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ค าน า 

ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล     
พระนครได้ด ำเนินงำน โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ปีงบประมำณ 2556 เพ่ือขยำย
ผลห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iClassroom: intelligence Classroom) โดยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมหลักสูตรต้นแบบ และใช้ห้องเรียน iClassroom มำประยุกต์บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบ
เครือข่ำยแบบไร้สำย  โดยมุ่งเน้นกำรเตรียมควำมพร้อมของโรงเรียน ผู้บริหำร ครู และ นักเรียน เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้สำมำรถน ำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ และเพ่ิมคุณค่ำให้
เกิดข้ึนจำกกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยมีควำมมุ่งหมำย
เพ่ือศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนในบริบทที่แตกต่ำงกันกับผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครู  นักเรียน 
และผู้ปกครองของนักเรียน ตลอดจนวิธีกำรที่จะท ำให้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องไปใช้ใน
กำรเรียนรู้  เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำให้เกิดข้ึนจำกกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  ส่งเสริม
สมรรถนะส ำคัญเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะชีวิตให้นักเรียนสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ในนำมของคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขอขอบพระคุณท่ำน
เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้อ ำนวยกำรและบุคลำกรของส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรเรียนกำรสอนทุกท่ำนที่ช่วยให้กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงดียิ่ง ขอขอบคุณผู้บริหำรโรงเรียน 
ครูผู้สอน ศึกษำนิเทศก ์บุคลำกร นักเรียนและผู้ปกครองทุกโรงเรียนในโครงกำรฯ ครั้งนี้เป็นอย่ำงสูง 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล  51 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมและข้อมูล  51 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล  52 

บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ  54 
ส่วนที่ 1  ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ำง  54 
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ตำรำงที่ 4 แสดงรำยละเอียด Content Application ของสำระวิทยำศำสตร์ ระดับชั้น
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ตำรำงที่ 5 แสดงรำยละเอียด Content Application ของสำระภำษำอังกฤษ ระดับชั้น
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ตำรำงที่ 6 แสดงรำยละเอียด Content Application ของสำระคณิตศำสตร์ ระดับชั้น
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ตำรำงที่ 7 แสดงรำยละเอียด Content Application ของสำระวิทยำศำสตร์ ระดับชั้น
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ตำรำงที่ 33 แสดงสมรรถนะครู สมรรถนะของครูในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำงๆ ในกำรสร้ำง
กำรเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษท่ี 21   

62 

ตำรำงที่ 34 แสดงสมรรถนะครู สมรรถนะของครูในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ของแต่ละด้ำนในกำร
สร้ำงกำรเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21   

63 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1. ความส าคัญและเหตุผล 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication Technology  
หรือ ICT) ได้มีกำรพัฒนำและน ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม กำรบริกำร
สังคม สำธำรณสุข สิ่งแวดล้อมและกำรศึกษำ กำรน ำ ICT มำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละด้ำน 
จะต้องใช้ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรในระบบเครือข่ำยต่ำงๆ เช่น ผ่ำนสำยเคเบิล  ผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) 
เครือข่ำยโทรศัพท์สมำร์ทโฟน ระบบ 3G โดยผ่ำนทำงอุปกรณ์ต่ำงๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์พกพำแบบแท็บเล็ต 
(Tablet) คอมพิวเตอร์พกพำ (Notebook) โทรศัพท์สมำร์ทโฟน เป็นต้น เพ่ือที่จะท ำให้ผู้ส่งสำรสำมำรถส่ง
ข้อมูลข่ำวสำรถึงผู้รับสำรได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว  ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย 
ได้มีกำรประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพำหรือคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก 
เปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์พกพำรูปแบบใหม่ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่ำง
กว้ำงขวำงทั่วโลกอีกรูปแบบหนึ่ง 

จำกนโยบำยของคณะรัฐมนตรี ตำมที่ได้มีกำรแถลงต่อรัฐสภำเมื่อวันอังคำรที่ 23 สิงหำคม 2554 
รัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มด ำเนินกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่ม
ทดลองด ำเนินกำรในโรงเรียนน ำร่องส ำหรับระดับประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2555 ควบคู่กับกำรเร่ง
พัฒนำเนื้อหำที่เหมำะสมตำมหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดท ำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สำย
ตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำรในสถำนศึกษำที่ก ำหนดโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย รวมถึงในปัจจุบันกำรเข้ำถึงข้อมูล
ควำมรู้ของนักเรียน ครู และประชำชนทั่วไป ไม่ได้จ ำกัดอยู่เฉพำะข้อมูลในต ำรำหรือในห้องสมุดเท่ำนั้น แต่
สำมำรถค้นคว้ำหำควำมรู้ได้จำกสื่อต่ำงๆ ที่อยู่ในโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต เนื่องจำกข้อมูลต่ำงๆ ได้ถูก
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกำรจัดเก็บ และกำรเผยแพร่เป็นลักษณะของดิจิตอลไฟล์ เพรำะเหตุผลที่ว่ำสำมำรถ
จัดเก็บข้อมูลได้ปริมำณมำกกว่ำรูปแบบเดิมและยังสำมำรถเผยแพร่ไปสู่สำธำรณะชนได้รวดเร็ว และยังสำมำรถ
คงสภำพของข้อมูลได้ดีกว่ำเอกสำรในรูปแบบของหนังสือที่พิมพ์ออกมำ แต่กำรที่จะเข้ำถึงแหล่งข้อมูลต่ำงๆ 
เหล่ำนี้ได้นั้น ต้องมีเครือข่ำยที่ให้บริกำรที่ดี มีประสิทธิภำพเสถียรภำพ และมีควำมมั่นคงปลอดภัย  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดหำระบบเครือข่ำยแบบไร้สำยส ำหรับโรงเรียน         
ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือให้นักเรียน ครู  และบุคลกรในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้เข้ำถึงแหล่งค้นคว้ำหำควำมรู้จำกอินเทอร์เน็ต รวมถึงได้รับควำมสะดวก
ในกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น และยังเป็นกำรตอบสนองนโยบำยกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรของ
รัฐบำลด้วย  โดยกำรติดตั้งอุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบไร้สำย (Wireless Access Point)  ในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั่วประเทศ 

จำกกำรวำงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและกำรจัดหำอุปกรณ์ส ำหรับส่งเสริมกำรเรียนรู้ดังกล่ำวจึงนับ
ได้ว่ำกำรศึกษำของไทยได้เข้ำสู่โรงเรียนยุคที่ 3 แล้ว (School 3.0) ซึ่งโรงเรียนในยุคที่ 3 นี้ โรงเรียนจะต้องมี
กำรประยุกต์กระบวนกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคใหม่ดังกล่ำวที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พกพำ
แบบแท็บเล็ตมำบูรณำกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำที่สูงขึ้นและสำมำรถวัดผล
กำรศึกษำนักเรียนได้รำยบุคคล โดยใช้กรอบกำรพัฒนำตำมแนวทำง “ทักษะที่จ ำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21”     
ซึ่งเป็นกรอบกำรพัฒนำกำรศึกษำและทักษะชีวิตที่ทุกประเทศให้ควำมส ำคัญ และรณรงค์ให้สถำบันกำรศึกษำ
ของตนปรับใช้เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเยำวชนส ำหรับกำรด ำรงชีวิตในอนำคต 
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ควำมท้ำทำยของโรงเรียนในยุคท่ี 3 คือ ท ำอย่ำงไรจึงจะเตรียมเด็กนักเรียนให้พร้อมส ำหรับศตวรรษที่ 
21 (Global Citizen) เท่ำทันโลกำภิวัฒน์และประชำคมอำเซียน (AEC) ท ำอย่ำงไรให้ห้องเรียนมีบรรยำกำศที่
น่ำเข้ำไปเรียนรู้  มีชีวิตชีวำสนุกสนำนไปกับกำรเรียนรู้ที่ท้ำทำยให้ค้นหำค ำตอบ ครูผู้สอนที่จัดกำรเรียนรู้ทั้ง 8 
สำระวิชำจะต้องมีกำรออกแบบกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนไป  สำมำรถบูรณำกำรสำระข้ำมวิชำโดยใช้ ICT 
และบทเรียนที่ยืดหยุ่นทันสมัย นอกจำกนั้นสำมำรถใช้ ICT ให้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบทเรียนให้ทันยุคทัน
เหตุกำรณ์  

สิ่งที่เป็นภำระของกระทรวงศึกษำธิกำร ของนักกำรศึกษำ ของครู ของพ่อแม่ คือจะท ำอย่ำงไรให้
กำรศึกษำสอดคล้องเท่ำทันกับยุคสมัย เพรำะยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงเรียน
ที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และจะต้องมองไปถึงอนำคตเด็กในอีกสิบปีข้ำงหน้ำก็จะเปลี่ยนไปอีก วิธีกำรจัดกำร
ศึกษำเพ่ือให้เด็กเรียนต้องไม่ใช่เพ่ือให้ครูเป็นผู้สอนเพียงอย่ำงเดียว เพรำะฉะนั้นวิธีกำรสอนจึงต้องเปลี่ยน
เพ่ือให้เหมำะกับเด็ก ไม่ใช่กำรจะท ำให้เด็กเหมำะกับครู  ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องวำงรูปแบบกำรเรียนรู้
ที่เหมำะสมกับเด็ก อำจจะกล่ำวได้ว่ำต่อจำกนี้ไปครูต้องไม่เน้นกำรสอนควำมรู้  แต่จะต้องเปลี่ยนบทบำทมำ
เป็นผู้ท ำหน้ำที่ในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้เด็กกระหำยที่อยำกจะเรียนรู้  ต้องมีทักษะ มีวิธีกำร สร้ำงแรง
บันดำลใจ  เป็นพ่ีเลี้ยงและสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้  ควำมท้ำทำยของกำรจัดกำรศึกษำในตอนนี้ คือ 
กำรศึกษำสนองตอบได้น้อยกว่ำที่สังคมต้องกำร  เด็กมีทักษะน้อยกว่ำที่ควรจะเป็นและถ้ำเด็กได้รับทักษะน้อย
เช่นนี้ เด็กจะไม่สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  แม้แต่ครูเองจ ำนวนหนึ่งก็ไม่สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่
ในสังคมปัจจุบันได้เช่นเดียวกัน เนื่องจำกขำดทักษะชีวิต 

จำกเหตุผลที่กล่ำวมำแล้วนั้น ในปีงบประมำณ 2555 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
จึงได้จัดตั้งโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  โดยจัดหำอุปกรณ์สนับสนุนห้องเรียนตำมแนวคิด
ของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ใน
โรงเรียนน ำร่อง จ ำนวน 20 โรงเรียน จำก 4 ภูมิภำคๆ ละ 5  โรงเรียนๆ ละ 1 ห้องเรียน เพ่ือควำมต่อเนื่อง
ของโครงกำรฯ ดังกล่ำว และเพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกำสใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้ขยำยผล
โครงกำรฯ  ในปีงบประมำณ 2556 เพ่ิมจ ำนวนโรงเรียนและห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพ่ือกำรเรียน   
กำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำยในโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่ำงกันจำก 4 ภูมิภำคๆ ละ 6 โรงเรียน 
รวมจ ำนวน 24 โรงเรียน โดยมุ่งเน้นศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรห้องเรียน iClassroom ของโรงเรียนใน
บริบทที่แตกต่ำงกัน กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครู  นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน ตลอดจนกระบวนกำร
ที่ครูผู้สอนจะน ำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและเทคโนโลยีไปใช้ในกำรเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิม
คุณค่ำให้เกิดขึ้น จำกกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  ส่งเสริมสมรรถนะของครู
และนักเรียน ให้มีทักษะชีวิตสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรห้องเรียน  iClassroom  ตำมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำ
ต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
พุทธศักรำช 2551 เพ่ือศึกษำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของกับหลักสูตรต้นแบบกำรเรียนกำรสอน ผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

2.2 เพ่ือศึกษำสมรรถนะของนักเรียน และครูผู้สอนในกำรเรียนรู้ โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพำกับ
หลักสูตรต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พุทธศกัรำช 2551 
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2.3 เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มี
ต่อโครงกำรกำรขยำยผลกำรพัฒนำหลักสูตรต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
 
3. ขอบเขตการด าเนินการ 

รำยงำนผลกำรศึกษำโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551  ปีงบประมำณ 2556  ผู้ศึกษำได้
ก ำหนดขอบเขตของกำรศึกษำไว้ดังนี้ 

 3.1 กลุ่มเป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรศกึษำครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหำรโรงเรียน  ผู้ดูแลระบบ  ศึกษำนิเทศก์/ผู้ประสำน งำน

ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ครูผู้สอน  นักเรียน  กรรมกำรสถำนศึกษำ/ผู้ปกครองของนักเรียนที่ก ำลัง
ศึกษำในโรงเรียนที่มีกำรขยำยผลห้องเรียน  iClassroom  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557  จ ำนวน  24  โรงเรียน  
โดยจ ำแนกดังนี้ 

3.1.1 ผู้บริหำร      จ ำนวน   24   คน 
3.1.2 ผู้ดูแลระบบ      จ ำนวน   24   คน 
3.1.3 ศึกษำนิเทศก์/ผู้ประสำนงำน   จ ำนวน   14   คน 
3.1.4 ครูผู้สอน       จ ำนวน   72   คน 
3.1.5 นักเรียน       จ ำนวน  796  คน 
3.1.6 ผู้ปกครองนักเรียน/กรรมกำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน  796  คน 

  
4. ตัวแปรที่ศึกษา 

4.1 ตัวแปรต้น  คือ  รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพำห้องเรียน 
iClassroom กับหลักสูตรต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

 4.2  ตัวแปรตำม  ได้แก่ 
4.2.1 รูปแบบ (Model) กำรบริหำรจัดกำรห้องเรียน iClassroom 
4.2.2 พฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน 
4.2.3 สมรรถนะของครูผู้สอน 
4.2.4 สมรรถนะของนักเรียน 
4.2.5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ  
4.2.6 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน และด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร

เรียนรู้ 
 4.3  ระยะเวลำที่ศึกษำ ระหว่ำง เดือน ตุลำคม 2556 ถึงวันที่ ตุลำคม 2557 

 
5. โรงเรียนการขยายผล 
  โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช 2551 ปีงบประมำณ 2556 โดยมีรูปแบบกำรขยำยผล
ห้องเรียน iClassroom ในภูมิภำค  4  ภูมิภำค ได้แก่ ภำคเหนือ ภำคอีสำน ภำคกลำง และภำคใต้ ภำคละ 6 
โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  24  โรงเรียน  ดังนี้ 
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5.1 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ   เป็นโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

5.1.1 มีวงจรสื่อสำรเชื่อมเข้ำเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่ควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 10 Mbps 
5.1.2 มีห้องเรียนที่สำมำรถจัดเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้  

 5.2  ระดับชั้นในกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ด ำเนินกำรกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ,5 จ ำนวน 
12 โรงเรียน และระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 จ ำนวน 12 โรงเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู้ด ำเนินกำรคัดเลือก
ห้องเรียนน ำร่องในแต่ละระดับชั้น นักเรียนห้องเรียนละไม่เกิน 40 คน 

 5.3  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ที่ใช้ในกำรวิจัยกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ เน้นกำรใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนรู้ใน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้แก่ 1 ) คณิตศำสตร์  2) วิทยำศำสตร์  3) 
ภำษำอังกฤษ 

 5.4 กำรบริหำรจัดกำรแท็บเล็ตห้องเรียน iClassroom 
5.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นเครื่องในขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำน

ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 
5.4.2  ศึกษำนิเทศก์หรือเจ้ำหน้ำที่ด้ำน ICT ผู้ประสำนงำน จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำ / มัธยมศึกษำ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตคนละ 1 เครื่อง 
5.4.3  ผู้บริหำรโรงเรียน ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตคนละ  1  เครื่อง 
5.4.4  ผู้ดูแลระบบโรงเรียนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตคนละ 1 เครื่อง 
5.4.5  ครูผู้สอน 3 กลุ่มสำระฯ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตคนละ 1 เครื่อง  
5.4.6  นักเรียนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตคนละ 1 เครื่อง (ตำมจ ำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง 

แต่ไม่เกิน 40 เครื่อง) 
5.4.7  นักเรียนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตส ำหรับกิจกรรมในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน 

โดยจะอนุญำตหรือไม่อนุญำตให้น ำเครื่องกลับบ้ำนขึ้นอยู่กับกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน 
 5.5 สภำพแวดล้อมในห้องเรียน iClassroom 

5.5.1 หลักกำรพื้นฐำนข้อตกลงเก่ียวกับกำรน ำเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ในครั้งนี้ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นเพียงตัวช่วย ไม่ได้มำแทนครู 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นเพียงตัวเสริมประสบกำรณ์และสำมำรถใช้ร่วมกับ

อุปกรณ์อ่ืนๆ ได้เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ 
3) เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ครูและนักเรียนเลือกใช้บำงเวลำใน

กำรเรียนกำรสอนขึ้นอยู่กับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ครูเป็นผู้ก ำหนด 
4) จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

5.5.2 ครูและนักเรียนสำมำรถเปิดใช้สื่อแอพพลิเคชั่นกำรเรียนรู้ที่บรรจุอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตเพื่อเสริมกำรเรียนรู้ได้ 

 5.5.3 ครูและนักเรียนสำมำรถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือค้นคว้ ำข้อมูลและท ำกิจกรรม
แบบออนไลน์ได้โดยใช้เครือข่ำยไร้สำยภำยในห้องเรียน 

 5.5.4 ครูและนักเรียนจัดท ำข้อตกลงกำรใช้และดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมเข้ำใจ และฝึกระเบียบและควำมรับผิดชอบ 

 5.5.5 นักเรียนใช้และจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตตำมที่ครูก ำหนด จะไม่ได้อยู่กับนักเรียน
ตลอดเวลำ 
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 5.5.6  มีผู้ช่วยด้ำนเทคนิคเพ่ือคอยช่วยเหลือครูและนักเรียนเกี่ยวกับกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและให้ค ำปรึกษำแก่โรงเรียนเมื่อมีปัญหำด้ำนเทคนิค 

วัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบในห้องเรียน iClassroom ประกอบด้วย 
5.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ ำนวน 1 ห้องเรียน (ไม่เกิน 45 ชุด) ส ำหรับครูและ

นักเรียน 
5.6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ ำนวน 1 ชุด  ส ำหรับผู้บริหำรโรงเรียน 
5.6.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย  จ ำนวน 1 ชุด 
5.6.4 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ในกำรสร้ำงสื่อกำรสอน พร้อมโปรแกรมประยุกต์

ส ำหรับสร้ำงสื่อกำรสอน  จ ำนวน 1 ชุด 
5.6.5 เครื่องพิมพ์ไร้สำย  จ ำนวน 1 ชุด 
5.6.6 เครื่องฉำยภำพชนิดโปรเจคเตอร์  จ ำนวน 1 ชุด 
5.6.7 อุปกรณ์เชื่อมโยงออนไลน์  จ ำนวน 1 ชุด 
5.6.8 สถำนีเครือข่ำยไร้สำย  จ ำนวน 2 ชุด 
5.6.9 ตู้จัดเก็บและชำร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบเคลื่อนที่  จ ำนวน 1 ตู้ 
5.6.10 ซองกันกระแทกส ำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  จ ำนวนไม่เกิน 41 ชุด ส ำหรับครู

และนักเรียน 
 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 6.1 ห้องเรียน iClassroom (intelligence Classroom) หมำยถึง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
พร้อมครุภัณฑ์ประกอบภำยในห้อง ที่ใช้ในกำรประยุกต์และบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบ
เครือข่ำยแบบไร้สำย  

 6.2 บริบทของโรงเรียน หมำยถึง กำรจัดประเภทของโรงเรียนโดยใช้จ ำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ในกำร
จัดแยกขนำดโรงเรียน ดังนี้ 

 โรงเรียนประถมศึกษำขนำดเล็ก หมำยถึง โรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ ที่มี จ ำนวนนักเรียนน้อยกว่ำ 299 คน 

 โรงเรียนประถมศึกษำขนำดใหญ่  หมำยถึง  โรงเรียประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 300 คน ขึ้นไป 

 โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  หมำยถึง  โรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ ที่เปิดท ำกำรสอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

 โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก  หมำยถึง  โรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนน้อยกว่ำ 1,499  คน 

 โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดใหญ่  หมำยถึง  โรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนตั้งแต่  1,500 คน ขึ้นไป 

6.3 หลักสูตรต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต หมำยถึง หลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่ได้จำกกำรพัฒนำตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  
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6.4 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร หมำยถึง รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร 4M เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร          
ห้องเรียน iClassroom ได้แก่ ด้ำนบุคลำกร (Man) ด้ำนงบประมำณ (Money) ด้ำนอุปกรณ์ (Material) และ
ด้ำนกำรจัดกำร (Management)           

6.5 สมรรถนะของครูผู้สอน หมำยถึง ควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของกำรเป็นครูเพ่ือศิษย์ใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยพลังสมอง 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำและวินัย (Discipline mind) ด้ำนสังเครำะห์ 
(Synthesizing mind) ด้ำนสร้ำงสรรค์ (Creative mind) ด้ำนเคำรพให้เกียรติ (Respectful mind) และ           
ด้ำนจริยธรรม (Ethical mind)  

6.6 สมรรถนะของนักเรียน หมำยถึง คุณลักษณะที่นักเรียนทุกคนต้องมีและใช้ได้อย่ำงเหมำะสม เพ่ือ
สำมำรถปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำย โดยสอดคล้องตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 ประกอบด้วยทักษะและควำมสำมำรถ 5 ประกำร ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ควำมสำมำรถใน
กำรคิด ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี 

6.7 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมำยถึง คะแนนจำกผลกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2557 

6.8 ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกที่มีต่อโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบกำรเรียนกำรสอน
ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 ของ
ผู้เกี่ยวข้องในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนคุณภำพนักเรียน และด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

6.9 ผู้บริหำรโรงเรียน หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน ให้กำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ ให้เกิดกำรประยุกต์และบู รณำกำรกำรเรียนกำรสอนห้องเรียน 
iClassroom 

6.10 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมำยถึง ผู้เชี่ยวชำญที่ท ำหน้ำที่คัดเลือกแอพพลิเคชั่นที่เหมำะสมกับกำรเรียนกำร
สอนและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงที่เป็นมำตรฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่  4 ประถมศึกษำปีที่  5  ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2 ใน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ 

6.11 ผู้ดูแลระบบ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบห้องเรียน iClassroom ส ำหรับใช้ในกำรประยุกต์
และบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 

6.12 ครูผู้สอน หมำยถึง ครูผู้รับผิดชอบสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4, 5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 ของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ใน
ปีงบประมำณ 2556 

6.13 นักเรียน หมำยถึง นักเรียนในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ และก ำลังศึกษำอยู่ในระดับ ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 4, 5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 ที่เรียนจำกห้องเรียน iClassroom กับสื่อกำรเรียนรู้ ในกำร
ประยุกต์และบูรณำกำรกำรเรียนรู้ 

6.14 ผู้ปกครอง หมำยถึง ผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ และมีบุตรหลำนก ำลังศึกษำ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4, 5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 ที่เรียนจำกห้องเรียน iClassroom กับสื่อกำรเรียนรู้ใน
กำรประยุกต์และบูรณำกำรกำรเรียนรู้ 

6.15 กรรมกำรสถำนศึกษำ หมำยถึง บุคคลที่ไดรับกำรแต่งตั้งมำจำกตัวแทนผู้ปกครอง ครู    ศิษยเกำ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชนและ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2543 
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6.16 แอพพลิเคชั่น หมำยถึง แอพพลิเคชั่นที่เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอนและสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ใน 3 กลุ่มสำระ              
กำรเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ    

6.17 แท็บเล็ต หมำยถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถใช้ในขณะเคลื่อนที่ได้ ใช้หน้ำจอสัมผัสใน           
กำรท ำงำน ออกแบบให้สำมำรถท ำงำนได้ด้วยตัวมันเอง และมีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดเสมือนจริง 
 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 มีกำรขยำยห้องเรียน iClassroom ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
7.2 มีหลักสูตรต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงใน

ห้องเรียน iClassroom กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ระดับชั้นประถม 
ศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ให้ครูใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรประยุกต์ และบูรณำกำรกิจกรรม          
กำรเรียนกำรสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 

7.3 มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร และกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต        
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

7.4 ได้แนวทำงกำรจัดท ำห้องเรียนต้นแบบกำรบูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วย 
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย ส ำหรับระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
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บทที่ 2 
งานที่เกี่ยวข้องและงานทีด่ าเนินการ 

 
2.1 รายช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

รำยชื่อโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ขยำยผลกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 , 5 และระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 โดยโรงเรียนเป็นผู้ด ำเนินกำรคัดเลือกห้องเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำ
ต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  โดยเลือกโรงเรียนจำก  4  ภูมิภำคๆ ละ  6  โรงเรียน ได้แก่  ภำคอีสำน 
ภำคเหนือ ภำคกลำง และภำคใต้  รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  24  โรงเรียน  ดังนี้ 
 
  1) โรงเรียนบ้ำนหนองแสง สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 ภำคะวันออกเฉียงเหนือ 
  2) โรงเรียนบ้ำนนำคู สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 ภำคะวันออกเฉียงเหนือ 
  3) โรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ่ สพป.มหำสำรคำม เขต 1 ภำคะวันออกเฉียงเหนือ 
  4) โรงเรียนอนุบำลกันทรวิชัย สพป.มหำสำรคำม เขต 1 ภำคะวันออกเฉียงเหนือ 
  5) โรงเรียนบ้ำนท่ำสองคอน สพป.มหำสำรคำม เขต 1 ภำคะวันออกเฉียงเหนือ 
 6) โรงเรียนกัลยำณวัตร สพม. 25 ขอนแก่น ภำคะวันออกเฉียงเหนือ 
  7) โรงเรียนแม่จันวิทยำคม สพม. 36 เชียงรำย ภำคเหนือ 
  8) โรงเรียนพำนพิเศษพิทยำคม สพม. 36  เชียงรำย ภำคเหนือ 
  9) โรงเรียนห้วยสักวิทยำคม สพม. 36  เชียงรำย ภำคเหนือ 
  10) โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ สพป.เชียงรำย เขต 2 ภำคเหนือ 
  11) โรงเรียนพำนพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงรำย เขต 2 ภำคเหนือ 
  12) โรงเรียนอนุบำลล ำปำง สพป. ล ำปำง เขต 1 ภำคเหนือ 
  13) โรงเรียนวรนำรีเฉลิม สพม. 16 สงขลำ ภำคใต้ 
  14) โรงเรียนปำล์มพัฒนวิทย์   สพม .16 สตูล ภำคใต้ 
  15) โรงเรียนวัดแม่เปียะ สพป.สงขลำ เขต 1 ภำคใต้ 
  16) โรงเรียนบ้ำนทุ่งค่ำย สพป.ตรัง เขต 1 ภำคใต้ 
  17) โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว สพป.ตรัง เขต 1 ภำคใต้ 
  18) โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์   สพม. 13 ตรัง ภำคใต้ 
  19) โรงเรียนปำกท่อพิทยำคม สพม. 8 รำชบุรี ภำคกลำง 
  20) โรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. 8 รำชบุรี ภำคกลำง 
  21) โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนำยก ภำคกลำง 
  22) โรงเรียนวัดบำงปรัง สพป.นครนำยก ภำคกลำง 
  23) โรงเรียนวัดโยธีรำษฎร์ศรัทธำรำม  สพป.นครนำยก ภำคกลำง 
  24) โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม  สพม.6 สมุทรปรำกำร ภำคกลำง 
  
2. 2  ความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนในโครงการฯ 

จำกกำรส ำรวจควำมพร้อมของโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ มีวงจร
สื่อสำรที่เชื่อมต่อเข้ำเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วดังข้อมูลในตำรำงที่ 1  และภำพกำรต่อเชื่อมระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนในโครงกำร โดยใช้วงจรสื่อสำรของ UniNet, TOT, CAT และ 3BB ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 1 แสดงชื่อโรงเรียนและช่องสัญญำณวงจรสื่อสำรของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร   

ล ำดับ โรงเรียน 
ช่องสัญญำณวงจรสื่อสำร 

UniNet TOT CAT 3BB 

1 แม่จันวิทยำคม (เชียงรำย) - 10 Mbps - - 

2 พำนพิเศษพิทยำคม (เชียงรำย) 50 Mbps - - - 

3 ห้วยสักวิทยำคม (เชียงรำย) - 10 Mbps - - 

4 บ้ำนห้วยไคร้ (เชียงรำย) 100 Mbps - - - 

5 พำนพสกสวัสดิ์ (เชียงรำย) 100 Mbps - - - 

6 โรงเรียนอนุบำลล ำปำง (ล ำปำง) 100 Mbps - - - 

7 บ้ำนหนองแสง (กำฬสินธุ์) - 10 Mbps - - 

8 บ้ำนนำคู (กำฬสินธุ์) 100 Mbps - - - 

9 บ้ำนบ่อใหญ่ (มหำสำรคำม) - 10 Mbps - - 

10 อนุบำลกันทรวิชัย (มหำสำรคำม) - 10 Mbps - - 

11 บ้ำนท่ำสองคอน (มหำสำรคำม) 10 Mbps - - - 

12 กัลยำณวัตร (ขอนแก่น) 100 Mbps - - - 

13 ปำกท่อพิทยำคม (รำชบุร)ี - - 40 Mbps - 

14 คุรุรำษฎร์รังสฤษดิ์ (รำชบุรี) 20 Mbps - - - 

15 วัดโพธิ์แทน (นครนำยก) - 10 Mbps - - 

16 วัดบำงปรัง (นครนำยก) 100 Mbps - - - 

17 วัดโยธีรำษฎร์ศรัทธำรำม (นครนำยก) - - - 12 Mbps 

18 พูลเจริญวิทยำคม (สมุทรปรำกำร) 10 Mbps - - - 

19 วรนำรีเฉลิม (สงขลำ) 10 Mbps - - - 

20 ปำล์มพัฒนวิทย์ (สตูล) 100 Mbps - - - 

21 วัดแม่เปียะ (สงขลำ) 100 Mbps - - - 

22 บ้ำนทุ่งค่ำย (ตรัง) 100 Mbps - - - 

23 บ้ำนทุง่ยำว (ตรัง) 10 Mbps - - - 

24 ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ (ตรัง) - 40 Mbps - - 
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ภำพที่ 1 แสดงวงจรคววำมเร็วกำรเชื่อมต่อของโรงเรียนกับหน่วยงำนที่ให้บริกำร 
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ผลกำรส ำรวจควำมพร้อมด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของโรงเรียนในโครงกำรฯ 
พบว่ำ 

2.2.1 อำคำรที่ตั้งของห้องที่จะใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตทุกโรงเรียนได้เตรียมห้อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพร้อมใช้งำน 

2.2.2 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตขนำดห้องมีขนำด  81 - 360 ตำรำงเมตร โดยมีส่วนใหญ่ มี
ขนำดตั้งแต่ 200 ตำรำงเมตร ขึ้นไป 

2.2.3 ระบบไฟฟ้ำของห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตระบบไฟฟ้ำของทุกโรงเรียนพร้อมใช้งำน 
2.2.4 เครื่องปรับอำกำศของห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเครื่องปรับอำกำศของห้องเรียน 
เกือบทุกโรงเรียนพร้อมใช้งำน มีเพียงบำงโรงเรียนที่ไม่มี ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษำบำง

โรงเรียน 
2.2.5 โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพร้อมเก้ำอ้ีนั่งของห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโต๊ะเก้ำอ้ีของ

ห้องเรียน ควำมพร้อมทุกโรงเรียน 
2.2.6 วงจรสื่อสำรที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต (ควำมเร็ว)  ทุกโรงเรียนในโครงกำรมีวงจรสื่อสำรที่

เชื่อมต่อเข้ำเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 10 Mbps ขึ้นไปโดยใช้วงจรสื่อสำรของ UniNet, TOT, CAT และ 
3BB 

2.2.7 อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ที่ออกต่ำงประเทศ (ขนำดช่องสัญญำณ)ทุกโรงเรียนในโครงกำรมี
อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ที่ออกต่ำงประเทศ ที่มีควำมเร็ว ตั้งแต่ 810 Mbps ขึ้นไป โดยช่องทำงออกต่ำงประเทศ
หลักมีสองช่องทำง ได้แก่ UniNet กับ MOEnet (TOT) นอกจำกนั้นบำงโรงเรียนยังมีช่องทำงออกต่ำงประเทศ
ทำงผู้ให้บริกำรอื่นอีก เช่น 3BB Broadband  

2.2.8 ห้องเรียน ICT ทุกโรงเรียนมีห้องเรียน ICT 
2.2.9 ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับบริกำรอินเทอร์เน็ตที่มีในโรงเรียนโรงเรียนส่วนใหญ่มีก ำร

ให้บริกำรคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับบริกำรอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 
2.2.10 อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยที่ใช้ในโรงเรียน ทุกโรงเรียนมีอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยพร้อมใช้ งำนทุก

โรงเรียนมีควำมพร้องส ำหรับโครงกำรนี้และพร้อมส ำหรับกำรติดตั้งครุภัณฑ์ส ำหรับโครงกำรในกำรจัด
สภำพแวดล้อมห้องเรียน เพ่ือน ำร่องห้องเรียนแท็บเล็ต ตำมรูปแบบของห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ประยุกต์และบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำยดังนี้ 

1) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  
2) คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย   
3) คอมพิวเตอร์ในกำรสร้ำงสื่อกำรสอนพร้อมโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับสร้ำงสื่อกำรสอน   
4) เครื่องพิมพ์ไร้สำย  
5) เครื่องโปรเจคเตอร์    
6) อุปกรณ์เชื่อมโยงออนไลน์   
7) สถำนีเครือข่ำยไร้สำย   
8) อุปกรณ์จัดเก็บแท็บเล็ตแบบเคลื่อนที่  
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2.3 การติดตั้ง  
2.3.1  อุปกรณก์ำรติดตั้งทำงเทคนิคของห้องเรียนคอมพิวเตอร์ iClassroom ซึ่งอุปกรณ์แต่ละส่วนจะ

เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญเพ่ือกำรน ำเสนอชิ้นงำนในกำรประกอบกำรเรียนกำรสอน ซึ่งประกอบไปด้วย   
1) เครื่อง Apple TV 
2) Screem 
3) สำย HDMI 
4) เครื่อง Projector 
5) โน็ตบุค Mac 
6) Routhing mode 
7) เครื่อง iPad 

ส ำหรับคุณสมบัติของอุปกรณ์แต่ละชนิดได้แสดงไว้ในภำพที่ 1 (ด้ำนล่ำง)  
 

 
    

ภำพที ่2 แสดงกำรออกแบบกำรติดตั้งทำงเทคนิคของห้องเรียนคอมพิวเตอร์ iClassroom 
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2.3.2 อุปกรณ์ติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์ iClassroom ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ 
   1) เครื่องแท็บเล็ต iPad 
   2) เครื่องพิมพ์ 
   3) เครื่อง iMac 
   4) Airport 
   5) สำย LAN  
   6) Apple TV 
   7) HDMI Projector 
   8) ตู้ส ำหรับจัดเก็บและช๊ำตเครื่อง iPad 
   9) จอภำพ 
   10) Mac Book Air 
ส ำหรับส ำหรับคุณสมบัติของอุปกรณ์แต่ละชนิดได้แสดงไว้ในภำพที่ 2 (ด้ำนล่ำง)  
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ภำพที่ 3 แสดงกำรบูรณำกำรและประยุกต์กำรติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์ iClassroom   
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 2.4 การส่งมอบ  
กำรด ำเนินกำรส่งมอบเครื่องแท็บเล็ต ได้ด ำเนินกำรทันที โดยก ำหนดเป็นบัญชีส่วนกลำงและบัญชี

ประจ ำภำคเพ่ือใช้งำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ Applications ให้กับโรงรียนในโครงกำรทั้ง 26 โรงเรียน 
 
2.5 การประชุมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร 

กำรด ำเนินกำรประชุมสัมมนำ จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร เพ่ือจะหำ
ข้อยุติที่ก ำหนดรำยละเอียดชอง Application และแนวทำงอ่ืนๆ เป็นหลักสูตร ส ำหรับครูผู้สอน ซึ่งคำดว่ำ
จะส่งผลให้กำรด ำเนินตำมโครงกำรเกิดปัญหำน้อยที่สุด โดยมีผู้เข้ำร่วมจำกทุกโรงเรียนที่อยู่ในโครงกำร ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน เจ้ำหน้ำที่จำก สพม. และ สพป. ที่รับผิดชอบโครงกำร ใน
กำรด ำเนินกำรได้ก ำหนดเป็นกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.5.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 
กำรจัดประชุมสัมมนำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับผู้บริหำรโรงเรียน ครู เจ้ำหน้ำที่ สพป. สพ

ม. ที่รับผิดชอบโครงกำรฯ และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลำ 2 วัน ผู้เข้ำร่วมสัมมนำประกอบด้วย ผู้บริหำร
จำกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรจัดประชุมสัมมนำ ในวันที่ 3 – 4 กุมภำพันธ์ 
2557 ณ. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จ ำกัด ผู้เข้ำอบรม เป็นผู้บริหำรโรงเรียน 32 คน  
และครู เจ้ำหน้ำที่ สพป. สพม. ที่รับผิดชอบโครงกำรฯ 32 คน  เนื้อหำกำรอบรมประกอบด้วย  

