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หนวยที่ 4 

การวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน 

โดยใชคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) 

เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที 

 

สาระสำคัญ 

 แผนการจัดการเรียนรูถือไดวาเปนเครื่องมือสำคัญที่จะนำทางครูผูสอนไปสูเปาหมายของการจัด 

การเรียนรูที่กำหนดไว เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ซึ่งการนำแท็บเล็ตเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหประสบความสำเร็จและนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูโดยใชแท็บเล็ตเต็มประสิทธิภาพไดนั้น 

ครูผูสอนจะตองปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน 

โรงเรียน และครูผูสอน ดังนั้นเมื่อครูนำแท็บเล็ตเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูจึงควรปรับปรุงและ

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองและเหมาะสมกับแท็บเล็ตนั้นดวย 

 

จุดประสงคของการอบรม 

 1. สามารถวิเคราะหสื่อ/Apps เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

 2. เลือกวิธีการใชแท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

 3. วางแผนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่ประยุกตใชแท็บเล็ตได 

 

เนื้อหา 

 1. การเตรียมความพรอมเพื่อใชแท็บเล็ตในหองเรียน 

 2. การวิเคราะหสื่อ/Apps เพื่อนำมาใชในชั้นเรียน 

 3. การวางแผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชแท็บเล็ต 

 4. การเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ประยุกตใชแท็บเล็ต 

 

สื่อ/อุปกรณ 

 1. PPT นำเสนอ เรื่อง การเตรียมความพรอมเพื่อใชแท็บเล็ตในหองเรียน 

 2. สื่อจากแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา 

 3. ใบงานตามกิจกรรม (ในคูมือ) 

 4. ตัวอยาง Apps เชน Picsart  
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แนวทางการจัดกิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดผลประเมินผล 

 คณะวิทยากรทำหนาที่ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงาน และการมีสวนรวมในระหวาง

การอบรม 

 

  หัวขอการอบรม ระยะเวลาอบรม อุปกรณ/สื่อที่ใชในการอบรม 

1. การเตรียมความพรอมเพื่อใชแท็บเล็ต 
ในหองเรียน 

 
2. วิเคราะหสื่อ/Apps เพื่อนำมาใช 
 ในชั้นเรียน 
 2.1 กิจกรรมที่ 1 
 2.2 กิจกรรมที่ 2 
 2.3 กิจกรรมที่ 3 
 
3. การวางแผนการจัดการเรียนรูประกอบ

การใชแท็บเล็ต 
 3.1 กิจกรรมที่ 4 
 3.2 กิจกรรมที่ 5 
 
 
4. การเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ประยุกต

ใชแท็บเล็ต 
 4.1 กิจกรรมที่ 6 
  

30 นาที 
 
 
30 นาที  
(10 นาทีตอกิจกรรม)  
 
 
 
 
60 นาที 
(10 นาทีสำหรับนำเสนอ) 
(25 นาทีตอกิจกรรม)  
 
 
 
60 นาที 
(10 นาทีสำหรับนำเสนอ) 
(50 นาทีสำหรับกิจกรรม)  

PPT สำหรับวิทยากร 
 
 
- ตัวอยาง สื่อ/Apps 
- สื่อจาก สทร.  
- ใบงาน (ในคูมือ) 
- PPT สำหรับวิทยากร 
- แท็บเล็ต 
 
- ตัวอยางสื่อ/Apps จากแท็บเล็ต 
- หนวยการเรียนรู เรื่อง  
 สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา 
- PPT สำหรับวิทยากร 
- แท็บเล็ต 
 
- ตัวอยางแผนฯ ที่แนบทายบท 
- PPT สำหรับวิทยากร 
- แท็บเล็ต 
- ใบงาน (ในคูมือ) 
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1. การจัดสภาพแวดลอม/หองเรียนที่เหมาะสม 

 ✪ เตรียมปลั๊กไฟฟา และหูฟง 

 ✪ การบริหารจัดการชั้นเรียน เชน การนำ Apps ที่หามาใหมเพื่อลงในเครื่องนักเรียน ควรวางแผน 
ลวงหนาวาจะนำ Apps ไปลงในเครื่องนักเรียนไดอยางไรจึงจะสะดวกและรวดเร็ว 

 

2. การเขียนแผนการจัดการเรียนรูสำหรับการประยุกตแท็บเล็ตในชั้นเรียน 

 ✪ ควรมีแผนการจัดการเรียนรูที่ เฉพาะเจาะจง โดยปรับบางกิจกรรรมใหสอดคลองกับลักษณะ  
การใชแท็บเล็ตในชั้นเรียน 

 ✪ ควรเลือกใช Apps ที่เหมาะสมกับบทเรียน หรือเชื่อมโยงไปยัง Apps ของสำนักเทคโนโลยี  

เพื่อการเรียนการสอน 

 ✪ แผนการจัดการเรียนรูไมจำเปนตองใชแท็บเล็ตทุกชั่วโมง ทั้งชั่วโมง หรือทุกวิชา 

 ✪ ในแตละแผนการจัดการเรียนรู ไมจำเปนตองใชแท็บเล็ตเพียงอยางเดียว ควรใชสื่ออื่น ๆ  

ที่หลากหลาย เชน ใบงาน แบบฝก รูปภาพ เปนตน 

 ✪ การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรเนนกระบวนการคิด  

 

  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู นอกจากจะตองบรรลุตามสาระ/มาตรฐานการเรียนรู /ตัวชี้วัด 
ที่กำหนดไวแลว ยังตองคำนึงถึงการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผูเรียนทั้ง 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใช
เทคโนโลยี อีกทั้งควรพัฒนาระดับการคิดของผูเรียนดวย เนื่องจากกระบวนการคิดเปนการคิดในขั้นสูงที่ซับซอน ซึ่งหาก 
เราสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณแลว ก็จะไดความคิดที่กลั่นกรองมาเปนอยางดี  
ซึ่งสามารถนำไปใชในสถานการณตาง ๆ ได เชน การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ หรือการปฏิบัติการสรางและการผลิต 
สิ่งตาง ๆ (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549:7) สิ่งที่ตองคำนึงถึง คือ การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
ควรเนนกิจกรรมที่ฝกการสังเกต การบันทึก การนำเสนอ การฟง การถาม-ตอบ การตั้งสมมติฐาน การคนหาคำตอบ 
การวิจัย การเชื่อมโยง การบูรณาการ เปนตน เพื่อยกระดับการคิดของผูเรียนใหสูงขึ้น (สามารถศึกษาเรื่องทักษะ 

การคิดไดที่ http://educate.intel.com /th/ProjectDesign/ThinkingSkills/)  

  

 

„∫§«“¡√Ÿâ∑’Ë 4.1 
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One Tablet Per Child One Tablet Per Child One Tablet Per Child One Tablet Per Child One Tablet Per Child 

แบบวิเคราะหสื่อ/Apps เพื่อนำมาใชในชั้นเรียนประถมศึกษาปที่ 1 รวมกับแท็บเล็ต 

 

ชื่อ สื่อ/Apps ......................................................................................................................................... 

แหลงขอมูล ❑ สื่อ สพฐ. ❑ สื่อภายนอก 

ประเภท ❑ คลิปวิดีโอ ❑ เสียง ❑ เกม ❑ นิทาน 

  ❑ อื่น ๆ ระบุ ................................................................................................................... 

เนื้อหา  ......................................................................................................................................... 

สอดคลองกับเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง  ............................................................................ 

วิธีใช 

  ใชเมื่อไร วิธีใช 

 ❑ นำเขาสูบทเรียน  

 ❑ กิจกรรมระหวางเรียน  

 ❑ สรุปบทเรียน  

 ❑ ทบทวน  

 ❑ การบาน  

 

 ขั้นตอนที่เหมาะสมในการใชสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู คือ ครูตองวิเคราะหเนื้อหาที่สำคัญ /  

เขาใจยาก หรือครูตองการกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น แลวจึงไปหาหรือสรางสื่อที่ตรงกับ 

ความตองการของตนมาใช แตในประเด็นการใชแท็บเล็ตในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  

ทางสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนไดบรรจุสื่อตาง ๆ ไวในแท็บเล็ต ครูสามารถเลือกนำมาใชได  

โดยไมตองเสียเวลาไปสรางหรือจัดหา  

 การเริ่มตนที่ดีสำหรับครูมือใหมที่เพิ่งเริ่มใช IT หรือแท็บเล็ต จึงไมควรเจาะจงวาจะใชสื่ออะไรประกอบ

การเรียนรูแลวจึงไปหาสื่อเหลานั้น แตควรรูวาสื่อที่มีอยูในเครื่องมีอะไรบาง (ควรทำการวิเคราะหสื่อ/Apps  

ที่มีในเครื่อง) แลวคัดเลือก นำมาใชใหสอดคลองกับเนื้อหา และกิจกรรมในชั้นเรียนก็เพียงพอแลว 

 ไมวาครูผูสอนจะสรางสื่อ/Apps ขึ้นหรือไมก็ตาม ครูควรทำการเลือก วิเคราะหสื่อ/Apps กอนที่จะ 

นำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 

„∫§«“¡√Ÿâ∑’Ë 4.2 
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แบบวิเคราะหสื่อ/Apps เพื่อนำมาใชในชั้นเรียนประถมศึกษาปที่ 1 รวมกับแท็บเล็ต 

 

ชื่อ สื่อ/Apps ......................................................................................................................................... 

แหลงขอมูล ❑ สื่อ สพฐ. ❑ สื่อภายนอก 

ประเภท ❑ คลิปวิดีโอ ❑ เสียง ❑ เกม ❑ นิทาน 

  ❑ อื่น ๆ ระบุ ................................................................................................................... 

เนื้อหา  ......................................................................................................................................... 

สอดคลองกับเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง  ............................................................................ 

วิธีใช 

  ใชเมื่อไร วิธีใช 

 ❑ นำเขาสูบทเรียน  

 ❑ กิจกรรมระหวางเรียน  

 ❑ สรุปบทเรียน  

 ❑ ทบทวน  

 ❑ การบาน  

 

(ตัวอยาง) 

Kid math (ดูตัวอยางขางลาง) 

✓ 

✓ 

ฝกทักษะการบวก ลบ คูณ หาร 

การบวก ลบ 

✓ 

เมื่อจบบทเรียนใหนักเรียนเลนเกม เปนการฝกทักษะ การบวก การลบ 
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แบบวิเคราะหสื่อ/Apps เพื่อนำมาใชในชั้นเรียนประถมศึกษาปที่ 1 รวมกับแท็บเล็ต 

 

ชื่อ สื่อ/Apps ......................................................................................................................................... 

แหลงขอมูล ❑ สื่อ สพฐ. ❑ สื่อภายนอก 

ประเภท ❑ คลิปวิดีโอ ❑ เสียง ❑ เกม ❑ นิทาน 

  ❑ อื่น ๆ ระบุ ................................................................................................................... 

เนื้อหา  ......................................................................................................................................... 

สอดคลองกับเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง  ............................................................................ 

