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ชื่อเรื่อง   รายงานการนิเทศ ติดตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1 
ชื่อผู้ท ำกำรนิเทศ  นายสุริยนต์  อินทร์อุดม 

    รายงานการนิเทศ ติดตามโครงการแท็บเล็ต พีซี เพ่ือการศึกษาไทย ปีที่ 1   ได้จัดท าขึ้นตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
เป็นผู้ด าเนินโครงการในภาคปฏิบัติ  วัตถุประสงค์ของการนิเทศในครั้งนี้  เพ่ือนิเทศติดตามผลการบริหาร
จัดการเพ่ือน านโยบายสู่การปฏิบัติจริงในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการเรียนการสอน นิเทศติดตามผล
การด าเนินงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ติดตามผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตาม
นโยบาย สังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูที่ใช้คอมพิวเตอร์พกพา  ติดตามผลการบริหารจัดการเพ่ือ 
น านโยบายสู่การปฏิบัติจริงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรวบรวมปัญหา/อุปสรรคการบริหาร
จัดการ ตามโครงการของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมปัญหา/อุปสรรคการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  ด าเนินการนิเทศตามกรอบแนวปฏิบัติของศูนย์พัฒนาการนิเทศ 
และเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ศนฐ.) โดยใช้ทุกโรงเรียนที่เปิดสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ในสังกัด เป็นหน่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลนิเทศในการครั้งนี้ 
ได้มาจากการสุ่มจากประชากร โดย เลือกรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
ผู้บริหารโรงเรียนเลือกทุกโรงเรียนๆ ละ1 คน เลือกครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้ารับการอบรม 
ทุกคน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สุ่มแบบสัดส่วน  ในอัตราส่วน 1 ต่อ 3 ผู้ปกครองนักเรียน 
ท าการสุ่มเช่นเดียวกับนักเรียน เลือกศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน1 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 2,949 คน นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้าน
ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  ด้านซอฟท์แวร์ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  และ
โปรแกรมเพ่ือการเรียนรู้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ด้านเทคเนิควิธีการ ได้แก่ การอบรมพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะการใช้ การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา บุคลากรทางการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 4 รุ่นๆ ละ  
1 วันส่วนคุณครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่นๆ ละ 3 วัน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการรวบรวมข้อมูลของโครงการ เป็นของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ศนฐ. ) มีจ านวน 6 ฉบับ ได้แก่  ฉบับที่  1  ของผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา ฉบับที่  2  
ของผู้บริหารโรงเรียน  ฉบับที่  3 ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ฉบับที่  4 ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ของผู้ปกครองนักเรียน และฉบับที่ 6 เป็นของศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม  ณ  โรงเรียน โดยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ เก็บรวบรวมโดยส่งเป็น
หนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้โรงเรียนส่งกลับคืน
ในระบบเช่นเดิม รวบรวมข้อมูลโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้นิเทศน าแบบรวบรวมข้อมูลที่ได้มา
แปลผลและวิเคราะห์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พอสรุปได้ดังนี้  
    1.ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา :  ด้านการท าความเข้าใจในนโยบาย ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว         
ด้านการสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนในเรื่องต่างๆ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ด้านการนิเทศ  ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน ได้ด าเนินการไปมากกว่าร้อยละ 70  ปัญหา พบว่านักเรียนย้าย
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
(สช.) และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังมีแนวปฏิบัติ ไม่ชัดเจน หรือ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง คือ ไม่มอบ
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้นักเรียนเมื่อมีการย้ายโรงเรียนต่างสังกัด 
   2. ผู้บริหารโรงเรียน : ด้านการบริหารจัดการ ผลการปฏิบัติงาน ด าเนินการมาแล้วมากกว่า 
ร้อยละ 50  ด้านการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ มีผลการด าเนินการมาแล้วมากกว่าร้อยละ 50  
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ  ด้านสภาพแวดล้อม มีผลการด าเนินการมาแล้วมากกว่าร้อยละ 50 แต่ยังไม่เสร็จ  
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานมีผลการด าเนินการมาแล้วมากกว่า ร้อยละ 50  