 โรงเรียนในยุค ๓.๐ และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 โครงสร้ำงลักษณะโดยรวมของกำรเรียนกำรสอนที่ใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ต 
 กำรใช้งำนแท็บเล็ตพื้นฐำน 
 กำรใช้งำน Applications เบื้องต้นที่มำกับระบบปฏิบัติกำรในแท็บเล็ต  
 แนวทำงและแนะน ำกำรคัดเลือก Applications และกำรน ำ Applications มำใช้งำนจริงใน

ห้องเรียน 
 ประโยชน์ของกำรใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ตในสถำนศึกษำต่อองค์กร 
 ตัวอย่ำงกรณีศึกษำผลกระทบต่อภำพลักษณ์และผลที่ได้รับจำกกำรใช้งำนจริง 
 แนวทำงกำรประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เก็บจำกกำรวัดผลกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนเพ่ือก ำหนด

นโยบำยในสถำนศึกษำ 
โดยมีผู้อ ำนวยกำรสนิท แย้มเกษร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.)  กล่ำวเปิดกำรประชุม  และชี้แจงแนวทำงในกำรท ำงำน
ของ   โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำหลักสูตรต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
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ภำพที่ 4  แสดงกิจกรรมกำรประชุมสัมมนำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับผู้บริหำรโรงเรียน 
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2.5.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาหลักสูตรส าหรับครูผู้สอน 
กำรด ำเนินกำรในกิจกรรมที่ 2 จัดท ำข้ึนเป็น 3 ครั้ง  ประกอบด้วย  
ครั้งที่ 1  ด ำเนินกำรประชุมสัมมนำระหว่ำงวันที่  16–18 พฤศจิกำยน 2556  จ ำนวน 3 วัน  

ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้น 2 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เทเวศร์ 
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคนิค  และเนื้อหำ จำกภำคเอกชน/มหำวิทยำลัย, ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรเรียนกำรสอนจำกทีมที่ปรึกษำโครงกำร และผู้แทน/ผู้เชี่ยวชำญ จำก สพฐ. จ ำนวน 19 คน โดย
วัตถุประสงค์ดังนี้  

1) เพ่ือร่วมพิจำรณำคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑ์ในกำร
คัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

2) ก ำหนดบัญชีส่วนกลำงและบัญชีประจ ำภำคเพ่ือใช้งำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และสร้ำง 
Account ที่ใช้ในกำรติดต่อเข้ำงำนบริกำรต่ำง ๆ 

3) จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ / คู่มือครูและเอกสำรประกอบหลักสูตร ส ำหรับครูผู้สอน โดย
บูรณำกำรห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตกับกำรเรียนกำร ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรเรียนรู้ ต่อ 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ส ำหรับรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือคัดเลือกแอพพลิเคชั่นส ำหรับใช้ในโครงกำรฯ เป็นดังนี้ 

ตำรำงที่ 2 แสดงรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำหลักสูตรส ำหรับครูผู้สอน 

ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล หน่วยงำน 
1 นำยวัชรพัฐ มะธิตะโน โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม 
2 นำงนงนุช ภูม ิ โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม 
3 นำยวิโรจน์ เอี่ยมยิ้ม โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม 
4 นำงสำวประภำพร ดอกไม้ โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม 
5 นำยนิยม ทองนำเมือง โรงเรียนวัดดอนยอ 
6 นำงสมสนิท ศรีมงคล โรงเรียนวัดดอนยอ 
7 นส.ศุลีมำศ บุญศรี โรงเรียนวัดดอนยอ 
8 นส.จีรวรรณ เศวตพงษ์ โรงเรียนอนุบำลองครักษ์ 
9 นำงสุรีรัตน์ พ้นภัย โรงเรียนอนุบำลองครักษ์ 
10 นำงสำวยำใจ พุทธจรรยำ โรงเรียนอนุบำลองครักษ์ 
11 นำงวัลภำ จันทร์งำม โรงเรียนอนุบำลองครักษ์ 
12 นำยอรรณพ โพธิ์ศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 
13 ศน.สงกรำนต์ วีระเจริญกิจ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ นครนำยก  
14 ศน.สุชญำ บ ำรุงกิจ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ นครนำยก 
15 นำงปทิตตำ โลเกศกระวี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 
16 นำงสำวจุฑำมำศ ชีวิตโสภณ สทร. สพฐ. 
17 นำงสำวเปรมฤทัย เลิศบ ำรุงชัย สทร. สพฐ. 
18 นำยประพันธ์ พุทธรักษำ สทร. สพฐ. 
19 นำยคมสัน เชิดสูงเนิน สทร. สพฐ. 
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กำรประชุมตำมวัตถุประสงค์แรก เพ่ือก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑ์ในกำรบริหำรจัดกำรสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งคัดเลือกแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ รวมทั้งสิ้น ประมำณ 100 แอพพลิเคชั่น ส ำหรับชั้น ประถมศึกษำ ป.4 และชั้นมัธยมศึกษำ ม.1   
   

  

  

ภำพที่ 5  แสดงกิจกรรมกำรประชุมสัมมนำหลักสูตรส ำหรับครูผู้สอน 
 

ในกำรพิจำรณำคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และท ำกำรคัดเลือกสื่อกำรเรียนกำรสอน โดยแยกเป็น Content Application ของทุกกลุ่ม
สำระ Tool Application ในกำรสร้ำงสื่อส ำหรับครู Tool Application ส ำหรับนักเรียน และ Edutainment 
Application ซึ่งผลกำรคัดเลือกเป็นดังนี้ 

 Content Application สำระคณิตศำสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษำ ป.4 
 Content Application สำระวิทยำศำสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษำ ป.4 
 Content Application สำระภำษำอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษำ ป.4 
 Content Application สำระคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ม.1 
 Content Application สำระวิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ม.1 
 Content Application สำระภำษำอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ม.1 
 Edutainment Application 
 Tool Application ในกำรสร้ำงสื่อส ำหรับครู 
 Tool Application ส ำหรับนักเรียน 
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จำกนั้นได้พิจำรณำรำยละเอียดย่อยของแต่ละ Application ของทุกกลุ่มสำระ ทุกระดับชั้น 
Tool Application ของนักเรียนและครู รวมถึง Edutainment Application ซึ่งได้แยกเป็นสำระวิชำ แยก
ระดับชั้น ตำมรำยละเอียดในตำรำงที่แสดง ต่อจำกนี้ 

 
ตำรำงที่ 3  แสดงรำยละเอียด Content Application ของสำระคณิตศำสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษำ ป.4 

No. Icon App Name Description Price 
1 

 

Geoboard, by The 
Math Learning Center 

App เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยของหัวข้อทำง
คณิตศำสตร์ที่น ำมำใช้ในกำรเรียนระดับประถมศึกษำและกลำง กำร
เรียน ยืด วง รอบ เพื่อสร้ำงส่วนของเส้น และ รูปหลำยเหลี่ยม และท ำ
ให้ กำรค้นหำเกี่ยวกับ ปรมิำท พื้นที่ มุมที่ สอดคล้องกัน เศษส่วน และ
อื่น ๆ 

Free 

2 
 

GeoGebra  App คณิตศำสตร์แบบไดนำมิกส ำหรับทุกระดับกำรศึกษำทีร่วบรวม
รูปทรงเรขำคณิตพีชคณิตสเปรดชีตกรำฟสถติิและแคลคลูัสง่ำยต่อกำรใช้
งำนและเรยีนรู้แบบโต้ตอบกำรเรยีนกำรสอนและกำรประเมินผลทีส่ร้ำง
ขึ้นอีกด้วย 

Free 

3 
 

Fractions App เกี่ยวกับกำรหำจ ำนวนเศษสว่นและนอกจำกนี้ยังมโีหมดกำร
ทดสอบในกำรที่ผู้ใช้จะถูกถำมค ำถำม 10 ข้อเมื่อกำรทดสอบเสร็จ
สมบูรณ ์

0.99 

4 
 

FlashToPass Free 
Math Flash Cards 

App มำในรูปแบบ กำรบวก, ลบ, คูณหำรและชุดผสมมีหกระดับของ
ควำมยำกต่อกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ และมี 24 ชุดเพิ่มเติมส ำหรับ
กำรฝึกชุดควำมเป็นจริงทำงคณิตศำสตร์โดยเฉพำะนอกจำกนีต้ั้งแต่
รูปแบบที ่1-24 จะเป็นแบบสุ่มล ำดับและรูปแบบกำรน ำเสนอแบบน่ำรัก
มีเสียงและภำพเคลื่อนไหวอีกด้วย 

Free 

5 
 

Tick Tock Clock - 
Learn How to Tell 
Time Using Digital and 
Analog Clock with 
Roman and Arabic 
Numerals 

App ทักษะ: กำรมีส่วนร่วม กำรช่วยให้เด็กเช่ือมต่อกับแนวควำมคิดของ
นำฬิกำดิจิตอลและอนำล็อก อนำล็อกหรือนำฬิกำดจิิตอลโดยใช้ท่ำทำง
ที่เรียบง่ำยและสังเกตผลบนนำฬิกำอื่น ๆบรรยำยควำมต้องกำรในกำร
ช่วยให้เด็กไดม้ีควำมเข้ำใจพ้ืนฐำนของตัวเลขท่ีเด็ดเดี่ยวใช้นำฬิกำติ๊
กต็อก 

2.99 

6 
 

Mencal: Mental 
Arithmetic Training, 
Improve Your Skills In 
Math 

App เกี่ยวกับคณิตศำสตร์ ซึ่งเหมำะส ำหรับทุกวัยและทุกระดับชั้น ใช้
งำนง่ำย 

1.99 

7 
 

Geometry-Calculator App นี้เป็นเครื่องมือช่วยในกำรค ำนวณรูปทรงเรขำคณิตโดยมีกับ
อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ำยจะช่วยให้คุณท ำงำนได้ง่ำยขึ้นและเร็วข้ึนและ
ยังสำมำรถสำมำรถค ำนวณเรขำคณิต 2D และ 3D 

0.99 

8 
 

Math Island App กำรค ำนวณจ ำนวนคณิตศำสตร์พื้นฐำนเหมำะแก่เด็กอำยุไม่เกนิ 
12 ขวบ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 5 ระดับ 

Free 

9 
 

Where's My Water? App เป็นเกมส์กำรเล่นโดยกำรออกแบบทำงเดินของน้ ำจำกต้นทำงให้ไป
ยังปลำยทำงใหส้ ำเร็จ ซึ่งตัวเกมสน์ี้สำมำรถที่จะประยุคไปใช้สอน
เกี่ยวกับวิชำวิทยำศำสตร์ได้ หรืออำจจะประยุคไปใช้กับวิชำคณิตศำสตร์
ก็ได ้

0.99 
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No. Icon App Name Description Price 
10 

 

Motion Math: Wings App ส ำหรับฝึกทักษะทำงด้ำนคณิตศำสตร์คิดเลขเร็ว จ ำนวน บวก ลบ 
คูณ หำร ในรูปแบบเกมส ์

Free 

11 
 

MathTAppers: 
ClockMaster 

App ส ำหรับสอนเกี่ยวกับเรื่องของกำรดูเวลำและสำมำรถก ำหนดเวลำ
ให้นักเรียนสำมำรถตอบเวลำที่ครตูั่งไว้ว่ำเป็นเวลำเท่ำไร 

Free 

12 
 

Reading The Ruler App กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรวัดของวิชำคณิตศำสตร์ Free 

13 
 

Math Whole App ที่สอนเกี่ยวกับกำรบวกลบคณูหำรเศษส่วน ซึ่งผูเ้รียนสำมำรถที่จะ
ท ำข้อสอบแล้วส่งไปยังครผูู้สอนได ้

0.99 

14 
 

Oh No Fractions! - 
Curious Hat Lab 

App เกี่ยวกับกำรค ำนวณเรื่องของเศษส่วนสำมำรถตั้งโจทย์ได้เอง Free 

15 
 

Mathway App เกี่ยวกับกำรค ำนวณต่ำงๆ เชน่ จ ำนวนบวก ลบ คูณ หำร เศษสว่น
ไปจนถึง สแควรร์ูท สำมำรถน ำไปใช้ได้ทุกช้ันเรียน และสำมำรถพิมพ์
อธิบำยหรือโน็ตต่ำงๆ เข้ำไปด้วย 

Free 

16 
 

Fraction Circles App เกี่ยวกับกำรหำพื้นที่สำมเหลีย่มสี่เหลี่ยมวงกลมและหำเศษส่วนโดย
มำในรูปแบบเกมส ์

Free 

17 
 

Fraction Poker App กำรเรียนรู้เกี่ยวกำรค ำนวณเศษส่วน มำในรูปแบบเกมส ์ Free 

18 
 

Triangle Solver App เกี่ยวกับกำรหำพื้นที่มุมต่ำงๆ Free 

19 
 

Math Fraction App ที่สอนเกี่ยวกับกำรคิดเลขเศษส่วน ซึ่งผู้เรยีนสำมำรถท่ีจะท ำ
ข้อสอบออกมำแล้วส่งเมลล์ไปยังครูผูส้อนได้ 

0.99 

20 
 

Numbers App เป็นแอปพลิเคชั่นกระดำษค ำนวณนวัตกรรมใหม่ท่ีสุดเท่ำท่ีเคย
ออกแบบมำส ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สร้ำงขึ้นมำตั้งแตต่้นส ำหรับ iPad 
ท ำให้สร้ำงกระดำษค ำนวณที่น่ำสนใจในไม่กี่นำทีด้วยตำรำง แผนภมูิ 
รูปภำพ และกรำฟิกโดยเพียงใช้แค่นิ้วมือของคุณ เลือกจำกฟังก์ช่ันท่ีง่ำย
ต่อกำรใช้มำกกว่ำ 250 ฟังก์ช่ัน ป้อนข้อมูลและทดลองผลลัพธ์ด้วยแถบ
เลื่อน แถบเปลีย่นค่ำ เมนูป็อปอัป และแป้นพิมพ์อัจฉรยิะ Numbers 
ท ำงำนกับ iCloud ท ำให้กระดำษค ำนวณของคุณบนอุปกรณ์ทั้งหมด
ของคุณล่ำสดุอยู่เสมออย่ำงอัตโนมัต ิ

9.99 
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ตำรำงที่ 4  แสดงรำยละเอียด Content Application ของสำระวิทยำศำสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษำ ป.4 

No. Icon App Name Description Price 
1 

 

Earth 101  App แสดงโลกทำงภูมศิำสตร์และแผนที่ทำงกำรเมืองมีมำกกว่ำ 1,100 
วัตถุทำงภูมิศำสตรและมำกกว่ำ 250 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโดยมี
ค ำอธิบำยแบบสั้นๆ และเต็มรูปแบบของวัตถุต่ำงๆ หรือจุดส ำคญั
พื้นผิวโลกมีกำรควบคมุที่ใช้งำนง่ำยสำมำรถซูมได้ถึง 15x และค้นหำ
สถำนท่ีแบบด่วนได้และยังบอกสภำพอำกำศท่ัวโลกได้ด้วยแม้จะไม่มกีำร
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกย็ังสำมำรถใช้ได ้(ยกเว้นส ำหรับสภำพอำกำศและ
ข้อมูลเพิ่มเติมจำกวิกิพีเดีย) 

1.99 

2 
 

Barefoot World Atlas App ส ำหรับกำรเรียนรู้สิ่งตำ่งบนโลกโดยน ำเสนอในรูปแบบ 3 มิติที่
สวยงำมโดยส ำรวจ ทวีป ของโลก มหำสมุทร กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพแวดล้อม พบปะผู้คน ที่แตกต่ำงกัน ท่ัวโลกและ หำข้อมูลเกี่ยวกับ 
วิถีชีวิตของพวก พบ สัตว์ป่ำ ที่น่ำตื่นตำตื่นใจ , สถำนท่ีส ำคญั ค้นพบ 
ลักษณะทำงธรรมชำติ และ อำคำรที่มีชื่อเสียง 

4.99 

3 
 

KidsDental App เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของฟัน ซึ่งมำในรูปแบบ 3D และยังสำมำรถ
บันทึกกำรเปลีย่นแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อน ำมำดู
พัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพฟนัและสำมำรถหมุน 360 องศำ ด้วย 
ซูม เต็มรูปแบบ ของ ขำกรรไกรและฟัน 

Free 

4 
 

Dental Decide App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของฟัน ซึ่งมำในรูปแบบ 3D 
และยังสำมำรถบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดีโอได้
ด้วยเพื่อน ำมำดูพัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพฟัน 

Free 

5 
 

Ear Nose Throat 
Decide 

App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของ หูคอจมูก ซึ่งมำใน
รูปแบบ 3D และยังสำมำรถบันทึกกำรเปลีย่นแปลงในรูปแบบภำพนิง่
หรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อน ำมำดูพัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพ หูคอจมูก 

Free 

6 
 

Eye Decide App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของ ดวงตำ ซึ่งมำในรูปแบบ 
3D และยังสำมำรถบันทึกกำรเปลีย่นแปลงในรูปแบบภำพน่ิงหรือวีดโีอ
ได้ด้วยเพื่อน ำมำดูพัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพ ดวงตำ 

Free 

7 
 

Foot Decide App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของ เท้ำ ซึ่งมำในรูปแบบ 3D 
และยังสำมำรถบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพน่ิงหรือวีดีโอได้
ด้วยเพื่อน ำมำดูพัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพ เท้ำ 

Free 

8 
 

Hand Decide App วิทยำศำสตร์: เกี่ยวกับกำยวภิำคมือเง่ือนไขปฏิบัติที่ดีท่ีสุดโซลช่ัูน
และช่วยให้คุณค้นหำผูเ้ชี่ยวชำญ 

Free 

9 
 

Heart Decide App วิทยำศำสตร์: กำรศึกษำผู้ป่วยส ำหรับผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรดูแล
สุขภำพอนำมัย 

Free 

10 
 

Knee Decide App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของ กำยวิภำคเข่ำ ซึ่งมำใน
รูปแบบ 3D และยังสำมำรถบันทึกกำรเปลีย่นแปลงในรูปแบบภำพนิง่
หรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อน ำมำดูพัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพ กำยวภิำค
เข่ำ 

Free 

11 
 

Shoulder Decide App วิทยำศำสตร์: เครื่องมือกำรเรียนรู้ กำรดูแลสุขภำพ ไหล่ ซึ่งช่วยให้
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรดูแลสุขภำพทีจ่ะสอนได้อย่ำงรวดเร็วมปีระสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล 

Free 

12 
 

Spine Decide App วิทยำศำสตร์: เครื่องมือกำรเรียนรู้ กำรดูแลสุขภำพ กระดูกสันหลัง 
ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรดูแลสุขภำพท่ีจะสอนได้อย่ำงรวดเร็วมี

Free 
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No. Icon App Name Description Price 
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 

13 
 

Focus on Plant App อธิบำยส่วนประกอบต่ำงๆของพืช ถึงระดับเซล 4.99 

14 

 

Parts of a Plant App อธิบำยส่วนต่ำงๆ โดยเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนสำมำรถได้
เรียนรู้ถึงส่วนต่ำงๆ ของพืช 

0.99 

15 
 

Biology - Plant 
handbook Free 

App อธิบำยโครงสร้ำงของพืชโดยรวม Free 

16 
 

Basic Science Quiz App ส ำหรับท ำข้อสอบเกีย่วกับพืช โดยจะมสีรุปผลคะแนนให้ด้วย 0.99 

17 
 

Exploriments: Light - 
Optics Ray Diagrams 
for Concave and 
Convex Mirrors and 
Lenses 

App ที่สอนเกี่ยวกับกำรสะท้อนของแสงมำยังเลนส์ และกำรหักเหของ
แสง 

1.99 

18 
 

Solar System For Kids App ที่สอนเกี่ยวกับระบบสุริยะ โดยจะมีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่ำง โลก
และดวงดำวอ่ืนๆ 

0.99 

19 
 

Solar Walk App ส ำหรับสอนเกี่ยวกับระบบสรุิยะจักรวำล โดยที่ตัว App. สำมำรถที่
จะเลือกได้ว่ำจะศึกษำเกี่ยวกับดำวดวงไหนในระบบสุรยิะจักรวำล อีกทั้ง
ยังสำมำรถที่จะก ำหนดช่วงเวลำวนัเดือนปี ได้อีกด้วย 

2.99 

20 
 

Solar System Quiz App ส ำหรับสอนเกี่ยวกับระบบสรุิยะโดยตัว App จะมีแบบทดสอบให้
ท ำ และจะมีสรุปผลกำรทดสอบเกีย่วกับควำมรู้เกีย่วกับระบบสุรยิะด้วย 

1.99 

21 
 

Leafsnap App กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรด ำรงชีวิตของพืช Free 

22 
 

HudsonAlpha iCell App กำรเรียนรู้เกี่ยวกับเซล Free 

23 
 

Khan Academy App ที่สอนเกี่ยวกับระบบสุริยะ โดยจะมีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่ำง โลก
และดวงดำวอ่ืนๆ โดยมำในรูปแบบวีดีโอ 

Free 

24 
 

A Life Cycle App App เกี่ยวกับวงจรของพืชและสัตว์ และกำรก ำเนิดกำรเปลีย่นแปลง 0.99 

25 
 

Earth Science Reading 
Comprehension for 
First Grade and 
Second Grade 

App เกี่ยวกบัวงจรของพืชและสัตว์ และกำรก ำเนิดกำรเปลีย่นแปลงโลก
และแสดงพ้ืนช้ันโลก 

2.99 
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ตำรำงที่ 5  แสดงรำยละเอียด Content Application ของสำระภำษำอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษำ ป.4 

No. Icon App Name Description Price 
1 

 

Phonics Tic-Tac-Toe 
Interactive Game 

App ทักษะ: สร้ำงทักษะกำรใช้ภำษำอย่ำงรวดเร็ว แบบโต้ตอบส ำรวจ
เสียงสระพยำงค ์

Free 

2 
 

Strawberry Shortcake 
Berry Best Friends 

App หนังสือเกี่ยวกับกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศโดยมีกำรน ำเสนอผ่ำน
ตัวกำร์ตูนน่ำรักๆ 

Free 

3 
 

Gorilla Band 3D story 
book with music - 
Wasabi Productions 

App กำรเรียนรู้กำรอ่ำนกำรฟังเสยีงกำรออกเสียงภำษำต่ำงประเทศโดย
ออกมำในรูปแบบกำร์ตูนและเสียงดนตรีและสำมำรถเรยีนรู้จักเครื่อง
ดนตรีอีกด้วย 

Free 

4 
 

Complete The 
Sentence For Kids 

App ที่มำในรูปแบบเกมส ำหรับเดก็ๆที่พวกเขำจะต้องเลือกค ำที่ถูกตอ้ง
ให้เสร็จสมบรูณ์ทุกประโยค กว่ำ 1,000 ประโยค ซึ่งกำรทดสอบ ควำมรู้ 
ไวยำกรณ์ ของเด็กของ เอกพจน์/พหูพจน์ participles องศำ ของกำร
เปรียบเทยีบ ค ำคุณศัพท์ ค ำกริยำ และอื่นๆ ท่ีสมบูรณ์แบบส ำหรับ กลุ่ม
อำยุ 7-13 ปี เกมคือควำมสนุก ทีจ่ะเล่นกับ จระเข้ น่ำรักเป็น อักษร
กลำง เต้นร ำ กับค ำตอบ ท่ีถูกต้อง ทุก และท ำให้ ใบหน้ำ ตลก กับ
ค ำตอบ ไม่ถูกต้อง ทุก เพื่อล้ำง ระดับเด็กมี ท่ีจะตอบ ได้อย่ำงน้อย 7 
จำก 10 ค ำถำม ได้อย่ำงถูกต้อง 

Free 

5 
 

Millie's Book of Tricks 
and Treats 

App เกี่ยวกับกำรอ่ำนเรื่องเล่ำสนกุๆ มำในรูปแบบภำษำอังกฤษซึ่งใน
กำรอ่ำนแต่ละครั้งเนื้อเรื่องจะเปลีย่นไปเรื่อยๆ ไม่ซ้ ำกันและยังมี่
ภำพประกอบท่ีน่ำสนใจ 

0.99 

6 
 

Word Head App เกมส์ค้นหำค ำศัพท์ในรูปแบบของเกมส์คิวบิค ซึ่งเมื่อนักเรียนเล่น
นักเรียนจะมีควำมต้องกำรที่จะเรยีนรู้ค ำศัพท์ใหม่ๆ  เพื่อจะแข่งขันกับ
เพื่อน 

Free 

7 
 

Grimm's Hansel and 
Gretel ~ 3D Interactive 
Pop-up Book 

Books นิทำน: จินตนำกำรอุดมดว้ยกริมม์ Hansel & Gretel 3.99 

8 
 

Grimm's Puss in Boots 
~ 3D Interactive Pop-
up Book 

Books นิทำน: แมวตัวหนำและเขีย้วลำกดินอยู่ในรองเท้ำบูต๊ในกำรผจญ
ภัยที่น่ำตื่นเต้นของเขำในขณะที่เขำพยำยำมที่จะท ำใหโ้ชคลำภของ
เจ้ำนำยของเขำล่ำสุดในชุดทีไ่ด้รับรำงวัลจำกเทพนิยำยกริมม ์

3.99 

9 
 

Grimm's Rapunzel ~ 
3D Interactive Pop-up 
Book 

Books นิทำน: จินตนำกำรที่อุดมไปด้วยที่ไดร้ับรำงวลัของกริมม์ 
Rapunzel จำก StoryToys 

3.99 

10 
 

Grimm's Sleeping 
Beauty ~ 3D 
Interactive Pop-up 
Book 

Books นิทำน: จินตนำกำรขลังของเจ้ำหญิงและนำงฟ้ำกับเจ้ำหญิงนิทรำ
คลำสสิกเทพนิยำยกริมม,์ ล่ำสุดในซีรีย์ที่ได้รับรำงวัลจำกเทพนิยำย
กริมม ์

3.99 

11 
 

Mythical Creatures App เรียนรู้เกีย่วกับสัตว์ในต ำนำนและสิ่งมีชีวิต, มอนสเตอร์ ซึ่งมี
รำยละเอียดอย่ำงครบถ้วน มำในรปูแบบภำษำอังกฤษสำมำรกน ำมำช่วย
ในกำรเรียนได้ทุกระดับช้ัน 

0.99 

12 
 

Rinky Dinky Rhyme 
Book 

App นิทำน: สอนนิทำนเรื่องรำมต่ำงๆ มีปุ่มอ่ำนเรื่องรำวให้เอง มีปุม่
เล่นท่ีจะตัดสินใจตำม สำมำรถปิด multi touch ส ำหรบัเด็กเล็ก มี สติก
เกอร์ที่จะปรับขนำดโดยอัตโนมัต ิ

1.99 
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No. Icon App Name Description Price 
13 

 

Ten Giggly Gorillas 
story book for 
children - Wasabi 
Productions 

App นิทำน: ส ำหรับกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจและทักษะกำรฟัง กำรมี
ส่วนร่วม และเสียง 

2.99 

14 
 

Words of Wonder App เกมส์เรยีงศัพท์ภำษำอังกฤษ ซึ่งเมื่อเรำเลือกค ำศัพท์ได้ถูกต้อง
ตัวอกัษรก็จะหำยไป ซึ่งตัว App ตัวนี้จะช่วยให้นักเรยีนพยำยำมทีจ่ะ
เรียนรูค้ ำศัพท์ใหม่ๆ เพื่อจะแข่งขันกับเพื่อนๆ ในช้ันเรียน 

Free 

15 
 

KidsDental App เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของฟัน ซึ่งมำในรูปแบบ 3D และยังสำมำรถ
บันทึกกำรเปลีย่นแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อน ำมำดู
พัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพฟนัและสำมำรถหมุน 360 องศำ ด้วย 
ซูม เต็มรูปแบบ ของ ขำกรรไกรและฟัน 

Free 

16 
 

Devil's Attorney App ทักษะ: โดยจ ำลองท ำหน้ำที่เป็นทนำยควำม เพื่อช่วยว่ำควำมให้
ลูกควำม เลือกว่ำควำมในกรณีต่ำงๆ ระหว่ำงว่ำควำมมีกำรเสรมิทักษะ
โต้ตอบกับตัวละครฝ่ำยตรงข้ำมได ้มีกำรโตต้อบสืบสวนสอบควำมจำก
พยำน และฝำ่ยตรงข้ำม สำมำรถเพื่อปลดล๊อคในกำรเพิ่มทักษะตำ่งๆ ได้
ทักษะกำรคิด และกำรออกแบบ ทีพัก ที่ท ำงำน เพื่อเล่นในระดับตอ่ไป 

Free 

17 
 

abc PocketPhonics 
Lite 

App ฝึกเกี่ยวกับค ำศัพท์ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำนทั่วไป Free 

18 
 

Firefly Pix Lite App ฝึกเกี่ยวกับค ำศัพท์ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำนทั่วไป Free 

19 
 

Kids Picture Dictionary App ฝึกอ่ำนเกี่ยวกับค ำศัพท์ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำนทั่วไปโดยมีรปูภำพ
ประกอบ 

Free 

20 
 

Baby Flash Cards App ฝึกอ่ำนเกี่ยวกับค ำศัพท์ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำนทั่วไปโดยมีรปูภำพ
ประกอบและมีหลำยหมวดหมู่ใหเ้ลือก 

Free 

21 
 

ABC Sight Words 
Writing Free Lite HD 

App ฝึกอ่ำนเกี่ยวกับค ำศัพท์ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำนทั่วไปโดยมีรปูภำพ
ประกอบและมีหลำยหมวดหมู่ใหเ้ลือก 

Free 

22 
 

ABC Learning Pad 
Game HD Free Lite 

App ฝึกอ่ำนเกี่ยวกับค ำศัพท์ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำนทั่วไปโดยมีรปูภำพ
ประกอบและมีหลำยหมวดหมู่ใหเ้ลือก อ่ำนตัวอักษร กำรนับจ ำนวน
ตัวเลขเป็นภำษำอังกฤษ 

Free 

23 
 

Daily Speaking English App ฝึกฟังและพูดตำมสำมำรถตัง้ค่ำให้ช้ำลงหรือเร็วขึ้นตำมเรำต้องกำร Free 

24 
 

Abby Phonics - Second 
Grade HD Free Lite 

App ฝึกฝนทำงด้ำนค ำศัพท์และมหีลำยรูปแบบให้เลือกเช่นจับคู่ค ำศัพท์
หรือหำค ำศัพท์และรูปแบบกำรเตมิค ำศัพท ์

Free 

25 
 

ThaiKID EN App เกมส์ฝึกทักษะกำรเรียนรูภ้ำษำอังกฤษส ำหรับเด็ก ให้เด็กได้สนุกไป
กับกำรเรยีนรู้ภำษำอังกฤษผ่ำนเกมส์ ฝึกทักษะกำรจดจ ำค ำศัพท์
ภำษำอังกฤษท่ีใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

Free 

26 
 

Conversations in Daily 
Life 2 

App ส ำหรับฟังเสยีงบทสนทนำภำษำอังกฤษ ออกเสียงโดยเจ้ำของ
ภำษำ พร้อมค ำแปลภำษำไทย โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "สนทนำ
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน ฉบบักำร์ตูนควำมรู ้

Free 

27 
 

Basic 1,000 Words & 
Sentences 
(English/Thai) 

App รวม 1,000 ค ำศัพท์และประโยค (อังกฤษ/ไทย) ภำพประกอบสีสัน
สดใส สำมำรถแตะเพื่อฟังเสียงต่ำงๆ ได ้

Free 

 



24 
 

 

ตำรำงที่ 6  แสดงรำยละเอียด Content Application ของสำระคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ม.1 

No. Icon App Name Description Price 
1 

 

Math Ref Free App เกี่ยวกบักำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ กำรค ำนวณกรำฟเลขยกก ำลังและ
ทศนิยมกำรท ำสมกำรเชิงเส้น 

Free 

2 
 

MathGraph App เกี่ยวกับกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ กำรค ำนวณกรำฟเลขยกก ำลังและ
ทศนิยมกำรท ำสมกำรเชิงเส้น 

Free 

3 
 

Sketchpad Explorer App กำรค ำนวณหำคำ่เรขำคณิตเลขยกก ำลังเชิงเส้น Free 

4 
 

Money Counter 
Calculator  

App คณิตศำสตรเ์อำมำใช้ในหลักสูตรกำรเรียนของจ ำนวนนับได้และ
กำรค ำนวณ 

Free 

5 
 

Free Graphing 
Calculator 

App เกี่ยวกับกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ กำรค ำนวณกรำฟเลขยกก ำลังและ
ทศนิยมกำรท ำสมกำรเชิงเส้น 

Free 

6 
 

Triangle Solver App เกี่ยวกับกำรหำพื้นที่มุมต่ำงๆ Free 

7 
 

Count Money ! App คณิตศำสตรเ์อำมำใช้ในหลักสูตรกำรเรียนของจ ำนวนนับได้และ
กำรค ำนวณ 

Free 

8 
 

SSAT and ISEE Math 
Lite 

App สำมำรถน ำมำใช้ได้หลำยรูปแบบ บวก ลบ คูณ หำร หรือ กรำฟ 
ต่ำงๆ ได ้

Free 

9 
 

Math. App ที่เก็บรวบรวม VDO กำรสอนเกี่ยวกับคณติศำสตรเ์อำไว้ โดยครู
และนักเรียนสำมำรถท่ีจะเรยีนรู้เกีย่วกับจ ำนวนนับ ได้จำก App ตัวนี ้

Free 

10 
 

Math Integers App ส ำหรับสอนเกี่ยวกับจ ำนวนเต็ม โดยจะมีแบบทดสอบให้ท ำด้วย 
และเมื่อท ำแล้วสำมำรถท่ีจะส่งเปน็เมลล์ให้ครตูรวจสอบได ้

0.99 

11 
 

Math Fraction App ที่สอนเกี่ยวกับกำรคิดเลขเศษส่วน ซึ่งผู้เรยีนสำมำรถท่ีจะท ำ
ข้อสอบออกมำแล้วส่งเมลล์ไปยังครูผูส้อนได ้

0.99 

12 
 

Quick Math - 
Arithmetic & Times 
Tables 

App ส ำหรับฝึกทักษะทำงด้ำนคณิตศำสตร์คิดเลขเร็ว จ ำนวน บวก ลบ 
คูณ หำร ในรูปแบบเกมส์ Quick Math คิดเร็ว 

1.99 

13 
 

Pick-a-Path App ส ำหรับฝึกทักษะทำงด้ำนคณิตศำสตร์คิดเลขเร็ว จ ำนวน บวก ลบ 
คูณ หำร เศษส่วน ในรูปแบบเกมส ์

Free 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 

ตำรำงที่ 7  แสดงรำยละเอียด Content Application ของสำระวิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ม.1 

No. Icon App Name Description Price 
1 

 

Wind Tunnel App เรียนรู้เกีย่วกับแรงและกำรเคลื่อนที่โดยมีภำพประกอบ 1.99 

2 
 

Earthlapse App เรียนรู้เกีย่วกับบรรยำกำศ Free 

3 
 

Cute Food – Cooking 
App for Kids 

App กำรท ำอำหำรและมผีักผลไมใ้ห้เลือกมำกกว่ำ 200 ชนิด ช่วยให้
เรียนรูเ้กี่ยวกับผักผลไมม้ีรูปแบบนำ่รักสวยงำม 

1.99 

4 
 

Biology - Plant 
handbook Free 

App อธิบำยโครงสร้ำงของพืชโดยรวม Free 

5 
 

Dinorama App มำในรูปแบบเกมสร้ำงสวนสตัว์ไดโนเสำร์เพื่อเพ่ิมกำรเรียนรู้วิธกีำร
จัดกำรเรื่องกำรอ้อมกำรแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นภำยในสวนสัตวท์ี่
เด็กได้สร้ำงขึ้นมำในเกมจะมีรูปแบบกำรเข้ำชมของคนโดยจะมรีูปแบบ
เสมือนจริงมีกำรเก็บค่ำตั๋วเข้ำชมกำรขำยอำหำรต่ำงๆและมีกำรจดัซือ้วัถุ
ดิบต่ำงๆด้วย 

3.99 

6 
 

Elements - Periodic 
Table Element Quiz 

App กำรเรียนรู้เกี่ยวกับสำรตำ่งๆ Free 

7 
 

KidsDental App เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของฟัน ซึ่งมำในรูปแบบ 3D และยังสำมำรถ
บันทึกกำรเปลีย่นแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อน ำมำดู
พัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพฟนัและสำมำรถหมุน 360 องศำ ด้วย 
กำรซูมเต็มรูปแบบของขำกรรไกรและฟัน 

Free 

8 
 

Heart Decide App กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรท ำงำนของหัวใจ 3.99 

9 
 

Shoulder Decide  App วิทยำศำสตร์: เครื่องมือกำรเรียนรู้ กำรดูแลสุขภำพ ไหล่ ซึ่งช่วยให้
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรดูแลสุขภำพทีจ่ะสอนได้อย่ำงรวดเร็วมปีระสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล 

Free 

10 
 

Spine Decide  App วิทยำศำสตร์: เครื่องมือกำรเรียนรู้ กำรดูแลสุขภำพ กระดูกสันหลัง 
ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรดูแลสุขภำพท่ีจะสอนได้อย่ำงรวดเร็วมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 