วิธีใช 

  ใชเมื่อไร วิธีใช 

 ❑ นำเขาสูบทเรียน  

 ❑ กิจกรรมระหวางเรียน  

 ❑ สรุปบทเรียน  

 ❑ ทบทวน  

 ❑ การบาน  

 

กิจกรรม ใหผูเขารับการอบรม วิเคราะหสื่อ/Apps ที่อยูในแท็บเล็ต 3 เรื่อง แลวบันทึกลงในแบบวิเคราะหสื่อ/

Apps ตามที่กำหนด 

 

กิจกรรมที่ 1 การใชแท็บเล็ต ขั้นนำเขาสูบทเรียน 

 ใหผูเขารับการอบรม วิเคราะหสื่อ/Apps ที่อยูในแท็บเล็ต เลือกเรื่องที่เห็นวาเหมาะแกการนำไปใชใน

ขั้นตอนนำเขาสูบทเรียน ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง แลวบันทึกรายละเอียดลงในแบบวิเคราะห/Apps 
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แบบวิเคราะห สื่อ/Apps เพื่อนำมาใชในชั้นเรียนประถมศึกษาปที่ 1 รวมกับแท็บเล็ต 

 

ชื่อ สื่อ/Apps ......................................................................................................................................... 

แหลงขอมูล ❑ สื่อ สพฐ. ❑ สื่อภายนอก 

ประเภท ❑ คลิปวิดีโอ ❑ เสียง ❑ เกม ❑ นิทาน 

  ❑ อื่น ๆ ระบุ ................................................................................................................... 

เนื้อหา  ......................................................................................................................................... 

สอดคลองกับเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง  ............................................................................ 

วิธีใช 

  ใชเมื่อไร วิธีใช 

 ❑ นำเขาสูบทเรียน  

 ❑ กิจกรรมระหวางเรียน  

 ❑ สรุปบทเรียน  

 ❑ ทบทวน  

 ❑ การบาน  

 

กิจกรรมที่ 2 การใชแท็บเล็ต ขั้นกิจกรรมระหวางเรียน 

 ใหผูเขารับการอบรม วิเคราะหสื่อ/Apps ที่อยูในแท็บเล็ต โดยเลือกเรื่องที่เห็นวาเหมาะสมกับการนำ 

ไปใชในขั้นตอน กิจกรรมระหวางเรียน ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง แลวบันทึกรายละเอียดลงในแบบวิเคราะห/Apps 
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แบบวิเคราะหสื่อ/Apps เพื่อนำมาใชในชั้นเรียนประถมศึกษาปที่ 1 รวมกับแท็บเล็ต 

 

ชื่อ สื่อ/Apps ......................................................................................................................................... 

แหลงขอมูล ❑ สื่อ สพฐ. ❑ สื่อภายนอก  

ประเภท ❑ คลิปวิดีโอ ❑ เสียง ❑ เกม ❑ นิทาน 

  ❑ อื่น ๆ ระบุ ................................................................................................................... 

เนื้อหา  ......................................................................................................................................... 

สอดคลองกับเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง  ............................................................................ 

วิธีใช 

  ใชเมื่อไร วิธีใช 

 ❑ นำเขาสูบทเรียน  

 ❑ กิจกรรมระหวางเรียน  

 ❑ สรุปบทเรียน  

 ❑ ทบทวน  

 ❑ การบาน  

 

กิจกรรมที่ 3 การใชแท็บเล็ต ขั้นสรุปบทเรียน 

 ใหผูเขารับการอบรม วิเคราะหสื่อ/Apps ที่อยูในแท็บเล็ต โดยเลือกเรื่องที่เห็นวาเหมาะสมกับการนำ 

ไปใชในขั้นตอน สรุปบทเรียน ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง แลวบันทึกรายละเอียดลงในแบบวิเคราะห/Apps 
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 สาระและมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป 

 กอนการนำแท็บเล็ตไปใชจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ครูควรนำแผนการจัดการเรียนรูในแตละหนวยที่มีอยู

มาวิเคราะห แลวนำกิจกรรมที่ตองใชแท็บเล็ต หรือนำ Apps ที่มีอยูและไดวิเคราะหไวลวงหนาแลวมาใสเพิ่มเติม

ลงไปในแผนการจัดการเรียนรูแตละเรื่อง เชน จากการวิเคราะหสาระ/มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดชั้นป  

ไดวางแผนการจัดการเรียนรูหนวยที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตรไว ดังนี้ 

 

ตารางมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดชั้นป  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

„∫§«“¡√Ÿâ∑’Ë 4.3 
°“√«“ß·ºπ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâª√–°Õ∫°“√„™â·∑Á∫‡≈Áµ 

 
1. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิต 
 กับสิ่งไมมีชีวิต 
2. สังเกตและอธิบายลักษณะและหนาที่ของ 
  โครงสรางภายนอกของพืชและสัตว 
3. สังเกตและอธิบายลักษณะ หนาที่และ 
  ความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย 
  ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ 
 
1. ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่นและนำมา  
  จัดจำแนกโดยใชลักษณะภายนอกเปนเกณฑ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตาง ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชในการ
ดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 
 
 
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจกระบวนการและความสำคัญ 
ของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ  
การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบตอมนุษย 
และสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรู 
ไปใชประโยชน  
 
สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชประโยชน  
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 สาระและมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป 

- 
 
 
 
 
 
 
1. สังเกตและระบุลักษณะที่ปรากฏหรือสมบัติ 
  ของวัสดุที่ใชทำของเลน ของใชใน 
  ชีวิตประจำวัน 
2. จำแนกวัสดุที่ใชทำของเลน ของใชใน 
  ชีวิตประจำวัน รวมทั้งระบุเกณฑที่ใชจำแนก 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

1. ทดลองและอธิบายการดึงหรือการผลักวัตถุ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติ 
ในระดับทองถิ่น ประเทศและโลก นำความรูไปใช 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน  
 
สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสารความสัมพันธ
ระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรู 
ไปใชประโยชน 
 
มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจหลักการและธรรมชาติของ 
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย 
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู 
และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรู 
ไปใชประโยชน  
 
สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที ่
มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของ แรงแมเหล็ก
ไฟฟา แรงโนมถวง และ แรงนิวเคลียร มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรู 
ไปใชประโยชนอยางถูกตองและมีคุณธรรม  
 
มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ 
ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรู 
ไปใชประโยชน  
 
สาระที่ 5 : พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงาน
กับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิต
และสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชประโยชน 
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 สาระและมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป 

ที่มา : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
1. สำรวจ ทดลอง และอธิบายองคประกอบและ 
  สมบัติทางกายภาพของดินในทองถิ่น  
 
 
 
 
 
 
1. ระบุวาในทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจันทรและ 
  ดวงดาว 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
1. ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่ 
  กำหนดใหหรือตามความสนใจ 
2. วางแผนการสังเกต สำรวจตรวจสอบ ศึกษาคนควา 
 โดยใชความคิดของตนเองและของครู 
3. ใชวัสดุ อุปกรณในการสำรวจตรวจสอบและ 
  บันทึกผลดวยวิธีงาย ๆ  
4. จัดกลุมขอมูลที่ไดจากการสำรวจตรวจสอบ 
  และนำเสนอผล 
5. แสดงความคิดเห็นในการสำรวจตรวจสอบ 
6. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจ 
 ตรวจสอบ โดยเขียนภาพหรือขอความสั้น ๆ 
7. นำเสนอผลงานดวยวาจาใหผูอื่นเขาใจ 

สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
บนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของ
กระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและสัณฐานของโลก  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชประโยชน  
 
สาระที่ 7 : ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ 
กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ
และผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู 
และนำความรูไปใชประโยชน  
 
มาตรฐาน ว 7.2 เขาใจความสำคัญของเทคโนโลยี
อวกาศที่นำมาใชในการสำรวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร  
มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชประโยชน 
อยางมีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 
สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
จิตวิทยาศาสตรในการ สืบเสาะหาความรู การแกปญหา 
รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญ 
มีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได
ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ  
เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และ 
สิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน  
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ว 1.1 ป.1/1,ป.1/2, ว 1.2 ป.1/1, ว 6.1 ป.1/1 และ ว 8.1 ป.1/1, ป.1/2,  

        ป.1/6, ป.1/7 

สาระสำคัญ       การศึกษาลักษณะสำคัญและความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต  
        สิ่งมีชีวิตรอบตัวเราและสิ่งไมมีชีวิตรอบตัวเรา โดยใชวิธีการและทักษะ 
        กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่เรียนกับชีวิตประจำวัน 

โครงสรางการจัดเวลาเรียน 

 แผนการจัดการเรียนรูที่  เรื่อง เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

 1 สิ่งตาง ๆ รอบตัวเรา  1 

 2 สิ่งแวดลอมรอบตัวเราที่มีชีวิตและไมมีชีวิต 1 

 3 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต  1 

 4 สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา  1 

 5 ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต  1 

 6 สิ่งมีชีวิตในทองถิ่นรอบตัวเรา 1 

 7 สิ่งไมมีชีวิตรอบตัวเรา  1 

 8 ลักษณะสำคัญของสิ่งไมมีชีวิต 1 

 9 สิ่งไมมีชีวิตชนิดตาง ๆ รอบตัวเรา 1 

 10 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต 1 

   รวม 10 

สื่อจากแท็บเล็ต   • สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเรา 

  • สิ่งแวดลอมที่เปนสัตว 

  • ทบทวนเรื่องสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา 

  • รวมเกมหรรษา เรื่อง สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา 

กระบวนการเรียนรูหลัก - กระบวนการสืบสวนสอบสวน 

 - กระบวนการกลุม 

 - วิธีสอนแบบ CIPPA Model 

(ตัวอยาง) 

ตารางวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมงกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 



คูมืออบรมปฏิบัติการ บูรณาการใชคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน 
153

กระบวนการเรียนรูบูรณาการ ตัวอยางเชน 

        1. บูรณาการสูชีวิตจริง โดยใชสื่อและเหตุการณที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 
มาจัดทำโปสเตอรสิ่งมีชีวิต 

        2. บูรณาการแหลงการเรียนรู โดยสำรวจพืชในชุมชน รวบรวมขอมูล 
มาจัดทำเปนผลงานประโยชนจากสวนตาง ๆ ของพืช 

        3. กรณีใชแท็บเล็ตที่มีกลองบันทึกภาพ จะใหนักเรียนบันทึกภาพสิ่งแวดลอม 
ที่อยูรอบตัวเรา ที่พบเห็นที่บาน แลวนำมาเลาในชั้นเรียน  

        4. ครูนำภาพสิ่งมีชีวิต และสิ่งไมมีชีวิต จำนวน 2-3 ภาพ เชน ตนไม ดอกไม 
สัตว อาคารเรียน หนังสือเรียน เปนตน ใสไปในแท็บเล็ตของนักเรียน 
เพื่อใหนักเรียนกลับไปเปดที่บาน เพื่อใหคุณพอคุณแมพานักเรียนวิเคราะห
วาสิ่งเหลานั้น เปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 

 ในการวางแผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชแท็บเล็ต ครูควรกำหนดเปาหมายการจัดการเรียนรู 

ของแตละหนวย และกำหนดหลักฐานการเรียนรูไวลวงหนากอนที่จะออกแบบการจัดการเรียนรู และเขียนแผน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู อาจเขียนอยูในรูปของผังความคิดแบบงาย ๆ เชน  
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กำหนดเปาหมายและหลักฐานการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรู ประจำหนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

 

ดานความรู 
1. ลักษณะสำคัญและความ 
 แตกตางระหวางสิ่งมีชีวิต 
 กับสิ่งไมมีชีวิต  
2. สิ่งมีชีวิตรอบตัวเราและ 

 สิ่งไมมีชีวิตรอบตัวเรา 

ดานทักษะกระบวนการ 
1. การสำรวจ 
2. การสังเกต 
3. การเปรียบเทียบ 
4. การจำแนก 
5. การทดลอง 
6. กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
7. การใชแท็บเล็ตและ Apps  
 ในการเรียนรู 

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค 
1. มีเมตตาตอสิ่งมีชีวิต 
2. มีความกระตือรือรน 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. รวมแสดงความคิดเห็น 
5. ทำงานรวมกับผูอื่น 
 อยางมีความสุข 
 

ภาระงานระหวางเรียน 
- ฝกกระบวนการเรียนรู 
 แบบสำรวจ สังเกต ทดลอง   
 จากกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู  
 จากใบงาน 5 ชิ้น  
 และจากสื่อในแท็บเล็ต  
 หนวยการเรียนรู เรื่อง  
 สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา  
 (4 เรื่อง)  
  

ผลงานการประเมินตนเอง 
1. โปสเตอรสิ่งมีชีวิต 
2. ภาพถายสิ่งมีชีวิต  
 กับสิ่งไมมีชีวิต 
3. ใบงาน 

ผลงานการเรียนรูรวบยอด 
- ชิ้นงานจาก Apps : Picsart  

เปาหมายการเรียนรู 

สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา 

หลักฐานการเรียนรู 
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กิจกรรมที่ 4 

 ใหผูเขารับการอบรมเลือกหนวยการเรียนรู 1 หนวย จากรายวิชาในกลุมสาระใดก็ได เขียนผังความคิด 

กำหนดเปาหมายและหลักฐานการเรียนรูประจำหนวย และเลือก Apps ที่อยูในแท็บเล็ต ที่สอดคลองกับกิจกรรม

ในสวนที่เปนหลักฐานการเรียนรู 
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One Tablet Per Child One Tablet Per Child One Tablet Per Child One Tablet Per Child One Tablet Per Child 

 การเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่มีใชอยูทั่วไปอาจมีโครงสรางแตกตางกัน ขึ้นอยูกับกระบวนการเรียนรู

ที่ครูนำมาใชสอน แตโครงสรางหลักทั่วไปที่มักจะกำหนดเปนประเด็นที่สำคัญในแผนการจัดการเรียนรู ไดแก  

 1. มาตรฐานการเรียนรู ถาเปนแบบบูรณาการหลายสาระก็ตองระบุมาตรฐานการเรียนรูใหครบทุกสาระ 

 2. ตัวชี้วัด พิจารณาจากตัวชี้วัดของมาตรฐานการเรียนรูที่นำมาใช 

 3. จุดประสงคการเรียนรู/ผลการเรียนรู (วิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูที่คาดหวัง) 

 4. สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 

 5. สาระการเรียนรู ประกอบดวย ความรู ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด สมรรถนะสำคัญของ 

ผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 6. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐานรองรอยแสดงความรู) 

 7. กิจกรรมการเรียนรู  

 8. สื่อ แหลงการเรียนรู และวัสดุอุปกรณ 

 9. การวัดผลและประเมินผล 

 กิจกรรมการใชแท็บเล็ต สามารถแทรกไปในแผนการจัดการเรียนรู โดยวิเคราะหตัวแผนการจัดการเรียนรู

ทั้งหมด และปรับแกหรือเพิ่มเติมในบางประเด็น เชน ในสวนของชิ้นงานหรือภาระงาน กิจกรรมการเรียนรู สื่อ 

แหลงการเรียนรู และวัสดุอุปกรณ รวมไปถึงเรื่องการวัดและประเมินผล แตสวนใหญจะใหความสำคัญในเรื่อง 

“กิจกรรมการเรียนรู” มากเปนพิเศษเพราะเปนสวนที่เกี่ยวของกับนักเรียนโดยตรง  

 ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูมักมีการจัดองคประกอบที่หลากหลายและแตกตางกัน การจัด

กิจกรรมที่นิยมใชจะเปน กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 ขั้น มีลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ขั้นนำเขาสูบทเรียน ใชการเกริ่นนำ และทำแบบทดสอบกอนเรียน 

  2. ขั้นกิจกรรม เปนการใหความรู คนหาความรู อภิปรายและรายงานผล  

  3. ขั้นสรุป สงรายงาน สรุปประเด็นตางๆ และสรุปความสำคัญของหนวย  

  4. ขั้นนำไปใช ทำการทดสอบหลังเรียน หรือนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

 ผูเขียนแผนการจัดการเรียนรูอาจนำไปแยกเปน กิจกรรมการเรียนรูแบบ 5 ขั้น ซึ่งไมแตกตางกันนัก

ดังนี้ 

  1. ขั้นการวัดผลกอนเรียน 

  2. ขั้นนำเขาสูบทเรียน 

  3. ขั้นสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

  4. ขั้นสรุป 

  5. ขั้นการวัดผลหลังเรียน  

„∫§«“¡√Ÿâ∑’Ë 4.4 
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 นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอีกหลายรูปแบบ เชน การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลัก 

ของ CIPPA Model ที่ไดรับการยอมรับวาสามารถพัฒนาผูเรียนไดครบทุกดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย อารมณ  

สติปญญาและสังคม ยึดหลักการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ชวยใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวม 

ในกระบวนการเรียนรูใหมากที่สุด ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตาง ๆ รวมกับการผลิตผลงานซึ่งมีความคิด

สรางสรรคที่หลากหลายและสามารถนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน ใหนักเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง

ตามแนวคิด Constructivism (ทิศนา แขมณี, 2542)  

 CIPPA Model มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ขั้นทบทวนความรูเดิม เปนการดึงความรูของผูเรียนในเรื่องที่เรียนเพื่อชวยใหผูเรียนมีความพรอม 

ในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของตน 

 2. ขั้นแสวงหาความรูใหม เปนการแสวงหาขอมูล ความรูใหมที่ผูเรียนยังไมมีจากแหลงความรูตาง ๆ 

ซึ่งครูอาจเตรียมมาหรือใหคำแนะนำ เพื่อใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได  

 3. ขั้นการศึกษาทำความเขาใจความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม เปนขั้นที่ผูเรียน

เผชิญปญหา และทำความเขาใจกับขอมูล ผูเรียนตองสรางความหมายของขอมูล และประสบการณใหม ๆ ดวย

ตนเอง เชน ใชกระบวนการคิด และกระบวนการกลุมในการอภิปรายและสรุปผลความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลนั้น  

ซึ่งอาจจำเปนตองอาศัยการเชื่อมโยงความรูเดิม มีการตรวจสอบความเขาใจตอตนเองหรือกลุม โดยครูใชสื่อชวย

เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู  

 4. ขั้นการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม เปนขั้นที่ผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือตรวจสอบ

ความรูความเขาใจของตน รวมทั้งขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางขึ้น ผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจ

ของตนเองแกผูอื่นและไดรับประโยชนจากความรู ความเขาใจของผูอื่นไปพรอม ๆ กัน  

 5. ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู เปนขั้นของการสรุปความรูที่ได ทั้งความรูเดิมและความรูใหม 

และจัดสิ่งที่เรียนรูใหเปนระบบระเบียบ เพื่อชวยใหจดจำสิ่งที่เรียนรูไดงาย  

 6. ขั้นการแสดงผลงาน เปนขั้นที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาสแสดงผลงานการสรางความรูของตนเองใหผูอื่น

รับรู เปนการชวยตอกย้ำ หรือตรวจสอบ เพื่อชวยใหจดจำสิ่งที่เรียนรูไดงาย  

 7. ขั้นประยุกตใชความรู เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนำความรู ความเขาใจของตนเองไปใช

ในสถานการณตาง ๆ ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความชำนาญ ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาและความจำ

ในเรื่องนั้น ๆ  

 ใหลองจินตนาการวาหากเราตองการทำโครงงานที่บูรณาการเทคโนโลยีเขาเปนสวนหนึ่งในการเรียน 

การสอน เราจะนำเทคโนโลยี เชน แท็บเล็ต เขาเปนสวนหนึ่งในการเรียนการสอนไดอยางไร ศึกษาแนวคิดเรื่อง

การออกแบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพไดที่ http://educate.intel.com/th/projectdesign 



One Tablet Per Child 

158

แบบบันทึกขอมูลกิจกรรมที่ 5 

 กระบวนการเรียนรู กิจกรรมการใชแท็บเล็ตในการเรียนรู  
   (ไมตองระบุชื่อ Apps) 

1. ขั้นนำเขาสูบทเรียน  
  
  
 
 
  
2. ขั้นสอน  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
3. ขั้นสรุป  
 

กิจกรรมที่ 5 

 ใหผูเขารับการอบรมศึกษาจากตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

หนวยการเรียนรูที่ 1 สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา (ในหนาถัดไป) แลวนำมาปรับ/แกไขขั้นตอนตาง ๆ ดวยกิจกรรม 

การใชแท็บเล็ตในการเรียนรู เทาที่คิดวาจะสามารถปฏิบัติไดในชั้นเรียน เชน ใหนักเรียนดู Clip Video หรือ 

ใหดูภาพนิ่งบนจอแท็บเล็ต เปนตน  

 

บันทึกเฉพาะสิ่งที่ปรับแกลงในแบบบันทึก 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู สำหรับทำกิจกรรมที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

หนวยการเรียนรูที่ 1 สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต เวลา 1 ชั่วโมง 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตาง ๆ  

ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใช 

ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

 ตัวชี้วัด  ป.1/2 สังเกตและอธิบายลักษณะและหนาที่ของโครงสรางภายนอกของพืชและสัตว 

 ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา  

รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบไดภายใตขอมูล

และเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของ

สัมพันธกัน 

 ตัวชี้วัด  ป.1/1 ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดใหหรือตามความสนใจ 

      ป.1/2 วางแผนการสงัเกต สำรวจตรวจสอบ ศกึษาคนควาโดยใชความคดิของตนเองและของคร ู

สาระสำคัญ 

 ลักษณะของสิ่งมีชีวิต สามารถเคลื่อนที่ กินอาหาร ขับถาย หายใจ เจริญเติบโต สืบพันธุ  

และตอบสนองตอสิ่งเราได  

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. ระบุชื่อและลักษณะสำคัญของสัตวได 

