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  หน้ำ 
ตำรำงที่ 4.60 ด้ำนกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 140 
ตำรำงที่ 4.61 ด้ำนบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนด้วย iPad 141 
ตำรำงที่ 4.62 ด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ (กิจกรรมกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของครู) 141 
ตำรำงที่ 4.63 ด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ (กิจกรรมน ำเสนอผลงำน/สร้ำงชิ้นงำน ของนักเรียน) 142 
ตำรำงที่ 4.64 ปัจจัยสนับสนุนควำมส ำเร็จด้ำนกำรได้รับกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดควำมส ำเร็จ 143 
ตำรำงที่ 4.65 ปัญหำหรืออุปสรรคท่ีพบในกำรใช้งำนเครื่อง iPad 143 
ตำรำงที่ 4.66 จ ำนวนผู้บริหำรแยกตำมเพศ 144 
ตำรำงที่ 4.67 จ ำนวนผู้บริหำรแยกตำมอำยุ 145 
ตำรำงที่ 4.68 จ ำนวนผู้บริหำรแยกตำมต ำแหน่ง 145 
ตำรำงที่ 4.69 จ ำนวนผู้บริหำรแยกตำมระดับกำรศึกษำสูงสุด 146 
ตำรำงที่ 4.70 ผลกำรกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรของผู้บริหำรโรงเรียน 147 
ตำรำงที่ 4.71 จ ำนวนผู้ปกครองแยกตำมชั้นเรียน 148 
ตำรำงที่ 4.72 จ ำนวนผู้ปกครองแยกตำมเพศ 149 
ตำรำงที่ 4.73 จ ำนวนผู้ปกครองแยกตำมอำยุ 149 
ตำรำงที ่4.74 จ ำนวนผู้ปกครองแยกตำมอำชีพ 150 
ตำรำงที่ 4.75 จ ำนวนผู้ปกครองแยกตำมระดับกำรศึกษำสูงสุด 151 
ตำรำงที่ 4.76 กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 152 
ตำรำงที่ 4.77 ผลกระทบด้ำนสังคม 152 
ตำรำงที่ 4.78 ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ 153 
ตำรำงที่ 4.79 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินทักษะกำรใช้ห้องเรียน iPad Classroom แยกตำมเพศ 154 
ตำรำงที่ 4.80 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินทักษะกำรใช้ห้องเรียน iPad Classroom แยกตำมวุฒิ

กำรศึกษำ 
155 

ตำรำงที่ 4.81 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินทักษะกำรใช้ห้องเรียน iPad Classroom แยกตำมระดับชั้น
เข้ำร่วมโครงกำร 

155 

ตำรำงที่ 4.82 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินทักษะกำรใช้ห้องเรียน iPad Classroom แยกตำมบทบำทใน
โครงกำรของท่ำน 

156 

ตำรำงที่ 4.83 ผลกำรประเมินตนเองของบุคลำกรในโครงกำรด้ำนควำมรู้และทักษะด้ำนไอซีทีหลังจบ
โครงกำร 

157 

ตำรำงที่ 4.84 ผลกำรกำรประเมินนักเรียนในโครงกำรด้ำนควำมรู้และทักษะด้ำนไอซีทีหลังจบ
โครงกำร 

158 

ตำรำงที่ 4.85 กำรประเมินผลกำรทดลองใช้ต้นแบบหลักสูตรกับโรงเรียนน ำร่องหลังจบโครงกำร 159 
ตำรำงที่ 4.86 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตำมเพศ 160 
ตำรำงที่ 4.87 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 161 
ตำรำงที่ 4.88 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตำมระดับชั้นเข้ำร่วมโครงกำร 161 
ตำรำงที่ 4.89 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตำมบทบำทในโครงกำร 162 
ตำรำงที่ 4.90 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 163 
ตำรำงที่ 4.91 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 164 
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  หน้ำ 
แผนภูมิที่ 4.1 แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยด้ำนอุดมกำรณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหำร 

และครูผู้ประสำนงำน 
94 

แผนภูมิที่ 4.2 แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยด้ำนควำมพร้อมและทัศนคติของผู้ทรงคุณวุฒิ 96 
แผนภูมิที่ 4.3 แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยดำ้นควำมพร้อมและทัศนคติของครูผู้สอน 99 
แผนภูมิที่ 4.4 แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยด้ำนควำมพร้อมและควำมสนใจของนักเรียนในกำรใช้ 

iPad ในภำพรวม 
100 

แผนภูมิที่ 4.5 เปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมพร้อมและควำมสนใจของนักเรียนในกำรใช้ iPad 
จ ำแนกตำมภำค 

101 

แผนภูมิที่ 4.6 แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยกำรประเมินควำมพร้อมและควำมสนใจของนักเรียน 102 
แผนภูมิที่ 4.7 แสดงจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม นักเรียน/ระดับชั้น/เพศ ครู/วิชำที่สอน 

ผู้ปกครอง/ระดันชั้นของนักเรียน ผู้ดูแลระบบ และผู้บริหำรโรงเรียน 
115 

แผนภูมิที่ 4.8 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของนักเรียน 116 
แผนภูมิที่ 4.9 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของนักเรียนแยกตำมเพศ 116 
แผนภูมิที่ 4.10 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของนักเรียนแยกตำมระดับชั้น - เพศ 117 
แผนภูมิที่ 4.11 แสดงผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ป.4 หรือ ป.5 และ ระดับชั้น ม.1 หรือ ม.2 129 
แผนภูมิที่ 4.12 แสดงผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับประถมศึกษำชั้น ป.4 หรือ ป.5  130 
แผนภูมิที่ 4.13 แสดงผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำชั้น ม.1 หรือ ม.2 131 
แผนภูมิที่ 4.14 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนแยกตำมเพศ 132 
แผนภูมิที่ 4.15 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนแยกตำมอำยุ 133 
แผนภูมิที่ 4.16 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนแยกตำมต ำแหน่ง 133 
แผนภูมิที่ 4.17 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนแยกตำมระดับชั้นที่สอน 134 
แผนภูมิที่ 4.18 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนแยกตำมสำระกำรเรียนรู้ที่สอน 135 
แผนภูมิที่ 4.19 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้บริหำรแยกตำมเพศ 144 
แผนภูมิที่ 4.20 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้บริหำรแยกตำมอำยุ 144 
แผนภูมิที่ 4.21 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้บริหำรแยกตำมต ำแหน่ง 145 
แผนภูมิที่ 4.22 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้บริหำรแยกตำมระดับกำรศึกษำสูงสุด 146 
แผนภูมิที่ 4.23 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ปกครองแยกตำมชั้นเรียน 148 
แผนภูมิที่ 4.24 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ปกครองแยกตำมเพศ 148 
แผนภูมิที่ 4.25 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ปกครองแยกตำมอำยุ 149 
แผนภูมิที่ 4.26 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ปกครองแยกตำมอำชีพ 150 
แผนภูมิที่ 4.27 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ปกครองแยกตำมระดับกำรศึกษำสูงสุด 151 
แผนภูมิที่ 4.28 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินทักษะกำรใช้ห้องเรียน iPad Classroom แยกตำมเพศ 154 
แผนภูมิที่ 4.29 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินทักษะกำรใช้ห้องเรียน iPad Classroom แยกตำมวุฒิ

กำรศึกษำ 
154 
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  หน้ำ 
แผนภูมิที่ 4.30 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินทักษะกำรใช้ห้องเรียน iPad Classroom แยกตำมระดับชั้น

เข้ำร่วมโครงกำร 
155 

แผนภูมิที่ 4.31 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินทักษะกำรใช้ห้องเรียน iPad Classroom แยกตำมบทบำท
ในโครงกำรของท่ำน 

156 

แผนภูมิที่ 4.32 ผลกำรประเมินตนเองของบุคลำกรในโครงกำรด้ำนควำมรู้และทักษะด้ำนไอซีทีหลัง
จบโครงกำร 

157 

แผนภูมิที่ 4.33 ผลกำรกำรประเมินนักเรียนในโครงกำรด้ำนควำมรู้และทักษะด้ำนไอซีทีหลังจบ
โครงกำร 

158 

แผนภูมิที่ 4.34 กำรประเมินผลกำรทดลองใช้ต้นแบบหลักสูตรกับโรงเรียนน ำร่องหลังจบโครงกำร 159 
แผนภูมิที่ 4.35 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตำมเพศ 160 
แผนภูมิที่ 4.36 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 160 
แผนภูมิที่ 4.37 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตำมระดับชั้นเข้ำร่วมโครงกำร 161 
แผนภูมิที่ 4.38 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตำมบทบำทในโครงกำร 162 
แผนภูมิที่ 4.39 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 163 
แผนภูมิที่ 4.40 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 164 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ในครั้งนี้ เป็นกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบ
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 และสร้ำงห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad Classroom) เพ่ือกำรเรียนกำรสอนใน
โรงเรียนที่มีบริบทแตกต่ำงกัน  โดยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรต้นแบบ และใช้ห้องเรียน iPad 
Classroom มำประยุกต์บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำยในโรงเรียนน ำร่อง  
โดยมุ่งเน้นกำรเตรียมควำมพร้อมของโรงเรียน ผู้บริหำร ครู และ นักเรียน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้สำมำรถน ำ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ และเพ่ิมคุณค่ำให้เกิดขึ้นจำกกำรใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยมีควำมมุ่งหมำยเพ่ือศึกษำ 
สถำนภำพ ปัญหำ อุปสรรค และกระบวนกำร 

ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหำร ครูผู้สอน ผู้ดูแลระบบโรงเรียน ผู้เรียน และผู้ปกครอง
นักเรียน ของโรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรห้องเรียน iPad Classroom จ ำนวน 20 โรงเรียน โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) คัดเลือกจำกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีควำมพร้อมในระดับหนึ่ง
และได้สนใจสมัครเข้ำร่วมโครงกำร  โดยเลือกโรงเรียนจำก 4 ภำค ๆ ละ 5 โรงเรียน ได้แก่ 

1. โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม สพม. 36 (เชียงรำย) ภำคเหนือ 
2. โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม สพม. 6 (เชียงรำย) ภำคเหนือ 
3. โรงเรียนอนุบำลล ำปำง สพป. ล ำปำง เขต 1 ภำคเหนือ 
4. โรงเรียนแม่ก๋งวิทยำ  สพป. ล ำปำง เขต 1 ภำคเหนือ 
5. โรงเรียนอนุบำลงำว สพป. ล ำปำง เขต 1 ภำคเหนือ 
6. โรงเรียนกัลยำณวัตร สพม. 25 (ขอนแก่น) ภำคอีสำน 
7. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม สพม. 25 (ขอนแก่น) ภำคอีสำน 
8. โรงเรียนแวงน้อยศึกษำ สพม. 25 (ขอนแก่น) ภำคอีสำน 
9. โรงเรียนบ้ำนดอนทัพม้ำหันแวง สพป. มหำสำรคำม เขต 3 ภำคอีสำน 

10. โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 สพป. มหำสำรคำม เขต 3 ภำคอีสำน 
11. โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. 5 (สิงห์บุรี) ภำคกลำง 
12. โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร สพม. 5 (สิงห์บุรี) ภำคกลำง 
13. โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม สพม. 6 (สมุทรปรำกำร) ภำคกลำง 
14. โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นคนำยก เขต 1 ภำคกลำง 
15. โรงเรียนอนุบำลองครักษ์ สพป. นคนำยก เขต 1 ภำคกลำง 
16. โรงเรียนห้วยยอด สพม. 13 ตรัง ภำคใต้ 
17. โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. 13 ตรัง ภำคใต้ 
18. โรงเรียนอนุบำลสงขลำ สพป. สงขลำ เขต 1 ภำคใต้ 
19. โรงเรียนบ้ำนม่วงงำม สพป. สงขลำ เขต 1 ภำคใต้ 
20. โรงเรียนบ้ำนระโนด สพป. สงขลำ เขต 1 ภำคใต้ 
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ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 20 โรงเรียน จำก 10 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยมีศึกษำนิเทศก์เป็น           
ผู้ประสำนงำนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพโรงเรียนละหนึ่งห้องเรียน  และบันทึก
ข้อมูลในระบบออนไลน์  โดยจ ำแนกผู้ตอบแบบสอบถำมได้ ดังนี้ 

นักเรียน จ ำนวน 776 คน เรียนอยู่ชั้น ป.4 หรือ ป.5 จ ำนวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 40.59 และ
เรียนอยู่ชั้น ม.1 หรือ ม.2 จ ำนวน 461 คน คิดเป็นร้อยละ 59.41  

ผู้ดูแลระบบและครูผู้สอน จ ำนวน 98 คน ในระดับชั้น ป.4 หรือ ป.5 เป็นครูสอนคณิตศำสตร์ จ ำนวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 31.37  สอนวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 27.45  สอนภำษำอังกฤษ 
จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 25.49  และเป็นครูผู้ดูแลระบบ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.69  และ
ระดับชั้น ม.1 หรือ ม.2 เป็นครูสอนคณิตศำสตร์ จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.42  สอนวิทยำศำสตร์ 
จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81  สอนภำษำอังกฤษ จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 30.51 และเป็น     
ครูผู้ดูแลระบบ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25  (คุณครูบำงท่ำนสอนมำกกว่ำหนึ่งกลุ่มสำระ) 

ผู้บริหำรจ ำนวน 22 ท่ำน มีต ำแหน่งเป็นผู้อ ำนวยกำร จ ำนวน 21 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 95.45  และ
รองผู้อ ำนวยกำร จ ำนวน 1 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 4.55 

ผู้ปกครองนักเรียน จ ำนวน 588 คน เป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 หรือ ป.5 จ ำนวน 220 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.41 และเป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 หรือ ม.2 จ ำนวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.88 ได้ผลกำรศึกษำ  ดังนี้ 
 
ผลการศึกษาการใช้ iPad Classroom ของนักเรียน 

1) การใช้เครื่อง iPad 
1.1  นักเรียนมีทักษะด้ำนกำรใช้ iPad เฉลี่ยร้อยละ 95 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดยที่มีทักษะในทุก ๆ 

ด้ำนในระดับดีเยี่ยม   
1.2  นักเรียนใช้ iPad เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดยใช้

ในกำรน ำเสนอผลงำนมำกท่ีสุด  
1.3  นักเรียนรู้จัก Utility Application บนเครื่อง iPad เฉลี่ยร้อยละ 93 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
1.4  นักเรียนชั้นประถมศึกษำ ป.4 หรือ ป.5  รู้จัก Application กำรเรียนกำรสอนในโครงกำร 

น ำร่อง เฉลี่ยร้อยละ 94 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  และได้ใช้ในกำรเรียน เฉลี่ยร้อยละ 60 อยู่ในระดับปำนกลำง 
Application สำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์นักเรียนใช้มำกที่สุดคือ Numbers, Math table 

free และ Multiply Time  วิทยำศำสตร์นักเรียนใช้มำกที่สุดคือ Solar Walk และ Star Walk  ภำษำอังกฤษ 
นักเรียนใช้มำกที่สุดคือ ABC Music, Basic 1000 Words Lite และ Word Wizard  

1.5  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ ชั้น ม.1 หรือ ม.2 รู้จัก Application กำรเรียนกำรสอนในโครงกำร
น ำร่องเฉลี่ยร้อยละ 88 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  และได้ใช้ในกำรเรียน เฉลี่ยร้อยละ 40  อยู่ในระดับต่ ำกว่ำเกณฑ์  

Application สำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์นักเรียนใช้มำกที่สุดคือ Pizza fractions และ 
MathTappers: Multiples  วิทยำศำสตร์นักเรียนใช้มำกที่สุดคือ Solar Walk  ภำษำอังกฤษ นักเรียนใช้มำก
ที่สุดคือ Conversation English  

สรุปโดยรวมนักเรียนมีทักษะในกำรใช้ iPad สูงมำก ทั้งในกำรใช้งำนตัวเครื่อง iPad และ 
Utility Application ส่วน Application กำรเรียนกำรสอนในโครงกำรน ำร่องนั้น นักเรียนระดับประถมศึกษำ
ใช้มำกกว่ำนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ สำเหตุมำจำก Application กำรเรียนกำรสอนในมัธยมศึกษำมีเนื้อหำ
ควำมรู้ที่กว้ำงและลึกมำกกว่ำ 
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2) พฤติกรรมการเรียนรู้ 
2.1  นักเรียนมีพฤติกรรมในกำรใช้ iPad แสวงหำควำมรู้เฉลี่ยร้อยละ 87 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดย

ที่ใช้ในกำรศึกษำเพ่ิมเติมจำกแหล่งเรียนรู้ทำงอินเทอร์เน็ตมำกที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 100  รองลงมำคือใช้ใน
กำรศึกษำเพ่ิมเติมจำกแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน เฉลี่ยร้อยละ 97  ใช้ในกำรค้นคว้ำทำงอินเทอร์เน็ตเพ่ือ   
ท ำรำยงำน เฉลี่ยร้อยละ 95  และใช้ในกำรศึกษำเพ่ิมเติมนอกเวลำเรียนที่บ้ำนน้อยที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 57 

2.2  นักเรียนมีพฤติกรรมในกำรใช้ iPad พัฒนำกำรเรียนรู้เฉลี่ยที่ร้อยละ 94 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
โดยที่ใช้ในกำรน ำเสนอผลงำนหรือชิ้นงำนมำกที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 100  รองลงมำคือใช้ในกำรค้นหำสืบค้น
ข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต เฉลี่ยร้อยละ 99 ใช้ในกำรทบทวนหรือค้นคว้ำเพิ่มเติมด้วยตัวเอง เฉลี่ยร้อยละ 97 ใช้ใน
กำรค้นหำประมวลผลและสรุปเป็นองค์ควำมรู้ของตนเอง เฉลี่ยร้อยละ 93  ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
กับเพ่ือน เฉลี่ยร้อยละ 92  ใช้ในกำรท ำรำยงำนหรือโครงงำน  เฉลี่ยร้อยละ 91  และใช้ในกำรดำวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นกำรเรียนรู้น้อยที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 84 

2.2  นักเรียนมีเจตคติต่อกำรใช้ iPad อยู่ที่ร้อยละ 92 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยเห็นว่ำ iPad มี
ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนมำกที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 99  รองลงมำเห็นว่ำ iPad ใช้กระตุ้นให้เกิดควำมสนุก 
ในกำรเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ 98  เห็นว่ำ iPad ช่วยให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ดีกว่ำเดิม เฉลี่ยร้อยละ 97  เห็น
ว่ำ iPad ท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีขึ้น และใช้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนๆ เฉลี่ยร้อยละ 95   เห็น
ว่ำอยำกใช้เรียนกับทุกวิชำ เฉลี่ยร้อยละ 90 เห็นว่ำชอบแนะน ำกำรใช้งำนให้กับผู้อ่ืน เฉลี่ยร้อยละ 89  เห็นว่ำ
อยำกใช้ทั้งในและนอกเวลำเรียน เฉลี่ยร้อยละ 86 และอยำกเอำกลับไปใช้ที่บ้ำนน้อยที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 83   

สรุปโดยรวม นักเรียนมีพฤติกรรมและเจตคติที่ดีต่อกำรใช้ iPad เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำ
ควำมรู้และพัฒนำกำรเรียนรู้ และมีบำงส่วนใช้ในกำรศึกษำเพ่ิมเติมนอกเวลำเรียนที่บ้ำนด้วย 

3) สุขภาพ อารมณ์ และสังคม 
3.1  กำรใช้ iPad มีผลกระทบต่อสุขภำพ นิ้วมือ คอ ไหล่ ตำ ของนักเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด มี

ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 1.21 แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้แท็บเล็ตนั้นมีผลกระทบทำงด้ำนสุขภำพกับนักเรียนน้อยที่สุด 
3.2  กำรใช้ iPad มีผลกระทบด้ำนอำรมณ์ของนักเรียนอยู่ในระดับน้อยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.44 มี

เพียงข้อค ำถำมที่ถำมว่ำ เมื่อมีคนบอกให้หยุดพักขณะที่ก ำลังใช้แท็บเล็ต จะรู้สึกไม่พอใจ  มีผลกระทบ       
ด้ำนอำรมณ์ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 2.61 แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้แท็บเล็ตนั้นมีผลกระทบทำงด้ำนอำรมณ์
อยู่บ้ำงแต่อยู่ในระดับน้อย 

3.3  กำรใช้ iPad มีผลกระทบด้ำนสังคมของนักเรียนอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.46 กล่ำวคือ
นักเรียนชอบใช้แท็บเล็ตค้นหำ คนเดียวตำมล ำพัง มีค่ำเฉลี่ย 4.00   นักเรียนมีควำมต้องกำรเวลำในกำรเล่น 
แท็บเล็ตเพิ่มขึ้น มีค่ำเฉลี่ย 3.72  ผลกระทบอยู่ในระดับมำก  และถ้ำในขณะที่เล่นแท็บเล็ตอยู่ แล้วมีเพ่ือนมำ
ชวนไปเล่น นักเรียนจะเลือกไม่ไปกับเพ่ือน มีค่ำเฉลี่ย 3.07  และนักเรียนโดนตักเตือนเรื่องใช้แท็บเล็ตเกินเวลำ
เป็นประจ ำ มีค่ำเฉลี่ย 3.06 ผลกระทบในระดับปำนกลำง  แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้แท็บเล็ตนั้นมีผลกระทบ
ทำงด้ำนสังคมอยู่ในระดับมำก นักเรียนมีแนวโน้มติดกำรใช้แท็บเล็ตและแยกตัวจำกกลุ่มเพื่อนและสังคม 

4) ผลการเรียนของนักเรียน  
4.1  ผลกำรเรียนของนักเรียนประถมศึกษำ ชั้น ป.4 หรือ ป.5  

ผลกำรเรียนในวิชำคณิตศำสตร์มีค่ำเฉลี่ย 75 อยู่ในระดับดีมำก  
ผลกำรเรียนในวิชำวิทยำศำสตร์มีค่ำเฉลี่ย 75 อยู่ในระดับดีมำก  
ผลกำรเรียนในวิชำภำษำอังกฤษมีค่ำเฉลี่ย 73 อยู่ในระดับดี  
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4.2  ผลกำรเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษำชั้น ม.1 หรือ ม.2  
ผลกำรเรียนในวิชำคณิตศำสตร์มีค่ำเฉลี่ย 73 อยู่ในระดับดี  
ผลกำรเรียนในวิชำวิทยำศำสตร์มีค่ำเฉลี่ย 76 อยู่ในระดับดีมำก  
ผลกำรเรียนในวิชำภำษำอังกฤษมีค่ำเฉลี่ย 78 อยู่ในระดับดีมำก 

 
ผลการศึกษาการใช้ iPad Classroom ของครูผู้สอนและผู้ดูแลระบบโรงเรียน 

1) ทักษะการใช้ iPad Classroom ผู้ดูแลระบบโรงเรียน 
ผู้ดูแลระบบโรงเรียนมีทักษะกำรใช้ iPad เฉลี่ยร้อยละ 97 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีทักษะในทุก ๆ 

ด้ำนในระดับดีเยี่ยม   
2) ทักษะการใช้ Application & Utility Application 

2.1  ครูผู้สอนรู้จัก Utility Application บนเครื่อง iPad เฉลี่ยร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
และ Utility Application ที่ใช้มำกที่สุดได้แก่ Utility Safari, Keynote, Explain Everything, Pages, 
iBook และ iMovie  

2.2  ครูผู้สอนรู้จัก Application ในโครงกำรน ำร่องที่ใช้สอนคณิตศำสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 91 อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม Application ที่ใช้สอนมำกที่สุดได้แก่ Numbers, Multiply Time, Pizza fractions, 
MathTappers: Find Sum และ MathTappers: Multiples 

2.3  ครูผู้สอนรู้จัก Application ในโครงกำรน ำร่องที่ใช้สอนวิทยำศำสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 91 อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม  Application ที่ใช้สอนมำกที่สุดได้แก่ Focus on Plant, A Life Cycle App, Solar Walk, 
Star Walk และ Geo Walk 

2.4  ครูผู้สอนรู้จัก Application ในโครงกำรน ำร่องที่ใช้สอนภำษำอังกฤษ เฉลี่ยร้อยละ 90 อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม  Application ที่ใช้สอนมำกที่สุดได้แก่ Conversations in Daily Life 1, Conversation 
English, Conversations in daily life 2 และ English conversation for everyday usage 

สรุปโดยรวมครูผู้สอนรู้จักและใช้ทั้ง Utility Application และ Application กำรเรียน    
กำรสอน แต่มี Application กำรเรียนกำรสอนบำงเรื่องที่ครูผู้สอนไม่รู้จักและไม่ได้ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
สำเหตุเนื่องมำจำกควำมถนัดของครูผู้สอน 

3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
3.1  ครูผู้สอนใช้ iPad เป็นเครื่องมือในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ 96  อยู่ใน

ระดับดีเยี่ยม  โดยใช้ในกิจกรรมกำรเรียนรู้ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน ขั้นกำรน ำเสนอผลงำน/รำยงำน และขั้นสรุป 
มำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100 รองลงมำคือใช้ขั้นสอน เฉลี่ยร้อยละ 98 ใช้ขั้นกำรทบทวน เฉลี่ย  
ร้อยละ 96 และใช้ขั้นกำรประเมินผล เฉลี่ยร้อยละ 81 

3.2  ครูผู้สอนใช้ iPad เป็นเครื่องมือในกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน เฉลี่ยร้อยละ 91 อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม  โดยใช้บูรณำกำรภำยในสำระกำรเรียนรู้เดียวกัน ร้อยละ 95  ใช้บูรณำกำรต่ำงสำระกำรเรียนรู้ 
เฉลี่ยร้อยละ 86 

3.3  ครูผู้สอนใช้ iPad เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ 89 อยู่ ในระดับ    
ดีเยี่ยม  โดยใช้ในกิจกรรมกำรน ำเสนอผลงำนด้วย iPad เฉลี่ยร้อยละ 100  กำรสร้ำงชิ้นงำนด้วย iPad    
เฉลี่ยร้อยละ 98  กำรท ำงำนเป็นกลุ่มด้วย iPad ร้อยละ เฉลี่ย 93  กำรส่งงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ด้วย iPad เฉลี่ยร้อยละ 85  กำรส่งงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินทรำเน็ตด้วย iPad เฉลี่ยร้อยละ 69 
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3.4  นักเรียนใช้ iPad ในกิจกรรมกำรน ำเสนอผลงำน/สร้ำงชิ้นงำน เฉลี่ยร้อยละ 64 อยู่ในระดับ
ปำนกลำง  โดยใช้ในกำรน ำเสนอผลงำนหรือสร้ำงชิ้นงำนด้วย Keynote มำกที่สุด รองลงมำใช้ Safari, 
Explain Everything, Pages และ iMovie  

4) ปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จ 
4.1  ปัจจัยสนับสนุนมีค่ำเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.08 โดยมีประเด็นด้ำนกำรสนับสนุนและควำมช่วยเหลือ

ด้ำนเทคนิคจำกผู้ดูแลระบบโรงเรียน กำรสนับสนุนและควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคจำกเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ 
กำรฝึกอบรมจำกโครงกำรฯ ได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดควำมส ำเร็จอยู่ในระดับมำกที่สุด รองลงมำคือ
กำรนิเทศก์ ก ำกับ ติดตำม และกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร กำรตรวจเยี่ยม เสนอแนะจำกผู้แทน สพฐ.  
ศึกษำนิเทศก์ (สพป./สพม.) ภำพรวมด้ำนปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดควำมส ำเร็จอยู่ในระดับมำก 

4.2  ไม่พบปัญหำหรืออุปสรรค ในกำรใช้งำน iPad Classroom ร้อยละ 77  อยู่ในระดับดีมำกโดย
ปัญหำที่พบมำกที่สุด กำร Update App. โปรแกรม รองลงมำคือ ลืม Password เครื่อง iPad  หน่วยควำมจ ำ
เครื่อง iPad เต็ม   
 
ผลการศึกษาการบริหารจัดการ iPad Classroom ของผู้บริหารโรงเรียน 

กำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนโครงกำรฯ ของผู้บริหำร อยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31  
ประเด็นกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ และกำรให้กำรสนับสนุนโครงกำรฯ อยู่ในระดับมำกที่สุด คือ 

มีกำรตั้งคณะท ำงำน/วำงแผนจัดบุคลำกรเพ่ือรองรับโครงกำรฯ 
มีกำรปรับสภำพห้องเรียนให้เหมำะสมกับโครงกำรฯ ส่งมอบให้ด ำเนินกำร 
มีกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในห้องเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
มีกำรสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์อ่ืนๆเพิ่มเติมนอกเหนือจำกท่ีโครงกำรฯจัดให้ 
มีกำรก ำกับติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
มีกำรน ำวัตถปุระสงค์ของโครงกำรมำขยำยผลเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
มีส่วนร่วมในกำรนิเทศก์ภำยในเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
มีกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ือรองรับโครงกำรฯ 

และประเด็นกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ และกำรให้กำรสนับสนุนโครงกำรฯ อยู่ในระดับมำก คือ 
มีกำรได้รับควำมร่วมมือกันระหว่ำงบุคลำกรของแต่ละโรงเรียน 
มีกำรขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองของนักเรียน 
มีกำรขอควำมร่วมมือจำกชุมชน/กรรมกำรสถำนศึกษำ 

 
ผลการศึกษาผลกระทบต่อผู้ปกครอง 

1) การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนในกำรสนับสนุนส่งเสริมโครงกำรฯ เฉลี่ย ร้อยละ 88  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ไม่แน่ใจร้อยละ 10  ไม่สนับสนุนร้อยละ 2  โดยมีควำมคิดเห็นดังนี้ 
ถ้ำโรงเรียนมีโครงกำรขยำยห้องเรียน iPad จะสนับสนุน ร้อยละ 94 
ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรที่เกิดประโยชน์แก่นักเรียน ร้อยละ 94 
เสนอปัญหำที่เกิดข้ึนในกำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำร อย่ำงตรงประเด็น ร้อยละ 88 
สนับสนุนอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมโครงกำรห้องเรียน iPad ร้อยละ 85 
สนับสนุนงบประมำณเพ่ือให้โรงเรียนได้มีห้องเรียน iPad เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80  
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2) ผลกระทบด้านสังคม  
ผลกระทบด้ำนสังคมที่เกิดกับผู้ปกครอง คือ ผู้ปกครองเชื่อว่ำกำรที่นักเรียนได้ใช้ iPad ใน       

กำรเรียนรู้ จะเป็นโอกำสให้นักเรียนมีผลกำรเรียนดีขึ้น ร้อยละ 95  หลังจำกที่นักเรียนได้ใช้ iPad ที่โรงเรียน
แล้ว ผู้ปกครองต้องพูดคุยเรื่อง iPad ที่บ้ำน ร้อยละ 93 หลังจำกที่นักเรียนได้ใช้ iPad ที่โรงเรียนแล้ว
ผู้ปกครองต้องเรียนรู้กำรใช้ iPad ด้วย ร้อยละ 73  ช่องว่ำงของควำมรู้เกี่ยวกับ iPad ระหว่ำงผู้ปกครองกับ
นักเรียนมีมำกขึ้น ร้อยละ 56  ผู้ปกครองคิดว่ำนักเรียนจะน ำ iPad ไปใช้งำนในทำงที่ไม่เหมำะสม ร้อยละ 20  

3) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  
ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจที่เกิดกับผู้ปกครอง คือ หลังจำกที่นักเรียนได้ใช้ iPad ที่โรงเรียนแล้ว 

ผู้ปกครองต้องซื้อ iPad ให้บุตรหลำนไว้ใช้ที่บ้ำน ร้อยละ 17.56 ต้องซื้อ iPad ไว้ใช้ส่วนตัวร้อยละ 11.56 
พฤติกรรมด้ำนกำรเรียนรู้/แสวงหำควำมรู้ ดีขึ้นร้อยละ 84.35 เหมือนเดิมร้อยละ 15.48 แย่ลงร้อยละ 0.17 
ผู้ปกครองคิดว่ำจำกกำรท่ีบุตรหลำนของได้ใช้ iPad ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.89  ผู้ปกครองสำมำรถ
หำ iPad ให้นักเรียนใช้เอง โดยไม่ต้องรอ iPad จำกโรงเรียนร้อยละ 36.22  
 
ผลการประเมินการใช้ห้องเรียน iPad Classroom 

1) การประเมินตนเองด้านความรู้และทักษะด้านไอซีทีหลังจบโครงการ  
ผลกำรประเมินตนเองของบุคลำกรในโครงกำรด้ำนควำมรู้และทักษะไอซีทีหลังจบโครงกำร สรุปได้

ดังนี้ กำรเชื่อมต่อเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) และกำรเชื่อมต่อกำรแสดงผลจำกอุปกรณ์ไปยังเครื่องแสดงภำพ 
(AirPlay Mirror) อยู่ในระดับมำก  ควำมเชี่ยวชำญกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad)  กำรใช้     
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (MacBook Pro) อยู่ในระดับปำนกลำง  กำรใช้ระบบแม่ข่ำย อยู่ในระดับปำนกลำง  

2) การประเมินนักเรียนด้านความรู้และทักษะไอซีทีหลังจบโครงการ  
ผลกำรกำรประเมินนักเรียนในโครงกำรด้ำนควำมรู้และทักษะด้ำนไอซีทีหลังจบโครงกำร  สรุปได้

ดังนี้  ควำมเชี่ยวชำญกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad)  กำรเชื่อมต่อเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) อยู่ใน
ระดับมำก และกำรเชื่อมต่อกำรแสดงผลจำกอุปกรณ์ไปยังเครื่องแสดงภำพ (AirPlay Mirror) อยู่ในระดับมำก 
กำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (MacBook Pro) กำรใช้ระบบแม่ข่ำย อยู่ในระดับปำนกลำง  

3) ด้านการประเมินผลการทดลองใช้ต้นแบบหลักสูตรกับโรงเรียนน าร่องหลังจบโครงการ  
ผลกำรประเมินต้นแบบหลักสูตรกับโรงเรียนน ำร่อง สรุปได้ดังนี้  ควำมสอดคล้องด้ำนโครงสร้ำง

รำยวิชำของต้นแบบหลักสูตรกับสำระกำรเรียนรู้  ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แสดงกระบวนกำรจัด       
กำรเรียนรู้เป็นล ำดับขั้นตอน  ควำมสอดคล้องด้ำนจุดประสงค์ของกำรเรียนกำรสอนของต้นแบบหลักสูตรกับ
สำระกำรเรียนรู้  ควำมสอดคล้องของต้นแบบหลักสูตรกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  ควำมครอบคลุมด้ำนพุทธิพิสัย จิตพิจัย ทักษะพิสัย และกระบวนกำร 
ของต้นแบบหลักสูตรกับสำระกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับมำก 

แอพพลิเคชั่นกำรเรียนกำรสอนของโครงกำรน ำร่องเหมำะสมกับระดับวุฒิภำวะและพัฒนำกำรของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น   กำรบูรณำกำรแอพพลิเคชั่นกำรเรียนกำรสอนของโครงกำรน ำร่องต่ำงกลุ่มสำระ  
กำรเรียนรู้   ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สำมำรถเป็นต้นแบบให้ครูในกำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้     
กำร บูรณำกำรแอพพลิเคชั่นกำรเรียนกำรสอนของโครงกำรน ำร่องในกลุ่ มสำระกำรเรียนรู้เดียวกัน  ควำม
สอดคล้องของมำตรฐำนกำรเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่นในโครงกำรน ำร่อง อยู่ในระดับปำนกลำง  
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระดับโรงเรียน 
1)  ผลศึกษำแสดงว่ำ กำรใช้แท็บเล็ตและสื่อกำรเรียนกำรสอนมีประโยชน์ต่อพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 

โดยส่งผลให้เด็กมีควำมสุข อย่ำงไรก็ดีครูก็ต้องเน้นกำรใช้เนื้อหำ และวิธีกำรใช้ที่หลำกหลำย ปรับเปลี่ยน ใน 
แต่ละบทเรียนด้วย 

2)  โรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนท ำแผนกำรสอน แผนกำรเรียนรู้ รวมถึงกำรสร้ำงสื่อกำรเรียน
กำรสอน และควรมีกำรศึกษำเพ่ิมเติมว่ำ ครูและเด็กนักเรียนบำงคนที่มีควำมสำมำรถและควำมชอบ        
ด้ำนเทคโนโลยีสูง จะพัฒนำให้เกิดควำมรู้จักตนเองและสร้ำงผลงำนตำมควำมถนัดของตนเองได้อย่ำงไร 

3)  สื่อกำรเรียนรู้หรือแอพพลิเคชั่นกำรเรียนกำรสอนในโครงกำรน ำร่องฯ เป็นสื่อที่เป็นภำษำอังกฤษ
ครูจึงควรดึงเอำจุดเด่นของสื่อดังกล่ำวมำบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในบำงเรื่องเพ่ือให้นักเรียนท ำ     
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่ยำก 

4)  ครูที่มีประสบกำรณ์ในกำรสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ จะสำมำรถประยุกต์และบูรณำกำร 
กำรใช้ประโยชน์ของแท็บเล็ตได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้เป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรจัดสื่อกำรเรียนรู้และวิธีกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

5)  โรงเรียนควรก ำหนดแนวทำงหรือแนวปฏิบัติโดยท ำข้อตกลงร่วมกันที่ชัดเจนในกำรใช้แท็บเล็ต 
ส ำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้มีควำมเข้ำใจตรงกัน โดยเน้นกำรมีส่วนร่วม อำทิเช่น ตำรำงเวลำ     
กำรดูแลรักษำและควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย 

6)  โรงเรียนควรส่งเสริมกำรสร้ำงคุณลักษณะที่ดีแก่นักเรียนในกำรใช้แท็บเล็ตอย่ำงระมัดระวัง กำร
แบ่งเวลำ กำรช่วยเหลือกัน และส่งเสริมให้นักเรียนใช้แท็บเล็ตในกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือให้นักเรียนเกิด
ทักษะกำรใช้เครื่องจนสำมำรถค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเองได้อย่ำงเหมำะสม 

7)  โรงเรียนควรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรใช้แท็บเล็ต เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ  
กำรใช้งำนแทบ็เล็ต และสำมำรถดูแลและให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1)  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรด ำเนินกำรก ำกับติดตำมผลกำรใช้แท็บเล็ตในกำรเรียนรู้  ควรมี            

กำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือรับทรำบถึงสภำพปัจจุบัน/ปัญหำ  และให้กำรช่วยเหลือครูในกำรพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงทันท่วงที 

2)  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรพัฒนำครูผู้สอนด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้ในกำรบูรณำกำรแท็บเล็ตในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระต่ำงๆ 

3)  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรสร้ำงควำมเข้ำใจและพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรใช้แท็บเล็ตแก่บุคลำกรใน   
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรด้ำน ICT เพ่ือประโยชน์ในกำรช่วยเหลือครู
ในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ต 

4)  ศึกษำนิเทศก์ควรเพิ่มบทบำทในกำรช่วยครูผู้สอนลดควำมยุ่งยำกในกำรปรับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
และครูขำดควำมรู้ในกำรบูรณำกำรแท็บเล็ตเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระดับนโยบาย 
1)  ควรเร่งด ำเนินกำรจัดสรรแท็บเล็ตให้แก่ครูผู้สอนครบทุกกลุ่มสำระ เพ่ือให้ครูผู้สอนมีควำมมั่นใจ

และสำมำรถใช้แท็บเล็ตในกำรออกแบบและพัฒนำจัดกำรเรียนรู้โดยสำมำรถบูรณำกำรได้อย่ำงหลำกหลำยให้
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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2)  ควรมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำครู ผู้บริหำร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมกำรจัด  
กำรเรียนรู้ อำทิเช่น ศึกษำนิเทศก์ เกี่ยวกับวิธีกำรหรือรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อ เพ่ือให้
ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรน ำแท็บเล็ตไปประยุกต์ใช้ประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำง
หลำกหลำย มีคุณภำพ และสำมำรถพัฒนำนักเรียนอย่ำงแท้จริง 

3)  ควรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนและรองรับกำรใช้แท็บเล็ตใน
โรงเรียน  โดยเฉพำะกำรเข้ำถึงสัญญำณอินเทอร์เน็ต  รวมถึงกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมในกำรบ ำรุงรักษำ
เครื่องแท็บเล็ต  

4)  ครูผู้สอนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องฯ เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดีอยู่แล้ว  มี
ประสบกำรณ์ในกำรสอนและผ่ำนกำรอบรมกำรใช้แท็บเล็ตมำป็นอย่ำงดี  หำกได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมจำก
ผู้บริหำรจะท ำให้มีเจตคติที่ดีต่อกำรใช้แท็บเล็ตบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนแบบยั่งยืน 

5)  ควรมีนโยบำยให้ครูผู้สอน ผู้ดูแลระบบโรงเรียน ผู้บริหำรโรงเรียน ศึกษำนิเทศก์ ในแต่ละโรงเรียน
มีโอกำสฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน โดยควรด ำเนินกำรฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ดังนี้ 

 อบรมเรื่องเก่ียวกับ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  กำรออกแบบนวัตกรรมกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ใช้ไอซีทีเป็นฐำน  (ICT-based learning)  กำรประเมินผลกำรใช้นวัตกรรมและ     
กำรเขียนรำยงำนกำรประเมิน 

 พัฒนำระบบพ่ีเลี้ยงด้ำนกำรออกแบบนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐำน 
 สร้ำงเครือข่ำยครูมืออำชีพด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐำน 
 จัดประกวดผลงำนกำรออกแบบนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐำน 
 เผยแพร่นวัตกรรมกำรออกแบบกำรเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ต น ำเสนอ และเผยแพร่สู่สำธำรณะ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ที่มาของโครงการ 

จำกนโยบำยของคณะรัฐมนตรี ตำมที่ได้มีกำรแถลงต่อรัฐสภำเมื่อวันอังคำรที่ 23 สิงหำคม 2554 
รัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มด ำเนินกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่ม
ทดลองด ำเนินกำรในโรงเรียนน ำร่องส ำหรับระดับประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2555 ควบคู่กับกำรเร่ง
พัฒนำเนื้อหำที่เหมำะสมตำมหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดท ำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สำย
ตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำรในสถำนศึกษำท่ีก ำหนดโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

ปัจจุบันกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ของนักเรียน ครู และประชำชนทั่วไป ไม่ได้จ ำกัดอยู่แค่ เพียงข้อมูลใน
ต ำรำหรือในห้องสมุดเท่ำนั้น แต่สำมำรถค้นคว้ำหำควำมรู้ได้จำกสื่อต่ำง ๆ ที่อยู่ในโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต 
เนื่องจำกข้อมูลต่ำง ๆ ได้ถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกำรจัดเก็บ และกำรเผยแพร่เป็นลักษณะของดิจิตอลไฟล์ 
เพรำะเหตุผลที่ว่ำสำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้ปริมำณมำกกว่ำรูปแบบเดิมและยังสำมำรถเผยแพร่ไปสู่สำธำรณะชน
ได้รวดเร็ว และยังสำมำรถคงสภำพของข้อมูลได้ดีกว่ำเอกสำรในรูปแบบของหนังสือที่พิมพ์ออกมำ แต่กำรที่จะ
เข้ำถึงแหล่งข้อมูลต่ำงๆ เหล่ำนี้ได้นั้น ต้องมีเครือข่ำยที่ให้บริกำรที่ดี มีประสิทธิภำพ มีเสถียรภำพ และมี   
ควำมมัน่คงปลอดภัย  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้จัดเตรียมระบบเครือข่ำยแบบไร้สำยส ำหรับ
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือให้นักเรียน ครู และ เจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้เข้ำถึงคลังควำมรู้จำกอินเทอร์เน็ต รวมถึงได้รับควำมสะดวก
ในกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น และยังเป็นกำรตอบสนองนโยบำยกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรของ
รัฐบำลด้วย  โดยกำรติดตั้งอุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบไร้สำย (Wireless Access Point) ในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั่วประเทศ 

ดังนั้นกำรประยุกต์และบูรณำกำรคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำย
แบบไร้สำย  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในโรงเรียนยังไม่เป็นที่แพร่หลำย ซึ่งอำจเนื่องมำจำกรำคำอุปกรณ์ที่ค่อนข้ำงสูง 
และจ ำนวนซอฟต์แวร์ที่ เป็นเนื้อหำสำระยังมีกำรผลิตอยู่ในวงจ ำกัด   ดังนั้นควำมริเริ่มในเรื่องกำรน ำ       
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมำประยุกต์และบูรณำกำร เพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้
สำย  ให้แก่โรงเรียนตำมนโยบำยของรัฐ จึงนับเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่ง เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำง
เหมำะสมและเกิดควำมคุ้มประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียน จึงจ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำเพ่ือ
จัดท ำข้อเสนอแนวทำงของกำรน ำเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมำประยุกต์และบูรณำกำร เพ่ือกำรเรียน      
กำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย  โดยจัดท ำเป็นโครงกำรน ำร่องเพ่ือกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่
นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและเทคโนโลยี รวมถึงทรัพยำกรที่จ ำเป็น 

กำรน ำแท็บเล็ตมำประยุกต์และบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน โดยผ่ำนทำงระบบเทคโนโลยีและ 
กำรสื่อสำรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดกับกำรเรียนกำรสอนนั้น ควรจะได้มีกำรศึกษำในประเด็นส ำคัญที่ทุก
ฝ่ำยน่ำจะร่วมวิเครำะห์และพิจำรณำร่วมกันดังนี้  

1. ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่ใช้ แท็บเล็ตสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำง 
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2. ครูผู้สอนยังไม่มีควำมรู้เพียงพอต่อกำรใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในขณะที่
ผู้เรียนบำงคนมีควำมพร้อมที่จะเรียน  

3. ยังไม่มีกำรสร้ำงเนื้อหำบทเรียนและกิจกรรมที่ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน  
4. ด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ กำรแก้ปัญหำเรื่องอุปกรณ์และกำรใช้งำนจะมีหน่วยงำนใดเป็นผู้รับผิดชอบ  
5. ท ำไมต้องจ ำกัดไม่ให้ผู้เรียนเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ทำงอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงอิสระ 
สิ่งที่เป็นภำระของกระทรวงศึกษำธิกำร คร ูพ่อแม่และผู้ปกครอง คือท ำอย่ำงไรให้กำรศึกษำสอดคล้อง

กับยุคสมัย เพรำะยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งลูกศิษย์ของเรำ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถม 
มัธยม มหำวิทยำลัย และเด็กในอีก 1 ปี หรือ 10 ปีข้ำงหน้ำก็จะเปลี่ยนไปอีก โรงเรียนต้องจัดกำรศึกษำเพ่ือให้
เด็กเรียน ไม่ใช่เพื่อให้ครูสอน เพรำะฉะนั้นโรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมำะกับเด็ก โรงเรียนอำจต้องท ำให้
ครูเหมำะกับเด็กนักเรียน โดยต้องท ำให้รูปแบบกำรเรียนรู้เหมำะกับเด็กนักเรียน นี่คือสิ่งที่เป็นควำมท้ำทำย  
ต่อจำกนี้ไปครูต้องมีบทบำทเพ่ิมขึ้นนอกจำกเน้นกำรสอนเพียงอย่ำงเดียว ครูต้องท ำหน้ำที่สร้ำงแรงบันดำลใจ
ด้วย เพรำะเด็กสมัยนี้ไม่มีแรงบันดำลใจ ไม่รู้ว่ำจะมำโรงเรียนท ำไม พ่อแม่บอกให้มำก็มำ บำงทีก็หนีโรงเรียน 
ครูต้องมีทักษะ วิธีกำร กลวิธีกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียน 

ควำมท้ำทำยของกำรศึกษำในสมัยนี้ คือ กำรศึกษำส่งต่อได้น้อยกว่ำที่สังคมต้องกำร โรงเรียนท ำให้
เด็กได้รับทักษะน้อยกว่ำที่ควรจะเป็น และถ้ำเด็กได้รับทักษะน้อยเช่นนั้น เด็กจะไม่สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคม
ปัจจุบันได้ แม้แต่ครูเองจ ำนวนหนึ่ง ก็อำจไม่สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้ เพรำะขำดทักษะชีวิต 
กำรเรียนต้องให้ได้ไม่เฉพำะควำมรู้ แต่ต้องไปถึงทักษะ ทักษะเพ่ือกำรด ำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ โลกสมัยใหม่
เปลี่ยนแปลงเร็วมำก กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้ได้ทักษะที่จ ำเป็นแห่งทศวรรษท่ี 21 ต้องมีทักษะดังนี้ 

ทักษะกำรเรียนรู้และสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ (Learning and Innovation Skills) ได้แก่ 
• กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
• กำรแก้ปัญหำ 
• กำรติดต่อสื่อสำร  
• กำรร่วมมือกัน 

ทักษะสำรสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media, and Technology Skill) ได้แก่ 
• กำรรู้สำรสนเทศขั้นพ้ืนฐำน  
• กำรรู้สื่อข้ันพื้นฐำน  
• กำรรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขั้นพ้ืนฐำน  

ทักษะชีวิตและอำชีพ (Life and Career Skills) ได้แก่ 
• กำรยืดหยุ่นและปรับตัว 
• กำรริเริ่มและมีทิศทำงของตนเอง 
• กำรทักษะทำงสังคมและด้ำนวัฒนธรรม 
• กำรสร้ำงผลิตผลและตรวจสอบได้ 
• กำรเป็นผู้น ำและมีควำมรับผิดชอบ 

โรงเรียนในยุค 3.0 จัดกำรเรียนกำรสอนโดยกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรเรียนกำรสอนยุคใหม่ที่ใช้
เทคโนโลยีล่ำสุด บูรณำกำรเข้ำกับกำรเรียน กำรสอน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำที่สูงขึ้นและสำมำรถวัดผล
กำรศึกษำนักเรียนได้รำยบุคคล (Personalized Learning System) โดยใช้กรอบกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็น
แห่งทศวรรษ ที่ 21 ส ำหรับนักเรียนวันนี้  ซึ่งเป็นกรอบกำรพัฒนำกำรศึกษำและทักษะชีวิตที่ทุกประเทศให้
ควำมส ำคัญและรณรงค์ให้สถำบันกำรศึกษำของตนปรับใช้เพ่ือเตรียมพร้อมเยำวชนส ำหรับอนำคต แผนกำร
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เรียนกำรสอนของโรงเรียนในยุค 3.0 ที่จะเป็นกำรจุดประกำยควำมคิดพัฒนำซอฟต์แวร์ เพ่ือพัฒนำ
แอพพลิเคชั่น เพ่ือพัฒนำแผนกำรเรียนกำรสอนเฉพำะของโรงเรียน กำรศึกษำต่ำง ๆ ในอนำคตต้องมุ่งส่งเสริม 
และเกื้อหนุนกำรศึกษำโดยใช้นวัตกรรมที่เท่ำทันเหตุกำรณ์พลวัตรของเทคโนโลยีและสังคม  พร้อม ๆ กับ   
กำรเปิดโครงกำรบูรณำกำรกำรเรียน เพ่ือเป็นอีกแรงหนุนในกำรเตรียมพร้อมเข้ำสู่โรงเรียนในยุค 3.0 

เด็กไทย ไม่ใช่แค่เพียงส่งเสริมในด้ำนเชิงเทคโนโลยี แต่จ ำเป็นต้องมีหลักสูตรที่เหมำะสมกับ       
ควำมต้องกำรของโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่เชื่อมต่อโลกทั้งใบเข้ำด้วยกัน เพ่ือกำรเรียนรู้ง่ำย ๆ ด้วยปลำยนิ้ว 
รวมไปถึงเตรียมพร้อมเด็กให้ก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนเสรี (AEC) และหนึ่งในกิจกรรมเพ่ือบูรณำกำร
กำรศึกษำดังกล่ำว คือกำรประยุกต์ใช้เครื่องแท็บเล็ตมำใช้กับกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม ห้องเรียนแบบใหม่ ๆ ที่
ล่ำสุดในแวดวงกำรศึกษำระดับโลกก็ออกมำน ำเสนอแนวคิดกำรน ำแท็บเล็ตมำใช้กับกำรเรียน ซึ่งไม่ใช่แค่ในเชิง
เทคโนโลยีอย่ำงเดียว แต่เพ่ือก้ำวไปสู่กำรเรียนรู้เป็นหลัก และนักเรียนจ ำเป็นต้องมีหลักสูตรที่เหมำะสมกับ
ควำมต้องกำร ของโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่เชื่อมต่อโลกทั้งใบเข้ำด้วยกัน ที่จะช่วยให้กำรเรียนแนว 21st 
Century Skills เป็นจริง สำมำรถวัดผลได้ระดับรำยวิชำรำยบุคคล (Personalized Learning)  เพรำะเรื่องนี้
เห็นผลมำแล้ว  โดยเฉพำะห้องเรียนต่ำง ๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย หรือสิงคโปร์ ที่น ำ     
แท็บเล็ตไปใช้กับกำรเรียนกำรสอน พบว่ำท ำให้ห้องเรียนของเด็ก ๆ มีควำมสนุกสนำน เพรำะแท็บเล็ตเป็นทั้ง
หนังสือเรียน สมุดจดกำรบ้ำน ห้องดนตรี ห้องทดลองวิทยำศำสตร์ ห้องซำวด์แล็บ และเป็นกระดำนชนวน
วิเศษที่นอกจำกจะลดภำระกำรสอนของครูแล้ว แท็บเล็ตยังเชื่อมโยง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้อย่ำง
มหัศจรรย์ 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพที่ดีที่สุดส ำหรับครูไทย คือต้องแก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่และจัดโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ดีอย่ำงเพียงพอ และพัฒนำบุคลำกรในกำรใช้แท็บเล็ต  เพ่ือให้ครูเกิด  
ควำมคุ้นชิน และมีทักษะ ในกำรใช้แท็บเล็ตอย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งกระตุ้นให้ผู้ เรียนและผู้สอนมี        
ควำมกระตือรือรน้และมีเวลำเพียงพอที่จะได้ทดลองและสร้ำงนวัตกรรมกำรใช้งำนแท็บเล็ตของตนเอง เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และก้ำวไปสู่กำรศึกษำสำกลเป็นที่ยอมรับ
ของนำนำชำติ เพรำะกำรศึกษำของไทยยังต้องพัฒนำอีกมำกเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนำแล้ว  ที่ส ำคัญแท็บ
เล็ตจะแก้ปัญหำกำรเรียนให้เด็กไทยได้จริงหรือไม่ 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

กำรวิจัยโครงกำรนี้เป็นกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และสร้ำงห้องเรียนคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต เพื่อกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำยในโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่ำงกัน  โดยจะมี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรต้นแบบดังกล่ำว และใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตประยุกต์บูรณำกำรกับ  
กำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำยในโรงเรียนน ำร่อง  โดยมุ่งเน้นกำรเตรียมควำมพร้อมของ
โรงเรียน ผู้บริหำร ครู และ นักเรียน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้สำมำรถน ำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและเทคโนโลยี   
ที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ และเพ่ิมคุณค่ำให้เกิดขึ้นจำกกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และส่งเสริมศักยภำพ 
ด้ำนกำรเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยมีควำมมุ่งหมำยเพ่ือศึกษำ สถำนภำพ ปัญหำ อุปสรรค และกระบวนกำร
ด ำเนินงำน ในประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษำพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
ภำษำอังกฤษ  ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
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2. เพ่ือศึกษำสร้ำงห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำย
แบบไร้สำยให้เหมำะสมกับสภำพของโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่ำงกัน 

3. เพ่ือทดลองน ำร่องกำรใช้ต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
ภำษำอังกฤษ  ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ในห้องเรียนแท็บเล็ต 

4. เพ่ือติดตำม ประเมินผลกำรใช้ต้นแบบหลักสูตรจำกกำรใช้กับห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ที่มี
ต่อพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของครู นักเรียน และผลกระทบด้ำนต่ำง ๆ ที่มีต่อนักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และผู้ปกครอง รวมทั้งศึกษำสภำพแวดล้อมที่มีผลต่อกำรน ำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ทั้งในห้องเรียนและ
โรงเรียนที่มีบริบทท่ีแตกต่ำงกันด้ำนบุคลำกรที่เป็นครูผู้สอน 

5. เพ่ือหำแนวทำงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและไอซีทีที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย เพ่ือน ำเสนอแนวทำงที่เหมำะสมในกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตร   
กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ  ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
 
ค าถามของการศึกษาวิจัย 

จำกนโยบำยกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ของส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) กระทรวงศึกษำธิกำร  ได้มีค ำถำมถึงผลกระทบที่อำจจะ
เกิดขึ้นจำกกำรให้นักเรียนได้ใช้แท็บเล็ตในกำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำยดังกล่ำว   ข้อกังวลห่วงใยที่เกี่ยวกับ
ปัญหำพฤติกรรมและคุณภำพชีวิต ปัญหำด้ำนสุขภำพของนักเรียน พัฒนำกำรของนักเรียนและผลกระทบ   
ด้ำนอำรมณ์และสังคม  กำรให้นักเรียนได้มีโอกำสใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนจะมีผลต่อพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่ำงไร ที่ส ำคัญแท็บเล็ตจะแก้ปัญหำกำรเรียนให้เด็กไทยได้จริงหรือไม่ 

ค ำถำมในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
1. ทักษะกำรใช้แท็บเล็ต (iPad) ของนักเรียน เป็นอย่ำงไร 
2. พฤติกรรมของนักเรียนในกำรใช้แท็บเล็ต (iPad) เป็นอย่ำงไร 
3. ผลกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในกำรใช้แท็บเล็ต (iPad) เป็นอย่ำงไร 
4. ทักษะกำรใช้แท็บเล็ต (iPad) ของครูผู้สอน เป็นอย่ำงไร 
5. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนในกำรใช้แท็บเล็ต (iPad) เป็นอย่ำงไร 
6. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรน ำร่องฯ ของผู้บริหำรโรงเรียน เป็นอย่ำงไร 
7. ผลกระทบที่เกิดขั้นกับผู้ปกครองอันเนื่องมำจำกโครงกำรน ำร่องฯ เป็นอย่ำงไร 

 
สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) กระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน  
20 แห่ง จำก 4 ภูมิภำค ๆ ละ 5 โรงเรียน ๆ ละ 1 ห้องเรียน มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่ สพฐ. ก ำหนด ดังรำยชื่อ
โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่อง 
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ระยะเวลาของการด าเนินงาน 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนวิจัยครั้งนี้ ด ำเนินกำรเก็บข้อมูล ระหว่ำงวันที่  21 ตุลำคม 2556 ถึงวันที่  

15 พฤศจิกำยน 2556 
 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

ขอบเขตของกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูลจำกบุคลำกร สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) กระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 20 แห่ง จำก 4 ภูมิภำค ๆ ละ 5 
โรงเรียน ๆ ละ 1 ห้องเรียน ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่ สพฐ. ก ำหนด ให้เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำ
ต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตตำมหลักสูตรแกนกลำง ในกลุ่มสำระ    
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ  ในระดับชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
ในห้องเรียนแท็บเล็ต โดยท ำกำรส ำรวจ รวบรวม และศึกษำข้อมูลสภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยี 
ควำมพร้อมของบุคลำกร ติดตำม ประเมินผลกำรใช้ กิจกรรมกำรเรียนรู้/แผนกำรเรียนรู้ กำรใช้ต้นแบบ
หลักสูตรกับห้องเรียนแท็บเล็ต ผลที่มีต่อพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้บริหำร ผู้ดูแลระบบ  ครู นักเรียน และ
ผลกระทบด้ำนต่ำง ๆ ที่มีต่อนักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ปกครอง รวมทั้งศึกษำสภำพแวดล้อมที่
มีผลต่อกำรน ำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ทั้งในห้องเรียนและโรงเรียนที่มีบริบทที่แตกต่ำงกัน  

ขั้นกำรวำงแผน (Planning) 
กำรวำงแผนกำรวิจัยครั้งนี้ ที่ปรึกษำโครงกำรฯ ในฐำนะผู้วิจัย ก ำหนดกิจกรรมในขั้นกำรวำงแผนดังนี้ 
1. ส ำรวจควำมพร้อมของระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยี ได้แก่ ห้องเรียนแท็บเล็ต ระบบ

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำ ระบบควบคุมอุณหภูมิ  
2. ส ำรวจควำมพร้อมของบุคลำกรด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของผู้บริหำร ผู้ดูแลระบบ 

ครูผู้สอน และนักเรียน 
ขั้นกำรปฏิบัติกำร (Action) 
เมื่อได้วำงแผนกำรเป็นอย่ำงดีแล้ว ที่ปรึกษำโครงกำรฯ ในฐำนะผู้วิจัย จะท ำกำรสร้ำงเครื่องมือในกำร

วิจัย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมในขั้นกำรปฏิบัติกำร ดังต่อไปนี้ 
1. ติดตั้งห้องเรียนแท็บเล็ต ที่โรงเรียนน ำร่องในโครงกำร จ ำนวน 20 โรงเรียน 
2. พัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  โดยกำรคัดเลือกแอพพลิเคชั่นที่เป็นมำตรฐำน (คือสื่อกำรเรียนรู้
ดิจิตอลเป็นภำษำอังกฤษ ที่ออกแบบเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเฉพำะ 
โดยแต่ละเรื่องจะน ำเสนอแนวคิดหลัก ผู้สอนสำมำรถเลือกใช้แอพพลิเคชั่นผสมผสำนกับกำรจัดกำรเรียน   
กำรสอนแบบอ่ืน ๆ ได้อย่ำงหลำกหลำย) เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง
ที่เป็นมำตรฐำน  ส ำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน ใน 3 กลุ่มสำระ
วิชำคือ อังกฤษ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ เพ่ือให้ครูสำมำรถน ำไปประยุกต์และบูรณำกำร ในกำรเรียน
กำรสอน 

ขั้นกำรสังเกต (Observation) 
กำรสังเกตในที่นี้ คือกำรด ำเนินงำนกำรวิจัย หมำยถึงกำรสังเกตและสัมภำษณ์ผู้บริหำร ผู้ดูแลระบบ 

ครูผู้สอน และผู้เรียน ที่คณะผู้วิจัยได้ท ำกำรลงพ้ืนที่ติดตำมประเมินผล และกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำก
แบบสอบถำมที่ตอบโดยผู้บริหำร ผู้ดูแลระบบ ครูผู้สอน และผู้เรียน โดยมีกิจกรรมในขั้นกำรสังเกต ดังต่อไปนี้ 
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1. จัดกำรฝึกอบรม/สัมมนำ เพื่อพัฒนำบุคลำกรของโรงเรียนน ำร่อง ในระดับผู้บริหำรโรงเรียน ผู้ดูแล
ระบบ และผู้สอน เพ่ือให้เข้ำใจโครงสร้ำงลักษณะโดยรวมของกำรเรียนกำรสอนที่ใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ต กำรใช้
งำนแท็บเล็ตพื้นฐำน กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นท่ีมำกับระบบปฏิบัติกำรในแท็บเล็ต แนวทำงและแนะน ำ
กำรคัดเลือกแอพพลิเคชั่นและกำรน ำแอพพลิเคชั่นมำใช้งำนจริงในห้องเรียนตำมแบบโรงเรียนในยุค 3.0 และ
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. น ำเสนอตัวอย่ำง กิจกรรมกำรเรียนรู้/แผนกำรเรียนรู้ ในกำรประยุกต์และบูรณำกำรน ำแท็บเล็ต   
มำใช้ในกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 ส ำหรับครูผู้สอน เพ่ือให้ครูใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ขั้นกำรสะท้อนผล (Refection) 
กำรสะท้อนผล เป็นกำรสรุปและอภิปรำยผล เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้เรียนรู้และ

เข้ำใจสภำพกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ ตลอดจนควำมต้องกำร ปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ควำมคิดเห็นในประเด็นคุณภำพของสื่อจำกผู้ใช้โดยตรง เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรใช้สื่อ        
กำรเรียนรู้ผ่ำนระบบสำรสนเทศในโครงกำรต่อไป ประกอบด้วยกิจกรรมในขั้นกำรสะท้อนผล ดังต่อไปนี้ 

1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้บริหำร ครูผู้สอน ศึกษำนิเทศก์ของ สพป./สพม.  และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตำมประเมินผลและให้ค ำปรึกษำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่โรงเรียนน ำร่อง  

2. สรุปผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรและน ำเสนอแนวทำงที่เหมำะสมกับกำรน ำไปใช้ในห้องเรียน 
โดยจัดท ำเอกสำรในรูปแบบงำนวิจัยเพื่อเสนอผู้บริหำรหน่วยงำนและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
 
ข้อจ ากัดของการศึกษา 

กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรน ำร่องเพ่ือศึกษำผลกระทบ และจัดท ำบทสรุปที่ได้รับจำกบทเรียนของ
โรงเรียนน ำร่องเพ่ือจัดท ำแนวทำงและข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำแท็บเล็ตไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน โดยมี
ขอบเขตข้อจ ำกัดของกำรศึกษำดังนี้ 

1. กำรศึกษำครั้งนี้มิได้เป็นกำรประเมินผลของแท็บเล็ตที่มีต่อผลสัมฤทธ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 
2. โรงเรียนน ำร่องท่ีศึกษำทั้งหมด 20 แห่ง เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองและนอกเมืองใน 4 

ภูมิภำค ๆ ละ 5 โรงเรียน 
3. โรงเรียนน ำร่องท่ีสังกัด สพฐ. ได้มำจำกกำรคัดเลือกโรงเรียนที่มีควำมพร้อมและเป็นโรงเรียนที่

สนใจสมัครเข้ำร่วมโครงกำร 
4. ห้องเรียนน ำร่องแท็บเล็ตในแต่ละโรงเรียนเป็นห้องเรียนที่ผู้บริหำรและครูผู้สอนในแต่ละระดับได้

ร่วมกันพิจำรณำตำมควำมพร้อมของครูผู้สอนในกลุ่มสำระ 3 กลุ่มสำระ ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 

5. กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรทดลองน ำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนในภำคกำรศึกษำ
ที ่1/2556 ซึ่งมชี่วงเวลำกำรใช้งำนในห้องเรียน 1 ภำคเรียน 

6. สื่อกำรเรียนรู้คือแอพพลิเคชั่นซึ่งเป็นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นภำษำอังกฤษ ที่ออกแบบเพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเฉพำะ  

7. เนื่องจำกกำรศึกษำน ำร่องในครั้งนี้ เป็นลักษณะของกรณีศึกษำ มิใช่เป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง จึงมิได้
ก ำหนดและควบคุมจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้แท็บเล็ตในชั้นเรียน แต่ให้อิสระกับครูผู้สอนในกำรเลือกน ำ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้เสริมกิจกรรมในชั้นเรียนตำมควำมพร้อมและควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของ
กำรเรียนรู้ และมิให้กระทบกับแผนและโครงกำรสอนที่ได้ก ำหนดไว้ประจ ำภำคกำรศึกษำ 
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ค านิยามเชิงปฏิบัติการ 
ผู้บริหำรโรงเรียน  คือผู้บริหำรโรงเรียน ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งให ้     

กำรสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกำรประยุกต์และบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนด้วย
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

ผู้ทรงคุณวุฒิ คือผู้เชี่ยวชำญที่ท ำหน้ำที่คัดเลือกแอพพลิเคชั่นที่เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอนและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงที่เป็นมำตรฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และ           
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ใน 3 กลุ่มสำระวิชำคือ อังกฤษ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ 

ผู้ดูแลระบบ คือเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ใช้ในกำรประยุกต์และ 
บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 

ครูผู้สอน คือครูผู้สอนในกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ในระดับ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และมัธยมศึกษำปี 

ผู้เรียน คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่เรียนจำกห้องเรียน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตกับสื่อกำรเรียนรู้ ในกำรประยุกต์และบูรณำกำรกำรเรียนรู้ 

ผู้ปกครอง คือผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่เรียน
จำกห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตกับสื่อกำรเรียนรู้ ในกำรประยุกต์และบูรณำกำร 
กำรเรียนรู้ 

แอพพลิเคชั่น คือแอพพลิเคชั่นที่เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอนและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงที่
เป็นมำตรฐำน  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ใน 3 กลุ่มสำระวิชำคือ 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำอังกฤษ 

สื่อกำรเรียนรู้ คือแอพพลิเคชั่นที่เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอนและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงที่
เป็นมำตรฐำน  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ใน 3 กลุ่มสำระวิชำคือ 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำอังกฤษ 

แท็บเล็ต คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถใช้ในขณะเคลื่อนที่ได้  ใช้หน้ำจอสัมผัสในกำรท ำงำน 
ออกแบบให้สำมำรถท ำงำนได้ด้วยตัวมันเอง และมีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดเสมือนจริง  

ห้องเรียนแท็บเล็ต 
 

คือห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ใช้ในกำรประยุกต์และบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน
ผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย จ ำนวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 1 ระบบ  

 
ระเบียบวิธีศึกษาวิจัย 

กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยกำรสังเกตและสัมภำษณ์
ผู้บริหำร ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน ที่คณะผู้วิจัยได้ท ำกำรลงพ้ืนที่ติดตำมประเมินผล และกำรวิเครำะห์
ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมท่ีตอบโดยผู้บริหำร ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง 
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พื้นที่ท าการศึกษาวิจัย 
ภำคเหนือ       
โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม สพม. 36 (เชียงรำย) มัธยม ม.1 
โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม สพม. 36 (เชียงรำย) มัธยม ม.1 
โรงเรียนอนุบำลล ำปำง สพป. ล ำปำง เขต 1 ประถม ป.4 
โรงเรียนแม่ก๋งวิทยำ สพป. ล ำปำง เขต 1 ประถม ป.4 
โรงเรียนอนุบำลงำว สพป. ล ำปำง เขต 1 ประถม ป.4 
ภำคอีสำน   

 
  

โรงเรียนกัลยำณวัตร สพม. 25 (ขอนแก่น) มัธยม ม.1 
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม สพม. 25 (ขอนแก่น) มัธยม ม.1 
โรงเรียนแวงน้อยศึกษำ สพม. 25 (ขอนแก่น) มัธยม ม.1 
โรงเรียนบ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ สพป. มหำสำรคำม เขต 3 ประถม ป.4 
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 สพป. มหำสำรคำม เขต 3 ประถม ป.4 
ภำคกลำง   

 
  

โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. 5 (สิงห์บุรี) มัธยม ม.1 
โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร สพม. 5 (สิงห์บุรี) มัธยม ม.1 
โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม สพม. 6 (สมุทรปรำกำร) มัธยม ม.1 
โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนำยก เขต 1 ประถม ป.4 
โรงเรียนอนุบำลองครักษ์ สพป. นครนำยก เขต 1 ประถม ป.4 
ภำคใต้   

 
  

โรงเรียนห้วยยอด สพม. 13 ตรัง มัธยม ม.1 
โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ั สพม. 13 ตรัง มัธยม ม.1 
โรงเรียนอนุบำลสงขลำ สพป. สงขลำ เขต 1 ประถม ป.4 
โรงเรียนบ้ำนม่วงงำม สพป. สงขลำ เขต 1 ประถม ป.4 
โรงเรียนบ้ำนระโนด สพป. สงขลำ เขต 1 ประถม ป.4 

ประชากร 
ประชำกรในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหำร ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงเป็น

กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive sampling) ดังนี้ 
1. ผู้บริหำร โรงเรียนละ 1 ท่ำน จ ำนวน 20 โรงเรียน  
2. ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนละ 1 ท่ำน จ ำนวน 20 โรงเรียน  
3. ผู้สอน โรงเรียนละ 3 ท่ำน  จ ำนวน 20 โรงเรียน  
4. ผู้เรียน โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน จ ำนวน 20 โรงเรียน 
5. ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน จ ำนวน 20 โรงเรียน 
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ตัวแปร 
1. ตัวแปรต้น ได้แก่  ผู้สอน  ผู้เรียน  แอพพลิเคชั่นสื่อกำรเรียนรู้ และห้องเรียนแท็บเล็ต 
2. ตัวแปรตำม คือควำมพึงพอใจของต่อกำรเรียนกำรสอน ด้วยแอพพลิเคชั่นสื่อกำรเรียนรู้จำก

ห้องเรียนแท็บเล็ต 
3. ตัวแปรเกิน คือระดับสติปัญญำ 
4. ตัวแปรสอดแทรก แรงจูงใจ ควำมวิตกกังวล และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แอพพลิเคชั่น คือสื่อกำรเรียนรู้ดิจิตอลเป็นภำษำอังกฤษ ตำมหลักสูตรแกนกลำง ในกลุ่มสำระ      

กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ  ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
ห้องเรียนแท็บเล็ต คือห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตใช้ในกำรประยุกต์และบูรณำกำรกำรเรียน    

กำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย จ ำนวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 1 ชุด  แต่ละชุดประกอบด้วย 
1. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  จ ำนวนไม่เกิน 41 ชุด ส ำหรับครูและนักเรียน 
2. คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย  จ ำนวน 1 ชุด 
3. คอมพิวเตอร์แบบพกพำในกำรสร้ำงสื่อกำรสอน พร้อมโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับสร้ำงสื่อ  

กำรสอน  จ ำนวน 1 ชุด 
4. เครื่องพิมพ์ไร้สำย  จ ำนวน 1 ชุด 
5. เครื่องโปรเจคเตอร์  จ ำนวน 1 ชุด 
6. อุปกรณ์เชื่อมโยงออนไลน์  จ ำนวน 1 ชุด 
7. สถำนีเครือข่ำยไร้สำย  จ ำนวน 2 ชุด 
8. อุปกรณ์จัดเก็บแท็บเล็ตแบบเคลื่อนที่  จ ำนวน 1 ระบบ 

คู่มือกำรสอน  คือคู่มือกำรสอนของครู ซึ่งเป็นแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร ส ำหรับครูผู้สอน 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 ชุดกำรเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 
แผนจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร คู่มือกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร และ เอกสำรประกอบ   
กำรสอน 

เอกสำรต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 กลุ่มสำระ  
กำรเรียนรู้  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 

แบบสอบถำม 
1. แบบสอบถำม เพ่ือส ำรวจควำมพร้อมของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรก่อนและหลัง 
2. แบบสอบถำม ปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556  ประมวลผลแบบออนไลน์ ที่ 

http://school3.rmutp.ac.th/questionaire-1-56/ 
3. แบบสอบถำม ประเมินผลกำรเข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรหัวข้อต่ำงๆ 
4. แบบสอบถำม ประเมินผลด้ำนสุขภำพ 

กำรวิเครำะห์ผล  
1. ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรม SPSS ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล ประมวลผลแบบ

ออนไลน์ ที่ http://school3.rmutp.ac.th/questionaire-1-56/ 
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2. วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรแจกแจงควำมถี่และหำค่ำร้อยละ  
3. วิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ย ( x ) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ใน 

กำรแปลควำมหมำยของระดับคะแนนควำมพึงพอใจ  

รูปแบบการทดลองน าร่อง 
กำรศึกษำผลกำรใช้แท็บเล็ตในกำรเรียนรู้ของนักเรียนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551   ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ในครั้งนี้ คณะ         
ผู้ศึกษำวิจัยได้ก ำหนดแบบแผนกำรศึกษำผลกำรใช้แท็บเล็ตในกำรเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ดังนี้ 

1. โรงเรียนน ำร่อง 
โรงเรียนน ำร่อง 20 โรงเรียน โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ได้คัดเลือก
จำกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีควำมพร้อมในระดับหนึ่ง และได้สนใจสมัครเข้ำร่วมโครงกำร  โดย
เลือกโรงเรียนจำก 4 ภำค ๆ ละ 5 โรงเรียน  

2. ระดับชั้น 
กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ด ำเนินกำรกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 10 โรงเรียน 
และระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 10 โรงเรียน  โดยโรงเรียนน ำร่องเป็นผู้ด ำเนินกำร
คัดเลือกห้องเรียนน ำร่องในแต่ละระดับชั้น 

3. กลุ่มสำระและสื่อกำรเรียนรู้ 
กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ เน้นกำรใช้แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนรู้ใน 3 กลุ่มสำระ ได้แก่ 
1) คณิตศำสตร์  
2) วิทยำศำสตร์ 
3) ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)  

4. ระยะเวลำในกำรน ำแท็บเล็ตไปใช้ในห้องเรียน 
กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ด ำเนินกำรทดลองกับโรงเรียนน ำร่องในภำคกำรศึกษำที่ 1/2556  

5. รูปแบบกำรแจกแท็บเล็ตในโรงเรียนน ำร่อง 
1) เครื่องแท็บเล็ตเป็นเครื่องในโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำน

ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
2) ศึกษำนิเทศก์หรือเจ้ำหน้ำที่ด้ำน ICT ผู้ประสำนงำนจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำ / มัธยมศึกษำ ได้รับแท็บเล็ตคนละ 1 เครื่อง 
3) เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบโรงเรียนได้รับแท็บเล็ตคนละ 1 เครื่อง 
4) ครูผู้สอนในห้องเรียนน ำร่องได้รับแท็บเล็ต 1 เครื่อง ใน 3 กลุ่มสำระ 
5) นักเรียนได้รับแท็บเล็ตคนละ 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกำรศึกษำน ำร่องครั้งนี้  (ตำมจ ำนวนนักเรียนที่

มีอยู่จริง แต่ไม่เกิน 40 เครื่อง) 
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6) นักเรียนได้ใช้แท็บเล็ตส ำหรับกิจกรรมในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน และอนุญำตหรือ        
ไม่อนุญำตให้น ำเครื่องกลับบ้ำนขึ้นอยู่กับกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน 

 

6. สภำพแวดล้อมในห้องเรียนน ำร่อง 
1) หลักกำรพื้นฐำนตำมข้อตกลงเกี่ยวกับกำรน ำแท็บเล็ตไปใช้ในกำรน ำร่องครั้งนี้ 

(1) แท็บเล็ตเป็นเพียงตัวช่วย ไม่ได้มำแทนครู 
(2) แท็บเล็ตเป็นเพียงตัวเสริมประสบกำรณ์และใช้ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
(3) แท็บเล็ตเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ครูและนักเรียนเลือกใช้บำงเวลำในกำรเรียนกำรสอนขึ้น  

อยู่กับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ครูเป็นผู้ก ำหนด 
(4) กำรเรียนกำรสอนให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

2) ครูและนักเรียนสำมำรถเปิดใช้สื่อแอพพลิเคชั่นกำรเรียนรู้ที่บรรจุอยู่ในแท็บเล็ตเพื่อเสริม     
กำรเรียนรู้ได้ 

3) ครูและนักเรียนสำมำรถใช้แท็บเล็ตเพ่ือค้นคว้ำข้อมูลและท ำกิจกรรมแบบออนไลน์ได้โดยใช้
เครือข่ำยไร้สำยภำยในห้องเรียน 

4) ครูและนักเรียนจัดท ำข้อตกลงกำรใช้และดูแลแท็บเล็ต เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ และ        
ฝึกระเบียบและควำมรับผิดชอบ 

5) นักเรียนใช้และจัดเก็บแท็บเล็ตตำมท่ีครูก ำหนด แท็บเล็ตไม่ได้อยู่กับนักเรียนตลอดเวลำ 
6) อุปกรณ์ในห้องเรียน ประกอบด้วย 

(1) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  จ ำนวนไม่เกิน 41 ชุด ส ำหรับครูและนักเรียน 
(2) คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย  จ ำนวน 1 ชุด 
(3) คอมพิวเตอร์แบบพกพำในกำรสร้ำงสื่อกำรสอน พร้อมโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับ    

สร้ำงสื่อกำรสอน  จ ำนวน 1 ชุด 
(4) เครื่องพิมพ์ไร้สำย  จ ำนวน 1 ชุด 
(5) เครื่องโปรเจคเตอร์  จ ำนวน 1 ชุด 
(6) อุปกรณ์เชื่อมโยงออนไลน์  จ ำนวน 1 ชุด 
(7) สถำนีเครือข่ำยไร้สำย  จ ำนวน 2 ชุด 
(8) อุปกรณ์จัดเก็บแท็บเล็ตแบบเคลื่อนที่  จ ำนวน 1 ระบบ 
(9) ซองกันกระแทกส ำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  จ ำนวนไม่เกิน 41 ชุด ส ำหรับครูและ

นักเรียน 
7) มีผู้ช่วยด้ำนเทคนิคเพ่ือคอยช่วยเหลือครูและนักเรียนเกี่ยวกับกำรใช้แท็บเล็ตในกิจกรรม     

กำรเรียนกำรสอนและค ำปรึกษำแก่โรงเรียนน ำร่องเมื่อมีปัญหำ 
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รูปแบบของการศึกษา 
ในกำรทดลองน ำร่องครั้งนี้ได้ศึกษำข้อมูลทั้งเชิงคุณภำพและปริมำณ โดยกำรสังเกต สัมภำษณ์รวมถึง

กำรส ำรวจควำมคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจำกผู้บริหำร ครูผู้สอน นักเรียน ศึกษำนิเทศก์ และผู้ปกครอง 
ในประเด็นที่เก่ียวกับกำรน ำแท็บเล็ตและน ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ โดยออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 

ผู้บริหำรโรงเรียน 
1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 

ครูผู้สอนและส ำหรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน 
1) ด้ำนทักษะกำรใช้ iPad (ส ำหรับผู้ดูแลระบบเท่ำนั้น) 
2) ด้ำนทักษะกำรใช้ Application (ส ำหรับครูผู้สอนสำระ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ) 
3) ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ส ำหรับครูผู้สอนสำระ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

ภำษำอังกฤษ) 
4) ด้ำนปัจจัยสนับสนุนควำมส ำเร็จ (ส ำหรับผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนสำระ คณิตศำสตร์ 

วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ) 

นักเรียน 
1) ด้ำนกำรใช้เครื่อง iPad 

(1) ทักษะกำรใช้ iPad 
(2) กำรใช้ iPad เป็นเครื่องมือเรียนรู้ 
(3) กำรใช้ App. ในกำรเรียนรู้ 

2) ด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
(1) กำรแสวงหำควำมรู้ 
(2) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
(3) เจตคติต่อกำรใช้ iPad 

3) ด้ำนสุขภำพและสังคม 
(1) ผลกระทบต่อสุขภำพ 
(2) ผลกระทบอำรมณ์ 
(3) ผลกระทบต่อสังคม 

ผู้ปกครอง 
1) ด้ำนกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
2) ด้ำนผลกระทบด้ำนสังคม 
3) ด้ำนผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ 
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วิธีการศึกษา 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหำร ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน ผู้เรียน และ

ผู้ปกครองนักเรียน กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงเป็นกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive sampling) ดังนี้ 
1) ผู้บริหำร โรงเรียนละ 1 ท่ำน จ ำนวน 20 โรงเรียน  
2) ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนละ 1 ท่ำน จ ำนวน 20 โรงเรียน  
3) ผู้สอน โรงเรียนละ 3 ท่ำน  จ ำนวน 20 โรงเรียน  
4) ผู้เรียน โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน จ ำนวน 20 โรงเรียน 
5) ผู้ปกครอง จำกทุกภูมิภำคและทุกโรงเรียน จ ำนวน 500 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
1) ห้องเรียนแท็บเล็ต  

คือห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตใช้ในกำรประยุกต์และบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำง
ระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย จ ำนวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 1 ชุด  แต่ละชุดประกอบด้วย 

(1) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  จ ำนวนไม่เกิน 41 ชุด ส ำหรับครูและนักเรียน 
(2) คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย  จ ำนวน 1 ชุด 
(3) คอมพิวเตอร์แบบพกพำในกำรสร้ำงสื่อกำรสอน พร้อมโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับ

สร้ำงสื่อกำรสอน  จ ำนวน 1 ชุด 
(4) เครื่องพิมพ์ไร้สำย  จ ำนวน 1 ชุด 
(5) เครื่องโปรเจคเตอร์  จ ำนวน 1 ชุด 
(6) อุปกรณ์เชื่อมโยงออนไลน์  จ ำนวน 1 ชุด 
(7) สถำนีเครือข่ำยไร้สำย  จ ำนวน 2 ชุด 
(8) อุปกรณ์จัดเก็บแท็บเล็ตแบบเคลื่อนที่  จ ำนวน 1 ระบบ 

2) แอพพลิเคชั่น  
คือสื่อกำรเรียนรู้ดิจิตอล ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ  ใน

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
3) คู่มือกำรสอน   

คือคู่มือกำรสอนของครู ซึ่งเป็นแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร ส ำหรับครูผู้สอน 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 ชุดกำรเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 
แผนจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  คู่มือกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  และเอกสำรประกอบ 
กำรสอน เอกสำรต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 

4) แบบสอบถำม 
แบบสอบถำม เพ่ือส ำรวจควำมพร้อมของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
แบบสอบถำม ต้นภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 
แบบสอบถำม ปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 
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3. วิธีกำรเก็บข้อมูล 
 กำรสังเกตพฤติกรรม 
 กำรสัมภำษณ์ 
 กำรสนทนำกลุ่ม  
 กำรตอบแบบสอบถำมออนไลน์ 

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้ศึกษำวิจัยใช้โปรแกรม SPSS ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรแจกแจงควำมถี่และหำค่ำร้อยละ  
 วิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ย ( x ) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ใน     

กำรแปลควำมหมำยของระดับคะแนนควำมพึงพอใจ  

5. เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล 
 
ผลกำรเรียนรำยวิชำของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ใช้ระบบตัวเลขแสดงระดับผลกำรเรียน 8 ระดับ 

เกณฑ์กำรประเมิน ควำมหมำย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ดีเยี่ยม 80 – 100 

3.5 ดีมำก 75 – 79 
3 ดี 70 – 74 

2.5 ค่อนข้ำงดี 65 – 69 
2 ปำนกลำง 60 – 64 

1.5 พอใช้ 55 – 59 
1 ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ 50 – 54 
0 ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 0 – 49 

 
กำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ยสัดส่วนแบบอิงเกณฑ์ 8 ระดับ 

เกณฑ์กำรประเมิน ควำมหมำย ค่ำเฉลี่ยเป็นร้อยละ 
4 ดีเยี่ยม 80 – 100 

3.5 ดีมำก 75 – 79 
3 ดี 70 – 74 

2.5 ค่อนข้ำงดี 65 – 69 
2 ปำนกลำง 60 – 64 

1.5 พอใช้ 55 – 59 
1 ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ 50 – 54 
0 ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 0 – 49 
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กำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ยสัดส่วนแบบอิงเกณฑ์ 5 ระดับ 

เกณฑ์กำรประเมิน ควำมหมำย ค่ำเฉลี่ย 
5 มำกที่สุด 4.21 - 5.00 
4 มำก 3.41 - 4.20 
3 ปำนกลำง 2.61 - 3.40 
2 น้อย 1.81 - 2.60 
1 น้อยที่สุด 1.00 - 1.80 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงใน
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ระดับ  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ให้ครูใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรประยุกต์  และบูรณำกำร 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 

2. ไดแ้นวทำงกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน ครู ระดับประถมศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
เกี่ยวข้องกับกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 

3. ได้แนวทำงกำรจัดท ำห้องเรียนต้นแบบกำรบูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วย 
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย ส ำหรับระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
กำรศึกษำผลกำรใช้โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) กระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน  20 แห่ง จำก 4 ภูมิภำค ๆ ละ 5 
โรงเรียน ๆ ละ 1 ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ใน 3 กลุ่มสำระวิชำคือ 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำอังกฤษ ในครั้งนี้  คณะผู้วิจัยได้ค้นคว้ำและทบทวนเอกสำรและงำนวิจัย    
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรศึกษำผลกำรใช้แท็บเล็ตในกำรเรียนรู้ของนักเรียน  โดยได้สรุปเนื้อหำตำม
ประเด็นที่เก่ียวข้อง ใน 6 ประเด็น คือ 

1) นโยบำยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) เพ่ือกำรศึกษำไทย 
2) โครงกำรน ำร่องกำรประยุกต์และบูรณำกำรคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนในระดับ

ประถมศึกษำตำมแนวนโยบำยของรัฐบำล ระยะที่ 1 
3) โครงกำรติดตำมผลกำรใช้แท็บเล็ตในกำรเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ศนฐ. 
4) โรงเรียนยุคที่ 3.0 เพื่อศตวรรษท่ี 21 
5) กำรเรียนรู้จำกควำมท้ำทำย (Challenge based learning: CBL) 
6) ผลกระทบของกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศต่อสุขภำพ 
7) งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรกำรจัดหำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน  
8) สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
1. นโยบายคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) เพื่อการศึกษาไทย 

จำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ
คุณภำพของเด็กวัยเรียน ให้มีควำมรู้ทำงวิชำกำร ทักษะและสติปัญญำที่สำมำรถศึกษำหำควำมรู้และ ต่อยอด
องค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสำมำรถปรับตัวให้รู้เท่ำทันกับข่ำวสำรภำยใต้บริบทแห่งกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำไปสู่ระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป รัฐบำล
ภำยใต้กำรน ำของ นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำเมื่อ วันอังคำรที่ 23 
สิงหำคม 2554 โดยมีนโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มด ำเนินกำรในปีแรกข้อ 1.15 จัดหำเครื่องแท็บเล็ตพีซี (Tablet 
PC) ให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองด ำเนินกำรในโรงเรียนน ำร่องส ำหรับระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1            
ปีกำรศึกษำ พ.ศ.2555 ควบคู่กับกำรเร่งพัฒนำเนื้อหำที่เหมำะสม ตำมหลักสูตรบรรจุลงในแท็บเล็ตพีซี รวมทั้ง
จัดท ำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สำยตำมมำตรฐำน กำรให้บริกำรในสถำนศึกษำท่ีก ำหนด โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยนั้น 

ในกำรนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ  
กำรสื่อสำร รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ตลอดจนผู้บริหำรระดับนโยบำยของทุกหน่วยงำน ที่มี     
ส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมปรึกษำหำรือกันหลำยครั้ง เพ่ือน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และ
มอบหมำยภำรกิจทีแ่ต่ละภำคส่วนต้องเร่งด ำเนินกำร ให้แล้วเสร็จภำยในเงื่อนเวลำที่ก ำหนด รวมทั้งมอบหมำย
ให้กระทรวงศึกษำธิกำรท ำกำรวิจัยน ำร่อง (pilot project) เพ่ือทดลองควำมเป็นไปได้ก่อนที่จะขยำยผลสู่  
กำรปฏิบัติจริง กำรด ำเนินโครงกำรลักษณะดังกล่ำว เป็นกำรเตรียมกำรรองรับ ควำมเจริญก้ ำวหน้ำทำง     
ด้ำนเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่มีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่องและนับวันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับชีวิตควำมเป็นอยู่ของคน
ในสังคมมำกข้ึน ในขณะเดียวกันประเทศไทยเรำก ำลังจะก้ำวเข้ำสู่ควำมเป็นประชำคมอำเซียน เต็มรูปแบบในปี 
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2558 จึงนับได้ว่ำรัฐบำลได้ด ำเนินกำรในช่วงเวลำที่เหมำะสมซึ่งนับเป็นโครงกำรในระดับ flagship ของรัฐบำล 
จึงได้มอบหมำยให้กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสื่อสำร กระทรวงต่ำงประเทศ
และส ำนักนำยกรัฐมนตรี ร่วมกันรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 

โครงกำรแท็บเล็ตพีซีเพ่ือกำรศึกษำไทย (One Tablet Per Child) มิใช่เป็นเพียงเครื่องมือให้กับ
นักเรียนใช้เรียน แทนหนังสือเรียนเท่ำนั้น แต่ควำมเป็นจริงแล้วแท็บเล็ตพีซีนี้สำมำรถท ำอะไรได้อย่ำงมำกมำย 
ขึ้นอยู่กับครู ผู้บริหำรและผู้ปกครองจะน ำเครื่องมือนี้ไปใช้อย่ำงไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่ำงไรก็ตำม      
กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ เป็นกำรสร้ำงควำมตื่นตัวให้กับเด็ก  เยำวชนและ
ประชำชนทุกระดับ จึงนับได้ว่ำมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ในกำรกระตุ้นให้เกิดรูปแบบกำรเรียนรู้
ร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงเด็กเล็กกับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งยังอยู่ในวัยหนุ่มสำว ได้ศึกษำค้นคว้ำเรื่องรำวต่ำง ๆ 
ในโลกกว้ำงและยังสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงเด็กในเมืองกับเด็กในชนบท สร้ำงโอกำสและพัฒนำคุณภำพ 
ทำงกำรศึกษำโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำมำรถใช้ได้ในรูปแบบที่หลำกหลำย เหมำะสมกับวัยและ
พัฒนำกำรกำรเรียนรู้รำยบุคคล นอกจำกนั้น เหตุผลที่ให้เด็กระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตพีซีก่อน
เพรำะเป็นวัยที่สำมำรถเรียนรู้ได้เร็วตำมพัฒนำกำรทำงสมองที่เหมำะสม จะท ำให้เด็กเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
และสำมำรถสร้ำงสิ่งที่ดีให้กับตนเองและสังคมได้ในอนำคต 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกนโยบำยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) เพ่ือกำรศึกษำไทย 
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกคนได้รับสิทธิและโอกำสที่จะเข้ำถึงองค์ควำมรู้ผ่ำนวิธีกำรและ

สื่อเทคโนโลยีที่หลำกหลำย สนุกสนำน เพ่ือพัฒนำตนเองให้เป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
สำมำรถด ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นสุข 

2) นักเรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ที่พึงประสงค์น ำไปสู่ระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และเกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 คือ เป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีควำมรับผิดชอบ เกิดทักษะในกำรติดต่อ 
สื่อสำร สร้ำงสรรค์และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อันน ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของ 5 วิชำหลักท่ีสูงขึ้น 

3) โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (แท็บเล็ต) ที่มีประสิทธิภำพส ำหรับใช้ในกำรจัดกำรเรียน   
กำรสอนทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ 

4) โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (แท็บเล็ต) ที่มีประสิทธิภำพส ำหรับใช้ในกำรจัดกำรเรียน   
กำรสอนทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ รวมถึงมีบริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยที่เพียงพอสำมำรถรองรับ    
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (แท็บเล็ต) 

ท ำไมต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) 
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ่ง มีขนำดเล็กกว่ำ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พกพำง่ำย น้ ำหนักเบำ มีคีย์บอร์ดในตัว หน้ำจอเป็นระบบสัมผัส ปรับหมุนจอได้อัตโนมัติ 
แบตเตอรี่ใช้งำนได้นำนกว่ำคอมพิวเตอร์พกพำทั่วไป ระบบปฏิบัติกำรมีทั้งที่เป็น Android IOS และ 
Windows ระบบกำรเชื่อมต่อสัญญำณเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต มีทั้งที่เป็น Wi-Fi และ Wi-Fi + 3G ซอฟต์แวร์ที่
ใช้กับแท็บเล็ต จะเรียกว่ำ แอพพลิเคชั่น (Applications) (ไพฑูรย์ ศรีฟ้ำ, 2554) 

จำกคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตข้ำงต้น  รัฐบำลจึงเลือกที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
(Tablet) มำกกว่ำที่จะแจกคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และโน้ตบุ๊ค ประกอบกับเด็ก ๆ ในระดับประถมศึกษำ
โดยเฉพำะ ป.1 ไม่สะดวกในกำรใช้งำนผ่ำนแป้นพิมพ์ แต่ถ้ำเป็นกำรใช้งำนผ่ำนระบบ “ทัชสกรีน” หรือหน้ำจอ
สัมผัสเด็กจะสะดวกในกำรใช้งำนมำกกว่ำ นักเรียนทุกระดับชั้นสำมำรถใช้งำนได้ ที่ส ำคัญแท็บเล็ตมีน้ ำหนัก
เบำกว่ำคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เบำกว่ำเน็ตบุ๊ก และรำคำไม่สูง ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจึงเป็นทำงเลือก
ที่เหมำะสมส ำหรับเด็กในยุคปัจจุบัน 
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2. โครงการน าร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที ่1 

กำรศึกษำและติดตำมผลของกำรน ำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษำในครั้งนี้ เป็นโครงกำรทดลองน ำร่องเพ่ือศึกษำแนวทำงกำรประยุกต์และบูรณำกำรแท็บเล็ต
ในกำรเรียนกำรสอน และเพ่ือศึกษำผลกระทบทั้งบวกและลบ โดยอำศัยกำรศึกษำเชิงคุณภำพและปริมำณเพ่ือ
กำรเก็บข้อมูลโดยตรงจำกกำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรตรวจสุขภำพของนักเรียน รวมถึงกำรส ำรวจ      
ควำมคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะของครู ผู้ปกครอง ผู้บริหำรและกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้เชี่ยวชำญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำ และตัวแทนท้องถิ่น ในประเด็นที่เกี่ยวกับกำรน ำแท็บเล็ตและ
เทคโนโลยีมำใช้เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 

กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรทดลองน ำร่องในภำคกำรศึกษำที่ 2/2554 ก่อนที่รัฐบำลจะด ำเนินโครงกำร 
“One Tablet PC per Child” ซึ่งเป็นนโยบำยที่มุ่งเน้นให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ได้ใช้
คอมพิวเตอร์แบบพกพำในรูปแบบ 1 คนต่อ 1 เครื่อง ในปีกำรศึกษำ 2555 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(มศว) ท ำกำรศึกษำและติดตำมผลกำรใช้แท็บเล็ตในโรงเรียนน ำร่อง 5 แห่ง ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ได้คัดเลือกจำกโรงเรียนที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำร ในห้องเรียนน ำร่องนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ 1 และปีที่ 4 จ ำนวน 455 คนได้มีโอกำสใช้แท็บเล็ตในลักษณะ 1 คน ต่อ 1 เครื่องโดย     
ไม่อนุญำตให้น ำกลับบ้ำน ครูผู้สอนจ ำนวน 38 คนได้มีโอกำสน ำแท็บเล็ตไปใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนใน
ระยะเวลำประมำณ 6-7 สัปดำห์ โดยใช้เพ่ือเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน 5 กลุ่มสำระได้แก่ ภำษำไทย
ภำษำต่ำงประเทศ สังคม ศำสนำและวัฒนธรรม คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ 

ข้อสรุปที่ได้จำกกำรทดลองน ำร่องและติดตำมผลกำรใช้แท็บเล็ตในโรงเรียนมีดังนี้ 
1) ผลต่อนักเรียน 

 กำรเรียนรู้ในห้องเรียน 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 เรียนรู้ได้เร็วกว่ำ 
 นักเรียนมีควำมสุข ตื่นเต้น กระตือรือร้น สนใจเรียนมำกขึ้น 
 นักเรียนได้มีโอกำสพัฒนำทักษะและวินัยในเรื่องกำรดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ 

 กำรเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ไม่เปลี่ยนแปลง : กำรฝึกหัดและท ำกิจกรรมที่หลำกหลำยจนพบควำมถนัดของตนเอง 
 เปลี่ยนแปลง : ประสบกำรณ์เรื่องเทคโนโลยี กำรฝึกคิดหลำยวิธี สร้ำงสรรค ์สนใจใฝ่รู้ 

 กำรใช้แท็บเล็ตอย่ำงรู้เท่ำทัน 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกกว่ำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

ในด้ำนกำรจัดกำร สร้ำงสรรค ์ประเมิน บูรณำกำร 
 พฤติกรรมและคุณภำพชีวิต 

 ไม่พบปัญหำพฤติกรรม ไม่พบปัญหำติดเกมส์ ไม่พบปัญหำด้ำนคุณภำพชีวิต 
 สุขภำพตำ 

 นักเรียนมีอำกำรปวดตำ เคืองตำ แสบตำ น้ ำตำไหลเพิ่มขึ้น แต่สรุปไม่ได้ว่ำอำกำรดังกล่ำว
เกิดจำกกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (เนื่องจำกทั้งสองกลุ่มมีกำรใช้สำยตำระยะใกล้ไม่
แตกต่ำงกัน) 

 ค่ำสำยตำเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 
 สุขภำพและพัฒนำกำร 
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 อำกำรเจ็บป่วย   ไม่พบเพิ่มขึ้น 
 กำรท ำกิจกรรมยำมว่ำง  ไม่เปลี่ยนแปลง 
 กำรบริโภคอำหำรขยะ   ไม่เปลี่ยนแปลง 
 พัฒนำกำรด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก ไม่เปลี่ยนแปลง 
 สมำธิ     ไม่เปลี่ยนแปลง (ไม่พบผลกระทบเชิงลบ) 
 ชั่วโมงกำรนอน    ไม่เปลี่ยนแปลง (แต่ลดลงทั้ง 2 กลุ่ม) 
 ทบทวนบทเรียนค้นคว้ำเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน ในชั้นประถมศึกษำปี 1   

ไม่เปลี่ยนแปลง ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
2) ผลต่อครู 

 พฤติกรรมกำรสอน 
 ครูมีควำมตั้งใจ กระตือรือร้น 
 ครูสำมำรถใช้สื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยมำกขึ้นกว่ำเดิม 
 ครูมีภำระงำน กำรเตรียมกำรสอน กำรดูแลและควบคุมชั้นเรียนเพิ่มขึ้น 
 ครูต้องอำศัยควำมช่วยเหลือจำกผู้ช่วยด้ำนเทคนิคในระหว่ำงกำรสอนด้วยแท็บเล็ต 

 กำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 4 ด้ำน จำก 5 ด้ำน ได้แก่ 

1) จัดสิ่งแวดล้อมที่จูงใจและเสริมแรงให้เกิดกำรเรียนรู้ 
2) จัดกิจกรรมและสถำนกำรณ์ให้เด็กได้แสดงออกและคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
3) ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิดและท ำ 
4) ใช้แหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 

 พฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลง คือ กำรใช้สื่อกำรสอนเพ่ือกำรคิด กำรแก้ปัญหำและ       
กำรค้นพบ 

 ทัศนคติต่อแท็บเล็ต 
 ไม่ได้เป็นตัวแทนครู 
 เป็นสื่อทันสมัย ช่วยเปิดโลกแห่งกำรเรียนรู้ให้กว้ำงข้ึน 
 เป็นทำงเลือกใหม่ในกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเองท้ังส ำหรับครูและนักเรียน 
 ช่วยให้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ได้ง่ำยขึ้น 
 ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกประสบกำรณ์ด้ำนภำษำ 
 แม้จะเหนื่อยกับกำรเตรียมสอน แต่เวลำสอนจริงสำมำรถแบ่งเบำภำระของครูได้ 
 บำงครั้งนักเรียนสอนครูในเรื่องกำรใช้แอพพลิเคชั่น 

3) มุมมองจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 ผู้เชี่ยวชำญ 

 ไม่สำมำรถสอนเพ่ิมได้ในเรื่องของจริยธรรม 
 ปัญหำของสื่อบนโลกออนไลน์ซึ่งจะมำควบคู่กับกำรแจกแท็บเล็ต 
 ปัญหำในเรื่องควำมเหลื่อมล้ ำทำงดิจิทัล (digital divide) 
 เอ้ือประโยชน์ในกำรเข้ำถึงแหล่งค้นคว้ำ และกระตุ้นควำมสนใจของผู้เรียน 
 เครื่องมือส ำคัญในกำรเตรียมควำมพร้อมเด็กให้รู้เท่ำทันสังคม วัฒนธรรมที่มี 

ควำมหลำกหลำยบนโลกใบเดียวกัน และรองรับกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
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ข้อเสนอแนะจำกผู้เชี่ยวชำญ 
 แจกโดยกำรวำงแผนจัดกำรที่เหมำะสมและกำรเตรียมพร้อมของทุกฝ่ำย 
 ควรมีระบบและมำตรฐำนเพื่อดูแลควำมปลอดภัยและป้องกันปัญหำสื่อออนไลน์ 
 ควรมีแหล่งค้นคว้ำสื่อดิจิทัลที่กระตุ้นควำมสนใจในกำรศึกษำ 
 ควรให้มีกำรพัฒนำครูให้รู้เท่ำทันเทคโนโลยี 
 ควรเร่งเตรียมควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีพ้ืนฐำนเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำง 

สังคมเมือง-สังคมชนบท 
 ผู้บริหำรและครู 

 กำรให้นักเรียนได้เรียนรู้จำกสื่อในแบบรำยบุคคลพร้อมกันทั้งห้อง ท ำให้ยำกต่อกำรดูแล
และควบคุมเวลำ เนื่องจำกควำมแตกต่ำงของผู้เรียน 

 ปัญหำในเรื่องควำมไม่พร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ในภำคเรียนที่ 1
โดยเฉพำะในโรงเรียนนอกเขตชุมชนเมือง 

 สื่อและแหล่งเรียนรู้ควรมีเพิ่มมำกกว่ำนี้ และต้องดึงดูดควำมสนใจของผู้เรียน 
 แอพพลิเคชั่นที่ใช้เสริมกระบวนกำรเรียนและกำรคิดควรมีกำรพัฒนำเป็นภำษำไทย

ส ำหรับเด็กบำงกลุ่มที่ยังไม่มีควำมพร้อม 
ข้อเสนอแนะจำกผู้บริหำรและครู 
 “ผู้ช่วยด้ำนเทคนิค” ส ำคัญและจ ำเป็น ทั้งในขั้นกำรเตรียมและขณะสอน 
 ไม่ควรให้นักเรียนน ำแท็บเล็ตกลับบ้ำน 
 ควรมีกำรอบรมครูอย่ำงต่อเนื่อง 
 อุปกรณ์ไอซีทีที่จ ำเป็นส ำหรับกำรสอนได้แก่ คอมพิวเตอร์และจอโปรเจคเตอร์ โดยครู

เสนอ “One Tablet One Projector” หรือ กระดำนอัจฉริยะ (interactive 
whiteboard) ในห้องเรียน 

 เทคโนโลยีต้องมีควำมเสถียรและพร้อมใช้ ควรมีเครื่องแท็บเล็ตส ำรอง 
 ผู้ปกครองนักเรียน 

 ควำมรับผิดชอบในกรณีแท็บเล็ตช ำรุดเสียหำย 
 ควำมเอำใจใส่ดูแลของผู้ปกครองที่ไม่เท่ำเทียมกัน 
 ควำมไม่พร้อมของเทคโนโลยีและเครือข่ำยที่บ้ำนอำจท ำให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำ 

ข้อเสนอแนะจำกผู้ปกครอง 
 ต้องกำรกำรอบรมเพ่ือให้เรียนรู้และดูแลบุตรหลำนได้ 
 ไม่ควรให้น ำแท็บเล็ตกลับบ้ำน กังวลเรื่องปัญหำกำรดูแลและควำมปลอดภัย 
 ควรมีผู้ช่วยเทคนิคในห้องเรียนเพ่ือช่วยครูผู้สอน 
 ต้องมีควำมพร้อมเรื่องเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไร้สำยในระดับชุมชน (community WiFi) 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1. ควรมีกำรจัดท ำแผนแม่บทในกำรแจกแท็บเล็ต 

ควำมส ำคัญเบื้องต้นในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องแจกแท็บเล็ต แผนแม่บทจะต้องมีรำยละเอียด
อย่ำงน้อยเท่ำที่จ ำเป็น ซึ่งส่งผลถึงผู้เกี่ยวข้องในระดับต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูประจ ำชั้น และครูประจ ำกลุ่มสำระวิชำในกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอน 
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 นักเรียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเรียนรู้ 
 ผู้ปกครองเพ่ือช่วยดูแลให้ค ำแนะน ำแก่บุตรหลำนได้ 

2. ในกรณีที่จะแจกแท็บเล็ตกันอย่ำงกว้ำงขวำง ที่ไม่ใช่โครงกำรน ำร่อง 
 ต้องมีกำรพัฒนำเนื้อหำและกิจกรรมที่น ำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงครบถ้วน

ในทุกประเด็นของเนื้อหำสำระ 
 ต้องเน้นในเรื่องคุณภำพของสื่อและเนื้อหำสำระ เพ่ือช่วยให้นักเรียนเกิดควำมสนใจ และ

เกิดกำรเรียนรู้มำกข้ึนกว่ำกำรเรียนในหนังสือเล่ม 
3. ผู้ที่รับผิดชอบจะต้องจัดหำงบประมำณและวำงแผนจัดกำรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนเทคนิค

เพ่ือช่วยครูในทุก ๆ โรงเรียน 
4. ถ้ำมีงบประมำณจ ำกัดและจ ำเป็นต้องแจกเลือกในบำงระดับชั้น ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้น ำร่องใน 

2 ชั้น คือ ประถมศึกษำปีที่ 1 และปีที่ 4 จึงเสนอแนะว่ำควรแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 4 ก่อนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่1 

5. ถ้ำมีงบประมำณจ ำกัด ในเบื้องต้นไม่จ ำเป็นต้องแจกนักเรียนทุกคน จำกกำรศึกษำพบว่ำอำจใช้
แท็บเล็ตเพ่ือจัดกิจกรรมโดยให้เรียนหรือท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือ แบบหมุนเวียนกัน      
มำเรียน เปิดเป็นห้องเรียนแท็บเล็ต และจัดตำรำงเรียนให้ทุกคนได้มีโอกำสมำใช้แบบหมุนเวียน 
กำรด ำเนินกำรในรูปแบบนี้จะช่วยประหยัดงบประมำณได้เป็นจ ำนวนมำก  ท ำให้สำมำรถ
น ำไปใช้ในเรื่องที่จ ำเป็นและถือเป็นปัจจัยส ำคัญสู่ควำมส ำเร็จ ซึ่งได้แก่ กำรพัฒนำครูกำรจ้ำง
ผู้ช่วยด้ำนเทคนิค กำรพัฒนำสื่อและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
นอกจำกประหยัดงบประมำณแล้วยังเป็นกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำได้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 

 
3. โครงการติดตามผลการใช้แท็บเล็ตในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศนฐ. 

โครงกำรวิจัยติดตำมผลกำรใช้แท็บเล็ตในกำรเรียนรู้ของนักเรียนชั้น  ป.1 เพ่ือศึกษำผลที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนชั้น ป.1 จำกกำรใช้แท็บเล็ต ในด้ำน  

(1) ผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนจำกกำรใช้แท็บเล็ต  
(2) พฤติกรรมกำรใช้แท็บเล็ตของนักเรียน  
(3) ผลกระทบต่อสุขภำพและสังคมของนักเรียนจำกกำรใช้แท็บเล็ต  
(4) สภำพปัจจุบัน จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูโดยใช้แท็บเล็ตและกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรโรงเรียนเกี่ยวกับแท็บเล็ต  

ซึ่งเป็นกำรวิจัยติดตำมผลในระยะเริ่มต้นของกำรใช้แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนรู้   เพ่ือให้เห็นสภำพที่เกิดขึ้น     
อย่ำงแท้จริง และได้สำรสนเทศและควำมรู้ที่ถูกต้อง เพ่ือเตรียมให้กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้โดย
ใช้แท็บเล็ตของโรงเรียนต่ำง ๆ ทั่วประเทศ  

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรของคณะนักวิจัยแต่ละเขตพ้ืนที่  
1) ศนฐ. ขอควำมร่วมมือโดยมอบหมำยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัด

กำรศึกษำและคณะ ให้เป็นคณะนักวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลภำคสนำมในแต่ละโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย
ครั้งนี้ โดยก ำหนดศึกษำนิเทศก์ลงเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียนตำมสัดส่วนที่เหมำะสมกับจ ำนวนงำนที่ต้องเก็บ
ข้อมูล โดยท ำควำมเข้ำใจเครื่องมือกำรเก็บข้อมูล วิธีกำรเก็บข้อมูล กำรบันทึกข้อมูลภำคสนำม กำรสรุปและ
จัดส่งผลมำยัง สพฐ. รวมทั้งกำรแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบให้กับคณะนักวิจัยแต่ละคน  
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2) แจ้งให้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงทรำบล่วงหน้ำว่ำคณะนักวิจัยจะลงไปเก็บข้อมูล  แต่ไม่ต้องแจ้ง
ภำระงำนทีน่ักเรียนจะต้องปฏิบัติ ให้กับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทรำบ เพ่ือไม่ให้มีกำรซักซ้อมเตรียมตัว
นักเรียนล่วงหน้ำ และแจ้งให้โรงเรียนทรำบว่ำ เป็นกำรเก็บข้อมูลวิชำกำรเชิงคุณภำพ แปลผลเป็นภำพรวม จะ
ไม่แปลผลเป็นรำยโรงเรียน ขอให้ข้อมูลตำมสภำพจริง 

3) กำรเก็บข้อมูล ตรวจ และบันทึกเพ่ือส่งข้อมูล  
ก่อนกำรด ำเนินกำรขอให้คณะวิจัยฯ ของ สพป. ศึกษำข้อเสนอโครงกำรวิจัย อย่ำงละเอียด 

เครื่องมือในกำรวิจัยครั้งนี้ มี 4 ฉบับ ดังนี้  
ฉบับที่ 1 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล  
ฉบับที่ 2 แบบสัมภำษณ์ครู  
ฉบับที่ 3 แบบสัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียน  
ฉบับที่ 4 แบบบันทึกผลกำรนิเทศก์  
ให้เก็บข้อมูล ณ โรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำง โดยเก็บข้อมูลนักเรียน จ ำนวน 1 ห้องเรียน กรณีมีระดับชั้น 

ป.1 หลำยห้อง ให้นักวิจัยเลือกห้องเรียนโดยกำรสุ่มมำ 1 ห้อง เก็บข้อมูลนักเรียน ครูผู้สอนห้องเรียนนั้น ๆ 
และเก็บข้อมูลผู้บริหำรโรงเรียน โดยด ำเนินกำรเก็บข้อมูลตรวจและบันทึกเพ่ือส่งข้อมูลออนไลน์ตำมล ำดับดังนี้ 

3.1  เก็บข้อมูลนักเรียนตำมเครื่องมือ ฉบับที่ 1 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 
โดยกำรปฏิบัติจริงและกำรสัมภำษณ์ 
3.1.1) กำรปฏิบัติจริงของนักเรียน  

1) แบ่งคณะนักวิจัย สังเกตและเก็บข้อมูลนักเรียนกลุ่มย่อยเป็นรำยคน โดยให้นักเรียน
ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งในแบบบันทึกผลกำรปฏิบัติของนักเรียน และเก็บแบบบันทึก
ของนักเรียนทุกคนไว้  

2) รวบรวมแบบบันทึกผลกำรปฏิบัติของนักเรียนทั้งชั้นไว้ตรวจ 
3.1.2) กำรสัมภำษณ์ 

1) คณะนักวิจัยสัมภำษณ์นักเรียนเป็นรำยคน ตำมแบบสัมภำษณ์นักเรียน และบันทึก
ผลกำรสัมภำษณ์ไว้  

2) รวบรวมแบบบันทึกกำรสัมภำษณ์ของนักเรียนทั้งชั้นไว้ 
3.2  ตรวจกำรปฏิบัติจริงของนักเรียน โดยกำรตรวจ ข้อ 1. ให้นักเรียนใช้แท็บเล็ตค้นหำควำมรู้

เกี่ยวกับ “สัตว์” และเขียนควำมรู้ที่ได้ลงในกระดำษ (ให้เวลำ 30 นำที) ให้พิจำรณำตำม
เกณฑ์ระดับคุณภำพ (Rubric) 6 ระดับ ที่ให้ไว้ในข้อเสนอโครงกำรวิจัย และกำรตรวจ ข้อ 2. 
ให้ตรวจและบันทึก สรุป จ ำนวนค ำศัพท์ที่นักเรียนค้นหำและเขียนได้ และจ ำนวนค ำศัพท์ที่
นักเรียนอ่ำนได้ถูกต้อง เป็นรำยคน 

3.3  เก็บข้อมูลครู ให้สัมภำษณ์ครูจริง ตำมแบบสัมภำษณ์ที่ก ำหนด ห้ำมให้ครูตอบในลักษณะตอบ
แบบสอบถำม เครื่องมือฉบับที ่2 แบบสัมภำษณ์ครู  

3.4  เก็บข้อมูลผู้บริหำรโรงเรียน ให้สัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียนจริง ตำมแบบสัมภำษณ์ที่ก ำหนด 
ห้ำมให้ผู้บริหำรโรงเรียนตอบในลักษณะตอบแบบสอบถำม ตำมเครื่องมือฉบับที่ 3 แบบ
สัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียน  

3.5  บันทึกผลกำรนิเทศก์ ตำมเครื่องมือฉบับที ่4 แบบบันทึกผลกำรนิเทศก์  
3.6  จำกนั้นส่งบันทึกข้อมูลที่ได้จำกข้อ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, และ 3.5 ลงในแบบบันทึกออนไลน์  

ได้ที ่http://esdc.obec.go.th 
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4. โรงเรียนยุคที่ 3.0 เพื่อทศวรรษที่ 21 
ในอดีตที่ผ่ำนมำเมื่อเกิดแท่นพิมพ์กูเตนเบิร์กและกระดำษ ก็เป็นกำรเปลี่ยนระบบกำรศึกษำทั่วโลก

ครั้งใหญ่ ด้วยแนวคิดแบบเชิงระบบที่ว่ำด้วยประสิทธิภำพเชิงอุตสำหกรรม และควำมคุ้มค่ำต่อหน่วยตำม
แนวคิดวิทยำศำสตร์นิยม ท ำให้ระบบ Mass Production Education เกิดขึ้นมำ  ระบบกำรศึกษำถูกจัด
ระเบียบใหม่ กลำยเป็นระบบกำรโรงเรียนยุคที่ 1.0   จำกนั้นยุคที่ 2.0 เกิดขึ้นเมื่ออินเทอร์เน็ตได้เกิดขึ้นมำ 
และท ำให้เกิดกำรเรียนรู้แบบ any where any time  เปลี่ยนแปลงจำกวิธีกำรเรียนรู้แบบจำกหน้ำชั้นหรือ 
One Way Communication ไปสู่ยุค Interactive เป็นยุคที่ต้องกำรมีส่วนร่วมจำกเด็กและผู้ปกครอง โดยมี 
e-Learning เป็นกลไกส ำคัญ  และเพียง 9 เดือนหลังกำรเกิดแท็บเล็ตเมื่อเดือน เมษำยน 2553 ท ำให้
ห้องเรียนของเด็กทั่วโลกสนุกสนำน แท็บเล็ตเป็นทั้งหนังสือเรียน สมุดจดกำรบ้ ำน เปียโน ห้องทดลอง
วิทยำศำสตร์ ห้องซำวด์แลป และเป็นกระดำนชนวนวิเศษ ที่นอกจำกจะลดภำระกำรสอนของครูแล้ว ยัง
เชื่อมโยง ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง ได้อย่ำงมหัศจรรย์ และคือจุดเริ่มต้นแห่งยุค School 3.0 

 
ตำรำงที่ 2.1 เปรียบเทียบเทคโนโลยีกับโรงเรียนยุค 3.0 

 School 1.0 School 2.0 School 3.0 
พลังขับเคลื่อน  
(Enabling Forces)  

กระดำษและแทน่พิมพ์ 
กูเตนเบิร์ก  
(Paper & Guttenberg 
Printing Press)  

อินเทอร์เน็ต (Internet)  มีเดียแท็บเล็ต และระบบ
ปัญญำมหำชน  
(Media Tablet, Wisdom 
of Crowd)  

วิธีกำรเรียน  
(Learning 
Approaches)  

 Functional-
categorized Teaching  

 Instruction Approach  
 One Way 
Communication  

 Multidiscipline 
Learning  

 Constructivism 
Approach  

 Interactive 
Communication  

 Multidiscipline 
Thinking  

 Theory of Knowledge  
 Knowledge Creation  
 Tailor-made 
Communication  

ทฤษฎีและควำมเชื่อที่มี
อิทธิพลต่อ กำรศึกษำ
(Theories & Believes 
that influence in 
education)  

Scientific Thinking, 
System & Productivity  

Behavior Theory, 
National & Social 
Cooperation  

Liberal, Creativities, 
Global & Social 
Collaboration 

ตัวอย่ำงผลผลิตทำง
กำรศึกษำจำกเทคโนโลย ี
เหล่ำนี ้ 
(Example: Education 
System)  

Mass Production 
Education  

e-Learning  Personalized Learning 
System  

บทบำทคอมพิวเตอร์เพื่อ
กำรศึกษำ 
(Computer Roles for 
Education)  

None  Computer Lab for 
Occupation & Career, 
Back Office Support 
and Exam Result 
Processing  

Tablets as books and 
learning devices, Apps 
for Education, 
Multimedia Lab 
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โครงกำร School 3.0 โรงเรียนยุคที่ 3 เพ่ือทศวรรษที่ 21 เป็นโครงกำรที่น ำเทคโนโลยี iPad มำ
ประยุกต์ใช้กับกระบวนกำรเรียนกำรสอน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยมูลนิธินวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ 
ร่วมกับบริษัทแอปเปิ้ล ประเทศไทยจ ำกัด จัดท ำโครงกำร School 3.0 โรงเรียนยุคที่ 3  เพ่ือทศวรรษที่ 21 
โดยมีควำมประสงค์ที่จะร่วมมือร่วมกับโรงเรียนชั้นน ำประยุกต์ใช้กระบวนกำรเรียนกำรสอนใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี
ล่ำสุด คือ iPad มำบูรณำกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำท่ีสูงขึ้น 

ควำมท้ำทำยของโรงเรียน  
1) ท ำอย่ำงไร  จึงจะเตรียมพร้อมเด็กให้พร้อมส ำหรับทศวรรษที่ 21 (Global Citizen)  เท่ำทันโลกำ

ภิวัตน์และประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) เมื่อแรงงำนและทุนไหลเข้ำมำแข่งขันในไทยได้อย่ำงเสรี  
2) ก้ำวจำกกำรใช้ ICT เป็น IMT เพ่ือใช้ทักษะและเป็นเครื่องมือที่ในกำรพัฒนำบทเรียนให้ทันยุคทัน

เหตุกำรณ ์และมีกลไกผู้ผลิตเทคโนโลยีร่วมคิดร่วมช่วยพัฒนำบทเรียนใหม่ ๆ อย่ำงต่อเนื่อง  
3) ท ำอย่ำงไรให้ห้องเรียนสนุก ครูผู้สอนทั้ง 8 สำระวิชำ ท ำงำนเบำขึ้น สำมำรถบูรณำกำรสำระ   

ข้ำมวิชำโดยใช้ไอซีทีและบทเรียนที่ยืดหยุ่นทันสมัย  
4) ท ำอย่ำงไรที่จะสร้ำงระบบ iSkool โรงเรียนอัจฉริยะ เพ่ิมเวลำคิดเวลำปฏิบัติกิจกรรมของ เด็ก 

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรสอน และกำรวัดผลกำรเรียนระดับ DNA (Personalized Learning Model) ทั้งในและ
นอกห้องเรียน 

โรงเรียนยุคที่ 3 โครงกำรนี้ มีควำมประสงค์ที่จะร่วมมือกับโรงเรียนชั้นน ำ ประยุกต์ใช้กระบวน     
กำรเรียนกำรสอนยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีล่ำสุดคือ iPad มำบูรณำกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน เพ่ือผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำที่สูงขึ้นและสำมำรถวัดผลกำรศึกษำนักเรียนได้รำยบุคคล (Personalized Learning System) 
โดย ใช้กรอบกำรพัฒนำ  “ทักษะที่จ ำเป็นแห่งทศวรรษที่ 21 ส ำหรับนักเรียนวันนี้”  ซึ่งเป็นกรอบกำรพัฒนำ
กำรศึกษำและทักษะชีวิตที่ทุกประเทศให้ควำมส ำคัญ และรณรงค์ให้สถำบันกำรศึกษำของตน ปรับใช้เพ่ือ
เตรียมพร้อมเยำวชนส ำหรับอนำคต  โครงกำรนี้คณะกรรมกำรโครงกำรฯ ได้วำงกรอบกำรท ำงำนระยะเริ่มต้น 
โดยมุ่งเน้นโรงเรียนที่มีควำมพร้อมเข้ำร่วมโครงกำร เพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบด้ำนนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน 
โดยจะน ำเครื่อง iPad ไปให้คุณครูได้ทดลองและเรียนรู้กับ iPad พร้อมแนะน ำ Application ต่ำง ๆ ที่สำมำรถ
น ำมำบูรณำกำรปรับใช้กับกำรเรียนกำรสอนของคุณครู โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือร่วมกับโรงเรียน มหำวิทยำลัย และบริษัทเทคโนโลยีต่ำง ๆ พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ยุคใหม่ท่ีบูรณำกำรเทคโนโลยีเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน โดยอิงกรอบกำรท ำงำน “ทักษะที่จ ำเป็นแห่งศตวรรษที่ 
21” (www.p21.org – Framework for 21st Century Learning) 

2) เพ่ือสร้ำงหลักสูตรไอทีบูรณำกำร แนว School 3.0 (Multidiscipline, Project Based & 
Modular, Innovation Skills) ที่สำมำรถยืดหยุ่นและปรับแผนกำรสอนได้เร็วทันเหตุกำรณ์ ในขณะที่บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตำมตัวชี้วัดและมำตรฐำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  

3) เพ่ือสร้ำงโอกำสให้เด็ก ได้ทดลอง สัมผัส และใช้อุปกรณ์ไอทีใหม่ ๆ ผ่ำนกระบวนกำรเรียน และ
นิทรรศกำรหมุนเวียน 

4) เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนวิชำกำรและแผนกำรเรียนกำรสอนยุคใหม่ระหว่ำงครูและโรงเรียน  
5) เพ่ือสร้ำงกิจกรรมให้เด็ก มีเวทีกำรแข่งขันในลักษณะเครือข่ำยชุมชนโรงเรียน ( Innovative 

School Network) ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชำติ เพ่ือสร้ำงชื่อเสียงให้กับนักเรียนและโรงเรียน และเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ระหว่ำงโรงเรียน และระหว่ำงครู 

6) เพ่ือให้เด็ก มีเวทีกำรแข่งขันระดับชำติ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือสร้ำงชื่อเสียง ให้กับ
นักเรียนและโรงเรียน  
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7) เพ่ือแนะแนวกำรศึกษำต่อให้กับนักเรียน เช่น โครงกำรจ ำลองหลักสูตรมหำวิทยำลัยสู่โรงเรียน 
(University Path Finder), โครงกำรท ำ App แนะแนวกำรสอบเข้ำ ป.1, ม.1 และ ม.4 ส ำหรับโรงเรียนที่
ผู้ปกครองนิยม  

8) สร้ำงกิจกรรมนอกหลักสูตร ระดับโรงเรียนและระดับภูมิภำค เพ่ือให้เด็กฝึกกำรท ำงำนเป็นทีมเวิร์ก
ผ่ำนกระบวนกำร iClub ชมรมนวัตกรรมสัมพันธ์ 

โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมกำรศึกษำ  
ส ำหรับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบ” ด้ำนนวัตกรรมกำรศึกษำและได้ เข้ำร่วม

โครงกำร School 3.0 แล้ว จะได้รับกำรสนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  
• กำรฝึกอบรมกำรใช้เทคโนโลยีส ำหรับครู  
• ค่ำสอบกำรเป็น Apple Certified Professional in Education  
• ค่ำที่ปรึกษำในกำรวำงระบบเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนจำกผู้ช ำนำญจำกต่ำงประเทศและ  

ในประเทศ  
• แผนกำรเรียนกำรสอน School 3.0 (ชุดจุดประกำยควำมคิด)  
• ซอฟต์แวร์เพ่ือพัฒนำ Application เพ่ือพัฒนำแผนกำรเรียนกำรสอนเฉพำะของโรงเรียน  
• กำรท ำข่ำวประชำสัมพันธ์โรงเรียน ผ่ำนทีวี หนังสือพิมพ์ และนิตยสำรต่ำง ๆ 
ทักษะที่จ ำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 

 
 

 
 
 

ภำพที่ 2.1  รูปแบบ Framework for 21st Century Learning 
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วิธีกำรด ำเนินกิจกรรมกำรสอนในห้อง  

 
ภำพที่ 2.2  รูปแบบ Model กำรสอนแบบ Teaching Approach 

 
เป้ำหมำยกำรสอน 

 
 

ภำพที่ 2.3  รูปแบบ Model กำรสอนที่เน้นเป้ำหมำยกำรสอนแบบ Teaching Focus  
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School 3.0 Class Room  
ห้องเรียนยุคที ่3 แท็บเล็ต ผ่อนแรงครู กระตุ้นส่วนร่วมเด็ก เช็คผลกำรเรียนแบบรำยบุคคล หน้ำห้อง

มี Interactive TV พร้อม VDO Conference ส ำหรับเรียนภำษำทำงไกล 
 

 
 

ภำพที่ 2.4  ห้องเรียนของ School 3.0 Class Room 
 

School 3.0 Media Lab  
ห้องคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 3 ไม่ใช่แค่เรียนใช้ซอฟต์แวร์ แต่ประดิษฐ์สร้ำงผ่ำนสื่อผสมและผลงำน 

(Creative Economy Theme) หลังห้องเป็นพ้ืนที่ไร้คอมพิวเตอร์ เพ่ือเรียนคิดประดิษฐ์สร้ำง เป็นสัปปำยะ
แห่งกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง Design Technology Lab เพ่ือวันพรุ่งนี้ของเด็ก 

 

 
 

ภำพที่ 2.5  ห้องเรียนของ School 3.0 Media Lab  
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สร้ำงห้องเรียนยุคใหม่ด้วย iPad  
กำรปรำกฏตัวของ web 2.0 ที่รวมเอำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ำไว้ด้วยกันนั้น ช่วยให้อำจำรย์สร้ำงสื่อ 

กำรเรียนและสร้ำงโอกำสในกำรสอนที่จะพัฒนำควำมรู้ รวมถึงทักษะ และพฤติกรรมของนักเรียนที่จ ำเป็นใน
กำรใช้ชีวิต กำรเรียนและกำรท ำงำนในศตวรรษ ที ่21 เป็นอย่ำงมำก  

กำรที่โรงเรียนยุคใหม่สำมำรถสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีกำรสื่อสำร  และโอกำสใน    
กำรสอนแบบใหม่ ๆ จะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมมำกยิ่งขึ้น ซึ่งมีบทพิสูจน์มำแล้วว่ำกำรบูรณำกำรห้องเรียน
ด้วยไอทีจะเป็นควำมส ำเร็จที่จะท ำให้นักเรียนสำมำรถติดต่อกับคนเก่ง ๆ และเพ่ือนนักเรียนจำกทั่วโลกได้ง่ำย
ขึ้น ล่ำสุด แนวคิด “1 เครื่องต่อ 1 คน” นั้นเกี่ยวกับกำรเรียนรู้เป็นหลัก ไม่ใช่ในเชิงเทคโนโลยี และนักเรียน
จ ำเป็นต้องมีหลักสูตรที่เหมำะสมกับควำมต้องกำร ของโลกยุคโลกำภิวัฒน์ในศตวรรษที่ 21 ที่เชื่อมต่อโลก   
ทั้งใบเข้ำด้วยกัน เหล่ำนี้จึงกลำยเป็นที่มำของ โครงกำร School 3.0 จะช่วยให้กำรเรียนแนว 21st Century 
Skill เป็นจริง สำมำรถวัดผลได้ระดับ DNA หรือระดับรำยวิชำรำยบุคคล (Personalized Learning) มี
ตัวอย่ำงที่น่ำทึ่ง เพียง 9 เดือนหลัง iPad เปิดตัวท ำให้ห้องเรียนของเด็ก ๆ ที่สิงคโปร์สนุกสนำน เพรำะ iPad 
เป็นทั้งหนังสือเรียน สมุดจดกำรบ้ำน เปียโน ห้องทดลองวิทยำศำสตร์ ห้องซำวนด์แล็บ และเป็นกระดำนชนวน
วิเศษที่นอกจำกจะลดภำระกำรสอนของครูแล้ว ยังเชื่อมโยง คร-ูนักเรียน-ผู้ ปกครอง ได้อย่ำงน่ำมหัศจรรย์ 

มีงำนวิจัยของ BECTA เมื่อปี 2009 น ำเสนอถึงหลักฐำนที่ชี้ว่ำสื่อเทคโนโลยี ดิจิตอลสำมำรถช่วย
ส่งเสริมผู้เรียน โดยเฉพำะกำรรวมเข้ำด้วยกันของสื่อดิจิตอล เทคโนโลยีกับสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ และกำร
ปลูกฝังเทคโนโลยีเหล่ำนี้ให้แก่คุณครูได้ สอนเด็ก ๆ ดังต่อไปนี้ 

• คิดในแง่ผลดีที่มีต่อนักเรียน จะสำมำรถ สร้ำงกำรมีส่วนร่วม และเพ่ิมแรงจูงใจ รวมถึง เพ่ิมระดับ
ควำมเชื่อมั่นทัศนคติ ที่มีต่อกำร เรียนรู้ของเด็ก ๆ และพฤติกรรมในขณะ เดียวกันก็ลดกำรขำดเรียน
ได้ด้วย  

• ส่งเสริมให้นักเรียนได้ก ำหนดโครงสร้ำง ควำมรู้ และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับกำรร่วม กิจกรรมและ 
กำรพูดคุยในเครือข่ำยที่เด็ก ๆ สนใจ  

• ปรับปรุงเครือข่ำยกำรเรียนระหว่ำงกันในชีวิตจริง ด้วยรูปแบบในห้องเรียนและนอกห้องเรียนผ่ำน
รูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้เด็กเข้ำสู่กำรสื่อสำรระดับโลกที่มีผู้เชี่ยวชำญ มำกประสบกำรณ์ พร้อม
มุมมองต่ำง ๆ ที่จะมำช่วยยกระดับกำรเรียนรู้ 

 
ภำพที่ 2.6 กระบวนกำรคิดด้ำนกำรเรียนรู้ของ นักเรียน ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหำกำรเรียนกำรสอน และกำรบ้ำน 
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จำกภำพที่ 2.6 จะแสดงถึง กระบวนกำรคิดด้ำนกำรเรียนรู้ของนักเรียนที่เชื่อมโยงกับเนื้อหำกำรเรียน
กำรสอนและกำรบ้ำน เพรำะท้ัง 3 อย่ำงนี้ส ำคัญอย่ำงมำก หำกจะค ำนึงถึงประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ในห้องเรียน 
ด้วยวิธีกำร 1 เครื่องต่อ 1 คนส ำหรับ วิธีกำรคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับเนื้อหำสำระ วำงแผนหลักสูตรกำรเรียนและ
กำรสอน ที่จะบุกเบิกให้เต็มศักยภำพของกำรเรียนแบบวิธี 1 เครื่องต่อ 1 คนนั้น เรำไม่ควรจับคู่กำรใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ กับหลักสูตรแบบเก่ำ ๆ ถ้ำจะพูดให้ถูก คือเรำต้องคิดมุมใหม่ ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรและ     
กำรสอน เรำจะต้องรู้ว่ำเทคโนโลยีและควำมทันสมัย สำมำรถมำใช้ในกำรเรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

TPCK Model 
TPCK ย่อมำจำก Technological Pedagogical Content Knowledge ตำมแบบแผนนี้จะช่วยครู

คิดหำวิธีพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรสอน เพรำะเนื้อหำควำมรู้ ต่ำง ๆ TPCK จะจับคุณภำพส่วนส ำคัญของ
ควำมรู้ที่เป็นที่ต้องกำรโดยครูผู้สอนมำรวมกับเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอน วิธีกำรดังกล่ำวจะค ำนึงถึงควำมรู้ทั้ง 
3 หลักกำรเป็นพื้นในกำรแบ่งแยกและเน้นประเภทของควำมรู้ใหม่ ๆ ซ่ึงต้ังอยู่บนจุดตัดระหวำ่งกัน  
 

 
 
 

ภำพที่ 2.7  Model Technological Pedagogical Content Knowledge 
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5. การเรียนรู้จากความท้าทาย (Challenge based learning: CBL) 
จำกกำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน ตำมหลักกำรพิจำรณำถึงปัญหำเป็นพ้ืนฐำนหลักในกำรเรียน 

PBL (Problem-Based Learning) (JD Ward, CL Lee, 2004) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
กว้ำงขวำงทั้งในระบบประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ รวมถึงระดับมหำวิทยำลัยด้วย ต่อมำได้มีกำรปรับปรุงโดย
บริษัทแอปเปิ้ล โดยเพ่ิมองค์ประกอบหลำย ๆ ประกำรเพ่ือปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนใหม่ที่เรียกว่ำ CBL 
(Challenge Base Learning) (Apple Inc., 2010) โดยยึดหลักกำรปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนต้อง
เข้ำใจกระบวนกำรทุกขั้นตอนจำก CBL Framework โดยเริ่มจำกแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ ดังแสดงในภำพที่ 2.8 

 

 
 

ภำพที่ 2.8  โครงสร้ำงของระบบ CBL Framework 
 

หลักกำรของ CBL นั้นมีลักษณะคล้ำยคลึงกับวิธีกำรของ PBL หรือ CPBL (Collaborative 
Problem-based Learning) โดยแนวคิดของ CBL คือให้แนวทำงท่ัวไปแก่นักเรียนและให้นักเรียนหำแนวทำง
ที่ท้ำทำยในกำรน ำเสนอแนวทำงหรือวิธีกำรที่ใช้แก้ปัญหำ โดยใช้เว็บเทคโนโลยีและโทรศัพท์มือถือที่เป็น 
Smart Phone เป็นเครื่องมือสืบค้น   ซึ่งปกติไม่ค่อยที่จะได้ใช้ในวิชำที่เรียน  เพ่ือโน้มน้ำวให้นักเรียนเกิด 
ควำมสนใจในกำรเรียนรู้  กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ขึ้นมำตำมปิรำมิดกำรเรียนของ National Training 
Laboratory, Bethel, Maine  หรือรูปกรวยแห่งประสบกำรณ์ของ Edgar Dale (Apple Inc., 2010)       
โดยภำพรวมนั้นส่วนพ้ืนที่ฐำนของปิรำมิดเป็นเรื่องของกำรอธิบำยบอกต่อได้ กำรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์ควำมรู้
อย่ำงชัดแจ้ง รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่ม กำรจ ำลองกำรท ำงำนได้ ท ำให้เข้ำใจลึกล้ ำขึ้นไปถึงกำรปฏิบัติจริง 
(Active Learning) ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรรับรู้ข้อมูลจำกภำพนิ่ง ภำพยนตร์ รวมถึงเสียง ที่อยู่ในระดับ    
ชั้นบน ๆ ของปิรำมิด ดังภำพที่ 2.9  
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ภำพที ่2.9  ปิรำมิดกำรเรียนของ National Training Laboratory, Bethel, Maine 
และรูปกรวยแห่งประสบกำรณ์ของ Edgar Dale 
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โครงสร้ำงของระบบ CBL Framework นั้นมีอยู่ 5 ขัน้ตอนคือ  
1) ควำมคิดท่ียิ่งใหญ่ (Big Idea)  
2) ค ำถำมท่ีเป็นแก่นสำระ (The Essential Question)  
3) ควำมท้ำทำย (The Challenge) ประกอบด้วยแนวค ำถำม แนวกิจกรรม และแนวทรัพยำกรที่ใช้ 
4) โซลูชั่น - กำรท ำ (Solution - Action)  
5) กำรประเมิน (Assessment) พิจำรณำจำกกำรเผยแพร่ตัวอย่ำงของผู้เรียนและกำรสังเกต หรือ

กำรสะท้อนกลับของผู้เรียน 
รำยละเอียดประกอบด้วยแนวคิดหลักในกำรตั้งค ำถำมที่เป็นประเด็นส ำคัญ  ซึ่งเป็นกำรระบุถึงปัญหำที่

ท้ำทำยและมีผลกระทบอย่ำงชัดเจน เพ่ือท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมสงสัยใคร่รู้พร้อมหำข้อสรุปหรือค ำตอบที่
สมเหตุสมผล บนพ้ืนฐำนเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เรียนของโรงเรียน ประเด็นปัญหำของชุมชน หรือ
ควำมสนใจเป็นพิเศษและมีน้ ำหนักต่อคนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี เช่น อ ำเภอ จังหวัด ภูมิภำค ประเทศหรือระดับโลก 
บนกลุ่มควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุข กำรศึกษำ สัมพันธภำพ สิ่งแวดล้อม ประวัติศำสตร์ ประชำชำติ  เพ่ือ       
ควำมยั่งยืน กำรกระจำยควำมหลำกหลำยในสังคม บนค ำถำมพ้ืนฐำนทั่วไปว่ำ ท ำไม อะไร อย่ำงไร จึงผ่ำนเข้ำ
สู่สภำวะกำรระดมควำมคิด (Brainstorming) กำรก ำหนดเวลำ เทคโนโลยีที่ใช้ ทักษะในกำรค้นคว้ำ รูปแบบ
กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม หน้ำที่และภำระงำนของนักเรียนแต่ละคน กำรท ำงำนเป็นกลุ่มกำรแบ่งงำนกันท ำ 
แผนกำรที่คำดหวัง สิ่งเหล่ำนี้อยู่ในสภำพของขั้นแรกในกำรด ำเนินกำร 

กำรตั้งค ำถำมน ำตำมค ำส ำคัญและจ ำเป็นของประเด็นปัญหำ ซึ่งน ำไปสู่กำรค้นหำค ำตอบ ข้อสรุปที่ใช้ใน
กำรสนับสนุนกระบวนกำรในเชิงบวก กิจกรรมชี้น ำไปสู่กำรหำข้อมูลสนับสนุนที่เ หมำะสมจำกกำรจ ำลอง    
กำรท ำงำน กำรค ำนวณ กำรเล่นเกมส์ กำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน กำรสืบค้นจำกเว็บไซด์ เป็นต้น 
แหล่งข้อมูลที่ได้ขึ้นกับสภำพงำน เช่น ประเด็นหำที่จอดรถในโรงเรียนยำก อำจต้องส ำรวจกำรใช้รถของ
อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียน นักเรียน ใบขับขี่รถของนักเรียนด้วย เอกสำรแบบส ำรวจสอบถำมเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้มำประมวลต่อไป  

ควำมท้ำทำยของกำรหำเหตุผลสนับสนุนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เพ่ือให้เกิดกำรเปรียบเทียบให้เห็น
สภำพควำมเป็นจริง จึงต้องระดมควำมคิดเห็นเลือกแผนในเชิงปฏิบัติและผลที่ได้ผลลัพธ์ที่ท้ำทำยจำกพ้ืนฐำน
ของข้อมูลที่มีอยู่ เพ่ือพัฒนำตัวงำนออกและน ำไปใช้โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของผู้ปกครอง กลุ่มผู้น ำในชุมชน 
หรือนักเรียนคนอ่ืน ๆ อำจมีกำรบันทึกเป็นวีดิทัศน์ ตรวจสอบกฎระเบียบของโรงเรียนกับเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน 
เพ่ือให้งำนนั้นไม่ออกนอกกฎเกณฑ์ของโรงเรียนที่นักเรียนต้องยึดถือปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 

กำรตรวจสอบองค์ประกอบโดยรวมจำกกำรตั้งค ำถำม ที่ได้รับกำรขี้แนะจำกอำจำรย์เพ่ือให้นักเรียนมี
แนวทำงในกำรตีกรอบของปัญหำ กำรชี้แนะกิจกรรมที่ควรพัฒนำขึ้นในกำรหำค ำตอบทั้งแบบเป็นกลุ่ม หรือ
เดี่ยวเพ่ือให้เกิดกำรเดินตำมเส้นทำงที่เหมำะสมในกำรหำค ำตอบ รวมถึงกำรชี้แนะถึงแหล่งของข้อมูลที่เป็น
ช่องทำงในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ เช่น Website  หรือ iTunes U, Face Time, iChat ของบริษัทแอปเปิ้ล 
(Apple Inc., 2010). ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษำกันระหว่ำงบุคลำกรในกลุ่ม หรือผู้ที่มีควำมรู้ รวมถึง
เอกสำรทำงวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ หรือจำกโรงเรียนต่ำง ๆ ที่ได้น ำเสนอเอกสำรเหล่ำนั้นไว้ในระบบที่
ผู้เรียน หรือนักเรียนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลดังกล่ำวได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

ค ำตอบจำกกำรค้นหำหรือสร้ำงสถำนกำรณ์ที่เป็นไปตำมหลักทฤษฎีในเชิงปฏิบัติ ท ำให้นักเรียนสำมำรถ
ได้รับค ำตอบที่ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำตรงประเด็น กำรแยกแยะข้อมูลเพ่ือให้ได้ค ำตอบที่สมเหตุสมผล จึงเป็น   
สิ่งส ำคัญ หรือทรำบถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เช่น โจทย์ปัญหำกำรจอดรถในโรงเรียนที่นักเรียนประสบปัญหำ
ด้วยตนเองและน ำมำเป็นประเด็น สำมำรถแก้ปัญหำโดยศึกษำหำข้อมูลจำกเรื่องกำรเดินทำง มลพิษที่เกิด  
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กำรสูญเสียน้ ำมัน กำรหำที่จอดรถ กำรขึ้นรถรับส่งของโรงเรียน กำรท ำแบบส ำรวจผู้มีใบขับขี่ อำยุ เพศ 
แนวทำงท่ีเหมำะกับกำรแก้ปัญหำเป็นต้น จำกรำยงำนแสดงให้เห็นว่ำนักเรียนพึงพอใจ ท ำให้สำมำรถเรียนรู้ได้
ดีขึ้นมำกกว่ำ หำค ำตอบของปัญหำได้ ท ำให้งำนที่ได้รับมำกกว่ำเดิมและให้ควำมรู้สึกมีควำมส ำคัญในกำรเข้ำ
ไปแก้ปัญหำโดยเฉลี่ยมำกกว่ำ 75 เปอร์เซ็นต์ (L Johnson, S Adams, 2011). ทั้งนี้กำรท ำ CBL นี้เปิดโอกำส
ให้นักเรียนค้นหำ เผชิญปัญหำ กลับมำคิดทบทวนในสิ่งที่เกิดผิดพลำด เป็นกำรสะสมประสบกำรณ์ ภำยใต้
ขอบเขตที่ไม่หลุดกรอบจำกแนวคิดเริ่มต้นและไม่หลงทำง 