Free 

11 
 

Eye Decide App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของ ดวงตำ ซึ่งมำในรูปแบบ 
3D และยังสำมำรถบันทึกกำรเปลีย่นแปลงในรูปแบบภำพน่ิงหรือวีดโีอ
ได้ด้วยเพื่อน ำมำดูพัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพ ดวงตำ 

Free 

12 
 

Foot Decide App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของ เท้ำ ซึ่งมำในรูปแบบ 3D 
และยังสำมำรถบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดีโอได้
ด้วยเพื่อน ำมำดูพัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพ เท้ำ 

Free 

13 
 

Knee Decide App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของกำยวิภำคเข่ำ ซึ่งมำใน
รูปแบบ 3D และยังสำมำรถบันทึกกำรเปลีย่นแปลงในรูปแบบภำพนิง่
หรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อน ำมำดูพัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพกำยวภิำค
เข่ำ 

Free 

14 
 

HudsonAlpha iCell App กำรเรียนรู้เกี่ยวกับเซล Free 

15 
 

iCookbook  App วิทยำศำสตร์: สอนท ำอำหำรจำกต ำรำวิธีกำรปรุงอำหำรทุกอยำ่ง 
สำมำรถสั่งด้วยเสียง โดยไม่ต้องสมัผัสหน้ำจอ 

4.99 
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No. Icon App Name Description Price 
16 

 

Where's My Water? App เป็นเกมส์กำรเล่นโดยกำรออกแบบทำงเดินของน้ ำจำกต้นทำงให้ไป
ยังปลำยทำงให้ส ำเร็จ ซึ่งตัวเกมสน์ี้สำมำรถที่จะประยุคไปใช้สอน
เกี่ยวกับวิชำวิทยำศำสตร์ได้ หรืออำจจะประยุคไปใช้กับวิชำคณิตศำสตร์
ก็ได ้

0.99 

17 
 

Mitosis App กำรเรียนรู้เกี่ยวกับเซลมภีำพประกอบและอธิบำย(เป็น
ภำษำอังกฤษ) 

Free 

18 
 

Focus on Plant App อธิบำยส่วนประกอบต่ำงๆของพืช ถึงระดับเซล 4.99 

19 
 

Parts of a Plant App อธิบำยส่วนต่ำงๆ โดยเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนสำมำรถได้
เรียนรู้ถึงส่วนต่ำงๆ ของพืช 

0.99 

20 
 

Newton's Cradle: 
Physics++ 

App กำรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงำน Free 

21 
 

A Life Cycle App App เกี่ยวกับวงจรของพืชและสัตว์ และกำรก ำเนิดกำรเปลีย่นแปลง 0.99 

22 
 

Earth Science Reading 
Comprehension for 
First Grade and 
Second Grade 

App เกี่ยวกับวงจรของพืชและสัตว์ และกำรก ำเนิดกำรเปลีย่นแปลงโลก
และแสดงพ้ืนช้ันโลก 

2.99 
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ตำรำงที่ 8  แสดงรำยละเอียด Content Application ของสำระภำษำอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ม.1 

No. Icon App Name Description Price 
1 

 

Complete The 
Sentence For Kids 

App ที่มำในรูปแบบเกมส ำหรับเดก็ๆที่พวกเขำจะต้องเลือกค ำที่ถูกตอ้ง
ให้เสร็จสมบรูณ์ทุกประโยค กว่ำ 1,000 ประโยค ซึ่งกำรทดสอบ ควำมรู้ 
ไวยำกรณ์ ของเด็กของ เอกพจน์/พหูพจน์ participles องศำ ของกำร
เปรียบเทยีบ ค ำคุณศัพท์ ค ำกริยำ และอื่น ๆ ที่สมบรูณ์แบบส ำหรับ 
กลุ่มอำยุ 7-13 ปี เกมคือควำมสนกุ ที่จะเล่นกับ จระเข้ น่ำรักเป็น 
อักษรกลำง เต้นร ำ กับค ำตอบ ที่ถูกต้อง ทุก และท ำให้ ใบหน้ำ ตลก กับ
ค ำตอบ ไม่ถูกต้อง ทุก เพื่อล้ำง ระดับเด็กมี ท่ีจะตอบ ได้อย่ำงน้อย 7 
จำก 10 ค ำถำม ได้อย่ำงถูกต้อง 

Free 

2 
 

Conversations in Daily 
Life 1 

App ส ำหรับฟังเสยีงบทสนทนำภำษำอังกฤษ ออกเสียงโดยเจ้ำของ
ภำษำ พร้อมค ำแปลภำษำไทย โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "สนทนำ
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน ฉบบักำร์ตูนควำมรู"้พูดอังกฤษได้ง่ำยๆ 
ด้วยกำร์ตูน เนื้อหำเข้ำใจง่ำย อ่ำนสบำยตำ มีรูปประโยคพร้อมใช้ พบ
กับค ำศัพท์เพ่ิมเตมิ เสริมไวยำกรณ์ที่ส ำคญั 

Free 

3 
 

Conversations in Daily 
Life 2 

App ส ำหรับฟังเสยีงบทสนทนำภำษำอังกฤษ ออกเสียงโดยเจ้ำของ
ภำษำ พร้อมค ำแปลภำษำไทย โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "สนทนำ
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน ฉบบักำร์ตูนควำมรู"้พูดอังกฤษได้ง่ำยๆ 
ด้วยกำร์ตูน เนื้อหำเข้ำใจง่ำย อ่ำนสบำยตำ มีรูปประโยคพร้อมใช้ พบ
กับค ำศัพท์เพ่ิมเตมิ เสริมไวยำกรณ์ที่ส ำคญั 

Free 

4 
 

Dental Decide  App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของฟัน ซึ่งมำในรูปแบบ 3D 
และยังสำมำรถบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดีโอได้
ด้วยเพื่อน ำมำดูพัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพฟัน 

Free 

5 
 

Ear Nose Throat 
Decide  

App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของ หูคอจมูก ซึ่งมำใน
รูปแบบ 3D และยังสำมำรถบันทึกกำรเปลีย่นแปลงในรูปแบบภำพนิง่
หรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อน ำมำดูพัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพ หูคอจมูก 

Free 

6 
 

Eye Decide App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของ ดวงตำ ซึ่งมำในรูปแบบ 
3D และยังสำมำรถบันทึกกำรเปลีย่นแปลงในรูปแบบภำพน่ิงหรือวีดโีอ
ได้ด้วยเพื่อน ำมำดูพัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพ ดวงตำ 

Free 

7 
 

Foot Decide  App ทำงกำรแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพของ เท้ำ ซึ่งมำในรูปแบบ 3D 
และยังสำมำรถบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภำพนิ่งหรือวีดีโอได้
ด้วยเพื่อน ำมำดูพัฒนำกำรของกำรรักษำสุขภำพ เท้ำ 

Free 

8 
 

LearnEnglish Grammar App ส ำหรับเติมค ำหรือเตมิไวยำกรณ์ให้ถูกต้อง Free 

9 
 

Learn English with 
SpeakingPal 

App ฝึกพูดภำษำอังกฤษและกำรออกเสียงและกำรเรียนรูไ้วยำกรณแ์ละ
ค ำศัพท์ให้เหมือนเจ้ำของภำษำ 

Free 

10 
 

iTooch ENGLISH Grade 
5 - LITE 

App ฝึกทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษกำรเติมค ำ ไวยำกรณ์ กรยิำ 
ค ำศัพท์ และกำรสะกดค ำ 

Free 

11 
 

Daily Speaking English App ส ำหรับฟังเสยีงบทสนทนำภำษำอังกฤษพร้อมค ำแปล ออกเสียง
โดยเจำ้ของภำษำ โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "พูดอังกฤษประจ ำวัน ใครๆ ก็
พูดได้ ง่ำยนิดเดียว" 

Free 

12 
 

Quick English Speaking App ส ำหรับฟังเสยีงประโยคและบทสนทนำโดยเจ้ำของภำษำ (Native 
Speaker) ฟังและฝึกออกเสียงตำมได้ทันที ใช้ร่วมกับหนังสือ "พูด

Free 
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No. Icon App Name Description Price 
อังกฤษเป็นเร็ว ชุดในชีวิตประจ ำวนั" 

13 
 

StudyChat English - 
Learn Speaking 
Listening Game 

App ฝึกทักษะกำรฟังกำรพูดและท ำควำมคุ้นเคยกับสถำนกำรณ์จรงิใน
ชีวิตประจ ำวันท่ัวไป 
ส ำหรับกำรเรียนรูไ้วยำกรณ์และค ำศัพท์โดยมำในรูปแบบกำรต์ูน 

Free 

14 
 

ฟัง-พูด-อ่ำน-เขียน 
ภำษำอังกฤษ 

App เสียงแบบฝึกหดัส ำหรับฝึกทักษะกำรฟัง-กำรพูด ออกเสียงโดย 
Native Speaker โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "ฟัง-พูด-อ่ำน-เขียน 
ภำษำอังกฤษ" 

Free 

15 
 

SpeakingPal Plus! App ฝึกพูดภำษำอังกฤษและกำรออกเสียงและกำรเรียนรูไ้วยำกรณแ์ละ
ค ำศัพท์ให้เหมือนเจ้ำของภำษำ 

Free 

16 
 

EDO Mobile (EDO-M) App ฝึกพูดภำษำอังกฤษและกำรออกเสียงและกำรเรียนรูไ้วยำกรณแ์ละ
ค ำศัพท์ให้เหมือนเจ้ำของภำษำ 

Free 
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ตำรำงที ่9 แสดงรำยละเอียด Edutainment Application 

No. Icon App Name Description Price 
1 

 

The Human Body by 
Tinybop 

App เกี่ยวกับกำรเรยีนรู้กระบวนกำรต่ำงของร่ำงกำยมนุษย์ และ
สำมำรถดูเป็นจดุๆ ท่ีสนใจไดด้้วยมำในรูปแบบเกมส ์

Free 

2 
 

Word Search + App กำรหำค ำศัพท์ภำษำอังกฤษมีหลำยหมวดหมู่ให้เลือกเล่น Free 

3 
 

Letris 3 App เกี่ยวกับกำรหำค ำศัพท์เพื่อท่ีท ำให้จ ำนวนตัวอักษรลดลงให้เหลอื
น้อยที่สุดและสำมำรถเล่น 2 คนเพื่อแข่งขันกันได้ 

Free 

4 
 

Pizza Fractions 1 App เกี่ยวกำรหำค ำตอบในรูปแบบเศษส่วนคณิตศำสตร ์ Free 

5 
 

Juggled Free App เกี่ยวกับกำรแต่ค ำภำษำอังกฤษ โดยตัว App จะให้ตัวอักษรมำ ให้
ผู้เล่นเรียงค ำภำษำอังกฤษ 

Free 

6 
 

Division ! ! App เกี่ยวกับกำรค ำนวณเลขกำรหำรหำตัวเลขค ำตอบไปเติมซึ่งจะมีกำร
เพิ่มระดับควำมยำกข้ึนไปเรื่อยๆ 

Free 

7 
 

Brain Tuner X App ฝึกทักษะคิดเลขเร็ว มีทั้งกำรบวก ลบ คูณ หำร Free 

8 
 

Elements Puzzle App เกี่ยวกับกำรเรยีนรู้ตำรำงธำตุ Free 

9 
 

Baby Plants Flowers-2 App เกี่ยวกับกำรเจรญิเติมโตของพืช Free 

10 
 

HAppy Little Farmer 
Lite 

App เกมส์กำรปลูกพืช Free 

11 
 

GarageBand App เกี่ยวกับดนตรมีีหลำกหลำยรูปแบบ Free 

12 
 

Group Shot HD Pro - 
Time Shifting Camera 

App เกี่ยวกับกำรแต่งภำพได้หลำกหลำยรูปแบบ Free 

13 
 

Hi Guess the Oracle App เกี่ยวกับกำรทำยค ำปริศนำมำในรูปแบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษมำ
ในรูปแบบเกมส ์

Free 

14 
 

Letterverse App เกมกำรต่อสู่กบัไดโนเสำมำในรูปแบบกำรกำศัพท์ภำษำอังกฤษเผื่อ
แข่งกับเวลำด้วย 

Free 

15 
 

Flipside camera App เกี่ยวกับกำรแต่งภำพได้หลำกหลำยรูปแบบและยังสำมำรถแชร์ไป
ยังสื่อออนไลนไ์ด้หลำกหลำยอีกดว้ย 

Free 

16 
 

PicPlayPost App เกี่ยวกับกำรแต่งภำพได้หลำกหลำยรูปแบบและยังสำมำรถแชร์ไป
ยังสื่อออนไลนไ์ด้หลำกหลำยอีกดว้ย 

Free 
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ตำรำงที ่10  แสดงรำยละเอียด Tool Application ในกำรสร้ำงสื่อส ำหรับครู 

No. Icon App Name Description Price 
1 

 

Pages App ส ำหรับกำรท ำเอกสำรในรูปแบบท่ีคล้ำยคลึงกับ Microsoft Word 9.99 

2 
 

Keynote App ส ำหรับสร้ำงไฟล์น ำเสนอ ในรูปแบบท่ีคล้ำยคลึงกับ Microsoft 
PowerPoint 

9.99 

3 
 

Numbers App ส ำหรับท ำข้อมูลตำรำงในรูปแบบท่ีคล้ำยคลึงกับ Microsoft Excel 
สำมำรถใช้สูตรค ำนวณตำ่งๆ และยังสำมำรถสรำ้งแผนภมูิชนิดต่ำงๆ ได้
ด้วย 

9.99 

4 
 

iMovie App ส ำหรับตดัต่อวิดโีอ ซึ่งสำมำรถสร้ำงภำพยนตร์สั้น, ตัวอย่ำง
ภำพยนตร์ โดยมีเอฟเฟคที่สวยงำม 

4.99 

5 
 

BigMind Pro  App ส ำหรับสร้ำงผังมโนทัศน ์ 4.99 

6 
 

PDF Master App เขียน, พิมพ์, และ highlight ข้อควำมในไฟล์ PDF ได ้ Free 

7 
 

Prezi App น ำเสนอ Prezi ที่สร้ำงจำก prezi.com บน iPad และ Apple TV 
เป็นงำนน ำเสนอที่รวบรวม idea ทั้งหมดไว้ในพ้ืนท่ีส ำหรับท ำงำนเพียง
แผ่นเดยีว 

Free 

8 
 

Toontastic Jr. Pirates 
Puppet Theater 

App สร้ำงภำพยนตร์ animation อย่ำงง่ำยๆ Free 

9 
 

iPhoto App ตกแต่งรูปภำพ จัดกำรอัลบัม้รูปภำพ สร้ำงวิดีโอน ำเสนอในรูปแบบ 
slide show 

4.99 

10 
 

Garageband App แต่งเพลงด้วยเครื่องดนตรเีสมือนต่ำงๆ อย่ำงง่ำยๆ Free 

11 
 

Google Map App แสดงข้อมูลเชิงภูมิศำสตร์จำก Google Free 

12 
 

YouTube App เปิดวิดีโอจำก YouTube.com Free 

13 
 

Manga FX Camera free 
for iPad 

App สร้ำงภำพในรูปแบบกำร์ตูนได้อย่ำงรวดเร็ว เหมำะส ำหรับกำรฝึก
สร้ำงประโยคจำกภำพ 

Free 

14 
 

iBooks App หนังสือ สำมำรถซื้อหนังสือจำก store ได้ ใช้เปิดหนังสือจำก 
iBooks Author ได ้

Free 

15 
 

iTune U App ส ำหรับกำรหำ App, music, video บนอินเตอร์เนต็ ส ำหรับ 
อุปกรณ์ของ Apple เท่ำนั้น 

Free 

16 
 

Podcast App เป็นวิธีที่ง่ำยที่สุดที่จะค้นหำสมัครและเล่นพอดคำสต์ที่คุณช่ืนชอบ
เสียงวิดีโอจำกแค็ตตำล็อก Podcasts และพอดคำสตเ์ล่นท่ีนิยมมำก
ที่สุดจัดตำมหัวข้อท่ีมสีถำนีใหม่ทั้งหมด 

Free 

17 
 

Dropbox App ส ำหรับฝำกไฟลห์รือเอกสำรต่ำงๆ เหมำะส ำหรับให้นักเรียนส่ง
กำรบ้ำนที่ท ำมำจำกไฟลต์่ำงๆ 

Free 

18 
 

Story Creator App สร้ำงหนังสือภำพพร้อมบันทึกเสียงอ่ำนในรูปแบบ Karaoke 
เหมำะส ำหรับใช้กับวิชำภำษำศำสตร์ โดยให้นักเรียนสรำ้งหนังสือด้วย
ตัวเอง 

Free 

19 
 

Edmodo App รูปแบบกำรใช้งำนคล้ำยเฟสบุค ครูสำมำรถโพสข้อควำม สร้ำง
แบบทดสอบ สั่งงำน แจ้งเกรด แชร์ไฟล์กับนักเรียนได ้

Free 

http://www.google.co.th/imgres?biw=1920&bih=843&tbm=isch&tbnid=8r1hlkDLgFtSuM:&imgrefurl=http://www.padgadget.com/ipad-app-details/596655478/100/1/4&docid=ll4okXP6zW8BWM&itg=1&imgurl=http://www.padgadget.com/wp-content/appsicons/596655478_icon100.png&w=100&h=100&ei=IbwjU7noEoftiAev7IDYBQ&zoom=1&ved=0CNECEIQcMFM&iact=rc&dur=1089&page=2&start=40&ndsp=57
http://www.google.co.th/imgres?biw=1920&bih=843&tbm=isch&tbnid=40rSZYfegy803M:&imgrefurl=http://www.appannie.com/apps/ios/app/prezi-viewer-for-iphone/&docid=smKd4cAPj-FhbM&imgurl=http://a3.mzstatic.com/us/r30/Purple/v4/f4/e8/20/f4e820a7-4e54-c974-ea8d-a90925086038/icon_256.png&w=256&h=256&ei=p70jU_i5FIq4iQew_oGwCg&zoom=1&ved=0CNwBEIQcMCw&iact=rc&dur=458&page=2&start=34&ndsp=50
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No. Icon App Name Description Price 
20 

 
Teach App วำงแผน: วำงแผนบทเรียนใหม่ มีเครื่องมือบันทึกส ำหรับครู และ

นักเรียน สร้ำงบทเรียนวดิีโอสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องใดๆ สำมำรถออกแบบใน
แต่ละขั้นตอนในบทเรียน, ภำพประกอบ สำมำรถที่จะอธิบำยบทเรียน 

Free 

21 
 

Longdo Dict HD App ส ำหรับแปลภำษำของเว็บ บริกำรค้นหำค ำและร่วมสร้ำง
พจนำนุกรมไทย longdo dict ส ำหรับอุปกรณ์ ipad บริกำร longdo 
dict มีกำรใช้งำนข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลฟรีหลำยแหล่ง และเปิดให้ผูใ้ช้
ร่วมกันสร้ำงเนื้อหำ โดยกำรส่งค ำใหม่ๆ เข้ำมำในระบบด้วย 

Free 

22 
 

Evernote App สร้ำงและจดักำร note ได้หลำยรูปแบบ ท้ังกำรแทรกรูปภำพ, 
เสียง และกำรแนบข้อมลู metadata ต่ำงๆ เช่น Tags, Location เป็น
ต้น โน้ตใน App นี้จะสำมำรถเปดิดูได้ทุกอุปกรณไ์ม่จ ำกดั Platform 

Free 

23 
 

Google Drive App ใช้งำน Drive เสมือนผ่ำน Cloud service ของ Google ที่ท ำให้
ไม่ต้องเซฟงำนลง flash drive อีกต่อไป ใน Google Drive ยังมี 
Google Docs ซึ่งช่วยให้สำมำรถแก้ไขเอกสำรร่วมกับผู้อื่นได้พร้อมๆกัน 

Free 

24 
 

Action Movie FX App ส ำหรับตดัต่อวิดโีอ ซึ่งสำมำรถสร้ำงภำพยนตร์สั้น, ตัวอย่ำง
ภำพยนตร์ โดยมีเอฟเฟคแอ็คช่ันได้หลำกหลำย 

Free 

25 
 

WorldScan HD  App เป็นโปรแกรมสแกนเอกสำรโดยใช้วิธีกำรถ่ำยรูปซึ่งไฟล์ที่ได้ออกมำ
นั้นจะเป็นไฟล ์pdf ท ำให้นักเรียนสำมำรถที่จะส่งงำนครหูรือส่งข้อมลู
ต่ำงๆ ให้ต่อกันได้ง่ำยโดยไมต่้องพึ่งพำเครื่องสแกน 

3.99 

26 
 

USB Flash Drive  
& File Transfer 

App กำรถ่ำยโอนไฟล์ที่ช่วยให้กำรจัดเก็บดูและจัดกำรไฟล์งำนต่ำงและ
ยังมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรไฟล์ได้หลำหลำย ท้ังนี้ในกำร ถ่ำยโอน
ไฟล์ จำกเครื่องหนึ่ง ไปยังอีกอุปกรณ์ทั้งสองจะต้องมีกำรตดิตั้ง App นี ้

1.99 

27 
 

Explain Everything App ส ำหรับท ำกำรสอนเรื่องรำวต่ำงๆบน iPad โดยใช้เครื่องมือชนิด
ต่ำงๆเช่น ปำกกำ, เลเซอร,์ รูปภำพและวิดีโอ ฯลฯ และยังสำมำรถ
บันทึกบทเรียนเป็น VDO เอำไว้เพือ่วัตถุประสงคต์่ำงๆ 

2.99 

28 
 

DocScanner Pro App ส ำหรับถ่ำยเอกสำร ใบงำน หรือหนังสือเพื่อ scan ให้เป็นไฟล์
รูปภำพเหมือนกับ scan ด้วย scanner 

6.99 

29 
 

Comic Life App สร้ำงหนังสือกำรต์ูนด้วยรูปภำพ พร้อมใส่เอฟเฟคต่ำงๆอย่ำงง่ำยๆ 
เหมำะส ำหรับสร้ำงงำนน ำเสนอในวิชำภำษำศำสตร ์

4.99 

30 
 

Puppet Pal App สร้ำงภำพยนตร์ stop motion animation อย่ำงง่ำยๆ 2.99 

31 
 

Wiki Links App ส ำหรับกำรค้นหำข้อมลูต่ำงๆ ท ำงำนลักษณะคล้ำยกับ google Free 

32 
 

Wolfram Alpha App ค้นหำข้อมูลเชิงสถิต,ิ คณิตศำสตร,์ วิทยำศำสตร,์ ดำรำศำสตร ์
และอื่นๆ อีกมำกมำยด้วยกำรใส่ค ำหลักท่ีต้องกำรค้นหำหรือจะใส่ 
สมกำรทำงคณิตศำสตร์ก็ได ้

2.99 

33 
 

eClicker Presenter App ส ำหรับควบคมุเครื่อง iPad ที่ลง App ตัวนี้เอำไว้ ซึ่งท ำให้สำมำรถ
รู้ได้ว่ำเครื่องแตล่ะเครื่องก ำลังท ำอะไรอยู่ และสำมำรถออกข้อสอบและ
ให้เครื่องลูกข่ำยท ำข้อสอบได้ ผู้พรีเซนท์ สำมำรถสร้ำงแบบทดสอบ
เลือกตอบ ถูก/ผิด เห็นด้วย/ไมเ่หน็ด้วย แทรกรูปภำพในค ำถำม ดผูล
กำรตอบค ำถำมของผู้ฟังในหน้ำจอ 

14.99 
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ตำรำงที่ 11  แสดงรำยละเอียด Tool Application ส ำหรับนักเรียน 

No. Icon App Name Description Price 
1 

 

eClicker Audience App เครื่องลูกข่ำยส ำหรับเชื่อมตอ่กับ eClicker Presenter ส ำหรบั
เครื่องของนักเรียน โดยนักเรยีนสำมำรถท่ีจะแสดงว่ำคิดเห็นและ
สำมำรถที่จะเขียนคอมเม้นได ้

Free 

2 
 

Mathway App เกี่ยวกับกำรค ำนวณต่ำงๆ เชน่ จ ำนวนบวก ลบ คูณ หำร เศษสว่น
ไปจนถึง สแควรร์ูท สำมำรถน ำไปใช้ได้ทุกช้ันเรียน และสำมำรถพิมพ์
อธิบำยหรือโน็ตต่ำงๆ เข้ำไปด้วย 

Free 

3 
 

Edmodo App รูปแบบกำรใช้งำนคล้ำยเฟสบุค ครูสำมำรถโพสข้อควำม สร้ำง
แบบทดสอบ สั่งงำน แจ้งเกรด แชร์ไฟล์กับนักเรียนได ้

Free 

4 
 

Pages App ส ำหรับกำรท ำเอกสำรในรูปแบบท่ีคล้ำยคลึงกับ Microsoft Word 9.99 

5 
 

Keynote App ส ำหรับสร้ำงไฟล์น ำเสนอ ในรูปแบบท่ีคล้ำยคลึงกับ Microsoft 
PowerPoint 

9.99 

6 
 

Numbers App ส ำหรับท ำข้อมูลตำรำงในรูปแบบท่ีคล้ำยคลึงกับ Microsoft Excel 
สำมำรถใช้สูตรค ำนวณตำ่งๆ และยังสำมำรถสรำ้งแผนภมูิชนิดต่ำงๆได้
ด้วย 

9.99 

7 
 

iMovie App ส ำหรับตดัต่อวิดโีอ ซึ่งสำมำรถสร้ำงภำพยนตร์สั้น, ตัวอย่ำง
ภำพยนตร์ โดยมีเอฟเฟคที่สวยงำม 

4.99 

8 
 

BigMind Pro  App ส ำหรับสร้ำงผังมโนทัศน ์ 4.99 

9 
 

Longdo Dict HD App ส ำหรับแปลภำษำของเว็บ บริกำรค้นหำค ำและร่วมสร้ำง
พจนำนุกรมไทย longdo dict ส ำหรับอุปกรณ์ ipad บริกำร longdo 
dict มีกำรใช้งำนข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลฟรีหลำยแหล่ง และเปิดให้ผูใ้ช้
ร่วมกันสร้ำงเนื้อหำ โดยกำรส่งค ำใหม่ๆ เข้ำมำในระบบด้วย 

Free 

10 
 

Evernote App สร้ำงและจดักำร note ได้หลำยรูปแบบ ท้ังกำรแทรกรูปภำพ, 
เสียง และกำรแนบข้อมลู metadata ต่ำงๆ เช่น Tags, Location เป็น
ต้น โน้ตใน App นี้จะสำมำรถเปดิดูได้ทุกอุปกรณไ์ม่จ ำกดั Platform 

Free 

11 
 

Google Drive App ใช้งำน Drive เสมือนผ่ำน Cloud service ของ Google ที่ท ำให้
ไม่ต้องเซฟงำนลง flash drive อีกต่อไป ใน Google Drive ยังมี 
Google Docs ซึ่งช่วยให้สำมำรถแก้ไขเอกสำรร่วมกับผู้อื่นได้พร้อมๆกัน 

Free 

12 
 

PDF Master App เขียน, พิมพ์, และ highlight ข้อควำมในไฟล์ PDF ได ้ Free 

13 
 

Prezi App น ำเสนอ Prezi ที่สร้ำงจำก prezi.com บน iPad และ Apple TV 
เป็นงำนน ำเสนอที่รวบรวม idea ทั้งหมดไว้ในพ้ืนท่ีส ำหรับท ำงำนเพียง
แผ่นเดยีว 

Free 

14 
 

Toontastic App สร้ำงภำพยนตร์ animation อย่ำงง่ำยๆ Free 

15 
 

iPhoto App ตกแต่งรูปภำพ จัดกำรอัลบัม้รูปภำพ สร้ำงวิดีโอน ำเสนอในรูปแบบ 
slideshow 

4.99 

16 
 

Garageband App แต่งเพลงด้วยเครื่องดนตรเีสมือนต่ำงๆ อย่ำงง่ำยๆ Free 

17 
 

Google Map App แสดงข้อมูลเชิงภูมิศำสตร์จำก Google Free 

http://www.google.co.th/imgres?biw=1920&bih=843&tbm=isch&tbnid=8r1hlkDLgFtSuM:&imgrefurl=http://www.padgadget.com/ipad-app-details/596655478/100/1/4&docid=ll4okXP6zW8BWM&itg=1&imgurl=http://www.padgadget.com/wp-content/appsicons/596655478_icon100.png&w=100&h=100&ei=IbwjU7noEoftiAev7IDYBQ&zoom=1&ved=0CNECEIQcMFM&iact=rc&dur=1089&page=2&start=40&ndsp=57
http://www.google.co.th/imgres?biw=1920&bih=843&tbm=isch&tbnid=40rSZYfegy803M:&imgrefurl=http://www.appannie.com/apps/ios/app/prezi-viewer-for-iphone/&docid=smKd4cAPj-FhbM&imgurl=http://a3.mzstatic.com/us/r30/Purple/v4/f4/e8/20/f4e820a7-4e54-c974-ea8d-a90925086038/icon_256.png&w=256&h=256&ei=p70jU_i5FIq4iQew_oGwCg&zoom=1&ved=0CNwBEIQcMCw&iact=rc&dur=458&page=2&start=34&ndsp=50
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No. Icon App Name Description Price 
18 

 

YouTube App เปิดวิดีโอจำก YouTube.com Free 

19 
 

Manga FX Camera  App สร้ำงภำพในรูปแบบกำร์ตูนได้อย่ำงรวดเร็ว เหมำะส ำหรับกำรฝึก
สร้ำงประโยคจำกภำพ 

Free 

20 
 

iBooks App แอพช้ันหนังสือ สำมำรถซื้อหนังสือจำก store ได้ ใช้เปิดหนังสือ
จำก iBooks Author ได ้

Free 

21 
 

iTune U App ส ำหรับกำรหำ App music, video บนอินเตอร์เนต็ ส ำหรับ 
อุปกรณ์ของ Apple เท่ำนั้น 

Free 

22 
 

Podcast App เป็นวิธีที่ง่ำยที่สุดที่จะค้นหำสมัครและเล่นพอดคำสต์ที่คุณช่ืนชอบ
เสียงวิดีโอจำกแคต็ตำล็อก Podcasts และพอดคำสตเ์ล่นท่ีนิยมมำก
ที่สุดจัดตำมหัวข้อท่ีมสีถำนีใหม่ทั้งหมด 

Free 

23 
 

Dropbox App ส ำหรับฝำกไฟลห์รือเอกสำรต่ำงๆ เหมำะส ำหรับให้นักเรียนส่ง
กำรบ้ำนที่ท ำมำจำกไฟลต์่ำงๆ 

Free 

24 
 

Story Creator App สร้ำงหนังสือภำพพร้อมบันทึกเสียงอ่ำนในรูปแบบ Karaoke 
เหมำะส ำหรับใช้กับวิชำภำษำศำสตร์ โดยให้นักเรียนสรำ้งหนังสือด้วย
ตัวเอง 

Free 

25 
 

Action Movie FX App ส ำหรับตดัต่อวิดโีอ ซึ่งสำมำรถสร้ำงภำพยนตร์สั้น, ตัวอย่ำง
ภำพยนตร์ โดยมีเอฟเฟคแอ็คช่ันได้หลำกหลำย 

Free 

26 
 

USB Flash Drive  
& File Transfer 

App กำรถ่ำยโอนไฟล์ที่ช่วยให้กำรจัดเก็บดูและจัดกำรไฟล์งำนต่ำงและ
ยังมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรไฟล์ได้หลำหลำยและทั้งนี้ในกำร ถ่ำย
โอนไฟล์ จำกเครื่องหนึ่ง ไปยังอีกอุปกรณ์ทั้งสองจะต้องมีกำรตดิตั้ง App 
นี ้

1.99 

27 
 

WorldScan HD  App เป็นโปรแกรมสแกนเอกสำรโดยใช้วิธีกำรถ่ำยรูปซึ่งไฟล์ที่ได้ออกมำ
นั้นจะเป็นไฟล ์pdf ท ำให้นักเรียนสำมำรถที่จะส่งงำนครหูรือส่งข้อมลู
ต่ำงๆให้ต่อกันได้ง่ำยโดยไม่ต้องพึ่งพำเครื่องสแกน 

3.99 

28 
 

Explain Everything App ส ำหรับท ำกำรสอนเรื่องรำวต่ำงๆบน iPad โดยใช้เครื่องมือชนิด
ต่ำงๆเช่น ปำกกำ, เลเซอร,์ รูปภำพและวิดีโอ ฯลฯ และยังสำมำรถ
บันทึกบทเรียนเป็น VDO เอำไว้เพือ่วัตถุประสงคต์่ำงๆ 

2.99 

29 
 

DocScanner Pro App ส ำหรับถ่ำยเอกสำร ใบงำน หรือหนังสือเพื่อ scan ให้เป็นไฟล์
รูปภำพเหมือนกับ scan ด้วย scanner 

6.99 

30 
 

Comic Life App สร้ำงหนังสือกำรต์ูนด้วยรูปภำพ พร้อมใส่เอฟเฟคต่ำงๆอย่ำงง่ำยๆ 
เหมำะส ำหรับสร้ำงงำนน ำเสนอในวิชำภำษำศำสตร ์

4.99 

31 
 

Puppet Pal App สร้ำงภำพยนตร์ stop motion animation อย่ำงง่ำยๆ 2.99 

32 
 

Wiki Links App ส ำหรับกำรค้นหำข้อมลูต่ำงๆ ท ำงำนลักษณะคล้ำยกับ google Free 

33 
 

Wolfram Alpha App ค้นหำข้อมูลเชิงสถิต,ิ คณิตศำสตร,์ วิทยำศำสตร,์ ดำรำศำสตร ์
และอื่นๆอีกมำกมำยด้วยกำรใส่ค ำหลักท่ีต้องกำรค้นหำหรือจะใส่ 
สมกำรทำงคณิตศำสตร์ก็ได ้

2.99 
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ในกำรก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑ์ในกำรบริหำรจัดกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยก ำหนดบัญชี
ส่วนกลำงและบัญชีประจ ำภำคเพ่ือใช้งำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และสร้ำง Account ที่ใช้ในกำรติดต่อเข้ำงำน
บริกำรต่ำง ๆ ผ่ำนเว็บ apple.com ในกำรใช้งำน App Store ผ่ำนทำงโปรแกรม iTunes และผ่ำนทำง iPad 
ตำมรูป Apple ID Diagram for OBEC ซึ่งมี่รำยละเอียดดังนี้ 

ตำรำงที่ 12  แสดงรำยละเอียดชื่อโรงเรียนและ Apple IDs 

ช่ือโรงเรียน/ภำคเหนือ Apple IDs ระดับชั้น 
เครื่อง 
นร. 

เครื่องคร ู รวม 

1.  โรงเรียนแม่จันวิทยำคม obec56.01@gmail.com   ม. 1 38 5 43 
2.  โรงเรียนพำนพิเศษพิทยำคม obec56.01@gmail.com   ม. 1 30 5 35 
3.  โรงเรียนห้วยสักวิทยำคม obec56.01@gmail.com   ม. 1 33 5 38 
4.  โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร ้ obec56.01@gmail.com   ป. 4 35 5 40 
5.  โรงเรียนพำนพสกสวัสดิ ์ obec56.01@gmail.com   ป. 4 30 5 35 
6.  โรงเรียนอนุบำลล ำปำง (เขลำงค์รัตน์อนุสรณ์) obec56.05@gmail.com ป. 4 40 5 45 

รวม 206 30 236 

ช่ือโรงเรียน/ภำคอสีำน Apple IDs ระดับชั้น 
เครื่อง 
นร. 

เครื่องคร ู รวม 

1.  โรงเรียนบ้ำนหนองแสง obec56.02@gmail.com ป. 4 29 5 34 
2.  โรงเรียนบ้ำนนำค ู obec56.02@gmail.com  ป. 4 23 5 28 
3.  โรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ ่ obec56.02@gmail.com  ม. 1 28 5 33 
4.  โรงเรียนอนุบำลกันทรวิชัย obec56.02@gmail.com  ป. 4 40 5 45 
5.  โรงเรียนบ้ำนท่ำสองคอน obec56.02@gmail.com  ม. 1 12 5 17 
6.  โรงเรียนกัลยำณวตัร obec56.05@gmail.com ม. 1 40 5 45 

รวม 172 30 202 

ช่ือโรงเรียน/ภำคกลำง Apple IDs ระดับชั้น 
เครื่อง 
นร. 

เครื่องคร ู รวม 

1.  โรงเรียนปำกท่อพิทยำคม obec56.03@gmail.com ม. 1 35 5 40 
2.  โรงเรียนครุุรำษฎร์รังสฤษดิ ์ obec56.03@gmail.com ม. 1 40 5 45 
3.  โรงเรียนวัดโพธิแ์ทน obec56.03@gmail.com ม. 1 28 5 33 
4.  โรงเรียนวัดบำงปรัง obec56.03@gmail.com ป. 4 34 5 39 
5.  โรงเรียนวัดโยธีรำษฎร์ศรัทธำรำม obec56.03@gmail.com ป. 4 28 5 33 
6.  โรงเรียนพูลเจรญิวิทยำคม obec56.05@gmail.com ม. 1 40 5 45 

รวม 205 30 235 

ช่ือโรงเรียน/ภำคใต ้ Apple IDs ระดับชั้น 
เครื่อง 
นร. 