 2. แสวงหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

 3. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 4. มีจิตวิทยาศาสตร 

สาระการเรียนรู 

 ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 1. ขั้นการนำเขาสูบทเรียน 

  - นักเรียนดูภาพสัตว (นก แมว สุนัข) ที่นำติดไวบนกระดานดำ 

  - ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุนความสนใจนักเรียน ดังนี้ 

  จากภาพ สิ่งมีชีวิตมีลักษณะสำคัญอะไรบาง (ตัวอยางคำตอบ เคลื่อนที่ได เคลื่อนไหวได กินอาหาร

และน้ำได ขับถายได หายใจได ตอบสนองตอสิ่งเราได เจริญเติบโตได สืบพันธุและมีลูกได) 
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 2. ขั้นสอน 

  1. นักเรียนศึกษาลักษณะของสิ่งมีชีวิต ในหนังสือเรียนหนา 2-4 แลวชวยกันสรุปเนื้อหา โดยครู

ชวยอธิบายใหนักเรียนไดเขาใจวาเนื้อหาเรื่องสิ่งมีชีวิตนี้เปนสิ่งที่นักเรียนคุนเคย เปนเรื่องของตัวเองและเปนสิ่งที่

อยูรอบตัวนักเรียน นักเรียนไดรูจักสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ มาแลวมากมาย 

  2. ครูนำภาพสิ่งมีชีวิตติดบนกระดานดำ แลวรวมกันอภิปรายวาสิ่งเหลานี้เรียกวาอะไร มีลักษณะ

อยางไร 

  3. นักเรียนแบงกลุมและชวยกันบอกชื่อสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนรูจัก อภิปรายลักษณะของสิ่งมีชีวิต 

แตละชนิดรวมกันภายในกลุม 

  4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตและกิจกรรมที่ 2 การเจริญเติบโต  

(รายละเอียดในหนังสือเรียนหนา 7-8) ตามขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร และใชทักษะการสังเกต การลง

ความเห็น ใหแตละกลุมมีอิสระที่จะเลือกศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของสัตวชนิดใดก็ได ที่นักเรียนสนใจ 

 3. ขั้นสรุป 

  นักเรียนรวมกันสรุปลักษณะสำคัญที่บงบอกการเปนสิ่งมีชีวิต สามารถเชื่อมประสบการณเดิม 

กับความรูใหม 
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กิจกรรมที่ 6  

 ใหผูเขาอบรมศึกษาตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูทายหนวยที่ 4 แลวเขียนแผนการจัดการเรียนรู  

โดยมีการนำ Apps ที่ไดติดตั้งไวในแท็บเล็ต มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

 

 



One Tablet Per Child 

162

(ตัวอยาง) แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

หนวยการเรียนรูที่ 1 พยัญชนะภาษาอังกฤษ    

เรื่อง พยัญชนะภาษาอังกฤษ  เวลาเรียน 2 ชั่วโมง  

 

มาตรฐานการเรียนรู  

 ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

  ตัวชี้วัด  ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง อานออกเสียงและสะกดคำงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน 

 ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับสังคมโลก 

  ตัวชี้วัด  ป.1/1 ใชภาษาตางประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร 

 2. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1. มีวินัย 

 2. ใฝเรียนรู 

 3. มุงมั่นในการทำงาน 

สาระสำคัญ 

 พยัญชนะภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 26 ตัว นักเรียนจำเปนตองอานออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ 

ไดอยางถูกตอง เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษตอไป 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. ระบุตัวอักษรและเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษจำนวน 26 ตัวได 

 2. อานออกเสียงและสะกดคำงาย ๆ ที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักการอาน 

 3. ระบุความหมายของคำศัพทงาย ๆ ที่สะกดดวยพยัญชนะภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัวได 

สาระการเรียนรู 

 1. ตัวอักษรพยัญชนะภาษาอังกฤษจำนวน 26 ตัว 

 2. คำศัพทงาย ๆ ที่สะกดดวยพยัญชนะภาษาอังกฤษ 

 3. การอานออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ และคำศัพทงาย ๆ ที่สะกดดวยพยัญชนะภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมการเรียนรู 

 ขั้นเตรียม 

 1. นักเรียนดูแผนภาพเพลง ABC Song ที่ประกอบดวยพยัญชนะภาษาอังกฤษ ตัวอักษรพิมพใหญ  

ตัวอักษรพิมพเล็ก และคำศัพทงาย ๆ ที่ ใชพยัญชนะภาษาอังกฤษ ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับตัวอักษร 

ภาษาอังกฤษดวยคำถามดังนี้ 

  Q: What is this letter? 

  A: This is the letter Aa. (Bb, Cc …..) 

  Q: What is this picture? 

  A:  It’s an apple. (ant, bat, cat …..) 
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 2. ครูชี้ใหนักเรียนเห็นความสำคัญของพยัญชนะภาษาอังกฤษที่ประกอบกันขึ้นเปนคำศัพทงาย ๆ  

ของสิ่งของที่อยูรอบตัวเรา ฝกใหนักเรียนออกเสียงพยัญชนะ และคำศัพท 

 3. ครูอธิบายวาภาษาอังกฤษมีความสำคัญตอชีวิตประจำวัน การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ 

เปนสิ่งจำเปนสำหรับการเรียนรูภาษาอังกฤษ  

 4. ครูชี้ใหนักเรียนเห็นความแตกตางระหวางตัวอักษรพิมพใหญ (Capital Letter) และตัวอักษร 

พิมพเล็ก (Small Letter) 

 5. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูวา ในคาบเรียนนี้ นักเรียนจะไดฝกอานออกเสียงพยัญชนะ 

ภาษาอังกฤษ 26 ตัว และคำศัพทงาย ๆ ที่ใชพยัญชนะภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัว 

 ขั้นสอน 

 กิจกรรมที่ 1 ชั่วโมงที่ 1 

 1. ครูเปดเพลง ABC Song จากแท็บเล็ต ใหนักเรียนฟง 1 ครั้ง  

 2. ครูอธิบายใหนักเรียนฟงวา ในบทเรียนนี้ นักเรียนจะไดฝกรองเพลง ABC Song จากแท็บเล็ต 

นักเรียนทุกคนจะตองฝกรองเพลง จำพยัญชนะทั้ง 26 ตัวพรอมทั้งคำศัพทที่ใชพยัญชนะแตละตัวใหได  

 3. ครูใหนักเรียนเตรียมความพรอมของแท็บเล็ต เปดบทเรียนเรื่อง ABC Song ครูอธิบายวิธีการเรียน

บทเรียน และเนนย้ำใหนักเรียนตั้งใจศึกษาบทเรียนดวยตนเองจากตนจนจบ มีวินัยในตนเอง และมุงมั่นศึกษา 

บทเรียนในระยะเวลาที่กำหนด และระหวางการทำกิจกรรม ครูจะประเมินนักเรียนโดยใชแบบประเมินพฤติกรรม

นักเรียน 

 4. เมื่อนักเรียนพรอมแลว ใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนศึกษาเรื่องพยัญชนะภาษาอังกฤษ จากเพลง  

ABC Song ตั้งแตหนาที่ 1-5 

 5. ครูใหคำแนะนำนักเรียนที่มีปญหาเปนรายบุคคล  

 6. เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนจบแลว ครูใหนักเรียนทุกคนเปดเพลง ABC Song และรองเพลง 

ตามบทเรียนพรอมกัน 2-3 ครั้ง จนนักเรียนทุกคนสามารถรองเพลงได ออกเสียงพยัญชนะ และคำศัพทไดถูกตอง

ทุกคน 

 7. นักเรียนเลนเกม Touch me โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุม A และ กลุม B เมื่อครูอาน

ออกเสียงพยัญชนะ นักเรียนแตละกลุมตองวิ่งออกไปแตะพยัญชนะที่ไดยินเสียง กลุมใดที่แตะพยัญชนะไดกอน  

และถูกตอง จะไดคะแนน กลุมที่ไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ 

 8. นักเรียนทำใบงานที่ 1 เรียงพยัญชนะภาษาอังกฤษใหถูกตอง 

 กิจกรรมที่ 2 ชั่วโมงที่ 2 

 1. ครูติดแผนภาพเพลง ABC Song และเปดเพลง ABC Song จากแท็บเล็ต ใหนักเรียนรองเพลง

พรอมกันเพื่อทบทวนการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ และคำศัพทที่ใชพยัญชนะภาษาอังกฤษแตละตัว 

 2. ครูแจงใหนักเรียนทราบวาในคาบเรียนนี้ นักเรียนจะไดเรียนรูคำศัพทที่ใชพยัญชนะภาษาอังกฤษ

แตละตัว นักเรียนตองจำตัวอักษร ฝกอานออกเสียงตัวอักษร คำศัพท และบอกความหมายของคำศัพทแตละคำ 

ใหได  

 3. ครูชี้แจงใหนักเรียนเห็นความแตกตางของตัวอักษรพิมพใหญ และตัวอักษรพิมพเล็ก ในบทเรียนนี้ 

นักเรียนจะไดเห็นการสะกดคำศัพทโดยใชตัวอักษรพิมพใหญ  

 4. ครูใหนักเรียนเตรียมแท็บเล็ต เปดบทเรียนเรื่อง ABC Song ทบทวนเพลงตั้งแตหนาที่ 1-5 และ 

เริ่มตนเรียนบทเรียนใหมตั้งแตหนา 6 เปนตนไป นักเรียนสามารถฟงเสียงซ้ำ หรือยอนกลับไปกลับมาได 

ตามความตองการ 
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 5. ครูเนนย้ำใหนักเรียนมีวินัยในตนเอง ตั้งใจศึกษาบทเรียนตั้งแตตนจนจบดวยตนเอง และระหวาง 

การเรียนบทเรียน ครูจะประเมินพฤติกรรมของนักเรียนโดยใชแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 

 6. ครูใหคำแนะนำนักเรียนเปนรายบุคคล 

 7. เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนจบแลว ใหนักเรียนเก็บแท็บเล็ต จากนั้นเลนเกมจับคูคำศัพทกับรูปภาพ 

ดังนี้  

  1) แบงนักเรียนเปน 2 กลุม คือ กลุม A และ กลุม B แตละกลุมจะไดรับซองบัตรคำศัพท  

และรูปภาพ จำนวน 26 คู โดยเปนคำศัพทจากบทเรียน ABC Song  

  2) สมาชิกของแตละกลุม จะตองชวยกันจับคูคำศัพทกับรูปภาพ ใหถูกตองภายในเวลาที่กำหนด  

  3) กลุมใดที่เสร็จกอน และถูกตองมากกวา เปนผูชนะ 

 8. สุมนักเรียนแตละกลุม ถามและตอบคำถามจากรูปภาพดังนี้ 

  นักเรียนคนที่ 1 จากกลุม A ชูรูปภาพแลวถาม What is this picture? 

  นักเรียนคนที่ 1 จากกลุม B ตอบคำถาม This is a bat. 