กำรประเมินผลและกำรน ำไปใช้ เนื่องจำกกำรค้นหำค ำตอบจ ำเป็นต้องมีขอบเขตชัดเจน ดังนั้นผลที่ได้
ต้องรับกำรประเมินและตรวจทำนว่ำเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล เหมำะแก่กำรน ำมำเป็นทำงออกในกำรแก้ปัญหำ 
โดยเฉพำะค ำตอบในเชิงปฏิบัติที่สำมำ รถน ำไปใช้งำนแก้ปัญหำได้ตรงประเด็นไม่ว่ ำจะเ ป็นทำง                
ด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนศิลปศำสตร์ ด้ำนสังคมศำสตร์ หรือด้ำนอ่ืน ๆ ตำมประเด็นของแนวคิดจำกค ำถำมตั้งต้น 
กำรท ำให้ระบบ CBL นี้ประสบควำมส ำเร็จได้นั้น (L Johnson, S Adams, 2011). ต้องมีกำรเก็บข้อมูล อำจ
กระท ำผ่ำนกำรสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มประชำกรที่ต้องกำรข้อมูลมำประกอบ กำรท ำแบบส ำรวจ   
กำรสังเกตจำกพ้ืนที่เป้ำหมำย เพรำะกำรท ำกระบวนกำรนี้ อำจต้องมีกำรปรับปรุงกลยุทธ์ในแต่ละขั้นตอนตำม
สภำพที่เป็นไป โดยรวมผู้สอนต้องมีควำมรอบรู้ในองค์ควำมรู้ที่ใช้ในกำรตั้งประเด็นค ำถำม เพรำะผู้สอนต้อง
ชี้แนะให้แก่นักเรียนได้อย่ำงเหมำะสมต่อเนื้อหำนั้น ๆ อีกทั้งผู้สอนก็ต้องศึกษำค้นคว้ำไปพร้อมกับนักเรียนด้วย 
เพรำะขอบเขตในกำรเข้ำถึงและแนวทำงแก้ปัญหำนั้นกว้ำงพอควร และต้องผ่ำนกำรประเมินผลด้วย 

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ คือค ำตอบของนักเรียนและผลกระทบ ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนในรูปแบบต่ำง ๆ 
เช่นรำยงำนเพ่ือน ำเสนอผลงำนผ่ำนสื่อ หรือเขียนเรื่องรำว Storyboard เพ่ือท ำกำรบันทึกเป็นวีดีทัศน์ กำรท ำ
ไฟล์น ำเสนอและท ำกำรน ำเสนอผลงำน กำรท ำกำรประชุมวิชำกำรของนักเรียน หรือกำรน ำเสนอผ่ำนบู ทใน
งำนทำงวิชำกำรของโรงเรียนเป็นต้น เพ่ือกำรสนทนำ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมเห็น ถึงเหตุผลสนับสนุนและ
มุมมองของคนอ่ืน ๆ รวมถึงเผยแพร่ออกสู่สังคมเพ่ือประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน ๆ ได้น ำไปประยุกต์ต่อไป 

ปัจจุบัน สภำพของกำรเรียนที่ต้องอำศัยระบบ ICT ท ำให้สะดวกแล้วยังสำมำรถท ำงำนได้ตลอดทั้งวัน
หรือทั้งสัปดำห์ (24/7) เพรำะกำรศึกษำในห้องเรียนนั้นไม่เพียงพอต่อขอบเขตของปัญหำ กำรศึกษำค้นคว้ำที่
ต้องเกิดตำมมำ กำรท ำงำนร่วมกันของบุคคลในกลุ่มและนักเรียนสำมำรถศึกษำค้นคว้ำเมื่อมีควำมพร้อมใน 
กำรเข้ำถึงข้อมูลเพรำะในปัจจุบันสำมำรถเข้ำถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ในทุกที่ทุกเวลำ สิ่งเหล่ำนี้เป็นเหตุ
สนับสนุนให้เกิดภำวะกำรณ์เรียนรู้ตลอดชีวิตอีกอย่ำงหนึ่ง ( Life-Long Learning: L3) (David Aspin, et al., 
2001) (John M. Dirkx, 1998) ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
ตัวอย่ำงที่ 1  นักเรียนระดับประถมศึกษำชั้นปีที่ 4 แบ่งเป็นกลุ่มละ 5-6 คนต่อกลุ่ม ก ำหนดเวลำ 2 วัน 
แบ่งเป็นครึ่งวันในแต่ละวันรวมใช้ 4 วัน (งำนบำงส่วนนักเรียนอำจต้องท ำนอกเวลำเรียน) เริ่มจำกล ำดับ
ดังต่อไปนี้ 

1) ควำมคิดท่ียิ่งใหญ่ (Big Idea)  
ก ำหนดประเด็นแนวคิดที่ยิ่งใหญ่คือ กำรสูญพันธุ์ของสัตว์ 

2) ค ำถำมท่ีเป็นแก่นสำระ (The Essential Question)  
ค ำถำมที่เป็นประเด็นส ำคัญ  สัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วและนักเรียนรู้จักเช่นไดโนเสำร์ทีเร็กซ์  (T-Rex 
หรือชื่อเต็ม Tyrannosaurus Rex), ไดโพรโทดอน (Diprotodon), สิงห์โตถ้ ำ (Cave Lion),      
เสือแคสเปื้ยน (Caspian Tiger), แมมมอทซ์ (Mammoth) ให้แต่ละกลุ่มมองที่ค ำส ำคัญ ท ำไมสัตว์
ต่ำง ๆ ดังกล่ำวจึงสูญพันธุ์หรือเป็นเหตุผลปกติธรรมดำ (กำรสูญพันธุ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละชนิดของสัตว์
อำจเกิดพร้อมกันหรือต่ำงวำระกัน) 
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3) ควำมท้ำทำย (The Challenge)  
ควำมท้ำทำย ท ำอย่ำงไรช่วยปกป้องไม่ให้สัตว์พันธุ์ใดพันธ์หนึ่งต่อไปนี้ไม่สูญพันธุ์ 

1) เสือโคร่งในประเทศไทย หรือ 2) ละมั่งในประเทศไทย 
แนวค ำถำม (Guiding Question)  

- ท ำกำรน ำข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องลงในเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน  
- เพ่ือให้นักเรียนค้นคว้ำค ำถำมจำกกลุ่มนักเรียนและอำจำรย์ 
- มีเหตุอะไรบ้ำงประกำรที่ท ำให้สัตว์สูญพันธุ์ ได้ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของบรรยำกำศโลก   

กำรล่ำสัตว์ ขำดแคลนอำหำรในกำรด ำรงชีพ โรคระบำด ถูกสัตว์นักล่ำอ่ืนกินเป็นอำหำร ไม่มี
ถิ่นอำศัยเป็นต้น 

แนวกิจกรรม (Guiding Activities)  
- กิจกรรมชี้แนะและแหล่งข้อมูล โดยใช้สมุดจดอิเล็กทรอนิกส์ ก ำหนดเวลำ กำรท ำเอกสำร

น ำเสนอในรูปแบบต่ำง ๆ เน้นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำรน ำเสนอในบูทแสดงที่อำจมี
โปสเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

แนวทรัพยำกรที่ใช้ (Guiding Resources) 
- ชี้แนะเว็บไซด์เกี่ยวกับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทยที่มีละมังอยู่ในรำยกำร ที่มีรำยละเอียด

ของตัวสัตว์นั้น 
- ชี้แนะเว็บไซด์เกี่ยวกับสวนสัตว์ที่ข้อมูลของสัตว์ต่ำง ๆ รวมถึงสัตว์ที่ได้น ำเสนอเป็นประเด็น 
- ชี้แนะเว็บไซด์สัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เพ่ือประกอบกำรค้นคว้ำของนักเรียน 

4) โซลูชั่น - กำรท ำ (Solution - Action)  
ผลลัพธ์และกำรปฏิบัติ ทุกกลุ่มท ำให้ได้ภำยในครึ่งหนึ่งของเวลำทั้งหมด 

5) กำรประเมิน (Assessment) 
กำรเผยแพร่ตัวอย่ำงของผู้เรียนและกำรสังเกต (Publishing - Student Samples) 

- น ำเสนอผลลัพธ์และกำรกระท ำผ่ำนระบบ ICT 50% กำรน ำเสนอ presentation 50% 
- ตีพิมพ์ผล ใช้กำรถ่ำยวีดีทัศน์ผล ข้อควำม ภำพสัตว์ ลิงค์ท่ีถูกน ำเสนอผลในโรงเรียน  

กำรสะท้อนกลับของผู้เรียน (Publishing - Student Reflection/Documentation) 
- กำรน ำเสนอในงำนแสดงภำยในบูทจัดงำนโดยมีนักเรียนอย่ำงน้อยหนึ่งคนประจ ำอยู่เพ่ือ

อธิบำยหรือแนะน ำส่วนหัวข้ออำจอยู่บนพ้ืนฐำนเช่นเดียวกันแต่อำจปรับเปลี่ยนชนิดของสัตว์ 
เช่นใช้สัตว์ปีกที่บินได้จ ำพวกนกที่สูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์ ประเภทมีปีกแต่บินไม่ได้ไกล 
ประเภทมีปีกและบินไม่ได้เป็นต้นหรือในกลุ่มของสัตว์น้ ำจืดหรือสัตว์ทะเล กุ้ง หอย ปู ปลำ 
ซึ่งท ำให้ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงประเด็นได้หลำกหลำย กำรระดมควำมคิดในกลุ่ม อำจใช้
แนวทำงว่ำ ในโลกปัจจุบันอำจมองถึงควำมเสี่ยงของชีวิตสัตว์เข่น สัตว์บำงชนิดมีเฉพำะบำง
พ้ืนที่อำศัยเท่ำนั้น  กำรรุกล้ ำของมนุษย์อำจมีผลกระทบที่รุนแรงต่อกำรด ำรงชีพของสัตว์
ดังกล่ำว แหล่งอำหำรเฉพำะของสัตว์ที่มีจ ำกัด กิจกรรมของนักล่ำโดยเฉพำะมนุษย์         
กำรเจริญพันธุ์ เป็นไปยำกในบำงสภำพแวดล้อม หรือตัวอ่อน มีควำมอ่อนแอต่อสภำพ
ภำยนอก กำรตกไข่ยำกเพรำะสภำพอำกำศเปลี่ยนแปลงผิดปกติต่อกำรด ำรงชีพหรือก ำเนิด
เป็นตัว 
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ตัวอย่ำงที่ 2 ส ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 1  
1) ควำมคิดท่ียิ่งใหญ่ (Big Idea)  

ก ำหนดประเด็นแนวคิดที่ยิ่งใหญ่คือ กำรอยู่รอดของมนุษย์ 
2) ค ำถำมท่ีเป็นแก่นสำระ (The Essential Question)  

ค ำถำมส ำคัญ ท ำอย่ำงไรให้ภัยธรรมชำติมีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์น้อยที่สุด 
3) ควำมท้ำทำย (The Challenge)  

ควำมท้ำทำย ภัยธรรมชำติจำกแผ่นดินไหว สึนำมิ และภูเขำไฟท ำอันตรำยให้มนุษย์น้อยที่สุด 
แนวค ำถำม (Guiding Question) (นักเรียนเป็นผู้เสนอ) 

- มีวิธีกำรอะไรที่ใช้เตือนกำรเกิดภัยธรรมชำติให้ประชำกรในพ้ืนที่ทรำบ 
- ท ำอย่ำงไรจึงสำมำรถบ่งชี้เหตุล่วงหน้ำเพื่อลดผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ 

แนวกิจกรรม (Guiding Activities) และแนวทรัพยำกรที่ใช้ (Guiding Resources) 
- กิจกรรมชี้แนะและแหล่งข้อมูล เว็บไซด์ ไฮเปอร์ลิงค์ ไปยังแหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต 

4) โซลูชั่น - กำรท ำ (Solution - Action)  
ผลลัพธ์ ทุกกลุ่มท ำให้ได้ภำยในครึ่งหนึ่งของเวลำทั้งหมด 

5) กำรประเมิน (Assessment) 
กำรเผยแพร่ตัวอย่ำงของผู้เรียนและกำรสังเกต (Publishing - Student Samples) 
กำรประเมินผล  ตำมแบบรูบิค 
                    น ำเสนองำน                50% 
                    ผลลัพธ์และกำรน ำไปใช้   50% 
กำรสะท้อนกลับของผู้เรียน (Publishing - Student Reflection/Documentation) 
กำรตีพิมพ์  รวมงำนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ iCloud หรือ Keynote เพ่ือเก็บข้อมูลวีดิทัศน์ ข้อควำม 
เสียง และภำพนิ่ง ไฮเปอร์ลิงค์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องกำร ผลสะท้อนของงำน ท ำบน PhotoBooth 
โดยสมำชิกในกลุ่ม 

ตัวอย่ำงที่ 3 ส ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 1 แบ่งกลุ่มนักเรียน 
1) ควำมคิดท่ียิ่งใหญ่ (Big Idea) 

กำรก ำหนดประเด็นแนวคิดท่ียิ่งใหญ่คือ รูปทรงเรขำคณิต 2 มิติและ 3 มิต ิ
2) ค ำถำมท่ีเป็นแก่นสำระ (The Essential Question)  

ค ำถำมส ำคัญ ควำมสัมพันธ์ของรูปทรงเรขำคณิต 2 มิติและ 3 มิต ิ
3) ควำมท้ำทำย (The Challenge)  

ควำมท้ำทำย จำกพ้ืนฐำนรูปทรงเรขำคณิต 2 มิติน ำมำท ำเป็น   3 มิติได้อย่ำงไร 
แนวค ำถำม (Guiding Question) (นักเรียนเป็นผู้เสนอ) 

- พับกระดำษตำมรูปทรงเรขำคณิตจำก 2 มิติ ท ำให้เป็น 3 มิติได้อย่ำงไรของ ทรงกระบอก 
สำมเหลี่ยม 

- จะตัดกระดำษอย่ำงไรจำก 2 มิติ แล้วพับท ำให้เป็น 3 มิติของทรงกระบอก สำมเหลี่ยม 
แนวกิจกรรม (Guiding Activities) และแนวทรัพยำกรที่ใช้ (Guiding Resources) 

- กิจกรรมชี้แนะและแหล่งข้อมูล เว็บไซด์ ไฮเปอร์ลิงค์ ไปยังแหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต 
4) โซลูชั่น - กำรท ำ (Solution - Action)  

ผลลัพธ์ ทุกกลุ่มท ำให้ได้ภำยในครึ่งหนึ่งของเวลำทั้งหมด 
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เรียนรู้กำรตัดกระดำษ และกำรพับกระดำษจำกพ้ืนฐำนรูปทรงเรขำคณิต 2 มิติ 
ค ำนวณด้วยคณิตพ้ืนฐำนของรูปทรงเรขำคณิตแบบต่ำง ๆ ของ 2 มิติ และ 3 มิติ 
ศึกษำกำรพับกระดำษเป็นรูปทรง 3 มิติ  

5) กำรประเมิน (Assessment) 
กำรเผยแพร่ตัวอย่ำงของผู้เรียนและกำรสังเกต (Publishing - Student Samples) 
กำรประเมินผล  ตำมแบบรูบิค 
                    น ำเสนองำน                50% 
                    ผลลัพธ์และกำรน ำไปใช้   50% 
กำรสะท้อนกลับของผู้เรียน (Publishing - Student Reflection/Documentation) 
กำรตีพิมพ์  รวมงำนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ iCloud หรือ Keynote เพ่ือเก็บข้อมูลวีดิทัศน์ ข้อควำม 
เสียง และภำพนิ่ง ไฮเปอร์ลิงค์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องกำร ผลสะท้อนของงำน ท ำบน PhotoBooth 
โดยสมำชิกในกลุ่ม 

ตัวอย่ำงที่ 4 ส ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 1 แบ่งกลุ่มนักเรียน ศึกษำเรื่องสสำร 
1) ควำมคิดท่ียิ่งใหญ่ (Big Idea)  

กำรก ำหนดประเด็นแนวคิดท่ียิ่งใหญ่คือ สสำรรอบ ๆ ตัว 
2) ค ำถำมท่ีเป็นแก่นสำระ (The Essential Question)  

ค ำถำมส ำคัญ ท ำอย่ำงไรจึงแยกประเภทสสำรรอบ ๆ ตัวที่พบในบ้ำนได้ 
3) ควำมท้ำทำย (The Challenge)  

ควำมท้ำทำย สสำรในบ้ำนมีหลำยอย่ำงแต่ละส่วนมีหน้ำที่ใช้สอยไม่เหมือนกัน 
แนวค ำถำม (Guiding Question) (นักเรียนเป็นผู้เสนอ) 

- มีวิธีกำรพ้ืนฐำนอย่ำงง่ำยอะไรในกำรแยกสสำรในบ้ำน แยกตำมต ำแหน่งที่พบเห็นประจ ำ 
- ท ำอย่ำงไรจึงสำมำรถบ่งชี้ว่ำเป็นสสำรในกลุ่มใด ของแข็ง ของเหลว ก๊ำซ 

แนวกิจกรรม (Guiding Activities) และแนวทรัพยำกรที่ใช้ (Guiding Resources) 
- กิจกรรมชี้แนะและแหล่งข้อมูล เว็บไซด์ ไฮเปอร์ลิงค์ ไปยังแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 

4) โซลูชั่น - กำรท ำ (Solution - Action)  
ผลลัพธ์ ทุกกลุ่มท ำให้ได้ภำยในครึ่งหนึ่งของเวลำทั้งหมด 

เรียนรู้ประเภทของสสำร กำรแยกประเภทของสสำร 
ศึกษำคุณสมบัติพ้ืนฐำนของสสำร 

5) กำรประเมิน (Assessment) 
กำรเผยแพร่ตัวอย่ำงของผู้เรียนและกำรสังเกต (Publishing - Student Samples) 
กำรประเมินผล  ตำมแบบรูบิค 
                    น ำเสนองำน                50% 
                    ผลลัพธ์และกำรน ำไปใช้    50% 
กำรสะท้อนกลับของผู้เรียน (Publishing - Student Reflection/Documentation) 
กำรตีพิมพ์  รวมงำนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ iCloud หรือ Keynote เพ่ือเก็บข้อมูลวีดิทัศน์ ข้อควำม 
เสียง และภำพนิ่ง ไฮเปอร์ลิงค์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องกำร ผลสะท้อนของงำน ท ำบน PhotoBooth 
โดยสมำชิกในกลุ่ม 
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6. ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสุขภาพ 
ภัยที่เกิดจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศนั้นไม่ได้มีเพียงแต่ภัยคุกคำมหรือภัยแฝงจำกสื่ออินเทอร์เน็ตเท่ำนั้น 

แต่ผลกระทบโดยตรงที่ผู้ใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับคือผลกระทบต่อสุขภำพทั้งกำย ใจ และผลกระทบ
ต่อสังคมรอบข้ำงซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้น ผู้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเองนั้นมักไม่รู้ตัวจนกว่ำจะเกิดปัญหำเหล่ำนั้น
ขึ้น ผู้ใช้งำนคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต จึงควรระมัดระวังในกำรใช้อุปกรณ์
เหล่ำนี้อย่ำงเหมำะสม ถูกวิธี เพ่ือป้องกันกำรเกิดผลเสียต่อสุขภำพซึ่งอำจร้ำยแรงจนเกินกว่ำจะรักษำได้ ไม่ว่ำ
จะเป็นผลกระทบที่ส่งผลต่อร่ำงกำยโดยตรง เช่น ดวงตำหรือระบบประสำท เกิดโรคที่เกิดจำกท่ำนั่ง เช่น   
กลุ่มอำกำรปวดข้อต่ำง ๆ หรือโรคที่เกิดจำกเชื้อโรคท่ีมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ เช่น โรคภูมิแพ้ เป็นต้น 

ผลกระทบจำกกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
1) ผลกระทบต่อร่ำงกำยโดยตรง 
ดวงตำ กล้ำมเนื้อและระบบประสำท ท ำให้เกิดอำกำรเมื่อยตำ สำยตำเสื่อม ปวดกล้ำมเนื้อและ    

ปวดศีรษะ คลื่นไส้ เป็นต้น โดยอำกำรที่พบบ่อยที่สุดของโรคนี้คือ ปวดตำ เมื่อยตำ ตำแห้ง ถ้ำอำกำรเป็นมำก
ยังอำจก่อให้เกิดปัญหำสำยตำเสื่อมลงด้วย เนื่องจำกขณะใช้คอมพิวเตอร์ดวงตำต้องจ้องมองหน้ำจอที่มี
ตัวหนังสือหรือภำพกระพริบตลอดเวลำ ท ำให้กลไกตำมธรรมชำติของกำรกระพริบตำลดน้อยลงจนเรำไม่
สังเกต เป็นเหตุผลส ำคัญที่ท ำให้ตำแห้ง และหำกดวงตำอยู่ในสภำพที่เหน็ดเหนื่อยหรือตำแห้ง ก็จะท ำให้
สำยตำเสื่อมลง 

ระบบประสำท จำกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำของคอมพิวเตอร์ แม้ว่ำรังสีชนิดต่ำง  ๆ จำกหน้ำจอ 
คอมพิวเตอร์จะมีควำมปลอดภัยก็ตำม แต่กำรรับกำรแผ่รังสีเป็นเวลำนำนก็อำจจะส่งผลกระทบถึงระบบ
ประสำทของมนุษย์ ได้เช่นกัน จะท ำให้เกิดอำกำรปวดศีรษะ คลื่นไส้ อึดอัด และนอนไม่หลับ เป็นต้น 

2) โรคที่เกิดจำกท่ำนั่งหรือกำรท ำงำนซ้ ำซำก  
โรค Cumulative Trauma Disorders (ควำมผิดปกติจำกอุบัติภัยสะสม) อำกำรของโรคจะค่อยเป็น

ค่อยไป จะมีอำกำรปวดคอ ไหล่ ข้อมือ และหลัง ผู้ที่เป็นมำก ๆ อำจมีอำกำรอ่ืนร่วมด้วย เช่น อำกำรชำที่มือ 
อำกำรของโรคพวกนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นแล้วหำยเมื่อได้พัก ระยะสองคือ มีอำกำรต่อเนื่องถึง
กลำงคืน และหำยเมื่อได้พัก ระยะสำมคือ เป็นตลอดเวลำไม่หำย  

อำกำร Repetitive Strain Injury หรือ RSI สำมำรถเป็นได้กับทุกส่วนของร่ำงกำยจำกกำรนั่งท ำงำน
หน้ำเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบไม่ถูกสุขลักษณะตั้งแต่แขน ข้อมือ ข้อนิ้ว แผ่นหลัง ต้นคอ หัวไหล่ และสำยตำ 
เนื่องจำกอวัยวะส่วนที่มีปัญหำถูกวำงค้ำง ถูกทิ้งน้ ำหนัก หรือกดทับนำน ๆ จนอักเสบ หำกปล่อยไว้นำน ๆ 
อำจต้องผ่ำตัดเอ็น  

กลุ่มอำกำรปวดข้อ (Carpal Tunnel Syndrome: CTS) เป็นกลุ่มอำกำรของผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เวลำนำน ๆ ท ำให้เกิดอำกำรของโรคกระดูกข้อมือเจ็บปวด ข้อกระดูกนิ้วมือเสื่อม และชำ สำเหตุ เกิดจำกกำร
กดแป้นพิมพ์ และกำรใช้เมำส์ต่อเนื่องเป็นเวลำนำน กำรจับเมำส์โดยมีข้อมือเป็นจุดหมุน อำจเกิดพังผืดบริเวณ
ข้อมือ หำกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลำนำนจะท ำให้เกิดอำกำรชำ จนไม่สำมำรถหยิบของได้ 

กำรรักษำโรคที่กล่ำวมำข้ำงต้น หำกเริ่มมีอำกำรอำจต้องรับประทำนยำแก้ปวดและหยุดกำร
เคลื่อนไหวโดยกำรพักข้อ มือ อำกำรก็อำจทุเลำลงได้ อำกำรปวดจะหำยไปในที่สุด หำกปวดบวม ให้
รับประทำนยำระงับปวดและอำจต้องสวมอุปกรณ์ประคองมือ เพ่ือลดกำรเคลื่อนไหวของข้อมือ หรือฉีดยำ 
กลุ่มสเตียรอยด์เข้ำบริเวณข้อมือ เพ่ือลดกำรอักเสบโดยตรง ส่วนในรำยที่เป็นมำนำนอำจจ ำเป็นต้องผ่ำตัดจึง
จะได้ผลดี  
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3) โรคที่เกิดจำกเชื้อโรคที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์  
โรคภูมิแพ้ มีกำรวิจัยค้นพบว่ำสำรเคมีจำกจอคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ สำรนี้มีชื่อว่ำ 

Triphenyl Phosphate ที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยทั้งในจอวิดีโอและคอมพิวเตอร์ สำมำรถก่อให้เกิดปฏิกิริยำ
ภูมิแพ้ เช่น คัน คัดจมูก และปวดศีรษะ ผลวิจัยพบว่ำ เมื่อจอคอมพิวเตอร์ร้อนขึ้นจะปล่อยสำรเคมีดังกล่ำว
ออกมำ โดยเฉพำะหำกสภำพภำยในห้องท ำงำนที่มีเนื้อที่จ ำกัด เครื่องคอมพิวเตอร์อำจจะเป็นสำเหตุส ำคัญ   
ที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ 

4) โรคที่เกิดจำกกำรใช้งำน  
โรคทนรอไม่ได้ (Hurry Sickness) มักจะเกิดกับผู้ที่เล่นอินเทอร์เน็ต ที่ท ำให้กลำยเป็นคนขี้เบื่อ 

หงุดหงิดง่ำย ใจร้อน เครียดง่ำย เช่น ทนรอเครื่องดำวน์โหลดนำน ๆ ไม่ได้ กระวนกระวำย หำกมีอำกำรมำก ๆ 
ก็จะเข้ำข่ำยโรคประสำทได้ จึงควรปรับเปลี่ยนลักษณะงำนและพยำยำมควบคุมอำรมณ์ตนเอง  

กำรใช้คอมพิวเตอร์อย่ำงปลอดภัย  
ผู้มีอำชีพที่จะต้องนั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์ทั้งวัน มักจะเกิดปัญหำกับสุขภำพหลำยอย่ำง ทั้งสำยตำ   

ปวดคอ ปวดหลัง ปัญหำทำงสำยตำเป็นเรื่องใหญ่  ใครที่นั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์ นำนกว่ำ 3 ชั่วโมงติดต่อกัน 
จะท ำให้กล้ำมเนื้อตำอ่อนล้ำ สำยตำจะพร่ำ อำจปวดกระบอกตำ แสบตำ ตำแดง น้ ำตำไหล มีวิธีป้องกันและ
แก้ไขดังนี้  

ปัญหำกำรปวดตำ แสบตำ น้ ำตำไหล 
1. ควรตั้งจอคอมพิวเตอร์ให้ห่ำงอย่ำงน้อย 2 ฟุต ในระดับสำยตำตรงหน้ำพอดี  
2. เลือกจอภำพที่มีกำรกระจำยรังสีต่ ำ รู้ได้โดยเวลำปิดเครื่องไฟฟ้ำสถิตจะมีน้อย (ถ้ำมีมำกให้เอำมือ

ไปอังใกล้ ๆ หน้ำจอจะเกิดอำกำรขนลุก) 
3. ปรับแสงให้พอรู้สึกสบำยตำ อำจใช้แผ่นกรองแสงสวมหน้ำจอจะช่วยได้ ไฟแสงสว่ำงด้ำนหลังอำจ

ท ำให้เกิดภำพสะท้อนที่จอท ำให้สำยตำเสียได้  
4. ท ำควำมสะอำดจอภำพของคอมพิวเตอร์เสมอ 
5. ควรพักสำยตำบ้ำง ไม่ควรท ำคอมพิวเตอร์ติดต่อกันนำนเกิน 1-2 ช.ม. ควรพักสำยตำสัก 15 นำที 

หรืออำจใช้ผ้ำชุบน้ ำเย็นหมำด ๆ ปิดตำไว้ 2-3 นำที จะช่วยได้มำก 
6. ผู้ที่ใช้ใช้คอนแทคเลนส์ ควรหยอดน้ ำตำเทียมบ่อย ๆ 
ปัญหำปวดคอ ปวดบ่ำ ปวดไหล่  
1. ตั้งจอตรงหน้ำพอดีไม่สูง ไม่ต่ ำ ไม่เอียงซ้ำย หรือขวำ 
2. คีย์บอร์ดและเมำส์ควรอยู่ระดับเอวหรือระดับหน้ำตักพอดี เพรำะถ้ำอยู่สูงกว่ำนี้เวลำใช้คีย์บอร์ด

และเมำส์นำน ๆ ไหล่จะค่อย ๆ ยกสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ เพ่ือให้แขนและมือจะได้ท ำงำนถนัด  แต่กำรยกไหล่ขึ้น
นำน ๆ กล้ำมเนื้อที่ยกไหล่จะล้ำ ปวดเมื่อยได้ ปวดตั้งแต่ไหล่ บ่ำ ถึงคอ 

3. ต้องพักกำรท ำคอมพิวเตอร์ ทุก 1-2 ช.ม. 
ปัญหำปวดหลัง  
1. ขณะนั่งท ำคอมพิวเตอร์ควรนั่งเก้ำอ้ีที่สูงพอดี เท้ำวำงบนพ้ืนได้เต็มเท้ำ ถ้ำสูงเกินไปจนเท้ำลอย 

หรือถ้ำต่ ำเกินไป ก้นจะจ่อมอยู่บนที่นั่ง ท ำให้เมื่อยบริเวณก้นได้  
2. เวลำนั่งต้องเลื่อนตัวให้นั่งชิดพนักพิง ไม่ใช่นั่งอยู่แค่ครึ่งที่นั่งของเก้ำอ้ี  
3. หลังจะต้องพิงพนักเก้ำอ้ีอยู่ตลอดเวลำ โดยพนักพิงท ำมุมกับที่นั่งไม่เกิน 100 องศำ 
4. ต้องพักกำรใช้คอมพิวเตอร์ ทุก 1-2 ช.ม. 
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน  
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรศึกษำวิจัยเพ่ิมเติมดังนี้ 

1) Becta ICT Research (2005) ได้ศึกษำผลกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตประกอบ      
กำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 12 แห่ง ในประเทศอังกฤษ ช่วงระหว่ำงปี ค.ศ. 
2004-2005 ซึ่งมีผลกำรศึกษำส ำคัญหลำยประกำรที่ควรจะพิจำรณำและสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ได้กับบริบท
ด้ำนกำรศึกษำของไทย โดยสำมำรถสรุปผลลัพธ์ส ำคัญจำกกำรศึกษำดังกล่ำวได้ ดังนี้ 

กำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นของ
ตนเองอย่ำงทั่วถึงเป็นปัจจัยส ำคัญที่ช่วยให้เกิดกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิผล โดยพบว่ำกำรใช้คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตช่วยเพ่ิมแรงจูงใจของผู้เรียนและมีผลกระทบในทำงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  รวมทั้งสนับสนุน
ให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรค้นคว้ำและกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้นอกห้องเรียนอย่ำง
กว้ำงขวำง รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

ส ำหรับในด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของผู้สอนนั้น พบว่ำ กำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตนั้นช่วยส่งเสริมให้มีใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรหรือ      
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นส่วนประกอบมำกขึ้น  อย่ำงไรก็ตำมกำรสร้ำงให้เกิด
ผลส ำเร็จดังกล่ำวนั้น ต้องอำศัยปัจจัยสนับสนุนและกำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ จำกผู้บริหำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
สนับสนุนให้มีเครือข่ำยสื่อสำรแบบไร้สำย (Wireless Network) และเครื่องฉำยภำพแบบไร้สำย (Wireless 
Data Projector) ที่มีประสิทธิภำพเพ่ือให้สำมำรถสร้ำงให้เกิดประโยชน์กำรใช้งำนสูงสุด รวมทั้งควรจัดให้มี
กำรวำงแผนจัดหำทรัพยำกรสนับสนุนอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนั้นจะสำมำรถ
สร้ำงให้เกิดประโยชน์ที่หลำกหลำยและมีควำมคุ้มค่ำมำกกว่ำกำรใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ทอปและแล็ปทอป
ประกอบกำรเรียนกำรสอนที่มีใช้งำนกันอยู่ในสถำนศึกษำโดยทั่วไป 

ท้ำยที่สุดผลกำรศึกษำดังกล่ำว ยังได้เน้นย้ ำให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงแรงกระตุ้นให้
ผู้เรียนและผู้สอนมีควำมกระตือรือร้นและมีเวลำที่เพียงพอที่จะได้ทดลองและสร้ำงแนวทำง นวัตกรรมกำร   
ใช้งำนของตนเอง ซึ่งเป็นมูลเหตุส ำคัญของกำรสร้ำงให้กำรเรียนกำรสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนั้น
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2) ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.) ได้ร่วมกับหน่วยงำนภำคเอกชน ท ำกำรวิจัยกำรปรับ
รูปแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ   โดยได้วิจัยในโรงเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 
3 - 6 น ำร่องในโรงเรียน 4 ภูมิภำคที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำเป็นหลัก และเรียนในต ำรำเป็นรอง (ผู้จัดกำร
ออนไลน์, 2554) พบว่ำ หำกแจกอุปกรณ์ดังกล่ำวแบบไม่สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ก็จะท ำให้พฤติกรรมของ
ผู้เรียนผ่ำนคอมพิวเตอร์พกพำไม่มีควำมตื่นตัวแบบยั่งยืน ดังนั้น จึงต้องอำศัยโรงเรียนและครูคอยบูรณำกำร
กระบวนกำรเรียนรู้อยู่ตลอดถึงจะยั่งยืนได้ กำรจะน ำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ำมำใช้กับเด็กนั้น ต้อง
มีกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งเด็ก ครู และหลักสูตรอย่ำงเข้มข้นก่อนถึงจะใช้เทคโนโลยีเหล่ำนี้กับกำรเรียน     
กำรสอนได ้หำกเรำเตรียมตัวดีก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีตำมมำ 

ผลกำรวิจัยยังได้ระบุอีกว่ำ เด็กที่เหมำะสมกับกำรใช้เทคโนโลยีเหล่ำนี้ควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กชั้น  ป.3 
มำกกว่ำ ป.1 เพรำะเด็กรู้และใช้ภำษำได้คล่องตัวกว่ำ ซึ่งก็หมำยควำมว่ำเด็กจะสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์พกพำ
ได้และเกิดประโยชน์มำกกว่ำ 
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3) สมำคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ ำหน่ำยหนังสือแห่งประเทศไทยร่วมกับสวนดุสิตโพล มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
สวนดุสิต สอบถำมควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อโครงกำร One Tablet Pc Per Child จำกครูและ
ผู้ปกครอง (เฉพำะครูที่สอนหรือผู้ปกครองที่มีบุตรหลำนเรียนอยู่ในชั้น ป.1) และประชำชนทั่วไปทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด จ ำนวนทั้งสิ้น 809 คน (ครู 190 คน 23.49% ผู้ปกครอง 202 คน 24.97% และ
ประชำชนทั่วไป 417 คน 51.54%) ระหว่ำงวันที ่2 - 12 กันยำยน 2554 สรุปผลได้ดังนี้ (สวนดุสิตโพล, 2554) 

 
ตำรำงที่ 2.2  ควำมคิดเห็น กรณีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจะส่งผลต่อพฤติกรรมกำรอ่ำนที่เปลี่ยนไปหรือไม่ 

อันดับ ควำมคิดเห็น ภำพรวม ประชำชน คร ู ผู้ปกครอง 

1 ส่งผล 80.22% 78.90% 83.16% 80.20% 
ด้ำนบวก 41.18% คือ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นเทคโนโลยีที่มีควำมทันสมัย ช่วยพัฒนำ ฝึกฝนกำรอ่ำน
ให้กับเด็กได้นอกเหนือจำกกำรอ่ำนในหนังสือ/สำมำรถสืบค้น หำข้อมูลในกำรศึกษำได้ง่ำย พกพำสะดวก 
อยำกอ่ำนหรืออยำกค้นหำเมื่อไรที่ไหนก็สำมำรถท ำได้ ฯลฯ 
ด้ำนลบ 39.04% คือ เด็กสนใจกำรเรียนน้อยลง หันไปสนใจเกมหรือเมนูอ่ืน ๆ ในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแทน
มีผลต่อพัฒนำกำรของเด็ก ทักษะกำรพูด อ่ำน เขียน แสงของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตส่งผลต่อสำยตำเด็ก ฯลฯ 

2 ไม่ส่งผล 17.68% 18.23% 15.79% 18.32% 
เพรำะ เด็กสมัยนี้ปรับตัวได้เร็ว ไม่ว่ำจะอ่ำนจำกหนังสือหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตก็เป็นกำรฝึกให้เด็กได้อ่ำน
เหมือนกัน เป็นกำรอ่ำนโดยเปลี่ยนรูปแบบที่ไม่ใช่จำกหนังสือ ขึ้นอยู่กับตัวเด็กและกำรเลี้ยงดูมำกกว่ำ 
เทคโนโลยีเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมควำมรู้เท่ำนั้น ฯลฯ 

3 ไม่แน่ใจ 0.74% 1.20% - 0.50% 

* ไม่ระบุ 1.36% 1.67% 1.05% 0.98% 
 
ตำรำงที่ 2.3  ข้อดีของกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

อันดับ ควำมคิดเห็น ภำพรวม ประชำชน คร ู ผู้ปกครอง 

1 สำมำรถศึกษำ ค้นคว้ำหำข้อมูลต่ำง ๆ ที่อยำกรู้
ได้ตลอดเวลำ 

47.74% 46.38% 47.42% 50.74% 

2 เป็นกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำปรับใช้กับ
กำรศึกษำ 

32.44% 28.18% 33.80% 39.41% 

3 สะดวกในกำรพกพำ 15.91% 21.45% 13.15% 7.88% 
4 เป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรศึกษำ เรียนรู้นอกจำก

หำอ่ำนจำกหนังสือ 
2.07% 2.24% 2.98% 0.49% 

5 สำมำรถเปิดอ่ำนหรือหำข้อมูลย้อนหลังได้ 1.84% 1.75% 2.35% 1.48% 
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ตำรำงที่ 2.4  ข้อเสียของกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

อันดับ ควำมคิดเห็น ภำพรวม ประชำชน คร ู ผู้ปกครอง 

1 อำจเกิดกำรใช้งำนผิดประเภท เนื่องจำกใน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมีเมนูต่ำง ๆ ให้เล่น
มำกมำย ท ำให้เด็กสนใจที่จะอ่ำนหนังสือหรือมี
สมำธิในกำรอ่ำนหนังสือน้อยลง 

42.93% 45.52% 40.00% 40.84% 

2 เด็กจะให้ควำมส ำคัญกับเทคโนโลยีมำกกว่ำ
กำรศึกษำในชั้นเรียน/เป็นกำรส่งเสริมให้เด็ก   
ยึดติดกับวัตถุนิยม 

22.22% 20.73% 23.33% 24.09% 

3 รำคำแพง/สิ้นเปลืองงบประมำณ 18.06% 20.20% 15.71% 16.23% 
4 ผู้ปกครองไม่สำมำรถดูแลหรือให้ค ำแนะน ำได้ 

เพรำะคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำมำรถเปิดใช้งำน
ได้ตลอดเวลำ 

9.85% 7.67% 12.86% 10.99% 

5 ทักษะในกำรเขียนของเด็กลดลง/เด็กไม่ค่อยได้
ฝึกเขียน 

6.94% 5.88% 8.10% 7.85% 

 
ตำรำงที่ 2.5  ข้อควรระวังของกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

อันดับ ควำมคิดเห็น ภำพรวม ประชำชน คร ู ผู้ปกครอง 
1 กำรน ำไปใช้ในทำงที่ผิดวัตถุประสงค์ของ      

กำรเรียนรู้ 
36.60% 38.08% 38.36% 31.88% 

2 ควรมีครูหรือผู้ปกครองคอยให้ค ำแนะน ำ    
อย่ำงใกล้ชิด เพรำะมีทั้งประโยชน์และโทษ 

32.87% 34.64% 28.30% 33.75% 

3 กำรดูแลรักษำ อำจมีกำรช ำรุดหรือสูญหำย 16.04% 13.97% 17.62% 18.74% 
4 เด็กจะยึดติดกับเทคโนโลยี อุปกรณ์ที่อ ำนวย

ควำมสะดวกมำกเกินไป/ท ำให้ไม่อยำกเรียน 
7.48% 6.19% 10.06% 7.50% 

5 อำจส่งผลต่อสุขภำพของเด็ก เช่น สำยตำเสีย 
ระบบประสำทสัมผัส ทักษะกำรฟัง เป็นต้น 

7.01% 7.12% 5.66% 8.13% 

 
จำกผลกำรวิจัยข้ำงต้น จะพบว่ำ โครงกำร One Tablet Pc Per Child เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์แต่

ทั้งนี้กำรจะน ำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ำมำใช้กับเด็กนั้น ต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งเด็ก ครู และ
หลักสูตรอย่ำงเข้มข้นก่อนถึงจะใช้เทคโนโลยีเหล่ำนี้กับกำรเรียนกำรสอนได้  ซึ่งถ้ำมีกำรเตรียมตัวดีก็จะได้
ผลลัพธ์ที่ดีตำมมำ 
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8. สรุปและข้อเสนอแนะ 
จำกที่กล่ำวมำจะเห็นว่ำนโยบำยแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) แก่นักเรียน (One Tablet PC 

Per Child) เป็นนโยบำยที่ดีและมีประโยชน์ อีกทั้งยังค่อนข้ำงทันสมัย เพรำะประเทศที่เจริญแล้วอย่ำงใน
เอเชีย สหรัฐอเมริกำ และในยุโรป ก็เริ่มด ำเนินกำรเอำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน        
ถ้ำประเทศไทยสำมำรถท ำได้จริงก็ถือว่ำเป็นควำมก้ำวหน้ำทำงกำรศึกษำของไทยที่จะก้ำวล้ ำทัดเทียม
อำรยประเทศ 

อย่ำงไรก็ตำม แม้นโยบำยของรัฐบำลนี้จะช่วยสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้และเป็นสิ่งที่มีประโยชน์   
อย่ำงยิ่งต่อนักเรียน แต่ก็มีผู้ที่เห็นแตกต่ำงว่ำนโยบำยนี้ยังขำดกำรเตรียมควำมพร้อม และไม่เหมำะสมกับ
บริบทในขณะนี้ ดังนั้น ถ้ำรัฐบำลไม่มีกำรเตรียมกำรที่ดีก็อำจจะมีปัญหำเกิดขึ้นตำมมำหลังจำกที่มีกำรแจก
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปแล้ว ซึ่งรัฐบำลควรค ำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้ให้ดีเสียก่อน (ไพฑูรย ์ศรีฟ้ำ, 2554) กล่ำวคือ 

ปัญหำที่ควรค ำนึงถึง 
1) ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนโดยกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
2) ครูผู้สอนยังไม่มีควำมรู้เพียงพอต่อกำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพ่ือกำรจัดกำรเรียน  

กำรสอน 
3) ผู้เรียนอำจน ำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ดังผลงำนวิจัยของทีดีอำร์ไอที่พบว่ำเด็ก

นักเรียนส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงควำมบันเทิงมำกกว่ำ  (Thailand 
Development Research Institute, 2011) 

4) ยังไม่มีกำรสร้ำงเนื้อหำบทเรียนและกิจกรรมที่ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
5) ด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ กำรแก้ปัญหำเรื่องอุปกรณ ์และกำรใช้งำนจะมีหน่วยงำนใดเป็นผู้รับผิดชอบ 
6) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเปลี่ยนรุ่นเร็วมำกและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ  ดังนั้น ต้องค ำนึงว่ำ

คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตที่จัดหำมำแจกนั้นมีควำมเป็นมำตรฐำนรองรับกับแอพพลิเคชั่น 
(Applications) ใหม่ ๆ มำกน้อยเพียงใด 

ส ำหรับข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินโครงกำรนี้ รัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรน ำบทเรียนจำก
งำนวิจัยของประเทศอังกฤษเกี่ยวกับผลกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตประกอบกำรเรียนกำรสอนใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษำ (Becta ICT Research, 2005) มำประยุกต์ใช้เพ่ือให้โครงกำรดังกล่ำวประสบ
ควำมส ำเร็จตำมที่รัฐบำลตั้งเป้ำหมำยไว้ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ 
1) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(1) ควรจัดให้มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ดีอย่ำงเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนกำรใช้งำน
ทั้งในด้ำนสถำนที่/จุดที่สำมำรถใช้งำนเครือข่ำยไร้สำย โครงข่ำย และเครื่องแม่ข่ำยที่มี
ประสิทธิภำพและใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

2) ด้ำนบุคลำกร 
(1) ควรมีกำรพัฒนำบุคลำกรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้สอน เพ่ือลดควำมกังวลในกำรใช้งำนให้มี  

ควำมเชี่ยวชำญในซอฟต์แวร์สนับสนุนต่ำง ๆ รวมทั้งให้มีควำมสำมำรถและควำมช ำนำญใน
กำรเข้ำถึงระบบเครือข่ำย (LAN) ของสถำนศึกษำ 

(2) ควรมีกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นใจของผู้สอน โดยจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนแนวคิด มี             
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน รวมทั้งมีกำรแบ่งปันทรัพยำกรที่พัฒนำหรือใช้งำน 
ตลอดจนมีกำรยกย่องชมเชยผู้สอนต้นแบบ 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  44 

(3) ควรจัดให้ผู้สอนมีเวลำเพียงพอส ำหรับจัดเตรียมบทเรียน สื่อกำรสอน แบบทดสอบที่ใช้งำน
ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งกำรจัดให้มีเวลำเพียงพอส ำหรับปรับแต่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน 

3) ด้ำนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
(1) ควำมกว้ำงและควำมสว่ำงของหน้ำจอเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  รวมทั้งควำมสว่ำงและ

ระบบแสงที่เหมำะสมของห้องเรียนก็เป็นอีกปัจจัยส ำคัญที่ไม่ควรมองข้ำม เพรำะส่งผลต่อ
ควำมสนใจและแรงจูงใจของผู้เรียน 

4) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
(1) กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน  โดยโรงเรียนหลำยแห่งที่อยู่ในโครงกำรศึกษำ

ดังกล่ำว ได้เรียกร้องให้มีกำรก ำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนในกำรแจกจ่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์  
แท็บเล็ตให้กับผู้เรียน สำมำรถติดตำมกำรจัดเก็บ กำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำได้ 
นอกจำกนี้ ยังได้ให้ควำมส ำคัญลงในสิ่งที่เป็นรำยละเอียดในบำงประเด็น อำทิเช่น พ้ืนที่และ
ควำมปลอดภัยในกำรเก็บรักษำข้อมูลที่ผู้เรียนได้บันทึกไว้ 

(2) ควำมสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตก็เป็นอีกปัจจัยส ำคัญอีก
ประกำรหนึ่งเพ่ือให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพสูงสุด โดยสถำนศึกษำควรพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมในกำรจัดให้มีผู้ช่วยในห้องเรียน เพ่ือคอยแก้ไขปัญหำทำงเทคนิค จัดให้มี
หน่วยสนับสนุนที่มีควำมพร้อมทั้งในด้ำนกำรซ่อมบ ำรุง  กำรมีอุปกรณ์ส ำรอง และ          
กำรแก้ปัญหำอำยุกำรใช้งำนของแบตเตอรี่ หรือแม้แต่แก้ไขปัญหำเสถียรภำพของเครือข่ำย
ดังที่ได้กล่ำวไปแล้วข้ำงต้น 

(3) กำรจัดระบบที่ประสิทธิภำพให้ผู้เรียนสำมำรถจัดเก็บและน ำส่งผลงำนของตนเอง  โดยให้
พิจำรณำถึงกำรจัดเก็บและน ำส่งงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยไร้สำย รวมทั้งกำรจัดเก็บและน ำส่ง
ด้วยแฟลชไดร์ฟในกรณีท่ีเครือข่ำยไม่สำมำรถใช้งำนได้ 

(4) ควรให้มีกำรเริ่มใช้งำนกับผู้เรียนและผู้สอนในบำงกลุ่มก่อน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้เริ่มจำกกลุ่ม
ที่มีประสบกำรณ์และมีแนวโน้มว่ำจะสร้ำงให้เกิดควำมส ำเร็จก่อน  เพ่ือให้เป็นแกนน ำใน   
กำรแบ่งปันประโยชน์และประสบกำรณ์ในเชิงบวก และขยำยผลไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป
นอกจำกนี้รัฐบำลควรต้องเร่งสรุปผลกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (มศว.) 
ประสำนมิตรที่ศึกษำโรงเรียนน ำร่อง 5 แห่ง ว่ำได้ผลเป็นอย่ำงไร เพ่ือที่จะได้น ำข้อมูลผล
กำรศึกษำมำปรับปรุงรำยละเอียดของโครงกำรให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น ก่อนที่จะมีกำร
แจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแก่โรงเรียนทั่วไปในปี พ.ศ.2555 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
กำรด ำเนินงำนโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 นี้ ได้มีกำรก ำหนดแผนกำร
ท ำงำนและรำยละเอียดของโครงกำรและกิจกรรมย่อย เพ่ือกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ ออกเป็น 4 
ระยะดังนี้ 

(1) ขั้นกำรวำงแผน (Planning) เป็นกำรวำงแผนที่จะน ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์   
โดยก ำหนดกิจกรรมในขั้นกำรวำงแผนดังนี้ 

1) ส ำรวจควำมพร้อมของระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยี ได้แก่ ห้องเรียนแท็บเล็ต 
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำ ระบบควบคุมอุณหภูมิ  

2) ส ำรวจควำมพร้อมของบุคลำกรด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของผู้บริหำร ผู้ดูแลระบบ 
ครผูู้สอน และนักเรียน 

(2) ขั้นกำรปฏิบัติกำร (Action) เป็นกำรปฏิบัติงำนตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมใน
ขั้นกำรปฏิบัติกำร ดังต่อไปนี้ 

1) ติดตั้งห้องเรียนแท็บเล็ต ที่โรงเรียนน ำร่องในโครงกำร จ ำนวน 20 โรงเรียน 
2) พัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยกำรคัดเลือกแอพพลิเคชั่นที่เป็น
มำตรฐำนเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงที่เป็น
มำตรฐำน ส ำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน ใน 3 
กลุ่มสำระวิชำคือ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ เพ่ือให้ครูสำมำรถน ำไป
ประยุกต์และบูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอน 

(3) ขั้นกำรสังเกต (Observation) เป็นกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติโดยกำรสังเกตและสัมภำษณ์ผู้บริหำร 
ผู้ดูแลระบบ ครูผู้สอน และผู้เรียน ที่คณะผู้วิจัยได้ท ำกำรลงพ้ืนที่ติดตำมประเมินผล และกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่
ได้จำกแบบสอบถำมที่ตอบโดยผู้บริหำร ผู้ดูแลระบบ ครูผู้สอน และผู้เรียน โดยมีกิจกรรมในขั้นกำรสังเกต 
ดังต่อไปนี้ 

1) จัดกำรฝึกอบรม/สัมมนำ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรของโรงเรียนน ำร่อง ในระดับผู้บริหำรโรงเรียน 
ผู้ดูแลระบบ และผู้สอน เพ่ือให้เข้ำใจโครงสร้ำงลักษณะโดยรวมของกำรเรียนกำรสอนที่ใช้
เทคโนโลยีแท็บเล็ต กำรใช้งำนแท็บเล็ตพ้ืนฐำน กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นที่มำกับ
ระบบปฏิบัติกำรในแท็บเล็ต กำรคัดเลือกแอพพลิเคชั่นและกำรน ำแอพพลิเคชั่นมำใช้งำนจริง
ในห้องเรียนตำมแบบโรงเรียนในยุค 3.0 และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2) น ำเสนอตัวอย่ำง กิจกรรมกำรเรียนรู้และแผนกำรเรียนรู้ ในกำรประยุกต์และบูรณำกำรน ำ 
แท็บเล็ตมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย ระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ส ำหรับครูผู้สอน เพ่ือให้ครูใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 
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3) ทดลองกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 
4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน ใน 3 กลุ่มสำระวิชำคือ อังกฤษ คณิตศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์ 

(4) ขั้นกำรสะท้อนผล (Refection) เป็นกำรสรุปอภิปรำยผล เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ได้เรียนรู้และเข้ำใจ สภำพกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ ตลอดจนควำมต้องกำร ปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้สื่อ      
กำรเรียนรู้ พร้อมทั้งควำมคิดเห็นในประเด็นคุณภำพของสื่อจำกผู้ใช้โดยตรง เพ่ือก ำหนดแนวทำง ในกำร
ปรับปรุงกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยกิจกรรมในขั้นกำรสะท้อนผล 
ดังต่อไปนี้ 

1) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้บริหำร ครูผู้สอน ศึกษำนิเทศก์ของ สพป. สพม.  และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตำมประเมินผลและให้ค ำปรึกษำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่โรงเรียน   
น ำร่อง  

2) สรุปผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรและน ำเสนอแนวทำงที่เหมำะสมกับกำรน ำไปใช้ใน
ห้องเรียน โดยจัดท ำเอกสำรในรูปแบบงำนวิจัยเพ่ือเสนอผู้บริหำรหน่วยงำนและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ 

 
รูปแบบการทดลองน าร่อง 

กำรศึกษำผลกำรใช้แท็บเล็ตในกำรเรียนรู้ของนักเรียนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551   ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ในครั้งนี้ คณะ         
ผู้ศึกษำวิจัยได้ก ำหนดแบบแผนกำรศึกษำผลกำรใช้แท็บเล็ตในกำรเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ดังนี้ 

 
1. โรงเรียนน าร่อง 
โรงเรียนน ำร่อง 20 โรงเรียน โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ได้คัดเลือก

จำกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีควำมพร้อมในระดับหนึ่ง และได้สนใจสมัครเข้ำร่วมโครงกำร  โดยเลือก
โรงเรียนจำก 4 ภำค ๆ ละ 5 โรงเรียน ได้แก่ 

 
1. โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม สพม. 36 (เชียงรำย) ภำคเหนือ 
2. โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม สพม. 6 (เชียงรำย) ภำคเหนือ 
3. โรงเรียนอนุบำลล ำปำง สพป. ล ำปำง เขต 1 ภำคเหนือ 
4. โรงเรียนแม่ก๋งวิทยำ  สพป. ล ำปำง เขต 1 ภำคเหนือ 
5. โรงเรียนอนุบำลงำว สพป. ล ำปำง เขต 1 ภำคเหนือ 
6. โรงเรียนกัลยำณวัตร สพม. 25 (ขอนแก่น) ภำคอีสำน 
7. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม สพม. 25 (ขอนแก่น) ภำคอีสำน 
8. โรงเรียนแวงน้อยศึกษำ สพม. 25 (ขอนแก่น) ภำคอีสำน 
9. โรงเรียนบ้ำนดอนทัพม้ำหันแวง สพป. มหำสำรคำม เขต 3 ภำคอีสำน 

10. โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 สพป. มหำสำรคำม เขต 3 ภำคอีสำน 
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11. 

 
โรงเรียนสิงห์บุรี 

 
สพม. 5 (สิงห์บุรี) 

 
ภำคกลำง 

12. โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร สพม. 5 (สิงห์บุรี) ภำคกลำง 
13. โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม สพม. 6 (สมุทรปรำกำร) ภำคกลำง 
14. โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นคนำยก เขต 1 ภำคกลำง 
15. โรงเรียนอนุบำลองครักษ์ สพป. นคนำยก เขต 1 ภำคกลำง 
16. โรงเรียนห้วยยอด สพม. 13 ตรัง ภำคใต้ 
17. โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. 13 ตรัง ภำคใต้ 
18. โรงเรียนอนุบำลสงขลำ สพป. สงขลำ เขต 1 ภำคใต้ 
19. โรงเรียนบ้ำนม่วงงำม สพป. สงขลำ เขต 1 ภำคใต้ 
20. โรงเรียนบ้ำนระโนด สพป. สงขลำ เขต 1 ภำคใต้ 

 
2. ระดับชั้น 
กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ด ำเนินกำรกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 10 โรงเรียน และ

ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 10 โรงเรียน  โดยโรงเรียนน ำร่องเป็นผู้ด ำเนินกำรคัดเลือกห้องเรียน  
น ำร่องในแต่ละระดับชั้น 
 

3. กลุ่มสาระและสื่อการเรียนรู้ 
กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ เน้นกำรใช้แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนรู้ใน 3 กลุ่มสำระ ได้แก่ 

1) คณิตศำสตร์  
2) วิทยำศำสตร์ 
3) ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)  

 
4. ระยะเวลาในการน าแท็บเล็ตไปใช้ในห้องเรียน 
กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ด ำเนินกำรทดลองกับโรงเรียนน ำร่องในภำคกำรศึกษำที่ 1/2556  

 
5. รูปแบบการแจกแท็บเล็ตในโรงเรียนน าร่อง 

1) เครื่องแท็บเล็ตเป็นเครื่องในโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำน
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

2) ศึกษำนิเทศก์หรือเจ้ำหน้ำที่ด้ำน ICT ซึ่งเป็น ผู้ประสำนงำนจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ / มัธยมศึกษำ ได้รับแท็บเล็ตคนละ 1 เครื่อง 

3) เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบโรงเรียนได้รับแท็บเล็ตคนละ 1 เครื่อง 
4) ครูผู้สอนในห้องเรียนน ำร่องได้รับแท็บเล็ต 1 เครื่อง ใน 3 กลุ่มสำระ 
5) นักเรียนได้รับแท็บเล็ตคนละ 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกำรศึกษำน ำร่องครั้งนี้ 

(ตำมจ ำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง แต่ไม่เกิน 40 เครื่อง) 
6) นักเรียนได้ใช้แท็บเล็ตส ำหรับกิจกรรมในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน และอนุญำตหรือไม่

อนุญำตให้น ำเครื่องกลับบ้ำนขึ้นอยู่กับกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน 
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6. สภาพแวดล้อมในห้องเรียนน าร่อง 

1) หลักกำรพื้นฐำนตำมข้อตกลงเก่ียวกับกำรน ำแท็บเล็ตไปใช้ในกำรน ำร่องครั้งนี้ 
 แท็บเล็ตเป็นเพียงตัวช่วย ไม่ได้มำแทนครู 
 แท็บเล็ตเป็นเพียงตัวเสริมประสบกำรณ์และใช้ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
 แท็บเล็ตเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ครูและนักเรียนเลือกใช้บำงเวลำในกำรเรียนกำรสอนขึ้นอยู่กับ

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ครูเป็ผู้ก ำหนด 
 กำรเรียนกำรสอนให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

2) ครูและนักเรียนสำมำรถเปิดใช้สื่อแอพพลิเคชั่นกำรเรียนรู้ที่บรรจุอยู่ในแท็บเล็ตเพ่ือเสริม   
กำรเรียนรู้ได้ 

3) ครูและนักเรียนสำมำรถใช้แท็บเล็ตเพ่ือค้นคว้ำข้อมูลและท ำกิจกรรมแบบออนไลน์ได้โดยใช้
เครือข่ำยไร้สำยภำยในห้องเรียน 

4) ครูและนักเรียนจัดท ำข้อตกลงกำรใช้และดูแลแท็บเล็ต เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ และ      
ฝึกระเบียบและควำมรับผิดชอบ 

5) นักเรียนใช้และจัดเก็บแท็บเล็ตตำมที่ครูก ำหนด แท็บเล็ตไม่ได้อยู่กับนักเรียนตลอดเวลำ 
6) อุปกรณ์ในห้องเรียน ประกอบด้วย 

 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  จ ำนวนไม่เกิน 41 ชุด ส ำหรับครูและนักเรียน 
 คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย  จ ำนวน 1 ชุด 
 คอมพิวเตอร์แบบพกพำในกำรสร้ำงสื่อกำรสอน พร้อมโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับสร้ำง    

สื่อกำรสอน  จ ำนวน 1 ชุด 
 เครื่องพิมพ์ไร้สำย  จ ำนวน 1 ชุด 
 เครื่องโปรเจคเตอร์  จ ำนวน 1 ชุด 
 อุปกรณ์เชื่อมโยงออนไลน์  จ ำนวน 1 ชุด 
 สถำนีเครือข่ำยไร้สำย  จ ำนวน 2 ชุด 
 อุปกรณ์จัดเก็บแท็บเล็ตแบบเคลื่อนที่  จ ำนวน 1 ระบบ 
 ซองกันกระแทกส ำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  จ ำนวนไม่เกิน 41 ชุด ส ำหรับครูและ

นักเรียน 
7) มีผู้ช่วยด้ำนเทคนิคเพ่ือคอยช่วยเหลือครูและนักเรียนเกี่ยวกับกำรใช้แท็บเล็ตในกิจกรรม   

กำรเรียนกำรสอนและค ำปรึกษำแก่โรงเรียนน ำร่องเมื่อมีปัญหำ 

 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  49 

LANLAN

HDMI

LA
N

LAN

M
a

c
M

in
i

H
D

M
I 
P

ro
je

c
to

r   
    
   
   
  
  
  
  
   
   
  
   
   
   

  
 M

a
c
 B

o
o

k

  
  

    
  
   
  
  
   
  
    
  
  
 

A
p

p
le

 T
V

   
  
 
    
  
   
   

  
   
  

  
    
  
  

  
  

   3.
1  

  
  
   
  

  
  
   
    

  
  
   
  
  
   
   
   
  
  
   
   
  
   

  
  
  
   
   
  
  
  
   
  
  
  
  

  
   
   
  
  

    
  

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

Ta
b

le
t

W
ir
e

le
s
s
 P

ri
n

te
r

A
ir
P

o
rt

A
ir
P

o
rt

Ta
b

le
t  

  

 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  50 

รูปแบบของการศึกษา 
ในกำรทดลองน ำร่องครั้งนี้ได้ศึกษำข้อมูลทั้งเชิงคุณภำพและปริมำณ โดยกำรสังเกต สัมภำษณ์รวมถึง

กำรส ำรวจควำมคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจำกผู้บริหำร ครูผู้สอน นักเรียน ศึกษำนิเทศก์ และผู้ปกครอง 
ในประเด็นที่เก่ียวกับกำรน ำแท็บเล็ตและน ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ โดยออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 

ผู้บริหารโรงเรียน 
1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 

ครูผู้สอนและส าหรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน 
1) ด้ำนทักษะกำรใช้ iPad (ส ำหรับผู้ดูแลระบบเท่ำนั้น) 
2) ด้ำนทักษะกำรใช้ Application (ส ำหรับครูผู้สอนสำระ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ) 
3) ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ส ำหรับครูผู้สอนสำระ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

ภำษำอังกฤษ) 
4) ด้ำนปัจจัยสนับสนุนควำมส ำเร็จ (ส ำหรับผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนสำระ คณิตศำสตร์ 

วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ) 

นักเรียน 
1) ด้ำนกำรใช้เครื่อง iPad 

 ทักษะกำรใช้ iPad 
 กำรใช้ iPad เป็นเครื่องมือเรียนรู้ 
 กำรใช้ App. ในกำรเรียนรู้ 

2) ด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
 กำรแสวงหำควำมรู้ 
 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 เจตคติต่อกำรใช้ iPad 

3) ด้ำนสุขภำพและสังคม 
 ผลกระทบต่อสุขภำพ 
 ผลกระทบอำรมณ์ 
 ผลกระทบต่อสังคม 

ผู้ปกครอง 
1) ด้ำนกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
2) ด้ำนผลกระทบด้ำนสังคม 
3) ด้ำนผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ 
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วิธีการศึกษา 
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหำร ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน ผู้เรียน และ
ปกครองนักเรียน กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงเป็นกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive sampling) ดังนี้ 

 ผู้บริหำร โรงเรียนละ 1 ท่ำน จ ำนวน 20 โรงเรียน  
 ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนละ 1 ท่ำน จ ำนวน 20 โรงเรียน  
 ผู้สอน โรงเรียนละ 3 ท่ำน  จ ำนวน 20 โรงเรียน  
 ผู้เรียน โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน จ ำนวน 20 โรงเรียน 
 ผู้ปกครอง จำกทุกภูมิภำคและทุกโรงเรียน จ ำนวน 500 คน 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 ห้องเรียนแท็บเล็ต  

คือห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตใช้ในกำรประยุกต์และบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำง
ระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย จ ำนวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 1 ชุด  แต่ละชุดประกอบด้วย 
 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  จ ำนวนไม่เกิน 41 ชุด ส ำหรับครูและนักเรียน 
 คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย  จ ำนวน 1 ชุด 
 คอมพิวเตอร์แบบพกพำในกำรสร้ำงสื่อกำรสอน พร้อมโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับสร้ำง  

สื่อกำรสอน  จ ำนวน 1 ชุด 
 เครื่องพิมพ์ไร้สำย  จ ำนวน 1 ชุด 
 เครื่องโปรเจคเตอร์  จ ำนวน 1 ชุด 
 อุปกรณ์เชื่อมโยงออนไลน์  จ ำนวน 1 ชุด 
 สถำนีเครือข่ำยไร้สำย  จ ำนวน 2 ชุด 
 อุปกรณ์จัดเก็บแท็บเล็ตแบบเคลื่อนที่  จ ำนวน 1 ระบบ 

 แอพพลิเคชั่น  มี 2 ประเภท คือ  
1. สื่อกำรเรียนรู้ดิจิตอล ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ  ใน

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
2. แอพพลิเคชั่นที่เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงสื่อ และใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 

 คู่มือกำรสอน   
คือคู่มือกำรสอนของครู ซึ่งเป็นแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร ส ำหรับครูผู้สอน ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่  4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 ชุดกำรเรียนรู้  ซึ่ง
ประกอบด้วย แผนจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร คู่มือกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 
และเอกสำรประกอบกำรสอน เอกสำรต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 

 แบบสอบถำม 
แบบสอบถำม เพ่ือส ำรวจควำมพร้อมของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรก่อนและหลัง 
แบบสอบถำม ปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 
แบบสัมภำษณ์ผู้บริหำร ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
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 **ค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมอยู่ที่ .97 
 

3) วิธีการเก็บข้อมูล 
 กำรสังเกตพฤติกรรม 
 กำรสัมภำษณ์ 
 กำรสนทนำกลุ่ม  
 กำรตอบแบบสอบถำมออนไลน์ 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้ศึกษำวิจัยใช้โปรแกรม SPSS ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรแจกแจงควำมถี่และหำค่ำร้อยละ  
 วิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ย (  ) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ใน    

กำรแปลควำมหมำยของระดับคะแนนควำมพึงพอใจ  
 กำรหำควำมเชื่อมั่น  

วิธีกำรของคูเดอร์ ริชำร์ดสัน (Kuder-Richardson Method) KR – 20: 
 

 
 
เมื่อ rkr-20  แทน ค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

K แทน จ ำนวนข้อสอบ 
p แทน สัดส่วนของผู้ท ำถูกหำรด้วยจ ำนวนคนสอบทั้งหมด 
q แทน สัดส่วนของผู้ท ำผิดในข้อหนึ่ง ๆ หรือ 1-p 
s2 แทน คะแนนควำมแปรปรวนของแบบทดสอบ 

โดย 

 
 

วิธีกำรของครอนบำค (Cronbach) 
 

 
 
โดย  แทน ค่ำควำมเชื่อมั่น 

K  แทน จ ำนวนข้อ 
Si

2 แทน ผลรวมควำมแปรปรวนแต่ละข้อ 
St

2 แทน ควำมแปรปรวนของคะแนนรวม 
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5) เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 

ผลกำรเรียนรำยวิชำของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ใช้ระบบตัวเลขแสดงระดับผลกำรเรียน 8 ระดับ 

เกณฑ์กำรประเมิน ควำมหมำย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ดีเยี่ยม 80 – 100 

3.5 ดีมำก 75 – 79 
3 ดี 70 – 74 

2.5 ค่อนข้ำงดี 65 – 69 
2 ปำนกลำง 60 – 64 

1.5 พอใช้ 55 – 59 
1 ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ 50 – 54 
0 ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 0 – 49 

 
กำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ยสัดส่วนแบบอิงเกณฑ์ 8 ระดับ 

เกณฑ์กำรประเมิน ควำมหมำย ค่ำเฉลี่ยเป็นร้อยละ 
4 ดีเยี่ยม 80 – 100 

3.5 ดีมำก 75 – 79 
3 ดี 70 – 74 

2.5 ค่อนข้ำงดี 65 – 69 
2 ปำนกลำง 60 – 64 

1.5 พอใช้ 55 – 59 
1 ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ 50 – 54 
0 ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 0 – 49 

 
กำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ยสัดส่วนแบบอิงเกณฑ์ 5 ระดับ 

เกณฑ์กำรประเมิน ควำมหมำย ค่ำเฉลี่ย 
5 มำกที่สุด 4.21 - 5.00 
4 มำก 3.41 - 4.20 
3 ปำนกลำง 2.61 - 3.40 
2 น้อย 1.81 - 2.60 
1 น้อยที่สุด 1.00 - 1.80 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
จำกกำรทดลองน ำร่องในโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 สำมำรถสรุปผลเป็น
ประเด็นหลักใน 4 ประเด็น คือ 

1) ผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในโครงการ 
น ำเสนอผลกำรศึกษำในบริบทที่เก่ียวข้องกับกำรประยุกต์และบูรณำกำรแท็บเล็ตในกำรเรียนกำรสอน 

ซึ่งได้แก่ ควำมพร้อมของระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยี ได้แก่ ห้องเรียนแท็บเล็ต ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ ระบบจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำ ระบบควบคุมอุณหภูมิและควำมพร้อมของบุคลำกรด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศของผู้บริหำร ผู้ดูแลระบบ ครูผู้สอน และนักเรียน 

2) รายงานการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู เจ้าหน้าที่ สพป./สพม. 
น ำเสนอรำยงำนกำรประชุมสัมมนำเพ่ือคัดเลือกแอพพลิเคชั่น  กำรประชุมเพ่ือเตรียมควำมพร้อม

ส ำหรับผู้บริหำรโรงเรียน ครู เจ้ำหน้ำที่ สพป. สพม. ที่รับผิดชอบโครงกำร และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง   กำรจัด
อบรมผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและครูผู้สอนในโครงกำรน ำร่อง และอบรมหลักสูตรกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน 
โดยใช้เครื่องมือจำกห้องเรียนแท็บเล็ต 

3) รายงานการติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  
น ำเสนอรำยงำนกำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตร

กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 ให้กับโรงเรียนในโครงกำรจ ำนวน 20 โรงเรียน 

4) ผลการติดตามผลกระทบของการใช้ห้องเรียนแท็บเล็ต 
น ำเสนอผลกำรศึกษำในบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ด้ำนผู้บริหำรโรงเรียน ด้ำนครูผู้สอนและผู้ดูแล

ระบบโรงเรียน ด้ำนนักเรียน และผู้ปกครอง โดยศึกษำในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 4.1 แสดงประเด็นกำรศึกษำผลกระทบของกำรใช้ห้องเรียนแท็บเล็ต 
ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผูส้อนและผู้ดูแลระบบโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง 

 ด้ำนกำรบริหำรจดักำร
โครงกำรของผู้บริหำร
โรงเรียน 

 

 ด้ำนทักษะกำรใช้ iPad ของ
ผู้ดูแลระบบ 

 ด้ำนทักษะกำรใช้ Application 
ของครูผู้สอน 

 ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ของครูผูส้อน 

 ด้ำนปัจจัยสนับสนุนควำมส ำเร็จ 
ของผู้ดูแลระบบและครผูู้สอน 

 

 ด้ำนทักษะกำรใช้ iPad  
 ด้ำนกำรใช้ iPad เป็นเครื่องมือ

เรียนรู ้
 ด้ำนกำรใช้ App. ในกำรเรียนรู ้
 ด้ำนพฤติกรรมกำรแสวงหำ

ควำมรู ้
 ด้ำนพฤติกรรมกำรพัฒนำกำร

เรียนรู ้
 ด้ำนพฤติกรรมเจตคตติ่อกำรใช้ 

iPad 
 ด้ำนผลกระทบต่อสุขภำพ 

อำรมณ์ และสังคม 

 ด้ำนกำรสนับสนุน
ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำของ
ผู้ปกครอง 

 ด้ำนผลกระทบด้ำน
สังคมของผู้ปกครอง 

 ด้ำนผลกระทบด้ำน
เศรษฐกิจของผู้ปกครอง 
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ผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในโครงการ 
กำรเตรียมกำรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีและ

กำรสนับสนุน กำรเตรียมสื่อประยุกต์ในกำรเรียนรู้ กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนผู้บริหำร ครู และนักเรียน 
รวมทั้งสภำพแวดล้อมของห้องเรียนแล้ว ในวันที่ 11 ธันวำคม 2555 ได้มีกำรก ำหนดกิจกรรมของโครงกำรและ
กำรทดลองน ำร่องของโรงเรียนในโครงกำรในด้ำนกำรใช้สื่อประยุกต์ในกำรเรียนรู้ หลักสูตรฝึกอบรมส ำหรับ
ผู้ดูแลระบบและครูผู้สอน รวมทั้งกิจกรรมในห้องเรียนแท็บเล็ต เพ่ือกำรบูรณำกำรและเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คณิตศำสตร์  
วิทยำศำสตร์  ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) เข้ำกับสำระกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรและโครงกำรสอนใน 
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2556 และควำมร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งได้แก่ผู้บริหำร ครู บุคลำกรของ
โรงเรียน นักเรียน ศึกษำนิเทศก์ และผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งผู้ให้ข้อมูลในทุกภำคส่วน ท ำให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์อย่ำงยิ่งส ำหรับน ำไปเป็นแนวทำงในกำรประยุกต์ส ำหรับโครงกำรในลักษณะนี้ และสำมำรถน ำไป
ถอดบทเรียนเพ่ือกำรขยำยผลต่อไป ดังรำยละเอียดผลกำรศึกษำกำรเตรียมควำมพร้อมของโรงเรียนใน
โครงกำรต่อไปนี้ 

ผลการส ารวจความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี 
ทุกโรงเรียนในโครงกำรมีวงจรสื่อสำรที่เชื่อมต่อเข้ำเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วดังข้อมูลในตำรำงที่ 

4.2 และภำพกำรต่อเชื่อมระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนในโครงกำร โดยใช้วงจรสื่อสำรของ 
UniNet, TOT และ CAT  

ตำรำงที่ 4.2 แสดงช่องสัญญำณวงจรสื่อสำรของโรงเรียนในโครงกำร 

ล ำดับ โรงเรียน 
ช่องสัญญำณวงจรสื่อสำร 

รวม 
UniNet TOT CAT 

1 เชียงแสนวิทยำคม )เชียงรำย(  4 Mbps - 30 Mbps 34 Mbps 
2 เม็งรำยมหำรำชวิทยำคม )เชียงรำย(  70 Mbps 30 Mbps - 100 Mbps 
3 อนุบำลล ำปำง )ล ำปำง(  - 10 Mbps 15 Mbps 25 Mbps 
4 แม่ก๋งวิทยำ )ล ำปำง(  - 30 Mbps - 30 Mbps 
5 อนุบำลงำว )ล ำปำง(  - 2 Mbps 7 Mbps 9 Mbps 
6 กัลยำณวัตร )ขอนแก่น(  50 Mbps 2 Mbps - 52 Mbps 
7 ศรีกระนวนวิทยำคม )ขอนแก่น(  - 20+12 Mbps - 22 Mbps 
8 แวงน้อยศึกษำ )ขอนแก่น(  - 12 Mbps - 12 Mbps 
9 บ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ )มหำสำรคำม(  - 6 Mbps - 6 Mbps 
10 ศรีโกสมุวิทยำมติรภำพท่ี 209 (มหำสำรคำม( 50 Mbps 50+6 Mbps - 106 Mbps 
11 สิงห์บุรี )สิงห์บุรี(  10 Mbps 2 Mbps 10+2 Mbps 24 Mbps 
12 ท่ำช้ำงวิทยำคำร )สิงห์บุรี(  20 Mbps - 6 Mbps 26 Mbps 
13 พูลเจรญิวิทยำคม )สมุทรปรำกำร(  50 Mbps - - 50 Mbps 
14 วัดดอนยอ )นครนำยก(  100 Mbps 5 Mbps - 105 Mbps 
15 อนุบำลองครักษ์ )นครนำยก(  - 10 Mbps - 10 Mbps 
16 ห้วยยอด )ตรัง(  - 50 Mbps - 50 Mbps 
17 ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ )ตรัง(  - 20 Mbps - 20 Mbps 
18 อนุบำลสงขลำ )สงขลำ(  - 4 Mbps - 4 Mbps 
19 บ้ำนม่วงงำม )สงขลำ(  80 Mbps - - 80 Mbps 
20 บ้ำนระโนด )สงขลำ(  100 Mbps 4 Mbps - 104 Mbps 
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ผลสรุปการจัดเตรียมความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี 
จำกกำรส ำรวจควำมพร้อมด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของโรงเรียนใน

โครงกำรฯ พบว่ำ 
1)  อำคำรที่ตั้งของห้องที่จะใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad Classroom) ทุกโรงเรียนได้

เตรียมห้องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพร้อมใช้งำน 
2)  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีขนำด 144–482 ตำรำงเมตร โดยมีส่วนใหญ่ มีขนำดตั้งแต่ 200 

ตำรำงเมตร ขึ้นไป 
3)  ระบบไฟฟ้ำของห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของทุกโรงเรียนพร้อมใช้งำน 
4)  เครื่องปรับอำกำศของห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเกือบทุกโรงเรียนพร้อมใช้งำน มีเพียงบำง

โรงเรียนที่ไม่มีและอยู่ในระหว่ำงจัดหำ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษำบำงโรงเรียน 
5)  โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพร้อมเก้ำอ้ีนั่งของห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีควำมพร้อมทุก

โรงเรียน 
6)  วงจรสื่อสำรที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต (ควำมเร็ว) เกือบทุกโรงเรียนในโครงกำรมีวงจรสื่อสำรที่

เชื่อมต่อเข้ำเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 10 Mbps ขึ้นไป โดยใช้วงจรสื่อสำรของ UniNet, TOT และ CAT  
7)  อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ที่ออกต่ำงประเทศ (ขนำดช่องสัญญำณ) ทุกโรงเรียนในโครงกำรมีอินเทอร์เน็ต

เกตเวย์ที่ออกต่ำงประเทศ ที่มีควำมเร็ว ตั้งแต่ 8 Mbps ขึ้นไป โดยช่องทำงออกต่ำงประเทศหลักมีสองช่องทำง 
ได้แก่ UniNet กับ MOEnet นอกจำกนั้นบำงโรงเรียนยังมีช่องทำงออกต่ำงประเทศทำงผู้ให้บริกำรอ่ืนอีก เช่น 
3BB Broadband  

8)  ห้องเรียน ICT ทุกโรงเรียนมีห้องเรียน ICT 
9)  มีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับบริกำรอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 

10)  ทุกโรงเรียนมอุีปกรณ์ระบบเครือข่ำยพร้อมใช้งำน 
 

ข้อเสนอแนะด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี 
1)  ช่องสัญญำณเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนบำงแห่งมีควำมเร็วน้อยกว่ำ 10 Mbps และ    

กำรเชื่อมต่อนั้นเป็นกำรเชื่อมต่อผ่ำนเอดีเอสแอล (ADSL modem) ซึ่งมีข้อจ ำกัดท ำให้ไม่สำมำรถรองรับ
ปริมำณกำรใช้งำนได้ จึงควรใช้สำยสัญญำเช่ำ (leased line) จำกผู้ให้บริกำร หรือ เชื่อมเข้ำกับเครือข่ำยของ 
สพฐ. หรือ สกอ. ซึ่งมีควำมพร้อมและเสถียรมำกกว่ำและท ำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้ในระยะยำว 

2)  บำงโรงเรียนมีช่องทำงออกเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตหลำยช่องทำง ได้แก่ UniNet กับ MOEnet 
นอกจำกนั้นบำงโรงเรียนยังมีช่องทำงออกต่ำงประเทศทำงผู้ให้บริกำรอ่ืนอีก เช่น 3BB Broadband แต่ไม่
สำมำรถรวมช่องสัญญำณอินเทอร์เน็ตให้ใช้งำนได้พร้อมกัน จึงท ำให้ไม่สำมำรถใช้ช่องสัญญำณอินเทอร์เน็ตที่มี
ทั้งหมดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพรำะขำดอุปกรณ์รวมช่องสัญญำณอินเทอร์เน็ต 

 
ข้อมูลจำก รำยงำนผลกำรส ำรวจด้วยแบบสอบถำมและสัมภำษณ์ผู้ดูแลระบบ จ ำนวนทั้งหมด 20 

ท่ำน http://school3.rmutp.ac.th/report_admin/ 

รำยละเอียดผลกำรส ำรวจควำมพร้อมด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีดูได้จำก 
http://school3.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/12/1summary-network.pdf 
http://school3.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/12/2summary-room-device-
position.pdf 

http://school3.rmutp.ac.th/report_admin/
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ตำรำงที่ 4.3 แสดงรำยละเอียดควำมพร้อมด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โรงเรียน 
ควำมพร้อมด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

อำคำรที่ต้ัง ขนำดห้อง ระบบไฟฟ้ำ เครื่องปรับอำกำศ โต๊ะ-เก้ำอี้นั่ง 
ขนำดช่องสัญญำณ 

วงจรสื่อสำร 
ขนำดช่องสัญญำณ

อินเทอร์เน็ต 
ห้องเรียน ICT 

คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
(Internet Server) 

อุปกรณ์เครือข่ำย 

เชียงแสนวิทยำคม 
)เชียงรำย(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยนิมิตร ไตรบุญรักษ ์

ศรีเวียงเชียงแสน 
ชั้น 3  
ห้อง 335 

224 ตำรำงเมตร ปรับปรุงเสร็จ
ภำยในวันที่ 
31/12/2555 

พัดลม 4 ตัว ปรับปรุงเสร็จ
ภำยในวันที่ 
31/12/2555 

UniNet 4 Mbps 
CAT 30 Mbps 

UniNet 0.5 Mbps 
CAT 0.5 Mbps 

PC 4 ห้อง  
ห้องละ 20 เครื่อง 

 Proxy Server  Router 
 Switch HUB 

เม็งรำยมหำรำชวิทยำคม 
)เชียงรำย(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยธนำกร ยอดสุวรรณ ์

เทพค ำข่ำย 
ชั้น 1  
ห้องศูนย์กำรเรียนรู้
ไร้พรมแดน 

192 ตำรำงเมตร 35 แอมแปร ์ 3 เครื่อง  
ขนำด 15000 BTU 

นักเรียน. 20 ชุด 
ครู 1 ชุด 

UniNet 70 Mbps 
TOT 30 Mbps 

UniNet 40 Mbps 
MOEnet 4 Mbps 

PC  3  ห้อง  
ห้องละ 50 เครื่อง 

 DNS Server 
 Proxy Server 
 Web Server 
 FTP Server 

 Log Server 
 Core Switch 
 Distribution 

Switch 
 Switch HUB 

อนุบำลล ำปำง )ล ำปำง(  
ผู้ดูแลระบบ 
นำยอำนนท์ สำยค ำฟ ู

เฉลิมพระเกียรต์ิ 
ชั้น 2  
ห้อง ป.4/ipad 

168 ตำรำงเมตร 15 แอมแปร ์ 2 เครื่อง 
ขนำด 12000 BTU 

นักเรียน 40 ชุด 
ครู 1 ชุด 

TOT 10 Mbps 
CAT 15 Mbps 

TOT 1 Mbps 
CAT 1 Mbps 

PC 5 ห้อง  
ห้องละ 40 เครื่อง 
Tablet 4 ห้อง  
ห้องละ 40 เครื่อง 

 DNS Server 
 Proxy Server 
 Web Server 
 Mail Server 
 FTP Server 

 Router 
 Switch HUB 

แม่ก๋งวิทยำ )ล ำปำง(  
ผู้ดูแลระบบ 
นำงดำวเรือง คชพรม 

รำชพฤกษ ์
ชั้น 2  
ห้อง 1 

192 ตำรำงเมตร 30 แอมแปร ์ 2 เครื่อง 
ขนำด 18000 BTU 

นักเรียน 40 ชุด 
ครู 1 ชุด 

TOT 30 Mbps 
 

TOT 30 Mbps 
 

PC  2  ห้อง  
ห้องละ 25 เครื่อง 

 DNS Server  Router 
 Switch HUB 

อนุบำลงำว )ล ำปำง(  
ผู้ดูแลระบบ 
นำงอิศรำ สำรบรรณ์ 

อุเบกขำ 
ชั้น 2 
ห้อง 1 

216 ตำรำงเมตร 15 แอมแปร ์ ไม่มี นักเรียน 40 ชุด 
ครู 1 ชุด 

CAT 7 Mbps 
TOT 2 Mbps 
 

CAT 7 Mbps 
TOT 2 Mbps 
 

PC 2 ห้อง  
ห้องละ 8 เครื่อง 
Tablet 2 ห้อง  
ห้องละ 26 เครื่อง 

 FTP Server  Switch HUB 

กัลยำณวัตร )ขอนแก่น(  
ผู้ดูแลระบบ 
นำยเผ่ำ พันธโคตร 

อำคำร 5 
ชั้น 3 
ห้อง 532 

360 ตำรำงเมตร 30 แอมแปร ์ 4 เครื่อง 
ขนำด 36000 BTU 

นักเรียน 52 ชุด 
ครู 1 ชุด 

UniNet 50 Mbps 
TOT 2 Mbps 
3BB 40 Mbps 

UniNet 15 Mbps 
MOEnet .5 Mbps 
3BB 10 Mbps 

PC 6 ห้อง  
ห้องละ 52 เครื่อง 
Laptop 1 ห้อง  
ห้องละ 40 เครื่อง 

 Proxy Server 
 Web Server 

 Router 
 Log Server 
 Core Switch 
 Distribution 

Switch 
 Layer 2 Switch 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
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ตำรำงที่ 4.3 แสดงรำยละเอียดควำมพร้อมด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ต่อ) 

โรงเรียน 
ควำมพร้อมด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

อำคำรที่ต้ัง ขนำดห้อง ระบบไฟฟ้ำ เครื่องปรับอำกำศ โต๊ะ-เก้ำอี้นั่ง 
ขนำดช่องสัญญำณ 

วงจรสื่อสำร 
ขนำดช่องสัญญำณ

อินเทอร์เน็ต 
ห้องเรียน ICT 

คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
(Internet Server) 

อุปกรณ์เครือข่ำย 

ศรีกระนวนวิทยำคม 
)ขอนแก่น(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยชัยวิชิต สวุรรณเรือง 

อำคำร4 
ชั้น 2 
ห้อง 428 

384 ตำรำงเมตร 30 แอมแปร ์ ก ำลังด ำเนินกำร นักเรียน 52 ชุด 
ครู 1 ชุด 

TOT 20+12Mbps 
 

TOT 20+5 Mbps 
 

PC  5  ห้อง  
ห้องละ 50 เครื่อง 

 DNS Server 
 Proxy Server 
 Web Server 
 FTP Server 

 Router 
 Fire Wall 
 Log Server 
 Core Switch 
 Distribution 

Switch 
 Layer 2 Switch 
 Switch HUB 

แวงน้อยศึกษำ  
)ขอนแก่น(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยประกำศิษย ์แทบมะลัย 
 

อำคำร 216 ก 
ชั้น 2  
ห้อง 16  

192 ตำรำงเมตร 15 แอมแปร ์ 2 เครื่อง 
ขนำด 24000 BTU 

นักเรียน 40 ชุด 
ครู 1 ชุด 

TOT 12 Mbps 
 

MOEnet 4 Mbps 
TOT 8 Mbps 
 

PC  3  ห้อง  
ห้องละ 30 เครื่อง 

 DNS Server 
 Proxy Server 
 Web Server 
 Mail Server 
 FTP Server 

 Router 
 Log Server 

บ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ 
)มหำสำรคำม(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยปรีชำ ภูสีฤทธิ ์

อำคำรเรียนมัธยม 
ชั้น  2  
ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 

162 ตำรำงเมตร 30 แอมแปร ์ 2 เครื่อง 
ขนำด 36000 BTU 

นักเรียน 30 ชุด 
ครู 1 ชุด 

TOT 6 Mbps 
 

TOT 6 Mbps 
 

Tablet 1 ห้อง  
ห้องละ 12 เครื่อง 

- 
 

 Log Server 
 Switch HUB 

ศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที ่
209 (มหำสำรคำม( 
ผู้ดูแลระบบ 
นำยกฤติน พันธุ์เสนำ 
 

ICT 
ชั้น  2  
ห้องมุมบันได 

157.5 ตำรำงเมตร 30 แอมแปร ์ ไม่มี นักเรียน 40 ชุด 
ครู 1 ชุด 

UniNet 50 Mbps 
TOT 50+6 Mbps 

UniNet 30 Mbps 
TOT 6 Mbps 

PC 2 ห้อง  
ห้องละ 20 เครื่อง 
Tablet 5 ห้อง  
ห้องละ 40 เครื่อง 

- 
 

 Router 
 Layer 2 Switch 
 Switch HUB 

สิงห์บุรี  
)สิงห์บุรี(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยอรรณพ โพธิ์ศร ี

อำคำร 80 ปี  
พระธรรมสิงหบุรำ
จำรย์ )ICT) 
ชั้น  2  
ห้องคอมพิวเตอร์  5  

216 ตำรำงเมตร 50 แอมแปร ์ 3 เครื่อง 
ขนำด 25000 BTU 

นักเรียน 40 ชุด 
ครู 1 ชุด 

UniNet 10 Mbps 
CAT 10+2 Mbps 
TOT 2 Mbps 
 

UniNet 10 Mbps 
CAT 12 Mbps 
MOEnet 2 Mbps 
 

PC 3 ห้อง  
ห้องละ 40 เครื่อง 
Notbook 1 ห้อง  
ห้องละ 40 เครื่อง 

- 
 

 Router 
 Switch HUB 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
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ตำรำงที่ 4.3 แสดงรำยละเอียดควำมพร้อมด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ต่อ) 

โรงเรียน 
ควำมพร้อมด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

อำคำรที่ต้ัง ขนำดห้อง ระบบไฟฟ้ำ เครื่องปรับอำกำศ โต๊ะ-เก้ำอี้นั่ง 
ขนำดช่องสัญญำณ 

วงจรสื่อสำร 
ขนำดช่องสัญญำณ

อินเทอร์เน็ต 
ห้องเรียน ICT 

คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
(Internet Server) 

อุปกรณ์เครือข่ำย 

ท่ำช้ำงวิทยำคำร  
)สิงห์บุรี(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยทศพร บรรจง 

อำคำร 1 
ชั้น 2 
ห้อง 126 

384 ตำรำงเมตร 60 แอมแปร ์ 2 เครื่อง 
ขนำด 25000 BTU 

นักเรียน 40 ชุด 
ครู 1 ชุด 

UniNet 20 Mbps 
CAT 6 Mbps 
 

UniNet 20 Mbps 
CAT 6 Mbps 
 

PC 2 ห้อง  
ห้องละ 30 เครื่อง 
 

 DNS Server  Router 

พูลเจริญวิทยำคม 
)สมุทรปรำกำร(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยวัชรพัฐ มะธิตะโน 

ห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ 
ชั้น 2 
ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 3 

360 ตำรำงเมตร 15 แอมแปร ์ 2 เครื่อง 
ขนำด 12000 BTU 

นักเรียน 45 ชุด 
ครู 1 ชุด 

UniNet 50 Mbps 
TRUE 10 Mbps 
 

UniNet 15 Mbps 
MOEnet 10Mbps 
 

PC 4 ห้อง  
ห้องละ 45 เครื่อง 
Apple 1 ห้อง  
ห้องละ 50 เครื่อง 

 DNS Server 
 Proxy Server 
 Web Server 
 Mail Server 
 FTP Server 

 Router 
 Switch HUB 

วัดดอนยอ  
)นครนำยก(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำงสำวศุลีมำศ บุญศร ี
 

อำคำร 3 
ชั้น  1  
ห้อง  3  

162 ตำรำงเมตร 30 แอมแปร ์ ไม่มี นักเรียน 30 ชุด 
ครู 1 ชุด 

UniNet 100Mbps 
TOT 5 Mbps 

UniNet 100Mbps 
TOT 5 Mbps 

Tablet 1 ห้อง  
ห้องละ 20 เครื่อง 

- 
 

 Router 
 Switch HUB 

อนุบำลองครักษ์  
)นครนำยก(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำงอัชญำรัตน์ สมรอบรู ้

อำคำร  4  
ชั้น  2  
ห้อง  1  

204.75ตำรำงเมตร 15 แอมแปร ์ ไม่มี นักเรียน 40 ชุด 
ครู 1 ชุด 

TOT 10 Mbps TOT 10 Mbps PC 2 ห้อง  
ห้องละ 20 เครื่อง 
Tablet 4 ห้อง  
ห้องละ 35 เครื่อง 

- 
 

 Router 
 Switch HUB 

ห้วยยอด )ตรัง(  
ผู้ดูแลระบบ 
นำงสำวศิริยำ พิกุล 

อำคำร 5 
ชั้น 1 
ห้อง 511 

482.125 ตำรำง
เมตร 

รองรับกำรใช้งำน
ไฟฟ้ำได้ 

มี มี TOT 50 Mbps TOT 50 Mbps มี  DNS Server 
 Proxy Server 
 Web Server 

 Router 
 Switch HUB 

ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ 
)ตรัง(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยเดชพล ชูสังข ์

อำคำรเรียน 1 
ชั้น  3  
ห้อง  135  

375 ตำรำงเมตร 250 แอมแปร ์ 2 เครื่อง  
ขนำด 18000 BTU 

นักเรียน 50 ชุด 
ครู 1 ชุด 

TOT 20 Mbps 
 

MOEnet 5 Mbps 
 

PC 5 ห้อง  
ห้องละ 30 เครื่อง 
 

 DNS Server 
 Proxy Server 
 Web Server 
 Mail Server 
 FTP Server 

 Router 
 Switch HUB 

 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
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ตำรำงที่ 4.3 แสดงรำยละเอียดควำมพร้อมด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ต่อ) 

โรงเรียน 
ควำมพร้อมด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

อำคำรที่ต้ัง ขนำดห้อง ระบบไฟฟ้ำ เครื่องปรับอำกำศ โต๊ะ-เก้ำอี้นั่ง 
ขนำดช่องสัญญำณ 

วงจรสื่อสำร 
ขนำดช่องสัญญำณ

อินเทอร์เน็ต 
ห้องเรียน ICT 

คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
(Internet Server) 

อุปกรณ์เครือข่ำย 

อนุบำลสงขลำ  
)สงขลำ(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยอำคม อรุณรัตน์ 

อำคำร 4 
ชั้น 4 
ห้อง 4/8 

144 ตำรำงเมตร มี มี มี TOT 4 Mbps TOT 4 Mbps มี  Web Server  Router 

บ้ำนม่วงงำม  
)สงขลำ(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยประณีต เสน่หำ 

อำคำร 3 ชั้น 
ชั้น 3 
ห้อง 331 

216 ตำรำงเมตร 50 แอมแปร ์ ไม่มี ปรับปรุงให้แล้ว
เสร็จภำยในวันที ่
15/12/2555 

UniNet 80 Mbps 
 

UniNet 80 Mbps 
 

PC 12 ห้อง  
ห้องละ 15 เครื่อง 
Tablet 3 ห้อง  
ห้องละ 28 เครื่อง 

 Web Server 
 FTP Server 

 Router 
 Switch HUB 

บ้ำนระโนด  
)สงขลำ(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำงสุนันทำ ทองด้วง 

อำคำร 4 
ชั้น  2  
ห้อง  3  

126 ตำรำงเมตร 30 แอมแปร ์ พัดลม 6 ตัว นักเรียน 10 ชุด 
ครู 1 ชุด 

UniNet 100Mbps 
TOT 4 Mbps 
 

UniNet 10 Mbps 
MOEnet 4 Mbps 
 

PC 1 ห้อง  
ห้องละ 10 เครื่อง 
Tablet 3 ห้อง  
ห้องละ 32 เครื่อง 

 Proxy Server 
 Web Server 
 FTP Server 

 Router 
 Distribution 

Switch 
 Switch HUB 
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ผลส ารวจข้อมูลความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีของผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ส ำรวจข้อมูลควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีของผู้บริหำรและครู เพ่ือเตรียมข้อมูลส ำหรับ

ฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถำมเพ่ือส ำรวจข้อมูลของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบ
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 ซึ่งประกอบด้วย 

1) กำรประเมินควำมคิดเห็นด้ำนอุดมกำรณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรโรงเรียนสูงสุด เพ่ือส ำรวจข้อมูล
ด้ำนอุดมกำรณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรส ำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตตำมหลักสูตรแกนกลำง 

2) กำรประเมินควำมคิดเห็นด้ำนควำมพร้อมและทัศนคติของครูผู้สอนเพ่ือส ำรวจข้อมูลด้ำนควำม
พร้อมและทัศนคติของครูผู้สอนส ำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตตำมหลักสูตรแกนกลำง 

3) กำรประเมินควำมคิดเห็นด้ำนควำมพร้อมและทัศนคติของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือส ำรวจข้อมูล        
ด้ำนควำมต้องกำรและทัศนคติของผู้ทรงคุณวุฒิ ในกำรคัดเลือกแอพพลิเคชั่นที่จะใช้ ส ำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตตำมหลักสูตร
แกนกลำง 

4) กำรประเมินควำมคิดเห็นด้ำนควำมพร้อมและควำมสนใจของนักเรียน เพ่ือส ำรวจข้อมูล        
ควำมพร้อมและควำมสนใจของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 
ปีกำรศึกษำ 2555 ส ำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำน
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตตำมหลักสูตรแกนกลำง 

วิธีกำรประเมินควำมพร้อมและทัศคติ 
1) ประชำกร 
กำรประเมินควำมพร้อมและทัศคติของผู้เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียน

กำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงนี้  ใช้ประชำกรจำกโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 20 โรงเรียนในภำคเหนือ 5 โรงเรียน ภำคกลำง 5 
โรงเรียน ภำคอีสำน 5 โรงเรียน และภำคใต้ 5 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร จ ำนวน 20 คน ครูผู้สอน 
61 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2555 
จ ำนวน 880 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 16 คน 

2) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินตนเองของกลุ่มตัวอย่ำงก่อนกำรเริ่มโครงกำร จ ำแนกเป็น 
2.1 ประเภทผู้บริหำรระดับผู้อ ำนวยกำร แบบประเมินตนเองมีท้ังหมด 2 ตอน  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นด้ำนอุดมกำรณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรโรงเรียนสูงสุด 

2.2 ประเภทครูผู้สอน แบบประเมินตนเองมีทั้งหมด 2 ตอน  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นด้ำนควำมพร้อมและทัศนคติของครูผู้สอน 

2.3 ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แบบประเมินตนเองมีทั้งหมด 2 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นด้ำนควำมพร้อมและทัศนคติของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.4 ประเภทผู้เรียน แบบประเมินตนเองมีทั้งหมด 2 ตอน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นด้ำนควำมพร้อมและควำมสนใจของนักเรียน  

3) กำรรวบรวมข้อมูล ด ำเนินกำรโดยจัดท ำแบบสอบถำมออนไลน์ ทำงเว็บไซต์ โครงกำรฯ
(http://school3.rmutp.ac.th/pre_questionnaire/)  
โดยให้กลุ่มตัวอย่ำงกรอกข้อมูลผ่ำนระบบประเมินตนเองแบบเรียลไทม์ออนไลน์ ในช่วงเวลำก่อน
กำรจัดหำและติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

4) กำรวิเครำะห์ข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบประเมินตนเองของกลุ่มตัวอย่ำง และประเมินผลด้วย
โปรแกรมท่ีพัฒนำขึ้นเพ่ือค ำนวณค่ำสถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำ
ระดับรำยงำนผลกำรส ำรวจข้อมูลแบบระบบออนไลน์ (http://school3.rmutp.ac.th/report/) 

5) เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับควำมคิดเห็น 
มำกที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 
มำก   ให้คะแนน 4 คะแนน 
ปำนกลำง ให้คะแนน 3 คะแนน 
น้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมินพิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ย โดยแบ่งช่วงของระดับควำมคิดเห็นที่ได้รับเป็น 5 ช่วง คือ 
ระดับมำกท่ีสุด ระดับมำก ระดับปำนกลำง ระดับน้อย และน้อยที่สุด มีช่วงระดับควำมคิดเห็นดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.80 คะแนน หมำยถึง ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  1.81 - 2.60 คะแนน หมำยถึง ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ น้อย 
คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40 คะแนน หมำยถึง ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ปำนกลำง 
คะแนนเฉลี่ย  3.41 - 4.20 คะแนน หมำยถึง ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ มำก 
คะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00 คะแนน หมำยถึง ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ มำกท่ีสุด 

สรุปผลกำรประเมินควำมพร้อมและทัศคติ 
กำรประเมินตนเองของกลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียน 

กำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำง  สำมำรถสรุปอภิปรำยผลได้ดังนี้ 
ผู้บริหำร มีอุดมกำรณ์และวิสัยทัศน์ต่อกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำง

ระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.75    โดยเห็นว่ำครูควรเพ่ิมบทบำท
มำเป็นผู้ออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวกกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก และเห็นว่ำ 
กำรบูรณำกำรแท็บเล็ตร่วมกับสื่อกำรเรียนรู้ดิจิตอล โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
ด้วยวิธีกำรสอนแบบกำรเรียนรู้จำกควำมท้ำทำยจะสร้ำงผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นส ำหรับนักเรียนได้  มีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด  และผู้บริหำรทุกท่ำนต้องกำรผลักดัน สนับสนุน ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนผู้น ำด้ำนนวัตกรรม
และกระบวนกำรเรียนกำรสอนยุคใหม่ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด เช่นกัน 

ครูผู้สอน มีควำมพร้อมและทัศนคติต่อกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำง
ระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.80  ซึ่งครูผู้สอนส่วนมำกใช้ไอทีในกำร
สอนอยู่แล้ว มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก   แต่ยังขำดทักษะในกำรใช้งำน iPad แอพพลิเคชั่นบนเครื่อง iPad 
รวมทั้งกำรเรียนกำรสอนที่ใช้เทคโนโลยี iPad  โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับปำนกลำง  ครูผู้สอนส่วนมำกเห็นว่ำ
กำรใช้ iPad ในกำรสอน ไม่ถือว่ำเป็นกำรเพ่ิมภำระงำนมำกขึ้น มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก  ครูผู้สอนส่วนมำก 
มีควำมสนใจและต้องกำรแอพพลิเคชั่นสื่อกำรสอนในกำรสร้ำงเนื้อหำกำรสอนด้วยตัวเอง มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ

http://school3.rmutp.ac.th/pre_questionnaire/
http://school3.rmutp.ac.th/report/
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มำก   ครูผู้สอนส่วนมำกเห็นว่ำกำรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอน ด้วยวิธีกำรสอนแบบ
กำรเรียนรู้จำกควำมท้ำทำยจะสร้ำงผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นส ำหรับนักเรียนได้ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก   และเห็นว่ำ
สื่อกำรเรียนรู้มำตรฐำนที่เป็นภำษำอังกฤษ ในลักษณะภำพเสมือนจริง จะสร้ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดีขึ้น
ส ำหรับเด็กได้ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก 

ผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำมต้องกำรและทัศนคติ ต่อกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอน   
ผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.53  ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ำ
กำรบูรณำกำรให้ครูและนักเรียนได้ใช้ iPad ร่วมกับแอพพลิเคชั่นสื่อกำรเรียนรู้จำกเครื่อง iPad โดยให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอนจะสร้ำงผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นส ำหรับนักเรียนได้ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มำกที่สุด ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ำครูควรเพ่ิมบทบำทมำเป็นผู้ออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวกกำรเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนเรียน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก   และผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ำสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะสำมำรถ
ช่วยให้นักเรียนมีควำมสนใจเรียนเพ่ิมขึ้น ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนดีขึ้น และเห็นว่ำสื่อ     
กำรเรียนรู้มำตรฐำนที่เป็นภำษำอังกฤษ ในลักษณะภำพเสมือนจริง จะสร้ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดีขึ้น
ส ำหรับเด็กได้ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก 

ผู้เรียน มีควำมพร้อมและควำมสนใจของผู้เรียนที่มีต่อกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียน    
กำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.37  ซึ่งนักเรียนส่วนมำก
รู้จักเครื่อง iPad มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก  นักเรียนส่วนใหญ่อยำกใช้เครื่อง iPad มำช่วยในกำรเรียนและจะ
ได้ประโยชน์ในกำรใช้เครื่อง iPad โดยสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะสำมำรถช่วยให้นักเรียนมีควำมสนใจ
เรียนเพ่ิมขึ้น มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด และนักเรียนส่วนมำกคิดว่ำสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะ
สำมำรถช่วยให้ผลกำรเรียนของนักเรียนดีขึ้น มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก   

ผลกำรประเมินควำมพร้อมและควำมสนใจของผู้เรียน จ ำแนกตำมภำค พบว่ำนักเรียนทุกภำคมีควำม
พร้อมและควำมสนใจของผู้เรียนที่มีต่อกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบ
เครือข่ำยแบบไร้สำย มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก เมื่อจ ำแนกเป็นรำยโรงเรียนพบว่ำ โรงเรียนอนุบำลงำว 
(ล ำปำง)  โรงเรียนบ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ (มหำสำรคำม)  โรงเรียนบ้ำนระโนด (สงขลำ)  โรงเรียนแม่ก๋ง
วิทยำ (ล ำปำง)  โรงเรียนอนุบำลองครักษ์ (นครนำยก)  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 (มหำสำรคำม) 
โรงเรียนอนุบำลล ำปำง (ล ำปำง) มีควำมพร้อมและควำมสนใจของผู้เรียน อยู่ในระดับมำกที่สุด ส่วนโรงเรียนที่
เหลือพบว่ำมีควำมพร้อมและควำมสนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมำก 

ผลกำรประเมินกำรแสดงควำมคิดเห็นของนักเรียน จำก 118 ควำมเห็น โดยกำรส ำรวจผู้เรียนทั้งหมด
776 คน สรุปได้ดังนี้ 

นักเรียน จ ำนวน 92 คน แสดงควำมคิดเห็นว่ำ ต้องกำรใช้ iPad เพ่ือช่วยในกำรเรียนกำรสอน หรือ
กำรสืบค้นข้อมูลต่ำง ๆ คิดเป็น 77.96 % 

นักเรียน จ ำนวน 10 คน แสดงควำมคิดเห็นว่ำ กำรใช้ iPad จะช่วยส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ดี
ยิ่งขึ้น คิดเป็น 8.47 % 

นักเรียน จ ำนวน 6 คน แสดงควำมคิดเห็นว่ำ กำรใช้ iPad ในกำรเรียนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
จ ำเป็นต้องมีกำรเอำใจใส่และดูแล คิดเป็น 5.10 %  

อ่ืน ๆ จ ำนวน 10 ควำมคิดเห็น คิดเป็น 8.47 %  รำยละเอียดผลกำรส ำรวจดูได้จำก  
http://school3.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/12/3summary-skill-of-techer.pdf 
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รายงานการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู เจ้าหน้าที่ สพป./สพม. 
โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำม

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้
จัดประชุมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับผู้บริหำรโรงเรียน ครู เจ้ำหน้ำที่ สพป. สพม. ที่รับผิดชอบโครงกำร 
และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ประชุมสัมมนาเพื่อคัดเลือกแอพพลิเคชั่น 
ประชุมสัมมนำเพื่อคัดเลือกแอพพลิเคชั่นที่เป็นมำตรฐำนเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอนและสอดคล้อง

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เพ่ือเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำสื่อ ส ำหรับ ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 แอพพลิเคชั่นต่อระดับชั้น ใน 3 กลุ่ม
สำระวิชำคือ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ วันที่ 19–20 พฤศจิกำยน 2555 ระยะเวลำ 2 วัน 
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  โดยที่ประชุมได้ด ำเนินกำร
พิจำรณำแอพพลิเคชั่นส ำหรับโครงกำรฯ จ ำนวน 40 แอพพลิเคชั่น เพ่ือให้ได้ต้นแบบหลักสูตรกำรเรียน      
กำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 เพ่ือให้ครูสำมำรถน ำไป
ประยุกต์และบูรณำกำรคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนใน 3 กลุ่มสำระ คือ คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

 
ภำพที่ 4.2 ภำพกิจกรรมประชุมสัมมนำเพ่ือคัดเลือกแอพพลิเคชั่น 

  

  
รำยละเอียดแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ผ่ำน

ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  และควำม
สอดคล้องของมำตรฐำนกำรเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่น 
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ตำรำงที่ 4.4 สรุปรำยชื่อแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อกำรเรียนกำรสอน ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4  

No. Apps Name Utility Apps 
ประถมศึกษำปีที่ 4 

คณิต วิทย์ อังกฤษ 
1 A Life Cycle App        
2 ABC Music        
3 Basic 1000 Words Lite        
4 Circuit Gogo Lite       
5 Conversations in Daily Life 1        
6 Conversations in daily Life 2        
7 Dropbox       
8 Emotions from I can do apps        
9 Explain Everything      
10 Focus on Plant       
11 Geo Walk        
12 Geometry++        
13 iBook      
14 iMovie       
15 iTune U       
16 Keynote      
17 LearnEnglish Grammar        
18 Letris 2: Word puzzle game        
19 Math table free        
20 MathTappers: Clock Master        
21 MathTappers: Find Sum        
22 MathTappers: Multiples        
23 MathTappers: Number Line        
24 Multiply Time        
25 Numbers        
26 Pages      
27 Scribble Press        
28 Solar Walk        
29 Star Walk        
30 vtube for youtube       
31 WikiLinks       
32 WolframAlpha        
33 Word Wizard        
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ตำรำงที่ 4.5 สรุปรำยชื่อแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อกำรเรียนกำรสอน ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

 

No. Apps Name 
Utility 
Apps 

มัธยมศึกษำปีที่ 1 
คณิต วิทย์ อังกฤษ 

1 A Life Cycle App      
2 Conversation English      
3 Conversations in Daily Life 1      
4 Conversations in daily life 2      
5 English conversation for everyday usage      
6 Explain Everything      
7 Focus on Plant     
8 GCSE Maths: Geometry Revision Lite     
9 Geometry Pad     
10 iBook     
11 iMovie     
12 isosceles: geometry sketchpad     
13 iTune U     
14 Keynote     
15 Learn English with SpeakingPal     
16 LearnEnglish Grammar     
17 Letris 2: Word puzzle game     
18 MathTappers: Multiples     
19 Pages     
20 Pizza fractions     
21 Podcast     
22 Safari     
23 SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability Lite     
24 Solar Walk     
25 Touch Physics Lite     
26 vtube for youtube     
27 WolframAlpha     
28 Word wizard     
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ประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู เจ้าหน้าที่ สพป. สพม. 
ประชุมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับผู้บริหำรโรงเรียน ครู เจ้ำหน้ำที่ สพป. สพม. ที่รับผิดชอบ

โครงกำร และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลำ 2 วัน  ในวันศุกร์ที่ 3-4 มกรำคม 2556   ณ หอประชุม D-HALL   
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เทเวศร์   โดยมี  นำยเอนก รัตน์ปิยะภำภรณ์ ที่ปรึกษำด้ำน
เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.)  กล่ำวเปิดกำรประชุม  
และชี้แจงแนวทำงในกำรท ำงำนของโครงกำรฯ   ช่วงบ่ำย เดินทำงไปศึกษำดูงำนที่บริษัท แอปเปิ้ลเซำท์เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด  ชั้นที่ 25 สยำมทำวเวอร์ ถนนพระรำม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร  

 
ภำพที่ 4.3 ภำพกิจกรรมประชุมเตรียมควำมพร้อมส ำหรับผู้บริหำรโรงเรียน ครู เจ้ำหน้ำที่ สพป. สพม. 

 

 
 
จัดอบรมผู้ดูแลระบบเครือข่ายและครูผู้สอนในโครงการน าร่อง 

1) อบรมหลักสูตรการใช้งานและการดูแลระบบเครือข่าย 
อบรมผู้ดูแลระบบโรงเรียนละ 1 คน รวมจ ำนวนผู้เข้ำอบรม 20 คน ระยะเวลำ 2 วัน จัดประชุม

เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ำยโรงเรียน ๆ ละ 1 คน และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ ที่รับผิดชอบโครงกำรฯ เขตละ 1 คน หลักสูตร กำรใช้งำนและกำรดูแล
ระบบเครือข่ำย ระหว่ำงวันที่ 24 - 25 มกรำคม 2556 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เทเวศร์ โดยทำงโครงกำรฯ ได้มอบเครื่อง iPad ให้
ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยโรงเรียนในวันอบรม และผู้เข้ำอบรมน ำเครื่อง MacBook Pro ของโครงกำรฯ และ
อุปกรณ์ภำคจ่ำยไฟ มำอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรใช้งำนและกำรดูแลระบบเครือข่ำย 
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ตำรำงที่ 4.6 ตำรำงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรใช้งำนและกำรดูแลระบบเครือข่ำย 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2556 

8.30 – 12.00 น.  แนะน ำอุปกรณ์ในโครงกำรและกำรใช้งำนเบื้องต้น 
 กำรใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (MacBook Pro) ขั้นพ้ืนฐำน 

 
13.00 – 16.30 น.  กำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad) ขั้นพ้ืนฐำน 

 กำรส ำรองข้อมูลและกำรคืนค่ำเดิมของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผล
ระดับสูง (MacBook Pro) Image Creation and Restoration 

วันศุกร์ที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2556 
8.30 – 12.00 น.  กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลภำยในเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad) 

 กำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเบื้องต้น 
 

13.00 – 16.30 น.  กำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 
 อภิปรำยและสรุปผล 

 
 

ภำพที่ 4.4 ภำพกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรใช้งำนและกำรดูแลระบบเครือข่ำย 
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2) อบรมหลักสูตรการน าต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย  
อบรมครูผู้สอน กำรน ำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย ตำมหลักสูตร

แกนกลำง มำประยุกต์และบูรณำกำรเพ่ือกำรเรียนกำรสอนให้กับครูผู้สอน โดยแบ่งอบรมเป็น 4 ครั้ง        
ตำมภูมิภำค ดังตำรำงที่ 4.8 - 4.12  จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมโรงเรียนละ 3 คน จ ำนวน 3 วัน รวมจ ำนวนผู้
เข้ำอบรม 60 คน 

ตำรำงที่ 4.7 ตำรำงกำรอบรมหลักสูตรกำรน ำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย 

วันที่ 1 
8.30 – 12.00 น.  โรงเรียนในยุค 3.0 และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 โครงสร้ำงลักษณะโดยรวมของกำรเรียนกำรสอนที่ใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ต 
 กรณีศึกษำตัวอย่ำงห้องเรียนที่ประสบควำมส ำเร็จของกำรใช้แท็บเล็ตกับกำรเรียน

กำรสอน และวิธีกำรสร้ำงสรรค์ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 
13.00 – 16.30 น.  กำรใช้งำนแท็บเล็ตพื้นฐำน 

 กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นที่มำกับระบบปฏิบัติกำรในแท็บเล็ต 
 กำรฝึกใช้แท็บเล็ต ส ำหรับกำรฝึกเขียนแผนจัดกำรเรียนรู้ 
 กำรฝึกใช้แท็บเล็ต เพ่ือสร้ำงแอพพลิเคชั่นและสร้ำงผลงำนวิจัยส ำหรับครู 

วันที่ 2 
8.30 – 12.00 น.  วิธีกำรบูรณกำรเทคโนโลยีเพ่ือห้องเรียนยุคใหม่ 

 แนวทำงกำรคัดเลือกแอพพลิเคชั่น สื่อกำรเรียนกำรสอน และกำรน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน 

13.00 – 16.30 น.  กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นที่เน้นกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนแบบอิสระ 
 กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นที่ใช้งำนส ำหรับกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 
 กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นที่ใช้ส ำหรับกำรวัดและประเมินผล 

วันที่ 3 
8.30 – 12.00 น.  กำรสร้ำงเนื้อหำกำรเรียนกำรสอนด้วยแอพพลิเคชั่นส ำเร็จรูปเบื้องต้น 
13.00 – 16.30 น.  กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นเพ่ือเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 

วิธีกำรน ำข้อมูลจำกกำรวัดผลในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำวิจัยและกำรท ำ
ผลงำนของครูผู้สอนอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม 

 
ตำรำงที่ 4.8 ตำรำงกำรอบรมโรงเรียนกลุ่มภำคเหนือ 

ชื่อโรงเรียน/หน่วยงำน สพป./สพม. ระดับชั้น ห้องเรียน 
ภำคเหนือ อบรม วันที่ 27 กุมภำพันธ์ – 1 มีนำคม 2556 สถำนที่ โรงเรียนเม็งรำยมหำรำช 
เชียงแสนวิทยำคม สพม. 36 (เชียงรำย) มัธยม ม.1 
เม็งรำยมหำรำชวิทยำคม สพม. 36 (เชียงรำย) มัธยม ม.1 
อนุบำลล ำปำง สพป. ล ำปำง เขต 1 ประถม ป.4 
แม่ก๋งวิทยำ สพป. ล ำปำง เขต 1 ประถม ป.4 
อนุบำลงำว สพป. ล ำปำง เขต 1 ประถม ป.4 
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ภำพที่ 4.5 ภำพกิจกรรมกำรอบรมหลักสูตรกำรน ำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย
โรงเรียนกลุ่มภำคเหนือ 

 

  

  

  
 
ตำรำงที่ 4.9 ตำรำงกำรอบรมโรงเรียนกลุ่มภำคอีสำน 

ชื่อโรงเรียน/หน่วยงำน สพป./สพม. ระดับชั้น ห้องเรียน 
ภำคอีสำน อบรม วันที่ 16 – 18 กุมภำพันธ์ 2556 สถำนที่ โรงเรียนกัลยำณวัตร ขอนแก่น 
กัลยำณวัตร สพม. 25 (ขอนแก่น) มัธยม ม.1 
ศรีกระนวนวิทยำคม สพม. 25 (ขอนแก่น) มัธยม ม.1 
แวงน้อยศึกษำ สพม. 25 (ขอนแก่น) มัธยม ม.1 
บ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ สพป. มหำสำรคำม เขต 3 ประถม ป.4 
ศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 สพป. มหำสำรคำม เขต 3 ประถม ป.4 
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ภำพที่ 4.6 ภำพกิจกรรมกำรอบรมหลักสูตรกำรน ำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย
โรงเรียนกลุ่มภำคอีสำน 

 

  

  
 
ตำรำงที่ 4.10 ตำรำงกำรอบรมโรงเรียนกลุ่มภำคกลำง 

ชื่อโรงเรียน/หน่วยงำน สพป./สพม. ระดับชั้น ห้องเรียน 
ภำคกลำง อบรม วันที่ 6 – 8 มีนำคม 2556 สถำนที่ โรงเรียนอนุบำลองครักษ 
สิงห์บุรี สพม. 5 (สิงห์บุรี) มัธยม ม.1 
ท่ำช้ำงวิทยำคำร สพม. 5 (สิงห์บุรี) มัธยม ม.1 
พูลเจริญวิทยำคม สพม. 6 (สมุทรปรำกำร) มัธยม ม.1 
วัดดอนยอ สพป. นครนำยก เขต 1 ประถม ป.4 
อนุบำลองครักษ์ สพป. นครนำยก เขต 1 ประถม ป.4 
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ภำพที่ 4.7 ภำพกิจกรรมกำรอบรมหลักสูตรกำรน ำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย
โรงเรียนกลุ่มภำคกลำง 

 

  

  

  
 
ตำรำงที่ 4.11 ตำรำงกำรอบรมโรงเรียนกลุ่มภำคใต้ 

ชื่อโรงเรียน/หน่วยงำน สพป./สพม. ระดับชั้น ห้องเรียน 
ภำคใต้ อบรม วันที่ 20 – 22 กุมภำพันธ์ 2556 สถำนที่ โรงเรียนอนุบำลสงขลำ 
ห้วยยอด สพม. 13 ตรัง มัธยม ม.1 
ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ั สพม. 13 ตรัง มัธยม ม.1 
อนุบำลสงขลำ สพป. สงขลำ เขต 1 ประถม ป.4 
บ้ำนม่วงงำม สพป. สงขลำ เขต 1 ประถม ป.4 
บ้ำนระโนด สพป. สงขลำ เขต 1 ประถม ป.4 
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ภำพที่ 4.8 ภำพกิจกรรมกำรอบรมหลักสูตรกำรน ำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย
โรงเรียนกลุ่มภำคใต้ 

 

  

  

  
 

3) อบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
อบรมหลักสูตรกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน โดยใช้เครื่องมือติดตั้งในเครื่อง โรงเรียนละ 1 คน 

ระยะเวลำ 2 วัน  รวมจ ำนวนผู้เข้ำอบรม 20 คน  ด ำเนินกำรจัดอบรมหลักสูตรกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน
ระหว่ำงวันที่ 2-3 พฤษภำคม 2556 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เทเวศร์ ส ำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ำยโรงเรียน ๆ ละ 1 คน โดยผู้
เข้ำอบรมต้องน ำเครื่อง MacBook Pro ของโครงกำรฯ และอุปกรณ์ภำคจ่ำยไฟ พร้อม iPad รวมถึงเตรียม
เนื้อหำเป็นรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนจ ำนวน  1 บทเรียน มำเพ่ือใช้ใน
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนด้วย 
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ตำรำงที่ 4.12 ตำรำงอบรมหลักสูตรกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน 
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภำคม 2556 

8.30 – 12.00 น.  ทบทวนควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนอุปกรณ์ในโครงกำร (MacBook Pro) 
 แนะน ำส่วนประกอบต่ำง ๆ และตัวอย่ำงควำมส ำเร็จของ iBooks  
 แนะน ำส่วนประกอบต่ำง ๆ และโครงสร้ำงของ iBooks Author 

13.00 – 16.30 น.  กำรเตรียมเนื้อหำและสื่อมัลติมีเดียเพ่ือกำรสร้ำง iBooks เช่น
Keynote/Quicktime/YouTube (fastesttube) 

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภำคม 2556 
8.30 – 12.00 น.  กิจกรรมกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนด้วย iBooks Author (Workshop) 

 กำรบริหำรจัดกำรเนื้อหำภำยในห้องเรียน 
13.00 – 16.30 น.  สรุปผลและอภิปรำย 

 
ภำพที่ 4.9  ภำพกิจกรรมกำรอบรมหลักสูตรกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน 
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4) ประชุมกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้บริหำร ครู ศึกษำนิเทศก์  ของ สพป ./สพม  . โครงกำรน ำ

ร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551    ในวันจันทร์ที่ 25 - 27  พฤศจิกำยน  2556  ณ โรงแรมทองธำรำ 
ริเวอร์วิว ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหำรโรงเรียน ครู ศึกษำนิเทศก์  ของ สพป ./สพม. จ ำนวน 101 
คน มีกิจกรรมดังนี้ 

1) กิจกรรมครูผู้สอน 
ประกวดผลงำนครผูู้สอน โดยกำรน ำเสนอรูปแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  ภำษำอังกฤษ  วิชำละ 1 เรื่อง บนเวทีใน
รูปแบบดังต่อไปนี้ 

 Model / แผนภูมิ / ผลงำนครู / สื่อ / แผนกำรสอน / แผ่นผับ 
 กรรมกำรพิจำรณำผลงำน (ศึกษำนิเทศก์ของ สพป. / สพม. และ สทร. สพฐ.) 
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

2) กิจกรรมโรงเรียน 
ประกวดผลงำนที่เป็นผลจำกกำรเรียนรู้ของนักเรียนและครูผู้สอน คัดสรรมำจัดนิทรรศกำร
ร่วมในบูธ โรงเรียนละหนึ่งบูธ น ำเสนอด้วย iMovie หรือ App. อ่ืน ๆ บน iPad โรงเรียน
ละ 3 วิชำ (คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ) วิชำละ 1 เรื่อง  

 รูปแบบกิจกรรม 
- Model / แผนภูมิ / ผลงำนครูและนักเรียน / สื่อ / แผนกำรสอน / แผ่นผับ 
- แฟ้มภำพถ่ำยกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
- น ำเสนอคลิปตัวอย่ำงกำรสอน 
- กำรจัดกำรเรียนรู้  คู่มือกำรใช้ 
- ตัวอย่ำงแผนกำรเรียนรู้  
- คลิปกำรสอนตำมรูปแบบ 
- สื่อประกอบ 

 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกเว็บไซต์ 
http://school3.rmutp.ac.th/blog/ 

 กรรมกำร (ศึกษำนิเทศก์ของ สพป. สพม. และ สทร. สพฐ.)  พิจำรณำผลงำนของ
นักเรียน  

 รำงวัลประกวดผลระดับโรงเรียน   
รำยชื่อโรงเรียนที่ได้โล่รำงวัลเหรียญทองระดับชั้นมัธยมศึกษำ 

 โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม 
 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม 
 โรงเรียนกัลยำณวัตร 
 โรงเรียนห้วยยอด 
 โรงเรียนแวงน้อยศึกษำ 
 โรงเรียนเม็งรำยมหำรำช 
 โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ 
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รำยชื่อโรงเรียนที่ได้โล่รำงวัลเหรียญทองระดับชั้นประถมศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบำลองค์รักษ์ 
 โรงเรียนวัดดอนยอ 
 โรงเรียนบ้ำนม่วงงำม 
 โรงเรียนอนุบำลล ำปำง 
 โรงเรียนบ้ำนระโนด (ธัญเจริญ) 
 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยำ 

รำยชื่อโรงเรียนที่ได้โล่รำงวัลเหรียญเงินระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
 โรงเรียนเชียงแสน 
 โรงเรียนสิงห์บุรี 

รำยชื่อโรงเรียนที่ได้โล่รำงวัลระดับชั้นประถมศึกษำ  
 โรงเรียนบ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ 
 โรงเรียนอนุบำลงำว 
 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 

 
ภำพที่ 4.10 ภำพประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ตำรำงที่ 4.13 ตำรำงสรุปกำรประชุมสัมมนำและกำรฝึกอบรม 

ประชุม /ฝึกอบรม  วันท่ี 
จ ำนวน 

วัน 
ผู ้

บริหำร 
คร ู

ผู้สอน 
ผู้ดูแล 
ระบบ 

ศึกษำนิเทศก ์
สพป./สพม. 

ผู้ประสำน 
งำน/สพฐ. 

ประชุมคัดเลือกแอพพลิเคช่ันส ำหรับโครงกำรฯ 19-20/พ.ย./55 2 - 12 - 2 3 
ประชุมโครงกำรน ำร่องพัฒนำต้นแบบหลักสตูร
กำรเรยีนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต 

4/ม.ค./56 1 22 - - 7 6 

อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรใช้งำนและ
กำรดูแลระบบเครือข่ำย 

24-25/ม.ค./56 2 - - 24 10 6 

อบรมกำรน ำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนผ่ำนระบบเครือข่ำย )กลุ่มภำคอีสำน(  

16-18/ก.พ./56 3 - 32 - - 2 

อบรมกำรน ำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนผ่ำนระบบเครือข่ำย )กลุ่มภำคใต้(  

20-21 /ก .พ. /56 3 - 24 - - 2 

อบรมกำรน ำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนผ่ำนระบบเครือข่ำย )กลุ่มภำคเหนือ(  

27-28 /ก .พ. /56 3 - 26 - - 2 

อบรมกำรน ำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนผ่ำนระบบเครือข่ำย )กลุ่มภำคกลำง(  

6-8/มี .ค/.56  3 - 26 - - 2 

อบรมหลักสูตรกำรสร้ำงสื่อกำรเรยีนกำรสอน 2-3/พ .ค/.56  2 - 19 - - 2 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้บริหำร 
ครูผูส้อน ศึกษำนิเทศก์ ของ สพป /.สพม .  

25-27/พ.ย./56 3 17 59 18 5 4 

รวมบุคลำกรที่ร่วมประชุมสัมมนำ 332 คน รวมจ ำนวน 22 วัน  22 39 198 42 24 22 
 
ข้อเสนอแนะหลังการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม 
1) ควรแจกแท็บเล็ตให้กับครูผู้สอนทุกคนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  (คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

ภำษำอังกฤษ) 
2) กำรน ำแท็บเล็ตไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำม

ตระหนัก และกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนทักษะกำรใช้งำนให้กับผู้บริหำรและครู เพ่ือลดควำมกังวล และเพ่ิม
ควำมมั่นใจ 

3) เนื่องจำกมีกำรส่งมอบแท็บเล็ตในโครงกำรน ำร่องก่อนจะอบรมกำรใช้งำนให้กับครู ท ำให้ครูไม่มี
ทักษะในกำรใช้งำน ดังนั้นควรมีกำรอบรมแบบ on-site training ให้ครูเกิดควำมคุ้นเคยกับกำรใช้แท็บเล็ต
ก่อนกำรน ำไปใช้สอนจริง และให้ครูได้ฝึกใช้แท็บเล็ตด้วยตัวเองประมำณ 2-3 สัปดำห์ เพ่ือฝึกฝนและสร้ำง
ควำมคุ้นเคย 

4) กำรมีผู้ช่วยด้ำนเทคนิคประจ ำห้องเรียนมีส่วนช่วยลดควำมกังวล และเพ่ิมควำมมั่นใจให้แก่ครูใน
โครงกำรนี้เป็นอย่ำงมำก โดยครูทุกคนให้ควำมเห็นว่ำจ ำเป็นต้องมีผู้ช่วยประจ ำขณะสอนในห้องเรียน 

5) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนแท็บเล็ตนั้น หำกจะให้มีประสิทธิภำพ ครูจ ำเป็นต้องมีเวลำในกำร
เตรียมสอน ด้วยกำรค้นคว้ำโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและอินเทอร์เน็ต ดังนั้นโรงเรียนจ ำเป็นต้องจัดหำสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องเหล่ำนี้ไว้ให้ครู 

6) ครูบำงท่ำนควรปรับกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมำใช้เพ่ือเสริมกำรเรียนรู้เฉพำะที่
จ ำเป็น โดยอำจไม่จ ำเป็นต้องใช้เต็มคำบเวลำเรียน และควรก ำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของนักเรียนให้
ชัดเจนว่ำต้องกำรพัฒนำนักเรียนในด้ำนใด 
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รายงานการติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
ทุกโรงเรียนมีควำมพร้องส ำหรับโครงกำรนี้และพร้อมส ำหรับกำรติดตั้งครุภัณฑ์ส ำหรับโครงกำรในกำร

จัดสภำพแวดล้อมห้องเรียน เพ่ือน ำร่องห้องเรียนแท็บเล็ต ตำมรูปแบบของห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ประยุกต์และบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำยดังนี้ 
    1. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ตำมจ ำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงแต่ไม่เกิน จ ำนวน 41 ชุด 
    2. คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย             จ ำนวน 1 ชุด 
    3. คอมพิวเตอร์ในกำรสร้ำงสื่อกำรสอน       จ ำนวน 1 ชุด  

พร้อมโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับสร้ำงสื่อกำรสอน   
    4. เครื่องพิมพ์ไร้สำย              จ ำนวน 1 ชุด 
    5. เครื่องโปรเจคเตอร์              จ ำนวน 1 ชุด 
    6. อุปกรณ์เชื่อมโยงออนไลน์            จ ำนวน 1 ชุด 
    7. สถำนีเครือข่ำยไร้สำย             จ ำนวน 2 ชุด 
    8. อุปกรณ์จัดเก็บแท็บเล็ตแบบเคลื่อนที่        จ ำนวน 2 ตู้  

(1 ตู้ จัดเก็บได้ไม่น้อยกว่ำ 20 เครื่อง) 
 
กำรออกแบบกำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์ iPad 
สร้ำง Account ที่ใช้ในกำรติดต่อกับบริกำรต่ำง ๆ ผ่ำนเว็บ www.apple.com ในกำรใช้งำน App 

Store ผ่ำนทำงโปรแกรม iTunes และผ่ำนทำง iPad ตำมรูป Apple ID Diagram for OBEC  
 

 
 
 

ภำพที่ 4.11 แสดงรูปแบบกำรใช้ Apple ID ในกำรบริหำรจัดกำรห้องเรียนในโครงกำร 
 

http://apple.com/
http://www.iphoneapptube.com/search/label/app%20store
http://www.iphoneapptube.com/search/label/app%20store
http://www.iphoneapptube.com/search/label/ipad
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ภำพที่ 4.13 แสดงรูปแบบกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ภำยในห้องเรียน 
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ตำรำงที่ 4.14 แสดงข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนในโครงกำร 

โรงเรียน 
ควำมพร้อมด้ำนระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

อำคำรที่ตั้ง ขนำดห้อง ระบบไฟฟ้ำ โต๊ะ -เก้ำอี้นั่ง  ควำวเร็วอินเทอร์เนต็ 
เชียงแสนวิทยำคม  

)เชียงรำย(  
ผู้ดูแลระบบ 
นำยนิมิตร ไตรบุญรักษ์ 

ศรีเวียงเชียงแสน 
ช้ัน 3  
ห้อง 335 

224 
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 34 Mbps 

เม็งรำยมหำรำชวิทยำคม  
)เชียงรำย(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยธนำกร ยอดสุวรรณ ์

เทพค ำข่ำย 
ช้ัน 1  
ห้องศูนย์กำรเรยีนรูไ้ร้
พรมแดน 

192  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 100 Mbps 

อนุบำลล ำปำง  
)ล ำปำง(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยอำนนท์ สำยค ำฟ ู

เฉลิมพระเกียรติ ์
ช้ัน 2  
ห้อง ป.4/ipad 

168  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 25 Mbps 

แม่ก๋งวิทยำ  
)ล ำปำง(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำงดำวเรือง คชพรม 

รำชพฤกษ์ 
ช้ัน 2  
ห้อง 1 

192  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 30 Mbps 

อนุบำลงำว  
)ล ำปำง(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำงอิศรำ สำรบรรณ ์

อุเบกขำ 
ช้ัน 2 
ห้อง 1 

216  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 9 Mbps 

กัลยำณวัตร  
)ขอนแก่น(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยเผ่ำ พันธโคตร 

อำคำร 5 
ช้ัน 3 
ห้อง 532 

360  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 52 Mbps 

ศรีกระนวนวิทยำคม  
)ขอนแก่น(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยชัยวิชิต สุวรรณเรือง 

อำคำร4 
ช้ัน 2 
ห้อง 428 

384  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 22 Mbps 

แวงน้อยศึกษำ  
)ขอนแก่น(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยประกำศิษย์ แทบมะลัย 

อำคำร 216 ก 
ช้ัน 2  
ห้อง 16  

192  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 12 Mbps 

บ้ำนทัพม้ำดอนหันแวง
วิทยำ )มหำสำรคำม(  
ผู้ดูแลระบบ 
นำยปรีชำ ภูสีฤทธิ ์

อำคำรเรยีนมัธยม 
ช้ัน 2 
ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร ์

162  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 6 Mbps 

ศรีโกสมุวิทยำมติรภำพท่ี 
209 (มหำสำรคำม( 
ผู้ดูแลระบบ 
นำยกฤติน พันธุ์เสนำ 

ICT 
ช้ัน 2 
ห้องมุมบันได 

157.5  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 106 Mbps 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
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ตำรำงที่ 4.14 แสดงข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนในโครงกำร (ต่อ) 

โรงเรียน 
ควำมพร้อมด้ำนระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

อำคำรที่ตั้ง ขนำดห้อง ระบบไฟฟ้ำ โต๊ะ -เก้ำอี้นั่ง  ควำวเร็วอินเทอร์เนต็ 
สิงห์บุรี  

)สิงห์บุรี(  
ผู้ดูแลระบบ 
นำยอรรณพ โพธิ์ศร ี

อำคำร 80 ปี  
พระธรรมสิงหบรุำจำรย์ 
(ICT) ช้ัน 2 
ห้องคอมพิวเตอร์ 5 

216  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 24 Mbps 

ท่ำช้ำงวิทยำคำร  
)สิงห์บุรี(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยทศพร บรรจง 

อำคำร 1 
ช้ัน 2 
ห้อง 126 

384  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 26 Mbps 

พูลเจรญิวิทยำคม  
)สมุทรปรำกำร(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยวัชรพัฐ มะธิตะโน 

ห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ ช้ัน 2 
ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 3 

360  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 50 Mbps 

วัดดอนยอ  
)นครนำยก(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำงสำวศุลีมำศ บุญศร ี

อำคำร 3 
ช้ัน 1 
ห้อง 3 

162  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 105 Mbps 

อนุบำลองครักษ์  
)นครนำยก(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำงอัชญำรัตน์ สมรอบรู ้

อำคำร 4 
ช้ัน 2 
ห้อง 1 

204.75  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 10 Mbps 

ห้วยยอด  
)ตรัง(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำงสำวศิริยำ พิกุล 

อำคำร 5 
ช้ัน 1 
ห้อง 511 

482.125  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 50 Mbps 

ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์  
)ตรัง(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยเดชพล ชูสังข ์

อำคำรเรยีน 1 
ช้ัน 3 
ห้อง 135 

375  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 20 Mbps 

อนุบำลสงขลำ  
)สงขลำ(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยอำคม อรณุรัตน ์

อำคำร 4 
ช้ัน 4 
ห้อง 4/8 

144  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 4 Mbps 

บ้ำนม่วงงำม  
)สงขลำ(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำยประณีต เสน่หำ 

อำคำร 3 ช้ัน 
ช้ัน 3 
ห้อง 331 

216  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 80 Mbps 

บ้ำนระโนด  
)สงขลำ(  

ผู้ดูแลระบบ 
นำงสุนันทำ ทองด้วง 

อำคำร 4 
ช้ัน 2 
ห้อง 3 

126  
ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้ำใน
ห้องเพียงพอกับ
กำรชำร์จเครื่อง 
iPad 

พร้อมใช้งำน 104 Mbps 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
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ตำรำงที่ 4.15 แสดงจ ำนวนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ส่งมอบให้กับโครงกำร 

ชื่อโรงเรียน/หน่วยงำน ระดับชั้น ห้องเรียน 
ครู+นักเรียน
จ ำนวนเครื่อง 

ผู้ดูแลระบบ
จ ำนวนเครื่อง 

เชียงแสนวิทยำคม มัธยม ม.1 38 1 
เม็งรำยมหำรำชวิทยำคม มัธยม ม.1 38 1 
อนุบำลล ำปำง ประถม ป.4 41 1 
แม่ก๋งวิทยำ ประถม ป.4 25 1 
อนุบำลงำว ประถม ป.4 35 1 
กัลยำณวัตร มัธยม ม.1 41 1 
ศรีกระนวนวิทยำคม มัธยม ม.1 41 1 
แวงน้อยศึกษำ มัธยม ม.1 41 1 
บ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ ประถม ป.4 30 1 
ศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 ประถม ป.4 41 1 
สิงห์บุรี มัธยม ม.1 41 1 
ท่ำช้ำงวิทยำคำร มัธยม ม.1 41 1 
พูลเจริญวิทยำคม มัธยม ม.1 41 1 
วัดดอนยอ ประถม ป.4 41 1 
อนุบำลองครักษ์ ประถม ป.4 41 1 
ห้วยยอด มัธยม ม.1 41 1 
ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ั มัธยม ม.1 41 1 
อนุบำลสงขลำ ประถม ป.4 41 1 
บ้ำนม่วงงำม ประถม ป.4 41 1 
บ้ำนระโนด ประถม ป.4 41 1 
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รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
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ภาพประกอบการการติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 
กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม วันที่ 27 / ม.ค. / 2556 

  

 
กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม วันที่ 28 / ม.ค. / 2556 

  

 
กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนอนุบำลล ำปำง วันที่ 24 / ม.ค. / 2556 

  

 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  87 
 

กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนแม่ก๋งวิทยำ วันที่ 25 / ม.ค. / 2556 

  

 

กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนอนุบำลงำว วันที่ 26 / ม.ค. / 2556 

  

 

กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนกัลยำณวัตร วันที่ 13 / ม.ค. / 2556 

  

 

 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  88 
 

กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม วันที่ 8 / ม.ค. / 2556 

  

 

กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนแวงน้อยศึกษำ วันที่ 4 / ก.พ. / 2556 

  

 

กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนบ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ วันที่ 7 / ม.ค. / 2556 

  

 

 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  89 
 

กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 วันที่ 24 / ธ.ค. / 2555 

  

 

กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนสิงห์บุรี วันที่ 25 / ธ.ค. / 2555 

  

 

กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร วันที่ 24 / ธ.ค. / 2555 

  

 

 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  90 
 

กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม วันที่ 26 / ธ.ค. / 2555 

  

 

กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนวัดดอนยอ วันที่ 10 / ม.ค. / 2556 

  

 

กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนอนุบำลองครักษ์ วันที่ 20 / ธ.ค. / 2555 

  

 

 

 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  91 
 

กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนห้วยยอด วันที่ 14 / ม.ค. / 2556 

  

 

กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ั วันที่ 11 / ม.ค. / 2556 

  

 

กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนอนุบำลสงขลำ วันที่ 29 / ม.ค. / 2556 

  

 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  92 
 

กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนบ้ำนม่วงงำม วันที่ 9 / ม.ค. / 2556 

  

 

กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
โรงเรียนบ้ำนระโนด วันที่ 28 / ธ.ค. / 2555 
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ผลการติดตามผลกระทบของการใช้ห้องเรียนแท็บเล็ต 
ในกำรทดลองน ำร่องครั้งนี้ได้ศึกษำข้อมูลทั้งปริมำณและเชิงคุณภำพ โดยกำรสังเกต สัมภำษณ์ รวมถึง

กำรศึกษำควำมคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจำก นักเรียน ครูผู้สอน ผู้เชี่ยวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครองนักเรียน โดยได้ท ำกำรศึกษำในช่วงภำคเรียน
ที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 แบ่งเป็นสำมช่วงคือต้นภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
และชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่ำงภำคเรียน และผลกระทบของกำรใช้ห้องเรียนแท็บเล็ตจำก
โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 ดังนี้ 

ผลการศึกษาต้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  
ลักษณะทำงประชำกรประเภทผู้บริหำร 
ผลกำรตอบแบบสอบถำมจำกผู้บริหำรและครูผู้ประสำนงำน ในประเด็นที่เกี่ยวกับอุดมกำรณ์และ

วิสัยทัศน์ของกำรน ำเทคโนโลยีแท็บเล็ตมำใช้เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ จ ำนวน 20 คน เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 2 คน 
คิดเปน็ร้อยละ 10.00 เป็นครูอัตรำจ้ำงจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 เป็นครู คศ.1 จ ำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.00 เป็นครู คศ.2 จ ำนวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 45.00 เป็นครู คศ.3 จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.00 และเป็นครู คศ.4 จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ดังตำรำงที่ 4.16  

ตำรำงที่ 4.16 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้บริหำรและครูผู้ประสำนงำน จ ำแนกตำมต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ผู้บริหำร 2 10.00 

ครูอัตรำจ้ำง 1 5.00 
ครู คศ.1 3 15.00 
ครู คศ.2 9 45.00 
ครู คศ.3 4 20.00 
ครู คศ.4 1 5.00 

รวม 20 100.00 

เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ กำรเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้ครูและนักเรียนได้สัมผัสอุปกรณ์ไอทีจะเป็นกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.80 กำรสนับสนุนให้ครูผู้สอนในทุกสำระ
วิชำใช้ ไอทีในห้องเรียนอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.75 กำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้ครูในกำรบูรณำกำร  
กำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.75 หำกมีช่องทำงประชำสัมพันธ์ชื่อเสียง
โรงเรียนและผลงำนทำงวิชำกำรของครูและโรงเรียน ก็พร้อมสนับสนุนในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.75 กำรมี
ส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนกำรเรียนกำรสอนจะช่วยให้นักเรียนเข้ำใจและจดจ ำควำมรู้ได้ดีขึ้นอยู่ในระดับ
มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.70 เทคโนโลยีและสื่อกำรสอนสมัยใหม่จะช่วยให้ห้องเรียนสนุกและสร้ำงผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ขึ้นส ำหรับเด็กได้อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.70 วิธีกำรสอนแบบกำรเรียนรู้จำกควำมท้ำทำย โดยให้
นักเรียนหำแนวทำงที่ท้ำทำยในกำรเรียนรู้ จำกกำรใช้เว็ปเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือจะท ำให้นักเรียนเกิด     
ควำมสนใจในกำรเรียนเพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.65 กำรบูรณำกำรแท็บเล็ตร่วมกับสื่อกำร
เรียนรู้ดิจิตอลเพื่อเป็นห้องเรียนยุคใหม่จะท ำให้เด็กเรียนรู้ง่ำยขึ้น อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.60 ครูควร
เพ่ิมบทบำทในกำรออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวกกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 
4.50 ดังตำรำงที่ 4.17 และแผนภูมิที่ 4.1 
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ตำรำงที่ 4.17 ผลกำรประเมินด้ำนอุดมกำรณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรและครูผู้ประสำนงำน 
ข้อค ำถำม ค่ำเฉลี่ย S.D. ควำมหมำย 