เครื่องคร ู รวม 

1.  โรงเรียนวรนำรีเฉลิม obec56.04@gmail.com ม. 1 40 5 45 
2.  โรงเรียนปำล์มพัฒนวิทย ์  obec56.04@gmail.com ม. 1 30 5 35 
3.  โรงเรียนวัดแม่เปียะ obec56.04@gmail.com ป. 4 35 5 40 
4.  โรงเรียนบ้ำนทุ่งค่ำย obec56.04@gmail.com ป. 4 40 5 45 
5.  โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว obec56.04@gmail.com ป. 4 28 5 33 
6.  โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ obec56.05@gmail.com  ม. 1 40 5 45 

รวม 213 30 243 
รวมทั้งประเทศ 916 

http://apple.com/
http://www.iphoneapptube.com/search/label/app%20store
http://www.iphoneapptube.com/search/label/ipad
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ส ำหรับกำรจัดท ำแผนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  / คู่มือครู โดยบูรณำกำรห้องเรียน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตกับกำรเรียนกำรสอน  โดยกำรก ำหนดแนวทำงในกำรจัดท ำเอกสำรประกอบหลักสูตร 
ส ำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรเรียนรู้ 
ต่อ 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย แผนจัดกำรเรียนรู้ คู่มือกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และเอกสำร
ประกอบกำรสอนอ่ืน ๆ ได้แก่ กำรใช้ Applications  ใบกิจกรรม และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 

 คู่มือครู แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สำระคณิตศำสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษำ ป.4 
 คู่มือครู แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สำระวิทยำศำสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษำ ป.4 
 คู่มือครู แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สำระภำษำอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษำ ป.4 
 คู่มือครู แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สำระคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ม.1 
 คู่มือครู แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สำระวิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ม.1 
 คู่มือครู แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สำระภำษำอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ม.1 

ก ำหนดให้กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนสู่คุณภำพที่คำดหวัง ยึดหลักบันได 5 ขั้นของกำรพัฒนำ
ผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล (Five steps for student development)คือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะและศักยภำพควำมเป็นสำกล คือ เป็นบุคคลที่มีคุณภำพ มีทักษะในกำรค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้ 
และมีควำมรู้พ้ืนฐำนที่จ ำเป็น สำมำรถคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ สร้ำงสรรค์ สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิผล 
มีทักษะชีวิต ร่วมมือในกำรท ำงำนกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี จะต้องมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ อย่ำงต่อเนื่อง มี
ล ำดับขั้นตอนที่เหมำะสม และสอดคล้องกับพัฒนำกำรของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น โดยมีกระบวนส ำคัญใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ เรียกว่ำ “บันได 5 ขั้นของกำรพัฒนำผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล (Five steps for student 
development)” ได้แก่ 

1. กำรตั้งค ำถำม/สมมติฐำน (Hypothesis Formulation) 
2. กำรสืบค้นควำมรู้และสำรสนเทศ (Searching for Information) 
3. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation) 
4. กำรสื่อสำรและน ำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพ (Effective Communication) 
5. กำรบริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ (Public Service) 

 
ครั้งที่ 2  ประชุมอบรมสัมมนำประกอบด้วย ครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  

วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนละ 3 คน 
และผู้ที่เก่ียวข้อง จ ำนวน 3 วัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 

 กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  โดยก ำหนดแนวทำงในกำรท ำเอกสำรต้นแบบหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอน ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 

ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรประชุมครั้งที่ 2 ได้แบ่งตำมภูมิภำคในเขตพ้ืนที่ของโรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำร โดยก ำหนดรูปแบบกำรด ำเนินกำรไว้ 3 วัน จัดกำรอบรมเป็น 4 ครั้ง จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม
โรงเรียนละ 3 คน รวมจ ำนวนผู้เข้ำอบรม 72 คน ซึ่งกำรประชุมก ำหนดหลักสูตรดังนี้ 
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   วันที่หนึ่ง 
 โรงเรียนในยุค ๓.๐ และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 โครงสร้ำงลักษณะโดยรวมของกำรเรียนกำรสอนที่ใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ต 
 กรณีศึกษำ ตัวอย่ำงห้องเรียนที่ประสบควำมส ำเร็จของกำรใช้แท็บเล็ตกับ

กำรเรียนกำรสอน  
 และวิธีกำรสร้ำงสรรค์ห้องเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 กำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตขั้นพ้ืนฐำน 
 กำรใช้โปรแกรมประยุกต์ส ำหรับครูผู้สอน 
 กำรใช้โปรแกรมประยุกต์ส ำหรับนักเรียน 
 อบรมเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อแนวทำงกำรใช้โปรแกรมประยุกต์ในห้องเรียน 
 กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นที่มำกับระบบปฏิบัติกำรในแท็บเล็ต 
 กำรฝึกใช้แท็บเล็ต ส ำหรับกำรฝึกเขียนแผนจัดกำรเรียนรู้ 
 กำรฝึกใช้แท็บเล็ต เพ่ือสร้ำงแอพพลิเคชั่นและสร้ำงผลงำนวิจัยส ำหรับครู 

 
   วันที่สอง 

 วิธีกำรบูรณกำรเทคโนโลยีเพ่ือห้องเรียนยุคใหม่ 
 แนวทำงกำรคัดเลือกแอพพลิเคชั่น สื่อกำรเรียนกำรสอน และกำรน ำมำ

ประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน 
 กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นที่เน้นกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนแบบอิสระ 
 กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นที่ใช้งำนส ำหรับกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 
 กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นที่ใช้ส ำหรับกำรวัดและประเมินผล 
 กำรพัฒนำกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์

ในห้องเรียน 
 
   วันที่สำม 

 กำรน ำหลักสูตรต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย ไป
ประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้น
มัธยมศึกษำปี 1 

 กำรสร้ำงเนื้อหำกำรเรียนกำรสอนด้วยแอพพลิเคชั่นส ำเร็จรูปเบื้องต้น 
 กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นเพ่ือเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ใน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ต่ำงๆ วิธีกำรน ำข้อมูลจำกกำรวัดผลในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำวิจัย
และกำรท ำผลงำนของครูผู้สอนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม 

 
ผลกำรกำรอบรมครูผู้สอนกำรน ำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย ตำม

หลักสูตรแกนกลำง มำประยุกต์และบูรณำกำรเพ่ือกำรเรียนกำรสอนให้กับครูผู้สอน ซึ่งแบ่งอบรมเป็น 4 ครั้ง
ตำมภูมิภำค แสดงดังตำรำง และภำพประกอบต่อไปนี้   
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ตำรำงที่ 13  แสดงรำยละเอียดของโรงเรียนที่เข้ำร่วมประชุมสัมมนำของภำคเหนือ 

ภำคเหนือ 
อบรม วันที่ 17 – 19 กุมภำพันธ์ 2557 ณ.โรงเรียนห้วยสักวิทยำคม จ.เชียงรำย 

ชื่อโรงเรียน สพป. / สพม. ระดับชั้น 
1 โรงเรียนแม่จันวิทยำคม สพม 36 เชียงรำย ม. 1 
2 โรงเรียนพำนพิเศษพิทยำคม สพม 36  เชียงรำย ม. 1 
3 โรงเรียนห้วยสักวิทยำคม สพม 36  เชียงรำย ม. 1 
4 โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ เชียงรำย 2 ป. 4 
5 โรงเรียนพำนพสกสวัสดิ์ เชียงรำย 2 ป. 4 
6 โรงเรียนอนุบำลล ำปำง (เขลำงค์รัตน์อนุสรณ์) ล ำปำง 1 ป. 4 

 

  

  

  

ภำพที่ 6  แสดงกิจกรรมกำรประชุมสัมมนำครูผู้สอนหลักสูตรฯภำคเหนือ 
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ตำรำงที่ 14  แสดงรำยละเอียดของโรงเรียนที่เข้ำร่วมประชุมสัมมนำของภำคอิสำน 

ภำคอีสำน 
อบรม วันที่ 24 – 26 กุมภำพันธ์ 2557 ณ.โรงเรียนอนุบำลกันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

ชื่อโรงเรียน สพป. / สพม. ระดับชั้น 
1 โรงเรียนบ้ำนหนองแสง กำฬสินธุ์ 3 ป. 4 
2 โรงเรียนบ้ำนนำคู กำฬสินธุ์ 3 ป. 4 
3 โรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ่ มหำสำรคำม 1 ม. 1 
4 โรงเรียนอนุบำลกันทรวิชัย มหำสำรคำม 1 ป. 4 
5 โรงเรียนบ้ำนท่ำสองคอน มหำสำรคำม 1 ม. 1 
6 โรงเรียนกัลยำณวัตร ขอนแก่น ๒๕ ม. 1 

 

  

  

 

 

ภำพที่ 7  แสดงกิจกรรมกำรประชุมสัมมนำครูผู้สอนหลักสูตรฯ ภำคอิสำน 
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ตำรำงที่ 15  แสดงรำยละเอียดของโรงเรียนที่เข้ำร่วมประชุมสัมมนำของส่วนกลำง 

ภำคกลำง 
อบรม วันที่ 10–12 กุมภำพันธ์ 2557 ณ.บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเซอร์วิสแอนด์ โซลูชั่น จ ำกัด 

ชื่อโรงเรียน สพป. / สพม. ระดับชั้น 
1 โรงเรียนปำกท่อพิทยำคม สพม 8 รำชบุร ี ม. 1 
2 โรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษดิ์ สพม 8 รำชบุร ี ม. 1 
3 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน นครนำยก ม. 1 
4 โรงเรียนวัดบำงปรัง นครนำยก ป. 4 
5 โรงเรียนวัดโยธีรำษฎร์ศรัทธำรำม นครนำยก ป. 4 
6 โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม สมุทรปรำกำร ม. 1 

 

  

 
 

 

 

ภำพที่ 8  แสดงกิจกรรมกำรประชุมสัมมนำครูผู้สอนหลักสูตรฯ ส่วนกลำง 
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ตำรำงที่ 16  แสดงรำยละเอียดของโรงเรียนที่เข้ำร่วมประชุมสัมมนำของภำคใต้ 

ภำคใต้ 
อบรม วันที่ 10 – 12 มีนำคม 2557 ณ.โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง 

ชื่อโรงเรียน สพป. / สพม. ระดับชั้น 
1 โรงเรียนวรนำรีเฉลิม สพม 16 สงขลำ ม. 1 
2 โรงเรียนปำล์มพัฒนวิทย์   สพม 16 สตูล ม. 1 
3 โรงเรียนวัดแม่เปียะ สงขลำ 1 ป. 4 
4 โรงเรียนบ้ำนทุ่งค่ำย ตรัง 1 ป. 4 
5 โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว ตรัง 1 ป. 4 
6 โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์  สพม. ๑๓ ตรัง  ม. 1 

 

  

 

 

 

 

ภำพที่ 9  แสดงกิจกรรมกำรประชุมสัมมนำครูผู้สอนต้นแบบหลักสูตรฯ  ภำคใต้ 
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ครั้งที่ 3  ประชุมสัมมนำผู้ดูแลระบบของแต่ละโรงเรียนจ ำนวน 1 คน และครูผู้สอนในกลุ่ม
สำระ กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ หรือ วิทยำศำสตร์ หรือภำษำอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนละ 1 คน รวมโรงเรียนละ 2 คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมเพ่ิม
ควำมรู้เรื่องกำรใช้ Application Tools   กำรด ำเนินกำร วันที่ 8 – 9 พฤษภำคม 2557 ณ. บริษัท โปรเฟสชั่น
แนล เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จ ำกัด เป็นเวลำ 2 วัน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหำดังนี้  
  วันที่หนึ่ง 

 กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน  โดยใช้เครื่องมือที่ติดตั้งภำยในเครื่อง  
 ตัวอย่ำงควำมส ำเร็จของกำรใช้เนื้อหำกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงมำจำก 

Applications ส ำเร็จรูป   
 กำรแปลงไฟล์เอกสำรที่มีอยู่แล้วน ำเข้ำมำใช้ในแท็บเล็ต 
 กำรสร้ำงเนื้อหำกำรเรียนกำรสอนด้วย Applications ส ำเร็จรูปขั้นสูง 
 กำรน ำเนื้อหำที่สร้ำงไว้มำประยุกต์ใช้ในห้องเรียน 
 กำรบริหำรจัดกำรเนื้อหำภำยในห้องเรียน 
 อ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม 

   วันที่สอง 
 iBooks Author  
 iMovie  
 กำรใช้งำน Application: Explain everything, Find My iPhone, Find 

Friends 
 กำรใช้งำน Application: Numbers, Pages, Keynote  
 ส่งกำรบ้ำน iMovie น ำเสนอในห้อง  

ผลกำรกำรประชุมอบรม  แสดงด้วยภำพประกอบดังต่อไปนี้ 
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ภำพที่ 10  แสดงกิจกรรมกำรประชุมสัมมนำผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนในกลุ่มสำระ กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
หรือ วิทยำศำสตร์ หรือภำษำอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
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2.5.3  กิจกรรมที่ 3 ประชุมสัมมนาหลักสูตรส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 
ประชุมสัมมนำ หลักสูตรส ำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้เข้ำร่วมอบรมสัมมนำประกอบด้วย ครูผู้ดูแล

ระบบ โรงเรียนละ 1 คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 2 วัน ด ำเนินกำรฝึกอบรม วันที่ 5 – 7 กุมภำพันธุ์ 2557 
ณ. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จ ำกัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำร
และกำรติดตั้งระบบให้กับผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคนิค เนื้อหำกำรอบรมประกอบด้วย 
  วันที่หนึ่ง 

 กำรติดตั้งบริหำรจัดกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน    
 กำรติดตั้งบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำย 
 กำรติดตั้งระบบภำยในสถำนศึกษำ กำรดูแลรักษำ 
 กำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำน เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร Applications 
 ปัญหำที่มักพบเจอและกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ 
 วิธีกำรบริหำรและกำรควบคุมห้องเรียน 

   วันที่สอง 
 กำรใช้งำนและดูแลรักษำอุปกรณ์ในห้องเรียน iPad, iMac, MacBookAir, AirPort  
 กำรใช้งำน AppStore, install Application 
 กำร Deployment Application ผ่ำนเครื่อข่ำย Internet (WiFi) 
 Mac OS X  
 Mac OS X Server 
 แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์โดย Admin โครงกำรปี 55 
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ภำพที่ 11  แสดงกิจกรรมกำรประชุมสัมมนำหลักสูตรส ำหรับผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคนิค 
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2.5.4  กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการประชุมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร 
ส ำหรับรำยงำนผลกำรประชุมสัมมนำและพัฒนำบุคลำกร มีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำร

ประเมินรำยละเอียดของครูผู้ร่วมโครงกำรและรวบรวมปัญหำที่เกิดจำกกำรอบรม ซึ่งแสดงไว้ตำมรำยละเอียด
ดังนี้  

1) ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

กำรด ำเนินกำรประชุมสัมมนำและพัฒนำบุคลำกร ประกอบด้วย ผู้บริหำรโรงเรียน 
ครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ปีที่ 
5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีที่ 2  ครูผู้ดูแลระบบ และศึกษำนิเทศก์ จำกโรงเรียนในโครงกำรฯ จ ำนวน 24 
โรงเรียน (โครงกำรปี 2556) แยกเป็นรำยะเอียดดังนี้  

เพศ จ ำนวนครูผู้สอนที่ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 134 คน แบ่งเป็นเพศชำย จ ำนวน 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.31 เพศหญิง จ ำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 65.69  

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 134 คน อำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.45 อำยุ 30 - 39 ปี จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 22.39 อำยุ 40 - 49 ปี จ ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.10 อำยุ 50 ปีขึ้นไป จ ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 38.06   

ต าแหน่ง ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 134 คน เป็นผู้บริหำร จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.40 ครูผู้สอนจ ำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 55.97 ครูผู้ดูแลระบบ จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.15 
ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48  

สาระการเรียนรู้ที่สอน ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 134 คน เป็นครูสอนคณิตศำสตร์ 
จ ำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 35.07 ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 34.33 ครูผู้สอน
ภำษำอังกฤษ จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60  

ระดับช่วงชั้นที่สอน ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 134 คน เป็นครู ป.4 จ ำนวน 22 คน     
คิดเป็นร้อยละ 16.42  ครู ป.5 จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27.61  ครู ม.1 จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.85 ครู ม.2 จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 26.12 

2) ผลความพึงพอใจการจัดประชุมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรด ำเนินกำรประชุมสัมมนำและพัฒนำบุคลำกร จำก
ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 4 ปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีที่ 2  ครูผู้ดูแลระบบ และศึกษำนิเทศก์ ของโรงเรียนใน
โครงกำรฯ จ ำนวน 24 โรงเรียน (โครงกำรปี 2556) ภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.83 

เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดในด้ำน กำร
ก ำหนดระยะเวลำจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม  คุณภำพสื่อและอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีมีควำมเหมำะสม  กำร
น ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียน  กำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมและประชุมสัมมนำ 
และวิทยำกรสำมำรถถ่ำยทอดให้เกิดควำมรู้และฝึกปฏิบัติได้ โดยมีค่เฉลี่ย 4.34, 4.31, 4.31, 4.30 และ 4.30 
ตำมล ำดับ   มีควำมพึงพอใจในระดับมำกในด้ำน  ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ได้รับจำกกำรฝึกปฏิบัติ  บรรยำกำศของ
สถำนที่เอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร  ควำมพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ในกำรจัดกำรฝึกปฏิบัติกำร  
และกำรต้อนรับและควำมเอำใจใส่ของผู้รับผิดชอบโครงกำร มีค่เฉลี่ย 4.10, 4.07, 3.63 และ 3.45 ตำมล ำดับ          
มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำงในด้ำน  กำรสนับสนุนงบประมำณให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรม  ควำมสะดวก



46 
 

 

รวดเร็วและควำมชัดเจนในกำรติดต่อประสำนงำน  ควำมประทับใจในด้ำนอำหำร อำหำรว่ำง และให้บริกำร
ของโรงแรม มีค่เฉลี่ย 3.13, 3.05 และ 3.04 ตำมล ำดับ 

3) สรุป  

สรุปผลกำรประเมินกำรประชุมสัมมนำและพัฒนำบุคลำกรเป็นรำยโรงเรียนพบว่ำ 
โรงเรียนบ้ำนหนองแสง (กำฬสินธุ์) โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม (สมุทรปรำกำร) และโรงเรียนอนุบำลกันทรวิชัย 
(มหำสำรคำม) มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยที่ 4.75, 4.65 และ 4.37 ตำมล ำดับ โรงเรียนที่
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ โรงเรียนวรนำรีเฉลิม (สงขลำ) โรงเรียนวัดโพธิ์แทน (นครนำยก) 
โรงเรียนพำนพิเศษพิทยำคม (เชียงรำย) โรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ่ (มหำสำรคำม) และโรงเรียนพำนพสกสวัสดิ์ 
(เชียงรำย) มีค่ำเฉลี่ยที่ 3.35, 3.33, 3.32, 3.23 และ 3.22 ตำมล ำดับ   นอกนั้นมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
มำก ผลกำรประเมินกำร ประชุมสัมมนำและพัฒนำบุคลำกร ในแต่ละด้ำนที่มีผลควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก
ที่สุด ได้แก่ กำรก ำหนดระยะเวลำจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม  คุณภำพสื่อและอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีมีควำม
เหมำะสม กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียน กำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมและ
ประชุมสัมมนำ  วิทยำกรสำมำรถถ่ำยทอดให้เกิดควำมรู้และฝึกปฏิบัติได้ ผลควำมพึงพอใจระดับมำกได้แก่  
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ได้รับจำกกำรฝึกปฏิบัติ  บรรยำกำศของสถำนที่เอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร  
ควำมพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ในกำรจัดกำรฝึกปฏิบัติกำร  กำรต้อนรับและควำมเอำใจใส่ของ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร และท้ำยสุดเป็นผลควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง ได้แก่ กำรสนับสนุนงบประมำณให้กับ
ผู้เข้ำรับกำรอบรม  ควำมสะดวกรวดเร็วและควำมชัดเจนในกำรติดต่อประสำนงำน  ควำมประทับใจในด้ำน
อำหำร อำหำรว่ำง และให้บริกำรของโรงแรม  

4) ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ส ำคัญที่ได้จำกกำรอบรมสัมนำ พบรำยละเอียดที่ส ำคัญ 2 ประกำรได้ แก่   
ก. ด้ำนกำรฝึกอบรม   

 ควรเพิ่มเวลำในกำรฝึกอบรมให้มำกข้ึนและมีโครงกำรต่อเนื่อง 
 ควำมสำมำรถของผู้เข้ำรับกำรอบรมแต่ละโรงเรียนแตกต่ำงกันมำก 
 ควรจัดให้มีกำรอบรมลักษณะนี้ในรุ่นต่อไป 

        ข. ด้ำนควำมพร้อมของโรงเรียน 
 สร้ำงควำมพร้อมระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และควำมเร็วอินเตอร์เน็ต 
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บทที่ 3 
การด าเนินการ 

    
กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ด ำเนินกำรขยำยผลกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 , 5 และระดับชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 โดยโรงเรียนเป็นผู้ด ำเนินกำรคัดเลือกห้องเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำ
ต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  โดยเลือกโรงเรียนจำก  4  ภูมิภำคๆ ละ  6  โรงเรียน ได้แก่  ภำคอีสำน 
ภำคเหนือ ภำคกลำง และภำคใต้  รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  24  โรงเรียน  กำรด ำเนินกำรเป็นดังนี้ 
 
3.1 การเก็บข้อมูล 

กำรเก็บข้อมูล เพ่ือศึกษำประเมินโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำน
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ปีงบประมำณ 
2556 นี้  ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำวิจัย ดังนี้ 

3.1.1 กลุ่มเป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นบุคลำกรในโรงเรียนโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตร

กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551  โดยเลือกโรงเรียนจำก  4  ภูมิภำคๆ ละ  6  โรงเรียน ได้แก่  ภำคอีสำน ภำคเหนือ ภำคกลำง และ
ภำคใต้  รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  24  โรงเรียน ปี 2556  ซึ่งรำยชื่อ โรงเรียนประกอบด้วย 
 

1) โรงเรียนบ้ำนหนองแสง สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 ภำคะวันออกเฉียงเหนือ 
2) โรงเรียนบ้ำนนำคู สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 ภำคะวันออกเฉียงเหนือ 
3) โรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ่ สพป.มหำสำรคำม เขต 1 ภำคะวันออกเฉียงเหนือ 
4) โรงเรียนอนุบำลกันทรวิชัย สพป.มหำสำรคำม เขต 1 ภำคะวันออกเฉียงเหนือ 
5) โรงเรียนบ้ำนท่ำสองคอน สพป.มหำสำรคำม เขต 1 ภำคะวันออกเฉียงเหนือ 
6) โรงเรียนกัลยำณวัตร สพม. 25 ขอนแก่น ภำคะวันออกเฉียงเหนือ 
7) โรงเรียนแม่จันวิทยำคม สพม. 36 เชียงรำย ภำคเหนือ 
8) โรงเรียนพำนพิเศษพิทยำคม สพม. 36  เชียงรำย ภำคเหนือ 
9) โรงเรียนห้วยสักวิทยำคม สพม. 36  เชียงรำย ภำคเหนือ 

10) โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ สพป.เชียงรำย เขต 2 ภำคเหนือ 
11) โรงเรียนพำนพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงรำย เขต 2 ภำคเหนือ 
12) โรงเรียนอนุบำลล ำปำง สพป. ล ำปำง เขต 1 ภำคเหนือ 
13) โรงเรียนวรนำรีเฉลิม สพม. 16 สงขลำ ภำคใต้ 

14) โรงเรียนปำล์มพัฒนวิทย์   สพม .16 สตูล ภำคใต้ 
15) โรงเรียนวัดแม่เปียะ สพป.สงขลำ เขต 1 ภำคใต้ 
16) โรงเรียนบ้ำนทุ่งค่ำย สพป.ตรัง เขต 1 ภำคใต้ 
17) โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว สพป.ตรัง เขต 1 ภำคใต้ 
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18) โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. 13 ตรัง ภำคใต้ 
19) โรงเรียนปำกท่อพิทยำคม สพม. 8 รำชบุรี ภำคกลำง 

20) โรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. 8 รำชบุรี ภำคกลำง 
21) โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนำยก ภำคกลำง 
22) โรงเรียนวัดบำงปรัง สพป.นครนำยก ภำคกลำง 
23) โรงเรียนวัดโยธีรำษฎร์ศรัทธำรำม  สพป.นครนำยก ภำคกลำง 
24) โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม  สพม.6 สมุทรปรำกำร ภำคกลำง 

 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง   
กลุ่มตัวอย่ำงของกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ผู้บริหำร  ผู้ดูแลระบบ  ศึกษำนิเทศก์/ผู้ป ระสำนงำน

ระดับขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำรสถำนศึกษำ/ผู้ปกครองของนักเรียน ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 , 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
1, 2 ประจ ำปี 2557 และนักเรียนที่ก ำลังศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4, 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 
2  ประจ ำปี 2557  ในโรงเรียนที่มีกำรขยำยผลห้องเรียน  iClassroom จ ำนวน  24  โรงเรียน  โดยจ ำแนก
ดังนี้ 

(1) ผู้บริหำร     จ ำนวน   24  คน 
(2) ผู้ดูแลระบบ      จ ำนวน   24  คน 
(3) ศึกษำนิเทศก์ /ผู้ประสำนงำนเขต  จ ำนวน   14  คน 
(4) ครูผู้สอน        จ ำนวน   72  คน 
(5) นักเรียน      จ ำนวน  796  คน 
(6) ผู้ปกครองนักเรียน/กรรมกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน  796  คน 

  
3.1.3 แบบแผนกำรทดลอง 
ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้  ใช้แบบแผนกำรศึกษำแบบกลุ่มเดียว  มีกำรวัดผลหลังกำรด ำเนินกำรด้วย

วิธีกำรทดลองให้เขำตอบแบบสอบถำม มีรูปแบบดังนี้ 
 
(One-Shot Case Study)         E             X       O2 
 
    E :    กลุ่มศึกษำ 
    X :    กำรทดลองหรือกำรกระท ำ 
    O2 :    กำรวัดผลหลังกำรทดลอง 
 

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลอง  ประกอบด้วย 
3.2.1 ห้องเรียน iClassroom  (intelligence Classroom) 
3.2.2 หลักสูตรต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
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3.2.3 แบบสอบถำมที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
1)  แบบสอบถำมรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรห้องเรียน iClassroom (ว 1)  เป็นแบบตรวจสอบ

รำยกำร จ ำนวน  4 ข้อ 
2) แบบบันทึกกำรสังเกตกำรสอน (ว 2/1) เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 3 ระดับ จ ำนวน  

10 ข้อ  
3) แบบประเมินพฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู (ว 2/2) เป็นแบบมำตรำส่วน ประมำณค่ำ 

5 ระดับ จ ำนวน 20 ข้อ 
4) แบบประเมินสมรรถนะของครู กำรสร้ำงกำรเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่ 21 (ว 3/1) เป็น

แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ จ ำนวน 20 ข้อ 
5) แบบประเมินสมรรถนะของนักเรียน (ว 3/2) เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ 

จ ำนวน 30 ข้อ 
6) แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ว 3/3) เป็นแบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

ของนักเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ 
7) แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ปกครองและกรรมกำรสถำนศึกษำ (ว 4/1) เป็นแบบ

มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ จ ำนวน 16 ข้อ 
8) แบบประเมินควำมพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้บริหำรโรงเรียน (ว 4/2) เป็นแบบมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ 5 ระดับ จ ำนวน 16 ข้อ 
9) แบบประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียน (ว 4/3) เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ

จ ำนวน 16 ข้อ 
10) แบบประเมินระดับกำรใช้งำนแอปพลิเคชั่น (ว 4/4) เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 

ระดับ จ ำนวน 16 ข้อ 
 
 3.3 การสร้างและการหาคุณภาพของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา 

กำรสร้ำงและหำคุณภำพแบบสอบถำม มีขั้นตอนกำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพตำมล ำดับดังนี้ 
3.3.1 ศึกษำหลักกำรและเทคนิคกำรสร้ำงแบบสอบถำมประเภทต่ำงๆ 
3.3.2 วิเครำะห์ก ำหนดนิยำมพฤติกรรม วัตถุประสงค์ท่ีต้องกำรวัดให้ชัดเจน 
3.3.3 เลือกประเภทของแบบสอบถำม แบบประเมินที่มีควำมเหมำะสมตำมวัตถุประสงค์ มีลักษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรำยกำร  แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ  3  ระดับ / 5 ระดับ แบบบันทึกข้อมูล  
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ   

3.3.4 ตรวจสอบคุณภำพจำกผู้เชี่ยวชำญ  เพ่ือดูควำมสอดคล้องระหว่ำงรำยกำรข้อค ำถำมกับนิยำม
ของพฤติกรรมเพ่ือหำค่ำควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (IOC)  โดยมีผู้เชี่ยวชำญดังนี้ 

1) นำงสำวเพชรำภรณ์ เพ็ชรแก้ว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร      

2) นำงสำวสุวลี บัวสุวรรณ ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร      

3) นำยธนำวุฒิ นิลมณี  อำจำรย์ประจ ำสำขำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร      
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3.3.5 น ำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นไปหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ และคัดเลือก  
ข้อค ำถำมที่มีค่ำควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (IOC) ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป ได้แก่ แบบสอบถำมจ ำนวน 7 ฉบับ ดังนี้ 

1)  แบบสอบถำมรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรห้องเรียน iClassroom (ว 1) 
2)  แบบบันทึกกำรสังเกตกำรสอน (ว 2/1) 
3)  แบบประเมินพฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู (ว 2/2) 
4)  แบบประเมินสมรรถนะของครูกำรสร้ำงกำรเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่ 21(ว 3/1) 
5)  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ว 3/3) 
6)  แบบประเมินควำมพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้บริหำรโรงเรียน (ว 4/2) 
7)  แบบประเมินระดับกำรใช้งำนแอปพลิเคชั่น (ว 4/4)   

3.3.6  น ำแบบสอบถำมจ ำนวนอีก 3 ฉบับ ไป Try out กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรนี้ โดยเป็น
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ 2555 จ ำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบำลองครักษ์  และ
โรงเรียนวัดดอนยอ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก ประกอบด้วย ผู้บริหำรโรงเรียน  
จ ำนวน 2 คน  ครูผู้สอนคณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  และภำษำอังกฤษ  รวมจ ำนวน  6  คน  นักเรียนรวม
ทั้งหมดจ ำนวน 30 คน ผู้ปกครองนักเรียน/กรรมกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน  30  คน เป็น  ผู้ประเมิน  แล้วน ำผล
ที่ได้มำหำค่ำควำมเชื่อมั่นโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha Coefficient) ของ ครอนบำค (Cronbach)  
และได้ค่ำควำมเชื่อม่ัน ดังนี้ 

1) แบบประเมินสมรรถนะของนักเรียน (ว 3/2)  ได้ค่ำควำมเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ำกับ  0.87 
2) แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ปกครองและกรรมกำรสถำนศึกษำ (ว 4/1)  ได้ค่ำควำม

เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ำกับ  0.82 
3) แบบประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียน (ว 4/3) ได้คำ่ควำมเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ำกับ 0.83 

3.3.7  น ำแบบแบบสอบถำมทุกฉบับ ไปใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย โดยใช้เกณฑ์ในกำรพิจำรณำค่ำเฉลี่ย (
X ) ของ นวลอนงค์ บุญฤทธิพงศ์ (2539 : 91)  ดังนี้    

 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่  4.51 – 5.00    หมำยถึง   มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
   ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่  3.51 – 4.50    หมำยถึง   มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก 

 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่  2.51 – 3.50    หมำยถึง   มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง 
 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่  1.51 – 2.50    หมำยถึง   มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่  1.00 – 1.50    หมำยถึง   มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3.3.8  พิจำรณำค่ำร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

คะแนนร้อยละ  80 – 100 เท่ำกับ เกรด  4 หมำยถึง ดีเยี่ยม 
คะแนนร้อยละ  75 – 79 เท่ำกับ เกรด  3.5 หมำยถึง ดีมำก 
คะแนนร้อยละ  70 – 74 เท่ำกับ เกรด  3 หมำยถึง ดี 
คะแนนร้อยละ  65 – 69 เท่ำกับ เกรด  2.5 หมำยถึง ค่อนข้ำงดี 
คะแนนร้อยละ  60 – 64 เท่ำกับ เกรด  2 หมำยถึง ปำนกลำง 
คะแนนร้อยละ  55 – 59 เท่ำกับ เกรด  1.5 หมำยถึง พอใช้ 
คะแนนร้อยละ  50 – 54 เท่ำกับ เกรด  1 หมำยถึง ผ่ำนเกณฑ์ขั้น

ต่ ำ คะแนนร้อยละ    0 – 49 เท่ำกับ เกรด  0 หมำยถึง ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้  
3.4.1  กำรหำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม  
3.4.2  ควำมเทีย่งตรงเชิงเนื้อหำโดยกำรหำค่ำ IOC (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชำญ 
3.4.3  ควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha Coefficient)  ของ 

Cronbach 
3.4.4  กำรวิเครำะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์   

และภำษำอังกฤษ โดยใช้ค่ำร้อยละ 
3.4.5 กำรวิเครำะห์ผลกำรกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ  
  1)  ค่ำเฉลี่ย ( X ) 
  2)  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)   

 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบสอบถามและข้อมูล 

3.5.1  กำรหำควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity)  ของแบบสอบถำม โดยให้ผู้เชี่ยวชำญ
พิจำรณำใช้สูตรดังนี้ 

N

R
IOC


  

   IOC หมำยถึง  ดัชนีควำมสอดคล้อง 
   R หมำยถึง  คะแนนรวมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ 
      N หมำยถึง  จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 

3.5.2  ควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟำ (Alpha Coefficient) ของ 
Cronbach (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538) ใช้สูตร  

               = 













2

t

2

i

S
S

1
1n
n

 

     เมื่อ  α แทน  ค่ำสัมประสิทธิ์ของควำมเชื่อม่ัน 
         n แทน  จ ำนวนข้อค ำถำมของแบบสอบถำม 
            2

iS  แทน  ควำมแปรปรวนแต่ละข้อ 

          2

t
S  แทน  ควำมแปรปรวนของแบบสอบถำมทั้งฉบับ 

3.5.3 หำค่ำเฉลี่ย  ( X )   ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  คะแนนผลกำรสอบถำมควำมพึงพอใจ
ของนักเรียน ใช้สูตร 

N

X
X


  

     เมื่อ   X  แทน   คะแนนเฉลี่ย 
             X แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
              N  แทน   จ ำนวนนักเรียน 
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3.5.4 หำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.)  ของคะแนนจำกกำรตอบแบบสอบถำม  ใช้สูตร 

 
 1NN

XXN
S.D.