   3. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : ด้านการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ มีผลการ
ด าเนินการมาแล้วมากกว่าร้อยละ 50 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ด้านสภาพแวดล้อม มีผลการด าเนินการมาแล้ว
มากกว่า ร้อยละ 50 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีผลการด าเนินการมาแล้วมากกว่า  
ร้อยละ 50 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ  จุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา เป็นสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีภาพ มีเสียง เร้าความสนใจเด็กๆ ท าให้เด็กๆ กระตือรื้อร้น   ท าให้ครูจัดการเรียน
การสอนได้สะดวกและง่ายขึ้น  นักเรียนมีทักษะด้านต่างๆ จาก Tablet  สนใจการเรียนมากขึ้น นักเรียน
สืบค้นข้อมูลและเรียนรู้ ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เพลิด เพลิน ดึงดูดความสนใจ  
จุดควรพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ครูควรมีคนละ 1 เครื่อง โดยเชื่อมต่อ
กันได้ เพ่ือที่จะได้พัฒนาไปพร้อมกัน เมื่อครูผู้สอนไม่มีเครื่องมือในการควบคุมการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
บทเรียนและตามล าดับขั้นตอน ท าให้ยุ่งยากต่อการควบคุมการเรียนของนักเรียน   การดูแล การเก็บ
รักษา Tablet ให้ปลอดภัย ผลการปฏิบัติที่ได้ผลดี นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและการศึกษาค้นคว้า   
มีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ ต้องการใช้ Tablet  ครูต้องการTablet เป็นของคุณครู เพื่อเตรียม 
การสอนให้ใช้สอน Tablet ได้ผลดียิ่งขึ้น  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ควรจัดสรร Tablet ให้ครูได้ศึกษา
ก่อนเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการออกแบบการเรียนรู้ ให้สอดคล้องเนื้อหาสาระในคอมพิวเตอร์ 
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   4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 :  นักเรียนชอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพราะ ใช้ในการฟัง
และดูภาพและได้สัมผัสด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากข้ึน ชัดเจนเป็นรูปธรรม มี
ประโยชน์ เกิดความรู้มาก ได้เห็นภาพ และได้ยินเสียงบรรยายชัดเจน  ศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง  
มีพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน การฟัง สนุกเพลิดเพลิน  เนื้อหาสาระในคอมพิวเตอร์พกพาที่ครูใช้สอน
ส่วนใหญ่ตรงกับความสนใจของนักเรียน  ตรงกับความสนใจ  นักเรียนมีความสนใจมากข้ึน  ตรงตาม
เนื้อหาและถูกใจมาก    ครูได้ใช้คอมพิวเตอร์พกพาในการเรียนการสอนเป็นประจ า สม่ าเสมอ ใช้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มีใน Tablet  วิธีการที่ครูให้นักเรียนได้เรียนรู้จากคอมพิวเตอร์พกพา โดยสอนเนื้อหา
ก่อนให้เด็กเรียนรู้แท็บเล็ต  อธิบายในภาพรวมๆ ก่อน  นักเรียนไม่ได้น าคอมพิวเตอร์พกพาไปใช้ที่บ้าน
เป็นส่วนมาก  นักเรียนดูแลรักษาคอมพิวเตอร์พกพาของตนเอง โดยเมื่อใช้เสร็จเก็บใส่กล่องเรียบร้อย 
ทุกครั้ง อย่างระมัดระวัง  ผู้ปกครอง/คนในครอบครัว ส่วนมากไม่มีมีส่วนช่วยในการเรียนหรือได้ใช้
คอมพิวเตอร์พกพาด้วย เหตุที่ไม่ได้ช่วย เพราะ ไม่ได้น ากลับบ้าน  ครูเก็บที่โรงเรียน  
   5. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน เป็นสื่อเสริมให้ครูจัดกิจกรรมได้ง่ายและตามข้ันตอน  ช่วยแบ่งเบาภาระของครู 
ประหยัดเวลา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะไม่ต้องใช้หนังสือ   ท าให้ครูมีความสะดวก สบาย 
ในการสอนมากขึ้น  คอมพิวเตอร์พกพามีส่วนช่วยให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
มากขึ้น   นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีมากข้ึน ทันโลกมากขึ้น  นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต นักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน เนื้อหาสาระในคอมพิวเตอร์
พกพา น่าสนใจ ชัดเจน มีความเหมาะสม  ชัดเจนดี เนื้อหาแต่ละบทดีมาก  เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
และเข้าใจง่าย  แต่ไม่ควรใช้สอนแทนหนังสือทุกชั่วโมง   ผู้ปกครอง/คนในครอบครัว มีส่วนช่วยในการ
เรียนรู้ โดย  อธิบายประโยชน์ของ Tablet ให้เด็กทราบด้วย เพราะเด็กยังอ่านด้วยตัวเองยังไม่ได้  ไม่เห็น
ด้วยตามนโยบายรัฐบาล หากคอมพิวเตอร์พกพา ช ารุด เสียหาย มอบให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบ  
เพราะ ผู้ปกครองไม่มีเงิน มีรายได้น้อย  ไม่มีทุนทรัพย์ในส่วนนี้  
    6. ศึกษานิเทศก์ : มีโรงเรียนที่ด าเนินงานร้อยละ 30 – 50 ของโรงเรียนในสังกัด  การด าเนินงาน
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินงานมากกว่าร้อยละ 50 แต่ยังไม่เกินร้อยละ 70 ปัญหาหลังจากท่ีได้รับการ
จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ครูส่วนมากสามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ได้ 
แต่ยังมีบางส่วนยังขาดความมั่นใจในการใช้    ความต้องการเพิ่มเติมหลังจากได้รับการจัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา ได้แก่ ความรวดเร็วความสะดวก ในการติดต่อน า Tablet ไปซ่อม เนื่องจาก
ขั้นตอน เยอะแยะ ยุ่งยากมากและการม ีTablet  ส ารองเมื่อส่ง  Tablet ไปซ่อม 