1. กำรมีส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนกำรเรียนกำรสอนจะช่วยให้
นักเรียนเข้ำใจและจดจ ำควำมรู้ได้ดีข้ึน 

4.70 0.56 มำกที่สุด 

2. เทคโนโลยีและสื่อกำรสอนสมัยใหม่จะช่วยให้ห้องเรียนสนุกและ
สร้ำงผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นส ำหรับเด็กได้ 

4.70 0.46 มำกที่สุด 

3. กำรเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้ครูและนักเรียนได้สัมผัสอุปกรณ์ไอทีจะ
เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน 

4.80 0.40 มำกที่สุด 

4. กำรบูรณำกำรแท็บเล็ตร่วมกับสื่อกำรเรียนรู้ดิจิตอลเพื่อเป็น
ห้องเรียนยุคใหม่จะท ำให้เด็กเรียนรู้ง่ำยขึ้น 

4.60 0.49 มำกที่สุด 

5. ท่ำนสนับสนุนให้ครูผู้สอนในทุกสำระวิชำ ใช้ไอทีในห้องเรียนมำก
น้อยแค่ไหน 

4.75 0.43 มำกที่สุด 

6. ท่ำนสร้ำงแรงบันดำลใจให้ครูในกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน
ด้วยเทคโนโลยีมำกน้อยเพียงใด 

4.75 0.43 มำกที่สุด 

7. ครูควรเพิ่มบทบำทในกำรออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวกกำร
เรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียน มำกน้อยเพียงใด 

4.50 0.50 มำกที่สุด 

8. วิธีกำรสอนแบบกำรเรียนรู้จำกควำมท้ำทำย โดยให้นักเรียนหำ
แนวทำงท่ีท้ำทำยในกำรเรียนรู้ โดยใช้เว็บเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
จะท ำให้นักเรียนเกิดควำมสนใจในกำรเรียนเพ่ิมข้ึน 

4.65 0.48 มำกที่สุด 

9. ท่ำนต้องกำรผลักดันให้โรงเรียนของท่ำน เป็นโรงเรียนผู้น ำด้ำน
นวัตกรรมและกระบวนกำรเรียนกำรสอนยุคใหม่ 

5.00 0.00 มำกที่สุด 

10. หำกมีช่องทำงประชำสัมพันธ์ชื่อเสียงโรงเรียนและผลงำนทำง
วิชำกำรของครูและโรงเรียน ท่ำนพร้อมสนับสนุนมำกน้อยเพียงใด 

5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวม 4.75 0.45 มำกที่สุด 
 

 
แผนภูมิที่ 4.1 แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยด้ำนอุดมกำรณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรและครูผู้ประสำนงำน 
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ลักษณะทำงประชำกรประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลกำรตอบแบบสอบถำมจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นที่เกี่ยวกับกำรน ำเทคโนโลยีแท็บเล็ตมำใช้เพ่ือ

พัฒนำกำรศึกษำ กำรคัดเลือกแอพพลิเคชั่นที่จะใช้ ส ำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำ
ต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิ คือครูและผู้เชี่ยวชำญที่ท ำหน้ำที่คัดเลือกแอพพลิเคชั่นที่เหมำะสม
กับกำรเรียนกำรสอนและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงที่เป็นมำตรฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1  ใน 3 กลุ่มสำระวิชำคือ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 
สรุปได้ดังนี้ 

จ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 16 คน เป็นผู้สอนในสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 เป็นผู้สอนในสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00   เป็นผู้สอนในสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75  เป็นผู้สอนใน
สำระกำรเรียนรู้คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 เป็นศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 12.50  ดังตำรำงที่ 4.18 

ตำรำงที่ 4.18 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ทรงคุณวุฒิทีต่อบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสำระกำรเรียนรู้ 
สำระกำรเรียนรู้ที่สอน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

คณิตศำสตร์ 4 25.00 
วิทยำศำสตร์ 4 25.00 

ภำษำต่ำงประเทศ 3 18.75 
คอมพิวเตอร์ 3 18.75 
ศึกษำนิเทศน์ 2 12.50 

รวม 16 100.00 
 
ผลกำรประเมินควำมพร้อมและทัศนคติจำกผู้ทรงคุณวุฒิต่อโครงกำรน ำร่อง พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.53 ซึ่งอยู่ในระดับมำกที่สุด และประเด็นค ำถำมที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดจำกกำรตอบแบบสอบถำมของผู้ทรงคุณวุฒิ 
คือข้อค ำถำมที่ถำมว่ำ “กำรเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้ครูและนักเรียนได้สัมผัสอุปกรณ์ไอทีจะเป็นกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน” โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับมำกที่สุด 

เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนกำรเรียนกำรสอนจะช่วยให้นักเรียน
เข้ำใจและจดจ ำควำมรู้ได้ดีขึ้นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.75 กำรบูรณำกำรแท็บเล็ตร่วมกับสื่อกำร
เรียนรู้ดิจิตอลเพ่ือเป็นห้องเรียนยุคใหม่จะท ำให้เด็กเรียนรู้ง่ำยขึ้นในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.75 มีควำม
ต้องกำรแอพพลิเคชั่นสื่อกำรสอนและน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรสอนในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.75 
เทคโนโลยีและสื่อกำรสอนสมัยใหม่จะช่วยให้ห้องเรียนสนุกและสร้ำงผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นส ำหรับเด็กได้ในระดับ
มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.69 ครูควรเพิ่มบทบำทในกำรออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวกกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน
เรียนในระดับมำกที่สุด  มีค่ำเฉลี่ย  4.50 คิดว่ำสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะสำมำรถช่วยให้นักเรียนมีควำม
สนใจเรียนเพ่ิมขึ้นในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.44 สื่อกำรเรียนรู้มำตรฐำนที่เป็นภำษำอังกฤษในลักษณะ
ภำพเสมือนจริง จะสร้ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดีขึ้นส ำหรับเด็กได้ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย  4.31        
มีควำมสนใจในกำรสร้ำงเนื้อหำกำรสอนด้วยแอพพลิเคชั่นส ำเร็จรูปบน iPad ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย  
4.25 คิดว่ำสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะสำมำรถช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนดีขึ้นในระดับ
มำก มีค่ำเฉลี่ย  4.06 ดังตำรำงที่ 4.19 และแผนภูมิที่ 4.2 
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ตำรำงที่ 4.19  ผลกำรประเมินควำมพร้อมและทัศนคติของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ข้อค ำถำม ค่ำเฉลี่ย S.D. ควำมหมำย 

1. กำรมีส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนกำรเรียนกำรสอนจะช่วยให้
นักเรียนเข้ำใจและจดจ ำควำมรู้ได้ดีข้ึน 

4.75 0.43 มำกที่สุด 

2. เทคโนโลยีและสื่อกำรสอนสมัยใหม่จะช่วยให้ห้องเรียนสนุกและ
สร้ำงผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นส ำหรับเด็กได้ 

4.69 0.46 มำกที่สุด 

3. กำรเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้ครูและนักเรียนได้สัมผัสอุปกรณ์ไอทีจะ
เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน 

4.81 0.39 มำกที่สุด 

4. กำรบูรณำกำรแท็บเล็ตร่วมกับสื่อกำรเรียนรู้ดิจิตอลเพื่อเป็น
ห้องเรียนยุคใหม่จะท ำให้เด็กเรียนรู้ง่ำยขึ้น 

4.75 0.43 มำกที่สุด 

5. ครูควรเพิ่มบทบำทในกำรออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวกกำร
เรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียน มำกน้อยเพียงใด 

4.50 0.50 มำกที่สุด 

6. ท่ำนมีควำมต้องกำรแอพพลิเคชั่นสื่อกำรสอนและน ำมำประยุกต์ใช้
ในกำรสอนมำกน้อยแค่ไหน 

4.75 0.43 มำกที่สุด 

7. ท่ำนมีควำมสนใจในกำรสร้ำงเนื้อหำกำรสอนด้วยแอพพลิเคชั่น
ส ำเร็จรูปบน iPad มำกน้อยแค่ไหน 

4.25 1.03 มำกที่สุด 

8. ท่ำนคิดว่ำสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะสำมำรถช่วยให้นักเรียน
มีควำมสนใจเรียนเพ่ิมข้ึน มำกน้อยเพียงใด 

4.44 0.70 มำกที่สุด 

9. ท่ำนคิดว่ำสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะสำมำรถช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

4.06 0.56 มำก 

10.สื่อกำรเรียนรู้มำตรฐำนที่เป็นภำษำอังกฤษ ในลักษณะภำพเสมือน
จริง จะสร้ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดีข้ึนส ำหรับเด็กได้ 

4.31 0.58 มำกที่สุด 

รวม 4.53 0.63 มำกที่สุด 
 

 
แผนภูมิที่ 4.2  แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยด้ำนควำมพร้อมและทัศนคติของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ลักษณะทำงประชำกรประเภทครูผู้สอน 
ครูผู้สอนคือครูที่ใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตกับสื่อกำรเรียนรู้ ในกำรประยุกต์และบูรณำกำร 

กำรเรียนกำรสอน จ ำนวนทั้งสิ้น 61 คน เป็นครูอัตรำจ้ำง จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.92 ครู คศ.1 จ ำนวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.31 ครู คศ.2 จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 32.79 ครู คศ.3 จ ำนวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.70 ครู คศ.4 จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.28 ดังตำรำงที่ 4.20 

ตำรำงที ่4.20 แสดงจ ำนวนและร้อยละของครูผู้สอน จ ำแนกตำมต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ครูอัตรำจ้ำง 3 4.92 
ครู คศ.1 13 21.31 
ครู คศ.2 20 32.79 
ครู คศ.3 23 37.70 
ครู คศ.4 2 3.28 

รวม 61 100.00 
 
เป็นผู้สอนในระดับชั้น ป.4 จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 และสอนในระดับชั้น ม.1 จ ำนวน 

33 คน คิดเป็นร้อยละ 54.10 ดังตำรำงที ่4.21 

ตำรำงที ่4.21 แสดงจ ำนวนและร้อยละของครูผู้สอน จ ำแนกตำมระดับชั้นที่สอน 
ระดับช่วงชั้นที่สอน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ป.4 28  45.90 
ม.1 33 54.10 
รวม 61 100.00 

 
เป็นผู้สอนในสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.07 เป็นผู้สอนในสำระ

กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 32.79 เป็นผู้สอนในสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.14 คน ดังตำรำงที ่4.22  

ตำรำงที ่4.22  แสดงจ ำนวนและร้อยละของครูผู้สอน จ ำแนกตำมสำระกำรเรียนรู้ที่สอน 
สำระกำรเรียนรู้ที่สอน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

คณิตศำสตร์ 22 36.07 
วิทยำศำสตร์ 20 32.79 

ภำษำต่ำงประเทศ 19 31.14 
รวม 61 100.00 

 
ผลกำรประเมินควำมพร้อมและทัศนคติของกลุ่มตัวอย่ำงประเภทครูผู้สอน พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม

ประเภทครูผู้สอน มีควำมพร้อมและทัศนคติในกำรใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตกับสื่อกำรเรียนรู้  ในกำร
ประยุกต์และบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนในภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.80  โดยผู้ตอบแบบสอบถำม
มีควำมต้องกำรแอพพลิเคชั่นสื่อกำรสอนเพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรสอนในระดับมำกที่สุด  มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 
4.43 ดังตำรำงที ่4.23 และแผนภูมิที ่4.3 
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ตำรำงที ่4.23 ผลกำรประเมินควำมพร้อมและทัศนคติของครูผู้สอน 
ข้อค ำถำม ค่ำเฉลี่ย S.D ควำมหมำย 

1. ท่ำนได้ใช้ไอทีในกำรสอนมำกน้อยเพียงใด 3.74 0.81 มำก 
2. ท่ำนมีทักษะในกำรใช้งำน iPad มำกน้อยเพียงใด 3.07 0.94 ปำนกลำง 
3. ท่ำนสำมำรถใช้งำนแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นท่ีมำกับระบบปฏิบัติกำรใน 

iPad มำกน้อยเพียงใด 
3.08 0.91 ปำนกลำง 

4. ท่ำนเข้ำใจถึงโครงสร้ำงลักษณะโดยรวมของกำรเรียนกำรสอนที่ใช้
เทคโนโลยี iPad มำกน้อยแค่ไหน 

3.00 0.96 ปำนกลำง 

5. กำรใช้ iPad ในกำรสอน ไม่ถือว่ำเป็นกำรเพ่ิมภำระงำนมำกข้ึน 3.67 1.04 มำก 
6. ท่ำนมีควำมสนใจในกำรสร้ำงเนื้อหำกำรสอนด้วยแอพพลิเคชั่น

ส ำเร็จรูปบน iPad มำกน้อยแค่ไหน 
4.10 0.86 มำก 

7. ท่ำนมีควำมต้องกำรแอพพลิเคชั่นสื่อกำรสอนและน ำมำประยุกต์ใช้
ในกำรสอนมำกน้อยแค่ไหน 

4.43 0.64 มำกที่สุด 

8. ครูควรเพิ่มบทบำทในกำรออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำร
เรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียนมำกน้อยเพียงใด 

4.25 0.50 มำกที่สุด 

9. วิธีกำรสอนแบบกำรเรียนรู้จำกควำมท้ำทำย โดยให้นักเรียนหำ
แนวทำงท่ีท้ำทำยในกำรเรียนรู้ โดยใช้เว็บเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือจะ
ท ำให้นักเรียนเกิดควำมสนใจในกำรเรียนเพิ่มข้ึน 

4.38 0.61 มำกที่สุด 

10.สื่อกำรเรียนรู้มำตรฐำนที่เป็นภำษำอังกฤษ ในลักษณะภำพเสมือน
จริง จะสร้ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดีขึ้นส ำหรับเด็กได้ 

4.26 0.68 มำกที่สุด 

รวม 3.80 0.98 มำก 
 

เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมต้องกำรแอพพลิเคชั่นสื่อกำรสอนและน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรสอนอยู่ในระดับมำกที่สุด  มีค่ำเฉลี่ย 4.43 วิธีกำรสอนแบบกำรเรียนรู้จำกควำมท้ำทำย โดย
ให้นักเรียนหำแนวทำงท่ีท้ำทำยในกำรเรียนรู้โดยใช้เว็บเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือจะท ำให้นักเรียนเกิดควำมสนใจ
ในกำรเรียนเพ่ิมขึ้นในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.38 กำรใช้สื่อกำรเรียนรู้มำตรฐำนที่เป็นภำษำอังกฤษใน
ลักษณะภำพเสมือนจริง จะสร้ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดีขึ้นส ำหรับเด็กได้ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.26 
ครูควรเพ่ิมบทบำทในกำรออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียนในระดับมำก
ที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.25 มีควำมสนใจในกำรสร้ำงเนื้อหำกำรสอนด้วยแอพพลิเคชั่นส ำเร็จรูปบน iPad ในระดับ
มำก มีค่ำเฉลี่ย 4.10 มีกำรใช้ ไอทีในกำรสอนอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.74  กำรใช้ iPad ในกำรสอนโดยไม่
ถือว่ำกำรเพ่ิมภำระงำนมำกขึ้นในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.67 มีควำมสำมำรถในกำรใช้งำนแอพพลิเคชั่น
เบื้องต้นที่มำกับระบบปฏิบัติกำรใน iPad ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 3.08 มีทักษะในกำรใช้งำน iPad อยู่ใน
ระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 3.07   มีควำมเข้ำใจถึงโครงสร้ำงลักษณะโดยรวมองกำรเรียนกำรสอนที่ใช้เทคโนโลยี 
iPad ในระดับปำนกลำง  มีค่ำเฉลี่ย 3.00 ดังตำรำงที ่4.23 และแผนภูมิที ่4.3 
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แผนภูมิที่ 4.3 แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยด้ำนควำมพร้อมและทัศนคติของครูผู้สอน 

 
ลักษณะทำงประชำกรประเภทผู้เรียน 
ผู้เรียน คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1 ที่เรียนจำกห้องเรียน

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad Classroom) กับ Application สื่อกำรเรียนรู้ ในกำรประยุกต์และบูรณำกำร  
กำรเรียนรู้  จ ำนวนนักเรียน 880 คน จ ำแนกเป็นเพศชำย จ ำนวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 42.05 และเพศ
หญิง จ ำนวน 510 คน คิดเป็นร้อยละ 57.95  ดังตำรำงที่ 4.24  

 

ตำรำงที่ 4.24 แสดงจ ำนวนและร้อยของผู้ตอบแบบสอบถำมประเภทผู้เรียน จ ำแนกตำมเพศ 
เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 370 42.05 
หญิง 510 57.95 
รวม 880 100.00 

 

เรียนอยู่ชั้น ป.4 จ ำนวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 37.84 และเรียนอยู่ชั้น ม.1 จ ำนวน 547 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.16 ดังตำรำงที ่4.25  

 

ตำรำงที่ 4.25  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมประเภทผู้เรียน จ ำแนกตำมช่วงชั้น 
ระดับช่วงชั้น จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ป.4 333 37.84 
ม.1 547 62.16 
รวม 880 100.00 

 
ผลกำรติดตำมประเมินควำมพร้อมและควำมสนใจของผู้เรียน ในภำพรวม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม

แสดงควำมพร้อมและควำมสนใจในกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียน อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.37  
โดยนักเรียนอยำกใช้เครื่อง iPad เพ่ือช่วยในกำรเรียนอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 4.67 ดังตำรำงที่ 
4.26 และแผนภูมิที ่4.4 
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ตำรำงที่ 4.26 ผลกำรประเมินควำมพร้อมและควำมสนใจประเภทผู้เรียนในกำรใช้ iPad  
ข้อค ำถำม ค่ำเฉลี่ย S.D. ควำมหมำย 

1.  นักเรียนรู้จักเครื่อง iPad มำกน้อยเพียงใด 3.73 0.94 มำก 
2.  นักเรียนอยำกใช้เครื่อง iPad มำช่วยในกำรเรียน มำกน้อย

เพียงใด 
4.67 0.64 มำกที่สุด 

3.  นักเรียนคิดว่ำจะได้ประโยชน์ในกำรใช้เครื่อง iPad มำช่วยใน
กำรเรียน มำกน้อยเพียงใด 

4.57 0.65 มำกที่สุด 

4.  นักเรียนคิดว่ำสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะสำมำรถช่วย
ให้นักเรียนมีควำมสนใจเรียนเพ่ิมข้ึน มำกน้อยเพียงใด 

4.53 0.68 มำกที่สุด 

5.  นักเรียนคิดว่ำสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะสำมำรถช่วย
ให้ผลกำรเรียนของนักเรียนดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

4.34 0.76 มำกที่สุด 

รวม 4.37 0.82 มำกที่สุด 
 

เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำนักเรียนคิดว่ำจะได้ประโยชน์ในกำรใช้เครื่อง iPad เพ่ือช่วยในกำรเรียนอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.57 นักเรียนคิดว่ำสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะสำมำรถช่วยให้นักเรียนสนใจ
เรียนเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับมำกที่สุด  มีค่ำเฉลี่ย 4.53 นักเรียนคิดว่ำสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะช่วยให้ผล
กำรเรียนของนักเรียนดีขึ้นในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.34 นักเรียนรู้จักเครื่อง iPad อยู่ในระดับมำก         
มีค่ำเฉลี่ย 3.73  

 

 
 

แผนภูมิที่ 4.4  แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยด้ำนควำมพร้อมและควำมสนใจของนักเรียนในกำรใช้ iPad 
ในภำพรวม 

 
เมื่อจ ำแนกตำมภำค พบว่ำนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนภำคใต้มีควำมพร้อมและควำมสนใจอยู่ใน

ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 4.47 รองลงมำเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนภำคเหนือมีควำมพร้อมและควำม
สนใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.42 นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนภำคอีสำนมีควำมพร้อมและควำมสนใจอยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.34 นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนภำคกลำงมีควำมพร้อมและควำมสนใจอยู่ในระดับ
มำก มีค่ำเฉลี่ย 4.25 ดังตำรำงที ่4.27 และแผนภูมิที ่4.5 
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ตำรำงที่ 4.27 ผลกำรประเมินควำมพร้อมและควำมสนใจของผู้เรียน จ ำแนกตำมภำค 
ภำค ค่ำเฉลี่ย S.D. ควำมหมำย 

1. ภำคเหนือ 4.42 0.82 มำกที่สุด 
2. ภำคอีสำน 4.34 0.87 มำกที่สุด 
3. ภำคกลำง 4.25 0.83 มำกที่สุด 
4. ภำคใต้ 4.47 0.69 มำกที่สุด 

รวม 4.34 0.76 มำกที่สุด 
 

 
แผนภูมิที่ 4.5  เปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมพร้อมและควำมสนใจของนักเรียนในกำรใช้ iPad 

จ ำแนกตำมภำค 
 

เมื่อจ ำแนกตำมโรงเรียนพบว่ำ นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนอนุบำลงำว มีควำมพร้อมและควำมสนใจ
มำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 4.93  รองลงมำเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนบ้ำนทัพม้ำตอนหันแวงวิทยำ มีควำม
พร้อมและสนใจมำกที่สุด   มีค่ำเฉลี่ย 4.81 นักเรียนโรงเรียนบ้ำนระโนด มีควำมพร้อมและควำมสนใจมำก
ที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.80 นักเรียนโรงเรียนแม่ก๋งวิทยำ มีควำมพร้อมและควำมสนใจมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.65 
นักเรียนโรงเรียนอนุบำลองครักษ์ มีควำมพร้อมและควำมสนใจมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.56 นักเรียนโรงเรียนศรี
โกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 มีควำมพร้อมและควำมสนใจมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.54 นักเรียนโรงเรียนอนุบำล
ล ำปำง มีควำมพร้อมและควำมสนใจมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.52 นักเรียนโรงเรียนอนุบำลสงขลำ มีควำมพร้อม
และควำมสนใจมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.43 นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด มีควำมพร้อมและควำมสนใจมำกที่สุด มี
ค่ำเฉลี่ย 4.40 นักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษำ มีควำมพร้อมและควำมสนใจมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.37 นักเรียน
โรงเรียนบ้ำนม่วงงำม มีควำมพร้อมและควำมสนใจมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.37 นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญ
วิทยำคม มีควำมพร้อมและควำมสนใจมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.36 นักเรียนโรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม มี
ควำมพร้อมและควำมสนใจมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.34 นักเรียนโรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ มีควำมพร้อม
และควำมสนใจมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.33 นักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม มีควำมพร้อมและควำมสนใจ
มำก มีค่ำเฉลี่ย 4.32 นักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี มีควำมพร้อมและควำมสนใจมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.19 นักเรียน
โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม มีควำมพร้อมและควำมสนใจมำก    มีค่ำเฉลี่ย 4.17 นักเรียนโรงเรียนวัดดอนยอ มี
ควำมพร้อมและควำมสนใจมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.14 นักเรียนโรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร มีควำมพร้อมและควำม
สนใจมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.98 นักเรียนโรงเรียนกัลยำณวัตร มีควำมพร้อมและควำมสนใจมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.89   
ดังตำรำงที ่4.28 และแผนภูมิที ่4.6  
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ตำรำงที่ 4.28  ผลกำรประเมินควำมพร้อมและและควำมสนใจของนักเรียน จ ำแนกตำมโรงเรียน 
โรงเรียน ค่ำเฉลี่ย S.D. ควำมหมำย 

1. โรงเรียนอนุบำลงำว (ล ำปำง) 4.93 0.25 มำกที่สุด 
2. โรงเรียนบ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ (มหำสำรคำม) 4.81 0.4 มำกที่สุด 
3. โรงเรียนบ้ำนระโนด (สงขลำ) 4.80 0.47 มำกที่สุด 
4. โรงเรียนแม่ก๋งวิทยำ (ล ำปำง) 4.65 0.79 มำกที่สุด 
5. โรงเรียนอนุบำลองครักษ์ (นครนำยก) 4.56 0.86 มำกที่สุด 
6. โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 (มหำสำรคำม) 4.54 0.69 มำกที่สุด 
7. โรงเรียนอนุบำลล ำปำง (ล ำปำง) 4.52 0.66 มำกที่สุด 
8. โรงเรียนอนุบำลสงขลำ (สงขลำ) 4.43 0.73 มำกที่สุด 
9. โรงเรียนห้วยยอด (ตรัง) 4.4 0.68 มำกที่สุด 
10. โรงเรียนแวงน้อยศึกษำ (ขอนแก่น) 4.37 1.05 มำกที่สุด 
11. โรงเรียนบ้ำนม่วงงำม (สงขลำ) 4.37 0.81 มำกที่สุด 
12. โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม (สมุทรปรำกำร) 4.36 0.52 มำกที่สุด 
13. โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม (เชียงรำย) 4.34 0.84 มำกที่สุด 
14. โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ (ตรัง) 4.33 0.63 มำกที่สุด 
15. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม (ขอนแก่น) 4.32 0.83 มำกที่สุด 
16. โรงเรียนสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) 4.19 0.76 มำก 
17. โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม (เชียงรำย) 4.17 0.88 มำก 
18. โรงเรียนวัดดอนยอ (นครนำยก) 4.14 1.11 มำก 
19. โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร (สิงห์บุรี) 3.98 0.71 มำก 
20. โรงเรียนกัลยำณวัตร (ขอนแก่น) 3.89 0.89 มำก 

รวม 4.34 0.76 มำกที่สุด 
 

 
 
แผนภูมิที่ 4.6  แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยกำรประเมินควำมพร้อมและควำมสนใจของนักเรียน 
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กิจกรรมระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  
กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรในระหว่ำงภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 ประกอบด้วย กำรเรียนกำรสอน

และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน กำรให้ค ำปรึกษำ 
อบรมเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนให้กำรด ำเนินกำรในโครงกำรน ำร่องเป็นไปอย่ำงสมบูรณ์ ตำมวัตถุประสงค์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และรวมถึงกิจกรรมกำรตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงกำร โดย
ผู้แทนจำก สพฐ.  กำรตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยศึกษำนิเทศก์  กำรตรวจเยี่ยมโดยผู้แทนจำกที่ปรึกษำโครงกำร 
ผู้ดูแลศูนย์ภำค  กำรตรวจเยี่ยมโดยผู้แทนจำก Apple Thailand มีรำยละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็น web blog ศูนย์รวมของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรน ำเสนอ
ผลงำนของ ครู นักเรียน เช่น แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  สื่อกำรเรียนกำรสอน กำรน ำเสนอผลงำนของนักเรียน 

ตำรำงที่ 4.29 แสดงจ ำนวนกิจกรรมในชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโครงกำร 
ชื่อโรงเรียน/หน่วยงำน สพป./สพม. ระดับชั้น ห้องเรียน จ ำนวนกิจกรรม 

ภำคเหนือ  116 
เชียงแสนวิทยำคม สพม. 36 (เชียงรำย) มัธยม ม.1 8 
เม็งรำยมหำรำชวิทยำคม สพม. 36 (เชียงรำย) มัธยม ม.1 26 
อนุบำลล ำปำง สพป. ล ำปำง เขต 1 ประถม ป.4 42 
แม่ก๋งวิทยำ สพป. ล ำปำง เขต 1 ประถม ป.4 33 
อนุบำลงำว สพป. ล ำปำง เขต 1 ประถม ป.4 7 
ภำคอีสำน   70 
กัลยำณวัตร สพม. 25 (ขอนแก่น) มัธยม ม.1 9 
ศรีกระนวนวิทยำคม สพม. 25 (ขอนแก่น) มัธยม ม.1 14 
แวงน้อยศึกษำ สพม. 25 (ขอนแก่น) มัธยม ม.1 23 
บ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ สพป. มหำสำรคำม เขต 3 ประถม ป.4 10 
ศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 สพป. มหำสำรคำม เขต 3 ประถม ป.4 14 
ภำคกลำง  59 
สิงห์บุรี สพม. 5 (สิงห์บุรี) มัธยม ม.1 10 
ท่ำช้ำงวิทยำคำร สพม. 5 (สิงห์บุรี) มัธยม ม.1 0 
พูลเจริญวิทยำคม สพม. 6 (สมุทรปรำกำร) มัธยม ม.1 12 
วัดดอนยอ สพป. นครนำยก เขต 1 ประถม ป.4 23 
อนุบำลองครักษ์ สพป. นครนำยก เขต 1 ประถม ป.4 14 
ภำคใต้  55 
ห้วยยอด สพม. 13 ตรัง มัธยม ม.1 8 
ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ั สพม. 13 ตรัง มัธยม ม.1 14 
อนุบำลสงขลำ สพป. สงขลำ เขต 1 ประถม ป.4 10 
บ้ำนม่วงงำม สพป. สงขลำ เขต 1 ประถม ป.4 16 
บ้ำนระโนด สพป. สงขลำ เขต 1 ประถม ป.4 7 

 รวมทั้งสิ้น 300 
ที่มำของข้อมูล http://school3.rmutp.ac.th/blog/ 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  104 
 

 
ภำพที่ 4.14 ตัวอย่ำงหน้ำ  web blog กิจกรรมชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  105 
 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม  

 
กำรเรียนกำรสอนด้วยกำรสืบค้นจำกอินเทอร์เน็ต 

 
กำรเรียนกำรสอน ห้องเรียน iPad วิชำคณิตศำสตร์ 

 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม 

 
นักเรียนสร้ำงชิ้นงำนด้วย Application Explant 
Everything วิชำคอมพิวเตอร์ 

ผลงำนนักเรียนใช้ iMovie สรำ้งสื่อแนะน ำค ำศัพท์
ภำษำอังกฤษ 

 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนอนุบำลล ำปำง  

 
กำรสอนคณิตศำสตร์ 

 
ผลงำนนักเรียน 

 

 

http://school3.rmutp.ac.th/blog/anuballp/wp-content/uploads/sites/11/2013/09/001.jpg
http://school3.rmutp.ac.th/blog/anuballp/wp-content/uploads/sites/11/2013/09/image3-e1378877121614.jpg
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กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยำ  

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนอนุบำลงำว  

บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ กำรน ำเสนองำนของนักเรียน 
 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนกัลยำณวัตร  

กำรใช้ iBook Author สร้ำง iBook เตรียมสอบ 
ONET 
 

 
กำรใช้ iPad เข้ำมำเป็นตัวช่วย  โดยใช้ App. ให้
นักเรียนฟังค ำท่ีได้ยินจำกคุณครูแล้วเขียนลงใน
กระดำนบน iPad หมดเวลำให้ชูกระดำนพร้อม
ค ำตอบ เด็ก ๆ มีควำมสนใจเป็นอย่ำงดี   

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม  
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ผลงำนนักเรียนเรื่องกำรคูณจ ำนวนเต็ม  บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ 
 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนแวงน้อยศึกษำ  

ผลงำน iBooks ของโรงเรียนแวงน้อยศึกษำ ผลงำน iBooks เรื่องสนุกกับวงเวียน 
 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนบ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ 

สื่อกำรสอน iBooks โดยครูผู้สอนรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษ 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ application 
word wizard 
 

 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
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กำรใช้ App math tables ประกอบกิจกรรม Play 
and Learn 

ผลงำนนักเรียน ผังควำมคิดเรื่องสัตว์ 

 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสิงห์บุรี  

กำรเรียนกำรสอน iBooks App. for iPad ผลงำนนักเรียนเรื่องกำรทดลองกำรแยกสำร 
 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม 

กำรเรียนกำรสอนวิชำวิทยำศำสตร์ 
[Photosynthesis] แบบทดสอบควำมเข้ำใจ 

กำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ กำรน ำเสนองำน
ด้วย Keynote 

 
 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนวัดดอนยอ  



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
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กำรสอนคณิตศำสตร์ด้วย iPad Classroom นักเรียนน ำเสนองำน 
 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนอนุบำลองครักษ์ 

สร้ำงผลงำนด้วย Explain everything / Keynote สื่อกำรสอนวิทยำศำสตร์ 
 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนห้วยยอด  

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย iPad Classroom 
 

สื่อกำรสอนเรื่อง Food and nutrition 
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กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ั  

 
ใช้งำนห้องเรียน ipad ร่วมกับระบบ ObecLMS   

สร้ำงสื่อด้วย iBook Author เซลล์ของสิงมีชีวิต 
 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนอนุบำลสงขลำ  

 
ผลงำนนักเรียนโรงเรียนอนุบำลสงขลำ วิชำ
คณิตศำสตร์ โดยสอนเรื่องกำรคิดเลขลัด โดยใช้ 
App. explain everything 

 
กำรสอนด้วย iPad Classroom 

 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนบ้ำนม่วงงำม  

บรรยำกำศและผลงำนกำรสอนด้วย iPad วิชำ
ภำษำอังกฤษ สื่อกำรสอนคณิตศำสตร์ 
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กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนบ้ำนระโนด  

 
กำรสอนคณิตศำสตร์ด้วย iPad Classroom 

 
กำรสอนภำษำอังกฤษด้วย iPad Classroom 

 
กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยผู้แทนจำก สพฐ.  
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กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยศึกษำนิเทศก์ 
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กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยมโดยผู้แทนจำก ผู้ดูแลศูนย์ภำค  

 
 

กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยมโดยผู้แทนจำก Apple Thailand ได้เข้ำท ำกำรเยี่ยมชมโรงเรียนในโครงกำร iPad 
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ประชุมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

บทสรุปที่ได้จำกกำรถอดบทเรียนจำกกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำ
ต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ        
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551    ในวันจันทร์ที่ 25 - 27  พฤศจิกำยน  2556  ณ โรงแรมทองธำรำ ริเวอร์วิว 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหำรโรงเรียน คร ูศึกษำนิเทศก ์ของ สพป./สพม. จ ำนวน 101 คน 

ผลสรุปจำกกำรสนทนำกลุม (Focus Group Discussion) 
ทำงโรงเรียนมีกำรออกแบบห้องเรียน โดยกำรยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง กำรน ำ iPad ไปใช้สอน ท ำให้

เกิดกำรกระตุ้นภำยในโรงเรียนขึ้น โดยมีครู admin และผู้ช่วยให้กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่ โดยครูผู้สอนจะใช้ 
CBL (Challenge Based Learning) ในกำรเรียน โดยมีกำรประยุกต์กำรสอนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ ด้วยสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ได้จำกโครงกำร  

มีกำรทดสอบก่อนเรียนเป็นปรนัย และแจ้งจุดประสงค์ในกำรเรียนให้กับนักเรียน โดยในบทเรียนจะให้
นักเรียนมีส่วนร่วมกันกับครูผู้สอน โดยระหว่ำงเรียนก็จะมีกำรให้นักเรียนค้นหำค ำส ำคัญที่เก่ียวข้องกับบทเรียน
นั้น ๆ ด้วย และเมื่อได้ค ำตอบจะให้ยกมือตอบ แต่ถ้ำนักเรียนไม่ตอบก็จะมีกำรสุ่มนักเรียนขึ้นมำตอบ 

ก่อนเข้ำสู่บทเรียนจริงจะให้นักเรียนดูวิดีโอ เพ่ือดึงดูดนักเรียน เมื่อจบวิดีโอก็จะมีกำรถำมนักเรียน
เกี่ยวกับวิดีโอที่ดูไป หลังจำกนั้นก็จะเริ่มเข้ำสู่ CBL โดยครูจะตั้งค ำถำมให้นักเรียน ตำมหลัก CBL  และให้
นักเรียนเริ่มกำรค้นหำข้อมูลส ำหรับบทเรียนนั้น ๆ ซึ่งครูจะท ำหน้ำที่สนับสนุนอย่ำงเดียว     และให้นักเรียน
สำมำรถ กลับไปสืบค้นข้อมูลจำกที่บ้ำนได้ เพรำะสอนภำยในคำบเดียวไม่เสร็จ เมื่อนักเรียนน ำเสนอนักเรียนจะ
ใช้ App. Keynote, Pages, Explain everything  

กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนกำรสอน กำรเรียนกำรสอนทุกครั้งจะต้องมีกฏกติกำ โดยกำรเรียนแต่
ละครั้ง นักเรียนจะต้องตอบครูได้ว่ำ วันนี้เรียนแล้วได้อะไร เมื่อตอนที่นักเรียนใช้งำน iPad ครูจะท ำหน้ำที่เป็น
ผู้ดูแล ซึ่งจะคอยดูแลอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตำมจุดประสงค์ที่ได้ตั้งเอำไว้ โดยทำง โรงเรียน
แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มคือ เด็กเก่ง เด็กปำนกลำง และเด็กอ่อน  

 ถ้ำกลุ่มเด็กที่เรียนเป็นเด็กอ่อน ครูจะคอยดูแลนักเรียนอย่ำงใกล้ชิด เพรำะบำงครั้ง ตัวนักเรียนยัง 
พิมพ์ไม่ได้ เขียนหนังสือไม่ถูก ซึ่งเวลำเรียน ครูจะเปิดโอกำสให้นักเรียนเรียนรู้อย่ำงเต็มที่ นักเรียนสำมำรถที่จะ
ลุกขึ้นไปคุยกับเพ่ือนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนก็ได้ โดยทำงโรงเรียนให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้จำกสิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่
รอบตัว แล้วน ำมำประยุกต์รวมกับเนื้อหำที่สอน เช่น ให้นักเรียนค้นหำโบร์ชัวร์ของ lotus แล้วมำหำ
ค่ำประมำณในทำงคณิตศำสตร์  

พฤติกรรมด้ำนบวกที่เปลี่ยนไปของนักเรียนคือ นักเรียนมีควำมตั้งใจเรียน มีควำมกระตือรือร้นในกำร
เรียน ซึ่งมีเครื่องมือวัดผล 

พฤติกรรมด้ำนลบ นักเรียนแอบเล่นเกมส์ และสืบค้นข้อมูลที่ไม่เหมำะสม 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน คือนักเรียนไดค้ะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกว่ำก่อนเรียน 
ข้อดีคือ นักเรียนดีชอบกำรเรียนกำรสอนรูปแบบนี้  เด็กจะต้องค้นคว้ำหำข้อมูลก่อนกำรเรียน เสริม

ทักษะ 21 (21st Century Skills) 
ปัญหำที่เกิดขึ้น คือจ ำนวนเครื่อง iPad ไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน เนื่องจำกครูทั้ง 3 กลุ่มสำระ มีเครื่อง 

iPad ใช้เพียงเครื่องเดียว และหน่วยควำมจ ำบนเครื่อง iPad น้อย ไม่พอเพียงกับกำรใช้งำน  เวลำในกำรเรียน
น้อยเครื่อง Mac มีไม่เพียงพอ  เกิดควำมแตกต่ำงระหว่ำงเด็ก คือเด็กท่ีรวยก็จะรวย ส่วนที่จนก็จนมำก 
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ผลการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  

จำกกำรศึกษำผลกำรใช้แท็บเล็ตในกำรเรียนรู้ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 หรือ 5 และ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 หรือ 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) ปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 ในครั้งนี้ สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้  

จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 1,487 คน สำมำรถจ ำแนกตำม นักเรียน/ระดับชั้น/เพศ ครู/วิชำที่
สอน ผู้ปกครอง/ระดันชั้นของนักเรียน ผู้ดูแลระบบ และผู้บริหำรโรงเรียน ดังตำรำงที่ 4.30 และแผนภูมิที่ 4.7  

 
ตำรำงที่ 4.30  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม นักเรียน/ระดับชั้น/เพศ ครู/วิชำที่สอน 

ผู้ปกครอง/ระดันชั้นของนักเรียน ผู้ดูแลระบบ และผู้บริหำรโรงเรียน 
นักเรียน ป. 4/5  นักเรียน ม. 1/2 ครู ป. 4/5 ครู ม. 1/2 ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้ดูแล 

ระบบ 
ผู้บริหำร 
โรงเรียน ชำย หญิง ชำย หญิง คณิต วิทย ์ อังกฤษ คณิต วิทย ์ อังกฤษ นร. ป. 4/5 นร. ม. 1/2 

121 194 163 298 16 14 13 15 17 18 220 358 18 22 
315 461 43 50 578 18 22 

 

 
แผนภูมิที่ 4.7  แสดงจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม นักเรียน/ระดับชั้น/เพศ ครู/วิชำที่สอน 

ผู้ปกครอง/ระดันชั้นของนักเรียน ผู้ดูแลระบบ และผู้บริหำรโรงเรียน 
หมำยเหตุ คุณครูบำงท่ำนสอนมำกกว่ำหนึ่งกลุ่มสำระ 
[แหล่งที่มำของข้อมูล] http://school3.rmutp.ac.th/questionaire-1-56/ 
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ผลการศึกษาของนักเรียน 
1) ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 

เพศ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นนักเรียนจ ำนวน 776 คน จ ำแนกเป็นเพศชำย จ ำนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.60 และเพศหญิง จ ำนวน 492 คน คิดเป็นร้อยละ 63.40 ดังตำรำงที่ 4.32 

 
แผนภูมิที่ 4.8 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของนักเรียน 

 
ตำรำงที่ 4.31 จ ำนวนนักเรียนแยกตำมเพศ 

 
 
อำยุ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นนักเรียนจ ำนวน 776 คน มีช่วงอำยุอยู่ระหว่ำง 9-16 ปี โดยที่ นักเรียนชั้น ป.4 

มีช่วงอำยุอยู่ระหว่ำง 10-11 ปี และ นักเรียนอยู่ชั้น ม.1 มีช่วงอำยุอยู่ระหว่ำง 13-14 ปี ดังตำรำงที่ 4.32 
 

 
แผนภูมิที่ 4.9 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของนักเรียนแยกตำมเพศ 
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ตำรำงที่ 4.32 จ ำนวนนักเรียนแยกตำมอำยุ 

 
 
ระดับชั้น – เพศ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นนักเรียน จ ำนวน 776 คน เรียนอยู่ชั้น ป.4 หรือ ป.5 จ ำนวน 315 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40.59 และเรียนอยู่ชั้น ม.1 หรือ ม.2 จ ำนวน 461 คน คิดเป็นร้อยละ 59.41 ดังตำรำงที่ 4.33 และ 
จ ำแนกตำมระดับชั้นและเพศ ดังตำรำงที่ 4.34 

 

 
 
 

แผนภูมิที่ 4.10 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของนักเรียนแยกตำมระดับชั้น - เพศ 
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ตำรำงที่ 4.33 จ ำนวนนักเรียนแยกตำมระดับชั้น 

 
 

ตำรำงที่ 4.34 จ ำนวนนักเรียนแยกตำมระดับชั้นและเพศ 

ระดับชั้น จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ เพศ จ านวนคน ร้อยละ 

ป. 4 / ป. 5 315 40.59 ชำย 121 15.6 

หญิง 194 25 

ม. 1 / ม. 2 461 59.41 ชำย 163 21 

หญิง 298 38.4 

รวม 776 100  776 100 

 
2) กำรใช้เครื่อง iPad 

2.1  ด้ำนทักษะกำรใช้ iPad 
พบว่ำนักเรียนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมของทักษะด้ำนกำรใช้ iPad อยู่ที่ร้อยละ 95 และเมื่อพิจำรณำรำย

ข้อพบว่ำนักเรียนมีสัดส่วนเฉลี่ยด้ำนทักษะกำรใช้ iPad ตำมตำรำงท่ี 4.35 ดังนี้ 
กำร เปิด/ปิด เครื่อง iPad และ กำรใช้นิ้ว ควบคุม/สั่งกำร ทำงหน้ำจอเครื่อง iPad  มีสัดส่วนอยู่ที่

ร้อยละ 100 
กำรชำร์จแบตเตอรี่ และ กำร เปิด/ปิด ปรับเสียง ดัง/เบำ เครื่อง iPad  มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 99 
กำรเชื่อมต่อเครื่อง iPad เข้ำกับ Wifi มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 98 
กำรตั้งค่ำเพ่ือใช้งำนเครื่อง iPad มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 95 
กำร เปิด-ปิด และสลับกำรท ำงำนระหว่ำง App. บน iPad มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 92 
กำรติดตั้ง/ลบ App. โปรแกรม มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 87 
กำรอัพเดท App. โปรแกรม มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 84 
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ตำรำงที่ 4.35 แสดงสัดส่วนด้ำนทักษะกำรใช้ iPad 

 
 
2.2  ด้ำนกำรใช้ iPad เป็นเครื่องมือเรียนรู้ 

พบว่ำนักเรียนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมของกำรใช้ iPad เป็นเครื่องมือเรียนรู้ อยู่ที่ร้อยละ 92 และเมื่อ
พิจำรณำรำยข้อพบว่ำนักเรียนใช้ในกำรน ำเสนอผลงำนมำกท่ีสุด โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100 รองลงมำ 
คือกำรใช้ในกำรเรียนในชั้นเรียน มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99  ใช้ในกำรทบทวนบทเรียน มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 94  ใช้ในกำรท ำรำยงำน มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 90  และใช้ในกำรเรียนนอกเวลำเรียน มีสัดส่วน
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 75  ดังตำรำงที่ 4.36 

 
ตำรำงที่ 4.36 แสดงสัดส่วนกำรใช้ iPad เป็นเครื่องมือเรียนรู้ 
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2.3 ด้ำนกำรใช้ Application ในกำรเรียนรู้ 
พบว่ำนักเรียนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมของกำร รู้จักกับไม่รู้จัก Utility Application บน iPad ดังนี้  

รู้จักมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93  ไม่รู้จักมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7   
สัดส่วนเฉลี่ยของกำร ได้ใช้กับไม่ได้ใช้ Utility Application บน iPad มีดังนี้ ได้ใช้มีสัดส่วนเฉลี่ย

อยู่ที่ร้อยละ 56 และไม่ได้ใช้มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 37 
เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำนักเรียนใช้ Utility Keynote, Safari และ iMovie มำกที่สุด โดยมี

สัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 90, 87 และ 81  ตำมล ำดับ และ Utility ที่นักเรียนใช้น้อยที่สุด คือ Utility 
Podcast, Dropbox และ WikiLinks โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 16, 19 และ 26 ตำมล ำดับ  

ส่วน Utility ที่นักเรียน ไม่รู้จักมำกที่สุดคือ iMovie, Keynote, iBook และ Safari โดยมีสัดส่วน
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3, 3, 4 และ 4  ตำมล ำดับ ดังตำรำงที่ 4.37 

ตำรำงที่ 4.37 แสดงสัดส่วนด้ำนใช้ Utility Application บน iPad เป็นเครื่องมือเรียนรู้ 

 

2.4 ด้ำนกำรใช้ Application กำรเรียนกำรสอน (ส ำหรับนักเรียนชั้น ป.4 หรือ ป.5) 
พบว่ำนักเรียนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมของกำร รู้จักกับไม่รู้จัก Application กำรเรียนกำรสอน (ส ำหรับ

นักเรียนชั้น ป.4 หรือ ป.5) ดังนี้  รู้จักมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 94  ไม่รู้จักมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6   
สัดส่วนเฉลี่ยของกำร ได้ใช้กับไม่ได้ใช้ Application กำรเรียนกำรสอน (ส ำหรับนักเรียนชั้น ป.4 

หรือ ป.5) มีดังนี้ ได้ใช้มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 60 และไม่ได้ใช้มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 34 
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ (Application คณิตศำสตร์ ข้อที่ 1-8 วิทยำศำสตร์ ข้อที่ 9-14 และ

ภำษำอังกฤษ ข้อที่ 15-24) พบว่ำ 
Application สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ นักเรียนใช้มำกที่สุดคือ Numbers, Math table free 

และ Multiply Time มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 76, 59 และ 57 ตำมล ำดับ ใช้น้อยที่สุดคือ Geometry++ มี
สัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 23 
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Application สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ นักเรียนใช้มำกที่สุดคือ Solar Walk และ Star Walk 
มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 80 และ 80 ใช้น้อยที่สุดคือ A Life Cycle App มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 48 

Application สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ นักเรียนใช้มำกที่สุดคือ ABC Music, Basic 1000 
Words Lite และ Word Wizard มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 83, 73 และ 70 ตำมล ำดับ ใช้น้อยที่สุดคือ 
WolframAlpha และ Scribble Press มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 45 และ 49 ดังตำรำงที่ 4.38 

 
ตำรำงที่ 4.38 แสดงสัดส่วนด้ำนใช้ Application กำรเรียนกำรสอนของนักเรียนชั้น ป.4 หรือ ป.5 
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2.5 ด้ำนกำรใช้ Application กำรเรียนกำรสอน (ส ำหรับนักเรียนชั้น ม.1 หรือ ม.2) 
พบว่ำนักเรียนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมของกำร รู้จักกับไม่รู้จัก Application กำรเรียนกำรสอน (ส ำหรับ

นักเรียนชั้น ม.1 หรือ ม.2) ดังนี้ รู้จักมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 88  ไม่รู้จักมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12   
สัดส่วนเฉลี่ยของกำร ได้ใช้กับไม่ได้ใช้ Application กำรเรียนกำรสอน (ส ำหรับนักเรียนชั้น ม.1 

หรือ ม.2) มีดังนี้  ได้ใช้มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 40  และไม่ได้ใช้มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 48 
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ (Application คณิตศำสตร์ ข้อที่ 1-6  วิทยำศำสตร์ ข้อที่ 7-10 และ

ภำษำอังกฤษ ข้อที่ 11-19) พบว่ำ 
Application สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ นักเรียนใช้มำกที่สุดคือ Pizza fractions และ 

MathTappers: Multiples มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 55 และ 42 ใช้น้อยที่สุดคือ GCSE Maths: 
Geometry Revision Lite และ Geometry Pad มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 19 และ 21 

Application สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ นักเรียนใช้มำกที่สุดคือ Solar Walk มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่
ที่ร้อยละ 55 ใช้น้อยที่สุดคือ Touch Physics Lite มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 35 

Application สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ นักเรียนใช้มำกที่สุดคือ Conversation English มี
สัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 52 ใช้น้อยที่สุดคือ WolframAlpha มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 28 ดังตำรำงที่ 4.39 

ตำรำงที่ 4.39 แสดงสัดส่วนด้ำนใช้ Application กำรเรียนกำรสอนของนักเรียนชั้น ม.1 หรือ ม.2 

 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  123 
 

3) พฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
3.1 ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ 

พบว่ำนักเรียนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมด้ำนพฤติกรรมในกำรแสวงหำควำมรู้ อยู่ที่ร้อยละ 87 และเมื่อ
พิจำรณำรำยข้อพบว่ำนักเรียนใช้ในกำรศึกษำเพ่ิมเติมจำกแหล่งเรียนรู้ทำงอินเทอร์เน็ตมำกท่ีสุด มีสัดส่วนเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 100  รองลงมำคือใช้ในกำรศึกษำเพ่ิมเติมจำกแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ 
ร้อยละ 97  ใช้ในกำรค้นคว้ำทำงอินเทอร์เน็ตเพ่ือท ำรำยงำน มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 95  และใช้ใน
กำรศึกษำเพ่ิมเติมนอกเวลำเรียนที่บ้ำนน้อยที่สุด มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 57  ดังตำรำงที่ 4.40 

ตำรำงที่ 4.40 แสดงสัดส่วนด้ำนพฤติกรรมกำรแสวงหำควำมรู้ 

 
 
3.2 ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 

พบว่ำนักเรียนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมด้ำนพฤติกรรมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ อยู่ที่ร้อยละ 94 และเมื่อ
พิจำรณำรำยข้อพบว่ำนักเรียนใช้ในกำรน ำเสนอผลงำนหรือชิ้นงำนมำกที่สุด มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100  
รองลงมำคือใช้ในกำรค้นหำสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99 ใช้ในกำรทบทวนหรือ
ค้นคว้ำเพ่ิมเติมด้วยตัวเอง มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97 ใช้ในกำรค้นหำประมวลผลและสรุปเป็นองค์ควำมรู้
ของตนเอง มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93  ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92  
ใช้ในกำรท ำรำยงำนหรือโครงงำน  มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 91  และใช้ในกำรดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่นกำร
เรียนรู้น้อยที่สุด มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 84  ดังตำรำงที่ 4.41 

ตำรำงที่ 4.41 แสดงสัดส่วนด้ำนพฤติกรรมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
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3.3 ด้ำนเจตคติต่อกำรใช้ iPad 
พบว่ำนักเรียนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมด้ำนเจตคติต่อกำรใช้ iPad อยู่ที่ร้อยละ 92 และเมื่อพิจำรณำรำย

ข้อพบว่ำนักเรียนเห็นว่ำ iPad มีประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนมำกที่สุด มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99 
รองลงมำคือเห็นว่ำ iPad ใช้กระตุ้นให้เกิดควำมสนุกในกำรเรียนรู้ มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98  เห็นว่ำ iPad 
ช่วยให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ดีกว่ำเดิม มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97  เห็นว่ำ iPad ท ำให้ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนดีขึ้น และใช้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 95  เห็นว่ำอยำกใช้
เรียนกับทุกวิชำ มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 90 เห็นว่ำชอบแนะน ำกำรใช้งำนให้กับผู้อ่ืน มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 89  เห็นว่ำอยำกใช้ทั้งในและนอกเวลำเรียน มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 86 และอยำกเอำกลับไปใช้ที่
บ้ำนน้อยที่สุด มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 83  ดังตำรำงที่ 4.42 

 
ตำรำงที่ 4.42 แสดงสัดส่วนด้ำนเจตคติต่อกำรใช้ iPad 

 
 
4) สุขภำพ อำรมณ์ และสังคม 

4.1 ด้ำนสุขภำพ 
จำกกำรตอบแบบสอบถำมผลกระทบด้ำนสุขภำพของนักเรียน พบว่ำค่ำเฉลี่ยของผลกระทบด้ำน

สุขภำพ อยู่ที่ 1.21 ซึ่งอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือไม่มีผลกระทบต่อสุขภำพของนักเรียน ดังตำรำงที่ 4.43 ดังนี้ 
อำกำรปวดเมื่อยนิ้วมือ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 1.22 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
อำกำรปวดบริเวณคอ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 1.24 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
อำกำรปวดบริเวณไหล่ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 1.09 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
อำกำรปวดตำ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 1.11 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
อำกำรเคืองตำ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 1.36 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
อำกำรแสบตำ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 1.24 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
อำกำรตำพร่ำมัว มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 1.18 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้แท็บเล็ตนั้นไม่มีผลกระทบทำงด้ำนสุขภำพกับนักเรียน 
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ตำรำงที่ 4.43 แสดงค่ำเฉลี่ยของผลกระทบด้ำนสุขภำพ 

 
 
4.2 ด้ำนอำรมณ ์

ผลกระทบด้ำนอำรมณ์ของนักเรียน พบว่ำค่ำเฉลี่ยของผลกระทบทำงด้ำนอำรมณ์อยู่ที่ 2.44 ซึ่งอยู่
ในระดับน้อย คือมีผลกระทบทำงด้ำนอำรมณ์น้อย ดังตำรำงที่ 4.44 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ 

นักเรียนมีผลกระทบด้ำนอำรมณ์ในระดับปำนกลำงกับข้อค ำถำมที่ว่ำ เมื่อมีคนบอกให้หยุดพัก
ขณะที่ก ำลังใช้แทบเล็ต จะรู้สึกไม่พอใจ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.61 ส่วนข้อค ำถำมอ่ืนที่เหลือพบว่ำมีผลกระทบ     
ในระดับน้อย ได้แก่ข้อค ำถำมที่ถำมว่ำ แทบเล็ตเมื่อเปิดหรือปิดช้ำจะรู้สึกไม่พอใจ  มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.52       
ข้อค ำถำมท่ีถำมว่ำ เมื่อถึงเวลำเรียนแล้วไม่ได้ใช้แทบเล็ตในกำรเรียน จะรู้สึกไม่พอใจ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.41 และ
ข้อค ำถำมที่ถำมว่ำ เมื่อเล่นแทบเล็ตอยู่ มีเพ่ือน พ่ี หรือน้อง มำขอเล่นแทบเล็ตจะรู้สึกไม่พอใจ  มีค่ำเฉลี่ยอยู่      
ที่ 2.20  แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้แทบเล็ตนั้นมีผลกระทบทำงด้ำนอำรมณ์อยู่บ้ำงแต่อยู่ในระดับน้อย 

 
ตำรำงที่ 4.44 แสดงค่ำเฉลี่ยของผลกระทบด้ำนอำรมณ ์
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4.3 ด้ำนสังคม 
ผลกระทบด้ำนสังคมของนักเรียน พบว่ำค่ำเฉลี่ยของผลกระทบด้ำนสังคมอยู่ที่ 3.46 ซึ่งอยู่ในระดับ

มำก คือมีผลกระทบทำงด้ำนสังคมมำก ดังตำรำงที่ 4.45 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ 
นักเรียนมีผลกระทบด้ำนสังคมในระดับมำกกับข้อค ำถำมที่ว่ำ นักเรียนชอบใช้แทบเล็ตค้นหำ คน

เดียวตำมล ำพัง มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 และนักเรียนมีควำมต้องกำรเวลำในกำรเล่นแทบเล็ตเพ่ิมขึ้น มีค่ำเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.72  ส่วนข้อค ำถำมอ่ืนที่เหลือพบว่ำมีผลกระทบในระดับปำนกลำง ได้แก่ข้อค ำถำมที่ถำมว่ำ ในขณะที่  
เล่นแทบเล็ตอยู่ แล้วมีเพ่ือนมำชวนไปเล่น นักเรียนจะเลือกไม่ไปกับเพ่ือน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.07 และข้อค ำถำม
ที่ถำมว่ำ นักเรียน โดนตักเตือนเรื่องใช้แทบเล็ตเกินเวลำเป็นประจ ำ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.06 

แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้แทบเล็ตนั้นมีผลกระทบทำงด้ำนสังคมอยู่ในระดับมำก นักเรียนมีแนวโน้มติด
กำรใช้แทบเล็ตและแยกตัวจำกกลุ่มเพื่อนและสังคม 

ตำรำงที่ 4.45 แสดงค่ำเฉลี่ยของผลกระทบด้ำนสังคม 

 
 
5) ผลกำรเรียนของนักเรียน  

ผลกำรเรียนของนักเรียนประถมศึกษำ ชั้น ป.4 หรือ ป.5 
ผลกำรเรียนของนักเรียนประถมศึกษำ ชั้น ป.4 หรือ ป.5 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ  โดยเทียบกับกำรตัดสินผลกำรเรียนเป็นรำยวิชำ ใช้ ระบบตัวเลขแสดงระดับ
ผลกำรเรียน 8 ระดับ พบว่ำ  

ผลกำรเรียนในวิชำคณิตศำสตร์มีค่ำเฉลี่ย 74.97 ปัดเศษขึ้นเป็น 75 อยู่ในระดับดีมำก ช่วงคะแนนเป็น
ร้อยละ 75 – 79  

ผลกำรเรียนในวิชำวิทยำศำสตร์มีค่ำเฉลี่ย 75.30 ปัดเศษลงเป็น 75 อยู่ในระดับดีมำก ช่วงคะแนนเป็น
ร้อยละ 75 – 79  

ผลกำรเรียนในวิชำภำษำอังกฤษมีค่ำเฉลี่ย 72.85 ปัดเศษขึ้นเป็น 73 อยู่ในระดับดี ช่วงคะแนนเป็นร้อย
ละ 70 – 74  ดังผลข้อมูล 

ตำรำงที่ 4.46 แสดงผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับประถมศึกษำชั้น ป.4 หรือ ป.5 
ตำรำงที่ 4.48 ผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ป.4 หรือ ป.5 และ ระดับชั้น ม.1 หรือ ม.2  
แผนภูมิที่ 4.11 แสดงผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ป.4 หรือ ป.5 และ ระดับชั้น ม.1 หรือ ม.2 
แผนภูมิที่ 4.12 แสดงผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับประถมศึกษำชั้น ป.4 หรือ ป.5  
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ตำรำงที่ 4.46 ผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับประถมศึกษำชั้น ป.4 หรือ ป.5  

 
 
ผลกำรเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษำชั้น ม.1 หรือ ม.2  
ผลกำรเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษำชั้น ม.1 หรือ ม.2 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ  โดยเทียบกับกำรตัดสินผลกำรเรียนเป็นรำยวิชำ ใช้ระบบตัวเลขแสดงระดับ
ผลกำรเรียน 8 ระดับ พบว่ำ  

ผลกำรเรียนในวิชำคณิตศำสตร์มีค่ำเฉลี่ย 72.57 ปัดเศษขึ้นเป็น 73  อยู่ในระดับดี  ช่วงคะแนนเป็น 
ร้อยละ 70 – 74   

ผลกำรเรียนในวิชำวิทยำศำสตร์มีค่ำเฉลี่ย 75.88 ปัดเศษขึ้นเป็น 76 อยู่ในระดับดีมำก ช่วงคะแนนเป็น
ร้อยละ 75 – 79  

ผลกำรเรียนในวิชำภำษำอังกฤษมีค่ำเฉลี่ย 77.86 ปัดเศษขึ้นเป็น 78 อยู่ในระดับดีมำก ช่วงคะแนนเป็น
ร้อยละ 75 – 79 ดังผลข้อมูล 

ตำรำงที่ 4.47 ผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำชั้น ม.1 หรือ ม.2  
ตำรำงที่ 4.48 ผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ป.4 หรือ ป.5 และ ระดับชั้น ม.1 หรือ ม.2  
แผนภูมิที่ 4.11 แสดงผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ป.4 หรือ ป.5 และ ระดับชั้น ม.1 หรือ ม.2 
แผนภูมิที่ 4.13 แสดงผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำชั้น ม.1 หรือ ม.2 
 

ตำรำงที่ 4.47 ผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำชั้น ม.1 หรือ ม.2  
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ตำรำงที่ 4.48 ผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ป.4 หรือ ป.5 และ ระดับชั้น ม.1 หรือ ม.2 

ล ำดับ โรงเรียน 
คณิตศำสตร ์
(จ ำนวน นร.) 

วิทยำศำสตร ์
(จ ำนวน นร.) 

ภำษำอังกฤษ 
(จ ำนวน นร.) 

ระดับ 
กำรศึกษำ 

1 เชียงแสนวิทยำคม (เชียงรำย) 60.74 (31) 67.19 (31) 71.03 (31) มัธยมศึกษำ 

2 เม็งรำยมหำรำชวิทยำคม (เชียงรำย) 72.07 (62) 80.86 (62) 71.29 (62) มัธยมศึกษำ 

3 อนุบำลล ำปำง (ล ำปำง) 76.65 (43) 75.66 (41) 77.59 (41) ประถมศึกษำ 

4 แม่ก๋งวิทยำ (ล ำปำง) 74.28 (18) 70.76 (17) 65.58 (19) ประถมศึกษำ 

5 อนุบำลงำว (ล ำปำง) 68.69 (29) 64.79 (29) 57.72 (29) ประถมศึกษำ 

6 กัลยำณวัตร (ขอนแก่น) 75.28 (57) 74.17 (115) 77.77 (57) มัธยมศึกษำ 

7 ศรีกระนวนวิทยำคม (ขอนแก่น) 73.22 (54) 86.56 (54) 90.46 (54) มัธยมศึกษำ 

8 แวงน้อยศึกษำ (ขอนแก่น) 66.50 (40) 71.83 (40) 57.95 (40) มัธยมศึกษำ 

9 บ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ (มหำสำรคำม) 77.57 (14) 72.50 (14) 82.00 (13) ประถมศึกษำ 

10 ศรีโกสมุวิทยำมติรภำพท่ี 209 (มหำสำรคำม) 89.63 (41) 83.39 (41) 80.56 (41) ประถมศึกษำ 

11 สิงห์บุรี (สิงห์บุรี) 85.32 (37) 84.95 (40) 82.59 (37) มัธยมศึกษำ 

12 ท่ำช้ำงวิทยำคำร (สิงห์บุรี) 62.88 (42) 66.19 (42) 68.95 (42) มัธยมศึกษำ 

13 พูลเจรญิวิทยำคม (สมุทรปรำกำร) 77.89 (44) 73.00 (44) 82.86 (44) มัธยมศึกษำ 

14 วัดดอนยอ (นครนำยก) 64.02 (39) 70.13 (39) 75.90 (39) ประถมศึกษำ 

15 อนุบำลองครักษ์ (นครนำยก) 79.33 (36) 75.37 (36) 74.89 (36) ประถมศึกษำ 

16 ห้วยยอด (ตรัง) 77.33 (33) 73.27 (33) 87.24 (33) มัธยมศึกษำ 

17 ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ (ตรัง) 66.35 (40) 71.85 (40) 68.15 (40) มัธยมศึกษำ 

18 อนุบำลสงขลำ (สงขลำ) 81.45 (40) 89.70 (40) 84.55 (40) ประถมศึกษำ 

19 บ้ำนม่วงงำม (สงขลำ) 65.70 (30) 62.70 (30) 70.18 (34) ประถมศึกษำ 

20 บ้ำนระโนด (สงขลำ) 78.36 (33) 81.76 (33) 72.06 (33) ประถมศึกษำ 
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แผนภูมิที่ 4.11 แสดงผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ป.4 หรือ ป.5 และ ระดับชั้น ม.1 หรือ ม.2 
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แวงน้อยศกึษา (ขอนแก่น) 

บ้านทพัม้าดอนหนัแวงวิทยา (มหาสารคาม) 

ศรีโกสมุวิทยามิตรภาพที่ 209 (มหาสารคาม) 

สิงห์บรีุ (สิงห์บรีุ) 

ทา่ช้างวิทยาคาร (สิงห์บรีุ) 

พลูเจริญวิทยาคม (สมทุรปราการ) 

วดัดอนยอ (นครนายก) 

อนบุาลองครักษ์ (นครนายก) 

ห้วยยอด (ตรัง) 

ยา่นตาขาวรัฐชนปูถมัภ์ (ตรัง) 

อนบุาลสงขลา (สงขลา) 

บ้านมว่งงาม (สงขลา) 

บ้านระโนด (สงขลา) 

ภาษาองักฤษ 

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
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เมื่อพิจำรณำในภำพรวมพบว่ำ สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนศรีที่มีผลกำรเรียนในระดับดีเยี่ยม 
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 80 – 100 คือโรงเรียน ศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 (มหำสำรคำม)  สิงห์บุรี 
(สิงห์บุรี) และอนุบำลสงขลำ (สงขลำ) โดยมีผลกำรเรียนเฉลี่ยอยู่ที ่89.63, 85.32 และ 81.45 ตำมล ำดับ 

สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ โรงเรียนศรีที่มีผลกำรเรียนในระดับดีเยี่ยม ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ       
80 – 100  คือโรงเรียน อนุบำลสงขลำ (สงขลำ)  ศรีกระนวนวิทยำคม (ขอนแก่น)  สิงห์บุรี (สิงห์บุรี)  ศรีโกสุม
วิทยำมิตรภำพที่ 209 (มหำสำรคำม)  บ้ำนระโนด (สงขลำ)  เม็งรำยมหำรำชวิทยำคม (เชียงรำย)  โดยมีผล
กำรเรียนเฉลี่ยอยูท่ี ่89.70, 86.56, 84.95, 83.39, 81.76 และ 80.86 ตำมล ำดับ 

สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ โรงเรียนศรีที่มีผลกำรเรียนในระดับดีเยี่ยม ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ      
80 – 100  คือโรงเรียน ศรีกระนวนวิทยำคม (ขอนแก่น)  ห้วยยอด (ตรัง)  อนุบำลสงขลำ (สงขลำ)  พูลเจริญ
วิทยำคม (สมุทรปรำกำร)  สิงห์บุรี (สิงห์บุรี)  บ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ (มหำสำรคำม)  ศรีโกสุมวิทยำ
มิตรภำพที่ 209 (มหำสำรคำม) โดยมีผลกำรเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 90.46, 87.24, 84.55, 82.86, 82.59, 82.00 
และ 80.56 ตำมล ำดับ 

 
แผนภูมิที่ 4.12 แสดงผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับประถมศึกษำชั้น ป.4 หรือ ป.5  
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เมื่อพิจำรณำในระดับประถมศึกษำชั้น ป.4 หรือ ป.5 สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนศรีที่มีผล
กำรเรียนในระดับดีเยี่ยม ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 80 – 100  คือโรงเรียน ศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 
(มหำสำรคำม)  และอนุบำลสงขลำ (สงขลำ) โดยมีผลกำรเรียนเฉลี่ยอยู่ที ่89.63 และ 81.45 ตำมล ำดับ 

สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ โรงเรียนศรีที่มีผลกำรเรียนในระดับดีเยี่ยม ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ       
80 – 100  คือโรงเรียน อนุบำลสงขลำ (สงขลำ)  ศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 (มหำสำรคำม)  และบ้ำนระ
โนด (สงขลำ)  โดยมีผลกำรเรียนเฉลี่ยอยู่ที ่89.70, 83.39 และ 81.76 ตำมล ำดับ 

สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ โรงเรียนศรีที่มีผลกำรเรียนในระดับดีเยี่ยม ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ      
80 – 100  คือโรงเรียน อนุบำลสงขลำ (สงขลำ)  พูลเจริญวิทยำคม (สมุทรปรำกำร)  บ้ำนทัพม้ำดอนหันแวง
วิทยำ (มหำสำรคำม)  และศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 (มหำสำรคำม) โดยมีผลกำรเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 84.55, 
82.00 และ 80.56 ตำมล ำดับ 

 
แผนภูมิที่ 4.13 แสดงผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำชั้น ม.1 หรือ ม.2 
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พลูเจริญวิทยาคม (สมทุรปราการ) 

ห้วยยอด (ตรัง) 

ยา่นตาขาวรัฐชนปูถมัภ์ (ตรัง) 

ภาษาองักฤษ 

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
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เมื่อพิจำรณำในระดับมัธยมศึกษำชั้น ม.1 หรือ ม.2  สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนศรีที่มีผล 
กำรเรียนในระดับดีเยี่ยม ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 80 – 100 คือโรงเรียน สิงห์บุรี (สิงห์บุรี) โดยมีผลกำรเรียน
เฉลี่ยอยูท่ี ่85.32 

สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ โรงเรียนศรีที่มีผลกำรเรียนในระดับดีเยี่ยม ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ       
80 – 100  คือโรงเรียน ศรีกระนวนวิทยำคม (ขอนแก่น)  สิงห์บุรี (สิงห์บุรี)  และเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม 
(เชียงรำย)  โดยมีผลกำรเรียนเฉลี่ยอยู่ที ่86.56, 84.95 และ 80.86 ตำมล ำดับ 

สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ โรงเรียนศรีที่มีผลกำรเรียนในระดับดีเยี่ยม ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ      
80 – 100  คือโรงเรียน ศรีกระนวนวิทยำคม (ขอนแก่น)  ห้วยยอด (ตรัง)  พูลเจริญวิทยำคม (สมุทรปรำกำร)  
และสิงห์บุรี (สิงห์บุรี)  โดยมีผลกำรเรียนเฉลี่ยอยู่ที ่90.46, 87.24, 82.86 และ 82.59 ตำมล ำดับ 

 
ผลการศึกษาของผู้ดูแลระบบและครูผู้สอน 
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลระบบและครูผู้สอน 

เพศ 
ผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นผู้ดูแลระบบและครูผู้สอน จ ำนวน 98 คน จ ำแนกเป็นเพศชำย จ ำนวน 31 คน 

คิดเป็นร้อยละ 31.63 และเพศหญิง จ ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 68.37 ดังตำรำงที่ 4.49 

 

แผนภูมิที่ 4.14 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนแยกตำมเพศ 

ตำรำงที่ 4.49 จ ำนวนผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนแยกตำมเพศ 

 
 
อำยุ 
ผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นผู้ดูแลระบบและครูผู้สอน จ ำนวน 98 คน มีช่วงอำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี จ ำนวน    

13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.27 ช่วงอำยุ 30-39 ปี จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.61 ช่วงอำยุ 40-49 ปี 
จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.61 และ 50 ปีขึ้นไป จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.51 ดังตำรำงที่ 4.50 
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แผนภูมิที่ 4.15 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนแยกตำมอำยุ 
 
ตำรำงที่ 4.50 จ ำนวนผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนแยกตำมอำยุ 

 
 

ต ำแหน่ง 
ผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นผู้ดูแลระบบและครูผู้สอน จ ำนวน 98 คน มีต ำแหน่งเป็นครู คศ.1 จ ำนวน   

17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.35  ต ำแหน่งครู คศ.2 จ ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48.98  ต ำแหน่งครู คศ.3 
จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57  ต ำแหน่งครู คศ.4 จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.02  ต ำแหน่งครู
อัตรำจ้ำง จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.06  ต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.02 
ดังตำรำงที่ 4.51 

 

 

แผนภูมิที่ 4.16 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนแยกตำมต ำแหน่ง 
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ตำรำงที่ 4.51 จ ำนวนผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนแยกตำมต ำแหน่ง 

 
 
ระดับชั้นที่สอน 
ผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นผู้ดูแลระบบและครูผู้สอน จ ำนวน 98 คน สอนระดับชั้น ป.4 หรือ ป.5 จ ำนวน 