22






   

 เมื่อ   S.D.   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
  X แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก ำลังสอง 

(X)2 แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก ำลังสอง 
   N แทน  จ ำนวนนักเรียน 

 
 3.6 วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษำได้ด ำเนินกำรทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2557 ตำมขั้นตอน
ดังนี้ 

3.6.1 รวบรวมข้อมูลจำกกำรด ำเนินกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนที่เข้ำร่วม
โครงกำร โดยมีกำรประชุมชี้แจงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยใช้ห้องเรียน 
iClassroom  กับกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ศึกษำนิเทศก์/ผู้ประสำนงำนเขต  ผู้บริหำรโรงเรียน  ครูผู้ดูแลระบบ 
ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และภำษำอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4, 5 และมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2
ส ำหรับครูผู้สอนด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และรับกำรอบรมพัฒนำทั้งในด้ำนทักษะกำรใช้อุ ปกรณ์
เครื่องมือในห้องเรียน iClassroom  และด้ำนกำรออกแบบกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำให้นักเรียนมีสมรรถนะส ำคัญ
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21  ตลอดจนกำรพัฒนำกำรสร้ำงสื่อกำรสอน
ให้กับครูผู้ดูแลระบบและครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ      ซึ่ง
ด ำเนินกำรดังนี้   

1) ติดตำมผลกำรปฏิบัติโดยกำรสังเกตและสัมภำษณ์ผู้บริหำร ผู้ดูแลระบบ ครูผู้สอน และ
ผู้เรียนที่คณะผู้วิจัยได้ท ำกำรลงพ้ืนที่ติดตำมประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

(1) จัดกำรฝึกอบรม/สัมมนำ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรของโรงเรียนน ำร่อง ในระดับผู้บริหำร
โรงเรียนผู้ดูแลระบบ และผู้สอน เพ่ือให้เข้ำใจโครงสร้ำงลักษณะโดยรวมของกำรเรียนกำรสอนที่ใช้เทคโนโลยี
มำผสมผสำนกับแท็บเล็ต กำรใช้งำนแท็บเล็ตพ้ืนฐำน กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นที่มำกับระบบปฏิบัติกำร
ในแท็บเล็ต กำรคัดเลือกแอพพลิเคชั่นและกำรน ำแอพพลิเคชั่นมำใช้งำนจริงในห้องเรียนตำมแบบโรงเรียน ใน
ยุคเว็บ 3.0 และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2) น ำเสนอตัวอย่ำง กิจกรรมกำรเรียนรู้และแผนกำรเรียนรู้ ในกำรประยุกต์และบูรณำกำรน ำ
แท็บเล็ตมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4  ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ส ำหรับครูผู้สอน เพ่ือให้ครูใช้เป็นแนวทำง
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

3) ทดลองกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนกับนักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษำปีที่  4  ชั้นประถมศึกษำปีที่  5  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 3 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้  ได้แก่ คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ 
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3.6.2 รวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำมที่ เว็บไซต์  http://school3. rmutp.ac.th ซึ่ งผู้ตอบ
แบบสอบถำมประกอบด้วย ผู้บริหำรโรงรียน ครูผู้สอนกลุ่มสำระทั้งสำมสำระ ครูผู้ดูแลระบบ นักเรียนใน
โครงกำร ผู้ปกครอง และศึกษำนิเทศก์  

3.6.3 แบบสอบถำมที่ได้ทั้งสองชุดน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลตำมข้อก ำหนดและระเบียบทำงสถิติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://school3.rmutp.ac.th/
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

  
กำรวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับรำยงำนกำรประเมินโครงกำรกำรใช้ต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนกับ

โรงเรียนในโครงกำรขยำยผล OBEC iClassroom โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  ผู้ศึกษำได้น ำ
ข้อมูลตัวอย่ำงที่เก็บรวบรวมมำได้จำกกำรตอบแบบสอบถำมผ่ำนเว็บไซต์  http://school3.rmutp.ac.th มำ
ท ำกำรวิเครำะห์ ด้วยวิธีกำรทำงสถิติตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย โดยจะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ไว้ 3 ส่วน
ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1  ผลกำรวิเครำะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ำง 
ส่วนที่ 2  ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและครูผู้สอนต่อโครงกำรกำร

ใช้ต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนกับโรงเรียนในโครงกำรขยำยผล OBEC iClassroom โครงกำรขยำยผล
กำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  

ส่วนที่ 3  ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรห้องเรียน  iClassroom   และปัจจัย
ด้ำนสมรรถนะของนักเรียน และครูผู้สอนในกำรเรียนรู้ โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพำกับหลักสูตรต้นแบบกำรเรียน
กำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
 
4.1 ส่วนที่ 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริหาร    
 
      ตำรำงที่ 17 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมประเภทผู้อ ำนวยกำร จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน (คน) รอ้ยละ 
ชำย 24 96.00 
หญิง 1 4.00 
รวม 25 100.00 

  
จำกตำรำงที่ 17 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน  25 คน จ ำแนกเป็นเพศชำย จ ำนวน  

24 คน คิดเป็นร้อยละ 96 และเพศหญิง จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4   
 
     ตำรำงที่ 18 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมประเภทผู้อ ำนวยกำร จ ำแนกตำมอำยุ 

อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
40 – 49 ปี 1 4.00 
50 ปีขึ้นไป 24 96.00 

รวม 25 100.00 
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จำกตำรำงที่ 18 ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นผู้อ ำนวยกำรทั้งสิ้น 25  คน มีอำยุระหว่ำง 40 - 49 ปี  
จ ำนวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ 4 และอำยุ 50 ปีขึ้นปี จ ำนวน  24 คน คิดเป็นร้อยละ 96  

 
     ตำรำงที่ 19 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมประเภทผู้อ ำนวยกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่ง 

ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ผู้บริหำร 23 92.00 
ครู คศ.3 1 4.00 
ครู คศ.4 1 4.00 

รวม 25 100.00 
 

   จำกตำรำงที่ 19 ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นผู้อ ำนวยกำรทั้งสิ้น 25 คน จ ำแนกเป็นต ำแหน่ง 
ผู้บริหำร จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ครู คศ.3 จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และครู คศ.4 คิดเป็น
ร้อยละ 4 
 

4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอน 
 

      ตำรำงที่ 20 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมประเภทครูผู้สอน จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 27 34.62 
หญิง 51 65.38 
รวม 78 100.00 

 
จำกตำรำงที่ 20 มีจ ำนวนครูผู้สอนที่ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 78 คน แบ่งเป็นเพศชำย จ ำนวน 27 

คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 เพศหญิง จ ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38  
 

     ตำรำงที 21 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมประเภทครูผู้สอน จ ำแนกตำมอำยุ 

อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 30 ปี 13 16.67 
30 – 39 ปี 23 29.49 
40 – 49 ปี 17 21.79 
50 ปีขึ้นไป 25 32.05 

รวม 78 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 21 มีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 78 คน อำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.67 อำยุ 30 - 39 ปี จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 29.49 อำยุ 40 - 49 ปี จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.79 อำยุ 50 ปีขึ้นไป 25 จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 32.05  
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     ตำรำงที่ 22 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมประเภทครูผู้สอน จ ำแนกตำมต ำแหน่ง 

ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ครูอัตรำจ้ำง 6 7.69 

พนักงำนรำชกำร 1 1.28 
ครู คศ.1 16 20.51 
ครู คศ.2 21 26.92 
ครู คศ.3 34 43.59 

รวม 78 100.00 
 

จำตำรำงที่ 22 ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 78 คน เป็นครูอัตรำจ้ำง จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 
พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28 ครู คศ.1 จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51 ครู คศ.2 
จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92 ครู คศ.3 จ ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 43.59 

 
      ตำรำงที่ 23  แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมประเภทครูผู้สอน จ ำแนกตำมระดับชั้นที่สอน 

ระดับช่วงชั้นที่สอน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ป.4 37  47.44 
ม.1 41 52.56 
รวม 78 100.00 

 
จำกตำรำงที่ 23 ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 78 คนเป็นผู้สอน ป.4 จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 

47.44 ม.1 จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 52.56  
 
      ตำรำงที่ 24 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมประเภทครูผู้สอน จ ำแนกตำมสำระกำรเรียนรู้ที่สอน 

สำระกำรเรียนรู้ที่สอน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
คณิตศำสตร์ 28 35.90 
วิทยำศำสตร์ 26 33.33 

ภำษำต่ำงประเทศ 24 30.77 
รวม 78 100.00 

 
จำกตำรำงที่ 24 ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 78 คนเป็นผู้สอนในสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ จ ำนวน 

28 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90 ผู้สอนในสำระกำรเรียนวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ผู้สอนในสำระกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77  
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4.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามในการใช้ห้องเรียน iClassroom 
กำรประเมินผลกำรทดลองใช้ต้นแบบหลักสูตรกับโรงเรียนในโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำหลักสูตร

ต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 (โครงกำรปี 2556) ประกอบด้วนกำรประเมินผู้ประเมินที่เป็น ผู้บริหำร ครูผู้สอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ  ครูผู้ดูแลระบบ ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ที่เก่ียวข้อง โดยท ำแบบประเมินหลักสูตรต้นแบบกับโรงเรียนในโครงกำรฯ 

 
     ตำรำงที่ 25 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินกำรใช้ห้องเรียน iClassroom แยกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 25 36.76 
หญิง 43 63.24 
รวม 68 100.00 

     
   จำกตำรำงที่ 25 ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 68 คน เป็นชำย จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.76 และเป็นผู้หญิง จ ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 63.24  
 
     ตำรำงที่ 26 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินกำรใช้ห้องเรียน iClassroom แยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญำตรี 38 55.88 
วิปริญญำโท 28 41.18 
ปริญญำเอก 2 2.94 

รวม 78 100.00 
 
จำกตำรำงที่ 26 ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 68 คน มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 38 คน 

คิดเป็นร้อยละ 55.88 ระดับปริญญำโท จ ำนวน 28คน คิดเป็นร้อยละ 41.18  ระดับปริญญำเอก จ ำนวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.94   

 
     ตำรำงที่ 27 แสดงร้อยละผู้ประเมินทักษะกำรใช้ห้องเรียน iClassroom แยกตำมระดับชั้นเข้ำร่วม
โครงกำร 

ระดับชั้นเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษำปีที่ 4, 5 40 58.82 
มัธยมศึกษำปีที่1, 2 28 41.18 

รวม 68 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 27 ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 68 คน เข้ำร่วมโครงกำรระดับชั้น ป.4 หรือ ป.5 จ ำนวน 
44 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 และเข้ำร่วมโครงกำรระดับชั้น ม.1 หรือ ม.2 จ ำนวน 28 คิดเป็นร้อยละ 41.18  
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     ตำรำงที่ 28 แสดงร้อยละผู้ประเมินทักษะกำรใช้ห้องเรียน iClassroom แยกตำมบทบำทในโครงกำร 

ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ผู้บริหำร 5 7.35 

ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 47 69.12 
ครูผู้ดูแลระบบ 12 17.65 
ศึกษำนิเทศก์ 2 2.94 

อ่ืน ๆ 2 2.94 
รวม 68 100.00 

 
จำกตำรำงที่ 28 ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 75 คน เป็นผู้บริหำร จ ำนวน 7 คิดเป็นร้อยละ 9.33  

ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00  ครูผู้ดูแลระบบ จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.00  ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.67  และอ่ืนๆ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.67  

 
4.2  ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างด้านการเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่

โครงการฯ  
4.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านพร้อมด้านอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน

ต่อโครงการฯ 
 

ตำรำงที่ 29 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจพร้อมด้ำนอุดมกำรณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรโรงเรียน 

รำยกำร 
ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

ค่ำเฉลี่ย S.D ควำมหมำย 
1. กำรมีส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนกำรเรียนกำรสอนจะช่วยให้

นักเรียนเข้ำใจและจดจ ำควำมรู้ได้ดีข้ึน 
4.88 0.32 มำกที่สุด 

2. เทคโนโลยีและสื่อกำรสอนสมัยใหม่จะช่วยให้ห้องเรียนสนุกและ
สร้ำงผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นส ำหรับเด็กได้ 

4.80 0.40 มำกที่สุด 

3. กำรเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้ครูและนักเรียนได้สัมผัสอุปกรณ์ไอทีจะ
เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน 

4.72 0.53 มำกที่สุด 

4. กำรบูรณำกำรแท็บเล็ตร่วมกับสื่อกำรเรียนรู้ดิจิตอลเพื่อเป็น
ห้องเรียนยุคใหม่จะท ำให้เด็กเรียนรู้ง่ำยขึ้น 

4.68 0.47 มำกที่สุด 

5. ท่ำนสนับสนุนให้ครูผู้สอนในทุกสำระวิชำ ใช้ไอทีในห้องเรียนมำก
น้อยแค่ไหน 

4.68 0.47 มำกที่สุด 

6. ท่ำนสร้ำงแรงบันดำลใจให้ครูในกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนด้วย
เทคโนโลยีมำกน้อยเพียงใด 

4.52 0.57 มำกที่สุด 

7. ครูควรเพิ่มบทบำทในกำรออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวกกำร
เรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียน มำกน้อยเพียงใด 

4.72 0.45 มำกที่สุด 

8. วิธีกำรสอนแบบกำรเรียนรู้จำกควำมท้ำทำย โดยให้นักเรียนหำ
แนวทำงท่ีท้ำทำยในกำรเรียนรู้ โดยใช้เว็บเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือจะ
ท ำให้นักเรียนเกิดควำมสนใจในกำรเรียนเพิ่มข้ึน 

4.72 0.45 มำกที่สุด 
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9. ท่ำนต้องกำรผลักดันให้โรงเรียนของท่ำน เป็นโรงเรียนผู้น ำด้ำน
นวัตกรรมและกระบวนกำรเรียนกำรสอนยุคใหม่ 

4.80 0.40 มำกที่สุด 

10. หำกมีช่องทำงประชำสัมพันธ์ชื่อเสียงโรงเรียนและผลงำนทำง
วิชำกำรของครูและโรงเรียน ท่ำนพร้อมสนับสนุนมำกน้อยเพียงใด 

4.92 0.27 มำกที่สุด 

รวม 4.74 0.45 มำกที่สุด 
 

จำกตำรำงที่ 29 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ  ผู้ตอบแบบสอบถำมด้ำนกำรมีส่วนร่วมของนักเรียนใน
กระบวนกำรเรียนกำรสอนจะช่วยให้นักเรียนเข้ำใจและจดจ ำควำมรู้ได้ดีขึ้นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย  
4.88 กำรมีเทคโนโลยีและสื่อกำรสอนสมัยใหม่จะช่วยให้ห้องเรียนสนุกและสร้ำงผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นส ำหรับเด็กได้
อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.80 กำรเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้ครูและนักเรียนได้สัมผัสอุปกรณ์ไอทีจะเป็นกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.72 กำรบูรณำกำรแท็บเล็ตร่วมกับสื่อกำร
เรียนรู้ดิจิตอลเพ่ือเป็นห้องเรียนยุคใหม่จะท ำให้เด็กเรียนรู้ง่ำยขึ้นอยู่ในระดับ มำกที่สุด  มีค่ำเฉลี่ย 4.68 
ผู้บริหำรสนับสนุนให้ครูผู้สอนในทุกสำระวิชำ ใช้ไอทีในห้องเรียนในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.68 ผู้บริหำร
สร้ำงแรงบันดำลใจให้ครูในกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเ ฉลี่ย 
4.52  ครูควรเพ่ิมบทบำทในกำรออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวกกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียนอยู่ในระดับ
มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.72 วิธีกำรสอนแบบกำรเรียนรู้จำกควำม  ท้ำทำย โดยให้นักเรียนหำแนวทำงที่ท้ำทำยใน
กำรเรียนรู้ โดยใช้เว็บเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือจะท ำให้นักเรียนเกิดควำมสนใจในกำรเรียนเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับ
มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.72 ผู้บริหำรต้องกำรผลักดันให้โรงเรียนของตนเอง เป็นโรงเรียนผู้น ำด้ำนนวัตกรรมและ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนยุคใหม่อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.92 หำกมีช่องทำงประชำสัมพันธ์ชื่อเสียง
โรงเรียนและผลงำนทำงวิชำกำรของครูและโรงเรียน ผู้บริหำรพร้อมสนับสนุนอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 
4.80  

4.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านพร้อมด้านอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ของครูผู้สอนใน
โรงเรียนต่อโครงการฯ 

 
  ตำรำงที่ 30 แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนควำมพร้อมและทัศนคติของครูผู้สอน 

รำยกำร 
ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

ค่ำเฉลี่ย S.D ควำมหมำย 
1. ท่ำนได้ใช้ไอทีในกำรสอนมำกน้อยเพียงใด 3.29 1.06 ปำนกลำง 
2. ท่ำนมีทักษะในกำรใช้งำน iPad มำกน้อยเพียงใด 3.03 0.93 ปำนกลำง 
3. ท่ำนสำมำรถใช้งำนแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นท่ีมำกับระบบปฏิบัติกำร

ใน iPad มำกน้อยเพียงใด 
3.17 0.95 ปำนกลำง 

4. ท่ำนเข้ำใจถึงโครงสร้ำงลักษณะโดยรวมของกำรเรียนกำรสอนที่ใช้
เทคโนโลยี iPad มำกน้อยแค่ไหน 

3.00 0.95 ปำนกลำง 

5. กำรใช้ iPad ในกำรสอน ไม่ถือว่ำเป็นกำรเพ่ิมภำระงำนมำกข้ึน 3.65 0.90 มำก 
6. ท่ำนมีควำมสนใจในกำรสร้ำงเนื้อหำกำรสอนด้วยแอพพลิเคชั่น

ส ำเร็จรูปบน iPad มำกน้อยแค่ไหน 
4.10 0.97 มำก 

7. ท่ำนมีควำมต้องกำรแอพพลิเคชั่นสื่อกำรสอนและน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรสอนมำกน้อยแค่ไหน 

4.35 0.8 มำก 
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8. ครูควรเพิ่มบทบำทในกำรออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
กำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียนมำกน้อยเพียงใด 

4.33 0.52 มำก 

9. วิธีกำรสอนแบบกำรเรียนรู้จำกควำมท้ำทำย โดยให้นักเรียนหำ
แนวทำงท่ีท้ำทำยในกำรเรียนรู้ โดยใช้เว็บเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
จะท ำให้นักเรียนเกิดควำมสนใจในกำรเรียนเพ่ิมข้ึน 

4.40 0.54 มำก 

10. สื่อกำรเรียนรู้มำตรฐำนที่เป็นภำษำอังกฤษในลักษณะภำพเสมือน
จริง จะสร้ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดีขึ้นส ำหรับเด็กได้ 

4.17 0.72 มำก 

รวม 3.75 1.02 มำก 
 

จำกตำรำงที่ 30 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมใช้ไอทีในกำรสอนอยู่ในระดับปำน
กลำง มีค่ำเฉลี่ย 3.29  ผู้สอนมีทักษะในกำรใช้งำน iPad อยู่ในระดับปำนกลำง  มีค่ำเฉลี่ย 3.03  ผู้สอน
สำมำรถใช้งำนแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นท่ีมำกับระบบปฏิบัติกำรใน iPad อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ย 3.17 มี
ควำมเข้ำใจถึงโครงสร้ำงลักษณะโดยรวมของกำรเรียนกำรสอนที่ใช้เทคโนโลยี iPad อยู่ในระดับปำนกลำง  มี
ค่ำเฉลี่ย 3.00  มีกำรใช้ iPad ในกำรสอน ไม่ถือว่ำเป็นกำรเพ่ิมภำระงำนมำกขึ้นในระดับมำก  มีค่ำเฉลี่ย 3.65 
มีควำมสนใจในกำรสร้ำงเนื้อหำกำรสอนด้วยแอพพลิเคชั่นส ำเร็จรูปบน iPad อยู่ในระดับมำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.10 
มีควำมต้องกำรแอพพลิเคชั่นสื่อกำรสอนและน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรสอนอยู่ในระดับมำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.35  ครู
ควรเพิ่มบทบำทในกำรออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียนอยู่ในระดับมำก  มี
ค่ำเฉลี่ย 4.33 วิธีกำรสอนแบบกำรเรียนรู้จำกควำมท้ำทำย โดยให้นักเรียนหำแนวทำงที่ท้ำทำยในกำรเรียนรู้ 
โดยใช้เว็บเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือจะท ำให้นักเรียนเกิดควำมสนใจในกำรเรียนเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับมำก  มี
ค่ำเฉลี่ย 4.40 สื่อกำรเรียนรู้มำตรฐำนที่เป็นภำษำอังกฤษ ในลักษณะภำพเสมือนจริง จะสร้ำงผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนที่ดีขึ้นส ำหรับเด็กได้อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.17  
 
 4.3 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของครูผู้สอนในห้องเรียน 

iClassroom  
4.3.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แต่ละด้านของครูผู้สอนห้องเรียน iClassroom ตาม

โครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
 
ตำรำงที่ 31 แสดงพฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรต้นแบบฯด้ำนต่ำง ๆ ของครูผู้สอนห้องเรียน 
iClassroom   

รายการ 
ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

X . S.D. แปลผล 
ด้ำนที่ 1 : กำรวำงแผนเตรียมกำรจัดกำรเรียนรู้ 4.06 0.70 มำก 
ด้ำนที่ 2 : กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4.21 0.67 มำก 
ด้ำนที่ 3 : กำรสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ 4.23 0.63 มำก 
ด้ำนที่ 4 : กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 4.05 0.72 มำก 
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จำกตำรำงที่ 31  พบว่ำ ด้ำนกำรสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ ( X = 4.23, S.D.= 0.63) มีค่ำเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมำคือ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ( X = 4.21, S.D. = 0.67)  และด้ำนกำรวำงแผน

เตรียมกำรจัดกำรเรียนรู้ ( X = 4.06, S.D. = 0.70) ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 32 แสดงพฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของแต่ละด้ำนของครูผู้สอนห้องเรียน iClassroom โดยครูผู้สอน  

รายการ 
ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

X . S.D. แปลผล 
ด้านที่ 1 : การวางแผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ 
1. มีกำรส ำรวจควำมสนใจ ควำมต้องกำรและพ้ืนฐำนควำมรู้เดิม    
    ของนักเรียน 

 
4.16 

 
0.71 

 
มำก 

2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 3.75 0.69 มำก 
3. จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมได้เหมำะสม  
    กับสภำพแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียนและชุมชน 

4.04 0.69 มำก 

4. จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อประกอบกำรสอนไว้ครบถ้วนพร้อม ใช้งำน 4.27 0.61 มำก 
ด้านที่ 2 : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. จดักิจกรรมหรือสถำนกำรณ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำร 
    เรียนรู ้

4.27 0.65 มำก 

6. จัดกิจกรรมหรือสถำนกำรณ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถสร้ำง 
    องค์ควำมรู้ด้วยตนเอง 

4.17 0.64 มำก 

7. จัดกิจกรรมหรือสถำนกำรณ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน กำรน ำ 
    ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ 

4.17 0.72 มำก 

8. เลือกใช้สื่อกำรสอนได้เหมำะสม สอดคล้องกับจุดประสงค์  
    กิจกรรมกำรเรียนรู้ และควำมสนใจของนักเรียน 

4.22 0.63 มำก 

9. มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ/เครื่องมือประกอบกำรเรียน 
    กำรสอนได้อย่ำงเหมำะสม 

4.06 0.69 มำก 

10. มีกำรแสดงทำ่ทีสนับสนุน ยกย่อง ชมเชยนักเรียนที่เป็น 
     ต้นแบบของกำรกระท ำควำมดี หรือแสดงควำมคิดเห็น 

4.37 0.67 มำก 

ด้านที่ 3 : การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
11. เปิดโอกำสให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระใน 
     กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ปฏิบัติ 

4.40 0.62 มำก 

12. ใหค้วำมสนใจต่อผู้เรียนอย่ำงทั่วถึงในขณะปฏิบัติกำรสอน 4.33 0.57 มำก 
13. ใช้ภำษำสื่อควำมหมำยในกำรพูดและกำรเขียนได้ถูกต้อง 
     ชัดเจน 

4.19 0.63 มำก 

14. ใช้ค ำถำมท้ำทำย กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนกำรคิด 4.14 0.66 มำก 
15. ให้เวลำผู้เรียนคิดหำค ำตอบและปรับเปลี่ยนค ำถำมให้ง่ำยขึ้น 
     เมื่อนักเรียนตอบไม่ได้ 

4.27 0.59 มำก 
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ตำรำง (ต่อ) 

รายการ 
ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

X . S.D. แปลผล 
16. ตั้งค ำถำมได้ครอบคลุม และกระตุ้นให้นักเรียนตอบเป็น 
     รำยบุคคล 

4.05 0.65 มำก 

ด้านที่ 4 :  การประเมินผลการเรียนรู ้
17. มีกำรประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้และ 
     กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

4.28 0.59 มำก 

18. มีกำรประเมินพัฒนำกำรของนักเรียนจำกชิ้นงำน/ผลงำน 
     โดยให้นักเรียนประเมินตนเอง 

4.01 0.71 มำก 

19. มีกำรประเมินกระบวนกำรเรียนรู้ควบคู่กับผลงำนของนักเรียน 4.04 0.71 มำก 
20. มีกำรประเมินผลงำน/ชิ้นงำน โดยให้เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง 
     หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

3.88 0.81 มำก 

รวม 4.15 0.68 มาก 
 

จำกตำรำงที่ 32  พบว่ำ พฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนของครูผู้สอนห้องเรียน iClassroom  

โดยภำพรวม ปรำกฏว่ำ ครูผู้สอนมีพฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำก ( X = 4.15, S.D.= 0.68) เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อ จะเห็นว่ำ พฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนห้องเรียน iClassroom  มำกที่สุดคือ 

เปิดโอกำสให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระในกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ปฏิบัติ ( X = 4.40, S.D.= 0.62) 
รองลงมำคือ มีกำรแสดงท่ำทีสนับสนุน ยกย่อง ชมเชยนักเรียนที่เป็นต้นแบบของกำรกระท ำควำมดี หรือแสดง

ควำมคิดเห็น   ( X = 4.37, S.D.= 0.67) และ ให้ควำมสนใจต่อผู้เรียนอย่ำงทั่วถึงในขณะปฏิบัติกำรสอน ( X
= 4.33, S.D.= 0.57) ตำมล ำดับ 
   

4.3.2 เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูในการสร้างการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพื่ อศิษย์ ในศตวรรษที่  21 
โดยครูผู้สอน ของ  iClassroom  ตามโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
  
ตำรำงที่ 33 แสดงสมรรถนะครู สมรรถนะของครูในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำงๆ ในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้เพื่อ 
               ศิษย์ในศตวรรษที่ 21   

รายการ 
ระดับสมรรถนะ 

X . S.D. แปลผล 
ด้ำนที่ 1 : ด้ำนวิชำและวินัย (Discipline & mind) 4.12 0.69 มำก 
ด้ำนที่ 2 : ด้ำนกำรสังเครำะห์ (Synthesizing mind) 4.08 0.63 มำก 
ด้ำนที่ 3 : ด้ำนสร้ำงสรรค์ (Creative mind)  4.04 0.75 มำก 
ด้ำนที่ 4 : ด้ำนเคำรพให้เกียรติ (Respectful mind) 4.39 0.56 มำก 
ด้ำนที่ 5 : ด้ำนจริยธรรม (Ethical mind) 4.40 0.64 มำก 
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   จำกตำรำงที่  33 พบว่ำ ด้ำนจริยธรรม ( X = 4.40, S.D.= 0.64) มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด รองลงมำคือ        

ด้ำนเคำรพให้เกียรติ ( X = 4.39, S.D. = 0.56) และด้ำนวิชำและวินัย ( X = 4.21, S.D. = 0.69) ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 34 แสดงสมรรถนะครู สมรรถนะของครูในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ของแต่ละด้ำนในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ 
                เพ่ือศิษย์ในศตวรรษท่ี 21   

รายการ 
ระดับสมรรถนะ 

X . S.D. แปลผล 
ดา้นที่ 1 : ด้านวิชาและวินัย (Discipline & mind) 
1. ครูมีควำมเชี่ยวชำญ (ควำมรู้และทักษะ) ในกลุ่มสำระ 
    กำรเรียนรู้ที่สอน 

4.03 0.80 มำก 

2. ครูมีกำรแสวงหำควำมรู้เพ่ือพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ 4.21 0.66 มำก 
3. ครูใช้หลักกำรจัดกำรเรียนรู้โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง 
    บุคคลของนักเรียน 

4.14 0.62 มำก 

4. ครูจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนเข้ำใจควำมคิดรวบยอด และ 
    สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

4.09 0.68 มำก 

ด้านที่ 2 : ด้านการสังเคราะห์ (Synthesizing mind) 
5. ครูรวบรวมสำรสนเทศและควำมรู้ต่ำงๆ ที่เหมำะสมกับบทเรียน  
    เพ่ือน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

4.06 0.62 มำก 

6. ครูน ำเหตุกำรณ์ส ำคัญในปัจจุบันมำเชื่อมโยงในกำรจัดกำรเรียนรู้ 4.16 0.58 มำก 
7. ครูจัดระบบและน ำเสนอสำรสนเทศให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่ำงมี 
    ควำมหมำย 

3.93 0.66 มำก 

8. ครูจัดกิจกรรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรคิด โดยกำรฝึก 
    ปฏิบัติจริง 

4.24 0.62 มำก 

9. ครูจัดให้นักเรียนมีกำรสะท้อนคิดหลังกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
    อย่ำงสม่ ำเสมอ 

3.96 0.63 มำก 

10. ครูจัดกำรเรียนรู้โดยให้นักเรียนน ำเสนอควำมคิดอย่ำง 
     หลำกหลำยด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสม 

4.13 0.62 มำก 

ด้านที่ 3 : ด้านสร้างสรรค์ (Creative mind) 
11. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิดนอกกรอบคิด 
     สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ต่อยอดจำกควำมรู้เดิม 

3.97 0.80 มำก 

12. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรคิดกำรแก้ปัญหำ  
     เชิงบวก 

3.91 0.80 มำก 

13. ครูจัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีกำรน ำเสนอ 
     ควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยอิสระ 

4.19 0.73 มำก 

14. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงควำมรู้เก่ำกับควำมรู้ใหม่ 
     อย่ำงผสมผสำน 

4.09 0.64 มำก 
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ตำรำง (ต่อ) 

ด้านที่ 4 :  ด้านเคารพให้เกยีรติ (Respectful mind) 
15. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยยึดหลักควำมเสมอภำคและ 
ยุติธรรม 

4.42 0.52 มำก 

16. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยปลูกฝังให้นักเรียน เคำรพให้
เกียรติซึ่งกันและกัน และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

4.38 0.68 มำก 

17. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ควำม
แตกต่ำงของพื้นฐำนทำงสังคม (ศำสนำ เชื้อชำติ ควำมเชื่อ 
ฐำนะ อำชีพ) 

4.37 0.48 มำก 

ด้านที่ 5 :  ด้านจริยธรรม (Ethical mind) 
18. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมควำมดีงำมให้กับนักเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4.38 0.64 มำก 

19. ครจูัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิต
สำธำรณะต่อสังคม 

4.40 0.70 มำก 

20. ครูจัดกิจรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรม
กำรเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปันอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4.42 0.58 มำก 

รวม 4.19 0.64 มาก 
 

จำกตำรำงที่ 34 พบว่ำ สมรรถนะครู ในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่ 21 โดยภำพรวม 

ปรำกฏว่ำ ครูมีสมรรถนะในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่ 21  อยู่ในระดับมำก ( X = 4.19, S.D.= 
0.64) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ จะเห็นว่ำ ครูมีสมรรถนะในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรที่ 21 มี

สมรรถนะมำกที่สุดคือ ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยยึดหลักควำมเสมอภำคและยุติธรรม ( X = 4.42, S.D.= 

0.52)  และครูจัดกิจรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมกำรเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน  อย่ำงสม่ ำเสมอ ( X

= 4.42, S.D.= 0.58)  รองลงมำคือ ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมควำมดีงำม

ให้กับนักเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ ( X = 4.38, S.D.= 0.64) และครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยปลูกฝังให้นักเรียน 

เคำรพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  ( X = 4.38, S.D.= 0.68) 
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4.3.3 ศึกษาสมรรถนะของนักเรียนด้านต่างในห้องเรียน iClassroom ส าหรับการเรียนตาม
รูปแบบในศตวรรษที่ 21 โดยครูผู้สอนและนักเรียน  ตามโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบการเรียนการ
สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
 
ตำรำงที่ 35 แสดงสมรรถนะของนักเรียนด้ำนต่ำงๆ ของห้องเรียน iClassroom ส ำหรับกำรเรียนตำมรูปแบบ  
                กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการ 
ระดับสมรรถนะ 

X . S.D. แปลผล 
ทักษะที่ 1 : ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 4.09 0.91 มำก 
ทักษะที่ 2 : ควำมสำมำรถในกำรคิด 4.16 0.79 มำก 
ทักษะที่ 3 : ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 4.13 0.79 มำก 
ทักษะที่ 4 : ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 4.15 0.81 มำก 
ทักษะที่ 5 : ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 4.23 0.77 มำก 
 

จำกตำรำงท่ี 35  พบว่ำ ทักษะควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ( = 4.23, S.D.= 0.77) มีค่ำเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมำคือทักษะควำมสำมำรถในกำรคิด ( = 4.16, S.D. = 0.79)  และทักษะควำมสำมำรถในกำรใช้
ทักษะชีวิต ( = 4.15, S.D. = 0.81) ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 36 แสดงสมรรถนะของนักเรียนของแต่ละด้ำน ของห้องเรียน iClassroom ส ำหรับกำรเรียนตำม 
               รูปแบบกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

รายการ 
ระดับสมรรถนะ 

X . S.D. แปลผล 
ทักษะที่ 1 : ความสามารถในการสื่อสาร 
1. นักเรียนแบ่งปันข้อมูลและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นด้วย  
แอปพลิเคชั่นต่ำงๆ เช่น Facebook LINE เป็นต้น 

4.26 0.80 มำก 

2. นักเรียนใช้แอปพลิเคชั่น i-Movie ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่
นอกเหนือจำกกำรเรียนในห้อง iClassroom 

4.06 0.91 มำก 

3. นักเรียนใช้แท็บเล็ตแสวงหำควำมรู้ หรือเรื่องที่ตนเองสนใจ
จำกอินเทอร์เน็ต 

4.35 0.74 มำก 

4. นกัเรียนน ำเสนอผลงำนด้วยแอปพลิเคชั่นต่ำงๆ ในชั้นเรียน 4.18 0.76 มำก 
5. นักเรียนใช้แอปพลิเคชั่น FaceTime ในกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงเพื่อนนักเรียน ครู หรือคนอ่ืนๆ 

3.60 1.12 มำก 

ทักษะที่ 2 : ความสามารถในการคิด 
6. นักเรียนซักถำม แนะน ำ หรือร่วมกันอภิปรำยในผลงำนของ
เพ่ือนที่น ำเสนอในชั้นเรียน 

4.17 0.79 มำก 

7. นักเรียนร่วมมือกันในกำรท ำงำนกลุ่ม 4.32 0.76 มำก 
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ตำรำง (ต่อ) 

8. นักเรียนร่วมมือกันในกลุ่มวำงแผนกำรท ำงำน  เพ่ือจัด
กิจกรรมต่ำงๆ ของห้องเรียน หรือโรงเรียน 

4.25 0.77 มำก 

9. นักเรียนบอกเหตุผลในกำรสร้ำงผลงำนของตนเอง 4.08 0.75 มำก 
10. นักเรียนอธิบำยขั้นตอนและแผนกำรท ำงำนของตนเอง 4.09 0.79 มำก 

11. นักเรียนสำมำรถค้นหำค ำตอบจำกค ำถำมหรือประเด็นที่
สงสัยได้ด้วยตนเอง 

4.19 0.77 มำก 

12. นักเรียนสำมำรถค้นพบค ำตอบจำกข้อผิดพลำดของกำร
ท ำงำน 

4.00 0.83 มำก 

ทักษะที่ 3 : ความสามารถในการแก้ปัญหา 
13. นักเรียนสำมำรถบอกจุดเด่นและจุดด้อยของผลงำน
ตนเองได้ 

4.07 0.81 มำก 

14. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยให้ควำมเห็นเกี่ยวกับผลงำนที่ท ำ 4.11 0.76 มำก 
15. นักเรียนยอมรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกันและกันภำยในกลุ่ม        
เพ่ือค้นหำข้อผิดพลำดจำกกำรท ำงำนและแนวทำงกำร
ปรับปรุง ผลงำนให้ประสบผลส ำเร็จ 

4.23 0.75 มำก 

16. นักเรียนน ำข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจำกกำรเรียนรู้ พูดคุย
ซักถำมกัน 

4.08 0.78 มำก 

17. นักเรียนยอมรับในผลงำนของกลุ่มอ่ืนๆ ที่ดีกว่ำ และ
น ำมำปรับปรุง พัฒนำผลงำนของกลุ่มตนเองให้ดียิ่งขึ้น     

4.17 0.85 มำก 

ทักษะที่ 4 : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
18. นักเรียนมีวิธีกำรต่ำงๆ ในกำรส่งข้อมูลให้ครู หรือเพ่ือน 4.18 0.77 มำก 

19. นักเรียนเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีปฏิบัติงำนในงำน
อ่ืนๆ ได้ 

4.18 0.77 มำก 

20. นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในกำรท ำงำนหรือเพ่ือกำรสื่อสำร 4.34 0.75 มำก 

21. นักเรียนแบ่งปันอุปกรณ์ในห้อง iClassroom ให้กับ
นักเรียนห้องอ่ืนๆ ได้มีโอกำสใช้งำน 

4.04 0.88 มำก 

22. นักเรียนร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำรใช้งำนห้อง 
iClassroom และอุปกรณ์ต่ำงๆ 

4.01 0.80 มำก 

23. นักเรียนเต็มใจให้ค ำแนะน ำกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆ ในห้อง 
iClassroom กับนักเรียนห้องอ่ืนๆ 

4.16 0.85 มำก 

ทักษะที่ 5 :  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
24. นักเรียนใช้เครื่องมือในห้อง iClassroom ได้อย่ำง
คล่องแคล่ว 

4.27 0.75 มำก 

25. นักเรียนสำมำรถแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกำรใช้งำน
เครื่องมือต่ำงๆ ในห้อง iClassroom ได้ 

4.04 0.80 มำก 
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ตำรำง (ต่อ) 

26. นักเรียนสร้ำงชิ้นงำนด้วยกำรประยุกต์ใช้สิ่งต่ำงๆ ที่มีอยู่
ในห้อง iClassroom 

4.18 0.80 มำก 

27. นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ ำวันเพ่ือกำรเรียนรู้ 4.39 0.71 มำก 
28. นักเรียนน ำเสนอผลงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยได้อย่ำง
คล่องแคล่ว 

4.27 0.76 มำก 

29. นักเรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

4.11 0.76 มำก 

30. นักเรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีเพ่ืออ ำนวยสะดวกในกำร
เรียนรู้ 

4.38 0.72 มำก 

รวม 4.17 0.78 มาก 
 

จำกตำรำงที่ 36  พบว่ำ สมรรถนะของนักเรียนโดยภำพรวม ปรำกฏว่ำ นักเรียนมีสมรรถนะอยู่ใน

ระดับมำก ( X = 4.17, S.D.= 0.78) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ จะเห็นว่ำนักเรียนมีสมรรถนะมำกที่สุดคือ 

นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ ำวันเพ่ือกำรเรียนรู้ ( X = 4.39, S.D.= 0.71) รองลงมำคือ นักเรียน

สำมำรถใช้เทคโนโลยีเพ่ืออ ำนวยสะดวกในกำรเรียนรู้ ( X = 4.38, S.D.= 0.72) และนักเรียนใช้แท็บเล็ต

แสวงหำควำมรู้ หรือเรื่องที่ตนเองสนใจจำกอินเทอร์เน็ต ( X = 4.35, S.D.= 0.74) ตำมล ำดับ 
 
