
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



คู่มือการใช้แท็บเล็ต ฉบับผู้ปกครอง  คู่มือการใช้แท็บเล็ต ฉบับผู้ปกครอง 

                                                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ค าน า 
 

              รัฐบาลไทยสมัยปัจจุบันเล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เด็กไทย 
  ได้เรียนรู้โดยใช้สื่อที่ทันสมัย ให้ทันกับความก้าวหน้าในยุคสมัยของโลกไร้พรมแดน 
  จงึก าหนดนโยบาย แท็บเล็ต 1 เครื่องต่อเด็ก 1 คน  (One Tablet Per Child) 
   ในปีการศึกษา 2555  เริ่มที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนทั่วประเทศ 
 

             คู่มือการใช้แท็บเล็ต (Tablet) ฉบับผู้ปกครองนักเรียน เล่มนี้ 
   จัดท าขึ้นเพ่ือชี้แจงผู้ปกครองให้เข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของแท็บเล็ต(Tablet)   
   การเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์รวมทั้งการช่วยดูแล บ ารุงรักษาแท็บเล็ต (Tablet) 
    ให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น             

             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และผู้ปกครองจะได้ร่วมเรียนรู้ โดยใช้ 
   แท็บเล็ต  (Tablet) ได้อย่างคุ้มค่า 

 

 

 

 

 

คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
           นายชินภัทร  ภูมิรัตน          เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            นางเบญจลักษณ์   น้ าฟา้     รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            นายอนันต์ ระงับทุกข์         รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
            นายพิษณุ  ตุลสุข            รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          คณะท างาน 
            นางเบญจลักษณ์ น้ าฟ้า          รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           .นางอรทัย มูลค า               ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            นายชัยวุฒิ  โสภัย                 ศึกษานิเทศก์ สพป. สกลนคร เขต 1  
            นายทนงชัย  บัวทอง             ศึกษานิเทศก์ สพป. นครพนม เขต 2 
            นายมงคล  จันทร์งาม            ศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 3 
            นางบุญยงค์ ทองมี                ศึกษานิเทศก์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 
            นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร  ศึกษานิเทศก์ สพป. ขอนแก่นเขต 1 
            นางสาวรุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 3ช่วยปฏิบัติราชการ 
                                           ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
            นายเฉลิมชัย  พันธเ์ลิศ       นักวิชาการศึกษา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
        ยกร่างเอกสาร     : นายชัยวุฒิ โสภัย   
        จัดรูปเล่ม          : นายเฉลิมชัย  พันธ์เลิศ    
        บรรณาการกิจ     : นางบุญยงค์ ทองมี          
        ออกแบบปก       : นายชัยวุฒิ โสภัย 
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บันทึกความเข้าใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 
                                                   หน้า 

         ค าน า 
         สารบัญ 
         แท็บเล็ต  (Tablet)  กับการเรียนรู้ของนักเรียน.............................. 1       
         ส่วนประกอบของแท็บเล็ต  (Tablet) ............................................. 2 
              อุปกรณ์ท่ีได้รับในกล่อง............................................................. 2 
              ส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวเครื่อง............................................ 3 
        การเข้าศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป (Learning Object) ...................... 4 
        การบ ารุงรักษาแท็บเล็ต  (Tablet) .................................................. 9 

       ข้อควรระวังการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)....................10     

      ลูกได้เรียนอะไรบ้าง ใน แท็บเล็ต (tablet).............................. 11 

       บทเรียนส าเร็จรูป Learning Object  มีประโยชน์อย่างไร...............13 
       จุดเด่นของ คอมพิวเตอร์พกพา  (Tablet) .......................................14   
        การแก้ปัญหา/ช่วยเหลือลูกได้อย่างไร   ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ 
           (Call Center).............................................................................14 

 

 