41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.84 และสอนระดับชั้น ม.1 หรือ ม.2 จ ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 57.16 ดังตำรำง
ที่ 4.52 

 

 
แผนภูมิที่ 4.17 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนแยกตำมระดับชั้นที่สอน 
 

ตำรำงที่ 4.52 จ ำนวนผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนแยกตำมระดับชั้นที่สอน 

 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  135 
 

สำระกำรเรียนรู้ที่สอน 
ผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นผู้ดูแลระบบและครูผู้สอน จ ำนวน 98 คน สอนวิชำคณิตศำสตร์ จ ำนวน      

31 คน คิดเป็นร้อยละ 27.93  สอนวิชำวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 27.93  สอนวิชำ
ภำษำอังกฤษ จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 27.93 และครูผู้ดูแลระบบ จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.21 
ดังตำรำงที่ 4.53 

 

 
แผนภูมิที่ 4.18 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนแยกตำมสำระกำรเรียนรู้ที่สอน 

 
ตำรำงที่ 4.53 จ ำนวนผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนแยกตำมสำระกำรเรียนรู้ที่สอน 

 
 
ระดับชั้น - สำระกำรเรียนรู้ที่สอน 
ผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นผู้ดูแลระบบและครูผู้สอน จ ำนวน 98 คน สอนอยู่ชั้น ป.4 หรือ ป.5 จ ำนวน 

51 คน คิดเป็นร้อยละ 45.95 และสอนอยู่ชั้น ม.1 หรือ ม.2 จ ำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 53.15 และจ ำแนก
ตำมระดับชั้นและวิชำที่สอน ดังนี้ 

ชั้น ป.4 หรือ ป.5 เป็นครูสอนคณิตศำสตร์ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.41  สอนวิทยำศำสตร์ 
จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.61  สอนภำษำอังกฤษ จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.71  และเป็นครู
ผู้ดูแลระบบ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 

ชั้น ม.1 หรือ ม.2 เป็นครูสอนคณิตศำสตร์ จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51  สอนวิทยำศำสตร์ 
จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.31  สอนภำษำอังกฤษ จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.21  และเป็นครู
ผู้ดูแลระบบ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ดังตำรำงที่ 4.54 
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ตำรำงที่ 4.54 จ ำนวนผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนแยกตำมระดับชั้น – สำระกำรเรียนรู้ที่สอน 

ระดับชั้น จ านวน (คน) ร้อยละ สาระการเรียนรู้ที่สอน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ป. 4 / ป. 5 51 45.95 คณิตศำสตร์ 16 14.41 

วิทยำศำสตร์ 14 12.61 

ภำษำอังกฤษ 13 11.71 

ครูผู้ดูแลระบบ 8 7.2 

ม. 1 / ม. 2 59 53.15 คณิตศำสตร์ 15 13.51 

วิทยำศำสตร์ 17 15.31 

ภำษำอังกฤษ 18 16.21 

ครูผู้ดูแลระบบ 9 8.1 

อ่ืนๆ 1 0.9 ครูผู้ดูแลระบบ 1 0.9 

รวม 111 100  111 100 

 
2) ทักษะกำรใช้ iPad ของผู้ดูแลระบบ 

พบว่ำผู้ดูแลระบบมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมของทักษะด้ำนกำรใช้ iPad อยู่ที่ร้อยละ 97 และเมื่อพิจำรณำรำย
ข้อพบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ( iPad)  คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรสร้ำงสื่อกำรสอน 
(MacBook Pro)  เครื่องพิมพ์ไร้สำย (Wireless Printer)  เครื่องโปรเจคเตอร์ (HDMI Projector)  อุปกรณ์
เชื่อมโยงออนไลน์ (Apple TV)  และสถำนีเครือข่ำยไร้สำย (AirPort)  มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100  กำรตั้ง
เวลำชำร์จ iPad (ในตู้เก็บ iPad) มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 94  และควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
(Mac Mini Server) มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 83 ดังตำรำงที่ 4.55 

ตำรำงที่ 4.55 ทักษะกำรใช้ iPad ของผู้ดูแลระบบ 
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3) ทักษะกำรใช้ Utility Application ของครูผู้สอนสำระ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
3.1 ทักษะกำรใช้ Application & Utility Application  

พบว่ำครูผู้สอนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมของกำร รู้จักกับไม่รู้จัก Application & Utility บน iPad ดังนี้  
รู้จักมสีัดส่วนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 90  ไม่รู้จักมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 10   

สัดส่วนเฉลี่ยของกำร ได้ใช้กับไม่ได้ใช้ Utility Application บน iPad มีดังนี้  ได้ใช้มีสัดส่วนเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 70 และไม่ได้ใช้มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20 

เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำครูผู้สอนใช้ Application Safari, Keynote, Explain Everything, 
Pages, iBook และ iMovie มำกที่สุด โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93, 89, 88, 85, 81 และ 80 ตำมล ำดับ  

และ Utility Application ที่นักเรียนใช้น้อยที่สุด คือ Application Podcast และ iTuneU  โดย
มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 21 และ 49 ตำมล ำดับ 

ส่วน Application ที่ครูผู้สอน ไม่รู้จักมำกที่สุดคือ Podcast โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 59  
ดังตำรำงที่ 4.56 

 
ตำรำงที่ 4.56 ทักษะกำรใช้ Utility ของครูผู้สอนสำระ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

 
3.2 ทักษะกำรใช้ Application คณิตศำสตร์ ของครูสอนคณิตศำสตร์ 

พบว่ำครูผู้สอนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมของทักษะกำรใช้ Application สอนคณิตศำสตร์ ดังนี้  รู้จักมี
สัดส่วนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 91  ไม่รู้จักมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 9 

สัดส่วนเฉลี่ยรวมของกำร ได้ใช้กับไม่ได้ใช้ Application สอนคณิตศำสตร์ มีดังนี้  ได้ใช้มีสัดส่วน
เฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 46 และไม่ได้ใช้มีสัดส่วนเฉลี่ยส่วนรวมอยู่ที่ร้อยละ 45 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ Application สอนคณิตศำสตร์ ที่ครูผู้สอนใช้มำกที่สุดคือ 
Numbers, Multiply Time, Pizza fractions, MathTappers: Find Sum และ MathTappers: Multiples 
โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 68, 62, 62, 61 และ 61 ตำมล ำดับ   
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Application สอนคณิตศำสตร์ ที่ใช้น้อยที่สุดคือ GCSE Maths: Geometry Revision Lite, 
Geometry++, isosceles: geometry sketchpad, Geometry Pad, SAT Math: Data Analysis และ 
Statistics and Probability Lite  โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 19, 22, 22, 25 และ 29 ตำมล ำดับ 

ส่วน Application สอนคณิตศำสตร์ ที่ครูผู้สอน ไม่รู้จักมำกที่สุดคือ GCSE Maths: Geometry 
Revision Lite, Geometry Pad, Geometry++, isosceles: geometry sketchpad, Math table free, 
MathTappers: Clock Master, MathTappers: Find Sum, MathTappers: Multiples, MathTappers: 
Number Line และ SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability Lite  โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 10  ดังตำรำงที่ 4.57 
 

ตำรำงที่ 4.57 ทักษะกำรใช้ Application คณิตศำสตร์ ของครูสอนคณิตศำสตร์ 

 
 
3.3 ทักษะกำรใช้ Application วิทยำศำสตร์ ของครูสอนวิทยำศำสตร์ 

พบว่ำครูผู้สอนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมของทักษะกำรใช้ Application สอนวิทยำศำสตร์ ดังนี้  รู้จักมี
สัดส่วนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 91  ไม่รู้จักมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 9 

สัดส่วนเฉลี่ยรวมของกำร ได้ใช้กับไม่ได้ใช้ Application สอนวิทยำศำสตร์ มีดังนี้ ได้ใช้มีสัดส่วน
เฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 65 และไม่ได้ใช้มีสัดส่วนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 26 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ Application สอนวิทยำศำสตร์ ที่ครูผู้สอนใช้มำกที่สุดคือ Focus 
on Plant, A Life Cycle App, Solar Walk, Star Walk และ Geo Walk  โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
84, 81, 75, 71 และ 61 ตำมล ำดับ   
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Application สอนวิทยำศำสตร์ ที่ใช้น้อยที่สุดคือ Touch Physics Lite และ Circuit Gogo Lite  
โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 48 และ 42 ตำมล ำดับ 

ส่วน Application สอนวิทยำศำสตร์ ที่ครูผู้สอน ไม่รู้จักมำกที่สุดคือ Touch Physics Lite, 
Circuit Gogo Lite และ Geo Walk  โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 16, 10 และ 10 ตำมล ำดับ  ดังตำรำงที่ 
4.58 

 
ตำรำงที่ 4.58 ทักษะกำรใช้ Application วิทยำศำสตร์ ของครูสอนวิทยำศำสตร์ 

 
 
3.4 ทักษะกำรใช้ Application ภำษำอังกฤษ ของครูสอนภำษำอังกฤษ 

พบว่ำครูผู้สอนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมของทักษะกำรใช้ Application สอนภำษำอังกฤษ ดังนี้  รู้จัก    
มีสัดส่วนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 90  ไม่รู้จักมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 10 

สัดส่วนเฉลี่ยรวมของกำร ได้ใช้กับไม่ได้ใช้ Application สอนภำษำอังกฤษ มีดังนี้ ได้ใช้มีสัดส่วน
เฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 73 และไม่ได้ใช้มีสัดส่วนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 17 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ Application สอนภำษำอังกฤษ ที่ครูผู้สอนใช้มำกที่สุดคือ 
Conversations in Daily Life 1, Conversation English, Conversations in daily life 2 และ English 
conversation for everyday usage  โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 88, 84, 84 และ 81 ตำมล ำดับ    

Application สอนภำษำอังกฤษ ที่ใช้น้อยที่สุดคือ Scribble Press และ WolframAlpha  โดยมี
สัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 48 และ 55 ตำมล ำดับ   

ส่วน Application สอนภำษำอังกฤษ ที่ครูผู้สอน ไม่รู้จักมำกที่สุดคือ Letris 2: Word puzzle 
game, Word Wizard, ABC Music และ Scribble Press  โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 16, 16, 13 และ 
13 ตำมล ำดับ  ดังตำรำงที่ 4.59 
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ตำรำงที่ 4.59 ทักษะกำรใช้ Application ภำษำอังกฤษ ของครูสอนภำษำอังกฤษ 

 
 
4) รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

4.1 ด้ำนกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
พบว่ำครูผู้สอนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมด้ำนกำรออกแบบกำรเรียนรู้อยู่ที่ร้อยละ 96 เมื่อพิจำรณำรำยข้อ

พบว่ำใช้ในกิจกรรมกำรเรียนรู้ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  ขั้นกำรน ำเสนอผลงำน/รำยงำน และขั้นสรุป มำกที่สุด โดย
มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100  รองลงมำคือใช้ขั้นสอน มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98  ใช้ขั้นกำรทบทวน     
มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 96 และใช้ขั้นกำรประเมินผล มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 81 ดังตำรำงที่ 4.60 

ตำรำงที่ 4.60 ด้ำนกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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4.2 ด้ำนบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนด้วย iPad 
พบว่ำครูผู้สอนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมด้ำนบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนด้วย iPad อยู่ที่ร้อยละ 91 และ

เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำครูผู้สอนบูรณำกำรภำยในสำระกำรเรียนรู้เดียวกัน  โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่         
ร้อยละ 95  รองลงมำคือกำรบูรณำกำรต่ำงสำระกำรเรียนรู้ มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 86 ดังตำรำงที่ 4.61 

ตำรำงที่ 4.61 ด้ำนบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนด้วย iPad 

 
 
4.3 ด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ (กิจกรรมกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของครู) 

พบว่ำครูผู้สอนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ อยู่ที่ร้อยละ 89 เมื่อพิจำรณำรำย
ข้อพบว่ำครูผู้สอน ใช้ประเมินผลกิจกรรมกำรเรียนรู้ ในลักษณะดังตำรำงที่ 4.62 

กำรน ำเสนอผลงำนด้วย iPad มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100 
กำรสร้ำงชิ้นงำนด้วย iPad มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98 
กำรท ำงำนเป็นกลุ่มด้วย iPad มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93 
กำรส่งงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตด้วย iPad มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 85 
กำรส่งงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินทรำเน็ตด้วย iPad มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 69 

ตำรำงที่ 4.62 ด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ (กิจกรรมกำรประเมินผลเรียนรู้ของครู) 

 
 
4.4 ด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ (กิจกรรมกำรน ำเสนอผลงำน/สร้ำงชิ้นงำน ของนักเรียน) 

พบว่ำสัดส่วนเฉลี่ยรวมด้ำนกิจกรรมกำรน ำเสนอผลงำน/สร้ำงชิ้นงำน ของนักเรียนอยู่ที่ร้อยละ 64 
และเมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำนักเรียนใช้ App. ในกำรน ำเสนอผลงำนหรือสร้ำงชิ้นงำนด้วย Keynote มำก
ที่สุด มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98 รองลงมำใช้ Safari, Explain Everything, Pages และ iMovie  โดย     
มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93, 88, 84 และ 82 ตำมล ำดับ  ส่วนที่ใช้น้อยที่สุดคือ Podcast, iTuneU และ 
Dropbox โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 24, 31 และ 34 ตำมล ำดับ ดังตำรำงที่ 4.63 
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ตำรำงที่ 4.63 ด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ (กิจกรรมกำรน ำเสนอผลงำน/สร้ำงชิ้นงำน ของนักเรียน) 

 
 

5) ปัจจัยสนับสนุนควำมส ำเร็จ 
5.1 ด้ำนปัจจัยสนับสนุน 

พบว่ำด้ำนปัจจัยสนับสนุนมีค่ำเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.08 ผลกำรประเมินคือได้รับกำรสนับสนุน กำร
ส่งเสริมให้เกิดควำมส ำเร็จอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ 

กำรสนับสนุนและควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคจำกผู้ดูแลระบบโรงเรียน มีค่ำเฉลี่ย 4.31 ผลกำร
ประเมินคือได้รับกำรสนับสนุน กำรส่งเสริมให้เกิดควำมส ำเร็จอยู่ในระดับมำกที่สุด 

กำรสนับสนุนและควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคจำกเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ มีค่ำเฉลี่ย 4.27 ผลกำร
ประเมินคือได้รับกำรสนับสนุน กำรส่งเสริมให้เกิดควำมส ำเร็จอยู่ในระดับมำกที่สุด 

กำรฝึกอบรมจำกโครงกำรฯ มีค่ำเฉลี่ย 4.21 ผลกำรประเมินคือได้รับกำรสนับสนุน กำรส่งเสริมให้
เกิดควำมส ำเร็จอยู่ในระดับมำกที่สุด 

กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรโรงเรียน มีค่ำเฉลี่ย 4.13 ผลกำรประเมิน
คือได้รับกำรสนับสนุน กำรส่งเสริมให้เกิดควำมส ำเร็จอยู่ในระดับมำก 

กำรตรวจเยี่ยมและเสนอแนะจำกผู้แทน สพฐ. มีค่ำเฉลี่ย 3.93 ผลกำรประเมินคือได้รับกำร
สนับสนุน กำรส่งเสริมให้เกิดควำมส ำเร็จอยู่ในระดับมำก 

กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมจำกศึกษำนิเทศก์ (สพป./สพม.) มีค่ำเฉลี่ย 3.66 ผลกำรประเมินคือได้รับ
กำรสนับสนุน กำรส่งเสริมให้เกิดควำมส ำเร็จอยู่ในระดับมำก  

ดังนั้นด้ำนปัจจัยสนับสนุน ผลคือได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดควำมส ำเร็จอยู่ในระดับมำก ดัง
ตำรำงที่ 4.64 
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ตำรำงที่ 4.64 ปัจจัยสนับสนุนควำมส ำเร็จด้ำนกำรได้รับกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดควำมส ำเร็จ 

 
 
5.2 ด้ำนปัญหำกำรใช้งำนเครื่อง iPad (ส ำหรับผู้ดูแลระบบ) 

พบว่ำปัญหำหรืออุปสรรคในกำรใช้เครื่อง iPad มีสัดส่วนเฉลี่ยรวมของกำรพบปัญหำอยู่ที่ร้อยละ 
23 และไมพ่บปัญหำอยู่ที่ร้อยละ 77 โดยปัญหำที่พบมำกท่ีสุด กำร Update App โปรแกรม มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่
ที่ร้อยละ 9  รองลงมำคือ ลืม Password เครื่อง iPad  หน่วยควำมจ ำเครื่อง iPad เต็ม  เครื่อง iPad  อุปกรณ์
สำยชำร์จ Adaptor เสีย/ช ำรุด  เครื่อง iPad เชื่อมต่อ Wifi ไม่ได้  ปัญหำกำรต่อเชื่อม iPad กับคอมพิวเตอร์  
ตู้ชำร์จแบตเตอรี่ iPad เสีย/ช ำรุด  ปัญหำหรือข้อผิดพลำดเกี่ยวกับ Apple ID  และเสียงไม่ออก/ปรับระดับ
เสียงไม่ได้ โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8, 6, 5, 3, 3, 2, 2 และ 1 ตำมล ำดับ ดังตำรำงที่ 4.65 

 
ตำรำงที่ 4.65 ปัญหำหรืออุปสรรคที่พบในกำรใช้งำนเครื่อง iPad 
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ผลการศึกษาของการตอบแบบสอบถามของผู้บริหาร 
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหำร 

เพศ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นผู้บริหำรจ ำนวน 22 คน จ ำแนกเป็นเพศชำย จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 

95.45 และเพศหญิง จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 ดังตำรำงที่ 4.66 

 

แผนภูมิที่ 4.19 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้บริหำรแยกตำมเพศ 
 

ตำรำงที่ 4.66 จ ำนวนผู้บริหำรแยกตำมเพศ 

 
 

อำยุ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นผู้บริหำรจ ำนวน 22 คน มีช่วงอำยุอยู่ระหว่ำง 40-49 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 9.09 และอำยุ 50 ปีขึ้นไป จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ดังตำรำงที่ 4.67 
 

 

แผนภูมิที่ 4.20 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้บริหำรแยกตำมอำยุ 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  145 
 

ตำรำงที่ 4.67 จ ำนวนผู้บริหำรแยกตำมอำยุ 

 
 

ต ำแหน่ง 
ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นผู้บริหำรจ ำนวน 22 คน มีต ำแหน่งเป็นผู้อ ำนวยกำร จ ำนวน 21 คน คิดเป็น

ร้อยละ 95.45  และรองผู้อ ำนวยกำร จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 ดังตำรำงที่ 4.68 
 

 

แผนภูมิที่ 4.21 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้บริหำรแยกตำมต ำแหน่ง 
 

ตำรำงที่ 4.68 จ ำนวนผู้บริหำรแยกตำมต ำแหน่ง 
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ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นผู้บริหำรจ ำนวน 22 คน ระดับกำรศึกษำปริญญำโทจ ำนวน 20 คน คิดเป็น   

ร้อยละ 90.91 และปริญญำตรี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ดังตำรำงที่ 4.69 
 

 
 

แผนภูมิที่ 4.22 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้บริหำรแยกตำมระดับกำรศึกษำสูงสุด 
 

ตำรำงที่ 4.69 จ ำนวนผู้บริหำรแยกตำมระดับกำรศึกษำสูงสุด 

 
 
2) กำรบริหำรจัดกำร 

พบว่ำผู้บริหำรมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ และกำรให้กำรสนับสนุนโครงกำรฯ อยู่ในระดับมำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 ดังข้อมูลในตำรำงที่ 4.70 ดังนี้ 

 มีกำรตั้งคณะท ำงำน/วำงแผนจัดบุคคลำกรเพ่ือรองรับโครงกำรฯ มีค่ำเฉลี่ย 4.77 อยู่ในระดับมำก
ที่สุด 

 มีกำรปรับสภำพห้องเรียนให้เหมำะสมต่อกำรใช้เครื่องมือที่โครงกำรฯ ส่งมอบให้ด ำเนินกำร มีค่ำเฉลี่ย 
4.73 อยู่ในระดับมำกที่สุด  

 มีกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในห้องเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีค่ำเฉลี่ย 4.50 อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด 

 มีกำรสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจำกที่โครงกำรฯจัดให้ มีค่ำเฉลี่ย 4.45 อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด  

 มีกำรก ำกับติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมำกที่สุด 
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 มีกำรน ำวัตถุประสงค์ของโครงกำรมำขยำยผลเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน มีค่ำเฉลี่ย 4.36 อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด 

 มีส่วนร่วมในกำรนิเทศภำยในเพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับ
มำกที่สุด  

 มีกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ือรองรับโครงกำรฯ มีค่ำเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมำกที่สุด  
 มีกำรได้รับควำมร่วมมือกันระหว่ำงบุคคลำกรของแต่ละโรงเรียน มีค่ำเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับมำก  
 มีกำรขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองของนักเรียน มีค่ำเฉลี่ย 3.86 อยู่ในระดับมำก  
 มีกำรขอควำมร่วมมือจำกชุมชน/กรรมกำรสถำนศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 3.73 อยู่ในระดับมำก 

 
ตำรำงที่ 4.70 ผลกำรกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรของผู้บริหำรโรงเรียน 
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ผลการศึกษาของการตอบแบบสอบถามของผู้ปกครอง 
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองนักเรียน 
ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นผู้ปกครองนักเรียน จ ำนวน 588 คน เป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 หรือ 

ป.5 จ ำนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 37.59 และเป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 หรือ ม.2 จ ำนวน     
367 คน คิดเป็นร้อยละ 62.41 ดังตำรำงที่ 4.71 

 

แผนภูมิที่ 4.23 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ปกครองแยกตำมชั้นเรียน 
 

ตำรำงที่ 4.71 จ ำนวนผู้ปกครองแยกตำมชั้นเรียน 

 
เพศ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นผู้ปกครองนักเรียน จ ำนวน 588 คน จ ำแนกเป็นเพศชำย จ ำนวน 206 คน    

คิดเป็นร้อยละ 35.03 และเป็นเพชหญิง จ ำนวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 64.97 ดังตำรำงที่ 4.72 
 

 

แผนภูมิที่ 4.24 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ปกครองแยกตำมเพศ 
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ตำรำงที่ 4.72 จ ำนวนผู้ปกครองแยกตำมเพศ 

 
 

อำยุ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นผู้ปกครองนักเรียน จ ำนวน 588 คน  มีช่วงอำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี จ ำนวน 41 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.97  ช่วงอำยุ 30-39 ปี จ ำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 40.99  ช่วงอำยุ 40-49 ปี จ ำนวน 
238 คน คิดเป็นร้อยละ 40.48  และอำยุ 50 ปีขึ้นไป จ ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 11.56 ดังตำรำงที่ 4.73 

 

 

แผนภูมิที่ 4.25 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ปกครองแยกตำมอำยุ 
 

ตำรำงที่ 4.73 จ ำนวนผู้ปกครองแยกตำมอำยุ 
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อำชีพ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นผู้ปกครองนักเรียน จ ำนวน 588 คน  จ ำแนกเป็นอำชีพ รำชกำร จ ำนวน      

82 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95  รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.04  เอกชน จ ำนวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.84  อำชีพส่วนตัว จ ำนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 40.48  และอำชีพอ่ืน ๆ จ ำนวน 204 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.69 ดังตำรำงที่ 4.74 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4.26 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ปกครองแยกตำมอำชีพ 
 

ตำรำงที่ 4.74 จ ำนวนผู้ปกครองแยกตำมอำชีพ 

 
 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นผู้ปกครองนักเรียน จ ำนวน 588 คน  มีระดับกำรศึกษำต่ ำกว่ำ ม.3 จ ำนวน   

184 คน คิดเป็นร้อยละ 31.29 ระดับกำรศึกษำ ม.6 จ ำนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 37.59 ระดับกำรศึกษำ
ปริญญำตรี จ ำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 27.72 ระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.40 ดังตำรำงที่ 4.75 
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แผนภูมิที่ 4.27 แสดงสัดส่วนจ ำนวนของผู้ปกครองแยกตำมระดับกำรศึกษำสูงสุด 
 

ตำรำงที่ 4.75 จ ำนวนผู้ปกครองแยกตำมระดับกำรศึกษำสูงสุด 

 
 

2) กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
พบว่ำผู้ปกครองนักเรียนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมของกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำดังนี้  สนับสนุนมี

สัดส่วนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 88  ไม่แน่ใจมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 10  ไม่สนับสนุนมีสัดส่วนเฉลี่ย
รวมอยู่ที่ร้อยละ 2 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำผู้ปกครองนักเรียน มีควำมคิดเห็นดังนี้ 
ถ้ำโรงเรียนมีโครงกำรขยำยห้องเรียน iPad ท่ำนจะสนับสนุนให้บุตรหลำนของท่ำนได้เรียนในห้องเรียน

ดังกล่ำว สนับสนุนมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 94 
ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรในทุกกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่นักเรียน 

สนับสนุนมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 94 
เสนอปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำร อย่ำงตรงประเด็น สนับสนุนมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่

ที่ร้อยละ 88 
กำรสนับสนุนอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน เพ่ือส่งเสริมโครงกำรห้องเรียน iPad สนับสนุนมีสัดส่วนเฉลี่ย

อยู่ที่ร้อยละ 85 
กำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือให้โรงเรียนของบุตรหลำนของท่ำนได้มีห้องเรียน iPad เพ่ิมขึ้น สนับสนุน

มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 80 ดังตำรำงที่ 4.76 
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ตำรำงที่ 4.76 กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 
3) ผลกระทบด้ำนสังคม 

พบว่ำผลกระทบด้ำนสังคมที่เกิดกับผู้ปกครอง คือ หลังจำกท่ีนักเรียนได้ใช้ iPad ที่โรงเรียนแล้ว กลับมำ
พูดคุยเรื่องกำรใช้งำน iPad ที่บ้ำนร้อยละ 93 ไม่พูดคุยร้อยละ 7  หลังจำกที่นักเรียนได้ใช้ iPad ที่โรงเรียน
แล้วผู้ปกครองต้องเรียนรู้กำรใช้ iPad ด้วยร้อยละ 73 ไม่ต้องเรียนรู้ร้อยละ 27  กำรที่นักเรียนได้ใช้ iPad ใน
กำรเรียนรู้ จะเป็นโอกำสให้นักเรียนมีผลกำรเรียนดีขึ้นร้อยละ 95 ไม่ดีขึ้นร้อยละ 5  ช่องว่ำงของควำมรู้ด้ำน
กำรใช้งำน iPad ระหว่ำงผู้ปกครองกับบุตรหลำนมีมำกขึ้น ผลคือใช่ร้อยละ 56 ไม่ใช่ร้อยละ 44  บุตรหลำน
ของท่ำนน ำ iPad ไปใช้งำนในทำงที่ไม่เหมำะสม ผลคือใช่ร้อยละ 20 ไม่ใช่ร้อยละ 80 ดังตำรำงที่ 4.77 

 
ตำรำงที่ 4.77 ผลกระทบด้ำนสังคม 

 
 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  153 
 

4) ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ 
พบว่ำผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจที่เกิดกับผู้ปกครอง คือ  
หลังจำกที่นักเรียนได้ใช้ iPad ที่โรงเรียนแล้วผู้ปกครองต้องซื้อ iPad ให้บุตรหลำนไว้ใช้ที่บ้ำน 

ร้อยละ 17.56 ไม่ซื้อร้อยละ 82.14 
หลังจำกท่ีนักเรียนได้ใช้ iPad ที่โรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองต้องซื้อ iPad ไว้ใช้ส่วนตัวร้อยละ 11.56 

ไม่ซื้อร้อยละ 88.44 
จำกกำรที่นักเรียนได้ใช้ iPad มีพฤติกรรมด้ำนกำรเรียนรู้/แสวงหำควำมรู้ ดีขึ้นร้อยละ 84.35 

เหมือนเดิมร้อยละ 15.48 แย่ลงร้อยละ 0.17 
ผู้ปกครองคิดว่ำจำกกำรที่บุตรหลำนได้ใช้ iPad ท่ำนมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.89 ไม่เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 72.11 
ผู้ปกครองสำมำรถหำ iPad ให้นักเรียนใช้เองและบุคคลในครอบครัวได้ โดยไม่ต้องรอ iPad จำก

โรงเรียนร้อยละ 36.22 ไม่ใช่ร้อยละ 63.78 ดังตำรำงที่ 4.78 
 

ตำรำงที่ 4.78 ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ 
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ผลการประเมินทักษะการใช้ห้องเรียน iPad Classroom 
1) ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้กรอกแบบสอบถำม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 75 คน เป็นชำย จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 37.33 และเป็นผู้หญิง 

จ ำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 62.67 ดังตำรำงที่ 4.79 

 
แผนภูมิที่ 4.28 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินทักษะกำรใช้ห้องเรียน iPad Classroom แยกตำมเพศ 

 
ตำรำงที่ 4.79 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินทักษะกำรใช้ห้องเรียน iPad Classroom แยกตำมเพศ 

 
 
วุฒิกำรศึกษำ 
ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 75 คน มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.00   ระดับปริญญำโท จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 41.33   ระดับปริญญำเอก จ ำนวน 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 2.67 ดังตำรำงที่ 4.80 

 

 
แผนภูมิที่ 4.29 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินทักษะกำรใช้ห้องเรียน iPad Classroom แยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
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ตำรำงที่ 4.80 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินทักษะกำรใช้ห้องเรียน iPad Classroom แยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

 
 
ระดับชั้นเข้ำร่วมโครงกำร 
ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 75 คน เข้ำร่วมโครงกำรระดับชั้น ป.4 หรือ ป.5 จ ำนวน 46 คน คิดเป็น

ร้อยละ 61.33 และเข้ำร่วมโครงกำรระดับชั้น ม.1 หรือ ม.2 จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 38.67 ดังตำรำงที่ 
4.81 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4.30  แสดงสัดส่วนผู้ประเมินทักษะกำรใช้ห้องเรียน iPad Classroom แยกตำมระดับชั้นเข้ำ
ร่วมโครงกำร 

 
ตำรำงที่ 4.81  แสดงสัดส่วนผู้ประเมินทักษะกำรใช้ห้องเรียน iPad Classroom แยกตำมระดับชั้นเข้ำ

ร่วมโครงกำร 
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บทบำทในโครงกำรของท่ำน 
ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 75 คน เป็นผู้บริหำร จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.33  ครูกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ จ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 69.33 ครูผู้ดูแลระบบ จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00  
ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.67  และอ่ืน ๆ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.67 ดังตำรำงที่ 
4.82 

 
 
แผนภูมิที่ 4.31  แสดงสัดส่วนผู้ประเมินทักษะกำรใช้ห้องเรียน iPad Classroom แยกตำมบทบำทใน

โครงกำรของท่ำน 
 
ตำรำงที่ 4.82  แสดงสัดส่วนผู้ประเมินทักษะกำรใช้ห้องเรียน iPad Classroom แยกตำมบทบำทใน

โครงกำรของท่ำน 

 
 
2) กำรประเมินตนเองด้ำนควำมรู้และทักษะด้ำนไอซีทีหลังจบโครงกำร 

ผลกำรประเมินตนเองของบุคลำกรในโครงกำรด้ำนควำมรู้และทักษะด้ำนไอซีทีหลังจบโครงกำร สรุปได้
ดังนี้   ควำมเชี่ยวชำญกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad) มีค่ำเฉลี่ย 3.36 อยู่ในระดับปำนกลำง  กำรใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (MacBook Pro) มีค่ำเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับปำนกลำง  กำรใช้ระบบแม่ข่ำย (Wiki 
Server/Dropbox/Google Drive/Edmodo/Facebook/Line) มีค่ำเฉลี่ย 3.17 อยู่ในระดับปำนกลำง  กำร
เชื่อมต่อเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) มีค่ำเฉลี่ย 3.67 อยู่ในระดับมำก และกำรเชื่อมต่อกำรแสดงผลจำกอุปกรณ์ 
ไปยังเครื่องแสดงภำพ (AirPlay Mirror) มีค่ำเฉลี่ย 3.59  อยู่ในระดับมำก ดังตำรำงที่ 4.83 
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แผนภูมิที่ 4.32  ผลกำรประเมินตนเองของบุคลำกรในโครงกำรด้ำนควำมรู้และทักษะด้ำนไอซีทีหลังจบ

โครงกำร 
 

ตำรำงที่ 4.83 ผลกำรประเมินตนเองของบุคลำกรในโครงกำรด้ำนควำมรู้และทักษะด้ำนไอซีทีหลังจบโครงกำร 

 
 
3) กำรประเมินนักเรียนด้ำนควำมรู้และทักษะไอซีทีหลังจบโครงกำร 

ผลกำรกำรประเมินนักเรียนในโครงกำรด้ำนควำมรู้และทักษะด้ำนไอซีทีหลังจบโครงกำร สรุปได้ดังนี้   
ควำมเชี่ยวชำญกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ( iPad) มีค่ำเฉลี่ย 3.72 อยู่ในระดับมำก  กำรใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพำ (MacBook Pro) มีค่ำเฉลี่ย 3.03 อยู่ในระดับปำนกลำง  กำรใช้ระบบแม่ข่ำย (Wiki 
Server/Dropbox/Google Drive/Edmodo/Facebook/Line) มีค่ำเฉลี่ย 3.13 อยู่ในระดับปำนกลำง  กำร
เชื่อมต่อเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) มีค่ำเฉลี่ย 3.52 อยู่ในระดับมำก และกำรเชื่อมต่อกำรแสดงผลจำกอุปกรณ์ไป
ยังเครื่องแสดงภำพ (AirPlay Mirror) มีค่ำเฉลี่ย 3.72 อยู่ในระดับมำก ดังตำรำงที่ 4.84 
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แผนภูมิที่ 4.33 ผลกำรกำรประเมินนักเรียนในโครงกำรด้ำนควำมรู้และทักษะด้ำนไอซีทีหลังจบโครงกำร 

 
ตำรำงที่ 4.84 ผลกำรกำรประเมินนักเรียนในโครงกำรด้ำนควำมรู้และทักษะด้ำนไอซีทีหลังจบโครงกำร 

 
 
4) ด้ำนกำรประเมินผลกำรทดลองใช้ต้นแบบหลักสูตรกับโรงเรียนน ำร่องหลังจบโครงกำร 

ผลกำรประเมินกำรทดลองใช้ต้นแบบหลักสูตรกับโรงเรียนน ำร่อง สรุปได้ดังนี้  ควำมสอดคล้องด้ำน
โครงสร้ำงรำยวิชำของต้นแบบ ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แสดงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นล ำดับ
ขั้นตอน ควำมสอดคล้องด้ำนจุดประสงค์ของกำรเรียนกำรสอนของต้นแบบ ควำมสอดคล้องของต้นแบบ
หลักสูตรกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ควำมครอบคลุมด้ำนพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย และกระบวนกำรของ
ต้นแบบหลักสูตรกับสำระกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย 3.72, 3.72, 3.67, 3.59 และ 3.52 ตำมล ำดับ อยู่ในระดับมำก 

แอพพลิเคชั่นกำรเรียนกำรสอนของโครงกำรน ำร่องเหมำะสมกับวุฒิภำวะและพัฒนำกำรของผู้เรียนใน
แต่ละระดับชั้น กำรบูรณำกำรแอพพลิเคชั่นกำรเรียนกำรสอนต่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้สำมำรถเป็นต้นแบบให้ครูในกำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรบูรณำกำรแอพพลิเคชั่นกำรเรียนกำร
สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เดียวกัน ควำมสอดคล้องของมำตรฐำนกำรเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่นในโครงกำรน ำ
ร่อง มีค่ำเฉลี่ย 3.36, 3.21, 3.20, 3.17 และ 3.13 ตำมล ำดับ อยู่ในระดับปำนกลำง ดังตำรำงที่ 4.85 
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แผนภูมิที่ 4.34 กำรประเมินผลกำรทดลองใช้ต้นแบบหลักสูตรกับโรงเรียนน ำร่องหลังจบโครงกำร 

 
ตำรำงที่ 4.85 กำรประเมินผลกำรทดลองใช้ต้นแบบหลักสูตรกับโรงเรียนน ำร่องหลังจบโครงกำร 
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ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1) ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้กรอกแบบสอบถำม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 76 คน เป็นชำย จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 40.79 และเป็นผู้หญิง 

จ ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 59.21 ดังตำรำงที่ 4.86 

 
แผนภูมิที่ 4.35 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตำมเพศ 

 
ตำรำงที่ 4.86 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตำมเพศ 

 
 
วุฒิกำรศึกษำ 
ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 76 คน มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.32 ระดับปริญญำโท จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 46.05  ระดับปริญญำเอก จ ำนวน 2 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 2.63 ดังตำรำงที่ 4.887 

 
แผนภูมิที่ 4.36 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
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ตำรำงที่ 4.87 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

 
 
ระดับชั้นเข้ำร่วมโครงกำร 
ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 76 คน เข้ำร่วมโครงกำรระดับชั้น ป.4 หรือ ป.5 จ ำนวน 44 คน คิดเป็น

ร้อยละ 57.89 และเข้ำร่วมโครงกำรระดับชั้น ม.1 หรือ ม.2 จ ำนวน 32 คิดเป็นร้อยละ 42.11 ดังตำรำงที่ 
4.88 

 
แผนภูมิที่ 4.37 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตำมระดับชั้นเข้ำร่วมโครงกำร 

 
ตำรำงที่ 4.88 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตำมระดับชั้นเข้ำร่วมโครงกำร 
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บทบำทในโครงกำรของท่ำน 
ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 76 คน เป็นผู้บริหำร จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.21  ครูกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ จ ำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 61.84  ครูผู้ดูแลระบบ จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 19.74  
ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.58  และอ่ืน ๆ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63 ดังตำรำงที่ 
4.89 

 
 
แผนภูมิที่ 4.38 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตำมบทบำทในโครงกำร 

 
ตำรำงที่ 4.89 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตำมบทบำทในโครงกำร 

 
 
2) ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดประชุม/อบรม 

ผลกำรกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดประชุม/อบรม สรุปได้ดังนี้  ด้ำนเนื้อหำในกำรประชุมมี
ควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.17  อยู่ในระดับมำก  ด้ำนสถำนที่ในกำรจัดประชุมมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 
4.28  อยู่ในระดับมำกที่สุด  ด้ำนอุปกรณ์ช่วยน ำเสนอ (ระบบภำพและเสียง) มีค่ำเฉลี่ย 4.11  อยู่ในระดับมำก  
ด้ำนระยะเวลำในกำรจัดอบรมมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.11  อยู่ในระดับมำก  และกำรประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ท่ำนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีค่ำเฉลี่ย 4.36  อยู่ในระดับมำกที่สุด ดังตำรำงที่ 4.90 
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แผนภูมิที่ 4.39 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ตำรำงที่ 4.90 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 
3) ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผลกำรกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สรุปได้ดังนี้  ภำพรวมของงำน
ประชุมฯ ผู้น ำเสนอมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำเป็นอย่ำงดี มีค่ำเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับมำก  ผู้น ำเสนอรักษำเวลำ
ในกำรประชุมฯ ได้อย่ำงเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 3.61 อยู่ในระดับมำก  กำรจัดเสวนำมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 
3.99 อยู่ในระดับมำก  กำรน ำเสนอในหัวข้อ Flipped Classroom มีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 3.87 อยู่ใน
ระดับมำก  กำรน ำเสนอ Best Practice of iClassroom มีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดับมำก 
กำรถอดบทเรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (Focus Group) มีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับมำก
ดังตำรำงที่ 4.91 
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แผนภูมิที่ 4.40 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ตำรำงที่ 4.91 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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บทท่ี 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
ในกำรศึกษำผลที่เกิดจำกโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ครั้งนี้ได้แบ่งประเด็นผล
กำรศึกษำ ออกเป็น 6 ประเด็น ดังนี้ 

1) ผลกำรศึกษำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเครือข่ำย 
2) ผลกำรศึกษำกำรสร้ำงห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่บริบทแตกต่ำงกัน 
3) ผลกำรทดลองน ำร่องกำรใช้ต้นแบบหลักสูตร 
4) ผลกำรติดตำมประเมินผลกำรใช้ต้นแบบหลักสูตรจำกกำรใช้กับห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
5) แนวทำงกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถแก่ครู 
6) ค ำตอบที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัย 
7) ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำวิจัย 

 
1) ผลการศึกษาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เกิดขึ้นจำกกำรบูรณำกำร
แอพพลิเคชั่นส ำเร็จรูปกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  เพ่ือเป็น
แนวทำงให้ครูในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงเนื้อหำกำรสอน
ด้วยแอพพลิเคชั่นส ำเร็จรูปบน iPad และบูรณำกำรเข้ำกับหลักสูตรสถำนศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนของ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551   

สื่อแอพพลิเคชั่นส ำเร็จรูปบน iPad เกิดขึ้นจำกกำรประชุมสัมมนำผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือคัดเลือก
แอพพลิเคชั่นที่เป็นมำตรฐำนเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอนและสอดคล้องกับตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เพ่ือเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำสื่อส ำหรับกำรเรียนกำรสอนนักเรียน 
และจำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็นและทัศนคติของผู้บริหำรโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูผู้สอน นักเรียน และ
ผู้ปกครอง พบว่ำ 

(1) ผู้บริหารโรงเรียน เห็นว่ำกำรบูรณำกำร iPad ร่วมกับสื่อกำรเรียนรู้ดิจิตอลเพ่ือเป็นห้องเรียน    
ยุคใหม่จะท ำให้เด็กเรียนรู้ง่ำยขึ้น สนับสนุนให้ครูบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอที
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน และเห็นว่ำเทคโนโลยีและสื่อกำรสอนสมัยใหม่จะช่วยให้ห้องเรียน
สนุกและสร้ำงผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นอยู่ในระดับมำกที่สุด 

(2) ผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำมเห็นว่ำกำรบูรณำกำร iPad ร่วมกับสื่อกำรเรียนรู้ดิจิตอลเพ่ือเป็นห้องเรียน 
ยุคใหม่จะท ำให้เด็กเรียนรู้ง่ำยขึ้น ครูมีควำมต้องกำรประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นสื่อกำรสอนเพรำะเห็นว่ำ
เทคโนโลยีและสื่อกำรสอนสมัยใหม่จะช่วยให้ห้องเรียนสนุกและสร้ำงผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น โดยมีควำมเห็นด้วยอยู่
ในระดับมำกที่สุด และเห็นว่ำสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะสำมำรถช่วยให้นักเรียนมีควำมสนใจเรียน
เพ่ิมข้ึน และช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนดีขึ้นอยู่ในระดับมำก   

(3) ครูผู้สอน มีควำมสนใจในกำรสร้ำงเนื้อหำกำรสอนด้วยแอพพลิเคชั่นส ำเร็จรูปบน iPad และ
ต้องกำรแอพพลิเคชั่นสื่อกำรสอนและน ำมำประยุกต์บูรณำกำรในกำรสอนอยู่ในระดับมำก 
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(4) นักเรียน คิดว่ำสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะช่วยให้นักเรียนมีควำมสนใจเรียนเพ่ิมขึ้นอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด และจะสำมำรถช่วยให้ผลเรียนของนักเรียนดีขึ้นอยู่ในระดับมำก  

(5) ผู้ปกครอง เห็นว่ำกำรที่บุตรหลำนได้ใช้ iPad จะเป็นโอกำสให้เด็กมีผลกำรเรียนดีขึ้นอยู่ในระดับ
มำกที่สุด 

ผลกำรประเมินกำรทดลองใช้ต้นแบบหลักสูตรกับโรงเรียนน ำร่องฯ ในด้ำนควำมสอดคล้องของ
ต้นแบบหลักสูตรกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
กำรบูรณำกำรแอพพลิเคชั่นกำรเรียนกำรสอนของโครงกำรน ำร่องและกำรเป็นตัวอย่ำงต้นแบบแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ สำมำรถเป็นต้นแบบหลักสูตรในระดับดีมำก  

สรุปได้ดังนี้  ควำมสอดคล้องด้ำนโครงสร้ำงรำยวิชำของต้นแบบหลักสูตรกับสำระกำรเรียนรู้  ตัวอย่ำง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แสดงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นล ำดับขั้นตอน  ควำมสอดคล้องด้ำนจุดประสงค์ของ
กำรเรียนกำรสอนของต้นแบบหลักสูตรกับสำระกำรเรียนรู้  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ด้ำนพุทธิพิสัย จิตพิจัย ทักษะ
พิสัย และกระบวนกำร อยู่ในระดับมำก 

แอพพลิเคชั่นกำรเรียนกำรสอนของโครงกำรน ำร่องเหมำะสมกับระดับวุฒิภำวะและพัฒนำกำรของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น   กำรบูรณำกำรแอพพลิเคชั่นกำรเรียนกำรสอนของโครงกำรน ำร่อง ตัวอย่ำงแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ กำรบูรณำกำรแอพพลิเคชั่นกำรเรียนกำรสอน และควำมสอดคล้องของมำตรฐำนกำรเรียนรู้กับ
แอพพลิเคชั่นในโครงกำรน ำร่อง อยู่ในระดับปำนกลำง 

 
2) ผลการศึกษาการสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่บริบทแตกต่างกัน 

กำรสร้ำงห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad Classroom หรือ iClassroom) เพ่ือกำรเรียนกำร
สอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในโครงกำรน ำร่องนี้ เป็นกำรศึกษำถึงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
ของโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่ำงกันในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

ลักษณะห้องเรียน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำเป็นอำคำรคอนกรีต ส่วนโรงเรียนระดับประถมศึกษำมี
บำงโรงเรียนเป็นอำคำรไม้ 

ขนาดห้องเรียน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำมีขนำดห้องเรียนใหญ่กว่ำโรงเรียนระดับประถมศึกษำ 
กล่ำวคือโรงเรียนระดับประถมศึกษำมีขนำดห้องเรียน 144 - 216 ตำรำงเมตร เฉลี่ยอยู่ที่ 175 ตำรำงเมตร 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำมีขนำดห้องเรียน 192 - 480 ตำรำงเมตร เฉลี่ยอยู่ที่ 316 ตำรำงเมตร 

ระบบไฟฟ้า ทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ มีระบบไฟฟ้ำที่รองรับกำรจ่ำย
ก ำลังไฟฟ้ำได้ใกล้เคียงกันเฉลี่ยอยู่ที่ 30 แอมแปร ์

เครื่องปรับอากาศ โรงเรียนระดับประถมศึกษำบำงแห่งไม่มีเครื่องปรับอำกำศ 
โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนั่ง ทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำทุกโรงเรียนมีควำมพร้อม 
ความเร็วอินเทอร์เน็ต ทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ มีควำมเร็วของช่องสัญญำณ

อินเทอร์เน็ต เฉลี่ย 10 Mbps ขึ้นไป 
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับบริการอินเทอร์เน็ต ทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำทุก

โรงเรียนมีควำมพร้อม 
จ านวนนักเรียน ทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ มีจ ำนวนนักเรียนเฉลี่ยใกล้เคียงกันที่

ประมำณโรงเรียนละ 38 คน 
ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำมีผู้ดูแลระบบที่ท ำหน้ำที่โดยตรง ส่วนโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษำต้องให้ครูมำช่วยดูแลระบบ 
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ครูผู้สอน โรงเรียนระดับประถมศึกษำบำงโรงเรียนครูต้องสอนหลำยกลุ่มสำระ ส่วนโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษำครูสอนคนละหนึ่งกลุ่มสำระ 

โดยสรุปบริบทและสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพระหว่ำงโรงเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำไม่
แตกต่ำงกันมำก ดังนั้นจึงไม่มีปัจจัยใดที่มีผลต่อกำรสร้ำงห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad Classroom) 
อันเนื่องมำจำกเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมีขนำดเล็กกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยเป็นกำรเชื่อมต่อผ่ำนสถำนี
เครือข่ำยไร้สำย  จึงท ำให้มีควำมคล่องตัวในกำรใช้งำนกำรเคลื่อนย้ำยท ำให้สำมำรถจัดห้องเรียนได้ตำมควำม
ต้องกำรของครูผู้สอน  

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad Classroom) ประกอบด้วย 
1. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ตำมจ ำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงแต่ไม่เกิน  จ ำนวน 41 ชุด 
2. คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย              จ ำนวน 1 ชุด 
3. คอมพิวเตอร์ในกำรสร้ำงสื่อกำรสอน        จ ำนวน 1 ชุด  

พร้อมโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับสร้ำงสื่อกำรสอน   
4. เครื่องพิมพ์ไร้สำย               จ ำนวน 1 ชุด 
5. เครื่องโปรเจคเตอร์               จ ำนวน 1 ชุด 
6. อุปกรณ์เชื่อมโยงออนไลน์             จ ำนวน 1 ชุด 
7. สถำนีเครือข่ำยไร้สำย              จ ำนวน 2 ชุด 
8. อุปกรณ์จัดเก็บแท็บเล็ตแบบเคลื่อนที่         จ ำนวน 2 ตู้  

ผลกำรประเมินกำรใช้ห้องเรียน iPad Classroom 
1) ผลกำรประเมินตนเองของบุคลำกรในโครงกำรด้ำนควำมรู้และทักษะไอซีทีหลังจบโครงกำร สรุปได้

ดังนี้ กำรเชื่อมต่อเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) และกำรเชื่อมต่อกำรแสดงผลจำกอุปกรณ์ไปยังเครื่องแสดงภำพ 
(AirPlay Mirror) อยู่ในระดับมำก  ควำมเชี่ยวชำญกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad)  กำรใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพำ (MacBook Pro) อยู่ในระดับปำนกลำง  กำรใช้ระบบแม่ข่ำย อยู่ในระดับปำนกลำง  

2) ผลกำรกำรประเมินนักเรียนในโครงกำรด้ำนควำมรู้และทักษะด้ำนไอซีทีหลังจบโครงกำร  สรุปได้
ดังนี้  ควำมเชี่ยวชำญกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad)  กำรเชื่อมต่อเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) อยู่ใน
ระดับมำก และกำรเชื่อมต่อกำรแสดงผลจำกอุปกรณ์ไปยังเครื่องแสดงภำพ (AirPlay Mirror) อยู่ในระดับมำก 
กำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (MacBook Pro) กำรใช้ระบบแม่ข่ำย อยู่ในระดับปำนกลำง  

 
3) ผลการทดลองน าร่องการใช้ต้นแบบหลักสูตร 

ผลจำกทดลองน ำร่องกำรใช้ต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
ภำษำอังกฤษ  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 กับห้องเรียนแท็บเล็ต (iPad 
Classroom) ปรำกฏผลดังนี้ 

ด้านการศึกษาการใช้ iPad Classroom ของนักเรียน 
(1) กำรใช้เครื่อง iPad 

1.1  นักเรียนมีทักษะด้ำนกำรใช้ iPad เฉลี่ยร้อยละ 95 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยที่มีทักษะในทุก ๆ 
ด้ำนในระดับดีเยี่ยม   

1.2  นักเรียนใช้ iPad เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดย
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ใช้ในกำรน ำเสนอผลงำนมำกท่ีสุด  
1.3  นักเรียนรู้จัก Utility Application บนเครื่อง iPad เฉลี่ยร้อยละ 93 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
1.4  นักเรียนชั้นประถมศึกษำ ป.4 หรือ ป.5  รู้จัก Application กำรเรียนกำรสอนในโครงกำร 

น ำร่อง เฉลี่ยร้อยละ 94 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  และใช้ในกำรเรียน เฉลี่ยร้อยละ 60 อยู่ในระดับปำนกลำง 
Application สำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์นักเรียนใช้มำกที่สุดคือ Numbers, Math 

table free และ Multiply Time  วิทยำศำสตร์นักเรียนใช้มำกที่สุดคือ Solar Walk และ Star Walk  
ภำษำอังกฤษ นักเรียนใช้มำกที่สุดคือ ABC Music, Basic 1000 Words Lite และ Word Wizard  

1.5  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ ชั้น ม.1 หรือ ม.2 รู้จัก Application กำรเรียนกำรสอนในโครงกำร
น ำร่องเฉลี่ยร้อยละ 88 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  และได้ใช้ในกำรเรียน เฉลี่ยร้อยละ 40  อยู่ในระดับต่ ำกว่ำเกณฑ์  

Application สำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์นักเรียนใช้มำกที่สุดคือ Pizza fractions และ 
MathTappers: Multiples  วิทยำศำสตร์นักเรียนใช้มำกที่สุดคือ Solar Walk  ภำษำอังกฤษ นักเรียนใช้มำก
ที่สุดคือ Conversation English  

สรุปโดยรวมนักเรียนมีทักษะในกำรใช้ iPad สูงมำก ทั้งในกำรใช้งำนตัวเครื่อง iPad และ 
Utility Application ส่วน Application กำรเรียนกำรสอนในโครงกำรน ำร่องนั้น นักเรียนระดับประถมศึกษำ
ใช้มำกกว่ำนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ สำเหตุมำจำก Application กำรเรียนกำรสอนในมัธยมศึกษำมีเนื้อหำ
ควำมรู้ที่กว้ำงและลึกมำกกว่ำ 

(2) พฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
2.1  นักเรียนมีพฤติกรรมในกำรใช้ iPad แสวงหำควำมรู้เฉลี่ยร้อยละ 87 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

โดยใช้ในกำรศึกษำเพ่ิมเติมจำกแหล่งเรียนรู้ทำงอินเทอร์เน็ตมำกที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 100  รองลงมำคือใช้ใน
กำรศึกษำเพ่ิมเติมจำกแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน เฉลี่ยร้อยละ 97  ใช้ในกำรค้นคว้ำทำงอินเทอร์เน็ตเพ่ือท ำ
รำยงำน เฉลี่ยร้อยละ 95  และใช้ในกำรศึกษำเพ่ิมเติมนอกเวลำเรียนที่บ้ำนน้อยที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 57 

2.2  นักเรียนมีพฤติกรรมในกำรใช้ iPad พัฒนำกำรเรียนรู้เฉลี่ยที่ร้อยละ 94 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
โดยใช้ในกำรน ำเสนอผลงำนหรือชิ้นงำนมำกที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 100  รองลงมำคือใช้ในกำรค้นหำสืบค้นข้อมูล
ทำงอินเทอร์เน็ต เฉลี่ยร้อยละ 99 ใช้ในกำรทบทวนหรือค้นคว้ำเพ่ิมเติมด้วยตัวเอง เฉลี่ยร้อยละ 97 ใช้ในกำร
ค้นหำประมวลผลและสรุปเป็นองค์ควำมรู้ของตนเอง เฉลี่ยร้อยละ 93  ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน 
เฉลี่ยร้อยละ 92  ใช้ในกำรท ำรำยงำนหรือโครงงำน  เฉลี่ยร้อยละ 91  และใช้ในกำรดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
กำรเรียนรู้น้อยที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 84 

2.2  นักเรียนมีเจตคติต่อกำรใช้ iPad อยู่ที่ร้อยละ 92 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยเห็นว่ำ iPad มี
ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนมำกที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 99  รองลงมำเห็นว่ำ iPad ใช้กระตุ้นให้เกิดควำมสนุกใน
กำรเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ 98  เห็นว่ำ iPad ช่วยให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ดีกว่ำเดิม เฉลี่ยร้อยละ 97  เห็นว่ำ 
iPad ท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีขึ้น และใช้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ เฉลี่ยร้อยละ 95  เห็นว่ำ
อยำกใช้เรียนกับทุกวิชำ เฉลี่ยร้อยละ 90 เห็นว่ำชอบแนะน ำกำรใช้งำนให้กับผู้อ่ืน เฉลี่ยร้อยละ 89  เห็นว่ำ
อยำกใช้ทั้งในและนอกเวลำเรียน เฉลี่ยร้อยละ 86 และอยำกเอำกลับไปใช้ที่บ้ำนน้อยที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 83   

สรุปโดยรวมนักเรียนมีพฤติกรรมและเจตคติที่ดีต่อกำรใช้ iPad เป็นเครื่องมือในกำร
แสวงหำควำมรู้และพัฒนำกำรเรียนรู้ และมีบำงส่วนใช้ในกำรศึกษำเพ่ิมเติมนอกเวลำเรียนที่บ้ำนด้วย 

(3) สุขภำพ อำรมณ์ และสังคม 
3.1  กำรใช้ iPad มีผลกระทบต่อสุขภำพ นิ้วมือ คอ ไหล่ ตำ ของนักเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 1.21 แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้แท็บเล็ตนั้นไม่มีผลกระทบทำงด้ำนสุขภำพกับนักเรียน 
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3.2  กำรใช้ iPad มีผลกระทบด้ำนอำรมณ์ของนักเรียนอยู่ในระดับน้อยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.44 มี
เพียงข้อค ำถำมที่ถำมว่ำ เมื่อมีคนบอกให้หยุดพักขณะที่ก ำลังใช้แท็บเล็ต จะรู้สึกไม่พอใจ  มีผลกระทบด้ำน
อำรมณ์ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 2.61 แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้แท็บเล็ตนั้นมีผลกระทบทำงด้ำนอำรมณ์อยู่บ้ำง
แต่อยู่ในระดับน้อย 

3.3  กำรใช้ iPad มีผลกระทบด้ำนสังคมของนักเรียนอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.46 
กล่ำวคือนักเรียนชอบใช้แท็บเล็ตค้นหำ คนเดียวตำมล ำพัง มีค่ำเฉลี่ย 4.00   นักเรียนมีควำมต้องกำรเวลำ     
ในกำรเล่น แท็บเล็ตเพิม่ข้ึน มีค่ำเฉลี่ย 3.72  ผลกระทบอยู่ในระดับมำก  และถ้ำในขณะที่เล่นแท็บเล็ตอยู่ แล้ว
มีเพ่ือนมำชวนไปเล่น นักเรียนจะเลือกไม่ไปกับเพ่ือน มีค่ำเฉลี่ย 3.07  และนักเรียนโดนตักเตือนเรื่องใช้แท็บ
เล็ตเกินเวลำเป็นประจ ำ มีค่ำเฉลี่ย 3.06 ผลกระทบในระดับปำนกลำง  แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้แท็บเล็ตนั้นมี
ผลกระทบทำงด้ำนสังคมในระดับมำก นักเรียนมีแนวโน้มติดกำรใช้แท็บเล็ตและแยกตัวจำกกลุ่มเพ่ือนและ
สังคม 

(4) ผลกำรเรียนของนักเรียน  
4.1  ผลกำรเรียนของนักเรียนประถมศึกษำ ชั้น ป.4 หรือ ป.5  

ผลกำรเรียนในวิชำคณิตศำสตร์มีค่ำเฉลี่ย 75 อยู่ในระดับดีมำก  
ผลกำรเรียนในวิชำวิทยำศำสตร์มีค่ำเฉลี่ย 75 อยู่ในระดับดีมำก  
ผลกำรเรียนในวิชำภำษำอังกฤษมีค่ำเฉลี่ย 73 อยู่ในระดับดี  

4.2  ผลกำรเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษำชั้น ม.1 หรือ ม.2  
ผลกำรเรียนในวิชำคณิตศำสตร์มีค่ำเฉลี่ย 73 อยู่ในระดับดี  
ผลกำรเรียนในวิชำวิทยำศำสตร์มีค่ำเฉลี่ย 76 อยู่ในระดับดีมำก  
ผลกำรเรียนในวิชำภำษำอังกฤษมีค่ำเฉลี่ย 78 อยู่ในระดับดีมำก 

ด้านการศึกษาการใช้ iPad Classroom ของครูผู้สอนและผู้ดูแลระบบโรงเรียน 
(1) ทักษะกำรใช้ iPad Classroom ผู้ดูแลระบบโรงเรียน 

ผู้ดูแลระบบโรงเรียนมีทักษะกำรใช้ iPad เฉลี่ยร้อยละ 97 อยู่ในระดับดีเยี่ยม   โดยมีทักษะใน
ทุก ๆ ด้ำนในระดับดีเยี่ยม   

(2) ทักษะกำรใช้ Application & Utility Application 
2.1  ครูผู้สอนรู้จัก Utility Application บนเครื่อง iPad เฉลี่ยร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

และ Utility Application ที่ใช้มำกที่สุดได้แก่ Utility Safari, Keynote, Explain Everything, Pages, 
iBook และ iMovie  

2.2  ครูผู้สอนรู้จัก Application ในโครงกำรน ำร่องที่ใช้สอนคณิตศำสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 91 อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม Application ที่ใช้สอนมำกที่สุดได้แก่ Numbers, Multiply Time, Pizza fractions, 
MathTappers: Find Sum และ MathTappers: Multiples 

2.3  ครูผู้สอนรู้จัก Application ในโครงกำรน ำร่องที่ใช้สอนวิทยำศำสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 91 อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม  Application ที่ใช้สอนมำกที่สุดได้แก่ Focus on Plant, A Life Cycle App, Solar Walk, 
Star Walk และ Geo Walk 

2.4  ครูผู้สอนรู้จัก Application ในโครงกำรน ำร่องที่ใช้สอนภำษำอังกฤษ เฉลี่ยร้อยละ 90 อยู่
ในระดับดีเยี่ยม  Application ที่ใช้สอนมำกที่สุดได้แก่ Conversations in Daily Life 1, Conversation 
English, Conversations in daily life 2 และ English conversation for everyday usage 
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สรุปโดยรวมครูผู้สอนรู้จักและใช้ทั้ง Utility Application และ Application กำรเรียนกำร
สอน แต่มี Application กำรเรียนกำรสอนบำงเรื่องที่ครูผู้สอนไม่รู้จักและไม่ได้ใช้ในกำรเรียนกำรสอน สำเหตุ
เนื่องมำจำกควำมถนัดของครูผู้สอน 

(3) รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3.1  ครูผู้สอนใช้ iPad เป็นเครื่องมือในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ 96 อยู่ใน

ระดับดีเยี่ยม  โดยใช้ในกิจกรรมกำรเรียนรู้ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน ขั้นกำรน ำเสนอผลงำน/รำยงำน และขั้นสรุป 
มำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100 รองลงมำคือใช้ขั้นสอน เฉลี่ยร้อยละ 98 ใช้ขั้นกำรทบทวน เฉลี่ยร้อย
ละ 96 และใช้ขั้นกำรประเมินผล เฉลี่ยร้อยละ 81 

3.2  ครูผู้สอนใช้ iPad เป็นเครื่องมือในกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน เฉลี่ยร้อยละ 91 อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม  โดยใช้บูรณำกำรภำยในสำระกำรเรียนรู้เดียวกัน ร้อยละ 95  ใช้บูรณำกำรต่ำงสำระกำรเรียนรู้ 
เฉลี่ยร้อยละ 86 

3.3  ครูผู้สอนใช้ iPad เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ 89 อยู่ในระดับดี
เยี่ยม  โดยใช้ในกิจกรรมกำรน ำเสนอผลงำนด้วย iPad เฉลี่ยร้อยละ 100  กำรสร้ำงชิ้นงำนด้วย iPad เฉลี่ย
ร้อยละ 98  กำรท ำงำนเป็นกลุ่มด้วย iPad ร้อยละ เฉลี่ย 93  กำรส่งงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตด้วย 
iPad เฉลี่ยร้อยละ 85  กำรส่งงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินทรำเน็ตด้วย iPad เฉลี่ยร้อยละ 69 

3.4  นักเรียนใช้ iPad ในกิจกรรมกำรน ำเสนอผลงำน/สร้ำงชิ้นงำน เฉลี่ยร้อยละ 64 อยู่ในระดับ
ปำนกลำง  โดยใช้ในกำรน ำเสนอผลงำนหรือสร้ำงชิ้นงำนด้วย Keynote มำกที่สุด รองลงมำใช้ Safari, 
Explain Everything, Pages และ iMovie  

(4) ปัจจัยสนับสนุนควำมส ำเร็จ 
4.1  ปัจจัยสนับสนุนมีค่ำเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.08 โดยในประเด็นด้ำนกำรสนับสนุนและควำม

ช่วยเหลือด้ำนเทคนิคจำกผู้ดูแลระบบโรงเรียน กำรสนับสนุนและควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคจำกเจ้ำหน้ำที่
โครงกำรฯ กำรฝึกอบรมจำกโครงกำรฯ ได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดควำมส ำเร็จอยู่ในระดับมำกที่สุด 
รองลงมำคือกำรนิเทศก์ ก ำกับ ติดตำม และกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร กำรตรวจเยี่ยม เสนอแนะจำกผู้แทน 
สพฐ.  ศึกษำนิเทศก์ (สพป./สพม.)  ภำพรวมด้ำนปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดควำมส ำเร็จอยู่ในระดับมำก 

4.2  ไม่พบปัญหำหรืออุปสรรค ในกำรใช้งำน iPad Classroom ร้อยละ 77  อยู่ในระดับดีมำก
โดยปัญหำที่พบมำกที่สุด คือกำร Update App. โปรแกรม รองลงมำคือ กำรลืม Password เครื่อง iPad  
และหน่วยควำมจ ำเครื่อง iPad เต็ม   

ด้านการศึกษาการบริหารจัดการ iPad Classroom ของผู้บริหารโรงเรียน 
กำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนโครงกำรฯ ของผู้บริหำร อยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.31  ประเด็นกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ และกำรให้กำรสนับสนุนโครงกำรฯ อยู่ในระดับมำกที่สุด คือ 
มีกำรตั้งคณะท ำงำน/วำงแผนจัดบุคลำกรเพ่ือรองรับโครงกำรฯ 
มีกำรปรับสภำพห้องเรียนให้เหมำะสมกับโครงกำรฯ ส่งมอบให้ด ำเนินกำร 
มีกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในห้องเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
มีกำรสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจำกที่โครงกำรฯจัดให้ 
มีกำรก ำกับติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
มีกำรน ำวัตถุประสงค์ของโครงกำรมำขยำยผลเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
มีส่วนร่วมในกำรนิเทศก์ภำยในเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
มีกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ือรองรับโครงกำรฯ 
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และประเด็นกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ และกำรให้กำรสนับสนุนโครงกำรฯ อยู่ในระดับมำก คือ 
มีกำรได้รับควำมร่วมมือกันระหว่ำงบุคลำกรของแต่ละโรงเรียน 
มีกำรขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองของนักเรียน 
มีกำรขอควำมร่วมมือจำกชุมชน/กรรมกำรสถำนศึกษำ 

ด้านการศึกษาผลกระทบต่อผู้ปกครอง 
(1) กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนในกำรสนับสนุนส่งเสริมโครงกำรฯ เฉลี่ย ร้อยละ 88  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
ไม่แน่ใจร้อยละ 10  ไม่สนับสนุนร้อยละ 2  โดยมีควำมคิดเห็นดังนี้ 

ถ้ำโรงเรียนมีโครงกำรขยำยห้องเรียน iPad จะสนับสนุน ร้อยละ 94 
ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรที่เกิดประโยชน์แก่นักเรียน ร้อยละ 94 
เสนอปัญหำที่เกิดข้ึนในกำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำร อย่ำงตรงประเด็น ร้อยละ 88 
สนับสนุนอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมโครงกำรห้องเรียน iPad ร้อยละ 85 
สนับสนุนงบประมำณเพ่ือให้โรงเรียนได้มีห้องเรียน iPad เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80  

(2) ผลกระทบด้ำนสังคม  
ผลกระทบด้ำนสังคมที่เกิดกับผู้ปกครอง คือ ผู้ปกครองเชื่อว่ำกำรที่นักเรียนได้ใช้ iPad ในกำร

เรียนรู้ จะเป็นโอกำสให้นักเรียนมีผลกำรเรียนดีขึ้น ร้อยละ 95  หลังจำกที่นักเรียนได้ใช้ iPad ที่โรงเรียนแล้ว 
ผู้ปกครองต้องพูดคุยเรื่อง iPad ที่บ้ำน ร้อยละ 93 หลังจำกที่นักเรียนได้ใช้ iPad ที่โรงเรียนแล้วผู้ปกครองต้อง
เรียนรู้กำรใช้ iPad ด้วย ร้อยละ 73  ช่องว่ำงของควำมรู้เกี่ยวกับ iPad ระหว่ำงผู้ปกครองกับนักเรียนมีมำกขึ้น 
ร้อยละ 56  ผู้ปกครองคิดว่ำนักเรียนจะน ำ iPad ไปใช้งำนในทำงที่ไม่เหมำะสม ร้อยละ 20  

(3) ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ  
ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจที่เกิดกับผู้ปกครอง คือ หลังจำกที่นักเรียนได้ใช้ iPad ที่โรงเรียนแล้ว 

ผู้ปกครองต้องซื้อ iPad ให้บุตรหลำนไว้ใช้ที่บ้ำน ร้อยละ 17.56 ต้องซื้อ iPad ไว้ใช้ส่วนตัวร้อยละ 11.56 
พฤติกรรมด้ำนกำรเรียนรู้/แสวงหำควำมรู้ ดีขึ้นร้อยละ 84.35 เหมือนเดิมร้อยละ 15.48 แย่ลงร้อยละ 0.17 
ผู้ปกครองคิดว่ำจำกกำรท่ีบุตรหลำนของได้ใช้ iPad ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.89  ผู้ปกครองสำมำรถ
หำ iPad ให้นักเรียนใช้เอง โดยไม่ต้องรอ iPad จำกโรงเรียนร้อยละ 36.22  

 
4) ผลการติดตามประเมินผลการใช้ต้นแบบหลักสูตรจากการใช้กับห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

ในกำรทดลองน ำร่องครั้งนี้ได้ท ำกำรติดตำมและศึกษำข้อมูลทั้งปริมำณและเชิงคุณภำพ โดยกำรสังเกต 
สัมภำษณ์ ฟังข้อเสนอแนะจำก นักเรียน ครูผู้สอน ผู้เชี่ยวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำ 
ผู้บริหำรโรงเรียน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้        
กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน กำรให้ค ำปรึกษำ อบรมเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนให้กำรด ำเนินกำรในโครงกำรน ำ
ร่องเป็นไปอย่ำงสมบูรณ์  ตำมวัตถุประสงค์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และรวมถึง
กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงกำร โดยผู้แทนจำก สพฐ. กำรตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยศึกษำนิเทศก์  
กำรตรวจเยี่ยมโดยผู้แทนจำกที่ปรึกษำโครงกำร ผู้ดูแลศูนย์ภำค กำรตรวจเยี่ยมโดยผู้แทนจำก Apple 
Thailand  

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรน ำร่องฯ จึงได้ท ำกำรติดตำมประเมินผลกำร
ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีของผู้บริหำรและครู โดยใช้แบบสอบถำมเพ่ือส ำรวจข้อมูลของโรงเรียนที่
เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำม
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หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ซึ่งประกอบด้วย 
1) กำรประเมินควำมคิดเห็นด้ำนอุดมกำรณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรโรงเรียน เพ่ือส ำรวจข้อมูลด้ำน

อุดมกำรณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรส ำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  

2) กำรประเมินควำมคิดเห็นด้ำนควำมพร้อมและทัศนคติของครูผู้สอนเพ่ือส ำรวจข้อมูลด้ำนควำม
พร้อมและทัศนคติของครูผู้สอนส ำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

3) กำรประเมินควำมคิดเห็นด้ำนควำมพร้อมและทัศนคติของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือส ำรวจข้อมูลด้ำนควำม
ต้องกำรและทัศนคติของผู้ทรงคุณวุฒิ ในกำรคัดเลือกแอพพลิเคชั่นที่จะใช้ ส ำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
น ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

4) กำรประเมินควำมคิดเห็นด้ำนควำมพร้อมและควำมสนใจของนักเรียน เพ่ือส ำรวจข้อมูลควำม
พร้อมและควำมสนใจของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ส ำหรับโรงเรียนที่
เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

สรุปผลกำรประเมินควำมพร้อมกำรใช้ต้นแบบหลักสูตรจำกกำรใช้กับห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
(iPad Classroom) สรุปผลได้ดังนี้ 

1) ผู้บริหำรและผู้ประสำนงำน จ ำนวน 20 คน เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 2 ท่ำน เป็นครูอัตรำจ้ำงจ ำนวน 1 
ท่ำน เป็นครู คศ.1 จ ำนวน 3 ท่ำน เป็นครู คศ.2 จ ำนวน 9 ท่ำน เป็นครู คศ.3 จ ำนวน 4 ท่ำน และเป็นครู คศ.
4 จ ำนวน 1 ท่ำน  พบว่ำผู้บริหำร มีอุดมกำรณ์และวิสัยทัศน์ต่อกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำร
สอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.75    โดยเห็นว่ำครูควร
เพ่ิมบทบำทมำเป็นผู้ออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวกกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก   
และเห็นว่ำกำรบูรณำกำรแท็บเล็ตร่วมกับสื่อกำรเรียนรู้ดิจิตอล โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนกำร
เรียนกำรสอน ด้วยวิธีกำรสอนแบบกำรเรียนรู้จำกควำมท้ำทำยจะสร้ำงผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นส ำหรับนักเรียนได้    
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด  และผู้บริหำรทุกท่ำนต้องกำรผลักดัน สนับสนุน ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนผู้น ำ
ด้ำนนวัตกรรมและกระบวนกำรเรียนกำรสอนยุคใหม่ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด เช่นกัน 