  และสลับนักเรียนจากกลุม B เปนผูถาม และนักเรียนจากกลุม A เปนผูตอบ 

  ทำแบบนี้สลับกัน 4- 5 คู 

 9. นักเรียนทำใบงานที่ 2 จับคูคำศัพทกับรูปภาพ  

 ขั้นสรุป 

 1. ครูและนักเรียนรวมกันรองเพลง ABC Song ฝกออกอานออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ และ 

คำศัพทภาษาอังกฤษ จนนักเรียนทุกคนสามารถอานออกเสียงและระบุความหมายของคำศัพทแตละคำศัพท 

ไดถูกตอง 

 2. นักเรียนทุกคนทำใบงานที่ 3 ทำเครื่องหมายกากบาทลงบนตัวอักษรที่ไดยิน  

สื่อการเรียนรู 

 1. บทเรียน ABC Song จากแท็บเล็ต : แผนภูมิเพลง ABC Song จากแท็บเล็ต 

 2. บัตรคำศัพทที่ใชพยัญชนะ A-Z และรูปภาพ 

 3. ใบงานที่ 1  

 4. ใบงานที่ 2  

 5. ใบงานที่ 3  

การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและระหวางการเรียนจากแท็บเล็ต 

 2. ตรวจใบงานที่ 1-3 

แหลงเรียนรูเพิ่มเติม 

 1. http://www.gotoknow.org/blogs/posts/452237 

 2. http://web.bsru.ac.th/~supapen/TTT/T%2008.pdf 

ขอเสนอแนะ 

 1. ครูผูสอนอาจปรับกิจกรรมตามความเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน และบริบทของหองเรียน  

 2. แผนการจัดการจัดการเรียนรูนี้ อิงเนื้อหาจากบทเรียน เรื่อง ABC Song จากแท็บเล็ต 

 3. ครูผูสอนควรจัดเตรียมสื่อการเรียนรูใหครบถวน และศึกษาบทเรียนจากแท็บเล็ตกอนการสอนลวงหนา 
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(ตัวอยาง) แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

หนวยการเรียนรูที่ 1 สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา    

เรื่อง สิ่งมีชีวิตที่เปนสัตว เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  

 

มาตรฐานการเรียนรู  

 ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตาง ๆ ของ 

สิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใช ในการดำรง

ชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

   ตัวชี้วัด  ป.1/2 สังเกตและอธิบายลักษณะและหนาที่ของโครงสรางภายนอกของพืชและสัตว 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1. ใฝเรียนรู 

 2. มุงมั่นในการทำงาน 

สาระสำคัญ 

 โครงสรางภายนอกของพืช ไดแก ราก ลำตน ใบ ดอกและผล แตละสวนทำหนาที่ตางกัน และ

โครงสรางภายนอกของสัตว ไดแก ตา หู จมูก ปาก เทาและขา แตละสวนทำหนาที่แตกตางกัน 

จุดประสงคการเรียนรู 

 สังเกตและระบุสิ่งมีชีวิตที่เปนสัตวได 

สาระการเรียนรู 

 หนาที่ โครงสรางภายนอกของพืชและสัตว 

กิจกรรมการเรียนรู 

 ขั้นนำเขาสูบทเรียน 

 1. ครูใหนักเรียนทุกคนรวมกันแสดงความคิดเห็นวาสิ่งมีชีวิตที่เปนสัตวรอบตัวนักเรียนมีอะไรบาง  

ใหทุกคนตอบคนละ 1 ชนิด 

 2. ครูใหนักเรียนทุกคนรวมกันแสดงความคิดเห็นวาสิ่งมีชีวิตที่เปนพืชรอบตัวนักเรียนมีอะไรบาง  

ใหทุกคนตอบคนละ 1 ชนิด 

 3. ครูใหนักเรียนบอกขอแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิตที่เปนสัตวและพืช 
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 ขั้นกิจกรรม 

 1. ครูใหนักเรียนเปดแท็บเล็ตและเตรียมแท็บเล็ตของตนเองใหพรอมที่จะเรียน 

 2. ครูใหนักเรียนเปดสื่อ เรื่อง สิ่งมีชีวิตที่เปนสัตวในแท็บเล็ต และฟงขอแนะนำเบื้องตนเกี่ยวกับ 

สิ่งมีชีวิต ในหัวขอ “ชวงนี้ชี้แนะ” และทำกิจกรรมเลือกสิ่งมีชีวิตที่เปนพืชในไวในกระถางและเลือกสิ่งมีชีวิต 

ที่เปนสัตวใสไวในกรง 

 3. นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นโดยบอกขอแตกตางระหวางสัตวกับพืชอีกครั้ง 

 4. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอแตกตางระหวางสัตวกับพืชใหนักเรียนทุกคนฟงอีกครั้ง 

 5. ครูใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาความรูเกี่ยวกับสัตวในแท็บเล็ต เปนเวลา 15 นาที โดยครูเปนผูให 

คำแนะนำ แกไขปญหาการใชงานแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนที่มีปญหาการใชงาน 

 6. เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับสัตวเรียบรอยแลว ครูอธิบายเนื้อหานั้นเพื่อทบทวนความรู 

ใหนักเรียนทุกคนฟงอีกครั้ง 

 7. นักเรียนทำแบบทดสอบในกิจกรรมชื่อ “ฉายเดี่ยว” ในแท็บเล็ต จำนวน 5 ขอ 

 8. นักเรียนที่สงสัยใหยกมือและสอบถามครู ครูอธิบายและตอบคำถามนั้นใหนักเรียนทุกคนเขาใจ 

 9. นักเรียนศึกษาความรูเพิ่มเติมจากเฉลย 

ขั้นสรุป 

 1. นักเรียนรวมกันสรุปขอแตกตางระหวางพืชกับสัตวอีกครั้ง และครูเปนผูอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่

นักเรียนยังสรุปไมครบถวน 

 2. นักเรียนบอกลักษณะของสัตวที่นักเรียนไดศึกษาเรียนรูจากแท็บเล็ตในครั้งนี้ 

สื่อการเรียนรู 

 1. สื่อการเรียนรูเรื่อง “สิ่งมีชีวิตที่เปนสัตว” ในแท็บเล็ต 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 

 2. การทำแบบทดสอบในแท็บเล็ต 
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(ตัวอยาง) แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

หนวยการเรียนรูที่ 1 หนวยเตรียมความพรอม    

เรื่อง ทักษะภาษาดานการฟง การดู และการพูด (การอาน) พยัญชนะไทย เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

  

มาตรฐานการเรียนรู  

 ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึก 

ในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

   ตัวชี้วัด  ป.1/1 ฟงคำแนะนำ คำสั่งงาย ๆ และปฏิบัติตาม 

        ป.1/5 มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด 

 ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

   ตัวชี้วัด  ป.1/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและเลขไทย 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร 

 2. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1. ใฝเรียนรู 

 2. มุงมั่นในการทำงาน 

สาระสำคัญ 

 พยัญชนะไทยมี 44 ตัว จำนวนหนึ่งมีเสียงอานเหมือนกัน จำนวนหนึ่งมีเสียงอานคลายกัน ตองอาศัย

การสังเกตอยางถี่ถวนจึงจะจดจำไดดี และการสื่อสารที่มีคุณภาพ จำเปนตองมีความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาท

ที่ดี จึงจะสามารถฟง ดู และพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. เขาใจมารยาทในการฟง การดู การพูด และปฏิบัติตามได 

 2. อานและจดจำตัวพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว ไดอยางถูกตอง 

 3. สังเกตและจำแนกพยัญชนะไทยที่มีเสียงอานเหมือนกันและพยัญชนะที่มีเสียงอานคลายกัน 

สาระการเรียนรู 

 1. มารยาทในการฟง การดู และการพูด 

 2. พยัญชนะไทย 

 3. การสังเกตและจำแนกพยัญชนะไทย 
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กิจกรรมการเรียนรู 

 1. ครูอธิบายการเขาสูบทเรียนในแท็บเล็ต ใหนักเรียนฟงและทำตาม ควรดูแลนักเรียนอยางใกลชิด 

ชวยเหลือนักเรียนที่อาจมีปญหาในการเขาถึงบทเรียน 

 2. ใหนักเรียนเปดบทเรียนจากแท็บเล็ต หนวยเตรียมความพรอม เรื่อง ทักษะภาษาดานการฟง การดู 

และการพูด (การอาน) พยัญชนะไทย แลวเรียนรูตามขั้นตอนดังนี้ 

  -  ทบทวนพยัญชนะไทย 44 ตัว 

  -  ใหนักเรียนฟงเนื้อหาบทเรียนเรื่อง มารยาทในการฟง การชม (การดู) และมารยาทในการพูด 

(ครูทบทวนมารยาทแตละประเภท) 

  -  ทบทวนการอานพยัญชนะไทย 44 ตัว ตามบทเรียน 

  -  เลนเกมวิ่งแขง (ทดสอบความเขาใจมารยาทในการฟง การดู และการพูด พยัญชนะไทย)  

    คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 3. ใหนักเรียนฟงเนื้อหาบทเรียน สังเกตแลวพูดตาม พยัญชนะที่มีเสียงอานเหมือนกัน และพยัญชนะ 

ที่อานออกเสียงคลายกัน (ครูทบทวนใหอีกครั้ง) 

 4. ใหนักเรียนทำกิจกรรม “ขอไหนกันแน” และเฉลย  

 5. ใหนักเรียนฝกซ้ำหลายๆ ครั้งจนกวาจะเขาใจ 

 6. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัด (การรูจักพยัญชนะ และการจำแนกพยัญชนะ) 

สื่อการเรียนรู 

 1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของสำนักเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน สพฐ. หนวยการเรียนรูเตรียมความพรอม เรื่อง ทักษะภาษาดานการฟง การดู และการพูด 

(การอาน) พยัญชนะไทย 

 2. แบบฝกหัด 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมการฟง การดูและการอาน ของนักเรียน 

 2. ตรวจแบบฝกหัด (การรูจักพยัญชนะ และการจำแนกพยัญชนะ) 
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(ตัวอยาง) แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9 

เรื่อง ความหมายของการลบและการใชเครื่องหมายลบ: การหาจำนวนที่เหลือ เวลา 1 ชั่วโมง  

 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

     มาตรฐานการเรียนรู  

 มาตรฐาน ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ 

           ระหวางการดำเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดำเนินการในการแกปญหา 

   ตัวชี้วัด  ค 1.2 ป.1/1 ลบจำนวนนับไมเกินหนึ่งรอยและศูนย พรอมทั้งตระหนักถึง 

           ความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

     มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย 

           ทางคณิตศาสตรและการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร  

           และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

   ตัวชี้วัด  ค 6.1 ป.1/1 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา 

           ป.1/5  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตร กับศาสตรอื่น ๆ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน 

สาระสำคัญ 

 การลบ เปนการนำจำนวนหนึ่งออกจากอีกจำนวนหนึ่ง แลวหาจำนวนที่เหลือ อาจหาไดจากการนับ

จำนวนที่เหลือ หรือจากการนับตอจากจำนวนที่นำไปหักออกจนถึงจำนวนทั้งหมดที่มี 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. อธิบายเกี่ยวกับความหมายของการลบและการหาคำตอบ (K) 