คู่มือการใช้แท็บเล็ต ฉบับผู้ปกครอง  คู่มือการใช้แท็บเล็ต ฉบับผู้ปกครอง 

                                                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        

               แท็บเล็ต  (Tablet)       
            กับการเรียนรู้ของนักเรียน 

               แท็ปเล็ต (Tablet) คืออะไร 

               คอมพิวเตอร์พกพา หรือ แท็ปเล็ต (Tablet) เป็นอุปกรณ์สมัยใหม่ 
    ที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลก  ด้วยการผสมผสานจุดเด่นจุดด้อย 
    ของอุปกรณ ์ 2 ชิ้น คือ โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์มือถือแม้ 
    จะเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเหมาะส าหรับการใช้งานพื้นฐาน เช่น      
    การโทรเข้า/โทรออก การรับส่งข้อความ แต่ด้วยขนาดที่จ าเป็นต้องออกแบบ 
    มา เพ่ือพกพา ก็ท าให้โทรศัพท์มือถือหลาย ๆ  เครื่องยังไม่สามารถใช้งานของ    
    เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมด  ขณะที่คอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะรวมไปถึง    
    โน๊ตบุ๊ค แม้จะมีความสามารถหลักๆ ในการใช้งานต่างๆ เช่น การพิมพ์งาน 
    การท่องเว็บไซต์  การรับชมภาพยนตร์  ตลอดจนการฟังเพลง  แต่เรื่องของ 
    การพกพาก็ยังเป็นสิ่งที่ท าให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ 
    เท่าท่ีควร 
          ด้วยเหตุนี้ แท็บเล็ต (Tablet) จึงเริ่มเข้ามามี   บทบาทส าคัญในการผสาน 
    ทั้ง 2 อุปกรณ ์เข้าด้วยกันเพราะแท็บเล็ตส่วนใหญ่  จะเน้นการออกแบบให้มี 
    ขนาดไม่ใหญ่เกินไปนัก  (ไม่เกิน 10 นิ้ว) ขณะที่ยังคงความสามารถต่าง ๆ ไว้ 
    อย่างครบถ้วน  เช่นการท่องเว็บไซต์ การดูหนัง   ฟังเพลง การเล่นเกม 
     การท างาน ตลอดจนช่วยจัดการชีวิตประจ าวันของ ผู้ใช้ได้อย่างลงตัวยิ่งขึ้น 

 

                          จุดเด่นของ  แท็บเลต็  (Tablet)       

 

 

 

 

 

  

                  การแก้ปัญหา/ช่วยเหลือลูกได้อย่างไร 
              ศูนย์บริการทางโทรศัพท ์(Call Center) 

       เมื่อมีปัญหาเรื่อง แท็บเล็ตา (Tablet)  มีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้ 
   ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถาม ตามขั้นตอน ดังนี้ 
              กด  1118   เพ่ือเข้าสู่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ (Call Center) 
               กด  1        เพ่ือปรึกษา กรณเีครื่องไม่สามรถใช้งานได้ 
              กด  2        เพ่ือปรึกษา กรณีเครื่องช าชุดหรือเสียหาย  

 

1 14 

ช่วยครูได้อย่างไร ช่วยนักเรียนได้อย่างไร วิชา 
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                บทเรียนส าเร็จรูป (Learning Object)  
                 มีประโยชน์อย่างไร 

       ผู้ปกครองสามารถเข้าไปศึกษา บทเรียนส าเร็จรูป ตามตัวอย่างข้างต้นได้   
    ซึ่งเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนผสมผสานกับสื่ออ่ืนๆ เพื่อให้บทเรียน 
    มีความสมบูรณ์ให้แก่บุตร  หากบุตรของท่านได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านสื่อ   
    บทเรียนส าเร็จรูป จะได้ประสบการณ์ที่เกิดจากการผสมผสานการเรียนรู้  
    ดังนี้  
          1.  การอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง สามารถฝึกฟัง อ่านออกเสียงที่ถูกต้อง 
    ฝึกอ่านท านองเสนาะ             
          2.  การเรียนด้วยเพลงประกอบภาพ 
          3.  สามารถท าแบบฝึกหัดพร้อมตรวจและเฉลยทันที ท าให้เด็กเกิด 
    ความภาคภูมิใจในผลงาน        
         4.  ได้เรียนรู้แบบ ตาดู หูฟัง มือท า หัวคิด         
         5.  สามารถฝึกท าซ้ าตามความสามารถและความต้องการ   
         6.   อธิบายด้วยภาพเคลื่อนไหวเป็นขั้นตอน เช่น ช่วยให้เด็กเห็นภาพ 
    วิธีการบวก ลบที่ถูกต้อง ช่วยให้เด็กเห็นภาพทดลองอย่างเป็นรูปธรรม , 
    เห็นภาพพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต   
        7.  อธิบายสถานการณ์จริงด้วย วิดีโอ เช่น  ประวัติศาสตร์สถานที่ส าคัญ  
  บุคคลส าคัญหรือสาระทางภูมิศาสตร์ ทั้งในอดีตและปัจจุบันเห็นภาพพัฒนาการ 
  ของสิ่งมีชีวิต  กระตุ้นให้นักเรียนสนใจการส ารวจสถานการณ์จริง 
        8.  สามารถประเมินผลผู้เรียนได้ทันท่ีสามารถแก้ไขเป็นรายบุคคลจริง 