2) ครูผู้สอน จ ำนวน 61 คน เป็นครูอัตรำจ้ำง จ ำนวน 3 คน ครู คศ.1 จ ำนวน 13 คน ครู คศ.2 
จ ำนวน 20 คน ครู คศ.3 จ ำนวน 23 คน คศ.4 จ ำนวน 2 คน มีควำมพร้อมและทัศนคติในกำรใช้ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตกับสื่อกำรเรียนรู้ ในกำรประยุกต์และบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำก มีค่ำเฉลี่ย 3.80  โดยพบว่ำ  ครูผู้สอนมีควำมต้องกำรแอพพลิเคชั่นสื่อกำรสอนและน ำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรสอนอยู่ในระดับมำก  รองลงมำเห็นว่ำวิธีกำรสอนแบบกำรเรียนรู้จำกควำมท้ำทำย โดยให้นักเรียนหำ
แนวทำงท่ีท้ำทำยในกำรเรียนรู้ โดยใช้เว็ปเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือจะท ำให้นักเรียนเกิดควำมสนใจในกำรเรียน
เพ่ิมขึ้น  กำรใช้สื่อกำรเรียนรู้มำตรฐำนที่เป็นภำษำอังกฤษในลักษณะภำพเสมือนจริง  จะสร้ำงผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนที่ดีขึ้น  ครูควรเพ่ิมบทบำในกำรออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน
เรียน  ครูมีควำมสนใจในกำรสร้ำงเนื้อหำกำรสอนด้วยแอพพลิเคชั่นส ำเร็จรูปบน iPad  ครูมีทักษะกำรใช้ไอที
ในกำรสอนและกำรใช้ iPad ในกำรสอน ไม่ถือว่ำเป็นกำรเพ่ิมภำระงำน  ทักษะในกำรใช้เครื่อง iPad และ
แอพพลิเคชั่นเบื้องต้นท่ีมำกับระบบปฏิบัติกำรใน iPad รวมทั้งควำมเข้ำใจถึงโครงสร้ำงลักษณะโดยรวมองกำร
เรียนกำรสอนที่ใช้เทคโนโลยี iPad มีควำมพร้อมในระดับปำนกลำง   

3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 16 ท่ำน เป็นครูสอนในสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ จ ำนวน 4 ท่ำน 
วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 4 ท่ำน ภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 ท่ำน คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 ท่ำน และเป็น
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ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 2 ท่ำน  พบว่ำผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำมต้องกำรและทัศนคติ ต่อกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
เพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย ในภำพรวมอยู่ในระดับ 4.53  ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ำ
กำรบูรณำกำรให้ครูและนักเรียนได้ใช้ iPad ร่วมกับแอพพลิเคชั่นสื่อกำรเรียนรู้จำกเครื่อง iPad โดยให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอนจะสร้ำงผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นส ำหรับนักเรียนได้ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มำกที่สุด ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ำครูควรเพ่ิมบทบำทมำเป็นผู้ออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวกกำรเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนเรียน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก   และผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ำสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะสำมำรถ
ช่วยให้นักเรียนมีควำมสนใจเรียนเพ่ิมขึ้น ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนดีขึ้น และเห็นว่ำสื่อกำร
เรียนรู้มำตรฐำนที่เป็นภำษำอังกฤษ ในลักษณะภำพเสมือนจริง จะสร้ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดีขึ้นส ำหรับ
เด็กได้ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก 

4) ผู้เรียน มีควำมพร้อมและควำมสนใจของผู้เรียนที่มีต่อกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำร
สอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.37  ซึ่งนักเรียนส่วนมำกรู้จัก
เครื่อง iPad มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก  นักเรียนส่วนใหญ่อยำกใช้เครื่อง iPad มำช่วยในกำรเรียนและจะได้
ประโยชน์ในกำรใช้เครื่อง iPad โดยสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะสำมำรถช่วยให้นักเรียนมีควำมสนใจเรียน
เพ่ิมขึ้น มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด และนักเรียนส่วนมำกคิดว่ำสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะสำมำรถ
ช่วยให้ผลกำรเรียนของนักเรียนดีขึ้น มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก 

ผลกำรประเมินควำมพร้อมและควำมสนใจของผู้เรียน จ ำแนกตำมภำค พบว่ำนักเรียนทุกภำคมีควำม
พร้อมและควำมสนใจของผู้เรียนที่มีต่อกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบ
เครือข่ำยแบบไร้สำย มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก เมื่อจ ำแนกเป็นรำยโรงเรียนพบว่ำ โรงเรียนอนุบำลงำว 
(ล ำปำง)  โรงเรียนบ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ (มหำสำรคำม)  โรงเรียนบ้ำนระโนด (สงขลำ)  โรงเรียนแม่ก๋ง
วิทยำ (ล ำปำง)  โรงเรียนอนุบำลองครักษ์ (นครนำยก)  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 (มหำสำรคำม) 
โรงเรียนอนุบำลล ำปำง (ล ำปำง) มีควำมพร้อมและควำมสนใจของผู้เรียน อยู่ในระดับมำกที่สุด ส่วนโรงเรียนที่
เหลือพบว่ำมีควำมพร้อมและควำมสนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมำก 

กิจกรรมชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน web blog (http://school3.rmutp.ac.th/blog/) ซึ่งเป็นศูนย์
รวมของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรน ำเสนอผลงำนของ ครู นักเรียน เช่น แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  สื่อกำรเรียน
กำรสอน กำรน ำเสนอผลงำนของนักเรียน มีกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 300 กิจกรรม 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของโครงกำรน ำร่อง ประกอบด้วย  
กิจกรรมครูผู้สอน โดยกำรประกวดผลงำนครูผู้สอน โดยกำรน ำเสนอรูปแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  ภำษำอังกฤษ  วิชำละ 1 เรื่อง บนเวทีและ
น ำเสนอผลงำนของครูผู้สอนในรูปแบบ Model/แผนภูมิ/ผลงำนครู/สื่อ/แผนกำรสอน/แผ่นผับ  รวมทั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนในรูปแบบกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion)  กิจกรรม
ของโรงเรียน เป็นกำรประกวดผลงำนที่เป็นผลจำกกำรเรียนรู้ของนักเรียนและครูผู้สอน คัดสรรมำจัด
นิทรรศกำรร่วมในบูธ โรงเรียนละหนึ่งบูธ น ำเสนอด้วย iMovie หรือ App. อ่ืน ๆ บน iPad โรงเรียนละ 3 วิชำ 
(คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ) วิชำละ 1 เรื่อง และกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในชุมชนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จำกเว็บไซต์ http://school3.rmutp.ac.th/blog/ 
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5) แนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่ครู 

ผลจำกกำรติดตำมประเมินผลกำรศึกษำข้อมูลทั้งเชิงคุณภำพและปริมำณ โดยกำรสังเกต สัมภำษณ์ 
ฟังข้อเสนอแนะจำกครูผู้สอน ในด้ำนทักษะกำรใช้ iPad และ Application กำรเรียนกำรสอน รูปแบบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน  รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมให้
เกิดควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรเรียนรู้  ไดข้้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถแก่ครูดังนี้ 

1) ควรแจกแท็บเล็ตให้กับครูผู้สอนทุกคนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  (คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
ภำษำอังกฤษ) 

2) กำรน ำแท็บเล็ตไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำม
ตระหนัก และกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนทักษะกำรใช้งำนให้กับผู้บริหำรและครู เพ่ือลดควำมกังวล และเพ่ิม
ควำมมั่นใจ 

3) กำรมีผู้ช่วยด้ำนเทคนิคประจ ำห้องเรียนมีส่วนช่วยลดควำมกังวล และเพ่ิมควำมมั่นใจให้แก่ครูใน
โครงกำรนี้เป็นอย่ำงมำก โดยครูทุกคนให้ควำมเห็นว่ำจ ำเป็นต้องมีผู้ช่วยประจ ำขณะสอนในห้องเรียน 

4) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนแท็บเล็ตนั้น หำกจะให้มีประสิทธิภำพ ครูจ ำเป็นต้องมีเวลำในกำร
เตรียมสอน ด้วยกำรค้นคว้ำโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและอินเทอร์เน็ต ดังนั้นโรงเรียนจ ำเป็นต้องจัดหำสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องเหล่ำนี้ไว้ให้ครู 

5) ครูควรได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ใช้เทคโนโลยีไอซีทีเป็นฐำน (ICT-based 
learning)  โดยบูรณำกำรกับกำรออกแบบหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

6) กำรอบรมและพัฒนำครูอย่ำงต่อเนื่อง โดยจ ำแนกเนื้อหำกำรอบรมเป็น 3 ประเด็นคือ 
• อบรมเรื่องเก่ียวกับกำรใช้เทคโนโลยีไอซีท ี
• อบรมเกี่ยวกับกำรออกแบบนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีไอซีทเีป็นฐำน 
• อบรมกำรประเมินผลกำรใช้นวัตกรรมและกำรเขียนรำยงำนกำรประเมิน 

7) พัฒนำระบบพี่เลี้ยงด้ำนกำรออกแบบนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีไอซีทีเป็นฐำน 
8) กำรสร้ำงเครือข่ำยครูมืออำชีพด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีไอซีทเีป็นฐำน 
9) กำรจัดประกวดผลงำนกำรออกแบบนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีไอซีทเีป็นฐำน 
10) กำรเผยแพร่นวัตกรรม จัดตลำดนัดนวัตกรรมกำรออกแบบกำรเรียนรู้ผ่ำนแท็บเล็ตน ำเสนอ และ

เผยแพร่สู่สำธำรณะ 
11) กำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชน กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ เอกชน

และชุมชนในกำรรับผิดชอบกำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ 
12) ครูที่มีประสบกำรณ์ในกำรสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ จะสำมำรถประยุกต์และบูรณำกำร

และใช้ประโยชน์ของแท็บเล็ตได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งในกำรจัดสื่อกำรเรียนรู้และวิธีกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

13) ครูในโรงเรียนควรมีโอกำสได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน 
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6) ค าตอบที่ได้จากการศึกษาวิจัย 

ค ำตอบที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัยจำกนโยบำยกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ของส ำนักเทคโนโลยี
เพ่ือกำรเรียนกำรสอนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) กระทรวงศึกษำธิกำร  ได้ค ำตอบ
ของผลที่เกิดขึ้นจำกกำรให้นักเรียนได้ใช้แท็บเล็ตในกำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำยดังกล่ำว ดังต่อไปนี้  

1) ทักษะกำรใช้แท็บเล็ต (iPad) ของนักเรียน  
นักเรียนมีทักษะด้ำนกำรใช้ iPad เฉลี่ยร้อยละ 95 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยที่มีทักษะในทุก ๆ ด้ำน

ในระดับดีเยี่ยม เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำนักเรียนมีสัดส่วนเฉลี่ยด้ำนทักษะกำรใช้ iPad ดังนี้ 
 ทักษะกำร เปิด/ปิด เครื่อง iPad มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 100 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ทักษะกำรใช้นิ้ว ควบคุม/สั่งกำร ทำงหน้ำจอเครื่อง iPad  มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 100 อยู่ใน

ระดับดีเยี่ยม 
 ทักษะกำรชำร์จแบตเตอรี่ มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 99 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 กำร เปิด/ปิด ปรับเสียง ดัง/เบำ เครื่อง iPad  มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 99 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ทักษะกำรเชื่อมต่อเครื่อง iPad เข้ำกับ Wifi มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 98 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ทักษะกำรตั้งค่ำเพ่ือใช้งำนเครื่อง iPad มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 95 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ทักษะกำร เปิด-ปิด และสลับกำรท ำงำนระหว่ำง App. บน iPad มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 92 อยู่

ในระดับดีเยี่ยม 
 ทักษะกำรติดตั้ง/ลบ App. โปรแกรม มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 87 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ทักษะกำรอัพเดท App. โปรแกรม มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 84 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

2) พฤติกรรมของนักเรียนในกำรใช้แท็บเล็ต (iPad)  
ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ 
พฤติกรรมในกำรแสวงหำควำมรู้ของนักเรียนในกำรใช้แท็บเล็ต ( iPad) อยู่ที่ร้อยละ 87 เมื่อ

พิจำรณำรำยข้อพบว่ำนักเรียนใช้ iPad ในกำรศึกษำเพ่ิมเติมจำกแหล่งเรียนรู้ทำงอินเทอร์เน็ตมำกที่สุด มี
สัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100  รองลงมำคือใช้ในกำรศึกษำเพ่ิมเติมจำกแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน มีสัดส่วน
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97  ใช้ในกำรค้นคว้ำทำงอินเทอร์เน็ตเพ่ือท ำรำยงำน มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 95  และใช้
ในกำรศึกษำเพ่ิมเติมนอกเวลำเรียนที่บ้ำนน้อยที่สุด มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 57   

ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
พฤติกรรมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนในกำรใช้แท็บเล็ต ( iPad)  อยู่ที่ร้อยละ 94 เมื่อ

พิจำรณำรำยข้อพบว่ำนักเรียนใช้ในกำรน ำเสนอผลงำนหรือชิ้นงำนมำกที่สุด มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100  
รองลงมำคือใช้ในกำรค้นหำสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ทีร่้อยละ 99  ใช้ในกำรทบทวนหรือ
ค้นคว้ำเพ่ิมเติมด้วยตัวเอง มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97  ใช้ในกำรค้นหำประมวลผลและสรุปเป็นองค์ควำมรู้
ของตนเอง มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93  ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92  
ใช้ในกำรท ำรำยงำนหรือโครงงำน  มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 91  และใช้ในกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่นกำร
เรียนรู้น้อยที่สุด มสีัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 84   

ด้ำนเจตคติต่อกำรใช้ iPad 
ด้ำนเจตคติต่อของนักเรียนในกำรใช้แท็บเล็ต (iPad) อยู่ที่ร้อยละ 92 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ

นักเรียนเห็นว่ำ iPad มีประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนมำกที่สุด มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99 รองลงมำคือ
เห็นว่ำ iPad ใช้กระตุ้นให้เกิดควำมสนุกในกำรเรียนรู้ มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98  เห็นว่ำ iPad ช่วยให้
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นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ดีกว่ำเดิม มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97  เห็นว่ำ iPad ท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ดีขึ้น และใช้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 95  เห็นว่ำอยำกใช้เรียนกับทุก
วิชำ มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 90 เห็นว่ำชอบแนะน ำกำรใช้งำนให้กับผู้อ่ืน มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 89  
เห็นว่ำอยำกใช้ทั้งในและนอกเวลำเรียน มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 86 และอยำกเอำกลับไปใช้ที่บ้ำนน้อยที่สุด 
มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 83   

3) ผลกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในกำรใช้แท็บเล็ต (iPad)  
ผลกำรเรียนของนักเรียนประถมศึกษำ ชั้น ป.4 หรือ ป.5 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ  โดยเทียบกับกำรตัดสินผลกำรเรียนเป็นรำยวิชำ ใช้ระบบตัวเลขแสดงระดับ
ผลกำรเรียน 8 ระดับ พบว่ำ  

ผลกำรเรียนในวิชำคณิตศำสตร์มีค่ำเฉลี่ย 74.97 ปัดเศษข้ึนเป็น 75 อยู่ในระดับดีมำก  
ผลกำรเรียนในวิชำวิทยำศำสตร์มีค่ำเฉลี่ย 75.30 ปัดเศษลงเป็น 75 อยู่ในระดับดีมำก  
ผลกำรเรียนในวิชำภำษำอังกฤษมีค่ำเฉลี่ย 72.85 ปัดเศษข้ึนเป็น 73 อยู่ในระดับดี  
ผลกำรเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษำชั้น ม.1 หรือ ม.2 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ  โดยเทียบกับกำรตัดสินผลกำรเรียนเป็นรำยวิชำ ใช้ระบบตัวเลขแสดงระดับ
ผลกำรเรียน 8 ระดับ พบว่ำ  

ผลกำรเรียนในวิชำคณิตศำสตร์มีค่ำเฉลี่ย 72.57 ปัดเศษขึ้นเป็น 73  อยู่ในระดับดี   
ผลกำรเรียนในวิชำวิทยำศำสตร์มีค่ำเฉลี่ย 75.88 ปัดเศษขึ้นเป็น 76 อยู่ในระดับดีมำก  
ผลกำรเรียนในวิชำภำษำอังกฤษมีค่ำเฉลี่ย 77.86 ปัดเศษขึ้นเป็น 78 อยู่ในระดับดีมำก 

4) ทักษะกำรใช้แท็บเล็ต (iPad) ของครูผู้สอน  
ผลกำรประเมินด้ำนควำมเชี่ยวชำญและทักษะด้ำนไอซีทีของครูผู้สอน   
 ควำมเชี่ยวชำญกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) มีค่ำเฉลี่ย 3.67 อยู่ในระดับมำก 
 ควำมเชี่ยวชำญกำรเชื่อมต่อกำรแสดงผลจำกอุปกรณ์ไปยังเครื่องแสดงภำพ (AirPlay Mirror) มี

ค่ำเฉลี่ย 3.59  อยู่ในระดับมำก  
 ควำมเชี่ยวชำญกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad) มีค่ำเฉลี่ย 3.36 อยู่ในระดับปำนกลำง 
 ควำมเชี่ยวชำญกำรใช้ระบบแม่ข่ำย (Wiki Server/Dropbox/Google Drive/Edmodo/ 

Facebook/Line) มีค่ำเฉลี่ย 3.17 อยู่ในระดับปำนกลำง   
 ควำมเชี่ยวชำญกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (MacBook Pro) มีค่ำเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับ

ปำนกลำง   
5) รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนในกำรใช้แท็บเล็ต (iPad)  

ด้ำนกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ครูผู้สอนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมด้ำนกำรออกแบบกำรเรียนรู้ด้วยกำรใช้แท็บเล็ต (iPad)  อยู่ที่ร้อยละ 

96  เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำใช้ในกิจกรรมกำรเรียนรู้ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  ขั้นกำรน ำเสนอผลงำน/รำยงำน 
และขั้นสรุป มำกที่สุด โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100  รองลงมำคือใช้ขั้นสอน มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
98  ใช้ขั้นกำรทบทวน มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 96 และใช้ขั้นกำรประเมินผล มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 81  

ด้ำนบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนด้วย iPad 
ครูผู้สอนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมด้ำนบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนด้วยแท็บเล็ต (iPad) อยู่ที่ร้อยละ 91 

เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำครูผู้สอนบูรณำกำรภำยในสำระกำรเรียนรู้เดียวกัน  มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 95  
รองลงมำคือกำรบูรณำกำรต่ำงสำระกำรเรียนรู้ มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 86  
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ด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ (กิจกรรมกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของครู) 
ครูผู้สอนมีสัดส่วนเฉลี่ยรวมด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้วยกำรใช้แท็บเล็ต (iPad)  อยู่ที่ร้อยละ 

89  เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำครูผู้สอน ใช้ประเมินผลกิจกรรมกำรเรียนรู้ ในลักษณะดังนี้ กำรน ำเสนอผลงำน
ด้วย iPad มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100  กำรสร้ำงชิ้นงำนด้วย iPad มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98  กำร
ท ำงำนเป็นกลุ่มด้วย iPad มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93  กำรส่งงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตด้วย 
iPad มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 85  กำรส่งงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินทรำเน็ตด้วย iPad มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 69 

6) กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรน ำร่องฯ ของผู้บริหำรโรงเรียน  
ผู้บริหำรมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ และกำรให้กำรสนับสนุนโครงกำรฯ อยู่ในระดับมำกที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 กำรตั้งคณะท ำงำน/วำงแผนจัดบุคคลำกรเพ่ือรองรับโครงกำรฯ มีค่ำเฉลี่ย 4.77 อยู่ในระดับมำก

ที่สุด 
 กำรปรับสภำพห้องเรียนให้เหมำะสมต่อกำรใช้เครื่องมือที่โครงกำรฯ ส่งมอบให้ด ำเนินกำร มี

ค่ำเฉลี่ย 4.73 อยู่ในระดับมำกท่ีสุด  
 กำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในห้องเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีค่ำเฉลี่ย 4.50 อยู่ใน

ระดับมำกที่สุด 
 กำรสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจำกท่ีโครงกำรฯจัดให้ มีค่ำเฉลี่ย 4.45 อยู่

ในระดับมำกที่สุด  
 กำรก ำกับติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมำกที่สุด 
 กำรน ำวัตถุประสงค์ของโครงกำรมำขยำยผลเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน มีค่ำเฉลี่ย 4.36 อยู่

ในระดับมำกที่สุด 
 กำรมีส่วนร่วมในกำรนิเทศภำยในเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย 4.27 

อยู่ในระดับมำกทีสุ่ด  
 มีกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ือรองรับโครงกำรฯ มีค่ำเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมำกที่สุด  
 กำรได้รับควำมร่วมมือกันระหว่ำงบุคคลำกรของแต่ละโรงเรียน มีค่ำเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับมำก  
 กำรขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองของนักเรียน มีค่ำเฉลี่ย 3.86 อยู่ในระดับมำก  
 กำรขอควำมร่วมมือจำกชุมชน/กรรมกำรสถำนศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 3.73 อยู่ในระดับมำก 

7) ผลกระทบที่เกิดขั้นกับผู้ปกครองอันเนื่องมำจำกโครงกำรน ำร่องฯ  
ผลกระทบด้ำนสังคมที่เกิดกับผู้ปกครอง คือ  
 หลังจำกท่ีนักเรียนได้ใช้ iPad ที่โรงเรียนแล้ว กลับมำพูดคุยเรื่องกำรใช้งำน iPad ที่บ้ำน ร้อยละ 

93  
 หลังจำกท่ีนักเรียนได้ใช้ iPad ที่โรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองต้องเรียนรู้กำรใช้ iPad ด้วย ร้อยละ 73  
 ผู้ปกครองคิดว่ำ กำรทีน่ักเรียนได้ใช้ iPad ในกำรเรียนรู้ จะเป็นโอกำสให้นักเรียนมีผลกำรเรียน

ดีขึ้น ร้อยละ 95  
 ช่องว่ำงของควำมรู้ด้ำนกำรใช้งำน iPad ระหว่ำงผู้ปกครองกับบุตรหลำนมีมำกข้ึน ร้อยละ 56  
 ผู้ปกครองคิดว่ำ บุตรหลำนน ำ iPad ไปใช้งำนในทำงที่ไม่เหมำะสม ร้อยละ 20  

 

 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  178 
 

ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจที่เกิดกับผู้ปกครอง คือ  
 หลังจำกท่ีนักเรียนได้ใช้ iPad ที่โรงเรียนแล้วผู้ปกครองต้องซื้อ iPad ให้บุตรหลำนไว้ใช้ที่บ้ำน 

ร้อยละ 17.56  
 หลังจำกท่ีนักเรียนได้ใช้ iPad ที่โรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองต้องซื้อ iPad ไว้ใช้ส่วนตัว ร้อยละ 

11.56  
 จำกกำรทีน่ักเรียนได้ใช้ iPad มีพฤติกรรมด้ำนกำรเรียนรู้/แสวงหำควำมรู้ ดีขึ้นร้อยละ 84.35 

เหมือนเดิมร้อยละ 15.48 แย่ลง ร้อยละ 0.17 
 ผู้ปกครองคิดว่ำจำกกำรที่บุตรหลำนได้ใช้ iPad ท่ำนมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มข้ึนร้อยละ 27.89  
 ผู้ปกครองสำมำรถหำ iPad ให้นักเรียนใช้เองและบุคคลในครอบครัวได้ โดยไม่ต้องรอ iPad จำก

โรงเรียน ร้อยละ 36.22  
 

7) ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระดับโรงเรียน 
1)  ผลกำรศึกษำแสดงว่ำ กำรใช้แท็บเล็ตและสื่อกำรเรียนกำรสอนมีประโยชน์ต่อพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 

โดยส่งผลให้เด็กมีควำมสุข อย่ำงไรก็ดีครูต้องเน้นกำรใช้เนื้อหำ และวิธีกำรใช้ที่หลำกหลำย ปรับเปลี่ยน ในแต่
ละบทเรียนด้วย 

2)  โรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนท ำแผนกำรสอน แผนกำรเรียนรู้ รวมถึงกำรสร้ำงสื่อกำรเรียน
กำรสอน และควรมีกำรศึกษำเพ่ิมเติม ครูและเด็กนักเรียนบำงคนที่มีควำมสำมำรถและควำมชอบด้ำน
เทคโนโลยีสูง จะพัฒนำให้เกิดควำมรู้ด้วยตนเองไดแ้ละสร้ำงผลงำนตำมควำมถนัดของตนเองได้อย่ำงไร 

3)  สื่อกำรเรียนรู้หรือแอพพลิเคชั่นกำรเรียนกำรสอนในโครงกำรน ำร่องฯ เป็นสื่อที่เป็นภำษำอังกฤษ
ครูจึงควรดึงเอำจุดเด่นของสื่อดังกล่ำวมำกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในบำงเรื่องเพ่ือให้นักเรียนท ำ
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่ยำก 

4)  ครูที่มีประสบกำรณ์ในกำรสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ จะสำมำรถประยุกต์และบูรณำกำรกำร
ใช้ประโยชน์ของแท็บเล็ตได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งในกำรจัดสื่อกำรเรียนรู้และวิธีกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

5)  โรงเรียนควรก ำหนดแนวทำงหรือแนวปฏิบัติและมีข้อตกลงร่วมกันที่ชัดเจนในกำรใช้แท็บเล็ต 
ส ำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้มีควำมเข้ำใจตรงกัน โดยเน้นกำรมีส่วนร่วม อำทิเช่น ตำรำงเวลำ กำร
ดูแลรักษำและควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย 

6)  โรงเรียนควรส่งเสริมกำรสร้ำงคุณลักษณะที่ดีแก่นักเรียนในกำรใช้แท็บเล็ตอย่ำงระมัดระวัง กำร 
กำรแบ่งเวลำ กำรช่วยเหลือกัน และส่งเสริมให้นักเรียนใช้แท็บเล็ตในกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือให้นักเรียน
เกิดทักษะกำรใช้เครื่องจนสำมำรถค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเองได้อย่ำงเหมำะสม 

7)  โรงเรียนควรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรใช้แท็บเล็ต เพื่อให้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ใช้งำนแท็บเล็ต และสำมำรถดูแลให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1)  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรด ำเนินกำรก ำกับติดตำมผลกำรใช้แท็บเล็ตในกำรเรียนรู้ ควรมีกำร

ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือรับทรำบถึงสภำพปัจจุบัน/ปัญหำ  และให้กำรช่วยเหลือครูในกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงทันท่วงที 
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2)  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรพัฒนำครูผู้สอนด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้ในกำรบูรณำกำรแท็บเล็ตในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระต่ำง ๆ 

3)  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรสร้ำงควำมเข้ำใจและพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรใช้แท็บเล็ตแก่บุคลำกรในกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรด้ำน ICT เพ่ือประโยชน์ในกำรช่วยเหลือครูใน
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ต 

4)  ศึกษำนิเทศก์ควรเพ่ิมบทบำทในกำรช่วยครูผู้สอนลดควำมยุ่งยำกในกำรปรับแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ และครูขำดควำมรู้ในกำรบูรณำกำรแท็บเล็ตเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระดับนโยบาย 
1)  ควรเร่งด ำเนินกำรจัดสรรแท็บเล็ตให้แก่ครูผู้สอนครบทุกกลุ่มสำระ เพ่ือให้ครูผู้สอนมีควำมมั่นใจ

และสำมำรถใช้แท็บเล็ตในกำรออกแบบและพัฒนำจัดกำรเรียนรู้โดยสำมำรถบูรณำกำรได้อย่ำงหลำกหลำยให้
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

2)  ควรมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำครู ผู้บริหำร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรู้ อำทิเช่น ศึกษำนิเทศก์ เก่ียวกับวิธีกำรหรือรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อ เพ่ือให้ครูมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรน ำแท็บเล็ตไปประยุกต์ใช้ประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงหลำกหลำย มี
คุณภำพ และสำมำรถพัฒนำนักเรียนไดอ้ย่ำงแท้จริง 

3)  ควรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนและรองรับกำรใช้แท็บเล็ตใน
โรงเรียน โดยเฉพำะกำรเข้ำถึงสัญญำณอินเทอร์เน็ต  รวมถึงกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมในกำรบ ำรุงรักษำ
เครื่องแท็บเล็ต  

4)  ครูผู้สอนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องฯ เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดีอยู่แล้ว มี
ประสบกำรณ์ในกำรสอนและผ่ำนกำรอบรมกำรใช้แท็บเล็ตมำป็นอย่ำงดี  หำกได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมจำก
ผู้บริหำรจะท ำให้มีเจตคติท่ีดีต่อกำรใช้แท็บเล็ตบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนแบบยั่งยืน 

5)  ควรมีนโยบำยให้ครูผู้สอน ผู้ดูแลระบบโรงเรียน ผู้บริหำรโรงเรียน ศึกษำนิเทศก์ ในแต่ละโรงเรียน
มีโอกำสฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน โดยควรด ำเนินกำรฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ดังนี้ 

 อบรมเรื่องเก่ียวกับ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  กำรออกแบบนวัตกรรมกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ใช้ไอซีทีเป็นฐำน  (ICT-based learning)  กำรประเมินผลกำรใช้นวัตกรรมและกำร
เขียนรำยงำนกำรประเมิน 

 พัฒนำระบบพ่ีเลี้ยงด้ำนกำรออกแบบนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีไอซีทีเป็นฐำน 
 สร้ำงเครือข่ำยครูมืออำชีพด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐำน 
 จัดประกวดผลงำนกำรออกแบบนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐำน 
 เผยแพร่นวัตกรรมกำรออกแบบกำรเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ต น ำเสนอ และเผยแพร่สู่สำธำรณะ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
1) ห้องเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียนมำกและมีพ้ืนที่จ ำกัด ท ำให้ขำดโอกำสในกำรจัดรูปแบบของกิจกรรม

กำรเรียนที่หลำกหลำย และกำรให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนในกำรใช้แท็บเล็ตท ำได้ค่อนข้ำงล ำบำก 
2) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องฉำยภำพนับเป็นสิ่งจ ำเป็นในห้องที่มีกำรเรียนกำรสอนเนื่องจำก

แท็บเล็ตมีขนำดเล็ก และบำงครั้งครูผู้สอนจ ำเป็นต้องแสดงสื่อเพ่ือน ำเข้ำสู่บทเรียน หรือเพ่ือกำรอธิบำยให้
นักเรียนเข้ำใจก่อนกำรใช้สื่อและกิจกรรมบนแท็บเล็ต 
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4) ห้องเรียนส่วนใหญ่ยังขำดกำรป้องกันอันตรำยจำกกำรถูกงัดแงะ ท ำให้เสี่ยงต่อกำรสูญหำยของ
อุปกรณ์ จึงควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพื่อควำมม่ันคงปลอดภัย 

5) ในบำงโรงเรียนห้องเรียนมีขนำดค่อนข้ำงคับแคบ ท ำให้มีข้อจ ำกัดด้ำนกำรจัดวำงอุปกรณ์ไอที
ส ำหรับกำรสอน 

6) อุปกรณ์เสริม หูฟัง ในกรณีที่นักเรียนจ ำเป็นต้องเปิดสื่อที่มีเสียงประกอบ และเปิดในห้องเรียน
พร้อม ๆ กัน  

7) กำรใช้งำนเครือข่ำยไร้สำยจำกเครื่องแท็บเล็ต ควรมีกำรระบุเครื่องแท็บเล็ตเพ่ือเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำยแบบกระจำยเป็นกลุ่ม เพ่ือลดปัญหำคอขวดในกำรใช้งำน 
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ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่นในโครงการน าร่องฯ 
 

ควำมสอดคล้องของมำตรฐำนกำรเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่นในโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบ
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ป.4 
 

สำระที่ ๑ จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร 
มำตรฐำน ค ๑.๑  เข้ำใจถึงควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวนและกำรใช้จ ำนวนในชีวิตจริง 
๑. เขียนและอ่ำนตัวเลขฮินดู อำรบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจ ำนวนนับศูนย์ เศษส่วนและทศนิยมหนึ่ง

ต ำแหน่ง 

 
Math table free 

 
MathTappers: Number Line 

 
Multiply Time 

๒. เปรียบเทียบและเรียงล ำดับจ ำนวนนับและศูนย์ เศษส่วนและทศนิยมหนึ่งต ำแหน่ง 

 
Math table free 

 
MathTappers: Number Line 

 
Multiply Time 

มำตรฐำน ค ๑.๒  เข้ำใจถึงผลที่เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกำรของจ ำนวนและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
ต่ำง ๆ และใช้กำรด ำเนินกำรในกำรแก้ปัญหำ 

๑. บวก ลบ คูณ หำร และบวก ลบ คูณ หำรระคนของจ ำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึง            
ควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ 

 
Math table free 

 
Multiply Time 

๒. วิเครำะห์และแสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำและโจทย์ปัญหำระคนของจ ำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ และสร้ำงโจทย์ได้ 

 
Math table free 

 
Multiply Time 

๓. บวกและลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ำกัน 

 
Math table free 

 
Multiply Time 
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สำระที่ ๒ กำรวัด 
มำตรฐำน ค ๒.๑  เข้ำใจพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัด 
๑. บอกควำมสัมพันธ์ของหน่วยกำรวัดควำมยำว น้ ำหนักปริมำตร หรือควำมจุ และเวลำ 

 
MathTappers: Number Line 

 
MathTappers: Find Sums 

 
MathTappers: Multiples 

 
MathTappers: Clock Master 

๒. หำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก 

 
MathTappers: Multiples 

๓. บอกเวลำบนหน้ำปัดนำฬิกำอ่ำนและเขียนเวลำโดย ใช้จุดและบอกระยะเวลำ 

 
MathTappers: Clock Master 

๔. คำดคะเนควำมยำวน้ ำหนักปริมำตรหรือควำมจุ 

 
MathTappers: Number Line 

 MathTappers: Find Sums 

 
MathTappers: Multiples 

มำตรฐำน ค ๒.๒  แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัด 
๑. แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว กำรชั่ง กำรตวงเงิน และเวลำ 

 Numbers 

 
Explain Everything 

๒. เขียนบันทึกรำยรับ รำยจ่ำย 

 
Numbers 

 
Explain Everything 

๓. อ่ำนและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุกำรณ์ท่ีระบุเวลำ 

 
Numbers 

 
Pages 

 
 
 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  185 
 

 
สำระที่ ๓ เรขำคณิต 
มำตรฐำน ค ๓.๑  อธิบำยและวิเครำะห์รูปเรขำคณิตสองมิติและสำมมิติ 
๑. บอกชนิดของมุม ชื่อมุมส่วนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณ์ 

 Geometry++ 

 
Explain Everything 

๒. บอกได้ว่ำเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนำนกันพร้อมทั้งใช้สัญลักษณ์แสดงกำรขนำน 

 
Geometry++ 

 
Explain Everything 

๓. บอกส่วนประกอบของรูปวงกลม 

 
Geometry++ 

 
Explain Everything 

๔. บอกได้ว่ำรูปใดหรือส่วนใดของสิ่งของมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก และจ ำแนกได้ว่ำเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ 

 
Geometry++ 

 
Explain Everything 

๕. บอกได้ว่ำรูปเรขำคณิตสองมิติรูปใดเป็นรูปที่มีแกนสมมำตรและบอกจ ำนวนแกนสมมำตร 

 
Geometry++ 

 
Explain Everything 

มำตรฐำน ค ๓.๒  ใช้กำรนึกภำพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้
แบบจ ำลองทำงเรขำคณิต (geometric model) ในกำรแก้ปัญหำ 

๑. น ำรูปเรขำคณิตมำประดิษฐ์เป็นลวดลำยต่ำง ๆ 

 Geometry++ 

 
Explain Everything 
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สำระที่ ๔ พีชคณิต 
มำตรฐำน ค ๔.๑  เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูป (pattern) ควำมสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
๑. บอกจ ำนวนและควำมสัมพันธ์ในแบบรูปของจ ำนวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเท่ำกัน 

 Geometry++ 

 
Keynote 

 
iBook 

๒. บอกรูป และควำมสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่ก ำหนดให้ 

 
Geometry++ 

 
Keynote 

 
สำระที่ ๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น 
มำตรฐำน ค ๕.๑  เข้ำใจและใช้วิธีกำรทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
๑. รวบรวมและจ ำแนกข้อมูล 

 Numbers 

 
Keynote 

๒. อ่ำนข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพแผนภูมิแท่งและตำรำง 

 Numbers 

 
Keynote 

๓. เขียนแผนภูมิรูปภำพ และแผนภูมิแท่ง 

 
Numbers 
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สำระที่ ๖ ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ 
มำตรฐำน ค ๖.๑  มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร กำรสื่อควำมหมำยทำง

คณิตศำสตร์ และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ ต่ำง ๆ ทำงคณิตศำสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืน ๆ และมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

๑. ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยแก้ปัญหำ 

 
Explain Everything 

๒. ใช้ควำมรู้ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้
อย่ำงเหมำะสม 

 
Explain Everything 

๓. ให้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่ำงเหมำะสม 

 
Keynote 

๔. ใช้ภำษำและสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ในกำรสื่อสำรกำรสื่อควำมหมำย และกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม 

 
Keynote 

 
iMovie 

๕. เชื่อมโยงควำมรู้ต่ำง ๆ ในคณิตศำสตร์และคณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืน ๆ 

 
iMovie 

 
Explain Everything 

๖. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

 
iMovie 

 
Explain Everything 
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ควำมสอดคล้องของมำตรฐำนกำรเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่นในโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบ
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ป.4 
 
สำระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนกำรด ำรงชีวิต 
มำตรฐำน ว ๑.๑  เข้ำใจหน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำง และหน้ำที่ของระบบต่ำง ๆ 

ของสิ่งมีชีวิตที่ท ำงำนสัมพันธ์กัน มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำ
ควำมรู้ไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

๑. ทดลองและอธิบำยหน้ำที่ของท่อล ำเลียงและปำกใบของพืช 

 
Focus on Plant 

๒. อธิบำย น้ ำ แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ แสง และคลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่จ ำเป็นบำงประกำรต่อกำร
เจริญเติบโต และกำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืช 

 
Focus on Plant 

 A Life Cycle App 

๓. ทดลองและอธิบำยกำรตอบสนองของพืชต่อแสง เสียง และกำรสัมผัส 

 
Focus on Plant 

๔. อธิบำยพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสงอุณหภูมิกำรสัมผัส และน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
Focus on Plant 

 A Life Cycle App 

 
Geo walk 
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สำระที่ ๕ พลังงำน 
มำตรฐำน ว ๕.๑  เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพลังงำนกับกำรด ำรงชีวิต กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน ปฏิสัมพันธ์

ระหว่ำงสำรและพลังงำน ผลของกำรใช้พลังงำนต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีกระบวน กำร
สืบเสำะหำควำมรู้ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑. ทดลองและอธิบำยกำรเคลื่อนที่ของแสงจำกแหล่งก ำเนิด 

 
iTune U 

 
Explain Everything 

๒. ทดลองและอธิบำยกำรสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ 

 
iTune U 

 
Explain Everything 

๓. ทดลองและจ ำแนกวัตถุตำมลักษณะกำรมองเห็นจำกแหล่งก ำเนิดแสง 

 
iTune U 

 
Explain Everything 

๔. ทดลอง และอธิบำยกำรหักเหของแสงเมื่อผ่ำนตัวกลำงโปร่งใสสองชนิด 

 
iTune U 

 
Explain Everything 

๕. ทดลองและอธิบำยกำรเปลี่ยนแสงเป็นพลังงำนไฟฟ้ำและน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 Circuit Gogo Lite 

 
Explain Everything 

๖. ทดลองและอธิบำยแสงขำวประกอบด้วยแสงสีต่ำง ๆ และน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
iTune U 

 
Explain Everything 
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สำระที่ ๖ กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
มำตรฐำน ว ๖.๑  เข้ำใจกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภำยในโลก ควำมสัมพันธ์ของกระบวนกำร

ต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ ภูมิประเทศ และสัณฐำนของโลก มี
กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

๑. ส ำรวจและอธิบำยกำรเกิดดิน 

 
Explain Everything 

 
iBook 

๒. ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น 

 
iBook 

 
vtube for youtube 

 
สำระที่ ๗ ดำรำศำสตร์และอวกำศ 
มำตรฐำน ว ๗.๑  เข้ำใจวิวัฒนำกำรของระบบสุริยะ กำแล็กซี และเอกภพ กำรปฏิสัมพันธ์ภำยในระบบสุริยะ 

และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนกำรสืบเสำะ หำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์ กำร
สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑. สร้ำงแบบจ ำลองเพ่ืออธิบำยลักษณะของระบบสุริยะ 

 
Solar Walk 

 
Star Walk 
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สำระที่ ๘ ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มำตรฐำน ว ๘.๑  ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรแก้ปัญหำ 

รู้ว่ำปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สำมำรถอธิบำยและ
ตรวจสอบได้ ภำยใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลำนั้น ๆ เข้ำใจว่ำ วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีควำมเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

๑. ตั้งค ำถำมเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่อง หรือสถำนกำรณ์ที่จะศึกษำตำมที่ก ำหนดให้และตำมควำมสนใจ 

 
Explain Everything 

 
Keynote 

๒. วำงแผนกำรสังเกตเสนอวิธีส ำรวจตรวจสอบ หรือศึกษำค้นคว้ำและคำดกำรณ์สิ่งที่จะพบจำกกำรส ำรวจ
ตรวจสอบ 

 
Keynote 

 
vtube for youtube 

๓. เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกต้องเหมำะสมในกำรส ำรวจตรวจสอบ 

 
Explain Everything 

๔. บันทึกข้อมูลในเชิงปริมำณ น ำเสนอผลสรุปผล 

 
Explain Everything 

 Keynote 

๕. สร้ำงค ำถำมใหม่เพ่ือกำรส ำรวจตรวจสอบต่อไป 

 
Explain Everything 

 
Keynote 

๖. แสดงควำมคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

 
Explain Everything 

 
Keynote 

๗. บันทึกและอธิบำยผลกำรส ำรวจตรวจสอบอย่ำงตรงไปตรงมำ 

 
Explain Everything 

 Keynote 

๘. น ำเสนอจัดแสดงผลงำนโดยอธิบำยด้วยวำจำ หรือเขียนอธิบำยกระบวนกำรและผลของงำนให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ 

 
Explain Everything 

 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  192 
 

ควำมสอดคล้องของมำตรฐำนกำรเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่นในโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบ
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ป.4 
 
สำระที่ ๑ ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร 
มำตรฐำน ต ๑.๑ เข้ำใจและตีควำมเรื่องที่ฟังและอ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำง ๆ และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมี

เหตุผล 
๑. ปฏิบัติตำมค ำสั่ง ค ำขอร้องและค ำแนะน ำ (instructions) ง่ำย ๆ ที่ฟังหรืออ่ำน 

 
LearnEnglish Grammar 

๒. อ่ำนออกเสียงค ำ สะกดค ำ อ่ำนกลุ่มค ำประโยคข้อควำมง่ำย ๆ และบทพูดเข้ำจังหวะถูกต้องตำมหลัก    
กำรอ่ำน 

 
LearnEnglish Grammar 

 
Basic 1000 Words Lite 

๓. เลือก/ระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมำยตรงตำมควำมหมำยของประโยคและข้อควำมสั้น ๆ ที่ฟัง
หรืออ่ำน 

 
ABC Music 

 
Focus on plant 

๔. ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยคบทสนทนำและนิทำนง่ำย ๆ 

 
Conversations in Daily Life 1 
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มำตรฐำน ต ๑.๒  มีทักษะกำรสื่อสำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร แสดงควำมรู้สึกและควำม

คิดเห็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๑. พูด/เขียนโต้ตอบในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล 

 
ABC Music 

 
Scribble press 

 
Focus on plant 

๒. ใช้ค ำสั่งค ำขอร้อง และค ำขออนุญำตง่ำย ๆ 

 
ABC Music 

 
Word wizard 

๓. พูด/เขียนแสดงควำมต้องกำรของตนเอง และขอควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ 

 
Conversations in Daily Life 1 

๔. พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัว 

 
Conversations in Daily Life 1 

๕. พูดแสดงควำมรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมแบบที่ฟัง 

 
Focus on plant 

มำตรฐำน ต ๑.๓  น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร ควำมคิดรวบยอด และควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ โดยกำรพูดและ
กำรเขียน 

๑. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 

 
Focus on plant 

 
Conversations in Daily Life 1 

 
Emotions from i can do apps 

๒. พูด/วำดภำพแสดงควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำง ๆ ใกล้ตัวตำมที่ฟังหรืออ่ำน 

 
ABC Music 

 
Emotions from i can do apps 

๓. พูดแสดงควำมคิดเห็นง่ำย ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว 

 
Conversations in Daily Life 1 

 
Emotions from i can do apps 
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สำระที่ ๒ ภำษำและวัฒนธรรม 
มำตรฐำน ต ๒.๑  เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ และน ำไปใช้ได้อย่ำง

เหมำะสมกับกำลเทศะ 
๑. พูดและท ำท่ำประกอบ อย่ำงสุภำพ ตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 

 
Conversations in Daily Life 2 

 
Emotions from i can do apps 

๒. ตอบค ำถำมเกี่ยวกับเทศกำล/วันส ำคัญ/งำนฉลองและชีวิตควำมเป็นอยู่ง่ำย ๆ ของเจ้ำของภำษำ 

 
Conversations in Daily Life 2 

 
Emotions from i can do apps 

๓. เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมที่เหมำะกับวัย 

 
ABC Music 

 Emotions from i can do apps 

มำตรฐำน ต ๒.๒  เข้ำใจควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ      
กับภำษำและวัฒนธรรมไทย และน ำมำใช้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

๑. บอกควำมแตกต่ำงของของเสียงตัวอักษร ค ำกลุ่มค ำ ประโยคและข้อควำมของภำษำต่ำงประเทศและ
ภำษำไทย 

 
ABC Music 

๒. บอกควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทศกำลและงำนฉลอง ตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของ
ไทย 

 
Conversations in Daily Life 2 
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สำระที่ ๓ ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน 
มำตรฐำน ต ๓.๑  ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรเชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐำนใน

กำรพัฒนำ แสวงหำควำมรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
๑. ค้นคว้ำรวบรวมค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นและน ำเสนอด้วยกำรพูด/กำรเขียน 

 
Letris 2: Word puzzle game 

 
LearnEnglish Grammar 

 
สำระที่ ๔ ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มำตรฐำน ต ๔.๑  ใช้ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้งในสถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม 
๑. ฟังและพูด/อ่ำน ในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถำนศึกษำ 

 
LearnEnglish Grammar 

 
Conversations in Daily Life 2 

มำตรฐำน ต ๔.๒  ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐำนในกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพ            
และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

๑. ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ 

 
Wolfram Alpha 

 
WikiLinks 

 
Word wizard 

 
Dropbox 
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ควำมสอดคล้องของมำตรฐำนกำรเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่นในโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบ
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ม.1 
 
สำระที่ ๑ จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร 
มำตรฐำน ค ๑.๑  เข้ำใจถึงควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวนและกำรใช้จ ำนวนในชีวิตจริง 
๑. ระบุหรือยกตัวอย่ำง และเปรียบเทียบจ ำนวนเต็มบวกจ ำนวนเต็มลบศูนย์ เศษส่วนและทศนิยม 

 
Pizza fractions 

๒. เข้ำใจเกี่ยวกับเลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็มและเขียนแสดงจ ำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์
วิทยำศำสตร์ (scientific notation) 

 
Pizza fractions 

มำตรฐำน ค ๑.๒  เข้ำใจถึงผลที่เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกำรของจ ำนวนและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
ต่ำง ๆ และใช้กำรด ำเนินกำรในกำรแก้ปัญหำ 

๑. บวก ลบ คูณ หำรจ ำนวนเต็มและน ำไปใช้แก้ปัญหำ ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบอธิบำยผลที่
เกิดข้ึนจำกกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร และบอกควำมสัมพันธ์ของกำรบวกกับกำรลบกำรคูณกับ 
กำรหำร 

 
MathTappers: Multiples 

๒. บวก ลบ คูณ หำรเศษส่วนและทศนิยม และน ำไปใช้แก้ปัญหำตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ 
อธิบำยผลที่เกิดขึ้นจำกกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร และบอกควำมสัมพันธ์ของกำรบวกกับกำรลบ 
กำรคูณกบักำรหำรของเศษส่วน และทศนิยม 

 
Pizza fractions 

๓. อธิบำยผลที่เกิดขึ้นจำกกำรยกก ำลังของจ ำนวนเต็มเศษส่วนและทศนิยม 

 
Pizza fractions 

๔. คูณและหำรเลขยกก ำลังที่มีฐำนเดียวกันและเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม 

 
Pizza fractions 
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สำระที่ ๑ จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร 
มำตรฐำน ค ๑.๓  ใช้กำรประมำณค่ำในกำรค ำนวณและแก้ปัญหำ 
๑. ใช้กำรประมำณค่ำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงใช้ในกำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของ

ค ำตอบที่ได้จำกกำรค ำนวณ 

 
Pizza fractions 

มำตรฐำน ค ๑.๔  เข้ำใจระบบจ ำนวนและน ำสมบัติเกี่ยวกับจ ำนวนไปใช้ 
๑. น ำควำมรู้และสมบัติเกี่ยวกับจ ำนวนเต็มไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 

 
Pizza fractions 

 
สำระที่ ๓ เรขำคณิต 
มำตรฐำน ค ๓.๑  อธิบำยและวิเครำะห์รูปเรขำคณิตสองมิติและสำมมิติ 
๑. สร้ำงและบอกขั้นตอนกำรสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเรขำคณิต 

 
Geometry Pad 

๒. สร้ำงรูปเรขำคณิตสองมิติโดยใช้กำรสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเรขำคณิตและบอกข้ันตอนกำรสร้ำงโดยไม่เน้นกำร
พิสูจน์ 

 
Geometry Pad 

๓. สืบเสำะสังเกต และคำดกำรณ์เก่ียวกับสมบัติทำงเรขำคณิต 

 
Geometry Pad 

๔. อธิบำยลักษณะของรูปเรขำคณิตสำมมิติจำกภำพที่ก ำหนดให้ 

 
Geometry Pad 

๕. ระบุภำพสองมิติที่ได้จำกกำรมองด้ำนหน้ำ (front view) ด้ำนข้ำง (side view) หรือด้ำนบน (top view) 
ของรูปเรขำคณิตสำมมิติที่ก ำหนดให้ 

 
Geometry Pad 

๖. วำดหรือประดิษฐ์รูปเรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบขึ้นจำกลูกบำศก์เมื่อก ำหนดภำพสองมิติที่ได้จำกกำรมอง
ด้ำนหน้ำด้ำนข้ำงและด้ำนบนให้ 

 
Geometry Pad 

 
 
 
 
 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  198 
 

 
 
สำระที่ ๔ พีชคณิต 
มำตรฐำน ค ๔.๑  เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูป (pattern) ควำมสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
๑ . วิเครำะห์และอธิบำยควำมสัมพันธ์ของแบบรูปที่ก ำหนดให้ 

 
isosceles: geometry sketchpad 

มำตรฐำน ค ๔.๒  ใช้นิพจน์ สมกำร อสมกำร กรำฟ และตัวแบบเชิงคณิตศำสตร์ (mathematical model) 
อ่ืน ๆ แทนสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ตลอดจนแปลควำมหมำยและน ำไปใช้แก้ปัญหำ 

๑. แก้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่ำงง่ำย 

 
isosceles: geometry sketchpad 

๒. เขียนสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียวจำกสถำนกำรณ์หรือปัญหำอย่ำงง่ำย 

 
isosceles: geometry sketchpad 

๓. แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่ำงง่ำยพร้อมทั้งตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของ
ค ำตอบ 

 
isosceles: geometry sketchpad 

๔. เขียนกรำฟบนระนำบในระบบพิกัดฉำกแสดงควำมเกี่ยวข้องของปริมำณสองชุดที่ก ำหนดให้ 

 
isosceles: geometry sketchpad 

๕. อ่ำนและแปลควำมหมำยของกรำฟบนระนำบในระบบพิกัดฉำกที่ก ำหนดให้ 

 
isosceles: geometry sketchpad 

 
สำระที่ ๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น 
มำตรฐำน ค ๕.๒  ใช้วิธีกำรทำงสถิติและควำมรู้เกี่ยวกับควำมน่ำจะเป็นในกำรคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผล 
๑. อธิบำยได้ว่ำเหตุกำรณ์ที่ก ำหนดให้เหตุกำรณ์ใดจะมีโอกำสเกิดขึ้นได้มำกกว่ำกัน 

 
SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability 
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สำระที่ ๖ ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ 
มำตรฐำน ค ๖.๑  มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร กำรสื่อควำมหมำยทำง

คณิตศำสตร์ และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ ต่ำง ๆ ทำงคณิตศำสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืน ๆ และมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

๑. ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยแก้ปัญหำ 

 
GCSE Maths: Geometry Revision Lite 

 
SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability 

๒. ใช้ควำมรู้ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้
อย่ำงเหมำะสม 

 
GCSE Maths: Geometry Revision Lite 

 
SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability 

๓. ให้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่ำงเหมำะสม 

 
GCSE Maths: Geometry Revision Lite 

 
SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability 

๔. ใช้ภำษำและสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ในกำรสื่อสำรกำรสื่อควำมหมำย และกำรน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้อง
และชัดเจน 

 
GCSE Maths: Geometry Revision Lite 

 
SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability 

๕. เชื่อมโยงควำมรู้ต่ำง ๆ ในคณิตศำสตร์และน ำควำมรู้หลักกำรกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ไปเชื่อมโยงกับ
ศำสตร์อื่น ๆ 

 
GCSE Maths: Geometry Revision Lite 

 
SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability 

 
WolframAlpha 

๖. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

 
GCSE Maths: Geometry Revision Lite 

 
SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability 
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ควำมสอดคล้องของมำตรฐำนกำรเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่นในโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบ
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ม.1 
 
สำระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนกำรด ำรงชีวิต 
มำตรฐำน ว ๑.๑  เข้ำใจหน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำง และหน้ำที่ของระบบต่ำง ๆ 

ของสิ่งมีชีวิตที่ท ำงำนสัมพันธ์กัน มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำ
ควำมรู้ไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

๑. สังเกตและอธิบำยรูปร่ำงลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลำยเซลล์ 

 

Focus on Plant 

๒. สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบส ำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

 

Focus on Plant 

๓. ทดลองและอธิบำยหน้ำที่ของส่วนประกอบที่ส ำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

 

Focus on Plant 

๔. ทดลองและอธิบำยกระบวนกำรสำรผ่ำนเซลล์โดยกำรแพร่และออสโมซิส 

 

Explain Everything 

๕. ทดลองหำปัจจัยบำงประกำรที่จ ำเป็นต่อกำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืช และอธิบำยว่ำแสง คลอโรฟิลล์ แก๊ส
คำร์บอนไดออกไซด์ น้ ำ เป็นปัจจัยที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรสังเครำะห์ด้วยแสง 

 

Focus on Plant 

๖. ทดลองและอธิบำยผลที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืช 

 

Focus on Plant 

๗. อธิบำยควำมส ำคัญของกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 

Focus on Plant 

 

Explain Everything 

๘. ทดลองและอธิบำยกลุ่มเซลล์ที่เก่ียวข้องกับกำรล ำเลียงน้ ำของพืช 

 

Focus on Plant 

๙. สังเกตและอธิบำยโครงสร้ำงที่เก่ียวกับระบบล ำเลียงน้ ำและอำหำรของพืช 

 

Focus on Plant 
 

 

 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  201 
 

 

๑๐. ทดลองและอธิบำยโครงสร้ำงของดอกที่เก่ียวข้องกับกำรสืบพันธุ์ของพืช 

 

Focus on plant 

 

Keynote 

๑๑. อธิบำยกระบวนกำรสืบพันธุ์แบบอำศัยเพศของพืชดอกและกำรสืบพันธุ์แบบไม่อำศัยเพศของพืชโดยใช้
ส่วนต่ำง ๆ ของพืชเพ่ือช่วยในกำรขยำยพันธุ์ 

 

Focus on Plant 

 

Keynote 

๑๒. ทดลองและอธิบำยกำรตอบสนองของพืช ต่อแสง น้ ำ และกำรสัมผัส 

 

Focus on Plant 

 

Keynote 

๑๓. อธิบำยหลักกำรและผลของกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรขยำยพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์เพ่ิมผลผลิตของพืชและ
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

Focus on Plant 

 

Keynote 

 
สำระที่ ๓ สำรและสมบัติของสำร 
มำตรฐำน ว ๓.๑  เข้ำใจสมบัติของสำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติของสำรกับโครงสร้ำงและแรงยึดเหนี่ยว

ระหว่ำงอนุภำค มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้   
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑. ทดลองและจ ำแนกสำรเป็นกลุ่ม โดยใช้เนื้อสำรหรือขนำดอนุภำคเป็นเกณฑ์และอธิบำยสมบัติของสำรใน 
แต่ละกลุ่ม 

 
Touch Physics Lite 

 

iTune U 

 

iBooks 

๒. อธิบำยสมบัติและกำรเปลี่ยนสถำนะของสำร โดยใช้แบบจ ำลองกำรจัดเรียงอนุภำคของสำร 

 
Touch Physics Lite 

 

iTune U 

 

iBooks 
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๓. ทดลองและอธิบำยสมบัติควำมเป็นกรดเบสของสำรละลำย 

 
Touch Physics Lite 

 

iTune U 

 

iBooks 

๔. ตรวจสอบค่ำ pH ของสำรละลำยและน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
Touch Physics Lite 

 

iTune U 

 

iBooks 
 

สำระที่ ๓ สำรและสมบัติของสำร 
มำตรฐำน ว ๓.๒  เข้ำใจหลักกำรและธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของสำร กำรเกิดสำรละลำย กำร

เกิดปฏิกิริยำ มีกระบวนกำรสืบเสำะ หำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ และ
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑. ทดลองและอธิบำยวิธีเตรียมสำรละลำยที่มีควำมเข้มข้นเป็นร้อยละ และอภิปรำยกำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับ
สำรละลำยไปใช้ประโยชน์ 

 

A Life Cycle App 

๒. ทดลองและอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติมวลและพลังงำนของสำรเมื่อสำรเปลี่ยนสถำนะและเกิดกำร
ละลำย 

 

A Life Cycle App 

 

Explain Everything 

๓. ทดลองและอธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนสถำนะ และกำรละลำยของสำร 

 

A Life Cycle App 

 

Explain Everything 
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สำระที่ ๔ แรงและกำรเคลื่อนที่ 
มำตรฐำน ว ๔.๑  เข้ำใจธรรมชำติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้ำ แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนกำรสืบ

เสำะหำควำมรู้ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงถูกต้องและมีคุณธรรม 
๑. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยปริมำณสเกลำร์ ปริมำณเวกเตอร์ 

 
Touch Physics Lite 

๒. ทดลองและอธิบำยระยะทำงกำรกระจัดอัตรำเร็วและควำมเร็วในกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ 

 

Explain Everything 

 
Touch Physics Lite 

 
สำระที่ ๕ พลังงำน 
มำตรฐำน ว ๕.๑  เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพลังงำนกับกำรด ำรงชีวิต กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน ปฏิสัมพันธ์

ระหว่ำงสำรและพลังงำน ผลของกำรใช้พลังงำนต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีกระบวน กำร
สืบเสำะหำควำมรู้ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑. ทดลองและอธิบำยอุณหภูมิและกำรวัดอุณหภูมิ 

 
Touch Physics Lite 

๒. สังเกต และอธิบำยกำรถ่ำยโอนควำมร้อนและน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

Explain Everything 

๓. อธิบำยกำรดูดกลืน กำรคำยควำมร้อน โดยกำรแผ่รังสี และน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

Explain Everything 

๔. อธิบำยสมดุลควำมร้อนและผลของควำมร้อนต่อกำขยำยตัวของสำร และน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

 

Explain Everything 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  204 
 

 
สำระที่ ๖ กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
มำตรฐำน ว ๖.๑  เข้ำใจกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภำยในโลก ควำมสัมพันธ์ของกระบวนกำร

ต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ ภูมิประเทศ และสัณฐำนของโลก มีกระบวน 
กำร สืบเสำะหำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑. สืบค้นและอธิบำยองค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศท่ีปกคลุมผิวโลก 

 
Solar Walk 

๒. ทดลองและอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอุณหภูมิควำมชื้นและควำมกดอำกำศท่ีมีผลต่อปรำกฏกำรณ์    
ทำงลมฟ้ำอำกำศ 

 
Solar Walk 

๓. สังเกตวิเครำะห์และ อภิปรำยกำรเกิดปรำกฏกำรณ์ทำงลมฟ้ำอำกำศท่ีมีผลต่อมนุษย์ 

 
Solar Walk 

๔. สืบค้นวิเครำะห์และแปลควำมหมำยข้อมูลจำกกำรพยำกรณ์อำกำศ 

 
Solar Walk 

๕. สืบค้นวิเครำะห์ และอธิบำยผลของลมฟ้ำอำกำศต่อกำรด ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

 
Solar Walk 

 

Explain Everything 

๖. สืบค้นวิเครำะห์ และอธิบำยปัจจัยทำงธรรมชำติและกำรกระท ำของมนุษย์ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด 

 
Solar Walk 

 

iTune U 

 

vtube for youtube 

๗. สืบค้นวิเครำะห์และอธิบำยผลของภำวะโลกร้อนรูโหว่โอโซนและฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 
Solar Walk 

 

Safari 

 

vtube for youtube 
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สำระที่ ๘ ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มำตรฐำน ว ๘.๑  ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรแก้ปัญหำ 

รู้ว่ำปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สำมำรถอธิบำยและ
ตรวจสอบได้ ภำยใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลำนั้น ๆ เข้ำใจว่ำ วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีควำมเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

๑. ตั้งค ำถำมที่ก ำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส ำคัญในกำรส ำรวจตรวจสอบหรือศึกษำค้นคว้ำเรื่องท่ีสนใจได้
อย่ำงครอบคลุ่มและเชื่อถือได้ 

 

iTune U 

 

Pages 

 

Safari 

๒. สร้ำงสมมติฐำนที่สำมำรถตรวจสอบได้และวำงแผนกำรส ำรวจตรวจสอบหลำย ๆ วิธี 

 

Pages 

 

Explain Everything 

 

Safari 

๓. เลือกเทคนิควิธีกำรส ำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช้วัสดุ
และเครื่องมือที่เหมำะสม 

 

Explain Everything 

๔. รวบรวมข้อมูลจัดกระท ำข้อมูลเชิงปริมำณและคุณภำพ 

 

Explain Everything 

 

Pages 

๕. วิเครำะห์และประเมินควำมสอดคล้องของประจักษ์พยำนกับข้อสรุปทั้งท่ีสนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐำน
และควำมผิดปกติของข้อมูลจำกกำรส ำรวจตรวจสอบ 

 

Explain Everything 

๖. สร้ำงแบบจ ำลองหรือรูปแบบที่อธิบำยผลหรือแสดงผลของกำรส ำรวจตรวจสอบ 

 

Explain Everything 
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สำระที่ ๘ ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มำตรฐำน ว ๘.๑  ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรแก้ปัญหำ 

รู้ว่ำปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สำมำรถอธิบำยและ
ตรวจสอบได้ ภำยใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลำนั้น ๆ เข้ำใจว่ำ วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีควำมเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

๗. สร้ำงค ำถำมที่น ำไปสู่กำรส ำรวจตรวจสอบในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องและน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในสถำนกำรณ์ใหม่หรือ
อธิบำยเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนกำรและผลของโครงงำนหรือชิ้นงำนให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ 

 

Explain Everything 

 

iMovie 

 

Pages 

๘. บันทึกและอธิบำยผลกำรสังเกตกำรส ำรวจตรวจสอบค้นคว้ำเพิ่มเติมจำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่
เชื่อถือได้ และยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยำนใหม่เพ่ิมข้ึนหรือ
โต้แย้งจำกเดิม 

 

Explain Everything 

 

iMovie 

 

Pages 

๙. จัดแสดงผลงำน เขียนรำยงำน และ/หรืออธิบำยเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนกำรและผลของโครงงำนหรือ
ชิ้นงำนให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ 

 

Explain Everything 

 

iMovie 

 

Pages 
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ควำมสอดคล้องของมำตรฐำนกำรเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่นในโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบ
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ม.1 
 
สำระที่ ๑ ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร 
มำตรฐำน ต ๑.๑ เข้ำใจและตีควำมเรื่องที่ฟังและอ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำง ๆ และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมี

เหตุผล 
๑. ปฏิบัติตำมค ำสั่ง ค ำขอร้องค ำแนะน ำ และค ำชี้แจงง่ำย ๆ ที่ฟังและอ่ำน 

 
Conversation English 

 
Conversations in Daily Life 1 

๒. อ่ำนออกเสียงข้อควำมนิทำน และบทร้อยกรอง (poem) สั้น ๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน 

 
LearnEnglish Grammar 

 
Conversations in Daily Life 1 

๓. เลือก/ระบุประโยคและข้อควำม ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง (nontext information) ที่อ่ำน 

 
Conversation English 

 Learn English with SpeakingPal 

๔. ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจควำมส ำคัญ (main idea) และตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนบทสนทนำนิทำน 
และเรื่องสั้น 

 
Conversation English 

 
Focus on plant 
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มำตรฐำน ต ๑.๒  มีทักษะกำรสื่อสำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร แสดงควำมรู้สึกและควำม
คิดเห็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๑. สนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองกิจกรรม และสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวัน 

 
Conversation English 

 
Focus on plant 

๒. ใช้ค ำขอร้องให้ค ำแนะน ำและค ำชี้แจงตำมสถำนกำรณ์ 

 
Focus on plant 

๓. พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำรขอควำมช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 

 
English conversation for everyday usage 

 
Conversations in Daily Life 2 

๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่ำน อย่ำงเหมำะสม 

 
English conversation for everyday usage 

 
Conversations in Daily Life 2 

๕. พูดและเขียนแสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัวกิจกรรมต่ำง ๆ พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่ำงเหมำะสม 

 
Conversations in Daily Life 2 

 
Longdo dict hd 
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มำตรฐำน ต ๑.๓  น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร ควำมคิดรวบยอด และควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ โดยกำรพูดและ
กำรเขียน 

๑. พูดและเขียนบรรยำยเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ ำวันประสบกำรณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

 
English conversation for everyday usage 

 
Word wizard 

๒. พูด/เขียนสรุปใจควำมส ำคัญ/แก่นสำระ (theme) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง/เหตุกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจ
ของสังคม 

 
Focus on plant 

 
Word wizard 

๓. พูด/เขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัวพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

 
Conversation English 

 
Focus on plant 

 
Word wizard 

 
สำระที่ ๒ ภำษำและวัฒนธรรม 
มำตรฐำน ต ๒.๑  เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ และน ำไปใช้ได้อย่ำง

เหมำะสมกับกำลเทศะ 
๑.ใช้ภำษำน้ ำเสียง และกิริยำท่ำทำงสุภำพ เหมำะสมตำมมำรยำทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 

 
Conversations in Daily Life 1 

 Learn English with SpeakingPal 

๒. บรรยำยเกี่ยวกับเทศกำลวันส ำคัญ ชีวิตควำมเป็นอยู่และประเพณีของเจ้ำของภำษำ 

 
Conversation English 

 
Conversations in Daily Life 1 

๓. เข้ำร่วม/จัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ 

 
Conversation English 

 Learn English with SpeakingPal 
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มำตรฐำน ต ๒.๒  เข้ำใจควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับ
ภำษำและวัฒนธรรมไทย และน ำมำใช้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

๑. บอกควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำง ๆ กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอน 
และกำรล ำดับค ำตำมโครงสร้ำงประโยค ของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย 

 
Conversation English 

 
English conversation for everyday usage 

๒. เปรียบเทียบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทศกำลงำนฉลองวันส ำคัญ และชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
เจ้ำของภำษำกับของไทย 

 
Conversation English 

 
English conversation for everyday usage 

 
สำระที่ ๓ ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน 
มำตรฐำน ต ๓.๑  ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรเชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐำนใน

กำรพัฒนำ แสวงหำควำมรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
๑. ค้นคว้ำรวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนจำกแหล่งเรียนรู้และ

น ำเสนอด้วยกำรพูด/กำรเขียน 

 
LearnEnglish Grammar 

 
Focus on plant 

 
Podcasts 
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สำระที่ ๔ ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มำตรฐำน ต ๔.๑  ใช้ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้งในสถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม 
๑. ใช้ภำษำสื่อสำร ในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถำนศึกษำ 

 
LearnEnglish Grammar 

 
Letris 2: Word puzzle game 

 
Conversations in Daily Life 1 

 Learn English with SpeakingPal 

มำตรฐำน ต ๔.๒  ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐำนในกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพ และกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

๑. ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำ ควำมรู้/ข้อมูลต่ำง ๆ จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ         
ในกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพ 

 
LearnEnglish Grammar 

 
Letris 2: word puzzle game 

 
Conversations in Daily Life 1 

 Learn English with SpeakingPal 
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แบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลความพร้อมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส าหรับครูผู้สอน 
 

แบบสอบถำมเพื่อส ำรวจข้อมูลด้ำนควำมพร้อมและทัศนคติของครูผู้สอนส ำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่อง  
กำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 
 
ครูผูส้อน คือครูผูส้อน ท่ีใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตกับสื่อกำรเรียนรู้ ในกำรประยุกต์และบูรณำกำร   

กำรเรยีนกำรสอน 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมนิ 

ช่ือโรงเรียน  
ช่ือครูผู้สอน  โทรศัพท ์  

โทรศัพท์มือถือ  
Email  

เพศ       ชำย                      หญิง 
อำย ุ      ต่ ำกว่ำ 30 ปี            30 - 39 ปี               40 - 49 ปี              50 ปีขึ้นไป 
ต ำแหน่ง      ผู้บริหำร                 ครูอัตรำจ้ำง             พนักงำนรำชกำร       เจ้ำหน้ำท่ี (ไม่ใช่งำนสอน)                                 

     ครู คศ. 1                ครู คศ. 2                ครู คศ. 3                ครู คศ. 4 
ระดับช่วงช้ันท่ีสอน                  ป.4                       ม.1              
สำระกำรเรียนรู้ทีส่อน      คณิตศำสตร์             วิทยำศำสตร์            ภำษำต่ำงประเทศ    

ด้านความพร้อมและทัศนคตขิองครูผู้สอน 
ข้อค ำถำม (5 คือมำกท่ีสดุ 1 คือน้อยท่ีสุด) 

1. ท่ำนได้ใช้ไอทีในกำรสอนมำกน้อยเพียงใด  5      4      3      2      1 
2. ท่ำนมีทักษะในกำรใช้งำน iPad มำกน้อยเพียงใด  5      4      3      2      1 
3. ท่ำนสำมำรถใช้งำนแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นที่มำกับ

ระบบปฏิบตัิกำรใน iPad มำกน้อยเพียงใด 
 5      4      3      2      1 

4. ท่ำนเข้ำใจถึงโครงสรำ้งลักษณะโดยรวมของกำรเรียนกำรสอนที่
ใช้เทคโนโลยี iPad มำกน้อยแค่ไหน 

 5      4      3      2      1 

5. กำรใช้ iPad ในกำรสอน ไม่ถือว่ำเป็นกำรเพิ่มภำระงำนมำกขึ้น  5      4      3      2      1 
6. ท่ำนมีควำมสนใจในกำรสร้ำงเนื้อหำกำรสอนด้วยแอพพลิเคช่ัน

ส ำเรจ็รูปบน iPad มำกน้อยแค่ไหน 
 5      4      3      2      1 

7. ท่ำนมีควำมต้องกำรแอพพลเิคชั่นสื่อกำรสอนและน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรสอนมำกน้อยแค่ไหน 

 5      4      3      2      1 

8. ครูควรเพิม่บทบำทในกำรออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
กำรเรยีนรู้ให้กับนักเรียนเรียนมำกน้อยเพียงใด 

 5      4      3      2      1 

9. วิธีกำรสอนแบบกำรเรียนรู้จำกควำมท้ำทำย โดยให้นักเรียนหำ
แนวทำงที่ท้ำทำยในกำรเรียนรู้ โดยใช้เว็บเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือจะท ำให้นักเรียนเกดิควำมสนใจในกำรเรียนเพิม่ขึ้น 

 5      4      3      2      1 

10. สื่อกำรเรียนรูม้ำตรฐำนที่เป็นภำษำอังกฤษ ในลักษณะ
ภำพเสมือนจริง จะสร้ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดีขึ้นส ำหรบั
เด็กได ้

 5      4      3      2      1 

 
 
 

http://www.google.co.th/search?hl=en&biw=1920&bih=845&spell=1&q=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD&sa=X&ei=fSyLUKi_O4_rrQed2ICgCQ&ved=0CBsQvwUoAA
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หมำยเหตุและบันทึกเสริมอื่นๆ 
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แบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลความพร้อมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส าหรับผู้ดูแลระบบ 

แบบสอบถำมเพื่อส ำรวจข้อมูลควำมพรอ้มด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
 

ผู้ดูแลระบบ คือเจ้ำหน้ำที่ผูดู้แลระบบห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ใช้ในกำรประยุกต์และบรูณำกำรกำรเรยีน
กำรสอนผำ่นทำงระบบเครือข่ำยแบบไรส้ำย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมนิ 
ช่ือโรงเรียน  
ที่อยู่  
เว็บไซต ์  
ช่ือผู้ดูแลระบบ  โทรศัพท ์  

โทรศัพท์มือถือ  
Email  

เพศ       ชำย                      หญิง 
อำย ุ      ต่ ำกว่ำ 30 ปี            30 - 39 ปี               40 - 49 ปี              50 ปีขึ้นไป 
ต ำแหน่ง      ผู้บริหำร                 ครูอัตรำจ้ำง             พนักงำนรำชกำร       เจ้ำหน้ำท่ี (ไม่ใช่งำนสอน)                                 

     ครู คศ. 1                ครู คศ. 2                ครู คศ. 3                ครู คศ. 4 
ความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.   อำคำรที่ตั้งของห้องที่จะใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
ช่ืออำคำร..........................................................................ช้ัน.........................................ห้อง............................................... 
............................................................................................................................................................................................. 

