการจดัการเรียนทุกแผนการจดัการเรียนรู้ 
ข.น าแทบ็เล็ตไปใชทุ้กชัว่โมง 
ค.น าแทบ็เล็ตไปใชแ้ทนส่ือการสอนอ่ืนๆ ถาวร 
ง.น าแทบ็เล็ตไปใชอ้ยา่งเหมาะสม ไม่จ  าเป็นตอ้งใชทุ้กชัว่โมง  ทุกรายวชิา และควรมีส่ืออ่ืนๆ ร่วมดว้ย 
 

18. ขอ้ใดเป็นการเพิ่ม ส่ือแทบ็เล็ตในแผนการจดัการเรียนรู้ ไดถู้กตอ้ง 
ก. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
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ข. กระบวนการเรียนรู้ 
ค. ช้ินงานและภาระงาน 
ง.ถูกทุกขอ้ 

19. ขอ้ใดเป็นวธีิการเลือก ส่ือแท็บเล็ตไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนท่ีถูกตอ้ง 
ก. เลือกส่ือท่ีตรงกบัช่วงวยั 
ข.เลือกส่ือท่ีครูชอบ 
ค.เลือกส่ือท่ีตรงกบัเน้ือหาบทเรียน 
ง. ถูกทั้ง ก  และ  ค  

20. ขอ้ใดคือประโยชน์จากการใช ้แทบ็เล็ตในการจดักาเรียนการสอน 
ก.แทบ็เล็ตสามารถกระตุน้การเรียนรู้นกัเรียนได้ 
ข.แทบ็เล็ตสามารถน าไปใชใ้นการทบทวนบทเรียนได ้
ค.แทบ็เล็ตสามารถน าไปเล่นเกมพฒันาสมองได ้
ง ถูกทุกขอ้ 

 

********* ขอใหโ้ชคดีนะครับ ********* 
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ค าน า 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 
จัดขึ้นในเดือนกันยายน 2557 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ 
ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 3 และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) เห็นคุณค่าประโยชน์และความจ าเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเป็นเครื่องมือในการ
เรียนการสอน และ เพ่ือให้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 3 และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) มีความรู้เข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต สามารถน าไป
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานโดยสรุปประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการฯ ประกอบด้วย ความเป็นมาและเหตุผล วัตถุประสงค์ขอบเขตของโครงการ ขั้นตอนวิธีการ
ด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการ การประเมินโครงการ และข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ส าหรับผู้ที่เก่ียวข้องทุกส่วน ในการน าไปปรับปรุง
และพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชกาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 

      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
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