ข่ าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
ข่ าวจากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ฉบับประจําวันที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้ า
ั นธ์ ได ้จัดระบบข่าวสอสงพิ
ื่ ิ่ มพ์ สนใจดูทไี่ ด ้ http://news.swu.ac.th/newsclips/
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสมพั

"มศว"นําร่ องแท็บเล็ต ป.1

สพฐ.เผยเอกชนลงขัน 600 เครื่ อง นําร่อง 5 โรงเรี ยน 5 ภูมิภาค ระดับ ป.1/ป.4 ห้ องเรี ยนละ 40-50
คน นายกฯ "ยิ่งลักษณ์" ชี ้สื่อสมวัยเรี ยนรู้สร้ างพื ้นฐานคิดสร้ างสรรค์ ยํ ้าเป็ นสื่อเสริ มหนังสือ พร้ อ
ขยายครบทุกระดับชัน้ เร็ วๆ นี ้
ที่มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (มศว) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 54 นายวรวัจน์ เอื ้ออภิญญกุล รมว.
ศึก ษาธิ ก าร
กล่ า วตอนหนึ่ ง ในพิธี เปิ ดโครงการนํ า ร่ องการประยุ กต์ และบรณาการ
ู
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เพื่อการเรี ยนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของ
รั ฐบาล ระยะที่ 1 ว่ า ที่ผ่านมาได้ รับการสะท้ อนแนวคิดมามากกว่ า เด็กชัน้ ป.1 จะมีความ
พร้ อมในการใช้ แท็บเล็ตหรือไม่ ดังนัน้ จึงมอบให้ มศว ทําการศึกษาวิจัย เพื่อตอบทุกคําถาม
ของสังคม ซึ่งขณะนีถ้ ึงเวลาแล้ วที่เราต้ องเพิ่มขีดความสามารถให้ แก่ เด็กไทย เพราะเชื่อว่ า
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เด็กไทยมีความสามารถไม่ น้อยกว่ าชาติใด เพียงแต่ ขาดโอกาสและการพัฒนาที่เหมาะสม
อีกทัง้ ยังเชื่อว่ าการที่เด็กไทยจะได้ รับเครื่ องมือที่ทนั สมัย และเหมาะสมกับวัย จะส่ งผลให้ ใน
อนาคตเด็กไทยจะสามารถก้ าวเป็ นผ้ ูนําของภมิู ภาคและระดับโลกได้
"เท่าที่ดใู นหลายประเทศ พบว่า เด็กป.1 ใช้ แท็บเล็ตอย่างมีประสิทธิภาพ แต่คนที่มีอายุมากขึ ้น
ต่างหากที่มีประสิทธิภาพในการใช้ เทคโนโลยีด้อยลง และนอกจากในเรื่ องของเทคโนโลยีแล้ ว ทักษะ
ทางด้ านภาษาก็จะมีการพัฒนาควบคูก่ นั ไปด้ วยส่วนเรื่ องหลักสูตรที่จะบรรจุในแท็บเล็ตนัน้ เป็ นเรื่ อง
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.) จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา โดยคาดว่า
จะแล้ วเสร็จทันในปี การศึกษา 2555"นายวรวัจน์ กล่าว
ด้ านนายชินภัทร ภมิู รัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า
โครงการนี ้จะทดลองนําร่องตังแต่
้ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 ตังแต่
้ เดือน ต.ค.54 ถึงเดือน ก.ย.
55 จํานวน 5 โรงเรี ยน ได้ แก่ โรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) โรงเรี ยนราชวินิต กทม.