4.3.4 เพิ่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องเรียน iClassroom  ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

ตามโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
 
ตำรำงที่ 37 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ห้องเรียน iClassroom ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

วิชา ร้อยละ ระดับผลการเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

คณิตศำสตร์ 73.80 3 
วิทยำศำสตร์ 73.52 3 
ภำษำอังกฤษ 71.28 3 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   
คณิตศำสตร์ 76.47 3.5 
วิทยำศำสตร์ 75.52 3.5 
ภำษำอังกฤษ 69.75 2.5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
คณิตศำสตร์ 69.80 2.5 
วิทยำศำสตร์ 64.41 2 
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ตำรำง (ต่อ) 

ภำษำอังกฤษ 65.71 2.5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   

คณิตศำสตร์ 65.70 2.5 
วิทยำศำสตร์ 66.17 2.5 
ภำษำอังกฤษ 63.86 2 

 
จำกตำรำงที่ 37 พบว่ำ สำระคณิตศำสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มีคะแนนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 

76.47 รองลงมำคือ สำระวิทยำศำสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 75.52 และสำระ
คณิตศำสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 73.80 

ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรกำรขยำยผลกำรพัฒนำหลักสูตรต้นแบบกำรเรียนกำรสอน
ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
 

4.3.5 เพื่อศึกษาระดับการใช้แอปพลิเคชั่น 10 อันดับแรก โดยครูผู้สอนและนักเรียน  
 
ตำรำงที่ 38 แสดงระดับกำรใช้แอปพลิเคชั่น 10 อันดับแรก โดยครูผู้สอนและนักเรียน 

ที ่ Apps iCon รายช่ือแอปพลิเคชั่น 
ระดับการใช้งานแอปพลิเคชัน 

X . S.D. แปลผล 

1 
 
 
 

Safari 4.73 0.67 มำกที่สุด 

2 
 
 
 

Keynote 4.61 0.82 มำกที่สุด 

3 
 
 
 

iMovie 4.36 1.01 มำก 

4 
 
 
 

Vtube for youtube 4.29 0.94 มำก 

5 
 
 
 

Pages 4.03 1.18 มำก 

6 
 
 
 

Numbers 3.79 1.07 มำก 
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ตำรำง (ต่อ) 

7 
 
 
 

Explain Everything  3.75 1.18 มำก 

8 
 
 
 

Longdo Dict HD 3.63 1.15 มำก 

9 
 
 
 

iBook 3.62 1.20 มำก 

10 
 
 
 

Solar Walk 3.59 0.98 มำก 

 
จำกตำรำงที่  38  พบว่ำ แอปพลิเคชั่นห้อง iClassroom ที่ครูและนักเรียนในโครงกำรใช้งำนมำกที่สุด 

ในล ำดับแรกคือ Safari ( = 4.73, S.D.=0.67) รองลงมำล ำดับที่ 2 คือ Keynote ( = 4.61, S.D.=0.82) และ
ล ำดับที่ 3 คือ iMovie ( = 4.36, S.D.=1.01) 
 

4.3.6 เพื่อศึกษาความพึงพอใจด้านต่างๆ ของผู้บริหารโรงเรียน/ครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลระบบ นักและ 
และผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
ตำรำงที่ 39 แสดงระดับควำมพึงพอใจด้ำนต่ำง ๆ ที่มีต่อโครงกำรกำรขยำยผลกำรพัฒนำหลักสูตรต้นแบบกำร

เรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X . S.D. แปลผล 
ด้ำนที่ 1 : กำรจัดกำรศึกษำ 4.44 0.74 มำก 
ด้ำนที่ 2 : คุณภำพนักเรียน 4.38 0.72 มำก 
ด้ำนที่ 3 : กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 4.34 0.81 มำก 
    
   จำกตำรำงที่ 39  พบว่ำ พบว่ำ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ( = 4.44, S.D.= 0.74) มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมำคือด้ำนคุณภำพนักเรียน ( = 4.38, S.D. = 0.72) และด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ( = 4.34 ,  
S.D. = 0.81) ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 40  แสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครูผู้สอนและครูผู้ดูแลระบบของแต่ละด้ำน  
ที่มีต่อโครงกำรกำรขยำยผลกำรพัฒนำหลักสูตรต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X . S.D. แปลผล 
ด้านการจัดการศึกษา 
1. ครูผู้สอนมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยี  
    ที่หลำกหลำย 

4.28 0.61 มำก 

2. ห้อง iClassroom  จัดสภำพแวดล้อม  สร้ำงบรรยำกำศให้ 
    เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน 

4.43 0.64 มำก 

3. ห้อง iClassroom มีสื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัย เหมำะสม 
    กับกำรเรียนรู้ของนักเรียน 

4.48 0.63 มำก 

4. ห้อง iClassroom  ช่วยเปดิโอกำสทำงกำรเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน  
    ของท่ำน 

4.59 0.49 
มำก
ที่สุด 

5.  โรงเรียนมีกำรแจ้งข่ำวสำร /ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ
เรื่องรำว 
     ห้อง  iClassroom   

4.13 0.71 มำก 

ด้านคุณภาพนักเรียน 
6. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 

4.02 0.62 มำก 

7. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของห้อง iClassroom ส่งเสริมให้
นักเรียน 
    กล้ำแสดงออกได้อย่ำงอิสระ 

4.47 0.50 มำก 

8. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของห้อง iClassroom ส่งเสริมให้
นักเรียน 
    ได้ปฏิบัติจริง 

4.60 0.51 
มำก
ที่สุด 

9. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของห้อง iClassroom ส่งเสริมให้
นักเรียน   
    คิดอย่ำงเป็นระบบ 

4.30 0.55 มำก 

10. ห้อง iClassroom ช่วยให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้เร็วขึ้น 
4.53 0.50 

มำก
ที่สุด 

11. นักเรียนมีผลงำน / ชิ้นงำนจำกกำรเรียนโดยใช้ 
      ห้อง iClassroom  ที่สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้ 

4.37 0.60 มำก 
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ตำรำง (ต่อ) 

12. นักเรียนมีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
      โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม 

4.34 0.59 มำก 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
13. นักเรียนใช้อุปกรณ์ในห้อง iClassroom เป็นเครื่องมือเพ่ือ 
      กำรเรียนรู้ร่วมกัน 

4.47 0.55 มำก 

14. นักเรียนน ำควำมรู้จำกกำรเรียนในห้อง iClassroom   
      ไปพัฒนำงำนหรือผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน 

3.75 0.92 มำก 

15. มีควำมภำคภูมิใจในผลงำนของนักเรียนที่เผยแพร่ใน
สถำนที่ 
      ต่ำงๆ เช่น อินเทอร์เน็ต  จัดนิทรรศกำร  งำนในชุมชน 

4.20 0.76 มำก 

16. นักเรียนมีควำมกระตือรือร้นที่จะเข้ำเรียนในห้อง 
iClassroom 

4.82 0.41 
มำก
ที่สุด 

รวม 4.36 0.66 มาก 
 

จำกตำรำงที่ 40 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครูผู้สอนและครูผู้ดูแลระบบโดย

ภำพรวม ปรำกฏว่ำ มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ( X = 4.36, S.D.= 0.66) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ จะ
เห็นว่ำครูผู้สอนและผู้บริหำรโรงเรียนมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดคือ นักเรียนมีควำมกระตือรือร้นที่จะเข้ำเรียน

ห้อง iClassroom ( X = 4.82, S.D.= 0.41) รองลงมำคือ กิจกรรมกำรเรียนรู้ของห้องเรียน iClassroom 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ( X = 4.60, S.D.= 0.51) และห้องเรียน iClassroom  ช่วยเปิดโอกำส

ทำงกำรเรียนรู้ให้แก่นักเรียนของท่ำน ( X = 4.59, S.D.= 0.49) ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 41 แสดงระดับควำมพึงพอใจของนักเรียนของแต่ละด้ำน ที่มีต่อโครงกำรกำรขยำยผลกำรพัฒนำ

หลักสูตรต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X . S.D. แปลผล 
ด้านการจัดการศึกษา 
1. ครูผู้สอนมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้เทค
โนโลยที่หลำกหลำย 

4.58 0.62 มำกที่สุด 

2. ห้อง iClassroom  จัดสภำพแวดล้อม  สร้ำงบรรยำกำศให้
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน 

4.42 0.70 มำก 

3. ห้อง iClassroom มีสื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัย เหมำะสมกับ
กำรเรียนรู้ของนักเรียน 

4.49 0.67 มำก 
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ตำรำง (ต่อ) 

4. นักเรียนภูมิใจที่มีโอกำสเรียนในห้อง iClassroom 4.62 0.63 มำกที่สุด 
5. นักเรียนทรำบข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับห้อง I Classroom   
จำกโรงเรียน 

4.30 0.73 มำก 

6.  นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในห้อง 
iClassroom   

4.20 0.76 มำก 

ด้านคุณภาพนักเรียน 
7. ผลกำรเรียนของนักเรียนเป็นไปตำมที่ผู้ปกครองต้องกำร 

4.31 0.74 มำก 

8. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของห้อง iClassroom ส่งเสริมให้
นักเรียน 
   กล้ำแสดงออกได้อย่ำงอิสระ 

4.29 0.77 มำก 

9. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของห้อง iClassroom ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 

 
4.44 

 
0.67 

 
มำก 

10. ห้อง iClassroom ช่วยตอบสนองกำรเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนได้เร็วขึ้น 

4.42 0.69 มำก 

11. นักเรียนสร้ำงผลงำน / ชิ้นงำนจำกกำรเรียนรู้โดยใช้
ห้อง iClassroom  อย่ำงหลำกหลำย 

4.44 0.70 มำก 

12. นักเรียนมีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน
โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม 

4.35 0.72 มำก 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
13. นักเรียนใช้อุปกรณ์ในห้อง iClassroom เป็นเครื่องมือ             
เพ่ือกำรเรียนรู้ร่วมกัน 

4.50 0.66 มำก 

14. นักเรียนน ำควำมรู้จำกกำรเรียนในห้อง iClassroom        
ไปพัฒนำงำนหรือผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน 

4.10 0.89 มำก 

15. นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตนเองที่
เผยแพร่ในสถำนที่ต่ำงๆ เช่น อินเทอร์เน็ต จัดนิทรรศกำร 
งำนในชุมชน 

4.28 0.86 มำก 

16. นักเรียนมีควำมกระตือรือร้นที่จะเข้ำเรียนใน 
     ห้อง iClassroom 

4.48 0.74 มำก 

รวม 4.39 0.74 มาก 
    

จำกตำรำงที่ 41  พบว่ำ ควำมพึงพอใจของนักเรียนโดยภำพรวม ปรำกฏว่ำ มีควำมพึงพอใจอยู่ ใน

ระดับมำก ( X = 4.39, S.D.= 0.74) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ จะเห็นว่ำนักเรียนมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดคือ 

นักเรียนภูมิใจที่มีโอกำสเรียนในห้องเรียน iClassroom ( X = 4.62, S.D.= 0.63) รองลงมำคือ ครูผู้สอนมีกำร

จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่หลำกหลำย ( X = 4.58, S.D.= 0.62) และนักเรียนใช้

อุปกรณ์ในห้องเรียน iClassroom เป็นเครื่องมือเพ่ือกำรเรียนรู้ร่วมกัน ( X = 4.50, S.D.= 0.66) ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 42 แสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้ปกครองและกรรมกำรสถำนศึกษำของแต่ละด้ำนที่มีต่อโครงกำร
กำรขยำยผลกำรพัฒนำหลักสูตรต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X . S.D. แปลผล 
ด้านการจัดการศึกษา 
1. ครูผู้สอนมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีที่หลำกหลำย 

4.49 0.62 มำก 

2. ห้อง iClassroom จัดสภำพแวดล้อม  สร้ำงบรรยำกำศให้
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน 

4.40 0.62 มำก 

3. ห้อง iClassroom มีสื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัย เหมำะสมกับ
กำรเรียนรู้ของนักเรียน 

4.48 0.61 มำก 

4. ท่ำนภูมิใจที่บุตรหลำนมีโอกำสได้เรียนในห้อง 
iClassroom 

4.53 0.60 มำกที่สุด 

5. โรงเรียนแจ้งข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์เรื่องรำวเกี่ยวกับห้อง 
iClassroom ให้ท่ำนทรำบ 

4.23 0.72 มำก 

ด้านคุณภาพนักเรียน 
6. ผลกำรเรียนของนักเรียนเป็นไปตำมที่ผู้ปกครองต้องกำร 

4.27 0.75 มำก 

7. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของห้อง iClassroom ส่งเสริมให้
นักเรียนกล้ำแสดงออกได้อย่ำงอิสระ 

4.38 0.66 มำก 

8. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของห้อง iClassroom ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 

4.40 0.63 มำก 

9. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของห้อง iClassroom ส่งเสริมให้
นักเรียนคิดอย่ำงเป็นระบบ 

4.34 0.66 มำก 

10. ห้อง iClassroom ช่วยให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้เร็ว
ขึ้น 

4.39 0.63 มำก 

11. นักเรียนมีผลงำน / ชิ้นงำนจำกกำรเรียนโดยใช้ 
      ห้อง iClassroom เป็นที่ประจักษ์ 

4.27 0.71 มำก 

12. นักเรียนมีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน 4.35 0.70 มำก 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
13. นักเรียนใช้อุปกรณ์ในห้อง iClassroom เป็นเครื่องมือ       
เพ่ือกำรเรียนรู้ร่วมกัน 

4.45 0.64 มำก 

14. นักเรียนน ำควำมรู้จำกกำรเรียนในห้อง iClassroom 
ไปพัฒนำงำนหรือผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน 

4.07 0.87 มำก 

15. ท่ำนภำคภูมิใจผลงำนของนักเรียนที่เผยแพร่ในสถำนที่
ต่ำงๆ เช่น อินเทอร์เน็ต  จัดนิทรรศกำร   งำนในชุมชน 

4.28 0.71 มำก 

16. ท่ำนเห็นนักเรียนมีควำมกระตือรือร้นที่จะมำโรงเรียน 4.52 0.67 มำกที่สุด 
รวม 4.37 0.69 มาก 
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จำกตำรำงที่ 42 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองและกรรมกำรสถำนศึกษำโดยภำพรวม  ปรำกฏ

ว่ำ มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ( X = 4.37, S.D.= 0.69) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ จะเห็นว่ำผู้ปกครอง
และกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดคือ ภูมิใจที่บุตรหลำนมีโอกำสได้เรียนในห้อง iClassroom       

( X = 4.53, S.D.= 0.60) รองลงมำคือ เห็นนักเรียนมีควำมกระตือรือร้นที่จะมำโรงเรียน ( X = 4.52, S.D.= 

0.67) และครูผู้สอนมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่หลำกหลำย   ( X = 4.49, S.D.= 
0.62) ตำมล ำดับ 
 

4.3.7 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของหลักสูตรต้นแบบกับขบวนการน าไปใช้จัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนในโครงการฯ 
 
ตำรำงที่ 43  แสดงระดับควำมพึงพอใจของหลักสูตรต้นแบบกับขบวนกำรน ำไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอนใน

โรงเรียนในโครงกำรฯ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X . S.D. แปลผล 
1. ควำมสอดคล้องของต้นแบบหลักสูตรกับมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ.
2551  

3.78 0.89 มำกที่สุด 

2. ควำมสอดคล้องด้ำนโครงสร้ำงรำยวิชำกับต้นแบบหลักสูตร 3.90 0.82 มำก 
3. ควำมสอดคล้องด้ำนจุดประสงค์ของกำรเรียนกำรสอน
ต้นแบบหลักสูตรกับสำระกำรเรียนรู้ 

3.78 0.90 มำก 

4. ควำมครอบคลุมด้ำนพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัยและ
กระบวนกำรของต้นแบบหลักสูตรกับสำระกำรเรียนรู้ 

3.68 0.63 มำก 

5. ควำมสอดคล้องของมำตรฐำนกำรเรียนรู้กับ 
Applications ของสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
และภำษำอังกฤษ 

3.28 1.01 ปำนกลำง 

6.  กำรบูรณำกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น 
ของกำรพัฒนำผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล   

3.29 0.86 ปำนกลำง 

7. กำรบูรณำกำร Applications กำรเรียนกำรสอนในสำระ
กำรเรียนรู้เดียวกัน 

3.35 0.82 ปำนกลำง 

8. กำรบูรณำกำร Applications กำรเรียนกำรสอนต่ำงกลุ่ม 
สำระกำรเรียนรู้ 

 
3.50 

 
0.70 

 
มำก 

9. Applications ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน เหมำะสมกับ
ระดับวุฒิภำวะและพัฒนำกำรของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น 

 
3.28 

 
0.98 

 
ปำนกลำง 

10 ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สำมำรถเป็นต้นแบบให้ครู 
       ส ำหรับกำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 
3.87 

 
0.64 

 
มำก 

รวม 3.57 0.88 มาก 
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จำกตำรำงที่ 43 พบ ระดับควำมพึงพอใจของหลักสูตรต้นแบบกับขบวนกำรน ำไปใช้จัดกำรเรียนกำร
สอนในโรงเรียนในโครงกำรฯ ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ  ครูผู้ดูแลระบบ ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้อง พบว่ำ  ควำม
สอดคล้องของต้นแบบหลักสูตรกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 ควำมสอดคล้องด้ำนโครงสร้ำงรำยวิชำของต้นแบบหลักสูตรกับสำระกำรเรียนรู้ ควำม
สอดคล้องด้ำนจุดประสงค์ของกำรเรียนกำรสอนของต้นแบบหลักสูตรกับสำระกำรเรียนรู้ ควำมครอบคลุมด้ำน
พุทธิพิสัย จิตพิจัย ทักษะพิสัย และกระบวนกำร ของต้นแบบหลักสูตรกับสำระกำรเรียนรู้  กำรบูรณำกำร
แอพพลิเคชั่นกำรเรียนกำรสอนของโครงกำรฯ ต่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  และตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
สำมำรถเป็นต้นแบบให้ครูในกำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย 3.78 , 3.90, 3.78, 3.68, 3.50 และ 
3.87 ตำมล ำดับ อยู่ในระดับมำก ควำมสอดคล้องของมำตรฐำนกำรเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่นในโครงกำรน ำร่อง 
กับสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ  กำรบูรณำกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
บันได 5 ขั้นของกำรพัฒนำผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล  กำรบูรณำกำรแอพพลิเคชั่นกำรเรียนกำรสอนของ
โครงกำรฯ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เดียวกัน และแอพพลิเคชั่นกำรเรียนกำรสอนของโครงกำรฯ เหมำะสมกับ
ระดับวุฒิภำวะและพัฒนำกำรของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น มีค่ำเฉลี่ย 3.28 , 3.29, 3.35, 3.17 และ 3.28 
ตำมล ำดับ อยู่ในระดับปำนกลำง  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และ ข้อเสนอแนะ 

 
ส ำหรับรำยงำนกำรศึกษำ “โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  กลุ่มตัวอย่ำงเป็น
โรงเรียนในโครงกำรจ ำนวน 24 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหำรโรงเรียนครูผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอน
กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ,5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
1,2 ปีกำรศึกษำ 2557 ผู้ปกครอง ศึกษำนิเทศน์ กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1) เพ่ือศึกษำรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำรห้องเรียน  iClassroom 2) เพ่ือศึกษำสมรรถนะของนักเรียน และครูผู้สอนในกำรเรียนรู้ โดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพำกับหลักสูตรต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 3) เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน 
นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อโครงกำรกำรขยำยผลกำรพัฒนำหลักสูตรต้นแบบกำรเรียนกำร
สอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช  2551 ข้อมูล
ของตัวอย่ำงจำกแบบสอบถำม น ำมำวิเครำะห์ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรศึกษำ
สรุปได้ดังนี้ 
 
 5.1 สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา    

5.1.1 ด้ำนรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรห้องเรียน iClassroom ตำมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 ปรำกฏผลกำรศึกษำ ดังนี้ 

1) ผลกำรประเมินอุดมกำรณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรโรงเรียนต่อโครงกำรฯ เมื่อผู้บริหำร
โครงกำรได้รับรำยละเอียดเป็นผู้เข้ำร่วมโครงกำร  พบว่ำ ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีอุดมกำรณ์ และวิสัยทัศน์ในกำ ร
ส่งเสริมให้โรงเรียนของตนเองได้รับและใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้นักเรียนมีโอกำสในกำร
เรียนรู้ ซึ่งพบว่ำปัจจัยทุกด้ำนที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนส่งเสริมอยู่ในระดับมำกสุด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.74  
โดยพบข้อที่มำกที่สุดคือ ช่องทำงประชำสัมพันธ์ชื่อเสียงโรงเรียนและผลงำนทำงวิชำกำรของครูและโรงเรียน 
ท่ำนพร้อมสนับสนุนมำก รองลงไปเป็นควำมต้องกำรมีส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนกำรเรียนกำรสอนจะ
ช่วยให้นักเรียนเข้ำใจและจดจ ำควำมรู้ได้ดีขึ้น และล ำดับที่ สำมเป็นต้องกำรผลักดันให้โรงเรียนของท่ำน เป็น
โรงเรียนผู้น ำด้ำนนวัตกรรมและกระบวนกำรเรียนกำรสอนยุคใหม่และเทคโนโลยีและสื่อกำรสอนสมัยใหม่จะ
ช่วยให้ห้องเรียนสนุกและสร้ำงผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นส ำหรับเด็กได้ 

2) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนพร้อมด้ำนอุดมกำรณ์และวิสัยทัศน์ของครูผู้สอนใน
โรงเรียนต่อโครงกำรฯ ผลจำกกำรตอบแบบสอบถำมของครูผู้สอนต่อกำรด ำเนินกำรของโครงกำร พบว่ำ ในข้อ
ที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดได้แก่วิธีกำรสอนแบบกำรเรียนรู้จำกควำมท้ำทำย โดยให้นักเรียนหำแนวทำงที่ท้ำทำยในกำร
เรียนรู้ โดยใช้เว็บเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือจะท ำให้นักเรียนเกิดควำมสนใจในกำรเรียนเพ่ิมขึ้น รองลงไปเป็นมี
ควำมต้องกำรแอพพลิเคชั่นสื่อกำรสอนและน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรสอน และล ำดับที่ 3 ครูควรเพ่ิมบทบำทใน
กำรออกแบบและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำ ครูมีควำมกังวล
เรื่องกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad) ในล ำดับสุดท้ำย  

5.1.2 ด้ำนกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพำกับหลักสูตรต้นแบบ
กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 มีประเด็นที่จะน ำมำอภิปรำย ดังนี้ 
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พฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในห้องเรียน iClassroom ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงเห็นได้ชัดเจนที่สุด
คือ ด้ำนกำรสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ เนื่องจำกครูเปิดโอกำสให้นักเรียนร่วมแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง
อิสระในกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ปฏิบัติ สำมำรถน ำเสนอผลงำนของตนเอง และน ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้          
กับเพ่ือนๆ ทั้งห้องได้โดยผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตด้วยเครื่องมือที่สะดวกต่อกำรใช้งำน ซึ่งสอดคล้อง 
กับ พรรณี  ชูทัย (2550) ที่กล่ำวถึงบรรยำกำศในชั้นเรียนที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรสอน  จัดแบ่ง
ได ้6 ลักษณะ ดังนี้ 

1) บรรยำกำศที่ท้ำทำย (Challenge)   เป็นบรรยำกำศที่ครูกระตุ้นให้ก ำลังใจนักเรียนเพ่ือให้
ประสบผลส ำเร็จในกำรท ำงำน นักเรียนจะเกิดควำมเชื่อม่ันในตนเองและพยำยำมท ำงำนให้ส ำเร็จ 

2)  บรรยำกำศที่มีอิสระ (Freedom) เป็นบรรยำกำศที่นักเรียนมีโอกำสได้คิด ได้ตัดสินใจเลือก      
สิ่งที่มีควำมหมำยและมีคุณค่ำ รวมถึงโอกำสที่จะท ำผิดด้วย โดยปรำศจำกควำมกลัวและวิตกกังวล บรรยำกำศ
เช่นนี้จะส่งเสริมกำรเรียนรู้ ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยควำมตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึงเครียด 

3)  บรรยำกำศที่มีกำรยอมรับนับถือ (Respect) เป็นบรรยำกำศที่ครูรู้สึกว่ำนักเรียนเป็นบุคคล
ส ำคัญ มีคุณค่ำ และสำมำรถเรียนได ้อันส่งผลให้นักเรียนเกิดควำมเชื่อม่ันในตนเองและเกิดควำมยอมรับนับถือ
ตนเอง 

4) บรรยำกำศที่มีควำมอบอุ่น (Warmth) เป็นบรรยำกำศทำงด้ำนจิตใจ ซึ่งมีผลต่อควำมส ำเร็จ 
ในกำรเรียน กำรที่ครูมีควำมเข้ำใจนักเรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ควำมช่วยเหลือ จะท ำให้นักเรียนเกิดควำม
อบอุ่น สบำยใจ รักครู รักโรงเรียน และรักกำรมำเรียน    

5)  บรรยำกำศแห่งกำรควบคุม (Control) กำรควบคุมในที่นี้ หมำยถึง กำรฝึกให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัย มิใช่กำรควบคุม ไม่ให้มีอิสระ ครูต้องมีเทคนิคในกำรปกครองชั้นเรียนและฝึกให้นักเรียนรู้จัก           
ใช้สิทธิหน้ำที่ของตนเองอย่ำงมีขอบเขต 

6)  บรรยำกำศแห่งควำมส ำเร็จ (Success) เป็นบรรยำกำศที่ผู้เรียนเกิดควำมรู้สึกประสบ
ควำมส ำเร็จในงำนที่ท ำ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผู้สอนจึงควรพูดถึงสิ่งที่ผู้เรียนประสบ
ควำมส ำเร็จให้มำกกว่ำกำรพูดถึงควำมล้มเหลว เพรำะกำรที่คนเรำค ำนึงถึงแต่สิ่งที่ล้มเหลว จะมีผลท ำให้ควำม
คำดหวังต่ ำ ซึ่งไม่ส่งเสริมให้กำรเรียนรู้ดีขึ้น 

ดังนั้น บรรยำกำศทั้ง 6 ลักษณะนี้ ล้วนมีผลต่อควำมส ำเร็จของผู้สอนและควำมส ำเร็จของผู้เรียน ซึ่ง
ผู้สอนควรสร้ำงให้เกิดขึ้นในชั้นเรียน 

นอกจำกนี้ ในด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ยังพบว่ำครูผู้สอนมีกำรแสดงท่ำทีสนับสนุน ยกย่อง 
ชมเชยนักเรียนที่เป็นต้นแบบของกำรกระท ำควำมดี หรือแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน
อย่ำงทันทีทันใด  สุมน อมรวิวัฒน์  ได้กล่ำวถึงสภำพในปัจจุบันและปัญหำด้ำนกำรเรียนกำรสอนของครู
ประถมศึกษำไว้ สรุปได้ว่ำ บรรยำกำศในชั้นเรียนต้องมีลักษณะทำงกำยภำพที่อ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้สร้ำงควำมสนใจใฝ่รู้และศรัทธำต่อกำรเรียน นอกจำกนี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มนักเรียนและ
ระหว่ำงครูกับนักเรียน ควำมรักและศรัทธำที่ครูและนักเรียนมีต่อกัน กำรเรียนที่รื่นรมย์ปรำศจำกควำมกลัว
และวิตกกังวล  มีบรรยำกำศของกำรสร้ำงสรรค์เร้ำควำมสนใจให้นักเรียนร่วมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วย
ควำมสุข  สิ่งเหล่ำนี้จะช่วยสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนได้ดี  

 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ครูผู้สอนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในด้ำนกำรสร้ำงบรรยำกำศ     
แห่งกำรเรียนรู้ชัดเจนที่สุด รองลงมำคือ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรวำงแผนเตรียมกำรจัดกำร
เรียนรู้ ตำมล ำดับ ซึ่งด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้นั้นครูจัดกิจกรรมที่ท้ำยทำยในกำรเรียนรู้โดยมีกำรตั้ง
ค ำถำมท้ำทำยให้นักเรียนคิด มีกำรวำงแผนเตรียมกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยครูต้องเตรียมกำรให้พร้อมและ
ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  ซึ่งนับว่ำเป็นหัวใจของกระบวนกำรเรียนรู้ที่จะท ำให้เกิดสมรรถนะส ำคัญ           
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ในตัวผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ วิมล  นำวำรัตน์ (2557) ได้สรุปแนวการออกแบบการจดัการเรียนรู้ ไว้  3 ขั้น ดังนี้ 
ขั้นที ่1 ก ำหนดควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้เรียนที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น (Identify desired results) ตำม

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง  ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ขั้นที ่2 ก ำหนดหลักฐำนที่แสดงว่ำผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  ควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง  หลังจำกได้

เรียนรู้แล้ว 
ขั้นที่ 3 ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ (Identify  desired  results) เป็นเป้ำหมำยกำร

จัดกำรเรียนรู้  คือ  ครูผู้สอนจะต้องวิเครำะห์ให้ได้ว่ำ  ในหลักสูตร/มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหน่วยกำรเรียนรู้ 
ที่ออกแบบ  ก ำหนดไว้ว่ำผู้เรียนจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องอะไร ต้องมีควำมสำมำรถ ท ำอะไรได้  และ
สำระ/ควำมรู้  และควำมสำมำรถอะไร ที่ควรเป็นควำมเข้ำใจคงทนที่ติดตัวผู้เรียนไปเป็นเวลำนำน 

5.1.3  ด้ำนสมรรถนะของนักเรียนและครูผู้สอนในกำรเรียนรู้ โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพำ กับหลักสูตร
ต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 ปรำกฏผลกำรศึกษำ ดังนี้ 

1) ด้ำนสมรรถนะของครูในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่ 21 
สมรรถนะของครูในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่ 21 โดยภำพรวม ปรำกฏว่ำ            

ครูมีสมรรถนะในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมำก โดยสมรรถนะที่มำกที่สุด         
คือ ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยยึดหลักควำมเสมอภำคและยุติธรรม และครูจัดกิจรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีพฤติกรรมกำรเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปันอย่ำงสม่ ำเสมอ รองลงมำคือ ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำร
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมควำมดีงำมให้กับนักเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ และครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดย
ปลูกฝังให้นักเรียน เคำรพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ สมรรถนะด้ำนจริยธรรมมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด รองลงมำคือ 
สมรรถนะด้ำนเคำรพให้เกียรติ  และสมรรถนะด้ำนวิชำและวินัย ตำมล ำดับ 

จำกข้อค้นพบในเรื่องนี้ เกิดขึ้นจำกโครงกำรฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมโดยมีกำรจัดประชุม
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ให้กับผู้เกี่ยวข้องตำมบทบำทภำระงำนของแต่ละคน ได้แก่ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ครูผู้สอน และผู้ดูแลระบบ โดยเฉพำะครูผู้สอนทั้ง 3 วิชำ ได้มีกำรอบรมพัฒนำ         
ในด้ำนทักษะกำรใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในห้อง iClassroom ด้ำนกำรออกแบบกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรสร้ำง 
สื่อกำรสอน ตลอดจนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงวิทยำกรกับครู  ครูระหว่ำงโรงเรียน ครูร ะหว่ำงสำระ          
โดยผ่ำนเว็บไซด์  http://school3.rmutp.ac.th/ เป็นศูนย์กลำงในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นชุมชน        
ร่วมปฏิบัติเพ่ือกำรพัฒนำ  ดังนั้นเมื่อครูในโครงกำรฯ แต่ละโรงเรียนได้น ำไปทดลองใช้ในสถำนกำรณ์จริง  
สมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือศิษย์จึงถ่ำยโยงออกไปในลักษณะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ตำมสภำพ
ของแต่ละโรงเรียน ผสมผสำนกับแนวคิด และอุปกรณ์ท่ีได้รับจำกโครงกำร ควำมง่ำยต่อกำรจัดกิจกรรม ครูจึง
สำมำรถจัดกิจกรรมที่สร้ำงควำมเสมอภำคต่อนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน  นักเรียนและครูมีอุปกรณ์กำรเรียนรู้ 
ที่เหมอืนกัน  บรรยำกำศในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงครูกับนักเรียนจึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ วิธีกำร
ออกแบบกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญ โดยใช้ค ำถำมที่ท้ำทำย  นักเรียนสำมำรถค้นหำค ำตอบจำกแหล่งข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ต เมื่อได้ค ำตอบหรือประเด็นแล้ว  ทุกคนน ำมำร่วมน ำเสนอผ่ำนระบบเครือข่ำยที่ง่ำย สะดวก         
และสำมำรถร่วมใช้หรือแลกเปลี่ยนได้อย่ำงทันทีทันใด  บรรยำกำศในกำรเรียนจึงเป็นไปด้วยควำมเอ้ือเฟ้ือ 
เคำรพในสิทธิ และกำรอยู่ร่วมกัน  สอดคล้องกับแนวคิดของ วิจำรณ์ พำนิช ซึ่งได้สรุปแนวคิดในกำรสร้ำง         
กำรเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่ 21 คือพลังสมอง หรือจริต 5 แบบ ที่คนในอนำคตจะต้องมี และครูเพ่ือศิษย์
จะต้องหำทำงออกแบบกำรเรียนรู้ให้ศิษย์ได้พัฒนำกำรสมองใน 5 ด้ำนนี้ พลังสมอง 3 ใน 5 ด้ำนนี้ เป็นพลัง
เชิงทฤษฎี หรือที่เรียก cognitive mind ได้แก่ สมองด้ำนวิชำและวินัย (disciplined mind)  สมองด้ำน
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สังเครำะห์ (synthesizing mind)  และสมองด้ำนสร้ำงสรรค์ (creating mind)   อีก 2 ด้ำนเป็นพลังด้ำน
มนุษย์สัมผัสมนุษย์ ได้แก่ สมองด้ำนเคำรพให้เกียรติ (respectful mind)  และด้ำนจริยธรรม (ethical 
mind)  โดยกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำสมอง 5 ด้ำน ไม่ด ำเนินกำรแบบแยกส่วน แต่จะเรียนรู้ทุกๆ ด้ำนไปพร้อม      
กัน หรือที่เรียกว่ำเรียนรู้แบบบูรณำกำร และไม่ใช่เรียนจำกกำรสอน แต่เป็นกำรเรียนจำกกำรปฏิบัติโดยตัว
นักเรียนเอง  ครูต้องท ำหน้ำที่ออกแบบกำรเรียนรู้ และช่วย facilitate หรือเป็นโค้ช  ครูที่เก่งและเอำใจใส่        
จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ลึกและเชื่อมโยงได้ดี  

2) ด้ำนสมรรถนะของนักเรียน 
สมรรถนะของนักเรียนโดยภำพรวม ปรำกฏว่ำ นักเรียนมีสมรรถนะอยู่ในระดับมำก               

โดยนักเรียนมีสมรรถนะมำกที่สุดคือ นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ ำวันเพ่ือกำรเรียนรู้ รองลงมำคือ 
นักเรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีเพ่ืออ ำนวยสะดวกในกำรเรียนรู้ และนักเรียนใช้แท็บเล็ตในกำรแสวงหำควำมรู้ 
หรือเรื่องที่ตนเองสนใจจำกอินเทอร์เน็ต ตำมล ำดับ 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ นักเรียนมีทักษะควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี              
มำกที่สุด รองลงมำคือ ทักษะควำมสำมำรถในกำรคิด และทักษะควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต ตำมล ำดับ 

จำกข้อค้นพบดังกล่ำว เนื่องจำกอุปกรณ์ในห้องเรียน iClassroom เป็นเครื่องมือที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภำพหลำกหลำย สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย และสะดวกกับผู้เรียน ตลอดจนห้องเรียนมีบรรยำกำศที่         
น่ำเรียนรู้  มีชีวิตชีวำสนุกสนำนไปกับกำรเรียนรู้ที่ท้ำทำยให้ค้นหำค ำตอบ และนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21         
มีควำมใกล้ชิดกับอุปกรณ์สื่อสำรเทคโนโลยี สำมำรถใช้เทคโนโลยีอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ ซึ่งสอดคล้องกับ สำยฝน เป้ำพะเนำ ที่ศึกษำเกี่ยวกับ สมรรถนะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเรียนรู้ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยำเขตวังไกลกังวล พบว่ำ นักศึกษำมีควำมเห็นว่ำสมรรถนะทั้ง 3 ด้ำน คือด้ำนควำมรู้  ด้ำนทักษะ และด้ำน
เจตคติ เป็นสมรรถนะที่มีควำมจ ำเป็นในระดับมำกทุกด้ำน นอกจำกนั้นเมื่อพิจำรณำสมรรถนะด้ำนทักษะ 
พบว่ำสมรรถนะด้ำนทักษะ ประกอบด้วย ทักษะในกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ กำรสื่อสำรข้อมูลแบบ
มัลติมีเดีย อำทิ กำรบันทึกภำพนิ่ง วิดีโอ ไฟล์ภำพ ไฟล์เสียงผ่ำนระบบโทรศัพท์ กำรเชื่อมต่อสัญญำณอุปกรณ์
บนโทรศัพท์ไปยังอินเทอร์เน็ต กำรใช้สัญญำณบูลทูธ  Wi-Fi เพ่ือรับ-ส่ง ข้อมูล ทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ กำรใช้คอมพิวเตอร์อย่ำงถูกวิธี เช่น กำรใช้ Menu  Icon หรือหน้ำต่ำง กำรท ำงำนต่ำงๆ  กำรใช้
อุปกรณ์ฮำร์ดแวร์  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น ซีดี-รอม  กำรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องพิมพ์ เป็นต้น 

3) ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มี

คะแนนสูงสุดคิดเป็น ร้อยละ 76.47 รองลงมำคือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษำ ปี
ที่ 5 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 75.52 และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4  มี
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 73.80 ตำมล ำดับ 

จำกข้อค้นพบเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  พบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
อยู่ในระดับดี  แต่เนื่องจำกขอบเขตในกำรด ำเนินกำรวิจัยตำมโครงกำรฯ อยู่ในช่ว งเวลำจ ำกัดเพียง 1 ภำค
เรียน  ดังนั้น ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอำจจะยังไม่ชัดเจนมำกนัก 

5.1.4 ด้ำนควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรกำรขยำยผลกำรพัฒนำหลักสูตรต้นแบบ กำรเรียนกำรสอน
ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ปรำกฏ          
ผลกำรศึกษำ ดังนี้ 
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1) ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองและกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองและกรรมกำรสถำนศึกษำโดยภำพรวม ปรำกฏว่ำ มีควำมพึง

พอใจอยู่ในระดับมำก โดยผู้ปกครองและกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดคือ ภูมิใจที่บุตรหลำน
มีโอกำสได้เรียนในห้องเรียน iClassroom รองลงมำคือ เห็นนักเรียนมีควำมกระตือรือร้นที่จะมำโรงเรียน และ
ครูผู้สอนมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่หลำกหลำย ตำมล ำดับ 

2) ควำมพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้บริหำรโรงเรียน 
ควำมพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้บริหำรโรงเรียนโดยภำพรวม ปรำกฏว่ำ มีควำมพึงพอใจ

อยู่ในระดับมำก โดยครูผู้สอนและผู้บริหำรโรงเรียนมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดคือ นักเรียนมีควำมกระตือรือร้น 
ที่จะเข้ำเรียนในห้องเรียน iClassroom รองลงมำคือ กิจกรรมกำรเรียนรู้ของห้องเรียน iClassroom            
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และเห็นว่ำห้องเรียน iClassroom ช่วยเปิดโอกำสทำงกำรเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน ตำมล ำดับ 

3) ควำมพึงพอใจของนักเรียน 
ควำมพึงพอใจของนักเรียนโดยภำพรวม ปรำกฏว่ำ มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก โดย

ประเด็นที่นักเรียนมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดคือ นักเรียนภูมิใจที่มีโอกำสเรี ยนในห้องเรียน รองลงมำคือ 
ครูผู้สอนมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่หลำกหลำย และนักเรียนสำมำรถใช้อุปกรณ์ ใน
ห้องเรียน iClassroom เป็นเครื่องมือเพ่ือกำรเรียนรู้ร่วมกัน ตำมล ำดับ 

จำกข้อค้นพบดังกล่ำว จะเห็นว่ำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ ทุกภำคส่วนมีควำมคิดเห็นเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน  โดยรู้สึกพึงพอใจต่อกำรได้รับจัดสรรห้องเรียน iClassroom จึงท ำให้กำรด ำเนินกำรเป็นไป
อย่ำงรำบรื่น ซึ่งสอดคล้องกับ ดิเรก ฤกษ์สำหร่ำย (2528) กล่ำวว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ทัศนคติทำงบวก
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นควำมรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องำนที่ท ำของบุคคลที่มีต่องำนในทำงบวก 
ควำมสุขของบุคคลอันเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ท ำให้บุคคลเกิดควำมกระตือรือร้น มี
ควำมสุข ควำมมุ่งมั่นที่จะท ำงำน มีขวัญและมีก ำลังใจ มีควำมผูกพันกับหน่วยงำน มีควำมภำคภูมิใจใ น
ควำมส ำเร็จของงำนที่ท ำ และสิ่งเหล่ำนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรท ำงำนส่งผลต่อถึง
ควำมก้ำวหน้ำและควำมส ำเร็จขององค์กำรอีกด้วย และสุเทพ  พำนิชพันธ์ (2541) ได้สรุปว่ำ สิ่งจูงใจที่ใช้เป็น
เครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดควำมพึงพอใจ มีด้วยกัน 4 ประกำร ได้แก่ 

(1) สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภำวะทำงกำยที่ให้แก่ผู้
ประกอบกิจกรรมต่ำงๆ 

(2) สภำพทำงกำยที่พึงปรำรถนำ (desirable physical condition ) คือ สิ่งแวดล้อมในกำรประกอบ
กิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงหนึ่งอันก่อให้เกิดควำมสุขทำงกำย 

(3) ผลประโยชน์ทำงอุดมคติ (ideal benefaction) หมำยถึง สิ่งต่ำงๆ ที่สนองควำมต้องกำรของ
บุคคล 

 (4) ผลประโยชน์ทำงสังคม (association attractiveness) หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้ร่วม
กิจกรรม อันจะท ำให้เกิดควำมผูกพัน ควำมพึงพอใจและสภำพกำรร่วมกัน อันเป็นควำมพึงพอใจของบุคคลใน
ด้ำนสังคมหรือควำมมั่นคงในสังคม ซึ่งจะท ำให้รู้สึกมีหลักประกันและมีควำมม่ันคงในกำรประกอบกิจกรรม 

จำกข้อสรุปดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับโครงกำรฯ ที่ได้น ำวิธีกำรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้นักเรียนมี
โอกำสได้ใช้เรียนรู้  ประกอบกับผลงำนที่ปรำกฏให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทรำบ  จึงส่งผลให้ระดับควำมพึงพอใจ
มีทิศทำงไปในด้ำนบวก 
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5.1.5  ผลกำรประเมินระดับกำรใช้แอปพลิเคชั่น 
ผลกำรประเมินระดับกำรใช้แอปพลิเคชั่นห้องเรียน iClassroom ที่มีกำรใช้งำนมำกที่สุดในสำม

ล ำดับแรก ได้แก่ Safari รองลงมำคือ Keynote และ iMovie ตำมล ำดับ 
จำกข้อค้นพบดังกล่ำว  แสดงให้เห็นว่ำแอปพลิเคชั่นที่มีกำรใช้งำนมำกที่สุดสำมล ำดับแรก เป็น

แอปพลิชั่นที่อยู่ในกลุ่มเครื่องมือ (Tool) มีลักษณะกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่น ผู้ใช้สำมำรถน ำไปใช้ในกำรสืบค้น
ข้อมูล หรือจัดท ำผลงำนที่สอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่ำงเหมำะสมและหลำกหลำย          
ซึ่งแตกต่ำงจำกแอปพลิเคชั่นที่มีลักษณะเป็นเฉพำะเรื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ  กิตติมำ ปรีดีดิลก (2529)  
และฉัตรชัย  คงสุข (2535) ที่กล่ำวว่ำควำมพึงพอใจ  หมำยถึง  ควำมรู้สึกหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและ
สิ่งจูงใจในด้ำนต่ำงๆ เมื่อได้รับกำรตอบสนอง ควำมรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อบรรลุจุดมุ่งหมำยของกำรท ำงำน 

5.1.6 ผลระดับควำมพึงพอใจของหลักสูตรต้นแบบกับขบวนกำรน ำไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอนใน
โรงเรียนในโครงกำรฯ  

ผลระดับควำมพึงพอใจของหลักสูตรต้นแบบกับขบวนกำรน ำไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอนใน
โรงเรียนในโครงกำรฯ ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
ภำษำอังกฤษ  ครูผู้ดูแลระบบ ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ  ควำมสอดคล้อง
ของต้นแบบหลักสูตรกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  

อยู่ในระดับมำก ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.57 โดยมีค่ำสูงสุดไปต่ ำสำมล ำดับดังนี้  มีควำมควำม
สอดคล้องด้ำนโครงสร้ำงรำยวิชำกับต้นแบบหลักสูตร มีตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สำมำรถเป็นต้นแบบให้
ครูและ ส ำหรับกำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  และมีควำมสอดคล้องด้ำนจุดประสงค์ของกำรเรียนกำรสอน
ต้นแบบหลักสูตรกับสำระกำรเรียนรู้  

จำกข้อค้นพบดังกล่ำว แสดงให้เห็นว่ำโครงสร้ำงรำยวิชำของต้นแบบหลักสูตรกับสำระกำร
เรียนรู้ ควำมสอดคล้องด้ำนจุดประสงค์ของกำรเรียนกำรสอนของต้นแบบหลักสูตรกับสำระกำรเรียนรู้ ควำม
ครอบคลุมด้ำนพุทธิพิสัย จิตพิจัย ทักษะพิสัย และกระบวนกำร ของต้นแบบหลักสูตรกับสำระกำรเรียนรู้    
และ 3.28 ตำมล ำดับ อยู่ในระดับปำนกลำง  
    

5.2 อภิปรายผล 
5.2.1 ด้ำนรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรห้องเรียน iClassroom ตำมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ

กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 

1)  ด้ำนบุคลำกร (Man) พบว่ำ ทุกโรงเรียนด ำเนินกำรในบริบทที่คล้ำยคลึงกันโดยมีรูปแบบ
กำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ ดังนี้  

(1) คัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมเหมำะสมกับโครงกำร  
(2) มอบหมำยผู้รับผิดชอบโครงกำรอย่ำงชัดเจน   
(3) มีกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนกำรพัฒนำตัวบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
(4) มีกำรวำงแผนร่วมกันของบุคลำกรเกี่ยวกับกำรใช้ห้องเรียน iClassroom 
จำกข้อค้นพบดังกล่ำวข้ำงต้น ปัจจัยส ำคัญที่จะด ำเนินงำนให้ประสบผลส ำเร็จได้นั้นก็คือ         

ตัวบุคคล ซึ่งจะต้องมีควำมพร้อม ควำมเหมำะสมกับงำนที่รับผิดชอบ และต้องมีกำรมอบหมำยงำนที่         
จะรับผิดชอบให้ชัดเจน เพ่ือให้บุคคลนั้นๆ ทรำบถึงลักษณะของงำนอย่ำงชัดเจน  ซึ่งงำนทุกงำนจะหำคนที่
เหมำะสมกับงำนทุกด้ำนเป็นไปได้ยำก จึงจะต้องมีกำรพัฒนำในด้ำนที่ยังขำดตกบกพร่อง เพ่ือให้เกิ ดควำม
สมบูรณ์ในตัวบุคคลนั้นๆ อย่ำงเต็มท่ี และอีกประเด็นที่ส ำคัญก็คือ กำรท ำงำนเป็นทีม ซึ่งถือเป็นหัวใจส ำคัญ ใน
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กำรท ำงำนที่จะต้องระดมควำมคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือให้ได้ผลงำนออกมำสมบูรณ์ที่สุด และบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้  ลดภำวะเสี่ยงให้มำกที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม ที่
กล่ำวว่ำ หัวใจของกำรสรรหำและคัดเลือกคือ กำรเลือกคนให้ถูกกับงำน  หรือที่ เรียกกันติดปำกว่ำ             
“Put the Right Man to the Right Job” รวมถึงกำรเลือกคนให้เหมำะกับงำน นอกจำกควำมรู้ ทักษะ 
ควำมสำมำรถ แล้วคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมยังช่วยให้เลือกคนให้เหมำะกับงำนได้มำกยิ่งข้ึน 

2)  ด้ำนงบประมำณ (Money) พบว่ำ ทุกโรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรเพ่ิมเติม ในกำรจัด
ห้องเรียนส ำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล๊ต (iPad) ที่คล้ำยคลึงกันโดยมีลักษณะกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ ดังนี้  

(1) ใช้งบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนห้องเรียน iClassroom  
(2) จัดสรรงบประมำณส ำรอง เพื่อใช้ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในห้องเรียน iClassroom 
นอกจำกนี้ พบว่ำ ในโรงเรียนประถมศึกษำทุกขนำด และโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก

ยังได้รับงบประมำณสนับสนุนห้องเรียน iClassroom จำกชุมชนหรือหน่วยงำนภำยนอก 
จำกข้อค้นพบดังกล่ำวข้ำงต้น งบประมำณที่น ำมำใช้ด ำเนินกำรห้องเรียน iClassroom 

ได้รับจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ได้แก่ โรงเรียน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน นอกจำกนั้นยัง
พบว่ำโรงเรียนประถมศึกษำทุกขนำด และโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็กยังได้ รับงบประมำณสนับสนุน
ห้องเรียน iClassroom จำกชุมชนหรือหน่วยงำนภำยนอก เนื่องจำกชุมชนหรือหน่วยงำนภำยนอกเห็น
ควำมส ำคัญอย่ำงแท้จริง ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกำรได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกชุมชนหรือหน่วยงำนภำยนอกใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษำ และโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก อำจมีสำเหตุมำจำกสภำพของโรงเรียนทั้ง  2 
กลุ่มมีบริบท ในลักษณะของสังคมใกล้เคียงกัน คือ อยู่ในชนบทหรือชุมชนที่มีควำมแน่นแฟ้นที่จะสำมำรถรับรู้
ควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นภำยในชุมชน  เมื่อทรำบถึงกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ดังกล่ำวในโรงเรียนจึงได้
เสนอให้กำรสนับสนุนเพ่ือสร้ำงโอกำสให้กับลูกหลำนของชุมชนนั้นๆ  ได้รับโอกำสที่ดีในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
อย่ำงเต็มที่  สอดคล้องกับ วันชัย วัฒนศัพท์ (2544 : 70) ที่กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำ กำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง หรือ
สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกองค์กร หรือทุกบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องท ำให้ชุมชนตระหนักถึงควำม
ทุกข์ร่วมกัน หรือควำมสนใจร่วมกันก่อน ถึงสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วม ซึ่งน ำไปสู่ควำมเข้มแข็งให้ชุมชน 

3) ด้ำนอุปกรณ์ (Material) พบว่ำ ทุกโรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรที่คล้ำยคลึงกันโดยมีลักษณะ
กำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ ดังนี้  

(1)  ปรับปรุงโต๊ะ เก้ำอ้ี ให้เหมำะสมกับห้องเรียน iClassroom 
(2)  ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำให้มีควำมเหมำะสม และปลอดภัยต่อกำรใช้งำน 
(3)  จัดโต๊ะเก้ำอ้ี สำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบที่เอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม

สำระ 
(4)  ด ำเนินกำรปรับปรุงและเพ่ิมเติมระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตให้ใช้งำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
    จำกข้อค้นพบดังกล่ำวข้ำงต้น เนื่องจำกกำรเตรียมกำรระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ผู้ประสำนงำนโครงกำรและโรงเรียน  ได้สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน มีกำรอบรมให้ควำมรู้
และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนประกอบกับมีต้นแบบโรงเรียนที่ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2555 มำก่อนจึง
ได้น ำแนวทำงที่ได้ด ำเนินกำรมำปรับปรุงให้เหมำะสมกับสภำพของโรงเรียน  นอกจำกนี้พบว่ำอุปกรณ์ที่ได้รับ
ในห้องเรียน iClassroom  มีควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยปรับเปลี่ยนรูปแบบ และง่ำยต่อกำรจัดกำรของ
นักเรียน  เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนให้น่ำสนใจ น่ำเรียนรู้  สอดคล้องกับ กิติยำ แก้วขอมดี ที่กล่ำว
ว่ำกำรจัดเตรียมห้องเรียนที่ทันสมัย มีโสตทัศนูปกรณ์ครบครันเพื่อสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้และเพ่ิมทักษะ
ทำงวิชำกำร  กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ในห้องเรียนให้เหมำะสมและเอ้ือแก่กำรจัดกำรเรียนรู้นั้น ถือได้ว่ำ
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มีควำมส ำคัญอย่ำงมำก เพรำะมีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับกำรประสบควำมส ำเร็จของเด็ก ทั้งนี้ กำรสร้ำง
บรรยำกำศกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูจะเป็นตัวบ่งชี้ว่ำครูเองมีประสิทธิภำพมำกน้อย
เพียงใด  

5.2.2 ด้ำนกำรจัดกำรโดยทั่วไป (Management) พบว่ำ เมื่อโรงเรียนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ต กำรด ำเนินกำรแบ่งออกเป็นสองลักษณะตำมขนำดของโรงเรียน โดยโรงเรียนมัธยมขนำดใหญ่  จัดเป็น
ห้องเรียนพิเศษ ให้สำมำรถใช้ร่วมกันทั้งโรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็กมีกำรจัดกำรห้องเรียน 
iClassroom เป็นห้องปกติเฉพำะนักเรียนในโครงกำรเท่ำนั้น 

จำกข้อค้นพบดังกล่ำวข้ำงต้น สืบเนื่องจำกกำรได้รับอุปกรณ์ที่ทันสมัยของโรงเรียน จึงท ำให้
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนต้องกำรเข้ำมำใช้อุปกรณ์ทันสมัยเหล่ำนี้  โดยธรรมชำติของครูย่อมมองถึงประโยชน์
ที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียนทุกคนในโรงเรียน  ดังนั้นจึงได้ด ำเนินกำรจัดห้องเรียน iClassroom เป็นห้องเรียนพิเศษ
เพ่ือสำมำรถใช้ประโยชน์จำกอุปกรณ์ทันสมัยเหล่ำนั้นได้อย่ำงเต็มศักยภำพ นอกเหนือจำกนักเรียนใน
โครงกำรฯ ไม่ได้ใช้ห้องเรียน iClassroom จึงเปิดโอกำสให้นักเรียนอื่นๆ เข้ำมำใช้ด้วย 
 
5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระดับโรงเรียน 
(1)  ผลกำรศึกษำแสดงว่ำ กำรใช้แท็บเล็ตและกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนมีประโยชน์ต่อ

พฤติกรรมกำรเรียนรู้  โดยส่งผลให้เด็กมีควำมสุข อย่ำงไรก็ดีครูต้องเน้นกำรใช้เนื้อหำ และวิธีกำรใช้ที่
หลำกหลำย ปรับเปลี่ยน ในแต่ละบทเรียนด้วย 

(2)  โรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนท ำแผนกำรสอน วำงแผนกำรเรียนรู้ รวมถึงกำรสร้ำงสื่อกำร
เรียนกำรสอน และควรมีกำรศึกษำเพ่ิมเติม ครูและเด็กนักเรียนบำงคนที่มีควำมสำมำรถและควำมชอบด้ำน
เทคโนโลยีสูง จะพัฒนำให้เกิดควำมรู้ด้วยตนเองได้และสร้ำงผลงำนตำมควำมถนัดของตนเองได้อย่ำงไร 

(3)  สื่อกำรเรียนรู้หรือแอพพลิเคชั่นกำรเรียนกำรสอนในโครงกำรน ำร่องฯ เป็นสื่อที่ เป็น
ภำษำอังกฤษครูจึงควรดึงเอำจุดเด่นของสื่อดังกล่ำวมำกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในบำงเรื่องเพ่ือให้
นักเรียนท ำควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่ยำก 

(4)  ครูที่มีประสบกำรณ์ในกำรสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ จะสำมำรถประยุกต์และบูรณำกำร
กำรใช้ประโยชน์ของแท็บเล็ตได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งในกำรจัดสื่อกำรเรียนรู้และวิธีกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

(5) โรงเรียนควรสนับสนุนให้มีกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร ส่งเสริมกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
ครูและนักเรียน ระหว่ำงนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับผู้ปกครอง เป็นต้น 

(6) โรงเรียนควรสนันสนุนให้มีกำรแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ สถำนประกอบกำร หรือแหล่ง
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน เพ่ือสร้ำงทักษะชีวิต 

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

(8) โรงเรียนควรส่งเสริมกำรสร้ำงคุณลักษณะที่ดีแก่นักเรียนในกำรใช้แท็บเล็ตอย่ำงระมัดระวัง 
กำร กำรแบ่งเวลำ กำรช่วยเหลือกัน และส่งเสริมให้นักเรียนใช้แท็บเล็ตในกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือให้
นักเรียนเกิดทักษะกำรใช้งำนจนสำมำรถค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเองได้อย่ำงเหมำะสม 

(9) โรงเรียนควรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรใช้แท็บเล็ต เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรใช้งำนแท็บเล็ต และสำมำรถดูแลให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนได้ 
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2) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรด ำเนินกำรก ำกับติดตำมผลกำรใช้แท็บเล็ตในกำรเรียนรู้ ควร

มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือรับทรำบถึงสภำพปัจจุบัน/ปัญหำ  และให้กำรช่วยเหลือครูในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงทันท่วงที 

(2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรพัฒนำครูผู้สอนด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้ในกำรบูรณำกำรแท็บ
เล็ตในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระต่ำง ๆ 

(3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรสร้ำงควำมเข้ำใจและพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรใช้แท็บเล็ตแก่
บุคลำกรในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรด้ำน ICT เพ่ือประโยชน์ในกำร
ช่วยเหลือครูในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ต 

(4) ศึกษำนิเทศก์ควรเพ่ิมบทบำทในกำรช่วยครูผู้สอนลดควำมยุ่งยำกในกำรปรับแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ และครูขำดควำมรู้ในกำรบูรณำกำรแท็บเล็ตเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 

(5) ส ำนักงำนพ้ืนที่กำรศึกษำควรแสวงหำวิธีกำรสร้ำงรูปแบบหรือวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพครูและนักเรียน 

3) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระดับนโยบาย 
(1) ควรเร่งด ำเนินกำรจัดสรรแท็บเล็ตให้แก่ครูผู้สอนครบทุกกลุ่มสำระ เพ่ือให้ครูผู้สอนมีควำม

มั่นใจและสำมำรถใช้แท็บเล็ตในกำรออกแบบและพัฒนำจัดกำรเรียนรู้โดยสำมำรถบูรณำกำรได้อย่ำง
หลำกหลำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

(2) ควรมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำครู ผู้บริหำร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนรู้ อำทิเช่น ศึกษำนิเทศก์ เกี่ยวกับวิธีกำรหรือรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อ 
เพ่ือให้ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรน ำแท็บเล็ตไปประยุกต์ใช้ประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำง
หลำกหลำย มีคุณภำพ และสำมำรถพัฒนำนักเรียนได้อย่ำงแท้จริง 

(3) ควรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนและรองรับกำรใช้แท็บเล็ตใน
โรงเรียน โดยเฉพำะกำรเข้ำถึงสัญญำณอินเทอร์เน็ต รวมถึงกำรจัดสรรงบประมำณเ พ่ิมเติมในกำรบ ำรุงรักษำ
เครื่องแท็บเล็ต  

(4) ครูผู้สอนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องฯ เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดีอยู่แล้ว 
มีประสบกำรณ์ในกำรสอนและผ่ำนกำรอบรมกำรใช้แท็บเล็ตมำป็นอย่ำงดี  หำกได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมจำก
ผู้บริหำรจะท ำให้มีเจตคติท่ีดีต่อกำรใช้แท็บเล็ตบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนแบบยั่งยืน 

(5) ควรมีนโยบำยให้ครูผู้สอน ผู้ดูแลระบบโรงเรียน ผู้บริหำรโรงเรียน ศึกษำนิเทศก์ ในแต่ละ
โรงเรียนมีโอกำสฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน โดยควรด ำเนินกำรฝึกอบรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

 อบรมเรื่องเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  กำรออกแบบนวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ใช้ไอซีทีเป็นฐำน  (ICT-based learning)  กำรประเมินผลกำรใช้นวัตกรรม
และกำรเขียนรำยงำนกำรประเมิน 

 พัฒนำระบบพ่ีเลี้ยงด้ำนกำรออกแบบนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีไอซีทีเป็น
ฐำน 

 สร้ำงเครือข่ำยครูมืออำชีพด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐำน 
 จัดประกวดผลงำนกำรออกแบบนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐำน 
 เผยแพร่นวัตกรรมกำรออกแบบกำรเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ต น ำเสนอ และเผยแพร่สู่สำธำรณะ 
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4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
(1) ห้องเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียนมำกและมีพ้ืนที่จ ำกัด ท ำให้ขำดโอกำสในกำรจัดรูปแบบของ

กิจกรรมกำรเรียนที่หลำกหลำย และกำรให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนในกำรใช้แท็บเล็ตท ำได้ค่อนข้ำง
ล ำบำก 

(2) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องฉำยภำพนับเป็นสิ่งจ ำเป็นในห้องที่มีกำรเรียนกำรสอนเนื่องจำก
แท็บเล็ตมีขนำดเล็ก และบำงครั้งครูผู้สอนจ ำเป็นต้องแสดงสื่อเพ่ือน ำเข้ำสู่บทเรียน หรือเพ่ือกำรอธิบำยให้
นักเรียนเข้ำใจก่อนกำรใช้สื่อและกิจกรรมบนแท็บเล็ต 

(3) ห้องเรียนส่วนใหญ่ยังขำดกำรป้องกันอันตรำยจำกกำรถูกงัดแงะ ท ำให้เสี่ยงต่อกำรสูญหำยของ
อุปกรณ์ จึงควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพื่อควำมม่ันคงปลอดภัย 

(4) ในบำงโรงเรียนห้องเรียนมีขนำดค่อนข้ำงคับแคบ ท ำให้มีข้อจ ำกัดด้ำนกำรจัดวำงอุปกรณ์ไอที
ส ำหรับกำรสอน 

(5) อุปกรณ์เสริม หูฟัง ในกรณีท่ีนักเรียนจ ำเป็นต้องเปิดสื่อที่มีเสียงประกอบ และเปิดในห้องเรียน
พร้อม ๆ กัน  

(6) กำรใช้งำนเครือข่ำยไร้สำยจำกเครื่องแท็บเล็ต ควรมีกำรระบุเครื่องแท็บเล็ตเพ่ือ เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำยแบบกระจำยเป็นกลุ่ม เพ่ือลดปัญหำคอขวดในกำรใช้งำน 
 
 
 

**************************************** 
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แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
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แบบสอบถามรูปแบบการบริหารจัดการห้อง i-Classroom 
ตำมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำตน้แบบกำรเรยีนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  (ปีงบประมำณ 2556) 
 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

  
ช่ือโรงเรียน ……………………………………………………………………………… 
บริบทของโรงเรียน       โรงเรียนประถมศึกษำ สังกัด สพป. มีจ ำนวนนักเรียนน้อยกว่ำ  299 คน 

      โรงเรียนประถมศึกษำ สังกัด สพป. มีจ ำนวนนักเรียน  300 - 599  คน 
      โรงเรียนประถมศึกษำ สังกัด สพป. มีจ ำนวนนักเรียน  600 – 1,499 คน 
      โรงเรียนประถมศึกษำ สังกัด สพป. มีจ ำนวนนักเรียนตั้งแต่  1,500 คน ขึ้นไป 
      โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัด สพป.  
      โรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัด สพม. มีจ ำนวนนักเรียนน้อยกว่ำ 499 คน 
      โรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัด สพม. มีจ ำนวนนักเรียน  500 - 999 คน 
      โรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัด สพม. มีจ ำนวนนักเรียน  1,000 – 1,499 คน 
      โรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัด สพม. มีจ ำนวนนักเรียนตั้งแต่  1,500 คน ขึ้นไป 

เพศ       ชำย                      หญิง 
อำย ุ      ต่ ำกว่ำ 30 ปี            30 - 39 ปี              40 - 49 ปี               50 ปีขึ้นไป 
ต ำแหน่ง       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                             รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

      ผู้ดูแลระบบ (Admin)                            ครูผูส้อน 
      ผู้ดูแลระบบ (Admin) และครูผูส้อน  

ระดับชั้น 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ             

      ป.4                      ป.5                       ม.1                       ม.2  

, 

ค าชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  หน้ำข้อควำมที่ตรงกับรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรห้อง i-Classroom  
             ของท่ำนมำกที่สุด 
1. ด้านบุคลากร (Man) 

 เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 มีกำรมอบหมำยและแต่งตั้งผู้รับผดิชอบโครงกำรอย่ำงชัดเจน 
 มีกำรเลือกบุคลำกรที่มีควำมเหมำะสมกับโครงกำร 
 มีกำรเพิ่มจ ำนวนบุคลำกรสนับสนนุ นอกเหนือจำกครูผูส้อนและ Admin 
 มีกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในโครงกำร ก่อนได้รับจัดสรรอุปกรณ ์
 มีกำรวำงแผนร่วมกันของบุคลำกรเกี่ยวกับกำรใช้ห้อง i–Classroom ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 
 มีกำรพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 อื่นๆ (ระบุ) 
 อื่นๆ (ระบุ) 
 อื่นๆ (ระบุ) 
  
  
  
  
  

ว 1 
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2. ด้านงบประมาณ (Money) 
 เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 ได้รับงบประมำณสนับสนุนห้อง i-Classroom จำกชุมชน หรือหน่วยงำนภำยนอก 
 ใช้งบประมำณจ้ำงบุคลำกรภำยนอก เพื่อสนับสนุนกำรใช้งำนห้อง i-Classroom 
 ใช้งบประมำณ เพื่อสนบัสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนห้อง i-Classroom  
 มีกำรจัดสรรงบประมำณส ำรอง เพื่อใช้ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ ครภุัณฑ์ในห้อง i-Classroom 
 อื่นๆ (ระบุ) 
 อื่นๆ (ระบุ) 
 อื่นๆ (ระบุ) 
  

3. ด้านอุปกรณ์ (Material) 
 เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 มีกำรจัดหำ/ซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) เพื่อใช้ประกอบในห้อง i-Classroom 
 มีกำรจัดหำ/ซื้ออุปกรณ์ Projector / TV เพิ่มเติมในห้อง i-Classroom 
 ปรับปรุง  โต๊ะ/เก้ำอี้ ให้เหมำะสมกับห้อง i-Classroom  
 จัดหำ/ซื้อ โต๊ะ/เก้ำอี้ ให้เหมำะสมกับห้อง i-Classroom 
 จัดโตะ๊/เกำ้อี้ ให้สำมำรถปรับเปลีย่นรูปแบบที่เอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในทุกกลุม่สำระ 
 จัดท ำป้ำยนิเทศ/ป้ำยประกำศ/วีดทีัศน์ เพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร 
 จัดท ำป้ำยนิเทศ แนะน ำให้ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรใช้งำนห้องเรียน i-Classroom 
 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องเรยีนให้สำมำรถรองรับกำรใช้งำนห้อง i-Classroom ได้ 
 ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศภำยในห้อง i-Classroom 
 ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ ให้มีควำมสะดวก และปลอดภัยในกำรใช้งำน 
 อื่นๆ (ระบุ) 
 อื่นๆ (ระบุ) 
 อื่นๆ (ระบุ) 
  

4. ด้านการจัดการ (Management) 
 เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 จัดห้อง i-Classroom เป็นห้องเรยีนพิเศษ ให้สำมำรถใช้ร่วมกันทั้งโรงเรียนได้ 
 จัดห้อง i-Classroom เป็นห้องเรยีนปกติ เฉพำะนักเรียนในโครงกำรฯ เท่ำน้ัน  
 จัดห้อง i-Classroom ให้อยู่ร่วมกบัห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์
 จัดกำรหำ/ซื้อ iPad เพิ่มเติมให้กับครูในกลุ่มสำระอื่นๆ ท่ีไมไ่ด้อยู่ในโครงกำรฯ 
 น ำอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรยีนตำมควำมเหมำะสม  
 มีกำรวำงแผนก ำหนดตำรำงกำรใช้ห้อง i-Classroom เฉพำะนักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ  
 มีกำรวำงแผนก ำหนดตำรำงกำรใช้ห้อง i-Classroom ให้กับนักเรียนช้ันอ่ืนๆ  
 จัดประชุมช้ีแจง สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันในกำรใช้ห้อง i-Classroom ให้กับครู / นักเรียน /ผู้ปกครอง  
 มีกำรเพิ่มจ ำนวนห้อง i-Classroom นอกเหนือจำกที่ได้รับจัดสรรจำกโครงกำร 
 ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับหลักสตูรต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ

เครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตฯ 
 อื่นๆ (ระบุ) 
 อื่นๆ (ระบุ) 
 อื่นๆ (ระบุ) 
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แบบบันทึกการสังเกตการสอน (ห้อง i-Classroom)  
ตำมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำตน้แบบกำรเรยีนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  (ปีงบประมำณ 2556) 
ช่ือโรงเรียน ………………………………………………………………………………… 
สงักัด       สพป.                      สพม. 
ช่ือครูผู้สอน ………………………………………………………………………………… 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้       คณิตศำสตร์             วิทยำศำสตร์           ภำษำอังกฤษ 
ระดับชั้นที่สอน                ป.4                        ป.5                      ม.1                        ม.2              
ต ำแหน่ง      ครูผู้ช่วย                        ครูปฏิบัติกำร              ครูช ำนำญกำร 

     ครูช ำนำญกำรพิเศษ          ครูเช่ียวชำญ               ครูอัตรำจ้ำง   
     พนักงำนรำชกำร              อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………. 