 

         

        ส่วนประกอบของ แท็บเล็ต (Tablet) 

      1. อุปกรณ์ที่ได้รับในกล่อง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แท็ปเล็ต สายส าหรับชาร์ทไฟ 

สายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (USB)  

หูฟัง 
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      2. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของแท็บเล็ต 

 

 

 

 

 

       1.  เมนู : เพื่อเลือกเมนู ต่าง ๆ ของเครื่อง ได้แก่  ปุ่มเปิด-ปิด   
            การจัดการแอฟ  วอลเปเปอร์  ค้นหา และ การตั้งค่า 
       2.  ช่องส าหรับเสียบหูฟัง 
       3.  ช่องเชื่อมต่อเพ่ืออ่ืน ๆ เช่น เชื่อมกับคอมพิวเตอร์ หรือ ชาร์ทแบ็ตเตอร์รี่ 
       4.  ช่องส าหรับปิด/เปิดเครื่องย่างรวดเร็ว 
       5.  กล้องถ่ายภาพ 
       6.  ช่องเสียบเมมโมรีการ์ด ส าหรับเพิ่มหน่วยความจ า 
       7.  กดปุ่มซ้าย กลับไป 1 เฟรม / กดปุ่มขวา กลับไปหน้าแรก 
       8.  ปุ่มเพ่ิม/ลดเสียง 
       9. ปุ่มปิด/เปิด เครื่อง 
     10. ล าโพง 

 

 

       3.  ปุ่ม /เกมต่าง ๆ ฟรีแอพพ์ (Free App.)  ที่บรรจุใน แท็บเล็ตประกอบด้วย           

               - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 10 แอพพ์      

               - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  จ านวน 10 แอพพ์  

               - การ์ตูน  

 4.  คลิปวิดีโอ (Clip VDO)  เพ่ือการเรียนรู้  ที่บรรจุใน    
        แท็บเล็ต   ประกอบด้วย          

              - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จ านวน 20  เรื่อง 

         5. สื่อเสริมความรู้   ที่บรรจุในคอมพิวเตอร์พกพา ประกอบด้วย 

                -  เล่น และเรียน (Play and learn  
                - สูตรคูณ  
                 - บทสวดมนต์ 
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   ลูกได้เรียนรู้อะไร ใน แท็บเล็ต 
      1. บทเรียนส าเร็จรูป (Learning Object) ท่ีบรรจุในคอมพิวเตอร์
พกพา ประกอบด้วย   5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  336 เรื่อง ดังนี้   

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   100 เรื่อง 
 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   80เรื่อง 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   47 เรื่อง 

 
                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  70 เรื่อง   
 
                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    38 เรื่อง 
       2. หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (E-  Learning)   ที่บรรจุในคอมพิวเตอร์พกพา     
   ประกอบด้วย  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวน  8  เล่ม ดังนี้         
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    จ านวน   2  เล่ม 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน   1  เล่ม      
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จ านวน  1  เล่ม      
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน 3  เล่ม 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  จ านวน 1  เล่ม 

   
 

 
ตัวอย่าง 

         การเข้าศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป (Learning Object) 
     1. เปิดแท็บเล็ต  (Teblet)  โดยแตะบนรูปกุญแจแล้วลากออกขอบจอ 
         เพ่ือเปิดแท็บเล็ต  ( Teblet) 

  

 

 

     2. เปิด แอพพ์ ( Apps.) ต่าง ๆ โดยแตะบน แอพพ์( Apps.)  

 

 

 

          แอพพ์ (Apps.) ของ Tablet 

         

 

 

2. แตะบน แอพพ์ 
(Apps.) 

เพ่ือเปิด แอพพ์ 
(Apps.) 
ต่าง ๆ 
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 1.แตะบนรูปกุญแจแล้วลาก
ออกขอบจอเพ่ือเปิด 
แท็บเล็ต (Teblet) 



คู่มือการใช้แท็บเล็ต ฉบับผู้ปกครอง  คู่มือการใช้แท็บเล็ต ฉบับผู้ปกครอง 

                                                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      

 3.  เปิด                  File Mgmt. เพื่อเข้าไปศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป 

 

 

  

     4. เปิด                      เพื่อเข้าไปศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

 

 

 

             English คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
    (ภาษาอังกฤษ) 