2. ขนำดของห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
กว้ำง x ยำว x สูง........................................................................................................................เมตร (ขอให้วัดขนำดจริง) 
พื้นห้อง (เช่น พื้นยกส ำเร็จรูป กระเบื้องยำง กระเบื้อง หินขัด ไม้ เป็นต้น).......................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 
เพดำนห้อง.......................................................................ผนังห้อง....................................................................................... 

 พร้อมใช้งำน        ปรับปรุงเพิ่มเติม คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในวันที่................./................../..................................... 
 อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
3.   ระบบไฟฟ้ำของห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำมำรถรองรับกำรใช้งำนไฟฟ้ำได้................................................แอมแปร ์

 ไม่มี                  ไม่มี แต่สำมำรถปรับปรุงให้แล้วเสร็จภำยในวันท่ี................./................../..................................... 
 อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
4.   เครื่องปรับอำกำศของห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

 มี   จ ำนวนเครื่อง......................................................ขนำด.......................................................BTU               ไม่มี  
 อื่น ๆ (ระบุ เช่น พัดลม)............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
5.   โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพร้อมเก้ำอี้นั่งของห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

ส ำหรับนักเรียน จ ำนวน.................................................. ชุด  ส ำหรบัครู .......................................................................ชุด 
 ไม่มี                  ไม่มี แต่สำมำรถปรับปรุงให้แล้วเสร็จภำยในวันท่ี................./................../..................................... 
 อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................................................................. 

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

. 

http://www.google.co.th/search?hl=en&biw=1920&bih=845&spell=1&q=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD&sa=X&ei=fSyLUKi_O4_rrQed2ICgCQ&ved=0CBsQvwUoAA


รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
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6.   วงจรสื่อสำรที่เช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต (กรุณำตอบทุกวงจรที่เช่ือมต่อ) 
           UniNet  Fiber optic Link ควำมเร็ว........................Mbps 
           TOT  Leased Line  ควำมเร็ว........................Mbps 
           CAT  Leased Line  ควำมเร็ว........................Mbps 
           TRUE  Leased Line ควำมเร็ว........................Mbps 

 TOT  ADSL  ควำมเร็ว........................Mbps 
 CAT  ADSL  ควำมเร็ว........................Mbps 
 TRUE  ADSL  ควำมเร็ว........................Mbps 
 อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
7.   อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ทีอ่อกต่ำงประเทศ (กรณุำตอบทุกเกตเวย์ทีเ่ชื่อมต่อ) 
           UniNet/NedNet  ขนำดช่องสัญญำณ........................Mbps 
           MOEnet   ขนำดช่องสัญญำณ........................Mbps 
           TOT    ขนำดช่องสัญญำณ........................Mbps 
           CAT    ขนำดช่องสัญญำณ........................Mbps 

 TRUE   ขนำดช่องสัญญำณ........................Mbps 
 อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
8.   ห้องเรียน ICT (กรุณำตอบทุกเกตเวย์ที่เช่ือมต่อ) 
           ห้อง PC (Microsoft Windows)  จ ำนวน.......................ห้อง ๆ ละประมำณ.........................เครื่อง 
           ห้อง Apple Mac (Mac OS X)  จ ำนวน.......................ห้อง ๆ ละประมำณ.........................เครื่อง 
           ห้อง Tablet (Android)   จ ำนวน.......................ห้อง ๆ ละประมำณ.........................เครื่อง 
           ห้อง iPad (Apple iOS)   จ ำนวน.......................ห้อง ๆ ละประมำณ.........................เครื่อง 

 อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

9.   ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับบริกำรอินเทอร์เนต็ทีม่ีในโรงเรียน 
           DNS Server     ระบบปฏิบัติกำร Windows       Unix       อื่น ๆ (ระบุ)....................................................... 
           Proxy Server   ระบบปฏิบัติกำร Windows       Unix       อื่น ๆ (ระบุ)....................................................... 
           Web Server    ระบบปฏิบัติกำร Windows       Unix       อื่น ๆ (ระบุ)....................................................... 
           Mail Server     ระบบปฏิบัติกำร Windows       Unix       อื่น ๆ (ระบุ)....................................................... 
           FTP Server      ระบบปฏิบัติกำร Windows       Unix       อื่น ๆ (ระบุ)........................................................ 
10.  อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยที่ใช้ในโรงเรียน 
           Router    ยี่ห้อ/รุ่น ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
           Fire Wall    ยี่ห้อ/รุ่น ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
           Log Server   ยี่ห้อ/รุ่น ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
           Core Switch   ยี่ห้อ/รุ่น ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
           Distribution Switch  ยี่ห้อ/รุ่น ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
           Layer 2 Switch   ยี่ห้อ/รุ่น ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
           Switch HUB   ยี่ห้อ/รุ่น ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
 

           กรุณำ Upload ภำพห้องที่จะใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ 
           กรุณำ Upload ภำพแผงควบคุมไฟฟ้ำของห้องที่จะใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 

http://www.ku.ac.th/CompServ/helpdesk/htm_ftp/
http://www.ku.ac.th/CompServ/helpdesk/htm_ftp/
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ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ ท่ีนี้ ... 
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 แบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลความพร้อมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 

แบบสอบถำมเพื่อส ำรวจข้อมูลด้ำนอุดมกำรณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรส ำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่อง  
กำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 
 

ผู้บริหำรโรงเรียน คือผู้บริหำรระดับสูงสุดของโรงเรียน ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย  ซึ่งให้    
กำรสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกำรประยุกต์และบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนด้วยห้องเรียน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมนิ 
ช่ือโรงเรียน  
ช่ือผู้อ ำนวยกำร  โทรศัพท ์  

โทรศัพท์มือถือ  
Email  

ช่ือครูผู้ประสำนงำน  โทรศัพท ์  
โทรศัพท์มือถือ  
Email  

เพศ       ชำย                      หญิง 
อำย ุ      ต่ ำกว่ำ 30 ปี            30 - 39 ปี               40 - 49 ปี              50 ปีขึ้นไป 
ต ำแหน่ง      ผู้บริหำร                 ครูอัตรำจ้ำง             พนักงำนรำชกำร       เจ้ำหน้ำท่ี (ไม่ใช่งำนสอน)                                 

     ครู คศ. 1                ครู คศ. 2                ครู คศ. 3                ครู คศ. 4 
ด้านอุดมการณ์และวิสัยทัศนข์องผู้บริหารโรงเรียนสูงสุด 

ข้อค ำถำม (5 คือมำกท่ีสดุ 1 คือน้อยท่ีสุด) 
1. กำรมีส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนกำรเรียนกำรสอนจะช่วยให้

นักเรียนเข้ำใจและจดจ ำควำมรูไ้ดด้ีขึ้น 
 5      4      3      2      1 

2. เทคโนโลยีและสื่อกำรสอนสมัยใหม่จะช่วยให้ห้องเรียนสนุกและ
สร้ำงผลสมัฤทธ์ิที่ดีขึ้นส ำหรับเด็กได้ 

 5      4      3      2      1 

3. กำรเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้ครูและนักเรียนได้สมัผสัอุปกรณ์ไอที
จะเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน 

 5      4      3      2      1 

4. กำรบูรณำกำรแท็บเล็ตร่วมกับสื่อกำรเรยีนรู้ดจิิตอลเพื่อเป็น
ห้องเรียนยุคใหมจ่ะท ำให้เด็กเรียนรู้ง่ำยขึ้น 

 5      4      3      2      1 

5. ท่ำนสนับสนุนให้ครูผูส้อนในทุกสำระวิชำ ใช้ไอทีในห้องเรียนมำก
น้อยแค่ไหน 

 5      4      3      2      1 

6. ท่ำนสร้ำงแรงบันดำลใจให้ครูในกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน
ด้วยเทคโนโลยมีำกน้อยเพียงใด 

 5      4      3      2      1 

7. ครูควรเพิม่บทบำทในกำรออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวกกำร
เรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียน มำกน้อยเพียงใด 

 5      4      3      2      1 

8. วิธีกำรสอนแบบกำรเรียนรู้จำกควำมท้ำทำย โดยให้นักเรียนหำ
แนวทำงที่ท้ำทำยในกำรเรียนรู้ โดยใช้เว็บเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
จะท ำให้นักเรียนเกิดควำมสนใจในกำรเรยีนเพิ่มขึ้น 

 5      4      3      2      1 

9. ท่ำนต้องกำรผลักดันให้โรงเรียนของท่ำน เป็นโรงเรียนผู้น ำด้ำน
นวัตกรรมและกระบวนกำรเรยีนกำรสอนยุคใหม่ 

 5      4      3      2      1 

10. หำกมีช่องทำงประชำสัมพันธ์ช่ือเสยีงโรงเรียนและผลงำนทำง
วิชำกำรของครูและโรงเรยีน ท่ำนพร้อมสนับสนุนมำกน้อยเพยีงใด 

 5      4      3      2      1 

http://www.google.co.th/search?hl=en&biw=1920&bih=845&spell=1&q=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD&sa=X&ei=fSyLUKi_O4_rrQed2ICgCQ&ved=0CBsQvwUoAA
http://www.google.co.th/search?hl=en&biw=1920&bih=845&spell=1&q=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD&sa=X&ei=fSyLUKi_O4_rrQed2ICgCQ&ved=0CBsQvwUoAA
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ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ ที่น้ี ... 



รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
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แบบสอบถามต้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 

แบบสอบถำมเพื่อส ำรวจข้อมูลด้ำนควำมต้องกำรและทัศนคติของผู้ทรงคุณวุฒิ  ในกำรคัดเลือกแอพพลิเคช่ันที่จะใช้ 
ส ำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต      
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ คือผู้เช่ียวชำญที่ท ำหน้ำที่คัดเลือกแอพพลิเคช่ันที่เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอนและสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำงที่เป็นมำตรฐำน ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๔ และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑  ใน ๓      
กลุ่มสำระวิชำคือ อังกฤษ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมนิ 
ช่ือโรงเรียน/หน่วยงำน  
ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  โทรศัพท ์  

โทรศัพท์มือถือ  
Email  

เพศ       ชำย                      หญิง 
อำย ุ      ต่ ำกว่ำ 30 ปี            30 - 39 ปี               40 - 49 ปี              50 ปีขึ้นไป 
ต ำแหน่ง      ผู้บริหำร                 ศึกษำนิเทศน ์           พนักงำนรำชกำร      

     ครู คศ. 1                ครู คศ. 2                ครู คศ. 3                ครู คศ. 4 
ระดับช่วงช้ันท่ีสอน                  ป.4                       ม.1              
สำระกำรเรียนรู้ทีส่อน      คณิตศำสตร์             วิทยำศำสตร์            ภำษำต่ำงประเทศ    

ด้านความพร้อมและทัศนคตขิองผู้ทรงคุณวุฒิ 
ข้อค ำถำม (5 คือมำกท่ีสุด 1 คือน้อยท่ีสุด) 

1. กำรมีส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนกำรเรียนกำรสอนจะช่วย
ให้นักเรียนเข้ำใจและจดจ ำควำมรูไ้ด้ดีขึ้น 

 5      4      3      2      1 

2. เทคโนโลยีและสื่อกำรสอนสมัยใหม่จะช่วยให้ห้องเรียนสนุกและ
สร้ำงผลสมัฤทธ์ิที่ดีขึ้นส ำหรับเด็กได้ 

 5      4      3      2      1 

3. กำรเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้ครูและนักเรียนได้สมัผสัอุปกรณ์ไอที
จะเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน 

 5      4      3      2      1 

4. กำรบูรณำกำรแท็บเล็ตร่วมกับสื่อกำรเรยีนรู้ดจิิตอลเพื่อเป็น
ห้องเรียนยุคใหมจ่ะท ำให้เด็กเรียนรู้ง่ำยขึ้น 

 5      4      3      2      1 

5. ครูควรเพิม่บทบำทในกำรออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวก 
กำรเรยีนรู้ให้กับนักเรียนเรียน มำกน้อยเพียงใด 

 5      4      3      2      1 

6. ท่ำนมีควำมต้องกำรแอพพลเิคชั่นสื่อกำรสอนและน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรสอนมำกน้อยแค่ไหน 

 5      4      3      2      1 

7. ท่ำนมีควำมสนใจในกำรสร้ำงเนื้อหำกำรสอนด้วยแอพพลิเคช่ัน
ส ำเรจ็รูปบน iPad มำกน้อยแค่ไหน 

 5      4      3      2      1 

8. ท่ำนคิดว่ำสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะสำมำรถช่วยให้
นักเรียนมีควำมสนใจเรียนเพิ่มขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

 5      4      3      2      1 

9. ท่ำนคิดว่ำสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะสำมำรถช่วยให้
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรยีนดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

 5      4      3      2      1 

10. สื่อกำรเรียนรูม้ำตรฐำนที่เป็นภำษำอังกฤษ ในลักษณะ
ภำพเสมือนจริง จะสร้ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดีขึ้นส ำหรบั
เด็กได ้

 5      4      3      2      1 

http://www.google.co.th/search?hl=en&biw=1920&bih=845&spell=1&q=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD&sa=X&ei=fSyLUKi_O4_rrQed2ICgCQ&ved=0CBsQvwUoAA
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หมำยเหตุและบันทึกเสริมอื่น ๆ 
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ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ ท่ีนี้ ... 
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แบบสอบถามต้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ส าหรับผู้เรียน 
แบบสอบถำมเพื่อส ำรวจข้อมูลควำมพร้อมและควำมสนใจของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ 4 และช้ัน

มัธยมศึกษำปีที่ 1  ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556  ส ำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตร 
กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน 

ชื่อโรงเรียน  
ชื่อผู้เรียน  
เพศ       ชำย                      หญิง 
อำยุ                                  ป ี
ระดับช่วงชั้น                  ป.4                       ม.1    ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2555 
ห้องเรียนที่ (เช่น 4/1)  

ด้านความพร้อมและความสนใจของนักเรียน 
ข้อค ำถำม (5 คือมำกที่สุด 1 คือน้อยที่สุด) 

1. นักเรียนรู้จักเครื่อง iPad มำกน้อยเพียงใด 
 

 5      4      3      2      1 

2. นักเรียนอยำกใช้เครื่อง iPad เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 
มำกน้อยเพียงใด 

 5      4      3      2      1 

3. นักเรียนคิดว่ำจะได้ประโยชน์ในกำรใช้เครื่อง iPad    
เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มำกน้อยเพียงใด 

 5      4      3      2      1 

4. นักเรียนคิดว่ำสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะสำมำรถ
ช่วยให้นักเรียนมีควำมสนใจเรียนเพิ่มข้ึน มำกน้อยเพียงใด 

 5      4      3      2      1 

5. นักเรียนคิดว่ำสื่อกำรเรียนรู้บนเครื่อง iPad จะสำมำรถ
ช่วยให้ผลเรียนของนักเรียนดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

 5      4      3      2      1 

 
หมำยเหตุและบันทึกเสริมอื่น ๆ 
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ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ ท่ีนี้ ... 

http://www.google.co.th/search?hl=en&tbo=d&biw=1920&bih=845&spell=1&q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C&sa=X&ei=kzOwUITqJIqPrgeSjoGYBA&ved=0CCkQvwUoAA
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แบบสอบถามส าหรับนักเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ส าหรับนักเรียน 
 

แบบสอบถำมส ำหรับครูผู้สอน โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำน
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2556   
 

๑) ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 
ช่ือโรงเรียน  

ช่ือ-สกุล ผู้เรยีน  

เพศ       ชำย                      หญิง 

อำย ุ                                  ปี 

ระดับชั้นที่สอน      ป.๔ / ป.๕                ม.๑ / ม.๒ 
๒) การใช้เคร่ือง iPad 
ด้ำนทักษะกำรใช้ iPad 
๒.๑  นักเรียนสำมำรถใช้งำน ควบคุม สังกำรเครื่อง iPad ตำมฟังก์ช่ันงำนต่อไปนี้ ไดห้รือไม ่

๑) เปิด/ปิด เครื่อง iPad 
๒) ชำร์ตแบตเตอรี่ iPad 
๓) เปิด/ปิด ปรับเสียง ดัง/เบำ เครื่อง iPad 
๔) กำรใช้นิ้ว ควบคุม/สั่งกำร ทำงหน้ำจอเครื่อง iPad  
๕) ตั้งค่ำเพื่อใช้งำนเครื่อง iPad  
๖) เชื่อมต่อเครื่อง iPad เข้ำกับ Wifi  
๗) กำร เปิด-ปิด และสลับกำรท ำงำนระหว่ำง App บน iPad 
๘) อัพเดท App โปรแกรม  
๙) ติดตั้ง/ลบ App โปรแกรม 

 
 ได ้           ไมไ่ด ้   
 ได ้           ไมไ่ด ้   
 ได ้           ไมไ่ด ้   
 ได ้           ไมไ่ด ้
 ได ้           ไมไ่ด ้   
 ได ้           ไมไ่ด ้   
 ได ้           ไมไ่ด ้   
 ได ้           ไมไ่ด ้  
 ได ้           ไมไ่ด ้   

ด้ำนกำรใช้ iPad เป็นเครื่องมือเรยีนรู ้
๒.๒  นักเรียนใช้ iPad  ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนใดบ้ำง 

๑) ใช้ในกำรเรียนในช้ันเรียน 
๒) ใช้ในกำรเรียนนอกเวลำเรียน 
๓) ใช้ในกำรทบทวนบทเรียน 
๔) ใช้ในกำรท ำรำยงำน 
๕) ใช้ในกำรน ำเสนอผลงำน 
๖) อื่น ๆ 

 
 ได ้           ไมไ่ด ้   
 ได ้           ไมไ่ด ้   
 ได ้           ไมไ่ด ้
 ได ้           ไมไ่ด ้   
 ได ้           ไมไ่ด ้ 

  ___________________          
ด้ำนกำรใช้ App. ในกำรเรียนรู ้
๒.๓  นักเรียนรู้จักและได้ใช้ Utility Application ดังต่อไปนี้บน iPad  หรือไม ่

๑) Dropbox 
๒) Explain Everything 
๓) iBook 
๔) iMovie 
๕) iTune U 
๖) Keynote 
๗) Pages 
๘) Dropbox 
๙) Explain Everything 

 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 

 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 

http://thaibbclub.com/line-for-blackberry-v-1-2-15/


รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  224 
 

๑๐) iBook 
๑๑) iMovie 
๑๒) iTune U 
๑๓) Keynote 
๑๔) Pages 
๑๕) Podcast 
๑๖) Safari 
๑๗) vtube for youtube 
๑๘) WikiLinks 

 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 

 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 

๒.๔  (ส ำหรับนักเรียนช้ัน ป.๔ / ป.๕) 
นักเรียนรูจ้ักและได้ใช้ Application กำรเรียนกำรสอน ดังต่อไปนี้หรือไม ่
๑) Geometry++ 
๒) Math table free 
๓) MathTappers: Clock Master 
๔) MathTappers: Find Sum 
๕) MathTappers: Multiples 
๖) MathTappers: Number Line 
๗) Multiply Time 
๘) Numbers 
๙) A Life Cycle App 
๑๐) Circuit Gogo Lite 
๑๑) Focus on Plant 
๑๒) Geo Walk 
๑๓) Solar Walk 
๑๔) Star Walk 
๑๕) ABC Music 
๑๖) Basic 1000 Words Lite 
๑๗) Conversations in Daily Life 1 
๑๘) Conversations in daily Life 2 
๑๙) Emotions from I can do apps 
๒๐) LearnEnglish Grammar 
๒๑) Letris 2: Word puzzle game 
๒๒) Scribble Press 
๒๓) WolframAlpha 
๒๔) Word Wizard 

 
 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 

 
 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 

๒.๕  (ส ำหรับนักเรียนช้ัน ม.๑ / ม.๒) 
นักเรียนรูจ้ักและได้ใช้ Application กำรเรียนกำรสอน ดังต่อไปนี้หรือไม ่
๑) GCSE Maths: Geometry Revision Lite 
๒) Geometry Pad 
๓) isosceles: geometry sketchpad 
๔) MathTappers: Multiples 
๕) Pizza fractions 
๖) SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability Lite 

 
 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 

 
 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
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๗) A Life Cycle App 
๘) Focus on Plant 
๙) Solar Walk 
๑๐) Touch Physics Lite 
๑๑) Conversation English 
๑๒) Conversations in Daily Life 1 
๑๓) Conversations in daily life 2 
๑๔) English conversation for everyday usage 
๑๕) Learn English with SpeakingPal 
๑๖) LearnEnglish Grammar 
๑๗) Letris 2: Word puzzle game 
๑๘) WolframAlpha 
๑๙) Word wizard 

 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 

 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช 

๓) พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู ้
๓.๑  นักเรียนใช้ iPad  ในกิจกรรมกำรแสวงหำควำมรู้ ลักษณะใดบำ้ง 

๑) ใช้ในกำรศึกษำเพิ่มเติมจำกแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
๒) ใช้ในกำรศึกษำเพิ่มเติมจำกแหล่งเรียนรู้ทำงอินเทอร์เน็ต 
๓) ใช้ในกำรศึกษำเพิ่มเติมนอกเวลำเรียนที่บ้ำน 
๔) ใช้ในกำรค้นคว้ำทำงอินเทอร์เน็ตเพื่อท ำรำยงำน 
๕) อื่น ๆ 

 
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    

  ___________________   
ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู ้
๓.๒  นักเรียนใช้ iPad  ในกิจกรรมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ลักษณะใดบ้ำง 

๑) ใช้ในกำรท ำ รำยงำน/โครงงำน 
๒) ใช้ในกำรน ำเสนอ ผลงำน/ช้ินงำน 
๓) ใช้ในกำร ทบทวน/ค้นคว้ำ เพิ่มเตมิด้วยตัวเอง 
๔) ใช้ในกำรค้นหำ ประมวลผลและสรุปเป็นองค์ควำมรู้ของตนเอง 
๕) ใช้ในกำรค้นหำ สืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต 
๖) ใช้ในกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่นกำรเรยีนรู ้
๗) ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน 
๘) อื่น ๆ 

 
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้ 
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
___________________     

๓.๓  นักเรียนใช้ App. อะไรจำกเครื่อง iPad ในกำรน ำเสนอ ผลงำน/ชิ้นงำน/รำยงำน/
โครงงำน 
๑) Explain everything 
๒) iCloud  
๓) iMovie  
๔) Keynote 
๕) Pages 
๖) Photos 
๗) Podcast 
๘) Safari  
๙) vtube for youtube 
๑๐) อื่น ๆ 

 
 

 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้   
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
___________________     
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ด้ำนเจตคติต่อกำรใช้ iPad 
๓.๔  นักเรียนสนใจใช้ iPad ลักษณะใดบ้ำง 

๑) อยำกใช้เรียนกับทุกวิชำ 
๒) อยำกเอำกลับไปใช้ที่บ้ำน 
๓) ใช้ทั้งในและนอกเวลำเรียน 
๔) ชอบแนะน ำกำรใช้งำนใหก้ับผู้อื่น 
๕) ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ 
๖) ใช้กระตุ้นให้เกิดควำมสนุกในกำรเรียนรู ้
๗) iPad ช่วยให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ไดด้ีกว่ำเดมิ 
๘) iPad มีประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอน 
๙) iPad ท ำให้ผลส ำฤทธิ์ทำงกำรเรยีนดีขึ้น 
๑๐) อื่น ๆ 

 

 
 ใช้           ไม่ใช้   
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้   
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    

 ___________________     

๔) สุขภาพ อารมณ ์และสังคม 
ด้ำนสขุภำพ 
๔.๑  นักเรียนมผีลกระทบด้ำนสุขภำพอย่ำงไรบ้ำง จำกกำรใช้แท็บเล็ต (iPad) 

๑) มีอำกำรปวดเมื่อยนิ้วมือ  
๒) มีอำกำรปวดบริเวณคอ  
๓) มีอำกำรปวดบริเวณไหล่  
๔) มีอำกำรปวดตำ  
๕) มีอำกำรเคืองตำ  
๖) มีอำกำรแสบตำ  
๗) มีอำกำรตำพร่ำมัว  

 

(5 คือมำกท่ีสุด 1 คือน้อยท่ีสุด) 
 5    4    3    2    1 
 5    4    3    2    1 
 5    4    3    2    1 
 5    4    3    2    1 
 5    4    3    2    1   
 5    4    3    2    1 
 5    4    3    2    1     

ด้ำนอำรมณ ์
๔.๒  นักเรียนมผีลกระทบด้ำนอำรมณ์อย่ำงไรบ้ำง จำกกำรใช้แท็บเล็ต (iPad) 

๑) เมื่อมีคนบอกให้หยดุพักขณะที่ก ำลังใช้แทบเล็ต จะรู้สึกไม่พอใจ  
๒) แทบเล็ตเมื่อเปิดหรือปิดช้ำจะรูส้ึกไม่พอใจ  
๓) เมื่อถึงเวลำเรียนแล้วไมไ่ด้ใช้แทบเล็ตในกำรเรียน จะรูส้ึกไม่

พอใจ 
๔) เมื่อเล่นแทบเลต็อยู่ มีเพื่อน พ่ี หรอืน้อง มำขอเล่นแทบเล็ตจะ

รู้สึกไม่พอใจ  
 

(5 คือมำกท่ีสุด 1 คือน้อยท่ีสุด) 
 5    4    3    2    1 
 5    4    3    2    1 
 5    4    3    2    1 

 
 5    4    3    2    1 

  

ด้ำนสังคม 
๔.๓  นักเรียนมผีลกระทบด้ำนสังคมอย่ำงไรบำ้ง จำกกำรใช้แท็บเลต็ (iPad) 

๑) ในขณะที่เล่นแทบเล็ตอยู่ แล้วมเีพื่อนมำชวนไปเล่น นักเรียนจะ
เลือกไม่ไปกับเพ่ือน  

๒) นักเรียนชอบใช้แทบเล็ตค้นหำ คนเดียวตำมล ำพัง  
๓) นักเรียนมีควำมต้องกำรเวลำในกำรเล่นแทบเล็ตเพิ่มขึ้น  
๔) นักเรียน โดนตักเตือนเรื่องใช้แทบเล็ตเกินเวลำเป็นประจ ำ  

(5 คือมำกท่ีสุด 1 คือน้อยท่ีสุด) 
 5    4    3    2    1 

 
 5    4    3    2    1 
 5    4    3    2    1 
 5    4    3    2    1 
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๕) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ ท่ีนี้ ... 
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แบบสอบถามส าหรับนักเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ส าหรับครูผู้สอน 
 

แบบสอบถำมส ำหรับครูผู้สอน โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำน
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2556 

 
๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมนิ 
ช่ือโรงเรียน  
เพศ       ชำย                      หญิง 
อำย ุ      ต่ ำกว่ำ ๓๐ ปี           ๓๐ – ๓๙ ปี            ๔๐ – ๔๙ ปี             ๕๐ ปีขึ้นไป 
ต ำแหน่ง       ครู คศ. ๑               ครู คศ. ๒               ครู คศ. ๓                ครู คศ. ๔ 

      ครูอัตรำจ้ำง            พนักงำนรำชกำร 

ระดับชั้นที่สอน      ป.๔ / ป.๕                ม.๑ / ม.๒ 

สำระกำรเรียนรู้ทีส่อน 
(เลือกไดม้ำกกว่ำ ๑ ตัวเลือก) 

     คณิตศำสตร์              
     วิทยำศำสตร์            
     ภำษำอังกฤษ 
     ครูผู้ดูแลระบบ 

๒) ทักษะการใช้ iPad (ส ำหรับผูดู้แลระบบเท่ำนั้น) 
๒.๑ ท่ำนสำมำรถใช้งำนอุปกรณ์ในห้องเรียนของ iPad  Classroom ดังต่อไปนี้ ได้หรือไม่ 

๑) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad) 
๒) คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Mac Mini Server) 
๓) คอมพิวเตอร์เพื่อกำรสร้ำงสื่อกำรสอน (MacBook Pro) 
๔) เครื่องพิมพ์ไร้สำย (Wireless Printer)  
๕) เครื่องโปรเจคเตอร์ (HDMI Projector) 
๖) อุปกรณ์เชื่อมโยงออนไลน์ (Apple TV) 
๗) สถำนีเครือข่ำยไร้สำย (AirPort) 
๘) ตั้งเวลำชำร์จ iPad (ในตู้เก็บ iPad) 

 
 ได ้           ไมไ่ด ้   
 ได ้           ไมไ่ด ้   
 ได ้           ไมไ่ด ้   
 ได ้           ไมไ่ด ้   
 ได ้           ไมไ่ด ้   
 ได ้           ไมไ่ด ้   
 ได ้           ไมไ่ด ้
 ได ้           ไมไ่ด ้      

๓) ทักษะการใช้ Application (ส ำหรับครผูู้สอนสำระ คณติศำสตร์  วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ) 
๓.๑  ท่ำนได้ใช้ Application & Utility Application ดังต่อไปนี้บน iPad  

หรือไม ่
๑) Dropbox 
๒) Explain Everything 
๓) iBook 
๔) iMovie 
๕) iTune U 
๖) Keynote 
๗) Pages 
๘) Podcast 
๙) Safari 
๑๐) vtube for youtube 
๑๑) WikiLinks 

 
 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 

 
 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
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๓.๒  ท่ำนได้ใช้ Application คณิตศำสตร์ ดังต่อไปนี้บน iPad  หรอืไม่  
(ส ำหรับครูผูส้อนสำระ คณิตศำสตร์ เท่ำนั้น) 
๑) GCSE Maths: Geometry Revision Lite 
๒) Geometry Pad 
๓) Geometry++ 
๔) isosceles: geometry sketchpad 
๕) Math table free 
๖) MathTappers: Clock Master 
๗) MathTappers: Find Sum 
๘) MathTappers: Multiples 
๙) MathTappers: Multiples 
๑๐) MathTappers: Number Line 
๑๑) Multiply Time 
๑๒) Numbers 
๑๓) Pizza fractions 
๑๔) SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability Lite 

 
 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 

 
 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 

๓.๓  ท่ำนได้ใช้ Application วิทยำศำสตร์ ดังต่อไปนี้บน iPad  หรือไม ่
(ส ำหรับครูผูส้อนสำระ วิทยำศำสตร์ เท่ำนั้น) 
๑) A Life Cycle App 
๒) Circuit Gogo Lite 
๓) Focus on Plant 
๔) Geo Walk 
๕) Solar Walk 
๖) Star Walk 
๗) Touch Physics Lite 

 
 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 

 
 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 

๓.๔  ท่ำนได้ใช้ Application ภำษำอังกฤษ ดังต่อไปนี้บน iPad  หรือไม่  
(ส ำหรับครูผูส้อนสำระ ภำษำอังกฤษ เท่ำนั้น) 
๑) ABC Music 
๒) Basic 1000 Words Lite 
๓) Conversation English 
๔) Conversations in Daily Life 1 
๕) Conversations in daily life 2 
๖) Emotions from I can do apps 
๗) English conversation for everyday usage 
๘) Learn English with SpeakingPal 
๙) LearnEnglish Grammar 
๑๐) Letris 2: Word puzzle game 
๑๑) Scribble Press 
๑๒) WolframAlpha 
๑๓) Word Wizard 

 
 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 
 รู้จัก 

 
 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
 ได้ใช้      ไม่ได้ใช้ 
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๔) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ส ำหรับครูผูส้อนสำระ คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ) 
ด้ำนกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๔.๑  ท่ำนใช้ iPad  ในกิจกรรมกำรเรียนรู้ขั้นใดบ้ำง 

๑) ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
๒) ขั้นสอน 
๓) ขั้นสรุป 
๔) กำรทบทวน 
๕) กำรน ำเสนอผลงำน/รำยงำน 
๖) กำรประเมินผล 

 
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้   
 ใช้           ไม่ใช้       

ด้ำนบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนดว้ย iPad 
๔.๒  ท่ำนมีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน ในลักษณะใด 

๑) บูรณำกำรภำยในสำระกำรเรียนรู้เดียวกัน 
๒) บูรณำกำรต่ำงสำระกำรเรียนรู้ 

 
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้     

ด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู ้
๔.๓  ท่ำนประเมินผลกจิกรรมกำรเรียนรู้ ในลักษณะใดบ้ำง 

๑) กำรสร้ำงช้ินงำนด้วย iPad 
๒) กำรส่งงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินทรำเน็ตด้วย iPad 
๓) กำรส่งงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตด้วย iPad 
๔) กำรน ำเสนอผลงำนด้วย iPad 
๕) กำรท ำงำนเป็นกลุ่มด้วย iPad 

 
 ใช่           ไม่ใช่   
 ใช่           ไม่ใช่   
 ใช่           ไม่ใช่   
 ใช่           ไม่ใช่   
 ใช่           ไม่ใช่    

๔.๔  นักเรียนของท่ำนใช้ App ใดบ้ำงในกำรน ำเสนอผลงำน / สร้ำงช้ินงำน 
9.1 Dropbox 
9.2 Explain Everything 
9.3 iBook 
9.4 iMovie 
9.5 iTune U 
9.6 Keynote 
9.7 Pages 
9.8 Podcast 
9.9 Safari 
9.10 vtube for youtube 
9.11 WikiLinks 
9.12 อื่น ๆ โปรดระบุ 

 
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้   
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้   
 ใช้           ไม่ใช้    
 ใช้           ไม่ใช้   

 ___________________     
๕) ปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จ  
ด้ำนปัจจัยสนับสนุน 
๕.๑  ท่ำนได้รับกำรสนับสนุน ในกำรส่งเสริมใหเ้กิดควำมส ำเร็จในกำรจัดกำร

เรียนรู ้
(ส ำหรับครูผูส้อนสำระ คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ) 
๑) กำรฝึกอบรมจำกโครงกำรฯ  
๒) กำรสนับสนุนและควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคจำกผู้ดูแลระบบ

โรงเรียน 
๓) กำรสนับสนุนและควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคจำกเจ้ำหน้ำท่ี

(5 คือมำกท่ีสุด 1 คือน้อยท่ีสุด) 
 
 

 5    4    3    2    1 
 5    4    3    2    1 

   
 5    4    3    2    1 
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โครงกำรฯ  
๔) กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และกำรสนับสนุนจำกผู้บรหิำร

โรงเรียน  
๕) กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมจำกศึกษำนิเทศก์ (สพป./สพม.)  
๖) กำรตรวจเยี่ยมและเสนอแนะจำกผู้แทน สพฐ. 

   
 5    4    3    2    1 

   
 5    4    3    2    1   
 5    4    3    2    1   

ด้ำนปัญหำกำรใช้งำนเครื่อง iPad   
๕.๒  ท่ำนพบปัญหำหรืออุปสรรคอะไรบ้ำง ในกำรใช้งำนเครื่อง iPad  

(ส ำหรับผู้ดูแลระบบเท่ำนั้น) 
๑) เครื่อง iPad และอุปกรณสำยชำรจ์ Adaptor เสีย/ช ำรุด 
๒) เสียงไม่ออก / ปรับระดับเสียงไม่ได้ 
๓) ตู้ชำร์ตแบตเตอรี ่iPad เสีย/ช ำรุด 
๔) สำยพ่วงต่อ (สำยชำรต์แบตเตอรี/่Data Link) เครื่อง iPad ช ำรุด/หำย 
๕) หน่วยควำมจ ำเครื่อง iPad เต็ม 
๖) เครื่อง iPad เชื่อมต่อ Wifi ไมไ่ด ้
๗) ปัญหำกำรต่อเชื่อม iPad กับคอมพิวเตอร ์
๘) ลืม Password เครื่อง iPad  
๙) กำร Update App โปรแกรม 
๑๐) ปัญหำหรือข้อผิดพลำดเกี่ยวกับ Apple ID 
๑๑) อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

 

 
 

 พบ         ไม่พบ    
 พบ         ไม่พบ  
 พบ         ไม่พบ    
 พบ         ไม่พบ 
 พบ         ไม่พบ    
 พบ         ไม่พบ  
 พบ         ไม่พบ    
 พบ         ไม่พบ 
 พบ         ไม่พบ    
 พบ         ไม่พบ  

  ___________________   

๖) ท่านประทับใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองใดบ้าง โปรดอธิบาย 
๑) ด้ำนกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
๒) ด้ำนพฤติกรรมนักเรียน 

๒.๑) พฤติกรรมเชิงบวก 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

๒.๒) พฤติกรรมเชิงลบ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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๗) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 
๘) แบบรายงานผลการเรียน 
สำระกำรเรียนรู้ทีส่อน 
(เลือกไดม้ำกกว่ำ ๑ ตัวเลือก) 
 

     คณิตศำสตร์      จ ำนวนนักเรยีน_______________________คน        
     วิทยำศำสตร์     จ ำนวนนักเรยีน_______________________คน             
     ภำษำอังกฤษ     จ ำนวนนักเรยีน_______________________คน    
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บันทึกผลกำรเรียนวิชำ……………………………………… 

ล ำดับ
ที ่

รำยชื่อนักศึกษำ 
คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

ผลกำรเรยีน
คิดเป็นร้อยละ ช่ือ นำมสกลุ 

๑           

๒           
๓           

๔           
๕           
๖           

๗           
๘           

๙           
๑๐           
๑๑           

๑๒           
๑๓           

๑๔           
๑๕           

๑๖           
๑๗           
๑๘           

๑๙           

๒๐           

.           

.           

.           

.           

.           

.           

.           

.           

.           

.           

n           

 
ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ ท่ีนี้ ... 
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แบบสอบถามส าหรับนักเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 
 

แบบสอบถำมส ำหรับผู้บริหำรโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำน
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2556   
 
๑) ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือโรงเรียน  
เพศ       ชำย                       หญิง 
อำย ุ      ต่ ำกว่ำ 30 ปี             30 - 39 ปี              40 - 49 ปี               50 ปีขึ้นไป 
ต ำแหน่ง      ผู้อ ำนวยกำร             รองผู้อ ำนวยกำร 

ระดับกำรศึกษำสูงสุด      ปริญญำตรี               ปริญญำโท              ปริญญำเอก 
๒) การบริหารจัดการ 

ข้อค ำถำม (5 คือมำกท่ีสุด 1 คือน้อยท่ีสุด) 
๑. มีกำรน ำวัตถุประสงค์ของโครงกำรมำขยำยผลเป็นแนวทำงในกำรปฏบิัติงำน   5    4    3    2    1 
๒. มีกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำเพื่อรองรับโครงกำรฯ  5    4    3    2    1 
๓. มีกำรตั้งคณะท ำงำน / วำงแผนจดับุคคลำกรเพื่อรองรับโครงกำรฯ  5    4    3    2    1 
๔. มีกำรก ำกับตดิตำมกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  5    4    3    2    1 
๕. มีส่วนร่วมในกำรนิเทศภำยในเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอน  5    4    3    2    1 
๖. มีกำรปรับสภำพห้องเรียนให้เหมำะสมต่อกำรใช้เครื่องมือท่ีโครงกำรฯ ส่ง

มอบให้ด ำเนินกำร 
 5    4    3    2    1 

๗. มีกำรสนับสนุนวัสดุ / อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจำกทีโ่ครงกำรฯจัดให ้  5    4    3    2    1 
๘. มีกำรสนับสนุนงบประมำณเพิ่มเตมิเพื่อใช้ในห้องเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ  5    4    3    2    1 
๙. มีกำรได้รับควำมร่วมมือกันระหว่ำงบุคคลำกรของแตล่ะโรงเรียน  5    4    3    2    1 
๑๐. มีกำรขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองของนักเรียน  5    4    3    2    1 
๑๑. มีกำรขอควำมร่วมมือจำกชุมชน / กรรมกำรสถำนศึกษำ  5    4    3    2    1 
 ๓) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................  

 
ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ ท่ีนี้ ... 
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แบบสอบถามส าหรับนักเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ส าหรับผู้ปกครอง 
 

แบบสอบถำมส ำหรับผู้ปกครองในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำน
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2556   
 
๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมนิ 
ผู้ปกครองนักเรยีนช้ัน      ป.๔ / ป.๕              ม.๑ / ม.๒ 
ช่ือ-สกุล บตุรหลำน  
เพศ       ชำย                      หญิง 
อำย ุ      ต่ ำกว่ำ ๓๐ ปี            ๓๐ – ๓๙ ปี           ๔๐ – ๔๙ ปี             ๕๐ ปีขึ้นไป 
อำชีพ      รำชกำร                  รัฐวิสำหกิจ             เอกชน                    อำชีพส่วนตัว 

     อื่น ๆ.................................  
ระดับกำรศึกษำสูงสุด      ต่ ำกว่ำม.๓               ม.๖                      ปริญญำตรี               สูงกว่ำปริญญำตรี 
๒) การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๑. ถ้ำโรงเรยีนมีโครงกำรขยำยห้องเรยีน iPad ท่ำนจะสนับสนุนให้บุตรหลำนของท่ำนได้เรียนใน

ห้องเรียนดังกล่ำว 
 สนับสนุน 
 ไม่สนับสนุน 
 ไม่แน่ใจ 

๒. กำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือให้โรงเรียนของบุตรหลำนของท่ำนไดม้ีห้องเรียน iPad เพิ่มขึ้น  สนับสนุน 
 ไม่สนับสนุน 
 ไม่แน่ใจ 

๓. กำรสนับสนุนอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน เพื่อส่งเสรมิโครงกำรห้องเรยีน iPad    สนับสนุน 
 ไม่สนับสนุน 
 ไม่แน่ใจ 

๔. ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกจิกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรในทุกกิจกรรมที่เกดิประโยชน์แก่
นักเรียน 

 สนับสนุน 
 ไม่สนับสนุน 
 ไม่แน่ใจ 

๕. เสนอปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำร อย่ำงตรงประเด็น  สนับสนุน 
 ไม่สนับสนุน 
 ไม่แน่ใจ 

๓) ผลกระทบด้านสังคม 
๑. หลังจำกท่ีบุตรหลำนของท่ำน ได้ใช้ iPad ที่โรงเรียนแล้ว บตุรหลำนของท่ำนกลับบ้ำนมำพูดคุย

เรื่องกำรใช้งำน 
 พูดคุย 
 ไม่พูดคุย 

๒. หลังจำกท่ีบุตรหลำนของท่ำน ได้ใช้ iPad ที่โรงเรียนแล้ว ท่ำนต้องเรยีนรู้กำรใช้ iPad ด้วย  ต้องเรียนรู ้
 ไม่ต้องเรยีนรู ้

๓. กำรที่บุตรหลำนของท่ำนได้ใช้ iPad ในกำรเรียนรู ้จะเป็นโอกำสให้บตุรหลำนของท่ำนมีผลกำร
เรียนดีขึ้น 

 ดีขึ้น 
 ไม่ดีขึ้น 

๔. ท่ำนคิดว่ำช่องว่ำง ของควำมรู้ด้ำนกำรใช้งำน iPad ระหว่ำงท่ำนกับบุตรหลำนของท่ำนมีมำกข้ึน  ใช่ 
 ไม่ใช่ 

๕. บุตรหลำนของท่ำนน ำ iPad ไปใช้งำนในทำงที่ไม่เหมำะสม  ใช่ 
 ไม่ใช่ 
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๔) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
๑. หลังจำกท่ีบุตรหลำนของท่ำน ได้ใช้ iPad ที่โรงเรียนแล้ว ท่ำนซื้อ iPad ให้บุตรหลำนไว้ใช้ที่บ้ำน 
  

 ซื้อ  
 ไม่ซื้อ 

๒. หลังจำกท่ีบุตรหลำนของท่ำน ได้ใช้ iPad ที่โรงเรียนแล้ว ท่ำนซื้อ iPad ไว้ใช้ส่วนตัว  ซื้อ  
 ไม่ซื้อ 

๓. จำกกำรที่บุตรหลำนของท่ำนได้ใช้ iPad มีพฤติกรรมด้ำนกำรเรยีนรู้ / แสวงหำควำมรู ้  ดีขึ้น 
 เหมือนเดมิ 
 แย่ลง 

๔. ท่ำนคิดว่ำจำกกำรที่บตุรหลำนของท่ำนได้ใช้ iPad ท่ำนมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นหรือไม ่  เพิ่มขึ้น 
 ไม่เพิ่มขึ้น 

๕. ท่ำนสำมำรถหำ iPad ให้นักเรียนใช้เองและบุคคลในครอบครัวได้ โดยไม่ต้องรอ iPad  จำก
โรงเรียน 

 ใช่ 
 ไม่ใช่ 

๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
........................................................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ ที่น้ี ... 
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แบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลประเมินตนเองด้านความรู้และทักษะด้านไอซีทีหลังจบโครงการ 
 

แบบสอบถำมเพื่อส ำรวจข้อมลูประเมินตนเองด้ำนควำมรู้และทักษะด้ำนไอซีทีหลังจบโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำ
ต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 
2551 
 
ผู้ประเมิน คือผู้บริหำร  ครูกลุม่สำระกำรเรียนรู้  ครูผูดู้แลระบบ ศึกษำนิเทศก์ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรโครงกำร 

กำรเรยีนกำรสอน กำรดูแลก ำกับติดตำม โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมนิ 
ช่ือโรงเรียน  
ช่ือครูผู้สอน  โทรศัพท ์  

โทรศัพท์มือถือ  
Email  

เพศ       ชำย                      หญิง 
อำย ุ      ต่ ำกว่ำ 30 ปี            30 - 39 ปี               40 - 49 ปี              50 ปีขึ้นไป 
ต ำแหน่ง      ผู้บริหำร                 ครูอัตรำจ้ำง             พนักงำนรำชกำร       เจ้ำหน้ำท่ี (ไม่ใช่งำนสอน)                                 

     ครู คศ. 1                ครู คศ. 2                ครู คศ. 3                ครู คศ. 4 
ระดับช่วงช้ันท่ีสอน                  ป.4 หรือ 5              ม.1 หรือ 2             
สำระกำรเรียนรู้ทีส่อน      คณิตศำสตร์             วิทยำศำสตร์            ภำษำต่ำงประเทศ      ครูผู้ดูแลระบบ 

ด้านความรู้และทักษะด้านไอซีทีของบุคลากรหลังจบโครงการ 
ข้อค ำถำม ( 5 คือมำกท่ีสุด 1 คือน้อยท่ีสุด ) 

1. ควำมเชี่ยวชำญกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad)  5      4      3      2      1 
2. ควำมเชี่ยวชำญกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (MacBook Pro)  5      4      3      2      1 
3. ควำมเชี่ยวชำญกำรใช้ระบบแม่ข่ำย (Wiki Server / Dropbox / 

Google Drive / Edmodo / Facebook / Line) 
 5      4      3      2      1 

4. ควำมเชี่ยวชำญกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยไรส้ำย (Wi-Fi)  5      4      3      2      1 
5. ควำมเชี่ยวชำญกำรเชื่อมต่อกำรแสดงผลจำกอุปกรณ์ไปยังเครื่อง

แสดงภำพ (AirPlay Mirror) 
 5      4      3      2      1 

ด้านความรู้และทักษะด้านไอซีทีของนักเรียนหลังจบโครงการ 
ข้อค ำถำม ( 5 คือมำกท่ีสุด 1 คือน้อยท่ีสุด ) 

1. ควำมเชี่ยวชำญกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad)  5      4      3      2      1 
2. ควำมเชี่ยวชำญกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (MacBook Pro)  5      4      3      2      1 
3. ควำมเชี่ยวชำญกำรใช้ระบบแม่ข่ำย (Wiki Server / Dropbox / 

Google Drive / Edmodo / Facebook / Line) 
 5      4      3      2      1 

4. ควำมเชี่ยวชำญกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยไรส้ำย (Wi-Fi)  5      4      3      2      1 
5. ควำมเชี่ยวชำญกำรเชื่อมต่อกำรแสดงผลจำกอุปกรณ์ไปยังเครื่อง

แสดงภำพ (AirPlay Mirror) 
 5      4      3      2      1 

 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/search?hl=en&biw=1920&bih=845&spell=1&q=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD&sa=X&ei=fSyLUKi_O4_rrQed2ICgCQ&ved=0CBsQvwUoAA
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ด้านการประเมินผลการทดลองใช้ต้นแบบหลกัสูตรกับโรงเรียนน าร่องหลังจบโครงการ 
ข้อค ำถำม ( 5 คือมำกท่ีสุด 1 คือน้อยท่ีสุด ) 

1. ควำมสอดคล้องของต้นแบบหลักสตูรกับมำตรฐำนกำรเรียนรู ้ ตำม
หลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

 5      4      3      2      1 

2. ควำมสอดคล้องด้ำนโครงสร้ำงรำยวิชำของต้นแบบหลักสูตรกับสำระ
กำรเรยีนรู ้

 5      4      3      2      1 

3. ควำมสอดคล้องด้ำนจดุประสงค์ของกำรเรียนกำรสอนของต้นแบบ
หลักสตูรกับสำระกำรเรียนรู ้

 5      4      3      2      1 

4. ควำมครอบคลุมดำ้นพุทธิพิสัย จิตพิจัย ทักษะพิสัย และกระบวนกำร 
ของต้นแบบหลักสตูรกับสำระกำรเรียนรู ้

 5      4      3      2      1 

5. ควำมสอดคล้องของมำตรฐำนกำรเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่นในโครงกำร
น ำร่อง กับสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

 5      4      3      2      1 

6. กำรบูรณำกำรแอพพลเิคชั่นกำรเรยีนกำรสอนของโครงกำรน ำร่องใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรูเ้ดียวกัน 

 5      4      3      2      1 

7. กำรบูรณำกำรแอพพลเิคชั่นกำรเรยีนกำรสอนของโครงกำรน ำร่อง 
ต่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

 5      4      3      2      1 

8. แอพพลิเคชั่นกำรเรียนกำรสอนของโครงกำรน ำร่องเหมำะสมกับ
ระดับวุฒิภำวะและพัฒนำกำรของผู้เรยีนในแต่ละระดับชั้น 

 5      4      3      2      1 

9. ตัวอย่ำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้สำมำรถเป็นต้นแบบให้ครูในกำรสรำ้ง
แผนกำรจดักำรเรียนรู ้

 5      4      3      2      1 

10. ตัวอย่ำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้แสดงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เป็น
ล ำดับขั้นตอน 

 5      4      3      2      1 

 
หมำยเหตุและบันทึกเสริมอื่น ๆ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

แบบสอบถำมเพื่อส ำรวจข้อมลูประเมินตนเองด้ำนควำมรู้และทักษะด้ำนไอซีทีหลังจบโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำ
ต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 
2551 
 
ผู้ประเมิน คือผู้บริหำร  ครูกลุม่สำระกำรเรียนรู้  ครูผูดู้แลระบบ ศึกษำนิเทศก์ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรโครงกำร 

กำรเรยีนกำรสอน กำรดูแลก ำกับติดตำม โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมนิ 
ช่ือโรงเรียน  
ช่ือครูผู้สอน  โทรศัพท ์  

โทรศัพท์มือถือ  
Email  

เพศ       ชำย                      หญิง 
อำย ุ      ต่ ำกว่ำ 30 ปี            30 - 39 ปี               40 - 49 ปี              50 ปีขึ้นไป 
ต ำแหน่ง      ผู้บริหำร                 ครูอัตรำจ้ำง             พนักงำนรำชกำร       เจ้ำหน้ำท่ี (ไม่ใช่งำนสอน)                                 

     ครู คศ. 1                ครู คศ. 2                ครู คศ. 3                ครู คศ. 4 
ระดับช่วงช้ันท่ีสอน                  ป.4 หรือ 5              ม.1 หรือ 2             
สำระกำรเรียนรู้ทีส่อน      คณิตศำสตร์             วิทยำศำสตร์            ภำษำต่ำงประเทศ      ครูผู้ดูแลระบบ 

ความคิดเห็นต่อการจัดประชุม 
ข้อค ำถำม ( 5 คือมำกท่ีสุด 1 คือน้อยท่ีสุด ) 

1. เนื้อหำในกำรประชุมมีควำมเหมำะสม  5      4      3      2      1 

2. สถำนท่ีในกำรจัดประชุมมคีวำมเหมำะสม  5      4      3      2      1 

3. อุปกรณ์ช่วยน ำเสนอ (ระบบภำพและเสียง)   5      4      3      2      1 

4. ระยะเวลำในกำรจัดอบรมมีควำมเหมำะสม   5      4      3      2      1 

5. หลังกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูท้่ำนได้รับข้อมลูที่เป็น
ประโยชน์  

 5      4      3      2      1 

ความคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรม 
ข้อค ำถำม ( 5 คือมำกท่ีสุด 1 คือน้อยท่ีสุด ) 

1. ภำพรวมของงำนประชุมฯ ผู้น ำเสนอมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำเป็น
อย่ำงดี  

 5      4      3      2      1 

2. ผู้น ำเสนอรักษำเวลำในกำรประชุมฯ ได้อย่ำงเหมำะสม   5      4      3      2      1 

3. กำรจัดเสวนำมีควำมเหมำะสม   5      4      3      2      1 

4. กำรน ำเสนอในหัวข้อ Flipped Classroom มีควำมเหมำะสม   5      4      3      2      1 

5. กำรน ำเสนอ Best Practice of iClassroom มีควำมเหมำะสม   5      4      3      2      1 

6. กำรถอดบทเรยีนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (Focus Group) มี
ควำมเหมำะสม 

 5      4      3      2      1 

 
 
 
 

http://www.google.co.th/search?hl=en&biw=1920&bih=845&spell=1&q=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD&sa=X&ei=fSyLUKi_O4_rrQed2ICgCQ&ved=0CBsQvwUoAA
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หมำยเหตุและบันทึกเสริมอื่นๆ 
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ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ ท่ีนี้ ... 
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รำยชื่อผู้บริหำรโรงเรียน 
โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
 

ล ำดับ ชื่อผู้ดูแลระบบโรงเรียน โรงเรียน 
1 นำย สุเมธ เจตปิยะวัฒน์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม (เชียงรำย) 
2 นำย สุรินทร์ กันค ำ โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม (เชียงรำย) 
3 นำย ประยูร เรียนปิงวัง โรงเรียนอนุบำลล ำปำง (ล ำปำง) 
4 นำย สรำยุทธ พิจอมบุตร โรงเรียนแม่ก๋งวิทยำ (ล ำปำง) 
5 นำย ไกรษี ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบำลงำว (ล ำปำง) 
6 นำย ลิขิต เพชรผล โรงเรียนกัลยำณวัตร (ขอนแก่น) 
7 นำย สมยศ รัตนถำ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม (ขอนแก่น) 
8 นำย ภูวดล หมื่นสีพรม โรงเรียนแวงน้อยศึกษำ (ขอนแก่น) 
9 นำย บันเทิง พลทองสถิตย์ โรงเรียนบ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ (มหำสำรคำม) 
10 นำย ศรศักดิ์ หล่มศรี โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 (มหำสำรคำม) 
11 นำย ปรำโมทย ์ วุฒิวิชญำนันต ์ โรงเรียนสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) 
12 นำย อนันตพร เจนกำรกิจ โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร (สิงห์บุรี) 
13 นำย วุฒิชัย วันทมำตย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม (สมุทรปรำกำร) 
14 นำงสำว สุภำพร วงษ์เหรียญทอง โรงเรียนวัดดอนยอ (นครนำยก) 
15 นำย วินัย อ่ ำประเวทย์ โรงเรียนอนุบำลองครักษ์ (นครนำยก) 
16 นำงสำว สุนีย์ พำณิชย์ โรงเรียนห้วยยอด (ตรัง) 
17 นำย สุรศักดิ์ ยี่หลัก โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ (ตรัง) 
18 นำย อนุรักษ์ ร่มสกุล โรงเรียนอนุบำลสงขลำ (สงขลำ) 
19 นำย สุทิน ใหม่วัด โรงเรียนบ้ำนม่วงงำม (สงขลำ) 
20 นำย ทวีสิน แก้วทอง โรงเรียนบ้ำนระโนด (สงขลำ) 
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รำยชื่อผู้ดูแลระบบโรงเรียน 
โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
 
ล ำดับ ชื่อผู้บริหำรโรงเรียน โรงเรียน 

1 นำย นิมิตร ไตรบุญรักษ์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม (เชียงรำย) 
2 นำย ธนำกร ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม (เชียงรำย) 
3 นำย อำนนท์ สำยค ำฟู โรงเรียนอนุบำลล ำปำง (ล ำปำง) 
4 นำง ดำวเรือง คชพรม โรงเรียนแม่ก๋งวิทยำ (ล ำปำง) 
5 นำง อิศรำ สำรบรรณ์ โรงเรียนอนุบำลงำว (ล ำปำง) 
6 นำย เผ่ำ พันธโคตร โรงเรียนกัลยำณวัตร (ขอนแก่น) 
7 นำย ชัยวิชิต สุวรรณเรือง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม (ขอนแก่น) 
8 นำย ประกำศิษย์ แทบมะลัย โรงเรียนแวงน้อยศึกษำ (ขอนแก่น) 
9 นำย ปรีชำ ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนบ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ (มหำสำรคำม) 
10 นำย กฤติน พันธุ์เสนำ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ 209 (มหำสำรคำม) 
11 นำย อรรณพ โพธิ์ศรี โรงเรียนสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) 
12 นำย ทศพร บรรจง โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร (สิงห์บุรี) 
13 นำย วัชรพัฐ มะธิตะโน โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม (สมุทรปรำกำร) 
14 นำงสำว ศุลีมำศ บุญศรี โรงเรียนวัดดอนยอ (นครนำยก) 
15 นำง อัชญำรัตน์ สมรอบรู้ โรงเรียนอนุบำลองครักษ์ (นครนำยก) 
16 นำงสำว ศิริยำ พิกุล โรงเรียนห้วยยอด (ตรัง) 
17 นำย เดชพล ชูสังข์ โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ (ตรัง) 
18 นำย อำคม อรุณรัตน์ โรงเรียนอนุบำลสงขลำ (สงขลำ) 
19 นำย ประณีต เสน่หำ โรงเรียนบ้ำนม่วงงำม (สงขลำ) 
20 นำง สุนันทำ ทองด้วง โรงเรียนบ้ำนระโนด (สงขลำ) 
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รำยชื่อครูผู้สอน 
โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

ล ำดับ ช่ือครูผู้สอน โรงเรียน ระดับ วิชำที่สิน 
1 นำงสำว ชนัญธิดำ พรมมำ โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม (เชียงรำย) ม.1 คณิตศำสตร ์
2 นำง สำยบัว วรภ ู โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม (เชียงรำย) ม.1 วิทยำศำสตร ์
3 นำย ณฐกร ทูลศิร ิ โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม (เชียงรำย) ม.1 ภำษำอังกฤษ 
4 นำง สกุณ ี นิยม โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม (เชียงรำย) ม.1 คณิตศำสตร ์
5 นำงสำว พิชชยำนำฏ รีรักษ์ โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม (เชียงรำย) ม.1 คณิตศำสตร ์
6 นำง กนกวรรณ สันธ ิ โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม (เชียงรำย) ม.1 วิทยำศำสตร ์
7 นำง กุลภำ แก้วอรุณ โรงเรียนอนุบำลล ำปำง (ล ำปำง) ป.4 คณิตศำสตร ์
8 นำง กัลยำ แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบำลล ำปำง (ล ำปำง) ป.4 วิทยำศำสตร ์
9 นำง ธนิตำ ปงลังกำ โรงเรียนอนุบำลล ำปำง (ล ำปำง) ป.4 ภำษำอังกฤษ 
10 นำง ทัศนีย์ วิเชียรบรรจง โรงเรียนแม่ก๋งวิทยำ (ล ำปำง) ม.1 คณิตศำสตร ์
11 นำง นงครำญ ยอดวีระพงศ ์ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยำ (ล ำปำง) ป.4 วิทยำศำสตร ์
12 นำงสำว พิมพ์ใจ ตุลำพันธุ ์ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยำ (ล ำปำง) ม.1 ภำษำอังกฤษ 
13 นำงสำว พรประภำ จันตำวงศ ์ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยำ (ล ำปำง) ป.4 ภำษำอังกฤษ 
14 นำงสำว เบญทิพย ์ ทองเล็ก โรงเรียนอนุบำลงำว (ล ำปำง) ป.4 คณิตศำสตร ์
15 นำง ศศิธร เขื่อนคง โรงเรียนอนุบำลงำว (ล ำปำง) ป.4 วิทยำศำสตร ์
16 นำงสำว นภัสนันท์ ทิลำวงค์ โรงเรียนอนุบำลงำว (ล ำปำง) ป.4 ภำษำอังกฤษ 
17 นำง นภวรรณ คมข ำ โรงเรียนกลัยำณวัตร (ขอนแก่น) ม.1 คณิตศำสตร ์
18 นำย ชัชวำลย์ สงวนศักดิ ์ โรงเรียนกลัยำณวัตร (ขอนแก่น) ม.1 วิทยำศำสตร ์
19 นำง ศศิธร ไวท์ยำงกูร โรงเรียนกลัยำณวัตร (ขอนแก่น) ม.1 ภำษำอังกฤษ 
20 นำย สุรศักดิ ์ บึงบำง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม (ขอนแก่น) ม.1 คณิตศำสตร ์
21 นำย สันต ิ พันธุ์ชัย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม (ขอนแก่น) ม.1 วิทยำศำสตร ์
22 นำย ธิติ แสงเขียว โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม (ขอนแก่น) ม.1 ภำษำอังกฤษ 
23 นำย ธวัชชัย ลำภไธสง โรงเรียนแวงน้อยศึกษำ (ขอนแก่น) ม.1 คณิตศำสตร ์
24 นำง สำยสุวรรณ ค ำศรีแก้ว โรงเรียนแวงน้อยศึกษำ (ขอนแก่น) ม.1 วิทยำศำสตร ์
25 นำง ดวงเนตร ใจชัยภูม ิ โรงเรียนแวงน้อยศึกษำ (ขอนแก่น) ม.1 ภำษำอังกฤษ 
26 นำย สมศักดิ ์ สำวงษ์นำม โรงเรียนบ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ (มหำสำรคำม) ป.4 คณิตศำสตร ์
27 นำย ปรีชำ ภูสีฤทธิ ์ โรงเรียนบ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ (มหำสำรคำม) ป.4 วิทยำศำสตร ์
28 นำย ชัยวิชิต นำมมุง โรงเรียนบ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ (มหำสำรคำม) ม.1 ภำษำอังกฤษ 
29 นำง วลีพรรณ บุญเรือง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพท่ี 209 (มหำสำรคำม) ป.4 คณิตศำสตร ์
30 นำง รัตติยำ สิทธิหำโคตร โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพท่ี 209 (มหำสำรคำม) ป.4 วิทยำศำสตร ์
31 นำง เกษณีพร สีแข่ไตร โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพท่ี 209 (มหำสำรคำม) ป.4 ภำษำอังกฤษ 
32 นำย เชำวลิต บุญอิ่ม โรงเรียนสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) ม.1 คณิตศำสตร ์
33 นำง อรุณศร ี ศรีชัย โรงเรียนสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) ม.1 วิทยำศำสตร ์
34 นำง สุมำล ี ศรีประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) ม.1 ภำษำอังกฤษ 
35 นำง กัญญำ โกนิล โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร (สิงห์บุร)ี ม.1 คณิตศำสตร ์
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ล ำดับ ช่ือครูผู้สอน โรงเรียน ระดับ วิชำที่สิน 
36 นำง บังอร เอี่ยมสมุล โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร (สิงห์บุร)ี ม.1 วิทยำศำสตร ์
37 นำย ธวัชชัย วิหำรธรรมเม โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร (สิงห์บุร)ี ม.1 ภำษำอังกฤษ 
38 นำง นงค์นุช ภูม ี โรงเรียนพลูเจริญวิทยำคม (สมุทรปรำกำร) ม.1 คณิตศำสตร ์
39 นำย ค ำกอง เงินเชียง โรงเรียนพลูเจริญวิทยำคม (สมุทรปรำกำร) ม.1 วิทยำศำสตร ์
40 นำย วิโรจน ์ เอี่ยมยิ้ม โรงเรียนพลูเจริญวิทยำคม (สมุทรปรำกำร) ม.1 ภำษำอังกฤษ 
41 นำง สมสนิท ศรีมงคล โรงเรียนวดัดอนยอ (นครนำยก) ป.4 คณิตศำสตร ์
42 นำย นิยม ทองนำเมือง โรงเรียนวดัดอนยอ (นครนำยก) ป.4 วิทยำศำสตร ์
43 นำงสำว ศุลีมำศ บุญศร ี โรงเรียนวดัดอนยอ (นครนำยก) ป.4 ภำษำอังกฤษ 
44 นำงสำว ช่อทิพย์ น้ ำทอง โรงเรียนอนุบำลองครักษ์ (นครนำยก) ป.4 คณิตศำสตร ์
45 นำง สุรีรตัน ์ พ้นภัย โรงเรียนอนุบำลองครักษ์ (นครนำยก) ป.4 วิทยำศำสตร ์
46 นำง อัชญำรัตน ์ สมรอบรู ้ โรงเรียนอนุบำลองครักษ์ (นครนำยก) ป.4 ภำษำอังกฤษ 
47 นำง วลัย กัลป์จำร ุ โรงเรียนห้วยยอด (ตรัง) ม.1 คณิตศำสตร ์
48 นำย สุรชำต ิ หลุ่งหม่ำน โรงเรียนห้วยยอด (ตรัง) ม.1 คณิตศำสตร ์
49 นำงสำว ณัฏฐกัญจน ์ ไชยภักด ี โรงเรียนห้วยยอด (ตรัง) ม.1 วิทยำศำสตร ์
50 นำย เสกสรร เพ่งพิศ โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ (ตรัง) ม.1 คณิตศำสตร ์
51 นำย วีระเชษฐ เจริญฤทธ์ิ โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ (ตรัง) ม.1 วิทยำศำสตร ์
52 นำย พงศกร ตู้ด ำ โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ (ตรัง) ม.1 ภำษำอังกฤษ 
53 นำง เสำวภำ สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบำลสงขลำ (สงขลำ) ป.4 คณิตศำสตร ์
54 นำง พัชรียำ ธำนีรัตน ์ โรงเรียนอนุบำลสงขลำ (สงขลำ) ป.4 วิทยำศำสตร ์
55 นำง จุรีวรรณ บิลยะพันธ์ โรงเรียนอนุบำลสงขลำ (สงขลำ) ป.4 ภำษำอังกฤษ 
56 นำง ดำรำรัตน ์ เพชรมณ ี โรงเรียนบ้ำนม่วงงำม (สงขลำ) ป.4 คณิตศำสตร ์
57 นำง พัชรี บุญรำศร ี โรงเรียนบ้ำนม่วงงำม (สงขลำ) ป.4 วิทยำศำสตร ์
58 นำงสำว ดวงพร สุทธิสว่ำง โรงเรียนบ้ำนม่วงงำม (สงขลำ) ป.4 ภำษำอังกฤษ 
59 นำง สุนันทำ ทองด้วง โรงเรียนบ้ำนระโนด (สงขลำ) ป.4 คณิตศำสตร ์
60 นำงสำว ละมลุ หญ้ำเหล็ม โรงเรียนบ้ำนระโนด (สงขลำ) ป.4 วิทยำศำสตร ์
61 นำง สุภำพร ศรีนวลขำว โรงเรียนบ้ำนระโนด (สงขลำ) ป.4 ภำษำอังกฤษ 
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ล ำดับ ชื่อผู้ประสำนงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
1 ศน. อภิวัฒน์  กันศรีเวียง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 (เชียงรำย) 
2 ศน. สมดี  ศรีแก้ว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต 1 
3 ศน. สุกัญญำ  อนรรฆพันธ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 (ขอนแก่น) 
4 ศน. ไชยำ  อักกะระวัง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ มหำสำรคำม เขต 3 
5 ศน. หัทยำ   เข็มเพ็ชร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 (สิงห์บุรี) 
6 ศน. สงกรำนต์  วีระเจริญกิจ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ นคนำยก เขต 1 
7 ศน. ธวัช  จิตรชวำล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  13 (ตรัง) 
8 รอง ผอ. ศิวะ  ท่ำทรำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ สงขลำ เขต 1 
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ล ำดับ ชื่อคณะกรรมกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขี้นพ้ืนฐำน 
1 นำย อเนก รัตน์ปิยะภำภรณ์ ที่ปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน (สพฐ.) 
2 นำย สนิท แย้มเกษร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน (สพฐ.) 
3 นำงสำว จุฑำมำศ ชีวีโสภณ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
4 นำงสำว เปรมฤทัย เลิศบ ำรุงชัย คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
5 นำย ประพันธ์ พุทธรักษำ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
6 นำย คมสัน   เชิดสูงเนิน คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
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คณะกรรมการประจ าโครงการ 
 

1.   รศ.ดวงสุดำ  เตโชติรส ประธำนที่ปรึกษำโครงกำร 
2.   ผศ.ฉัตรชัย  เธียรหิรัญ ที่ปรึกษำโครงกำร 
3.   ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช ที่ปรึกษำโครงกำร 
4.   นำงวันดี  ช่วยประยูรวงศ์ ที่ปรึกษำโครงกำร 
5.   ผศ.นิวัตร  จำรุวำระกูล หัวหน้ำโครงกำร 
6.   นำยนพชัย  ทิพย์ไกรลำศ ผู้ช่วยหัวหน้ำโครงกำร 
7.   นำงสำวเพชรำภรณ์  เพ็ชรแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้ำโครงกำร 
8.   นำงสำวสุวล ี บัวสุวรรณ์ ผู้ช่วยหัวหน้ำโครงกำร 
9.   นำงสำทิพย์ เส็งลำ เจ้ำหน้ำกำรเงิน 
10. นำงศิริมำ  อำจนนลำ เจ้ำหน้ำที่บัญชี 
11. นำงสุมิตรำ  สมประสงค์ เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
12. นำงวรัชยำ  ศรีสกำวกุล ผู้ตรวจสอบบัญชี 
13. นำงสำวอ้อยจริยำ  พลับจีน ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
14. นำงสุกัญญำ  พิสิฐอมรชัย ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
15. นำงธัญวรัตน์  ทิพย์ไกรลำศ ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
16. นำงสำวรัชนี  ต่อเงิน ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
17. นำยปำโมกข์  รัตนตรัยำภิบำล ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
18. นำยโยธิน  หนูแดง ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
19. นำงสำวนฤมล  โตเจริญ ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
20. นำยนพณรรจ์  เนตรสกูลณี ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
21. นำงอุมำพร  สรวลสรรค์ ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
22. นำยสำคร  พรมจันทรำ ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
23. นำยครรชิต  จิตตำนุวัฒน์ ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
24. นำยสุรยุทธ  สระแก้ว ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
25. อำจำรย์นิลมิต  นิลำศ ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
26. นำงสำวปทิตตำ  ปิยสกุลเสวี ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
27. นำยสุมำตร์  สำคร ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
28. นำยธันว์  ชัยบริพันธ ์ ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
29. นำยพิธิวัต  ขวำนทอง ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
30. นำยกิตติศักดิ ์ แต่ผู้เจริญ ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
31. นำงนิภำพรรณ  ทุมวัน ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
32. นำยปิยชำญ  ตำลอ ำไพ ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
33. นำยอำรักษ ์ ลิบน้อย ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
34. นำยสันติ  สอนมี ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 
35. นำงสำวณัฐรีพร  ศุภกรรม ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร 

 