 2. หาคำตอบของการลบจำนวน (P) 

 3. มีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม (A) 

สาระการเรียนรู 

 การลบเปนการหาจำนวนที่เหลือโดยหาไดจากการนับจำนวนที่เหลือ หรือนับจากจำนวนที่หักออก  
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กิจกรรมการเรียนรู 

 1. ใหนักเรียนวางดินสอบนโตะคนละ 3 แทง แลวหยิบออกไป 2 แทง จากนั้นใหนักเรียนตอบคำถามวา

ดินสอที่เหลืออยูบนโตะมีจำนวนมากขึ้นหรือนอยลงกวาเดิม (นอยลง คือ เหลือ 1 แทง) 

 2. ใหนักเรียนดูภาพวาดแสดงการหยิบดินสอออกไปจากกิจกรรมขอ 1 และใหผูแทนนักเรียน 1 คน 

เขียนขอความประกอบภาพบนกระดาน 

 

 

 

 

   3 เอาออก 2 เหลือ 1 

 

  ครูใชคำถาม ดังนี้ 

  • โจทยตองการหาสิ่งใด (สวนที่เหลือ)  

  • นักเรียนใชวิธีการใดในการหาคำตอบ (การลบ) 

  • มีวิธีหาคำตอบอยางไรบาง (นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางหลากหลาย จากนั้นรวม

กันสรุปวา ทำไดโดย วิธีที่ 1 นับจำนวนดินสอที่เหลือ วิธีที่ 2 นับตอจาก 1 ไปถึง 3 ซึ่งไดคำตอบเทากัน)   

 3. ใหนักเรียนอภิปรายวาคำใดบางที่แสดงถึงการแยกออก แลวทำใหจำนวนทั้งหมดลดลงกวาเดิม เชน 

หักออก เนาไป เสียไป ตายไป หายไป เปนตน  

  4. ใหนักเรียนรวมกันฝกทักษะการลบ โดยการหาผลลัพธจากโจทยการลบประกอบภาพ เพื่อสราง

ความเขาใจ โดยมีตัวอยางโจทยปญหา ดังนี้ 

  • พี่มีสม 4 ผล กินไป 3 ผล เหลือสม   ผล (1) 

  • มานีมีน้ำ 5 ขวด ดื่มไป 3 ขวด มานีเหลือน้ำ   ขวด (2) 

  • ครูมีปากกา 7 ดาม หายไป 4 ดาม ครูเหลือปากกา   ดาม (3) 

  • แกวมีสม 3 ผล กินไป 1 ผล แกวเหลือสมกี่ผล (แกวเหลือสม 2 ผล) 

  • กลามีเงิน 8 บาท ซื้อขนม 5 บาท กลาเหลือเงินกี่บาท (กลาเหลือเงิน 3 บาท) 

   ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 

 6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของการลบวา คือการหาจำนวนที่เหลือซึ่งมี

จำนวนนอยกวาจำนวนที่มีอยูเดิม 

 7. ใหนักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู ดังนี้  

  • การลบ เปนการนำจำนวนหนึ่งออกจากอีกจำนวนหนึ่ง แลวหาจำนวนที่เหลือ อาจหาไดจาก 

การนับจำนวนที่เหลือ หรือจากการนับตอจากจำนวนที่นำไปหักออกจนถึงจำนวนทั้งหมดที่มี 

 8. ใหนักเรียนทบทวนความรู (การบาน) โดยใหนักเรียนศึกษาจาก แท็บเล็ต เรื่อง การลบ แลวทำ 

แบบฝก เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9 
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สื่อการเรียนรู 

 1. ดินสอ 

 2. ภาพวาดแสดงการลบ 

 3. แถบโจทยการลบประกอบภาพ 

 4. บทเรียนอิ เล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของ 

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. หนวยการเรียนรู เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9 

 5. แบบฝกเรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 1. วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.1  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรม 

  1.2  ตรวจแบบฝกเรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9 

 2. เครื่องมือ 

  2.1  แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 

  2.2  แบบฝกเรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9 

 3. เกณฑการประเมิน 

  การประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 

     ผานตั้งแต 2 รายการ ถือวา ผาน 

     ผาน    1 รายการ ถือวา ไมผาน 

  ตรวจแบบฝกเรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9 

      ถูก ตั้งแต 3 ขอถือวา ผาน ต่ำกวา 3 ถือวา ไมผาน 
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แบบฝก เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9 

 

ชื่อ...........................................นามสกุล...........................................ชั้น ป. .............. เลขที.่............. 

 

 
เรื่อง การลบ 

 

 จงเลือกภาพใหตรงกับคำตอบที่กำหนดให 

 ขอ 1.  5 เอาออก 2 เหลือ 3 

 

             

 

 

 

             

 

 

 ขอ 2.  6 เอาออก 2 เหลือ 4 

 

             

 

 

 

             

 

 

 ขอ 3.  4 เอาออก 3 เหลือ 1 
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 ขอ 4.  7 เอาออก 5 เหลือ 2 

 

             

 

 

 

             

 

  

 

 ขอ 5.  8 เอาออก 4 เหลือ 4 
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(ตัวอยาง) แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

หนวยการเรียนรูที่ 6 ฉลาดออมฉลาดใช 

แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สินคาและบริการในชีวิตประจำวัน  เวลา 2 ชั่วโมง  

 

มาตรฐาน ส. 3.1  เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยู

จำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชิวิตอยางมี

ดุลยภาพ 

   ตัวชี้วัด  ระบุสินคาและบริการที่ใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

สาระสำคัญ  

 การแลกเปลี่ยนสินคาและการใหบริการ กอใหเกิดวิถีการดำเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนได 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. บอกความสำคัญของการแลกเปลี่ยนได 

 2. บอกความหมายของตลาดได 

 3. บอกหนาที่ของตลาดได 

สาระการเรียนรู 

 1. ความสำคัญของการแลกเปลี่ยน 

 2. ความหมายของตลาด 

 3. หนาที่ของตลาด 

กิจกรรมการเรียนรู 

 1. ใหนักเรียนเปดบทเรียนอิเล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. หนวยการเรียนรู เรื่อง ฉลาดออม 

ฉลาดใช เรื่องสินคาและบริการในชีวิตประจำวัน  

 2. สรุปเนื้อหาที่สำคัญจากบทเรียน จากนั้นใหนักเรียนยกตัวอยางสิ่งที่ เปนสินคาและบริการ 

จากประสบการณของนักเรียนเอง 

 3. จำลองสถานการณในตลาด ใหนักเรียนเลนบทบาทสมมุติเรื่องการซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยกำหนด

ใหทุกคน ตองมีสินคา บริการที่แตกตางกัน เพื่อสนองความตองการที่มีอยู (อาจใชรูปภาพโฆษณาได) 

 4.  รวมกันสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการเลนบทบาทสมมุติในขอ 3 เพื่อสรุปวา การแลกเปลี่ยน

มี 2 แบบไดแก 

  1. การแลกเปลี่ยนโดยตรง 

  2. การแลกเปลี่ยนโดยใชเงินเปนสื่อกลาง 

 5. อภิปรายเกี่ยวกับสถานที่ใชในการแลกเปลี่ยน ในขอ 3 โดยใหนักเรียนเลาประสบการณจากการที่

เคยไปตลาดสด หรือซุปเปอรมารเก็ตตามหางสรรพสินคาวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร  

 6. รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของการแลกเปลี่ยน ขอดีขอเสียของการ 

แลกเปลี่ยนโดยวิธีการใชเงินและหนาที่ของตลาด 
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 7. เปดแท็บเล็ต แลวทำกิจกรรมเลาสูกันฟงในบทเรียนฯ หนา 14/24 

 8. ทำกิจกรรมฉายเดี่ยว ในบทเรียนฯ หนา 15/24 ถึงหนา 18/24  

 9. ศึกษาเพิ่มเติมจากเฉลย ในบทเรียนฯ หนา 20/24 ถึงหนา 24/24  

 10. จากนั้นใหนักเรียนยกตัวอยางของตนเองและวาดภาพของสินคาและบริการที่ตนเองคิดวาไดใช 

อยางคุมคา 

 11. ทดสอบหลังเรียนดวยวิธีถามตอบ 

กิจกรรมทบทวน 

 ใหนักเรียนหาภาพและตัดปะลงในสมุดกิจกรรม โดยตองแยกระหวางสิ่งที่เปนสินคาและบริการ นำมา

อภิปรายในชั่วโมงถัดไป 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตการเลนบทบาทสมมติ 

 2. ตรวจผลงานการทำกิจกรรม 

 3. สังเกตการรวมอภิปราย 

 4. ทดสอบ ดวยวิธีถามตอบ 

สื่อการเรียน/แหลงการเรียนรู 

 1. ภาพสินคาสำหรับใชเลนบทบาทสมมติ และภาพการใหบริการเพื่อใชเปนตัวอยางสำหรับกิจกรรม

ทบทวน 

 2. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. หนวยการเรียนรูเรื่องฉลาดออมฉลาดใช เรื่อง สินคาและบริการ

ในชีวิตประจำวัน 

 

แหลงอางอิง 

 - การออกแบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพ http://educate.intel.com/th/projectdesign 

 - กลวิธีการประเมินพรอมเครื่องมือประเมิน http://educate.intel.com/th/assessingprojects 

 - หลักสูตรออนไลนเพื่อพัฒนาความเขาใจในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  

  www.intel.com/education/th/elements 
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แบบสอบถาม 

ความรู ความเขาใจในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแท็บเล็ต 

 

คำชี้แจง :  โปรดกรอกขอมูลใหตรงกับความเห็นของทาน 

 

ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 

  ตำแหนง   ❑ ผูบริหาร  ❑ ศึกษานิเทศก ❑ ครู 

  เพศ      ❑ ชาย  ❑ หญิง 

  สังกัด    สพป.........................  อื่นๆ ............................  