ค าชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่องระดับพฤติกรรมของครใูนกำรจัดกำรเรียนรู้มำกท่ีสุด 
                            3  หมำยถงึ  มีกำรแสดงออกของพฤติกรรมในระดับดี      
                            2  หมำยถงึ  มีกำรแสดงออกของพฤติกรรมในระดับปำนกลำง 
                            1  หมำยถงึ  มีกำรแสดงออกของพฤติกรรมในระดับน้อย 

   ระดับพฤติกรรม สังเกตการสอนคร้ังท่ี / เดือน 
 1 : มิ.ย.57 2 : ก.ค.57 3 : ส.ค.57 4 : ก.ย.57 

   รายการ 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1. เตรียมสถำนกำรณ์ให้พร้อมที่จะท ำกำรสอน              
2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน             
   2.1 เหมำะสมกับเวลำ             
   2.2 สัมพันธ์กับเนื้อหำ               
   2.3 เร้ำควำมสนใจ             
3. เทคนิค วิธีสอน             
  3.1 รอบรู้ แม่นย ำในเนื้อหำที่สอน             
  3.2 น ำเสนอเนื้อหำได้อย่ำงเหมำะสม              
  3.3 เสรมิแรงผูเ้รียนอยำ่งเหมำะสม             
  3.4 สรุปบทเรียนได้อย่ำงเหมำะสม             
4. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน             
  4.1 ตรงตำมเนื้อหำและหลักกำรสอน             
  4.2 ตรงตำมจุดประสงค์ที่ก ำหนดไว ้             
  4.3 แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้เหมำะสม             
  4.4 จัดล ำดับขั้นตอนกำรสอนไดอ้ย่ำงเหมำะสม             
5. มีทักษะกำรใช้วำจำกิริยำท่ำทำงสื่อควำมหมำย             
6. ให้โอกำสนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม  
   ทักษะกำรคิด และกำรแสดงออก 

            

7. ใช้เวลำได้อย่ำงเหมำะสมและสมัพันธ์กับกำร 
   เรียนรู้ของนักเรียน 

            

8. ใช้สื่อ/อุปกรณ์ได้ถูกต้อง คุ้มค่ำและเหมำะสม 
   กับสถำนกำรณ ์

            

9. มีกำรวัดและประเมินผลไดส้อดคล้องกับ 
   จุดประสงค์กำรเรยีนรู้ที่ก ำหนดไว้ 

            

10. ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลหลำกหลำย             
 

ว 2/1 



91 
 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ........................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
 
  
    ลงช่ือ...........................................................................ผู้สังเกตกำรสอน 
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แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน (ห้อง i-Classroom) 
ตำมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำตน้แบบกำรเรยีนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  (ปีงบประมำณ 2556) 
 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

  
ช่ือโรงเรียน …………………………………………………………………. 
สังกัด       สพป.                      สพม. 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้       คณิตศำสตร์             วิทยำศำสตร์           ภำษำอังกฤษ 
ระดับชัน้                ป.4                        ป.5                      ม.1                        ม.2              
เพศ       ชำย                      หญิง 
อำย ุ      ต่ ำกว่ำ 30 ปี            30 - 39 ปี               40 - 49 ปี              50 ปีขึน้ไป 
ผู้ประเมิน      ครูผู้สอนประเมินตนเอง                         

     ครูวิชำกำร           
     ศึกษำนิเทศก์  
              

ตอนที่ 2 ประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ค าชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่องระดับคุณภำพที่ตรงกับพฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผูส้อนมำกที่สดุ 
                            5  หมำยถงึ  มีควำมชัดเจน/ สอดคล้อง/ ครอบคลุม / เหมำะสมมำกที่สุด 
                            4  หมำยถงึ  มีควำมชัดเจน/ สอดคล้อง/ ครอบคลุม / เหมำะสมมำก 
                            3  หมำยถงึ  มีควำมชัดเจน/ สอดคล้อง/ ครอบคลุม / เหมำะสมปำนกลำง 
                            2  หมำยถงึ  มีควำมชัดเจน/ สอดคล้อง/ ครอบคลุม / เหมำะสมน้อย 
                            1  หมำยถงึ  มีควำมชัดเจน/ สอดคล้อง/ ครอบคลุม / เหมำะสมน้อยท่ีสุด 
 

รายการ ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 1 : การวางแผนเตรียมการจัดการเรียนรู้  
1. มีกำรส ำรวจควำมสนใจ ควำมต้องกำรและพื้นฐำนควำมรู ้
   เดิมของนักเรียน 

 5      4      3      2      1 

2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรยีนรู้  5      4      3      2      1 
3. จัดท ำแผนกำรจดักำรเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมได้เหมำะสม 
   กับสภำพแวดล้อมของห้องเรยีน โรงเรียนและชุมชน 

 5      4      3      2      1 

4. จัดเตรยีมอุปกรณ์ สื่อประกอบกำรสอนไวค้รบถ้วนพร้อมใช้งำน  5      4      3      2      1 
ด้านที่ 2 : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
5. จัดกิจกรรมหรือสถำนกำรณ์ส่งเสริมใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมใน 
   กำรเรียนรู ้

 5      4      3      2      1 

6. จัดกิจกรรมหรือสถำนกำรณ์ส่งเสริมใหผู้้เรียนสำมำรถสร้ำง 
   องค์ควำมรู้ด้วยตนเอง 

 5      4      3      2      1 

7. จัดกิจกรรมหรือสถำนกำรณ์ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้ฝึกฝน 
   กำรน ำควำมรูไ้ปประยุกต์ใช้ 
 

 5      4      3      2      1 

รายการ ระดับคุณภาพ 

8. เลือกใช้สื่อกำรสอนได้เหมำะสม สอดคล้องกับจุดประสงค์   5      4      3      2      1 
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   กิจกรรมกิจกรรมกำรเรยีนรู้ และควำมสนใจของนักเรียน 
9. มีทกัษะกำรใช้เทคโนโลยีเป็นสือ่/เครื่องมือประกอบกำรเรียน 
   กำรสอนได้อย่ำงเหมำะสม 

 5      4      3      2      1 

10. มีกำรแสดงท่ำทีสนับสนุน ยกย่อง ชมเชยนักเรียนที่เป็นต้นแบบ 
    ของกำรกระท ำควำมดี หรือแสดงควำมคิดเห็น 

 5      4      3      2      1 

ด้านที่ 3 : การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  
11. เปิดโอกำสให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งอิสระในกิจกรรม 
     กำรเรียนรู้ที่ปฏิบตั ิ

 5      4      3      2      1 

12. ให้ควำมสนใจต่อผู้เรียนอย่ำงทั่วถึงในขณะปฏิบัติกำรสอน  5      4      3      2      1 
13. ใช้ภำษำสื่อควำมหมำยในกำรพูดและกำรเขียนได้ถูกต้องชัดเจน  5      4      3      2      1 
14. ใช้ค ำถำมท้ำทำย กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนกำรคดิ  5      4      3      2      1 
15. ให้เวลำผู้เรียนคิดหำค ำตอบและปรับเปลีย่นค ำถำมให้ง่ำยขึ้น 
     เมื่อนักเรียนตอบไม่ได ้

 5      4      3      2      1 

16. ตั้งค ำถำมได้ครอบคลมุ และกระตุ้นให้นักเรียนตอบเป็น 
     รำยบุคคล 

 5      4      3      2      1 

ด้านที่ 4 :  การประเมินผลการเรียนรู้  
17. มีกำรประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์กำรเรียนรู้และ 
    กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

 5      4      3      2      1 

18. มีกำรประเมินพัฒนำกำรของนักเรียนจำกช้ินงำน/ผลงำน  
     โดยให้นักเรียนประเมินตนเอง 

 5      4      3      2      1 

19. มีกำรประเมินกระบวนกำรเรยีนรู้ควบคู่กับผลงำนของนักเรียน  5      4      3      2      1 
20. มีกำรประเมินผลงำน/ชิ้นงำน โดยให้เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง 
     หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่ำงสร้ำงสรรค ์

 5      4      3      2      1 
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แบบประเมินสมรรถนะของครู 
การสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่ 21  

ตำมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำตน้แบบกำรเรยีนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  (ปีงบประมำณ 2556) 

 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
  
โรงเรียน ……………………………………………………………………………………. 
สังกัด       สพป.                      สพม. 
ระดับชั้น                ป.4                        ป.5                      ม.1                        ม.2              
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้       คณิตศำสตร์             วิทยำศำสตร์           ภำษำอังกฤษ 
ผู้ประเมิน 
 

     ครูผู้สอนประเมินตนเอง                         
     ครูวิชำกำร           
     ศึกษำนิเทศก์  
              

ตอนที่ 2 การประเมินสมรรถนะของครู  

ค าอธิบาย 
กำรเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ครูต้องเป็นครูเพื่อศิษย์ โดยครูจะต้องสรำ้งกำรเรียนรู้ เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21           

ซึ่งสมรรถนะในกำรสร้ำงกำรเรยีนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยพลังสมอง 5 ด้ำน ดังนี ้
ด้ำนที่ 1  ด้ำนวิชำและวินัย (Discipline  mind) หมำยถึง กำรเป็นคนมีระเบยีบวินัยบังคับตัวเอง  ให้เรียนรู้เพื่อ

อยู่ในพรมแดนควำมรู้ และมีควำมรู้ตลอดจนทักษะในวิชำในระดับที่เช่ียวชำญ (master) และสำมำรถพัฒนำตนเองในกำร
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลำ 

ด้ำนที่ 2  ด้ำนสังเครำะห์ (Synthesizing mind) หมำยถึงควำมสำมำรถในกำรรวบรวมสำรสนเทศและควำมรู้
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง น ำมำกลั่นกรองคัดเลือกเอำมำเฉพำะส่วนท่ีส ำคัญ และจัดระบบน ำเสนอใหม่อยำ่งมคีวำมหมำย 

ด้ำนที่ 3  ด้ำนสร้ำงสรรค์ (Creative mind) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรคิดนอกกรอบ คิดในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ สิ่งใหม่ออกไปนอกกรอบหรือวิธีกำรเดิมๆ โดยมจีินตนำกำรแหวกแนวออกไป 

ด้ำนที่ 4  ด้ำนเคำรพให้เกียรติ (Respectful mind) หมำยถึง กำรเคำรพให้เกียรติผู้อื่นที่มคีวำมแตกต่ำง
หลำกหลำยทั้งด้ำนกำยภำพ นิสัยใจคอ วัฒนธรรมควำมเป็นอยู่ ควำมเช่ือ ศำสนำ ไม่มีอคติทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบตำ่งคน
ต่ำงเชื้อชำติ ต่ำงศำสนำ ต่ำงควำมเชื่อ 

ด้ำนที่ 5  ดำ้นจริยธรรม (Ethical mind) หมำยถึง ควำมคิด ควำมสำมำรถในกำรท ำควำมดี ควำมงำมรวมถึง
กำรประพฤติ ปฏิบัติ (พฤติกรรม) ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง สังคม ไม่เห็นแก่ตัวสร้ำงควำมสันตสิขุ 

ค าชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่องระดับคุณภำพที่ตรงกับสมรรถนะด้ำนกำรสร้ำงกำรเรียนรู ้  
             เพื่อศิษย์ในศตวรรษท่ี 21 ของครูผู้สอน ตำมสภำพควำมเป็นจริง 
                            5  หมำยถงึ  ตรงกับสมรรถนะของครู ด้ำนกำรสร้ำงกำรเรียนรูม้ำกที่สดุ 
                            4  หมำยถงึ  ตรงกับสมรรถนะของครู ด้ำนกำรสร้ำงกำรเรียนรูม้ำก 
                            3  หมำยถงึ  ตรงกับสมรรถนะของครู ด้ำนกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ปำนกลำง 
                            2  หมำยถงึ  ตรงกับสมรรถนะของครู ด้ำนกำรสร้ำงกำรเรียนรู้น้อย 

1 หมำยถึง  ตรงกับสมรรถนะของครู ด้ำนกำรสร้ำงกำรเรยีนรู้น้อยที่สดุ 

รายการ ระดับคุณภาพ 

1. ด้านวิชาและวินัย (Discipline & mind)  
1. ครูมีควำมเชี่ยวชำญ (ควำมรู้และทักษะ) ในกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้         5      4      3      2      1 
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ที่สอน 
2. ครูมีกำรแสวงหำควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ  5      4      3      2      1 
3. ครูใช้หลักกำรจัดกำรเรียนรโ้ดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคลของนักเรียน 

 5      4      3      2      1 

4. ครูจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนเข้ำใจควำมคิดรวบยอด และ
สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

 5      4      3      2      1 

2. ด้านการสังเคราะห์ (Synthesizing mind)  
5. ครูรวบรวมสำรสนเทศและควำมรู้ต่ำงๆ ท่ีเหมำะสมกับบทเรียน 
เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรยีนรู ้

 5      4      3      2      1 

6. ครูน ำเหตุกำรณส์ ำคญัในปัจจุบนัมำเชื่อมโยงในกำรจดักำรเรียนรู้  5      4      3      2      1 
7. ครูจัดระบบและน ำเสนอสำรสนเทศให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่ำง          
มีควำมหมำย 

 5      4      3      2      1 

8. ครูจัดกิจกรรรมกำรเรียนรูเ้พื่อพัฒนำกำรคิด โดยกำรฝึก            
ปฏิบัติจริง 

 5      4      3      2      1 

9. ครูจัดให้นักเรยีนมีกำรสะท้อนคิดหลังกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

 5      4      3      2      1 

10. ครูจดักำรเรียนรู้โดยให้นักเรียนน ำเสนอควำมคิดอย่ำง
หลำกหลำยด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสม 

 5      4      3      2      1 

3. ด้านสร้างสรรค์ (Creative mind)  
11. ครูจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนคดินอกกรอบ         
คิดสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ต่อยอดจำกควำมรู้เดิม 

 5      4      3      2      1 

12. ครูจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรคิดกำรแก้ปัญหำเชิงบวก  5      4      3      2      1 
13. ครูจดับรรยำกำศกำรเรยีนรู้ใหน้ักเรียนได้มีกำรน ำเสนอควำมคดิ
สร้ำงสรรคโ์ดยอสิระ 

 5      4      3      2      1 

14. ครูจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เชือ่มโยงควำมรูเ้ก่ำกับควำมรู้ใหม่
อย่ำงผสมผสำน 

 5      4      3      2      1 

4. ด้านเคารพให้เกียรติ (Respectful mind)  
15. ครูจดักิจกรรมกำรเรียนรู้โดยยึดหลักควำมเสมอภำคและ
ยุติธรรม 

 5      4      3      2      1 

16. ครูจดักิจกรรมกำรเรียนรู้โดยปลูกฝังให้นักเรยีน เคำรพให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

 5      4      3      2      1 

17. ครูจดักิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูค้วำมแตกต่ำง
ของพื้นฐำนทำงสังคม (ศำสนำ เช้ือชำติ ควำมเชื่อ ฐำนะ อำชีพ)  

 5      4      3      2      1 

 
5. ด้านจริยธรรม (Ethical mind)  
18. ครูจดักิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม             
ควำมดีงำมให้กับนักเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 5      4      3      2      1 

19. ครูจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ปลกูฝังให้นักเรียนมจีิตสำธำรณะ         
ต่อสังคม 

 5      4      3      2      1 

20. ครูจดักิจรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรยีนมีพฤติกรรม             
กำรเอื้อเฟื้อ แบ่งปันอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 5      4      3      2      1 
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แบบประเมินสมรรถนะของนักเรียน (ห้อง i-Classroom)  
ตำมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำตน้แบบกำรเรยีนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  (ปีงบประมำณ 2556) 
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

  
โรงเรียน ……………………………………………………………………………… 
สังกัด       สพป.                    สพม. 
ผู้ประเมิน       ครูผู้สอน                นักเรียน 
เพศ       ชำย                      หญิง 
ระดับชั้น                ป.4                        ป.5                      ม.1                        ม.2  

             

ตอนที่ 2 ประเมินทักษะ/ความสามารถของนักเรียน 

ค าชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่องระดับคุณภำพที่ตรงกับทักษะและควำมสำมำรถของนักเรยีนมำกที่สุด 
                            5  หมำยถงึ  ตรงกับทักษะ/ควำมสำมำรถของนักเรียนมำกท่ีสดุ 
                            4  หมำยถงึ  ตรงกับทักษะ/ควำมสำมำรถของนักเรียนมำก 
                            3  หมำยถงึ  ตรงกับทักษะ/ควำมสำมำรถของนักเรียนปำนกลำง 
                            2  หมำยถงึ  ตรงกับทักษะ/ควำมสำมำรถของนักเรียนน้อย 
                            1  หมำยถงึ  ตรงกับทักษะ/ควำมสำมำรถของนักเรียนน้อยที่สดุ 

รายการ ระดับคุณภาพ 

ทักษะที่ 1 : ความสามารถในการสื่อสาร  
1. นักเรียนแบ่งปันข้อมูลและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นด้วย 
แอปพลิเคชั่นต่ำงๆ เช่น Facebook LINE เป็นต้น 

 5      4      3      2      1 

2. นักเรียนใช้แอปพลิเคชั่น i-Movie ในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน                 
ที่นอกเหนือจำกกำรเรียนในห้อง i-Classroom 

 5      4      3      2      1 

3. นักเรียนใช้แท็บเล็ตแสวงหำควำมรู้ หรือเรื่องที่ตนเองสนใจจำก
อินเทอร์เน็ต 

 5      4      3      2      1 

4. นักเรียนน ำเสนอผลงำนด้วยแอปพลิเคชั่นต่ำงๆ ในช้ันเรียน  5      4      3      2      1 
5. นักเรียนใช้แอปพลิเคชั่น FaceTime ในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำง
เพื่อนนักเรียน ครู หรือคนอ่ืนๆ 

 5      4      3      2      1 

ทักษะที่ 2 : ความสามารถในการคิด  
6. นักเรียนซักถำม แนะน ำ หรือรว่มกันอภิปรำยในผลงำนของเพื่อน
ที่น ำเสนอในช้ันเรียน 

 5      4      3      2      1 

7. นักเรียนร่วมมือกันในกำรท ำงำนกลุ่ม  5      4      3      2      1 
8. นักเรียนร่วมมือกันในกลุ่มวำงแผนกำรท ำงำน  เพื่อจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ ของห้องเรียน หรือโรงเรียน 

 5      4      3      2      1 

9. นักเรียนบอกเหตผุลในกำรสร้ำงผลงำนของตนเอง  5      4      3      2      1 
10. นักเรียนอธิบำยขั้นตอนและแผนกำรท ำงำนของตนเอง  5      4      3      2      1 
11. นักเรียนสำมำรถค้นหำค ำตอบจำกค ำถำมหรือประเด็นท่ี               
สงสัยได้ด้วยตนเอง 

 5      4      3      2      1 

12. นักเรียนสำมำรถค้นพบค ำตอบจำกข้อผิดพลำดของกำรท ำงำน  5      4      3      2      1 

รายการ ระดับคุณภาพ 

ว 3/2  
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ทักษะที่ 3 : ความสามารถในการแก้ปัญหา  
13. นักเรียนสำมำรถบอกจุดเด่นและจุดด้อยของผลงำนตนเองได้  5      4      3      2      1 
14. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยให้ควำมเห็นเกี่ยวกับผลงำนท่ีท ำ  5      4      3      2      1 
15. นักเรียนยอมรับฟังควำมคิดเหน็ซึ่งกันและกันภำยในกลุ่มเพื่อ
ค้นหำข้อผิดพลำดจำกกำรท ำงำนและแนวทำงกำรปรับปรุงผลงำน
ให้ประสบผลส ำเร็จ 

 5      4      3      2      1 

16. นักเรียนน ำข้อสงสัยที่เกดิขึ้นจำกกำรเรยีนรู้ มำพดูคุยซักถำมกัน  5      4      3      2      1 
17. นักเรียนยอมรับในผลงำนของกลุ่มอื่นๆ ที่ดีกว่ำ และน ำมำ
ปรับปรุง พัฒนำผลงำนของกลุ่มตนเองให้ดียิ่งข้ึน     

 5      4      3      2      1 

ทักษะที่ 4 : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
18. นักเรียนมีวิธีกำรตำ่งๆ ในกำรส่งข้อมูลให้ครู หรือเพื่อน  5      4      3      2      1 
19. นักเรียนเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยปีฏิบัติงำนในงำนอ่ืนๆ ได ้  5      4      3      2      1 
20. นักเรียนใช้อินเทอร์เนต็ในกำรท ำงำนหรือเพื่อกำรสื่อสำร  5      4      3      2      1 
21. นักเรียนแบ่งปันอุปกรณ์ในห้อง i-Classroom ให้กับนักเรียน
ห้องอื่นๆ ได้มีโอกำสใช้งำน 

 5      4      3      2      1 

22. นักเรียนร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำรใช้งำนห้อง i-Classroom 
และอุปกรณ์ต่ำงๆ 

 5      4      3      2      1 

23. นักเรียนเต็มใจให้ค ำแนะน ำกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆ ในห้อง          
i-Classroom กับนักเรียนห้องอื่นๆ 

 5      4      3      2      1 

ทักษะที่ 5 :  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
24. นักเรียนใช้เครื่องมือในห้อง i-Classroom ได้อย่ำงคล่องแคล่ว   5      4      3      2      1 
25. นักเรียนสำมำรถแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้งำนเครื่องมือ
ต่ำงๆ ในห้อง i-Classroom ได ้

 5      4      3      2      1 

26. นักเรียนสร้ำงช้ินงำนด้วยกำรประยุกต์ใช้สิ่งตำ่งๆ ที่มีอยู่ใน                    
ห้อง i-Classroom 

 5      4      3      2      1 

27. นักเรียนใช้อินเทอร์เนต็ในชีวิตประจ ำวันเพ่ือกำรเรียนรู ้  5      4      3      2      1 
28. นักเรียนน ำเสนอผลงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยได้อยำ่งคล่องแคล่ว  5      4      3      2      1 
29. นักเรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยใีนกำรแก้ปัญหำที่เกดิขึ้นใน
ชีวิตประจ ำวันได ้

 5      4      3      2      1 

30. นักเรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยเีพื่ออ ำนวยสะดวกในกำรเรยีนรู้   5      4      3      2      1 
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ........................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ห้อง i-Classroom) 
ตำมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำตน้แบบกำรเรยีนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  (ปีงบประมำณ 2556) 
 

โรงเรียน ………………………………………………………………………….. 
สังกัด       สพป.                      สพม. 
ระดับชั้น                ป.4                        ป.5                      ม.1                        ม.2              
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
 
 

     คณิตศำสตร์      จ ำนวนนักเรยีนทั้งหมด_______________________คน        
     วิทยำศำสตร์     จ ำนวนนักเรยีนทั้งหมด_______________________คน             
     ภำษำอังกฤษ     จ ำนวนนักเรยีนทั้งหมด_______________________คน  
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
**นักเรียนระดับประถมศึกษำ ใหค้ิดจำกคะแนนเก็บในภำคเรียนท่ี 1/2557 และค ำนวณเป็นร้อยละ** 

ที ่
รำยชื่อนักเรียน 

คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ คิดเป็นร้อยละ 
ช่ือ นำมสกลุ 

1 
     

2 
     

3 
     

4           
5           

6           
7           
8           

9           
10           

11           
12           

13           
14           
15           

16           
17           

18           
19           
20           

21           
22           
23           
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ที ่
รำยชื่อนักเรียน 

คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ คิดเป็นร้อยละ 
ช่ือ นำมสกลุ 

24 
     

25 
     

26 
     

27 
     28           

29           
30           

31           
32           
33           
34           
35 

     36 
     37 
     38 
     39 
     40 
     41 
     42 
     43 
     44 
     45 
     46 
     47 
     48           

49 
     50 
     รวมเฉลี่ยร้อยละ 

  
ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ ท่ีนี้ ... 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและกรรมการสถานศกึษา 
ตำมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำตน้แบบกำรเรยีนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  (ปีงบประมำณ 2556) 
 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

 
ช่ือโรงเรียน 

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

ผู้ตอบแบบสอบถำม      ผู้ปกครองนักเรียน         กรรมกำรสถำนศึกษำ   
     ผู้ปกครองนักเรยีนที่เป็นกรรมกำรสถำนศึกษำ 

เพศ       ชำย                      หญิง 
อำย ุ      ต่ ำกว่ำ 30 ปี            30 - 39 ปี                 40 - 49 ปี              50 ปีขึ้นไป 
อำชีพ      รับรำชกำร              พนักงำนรัฐวิสำหกิจ      เกษตรกร                ค้ำขำย 

      รับจ้ำง                   อ่ืน ๆ.................................  
ระดับกำรศึกษำสูงสุด      ต่ ำกว่ำ ม.6               ม.6 หรือ ปวช.           ปวส. หรืออนุปริญญำ 

     ปริญญำตรี               ปริญญำโท                ปริญญำเอก              อื่นๆ................ 

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ  

ค าชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่องระดับควำมพึงพอใจของตนเองที่มีต่อโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ 
              กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
              พุทธศักรำช 2551 (ห้อง i-Classroom) 
                                           5  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 
                                           4  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 
                                           3  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง 
                                           2  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย 
                                           1  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการจัดการศึกษา  
1. ครูผู้สอนมีกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี  
   ที่หลำกหลำย   5      4      3      2      1 

2. ห้อง i-Classroom จัดสภำพแวดล้อม  สร้ำงบรรยำกำศ    
    ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรยีน  5      4      3      2      1 

3. ห้อง i-Classroom มีสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมำะสม 
   กับกำรเรียนรู้ของนักเรียน  5      4      3      2      1 

4. ท่ำนภูมิใจท่ีบุตรหลำนมโีอกำสได้เรียนในห้อง i-Classroom  5      4      3      2      1 
5. โรงเรียนแจ้งข่ำวสำร ประชำสมัพันธ์เรื่องรำวเกี่ยวกับ 
   ห้อง i-Classroom ให้ท่ำนทรำบ  5      4      3      2      1 

ด้านคุณภาพนักเรียน  
6. ผลกำรเรียนของนักเรยีนเป็นไปตำมที่ผู้ปกครองต้องกำร  5      4      3      2      1 
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของห้อง i-Classroom ส่งเสริมให้นักเรียน 
   กล้ำแสดงออกได้อย่ำงอิสระ 

 5      4      3      2      1 

8. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของห้อง i-Classroom ส่งเสริมให้นักเรียน 
   ได้ปฏิบัติจริง 

 5      4      3      2      1 

9. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของห้อง i-Classroom ส่งเสริมให้นักเรียน    5      4      3      2      1 

ว 4/1  
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   คิดอย่ำงเป็นระบบ 
10. ห้อง i-Classroom ช่วยให้นักเรียนเกดิกำรเรียนรู้ได้เร็วข้ึน  5      4      3      2      1 
11. นักเรียนมีผลงำน / ช้ินงำนจำกกำรเรียนโดยใช้ 
     ห้อง i-Classroom เป็นที่ประจักษ ์

 5      4      3      2      1 

12. นักเรียนมีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน  5      4      3      2      1 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  
13. นักเรียนใช้อุปกรณ์ในห้อง i-Classroom เป็นเครื่องมือ 
     เพื่อกำรเรียนรู้ร่วมกัน 

 5      4      3      2      1 

14. นักเรียนน ำควำมรูจ้ำกกำรเรียนในห้อง i-Classroom   
    ไปพัฒนำงำนหรือผลิตภณัฑ์สู่ชุมชน 

 5      4      3      2      1 

15. ท่ำนภำคภมูิใจผลงำนของนักเรียนท่ีเผยแพร่ในสถำนท่ีตำ่งๆ  
    เช่น อินเทอร์เน็ต  จัดนิทรรศกำร  งำนในชุมชน 

 5      4      3      2      1 

16. ท่ำนเห็นนักเรียนมีควำมกระตอืรือร้นท่ีจะมำโรงเรียน  5      4      3      2      1 
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ........................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
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แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน 
ตำมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำตน้แบบกำรเรยีนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  (ปีงบประมำณ 2556) 
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

 
ช่ือโรงเรียน 

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

สังกัด       สพป.                    สพม. 
ผู้ตอบแบบสอบถำม      ครูคณิตศำสตร์          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน       

     ครูวิทยำศำสตร์         รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยวิชำกำร 
     ครูภำษำอังกฤษ         ผู้ดูแลระบบ (Admin)      ครผูู้สอนที่เปน็ผู้ดูแลระบบ (Admin) 

เพศ       ชำย                      หญิง 
อำย ุ      ต่ ำกว่ำ 30 ปี            30 - 39 ปี               40 - 49 ปี              50 ปีขึ้นไป 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด      ต่ ำกว่ำปริญญำตรี      ปริญญำตรี               ปริญญำโท               ปริญญำเอก         

      อื่นๆ..................... 

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ  

ค าชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่องระดับควำมพึงพอใจของตนเองที่มีต่อโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ 
              กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
              พุทธศักรำช 2551 (ห้อง i-Classroom) 
                                           5  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 
                                           4  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 
                                           3  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง 
                                           2  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย 
                                           1  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการจัดการศึกษา  
1. ครูผู้สอนมีกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี  
   ที่หลำกหลำย   5      4      3      2      1 

2. ห้อง i-Classroom  จัดสภำพแวดล้อม  สร้ำงบรรยำกำศให ้
   เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน 

 5      4      3      2      1 

3. ห้อง i-Classroom มีสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมำะสม 
   กับกำรเรียนรู้ของนักเรียน  5      4      3      2      1 

4. ห้อง i-Classroom  ช่วยเปิดโอกำสทำงกำรเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  
   ของท่ำน  5      4      3      2      1 

5.  โรงเรียนมีกำรแจ้งข่ำวสำร /ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องรำว 
    ห้อง  i-Classroom    5      4      3      2      1 

ด้านคุณภาพนักเรียน  
6. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีนสูงขึ้น  5      4      3      2      1 
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของห้อง i-Classroom ส่งเสริมให้นักเรียน 
   กล้ำแสดงออกได้อย่ำงอิสระ 

 5      4      3      2      1 

8. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของห้อง i-Classroom ส่งเสริมให้นักเรียน 
   ได้ปฏิบัติจริง 

 5      4      3      2      1 

9. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของห้อง i-Classroom ส่งเสริมให้นักเรียน    5      4      3      2      1 
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   คิดอย่ำงเป็นระบบ 
10. ห้อง i-Classroom ช่วยให้นักเรียนเกดิกำรเรียนรู้ได้เร็วข้ึน  5      4      3      2      1 
11. นักเรียนมีผลงำน / ช้ินงำนจำกกำรเรียนโดยใช้ 
     ห้อง i-Classroom  ที่สอดคลอ้งกับสำระกำรเรยีนรู ้

 5      4      3      2      1 

12. นักเรียนมีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
     โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม 

 5      4      3      2      1 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  
13. นักเรียนใช้อุปกรณ์ในห้อง i-Classroom เป็นเครื่องมือเพื่อ 
     กำรเรียนรู้ร่วมกัน 

 5      4      3      2      1 

14. นักเรียนน ำควำมรูจ้ำกกำรเรียนในห้อง i-Classroom   
     ไปพัฒนำงำนหรือผลิตภัณฑ์สูชุ่มชน 

 5      4      3      2      1 

15. มคีวำมภำคภมูิใจในผลงำนของนักเรียนท่ีเผยแพร่ในสถำนท่ี 
     ต่ำงๆ เช่น อินเทอร์เน็ต  จัดนิทรรศกำร  งำนในชุมชน 

 5      4      3      2      1 

16. นักเรียนมีควำมกระตือรือร้นที่จะเข้ำเรยีนใน 
      ห้อง i-Classroom 

 5      4      3      2      1 
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....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
ตำมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำตน้แบบกำรเรยีนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  (ปีงบประมำณ 2556)  
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

 
ช่ือโรงเรียน 

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

สังกัด       สพป.                    สพม. 
ก ำลังศึกษำช้ัน                ป.4                        ป.5                      ม.1                        ม.2              
เพศ       ชำย                      หญิง 

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ  

ค าชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่องระดับควำมพึงพอใจของตนเองที่มีต่อโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ 
              กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
              พุทธศักรำช 2551 (ห้อง i-Classroom) 
                                           5  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 
                                           4  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 
                                           3  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง 
                                           2  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย 
                                           1  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการจัดการศึกษา  
1. ครูผู้สอนมีกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี  
   ที่หลำกหลำย   5      4      3      2      1 

2. ห้อง i-Classroom  จัดสภำพแวดล้อม  สร้ำงบรรยำกำศให ้
   เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน  5      4      3      2      1 

3. ห้อง i-Classroom มีสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมำะสม 
   กับกำรเรียนรู้ของนักเรียน  5      4      3      2      1 

4. นักเรียนภูมิใจที่มโีอกำสเรียนในห้อง i-Classroom  5      4      3      2      1 
5. นักเรียนทรำบข้อมลูข่ำวสำรที่เกี่ยวกับห้อง i-Classroom   
   จำกโรงเรียน  5      4      3      2      1 

6.  นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้ใน 
    ห้อง  i-Classroom    5      4      3      2      1 

ด้านคุณภาพนักเรียน  
7. ผลกำรเรียนของนักเรยีนเป็นไปตำมที่ผู้ปกครองต้องกำร  5      4      3      2      1 
8. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของห้อง i-Classroom ส่งเสริมให้นักเรียน 
   กล้ำแสดงออกได้อย่ำงอิสระ 

 5      4      3      2      1 

9. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของห้อง i-Classroom ส่งเสริมให้นักเรียน 
   ได้ปฏิบัติจริง 

 5      4      3      2      1 

10. ห้อง i-Classroom ช่วยตอบสนองกำรเรยีนรู้ให้แก่นักเรียน 
     ได้เร็วขึ้น 

 5      4      3      2      1 

11. นักเรียนสร้ำงผลงำน / ช้ินงำนจำกกำรเรียนรูโ้ดยใช้ 
     ห้อง i-Classroom  อย่ำงหลำกหลำย 
 

 5      4      3      2      1 
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12. นักเรียนมีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
     โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม  5      4      3      2      1 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  
13. นักเรียนใช้อุปกรณ์ในห้อง i-Classroom เป็นเครื่องมือ 
     เพื่อกำรเรียนรู้ร่วมกัน 

 5      4      3      2      1 

14. นักเรียนน ำควำมรูจ้ำกกำรเรียนในห้อง i-Classroom   
     ไปพัฒนำงำนหรือผลิตภัณฑ์สูชุ่มชน 

 5      4      3      2      1 

15. นักเรียนมีควำมภำคภมูิใจในผลงำนของตนเองที่เผยแพร ่
     ในสถำนท่ีต่ำงๆ เช่น อินเทอร์เน็ต จัดนิทรรศกำร งำนในชุมชน 

 5      4      3      2      1 

16. นักเรียนมีควำมกระตือรือร้นที่จะเข้ำเรยีนใน 
     ห้อง i-Classroom 

 5      4      3      2      1 
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แบบประเมินระดับการใช้งานแอปพลิเคชั่น 
ตำมโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำตน้แบบกำรเรยีนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  (ปีงบประมำณ 2556) 
 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

 
ช่ือโรงเรียน 

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

สังกัด       สพป.                    สพม. 
ผู้ตอบแบบสอบถำม      ครูคณิตศำสตร์          ครูวิทยำศำสตร์          ครูภำษำอังกฤษ          

     นักเรียน      
เพศ       ชำย                      หญิง 
ช้ัน      ป.4                       ป.5                      ม.1                       ม.2 
  

ตอนที่ 2 ประเมินการใช้งานแอปพลิเคชั่นห้อง i-Classroom  

ค าชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย   ในช่องกำรใช้งำนแอปพลิเคชั่นตำมรำยกำรว่ำ “ไม่ใช้” หรือ “ใช้” ดังนี ้
              หำกท ำเครื่องหมำย   ในช่อง “ไม่ใช้” ท่ำนไม่ต้องเลือกระดับกำรใช้งำน 
              หำกท ำเครื่องหมำย   ในช่อง “ใช้” ให้ท่ำนเลือกระดับกำรใช้งำนท่ีตรงกับควำมเปน็จริง  
                                           5  หมำยถึง  มีกำรใช้งำนในระดับมำกท่ีสดุ 
                                           4  หมำยถึง  มีกำรใช้งำนในในระดับมำก 
                                           3  หมำยถึง  มีกำรใช้งำนในระดับปำนกลำง 
                                           2  หมำยถึง  มีกำรใช้งำนในระดับน้อย 
                                           1  หมำยถึง  มีกำรใช้งำนในระดับน้อยท่ีสุด 

ที ่ Apps iCon รายชื่อแอปพลิเคชั่น 
การใช้งาน ระดับการใช้งานแอปพลิเคชัน 

ไม่ใช้ ใช้ 5 4 3 2 1 

1 

 

Math table free               

2 

 

MathTappers:Number Line               

3 

 

MathTappers:Clock Master               

4 
 

Multiply Time               

5 
  

Solar Walk               

6 
   

Star Walk 
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ที ่ Apps iCon รายชื่อแอปพลิเคชั่น 
การใช้งาน ระดับการใช้งานแอปพลิเคชัน 

ไม่ใช้ ใช้ 5 4 3 2 1 

7 
  

Find Sum               

8 
 

Pizza fractions               

9 

 

ABC Music               

10 

 

Learn english grammar               

11 

 

Letris 2               

12 
 

Wolfram Alpha               

13 
 

Wiki Links               

14 
 

Circuit Gogo Lite               

15 
 

Mathtapper : Multiples               

16 

 

Focus on plant               

17 
 

Touch Physics lite               

18 
 

English conversation for everyday 
usage 

              

19 

 

Conversations in daily life               

20 

 

Life cycle               

21 

 

Daily English               
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ที ่ Apps iCon รายชื่อแอปพลิเคชั่น 
การใช้งาน ระดับการใช้งานแอปพลิเคชัน 

ไม่ใช้ ใช้ 5 4 3 2 1 

22 

 

Speaking Pal 
       

23 

 

Explain Everthing               

24 

 

Pages               

25 

 

Keynote               

26 

 

Numbers               

27 

 

iMovie               

28 

 

iBook               

29 

 

Scribble Press               

30 

 

Geo Walk               

31 

 

vtube for youtube               

32 

 

Safari               

33 

 

basic 1000 Words Lite               

34 

 

Emotions from I can do apps               

35 

 

Word Wizards               

36 

 

English Conversation               



110 
 

 

 
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ........................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
  

ที ่ Apps iCon รายชื่อแอปพลิเคชั่น 
การใช้งาน ระดับการใช้งานแอปพลิเคชัน 

ไม่ใช้ ใช้ 5 4 3 2 1 

37 

 

Longdo Dict HD               

38 

 

iTune U               

39 

 

Podcast               

40 

 

Dropbox               





111 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อคณะท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 
 

 

รายช่ือคณะท างาน 
โครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปีงบประมาณ 2556) 
 

1.   นำยอเนก  รัตน์ปิยะภำภรณ์  ที่ปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน (สพฐ.) 
2.   นำยสนิท   แย้มเกษร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน (สพฐ.) 
3.   นำงสำวจุฑำมำศ   ชีวีโสภณ  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ สทร. สพฐ. 
4.   นำงสำวเปรมฤทัย  เลิศบ ำรุงชัย คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ สทร. สพฐ. 
5.   นำยประพันธ์    พุทธรักษำ  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ สทร. สพฐ. 
6.   นำยคมสัน     เชิดสูงเนิน  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ สทร. สพฐ. 
7.   นำยสงกรำนต์   วีระเจริญกิจ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.นครนำยก 
8.   นำงสุชญำ   บ ำรุงกิจ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.นครนำยก 
9.   นำยปกรณ์   วงศ์สวัสดิ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพม.8 รำชบุร ี
10. นำยสมดี   ศรีแก้ว ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ สพป.ล ำปำง เขต 1 
11. นำยวิศธิสิทธิ ์พิมพ์แสนศรี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป. มหำสำรคำม เขต 1 
12. นำงพัทธนันท์  ปั้นแก้ว ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.สงขลำ เขต 1 
13. นำยอธิพงศ์  คงยะฤทธิ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สพม.16 สงขลำ 
14. นำยอำรี บุญธรรมโม ครู ช ำนำญกำรพิเศษ สพม.16 สตูล 
15. นำยพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ สพม. 25 ขอนแก่น 
16. นำงสำวศิริวรรณ ยิวสิว นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพป.ตรัง เขต 1 
17. นำงลัดดำวรรณ ชุนหพิมล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพม.13 ตรัง 
18. นำยอภิวัฒน์  กันศรีเวียง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร สพม. 36 เชียงรำย 
19. นำยศำสตรำ ดอนโอฬำร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร สพป. กำฬสินธุ์ เขต 3 
20. พ.จ.ต.ฉลอง  อ่อนนวน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร สพป.เชียงรำย เขต 2 
21. ผศ.นิวัตร  จำรุวำระกูล คณะท ำงำนโครงกำรฯ และหัวหน้ำโครงกำรฯ 
22. นำยนพชัย  ทิพย์ไกรลำศ คณะท ำงำนโครงกำรฯ 
23. นำงสำวเพชรำภรณ์  เพ็ชรแก้ว คณะท ำงำนโครงกำรฯ 
24. นำยธนำวุฒิ นิลมณี คณะท ำงำนโครงกำรฯ 
25. นำยปำโมกข์  รัตนตรัยำภิบำล คณะท ำงำนโครงกำรฯ 
26. นำยพิธิวัต  ขวำนทอง ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรฯ 
27. นำยสุมำตร์  สำคร ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรฯ 
28. นำยกิตติศักดิ์  แต่ผู้เจริญ ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรฯ 
29. นำงนิภำพรรณ  ทุมวัน ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรฯ 
30. นำยปิยชำญ  ตำลอ ำไพ ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรฯ 
31. นำยอำรักษ์  ลิบน้อย ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรฯ 
32. นำยอธิปพงศ์   อุทิศ ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรฯ 
33. นำยศุภสิทธิ์  ตันตลำนุกุล ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรฯ 
34. นำงสำวศลิษำ  เปลี่ยนเฉย ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรฯ 
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