            Math    คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

              Science คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

                   Social   คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศึกษา          
                                    ศาสนา และวัฒนธรรม 
                   Thai    คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

ข้อควรระวังการใช ้แท็บเล็ต (Tablet) 

เราต้องหลีกเลี่ยงเพ่ือยืดอายุการใช้งานดังนี้ 

       • การต่อสายสัญญาณระหว่างแท็บเล็ต (Tablet) 
 กับอุปกรณ์ต่างๆ  เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  
ต้องท าเมื่อปิดเครื่องเท่านั้น 

      • อย่าปิด - เปิดเครื่องบ่อยๆ เกินความจ าเป็น เพราะจะท าให้ 
  อายุการใช้งานสั้นลง             

      • อย่าปิดเครื่องในขณะที่เครื่องท างานอยู่เพราะจะท าให้เกิดความ
เสียหายแก่โปรแกรมที่ก าลังท างานอยู่ 

     • ไม่ท าใหแ้ท็บเล็ต (Tablet) กระทบกระเทือนอย่างแรงขณะที่ 
เครื่องก าลังท างานอยู่เพราะจะท าให้อุปกรณ์บางตัวเกิดความเสียหายได้    

     •  ควรศึกษาจากคู่มือให้ละเอียดก่อนการใช้ แท็บเล็ต (Tablet) อมพิว
เตอร์พกพา  การศึกษา   

 

 

 

3. แตะบนปุ่มนี้. 
เพ่ือเข้าไปศึกษา 
บทเรียนส าเร็จรูป 

4. แตะบนปุ่มนี้  
เพ่ือเข้าไปศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
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คู่มือการใช้แท็บเล็ต ฉบับผู้ปกครอง  คู่มือการใช้แท็บเล็ต ฉบับผู้ปกครอง 

                                                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                      

     การบ ารุงรักษา แท็บเล็ต  (Tablet)                                             
       สาเหตุส่วนใหญ่ที่ท าให้ แท็บเล็ต (Tablet) เกิดความเสียหาย คือ   
       น้ า ของเหลว  ความร้อน  ฝุ่นผง/ฝุ่นละออง  แม่เหล็กในอุปกรณ์เครื่องใช้     
      ต่าง ๆ เช่น ไขควงหัวแม่เหล็ก   ล าโพง  มอเตอร์ในพรินเตอร์    
       เครื่องปรับอากาศ  ตู้เย็น พัดลม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. เข้าศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
        

 

 

 

 

    6 แตะบน                        ภาคเรียนที่ 1                     ภาคเรียนที่ 2 

 

 

 

 

  7. เลือกแต ะ                       เพ่ือเลือกหน่วยการเรียนรู้  

 

 

 

 

 

แม่เหล็กจากอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

5. แตะ . 
 เพื่อเข้าไปศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

ภาคเรียนที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2 

7. แตะบน  
 เพื่อเข้าไปเลือกหน่วย 

การเรียนรู ้
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ความร้อน 

ฝุ่นละออง 

น้ าและของเหลว 

ละอองสารเคมี 



คู่มือการใช้แท็บเล็ต ฉบับผู้ปกครอง  คู่มือการใช้แท็บเล็ต ฉบับผู้ปกครอง 
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      8.  เลือก หน่วยการเรียนรู้ หน่วยเตรียมความพร้อม เรื่อง ทักษะภาษา 
             ด้านการฟัง การดู และการพูด (การอ่าน)  พยัญชนะไทย 

 

 

 

 

 

 

         

    9.  ศึกษา เรื่อง ทักษะภาษาด้านการฟัง การดู และการพูด (การอ่าน)  
            พยัญชนะไทย 

 

 

 

 

 

 

  

       10.  ปุ่มค าสั่งต่าง ๆ ในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

  1.  หยุดพักชั่วคราว          2.  ปิด /เปิดเสียง 
  3.  ย้อนกลับหน้าแรก        4.  ย้อนกลับหนึ่งหน้า 
  5.  เดินหน้าต่อไป            6.  เดินหน้าไปหน้าสุดท้าย 
  7.  จุดประสงค์การเรียนรู้   8.  ช่วยเหลือ (เม่ือมีปัญหาการเข้าศึกษาบทเรียน) 
  9.  ผู้จัดท า  
 
 
 
 

แถบเลื่อน ด้านข้าง ใช้เลื่อนหน้าจอ 
ขึ้น-ลง เพื่อดูรายการอื่น ๆ 1 3 

4 5 6 
2 

7 

9 

8 
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