 

ตอนที่ 2  ความรู ความเขาใจในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแท็บเล็ต 

1. การวิเคราะหหลักสูตรและพัฒนา 
 แผนการจัดการเรียนรูกอนอบรม      
2. เปาหมายของการใชแท็บเล็ต     
3. การเตรียมความพรอมเพื่อใชแท็บเล็ต 
 ในจัดการเรียนการสอน      
4. การวิเคราะหสื่อ/Apps เพื่อนำมาใช 
 ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู      
5. การกำหนดเปาหมายและหลักฐานการเรียนรู  
 และออกแบบเปนหนวยการเรียนรู 
 โดยใชแท็บเล็ต      
6. การวางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแท็บเล็ต      
7. การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชแท็บเล็ต      
8. การนำความรูเกี่ยวกับการอบรมการพัฒนา 
 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแท็บเล็ต  
 ไปเผยแพรแกครูผูสอน 

    

ประเด็น 
ระดับความรู ความเขาใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ขอเสนอแนะ.................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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หนวยที่ 5 

ศูนยบริการคอมพิวเตอรพกพา (Tablet)  

เพื่อการเรียนการสอน  

เวลา 3 ชั่วโมง 

 

สาระสำคัญ 

 โครงการ One Tablet Per Child (OTPC) ตามนโยบายของรัฐบาล ไดมีการศึกษาวิจัยนำรอง “โครงการ

นำรองการประยุกตและบูรณาการใชแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา” โดยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีขอสรุปผลการศึกษานำรองการใชแท็บเล็ตในโรงเรียน ดังนี้ 

 1. ผลตอนักเรียนในดานประสบการณใชเทคโนโลยี เปนวิธีการที่ชวยใหนักเรียนฝกคิดหลากหลายวิธี 

เราความสนใจใฝรู มีความสุข ความตื่นเตนและกระตือรือรนสนใจการเรียนมากยิ่งขึ้น 

 2. ผลตอครู จำเปนตองมีผูชวยดานเทคนิคในระหวางสอน ครูมีความตั้งใจ กระตือรือรน และสามารถ

ใชสื่อไดหลากหลายยิ่งขึ้น มีภาระงานการเตรียมการสอน การดูแลและควบคุมชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น 

 3. เกี่ยวกับมุมมองของผูเขารวมโครงการ ไดแก ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารโรงเรียนและครู ในสวนที่มี 

ความเห็นรวมกันคือ การดูแลจัดการในดานสื่อออนไลน การเขาถึงแหลงคนควาสื่อดิจิทัล การพัฒนาครูใหรู 

เทาทันเทคโนโลยีโดยใหความรูอยางตอเนื่อง  

 จากขอสรุปผลการศึกษาดังกลาว เห็นวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาควรเปนศูนยกลาง 

ในการดำเนินการตามขอสรุปจากการศึกษานำรอง เพื่อรองรับและแกไขขอประเด็นที่เกิดขึ้นจากการสรุปผล 

การศึกษาดังกลาวขางตนโดยดำเนินการใหมีศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  

จุดประสงคของการอบรม 

 1. เพื่อใหสามารถดำเนินการจัดอบรมขยายผลการใชแท็บเล็ตแกผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได 

 2. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ หลักการ แนวคิดในการจัดตั้งศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

 3. เพื่อใหมีความรูและเขาใจบทบาท หนาที่ของคณะกรรมการศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียน 

การสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

 4. เพื่อใหสามารถดำเนินการในการตรวจนับ ลงทะเบียนแท็บเล็ตตามรูปแบบที่กำหนดได 

 5. เพื่อใหสามารถนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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เนื้อหา 

 1. ศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 2. แนวทางการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานบูรณาการใชแท็บเล็ต 

เพื่อยกระดับการเรียนการสอน 

 

สื่อ/อุปกรณ 

 1. เอกสาร คูมือ 

 2. โปรแกรมนำเสนอ (PowerPoint) 

 3. ใบความรู 

  - ใบความรูที่ 1 ศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  - ใบความรูที่ 2 แนวทางการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการ

ใชแท็บเล็ตเพื่อยกระดับการเรียนการสอน 

 4. ใบงาน  

  - ใบงานที่ 1 (งานกลุม) ทานมีแนวทางการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในการบูรณาการใชแท็บเล็ต เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของทานอยางไร 

  - ใบงานที่ 2 (งาน สพป.) ใหแตละ สพป. กำหนดแนวทางการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการใชแท็บเล็ต เพื่อยกระดับการเรียนการสอน (นำสงวิทยากรประจำกลุม) 

 

แนวทางการจัดกิจกรรม 

 1. นำเสนอรูปแบบการจัดตั้งศูนยบริการแท็บเล็ต บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการศูนยบริการแท็บเล็ต

เพื่อการเรียนการสอนทุกระดับ และคณะกรรมการชุมชนเครือขายศึกษานิเทศก ICT สวนภูมิภาค (4 ภูมิภาค)  

(60 นาที) 

 2. แบงกลุมระดมสมอง ในประเด็น ดังนี้ 

  2.1  รูปแบบการจัดตั้งศูนยบริการแท็บเล็ต แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนระดับสำนักงานเขตพื้นที่  

การศึกษาประถมศึกษา ระดับกลุมเครือขายและระดับโรงเรียน 

  2.2  รูปแบบ/วิธีการตรวจนับแท็บเล็ต และการลงทะเบียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา และระดับโรงเรียน  

  2.3  รูปแบบ/วิธีการ นิเทศติดตามและประเมินผลการใชแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน (90 นาที) 

 3. นำเสนอผลการระดมสมองของสมาชิกในกลุม ในประเด็น ดังนี้ 

  3.1  รูปแบบการจัดตั้งศูนยบริการแท็บเล็ต และคณะกรรมการประจำศูนยบริการแท็บเล็ต 

เพื่อการเรียนการสอน 

  3.2  รูปแบบ/วิธีการตรวจนับแท็บเล็ต/การลงทะเบียนของโรงเรียน 

  3.3  รูปแบบ/วิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใชแท็บเล็ต (30 นาที) 

 

การวัดผลประเมินผล 

 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 2. แบบสังเกตพฤติกรรมผูเขารับการอบรม 
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„∫§«“¡√Ÿâ∑’Ë 5.1 
»Ÿπ¬å∫√‘°“√·∑Á∫‡≈Áµ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ  
 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“ 

 ศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ถือเปนภารกิจงานหนึ่งที่กำหนดใหสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา จัดตั้งขึ้น เพื่อสงเสริม สนับสนุน โรงเรียนใหสามารถบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร และใหครูผูสอนสามารถใชแท็บเล็ตเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ One Tablet Per Child (OTPC) ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ใหมีการจัดการเรียน

การสอนโดยใชแท็บเล็ตในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทุกคนทั่วประเทศ ตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป  

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองเตรียมและดำเนินการอยางตอเนื่อง คือ การพัฒนาบุคลากร การจัดหา 

สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อสนับสนุนการใชแท็บเล็ตในการจัดเรียนการสอน  

การสืบคนขอมูลผานเครือขาย รวมถึงการสนับสนุน ชวยเหลือและใหบริการ 

 นอกจากนั้น ยังเปนศูนยกลางการชวยเหลือดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถในการใช การซอมบำรุงรักษาเบื้องตน การบูรณาการ การประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งเปนเปาหมายสำคัญของการพัฒนาศักยภาพครู 

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการกำกับ ติดตาม การจัดการเรียน

การสอนของครูผูสอน รวมทั้ง การวางแนวทางดำเนินงานระหวางโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเกิดการทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 1. วัตถุประสงค 

  1.1  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูบริหารโรงเรียนสามารถบริหารจัดการแท็บเล็ต ไปใชเพื่อการเรียนรู

ของนักเรียน 

  1.2  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถบูรณาการใชแท็บเล็ต 

เปนเครื่องมือในการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 

  1.3  เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเขาใจและทักษะ

การประยุกตใชและบำรุงรักษาแท็บเล็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.4  เพื่อใหบริการขอมูล ขาวสาร และองคความรูที่เกี่ยวกับการใชแท็บเล็ต ใหแก โรงเรียน ครู

และผูเกี่ยวของทางเว็บไซต Social Network และอื่น ๆ 
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 2. คณะกรรมการดำเนินงาน 

  คณะกรรมการประจำศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย  

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนที่ปรึกษาหรือประธาน รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาที่รับผิดชอบ เปนประธานหรือรองประธาน ผูอำนวยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

เปนรองประธาน ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน ผูอำนวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย หัวหนางาน

พัสดุ ครู ICT จากศูนยเครือขาย/ศูนยสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา/กลุมโรงเรียน/กลุมสถานศึกษา และอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ ศึกษานิเทศก กลุมงานสื่อ/กลุมงาน ICT เปนกรรมการและเลขานุการ 

 (คณะกรรมการประจำศูนยบริการแท็บเล็ตนั้นใหเปนไปตามความเหมาะสมหรือแลวแตดุลยพินิจ 

ของแตละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)  

 3. บทบาทหนาที่ 

   3.1  วางแผนและดำเนินการ สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในทุกระดับ

ใหมีศักยภาพในการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริการ การใหคำแนะนำ ชวยเหลือ 

ในปญหาที่เกิดในดาน Hardware, Peopleware, Software ดานสื่อการเรียนการสอน  

  3.2  วางแผนและดำเนินการรับและสงมอบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ในระดับสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา  

  3.3  นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการและการประเมินผล เพื่อใหโรงเรียนจัดกระบวนการเรียน 

การสอน การใชเครื่อง การใชสื่อการเรียนการสอน การตอบรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและจากผูปกครองนักเรียน 

และรายงานใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ เพื่อใหโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุดตอการจัดการศึกษา 

  3.4  ใหบริการขอมูล ขาวสาร และองคความรูที่เกี่ยวกับการใชแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 

ใหแก โรงเรียน ครูและผูเกี่ยวของ ผานเว็บไซต Social network และอื่น ๆ 

 จะเห็นไดวาศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน มีภารกิจสำคัญเปนอยางมากที่จะทำใหการ

บูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวยการใชแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุด

สมกับเจตนารมณและนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหครู นักเรียนมีพัฒนาการและศักยภาพในการใชเทคโนโลยี

เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรู ทั้งนี้ยังเปนการเตรียมคนสูสังคมอาเซียน 

 

ชองทางการสื่อสาร 

 1. เว็บไซตศึกษานิเทศก http://www.thaitablet.net/obec 

 2. http://www.ipad-thailand.com 

 3. http://www.obec.go.th 

 4. http://www.techno.bopp.go.th 

 5. http://www.facebook.com/tabletsforkid/  

 6. http://www.facebook.com/thaitablet/ 

 7. http://help.itel.swu.ac.th/ 
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 1. หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในดานการศึกษาจำเปนตอง

เรงพัฒนา คือ บุคลากรใหมีความรูและทักษะในการพัฒนาตนเอง หากยังขาดความรู ความเขาใจและไมมีทักษะ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแลว จะสะทอนไปถึงคุณภาพนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ตั้งแตครู บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร

โรงเรียน ศึกษานิเทศก และผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ 

และมีทักษะในการใชและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเปนเครื่องมือตามบทบาท หนาที่  

และภาระงาน 

  ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป 2555 

เปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่ไดสงเสริมใหมีการใชแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน  

ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรดาน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน ทุกระดับ ใหมีความรู ทักษะในการประยุกตใช 

รวมทั้งนำไปเปนเครื่องมือการปฏิบัติงาน  

 2. วัตถุประสงค 

  2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ใหมีความรู ความเขาใจและทักษะ 

ในการประยุกตใชแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียน 

  2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความรูและทักษะในการจัดการเรียน

การสอนโดยใชแท็บเล็ตเปนเครื่องมือใหนักเรียนเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  2.3  เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู ใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถ 

ใชแท็บเล็ตเปนเครื่องมือในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ซึ่งสงผลใหนักเรียนเรียนรูไดอยางแทจริง 

  2.4  เพื่อสรางความตระหนักใหกับผูบริหารทุกระดับ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช

แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียน 
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 3. เปาหมาย 