โรงเรี ยนอนุบาลลําปาง จ.ลําปาง โรงเรี ยนสนามบิน จ.ขอนแก่น โรงเรี ยนอนุบาลพังงา จ.พังงา โดย
ทดลองกับนักเรี ยนชันป.1
้ และ ป.4 ชันเรี
้ ยนละ 1 ห้ อง ห้ องละประมาณ 40-50 คน สําหรับแท็บเล็ตที่
ใช้ นําร่องนี ้ ได้ เปิ ดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ซึง่ มีหลายบริ ษัทแจ้ งความจํานงเข้ ามา แต่
เนื่องจากการวิจยั นําร่องนี ้ต้ องการได้ เครื่ องที่มีคณ
ุ ลักษณะเดียวกันทังหมด
้
จึงพิจารณาคัดเลือก
บริ ษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผู้บริ จาคแท็บเล็ต 600 เครื่ อง เพื่อใช้ ในการดําเนินโครงการ
อย่างไรก็ตาม เลขาธิการ กพฐ. ยังกล่าวถึงการประชุมประชุมหัวหน้ าส่วนราชการ ระดับ
ปลัดกระทรวง ซึง่ ศธ.เป็ นเจ้ าภาพจัดประชุม โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็ น
ประธาน ซึง่ นายกฯ ได้ เน้ นยํ ้าเรื่ องการจัดสรรแท็บเล็ตนักเรี ยนชัน้ ป.1 ว่าเป็ นช่วงวัยที่เหมาะเรี ยนรู้
เรื่ องเทคโนโลยีได้ ดี และช่วยวางพื ้นฐานการคิดสร้ างสรรค์ แต่แท็บเล็ตก็ไม่สามารถนํามาทดแทน
หนังสือเรี ยนได้ ในทันที ควรใช้ เป็ นตัวเสริ ม ส่วนเนื ้อหาที่บรรจุลงแท็บเล็ต ควรมีการพัฒนาให้ ดี และ
ควรเป็ นการใช้ งานที่สามารถปฏิสมั พันธ์เชื่อมโยงกับเครื อข่ายต่างๆ ได้
อย่างไรก็ดี นายกฯ ยังเน้ นยํ ้าว่าจะมีการขยายแท็บเล็ตไปทุกระดับชัน้ ส่วนการจัดสรรจะเปิ ดโอกาสใ
หลายช่องทาง และควรให้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร(ไอซีที) เข้ ามาช่วยด้ วย
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่ าวว่ า มศว ยินดีและมีความพร้ อมที่จะ
ศึกษาผลกระทบการใช้ แท็บเล็ตในเด็กนักเรี ยน โดยจะสรุ ปผลจากโรงเรี ยนนําร่ องทัง้ หมดว่ า
ใช้ แท็บเล็ตแล้ วเป็ นอย่ างไร และรวบรวมเป็ นแนวทางจัดหลักสตรฝึ
ู กอบรมผ้ ูเกี่ยวข้ องว่ าจะ
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ใช้ อย่ างไร รวมถึงจัดทําต้ นแบบการบรณาการจั
ดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและแนว
ู
ทางการบริหารจัดการเรียนการสอนด้ วยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
ทังนี
้ ้ ยืนยันว่าหลักสําคัญการใช้ แท็บเล็ตเพื่อการเรี ยนรู้จะต้ องควบคูก่ บั การพัฒนาเนื ้อหาที่เหมาะสม
เนื่องจากแท็บเล็ตเป็ นเพียงตัวช่วยในการเรี ยนรู้ ไม่มีเจตนาใช้ แทนครู และไม่สามารถแทนไม่ได้ ครูยงั
มีสว่ นสําคัญในการถ่ายทอดจินตนาการความรู้ คุณธรรมและความดีให้ กบั เด็ก เพียงแต่แท็บเล็ตจะ
ช่วยให้ สามารถทํางานต่างๆ ได้ เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ ้นนอกจากนี ้สําหรับเด็กแล้ วแท็บเล็ต
เปรี ยบเหมือนเครื่ องมือเสริ มประสบการณ์ และจะไม่ใช้ ตลอดทังวั
้ น เช้ า-เย็น ให้ ใช้ เพียงช่วงเวลา
เหมาะสมเท่านัน้
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