  3.1  เชิงคุณภาพ 

     3.1.1 บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับที่ผานการอบรม มีความรู ความเขาใจและทักษะ 

ในการประยุกตใชแท็บเล็ตเพื่อเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

     3.1.2 ครูผูสอนที่ผานการอบรม มีความรู ความเขาใจและทักษะในการใชแท็บเล็ต และ

สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชแท็บเล็ตเปนเครื่องมือใหนักเรียนเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     3.1.3 ผูบริหารทุกระดับมีความรู ความเขาใจ ในการบริหารจัดการนำแท็บเล็ตไปใชเพื่อ 

การเรียนรูของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  3.2  เชิงปริมาณ 

     3.2.1 บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับที่เปนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาใหมีความรู และ

ทักษะในการบริหารจัดการและการจัดเรียนการสอนโดยใชแท็บเล็ตเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

     3.2.2 ครูผูสอนในสังกัดที่เปนกลุมเปาหมาย ไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจและ

ทักษะในการใชแท็บเล็ต และสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชแท็บเล็ตเปนเครื่องมือใหนักเรียนเรียนรูในกลุมสาระ

การเรียนรูตาง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     3.2.3 ผูบริหารทุกระดับที่เปนกลุมเปาหมาย มีความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการนำ

แท็บเล็ตไปใชเพื่อการเรียนรูของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 4. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  4.1  ผูบริหารโรงเรียน บริหารจัดการ สงเสริมและสนับสนุนใหใชแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 

เกิดประโยชนสูงสุด 

  4.2  ครูผูสอน ใชแท็บเล็ตในการบูรณาการการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 

  4.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความรู และทักษะในการใชแท็บเล็ตเปนเครื่องมือในการเรียนรู

และเแสวงหาความรู 

  4.4  ศึกษานิเทศกและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจัดการเรียนรูการใชแท็บเล็ต 

  4.5  ผูบริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ ติดตาม การใชแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 5. วิธีดำเนินการ 

  5.1  จัดทำคูมือ หลักสูตรการบูรณาการใชแท็บเล็ต เครื่องมือในการฝกอบรม 

  5.2  จัดอบรมผูบริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคน 

  5.3  จัดอบรมครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในสังกัดทุกคน 

  5.4  นิเทศ ติดตาม กำกับ การใชแท็บเล็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  5.5  สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 

 6. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  ศึกษานิเทศกหรือบุคลากรทางการศึกษา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามอบหมาย 

ใหดำเนินการ 
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ใบงาน 1 (งานกลุม)  

หนวยที่ 5 ศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 

 

กลุมที่.....................ประกอบดวย สพป............................................................................................................. 

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

เขากลุมตามที่กำหนด ดำเนินการระดมสมอง ใชเวลา 30 นาที แลวนำเสนอ กลุมละ 10 นาที 

 

ประเด็นที่ 1 : ทานมีแนวทางการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการใช

แท็บเล็ตเพื่อยกระดับการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของทานอยางไร 

 

 - กลุมเปาหมาย ประกอบดวย........................................................................................................ 

.......................................................................................................................รวมจำนวน...........................คน 

 - วิธิดำเนินการ.............................................................................................................................. 

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

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

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

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

 - ระยะเวลาดำเนินการ/สถานที่….................................................................................................... 

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

 

ประเด็นที่ 2 : ทานมีแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ใหกับโรงเรียน

อยางไรบาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................... 
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ใบงาน 2 (งานแตละ สพป.)  

หนวยที่ 5 ศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 

 

สพป. ................................................................................... 

 

ชื่อผูประสานงาน ............................................................................................................................................ 

โทร....................................................................................... e-Mail : ........................................................... 

 

 ใหแตละ สพป. กำหนดแนวทาง/วิธีการ การพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ดานบูรณาการใชแท็บเล็ตเพื่อยกระดับการเรียนการสอน (นำสงวิทยากรประจำกลุม) 

 

 - กลุมเปาหมาย ประกอบดวย 1) ผูบริหารโรงเรียน..........................คน  2) ครู..........................คน 

3) บุคลากรทางการศึกษา..........................คน รวมจำนวน...........................คน 

 - วิธิดำเนินการ.............................................................................................................................. 

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

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

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

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

 - ระยะเวลาดำเนินการ/สถานที่….................................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณที่ทานใหความรวมมือ 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 

หนวยที่ 5 ศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 

 

ตอนที่ 1 คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในชองใหตรงกับความรูสึกที่เปนจริงของทานมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะทั่วไป  

1. ทานประทับใจและพึงพอใจอะไรมากที่สุดจากหนวยที่ 5  

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

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

2. ทานเห็นวาวิทยากรควรปรับปรุงสิ่งใด 

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

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

3. ขอเสนอแนะอื่น ๆ  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 1. ความนาสนใจของหัวขอในการบรรยาย      

 2. การเตรียมความพรอมของวิทยากร      

 3. เทคนิคที่ใชในการเสนอและถายทอด      

 4. ความเหมาะสมของสื่อที่ใชในการบรรยาย      

 5. เอกสารประกอบการบรรยาย      

 6. ความเหมาะสมของการบริหารเวลา      

 7. ความเหมาะสมของกิจกรรมในการบรรยาย      

 8. การเปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมมีสวนรวม      

 9. ความรูของวิทยากร      

 10. ประโยชนที่ไดรับจากการอบรม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 
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รายการพฤติกรรม 

 1. ใหความสำคัญและมีความตั้งใจในการอบรม     

 2. มีความสนใจในการซักถามและแสดงความคิดเห็น      

 3. มีสวนรวมในกิจกรรมหรืองานกลุม     

 4. การนำเสนอผลงาน     

 5. ความมีน้ำใจ ทำงานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน  

  และภูมิใจในผลงานของตนเอง     

   รวมคะแนนทั้งหมด  

   เฉลี่ย   

ระดับคะแนน 

 4 3 2 1 

แบบสังเกตพฤติกรรมผูเขาอบรม 

หนวยที่ 5 เรื่อง ศูนยบริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 

สถานที่อบรม........................................................จังหวัด............................................... 

 

ผูสังเกต..................................................................ว/ด/ป/...............................เวลา.......................น. 

 

คำชี้แจง ใหผูสังเกตพิจารณาพฤติกรรมภาพรวมของผูเขาอบรมและเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในชองระดับคะแนน 

 

 เกณฑการใหคะแนน 

   1 คะแนน เมื่อประเมินแลวอยูในระดับ ควรปรับปรุง 

   2 คะแนน เมื่อประเมินแลวอยูในระดับ พอใช  

   3 คะแนน เมื่อประเมินแลวอยูในระดับ ดี  

   4 คะแนน เมื่อประเมินแลวอยูในระดับ ดีมาก 
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ผูจัดทำ 

 นายเอนก  รัตนปยะภาภรณ ประธานกรรมการ 

 นายโสภณ  โสมดี รองประธานกรรมการ 

 ศ.ชัยยงค  พรหมวงศ กรรมการ 

 รศ.ทิพยเกสร  บุญอำไพ กรรมการ 

 ผศ.ฤทธิชัย  ออนมิ่ง กรรมการ 

 นายไพฑูรย  ศรีฟา กรรมการ 

 นายอภิชาติ  อนุกูลเวช กรรมการ 

 นายวรัท  พฤกษากุลนันท กรรมการ 

 นายสาทิศ  เพิ่มสวาง กรรมการ 

 นายประชุม  แรงกสิกรณ กรรมการ 

 นายเรือง  จันทพันธ กรรมการ 

 นายจีรศักดิ์  ทรัพยลอม กรรมการ 

 นายคมกริช  ทัพกิฬา กรรมการ 

 นายสุขวิทย  ปูทอง กรรมการ 

 นายวัชรพงษ  โฮมแพน กรรมการ 

 นายวิชัย  ชัยรินทร กรรมการ 

 นายจิระ  เรืองคลาย กรรมการ 

 นายบัวภา  เจิมนาค กรรมการ 

 นายสงกรานต  วีระเจริญกิจ กรรมการ 

 นายจำรัส  สอนกลา กรรมการ 

 นายไพรวัลย  วันทนา กรรมการ 

 นายอำนวย  สุนันตะ กรรมการ 

 นางสุชญา  บำรุงกิจ กรรมการ 

 นายประเมิน  บุญเสนา กรรมการ 

 นายสมชาย  สุทธิพันธุ กรรมการ 

 นายระลึก  ชวยหวัง กรรมการ 

 นายไตรรงค  สาดแว กรรมการ 

 นายอานนท  วงศวิศิษฎรังสี กรรมการ 

 นายพิษณุ  มูลสาร กรรมการ 

 นายประสิทธิ์  ภูมิขันธ กรรมการ 

 นายนิพนธ  ศิริสานต กรรมการ 

 นางสาวณัฐหทัย  สรางสุข กรรมการ 

 นายจันทร  วังกัลยา กรรมการ 

 นายอานนท  สายคำฟู กรรมการ 

 นายจิรัฏฐ  แจมสวาง กรรมการ 

 นายนุหกานต  เอสเอ กรรมการ 

คณะผูจัดทำ 

ที่ปรึกษา 
 นายชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 นายพวงผกา  ทนันไชย กรรมการ 

 นางนิตยา  สุวรรณกุฎ กรรมการ 

 นายอัศวิน  นันทะแสง กรรมการ 

 นายทูน  ภาษีธรรม กรรมการ 

 นายณัฐพล  บัวอุไร กรรมการ 

 นายอนุศร  หงษขุนทด กรรมการ 

 นางแวววลี  สิริวรจรรยาดี กรรมการ 

 นางสาวขนิษฐา  วทัญู กรรมการ 

 นายณรงคศักดิ์  โพธิ์ออง กรรมการ 

 นางกัญจนา  มีศิริ กรรมการ 

 นายปญญา  แกลวกลา กรรมการ 

 นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน กรรมการ 

 นายทองคำ  มากมี กรรมการ 

 นายมนตชัย  กุณฑีกนก กรรมการ 

 นางสาวภัสสรา  ภูรินันทกุล กรรมการ 

 นางสาวอังสนา  เปศะนันทน กรรมการ 

 นางสุพรรณี  สุขะสันติ์ กรรมการ 

 นายทวีพล  จูฑะพล กรรมการ 

 นางสาวเปรมฤทัย  เลิศบำรุงชัย กรรมการ 

 นางอัจฉรา  ศรีวัฒนางกูร กรรมกร 

 นายอุทัย  ไชยกลาง กรรมการ 

 นายอาชนัน  พรหมประกอบ กรรมการ 

 นายสุวิทย  บึงบัว กรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวโสภา  สกุลสันติธรรม กรรมการและ 

  ผูชวยเลขานุการ 

 นางลักคณา  ฟกเทศ กรรมการและ 

  ผูชวยเลขานุการ 

บรรณาธิการ 

 นายเอนก  รัตนปยะภาภรณ  

 ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  

 รักษาการที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  

  

ผูออกแบบปก 

 นายทรงฤทธิ์  สรอยอาภรณ 

 นายณรงคศักดิ์  โพธิ์ออง  

 

  

 


