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ข่ าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
ข่ าวจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจําวันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้ า
่ สิง่ พิมพ์ สนใจดูทไี่ ด ้ http://news.swu.ac.th/newsclips/
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได ้จัดระบบข่าวสือ

มศว ชีเ้ ด็กเบื่อเนือ้ หาในแท็บเล็ต-แนะส่ งช่ างเทคนิคประกบครู
มศว เตรียมส่ งมอบผลการศึกษาแท็บเล็ตใน ร.ร.นําร่ องให้ สพฐ.30 พ.ค.นี ้ ชี ้ เด็กเบื่อการ
นําเสนอ ควรปรั บรู ปแบบเนือ้ หาใหม่ ยํา้ ควรส่ งเจ้ าหน้ าที่เทคนิคช่ วยครู ป.1 สอนในห้ องเรี ยน
เหตุพบปั ญหาความล่ าช้ าในการเรี ยนการสอน
วันนี ้ (29 พ.ค.) ที่มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (มศว) ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ (มศว) และ ผศ.ดร. ศิรินุช เทียนรุ่ งโรจน์ ผู้อํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร์ ในฐานะหัวหน้ าโครงการได้ กล่าวถึงผลการศึกษาและติดตามการใช้ แท็บเล็ตกับเด็ก ป.1
ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ โครงการ “One Tablet PC per Child” ในเวทีการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 6 เรื่ อง การใช้ แท็บเล็ตกับการพัฒนาการศึกษาไทย
โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวว่า ขณะนี ้ทาง มศว ได้ ทําการสรุปผลการศึกษาและติดตามการใช้ แท็บเล็ต
ของ 5 โรงเรียนนําร่องเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ ในวันที่ 30 พ.ค.ตนและคณะที่ทําการศึกษาครัง้ นี ้ จะนําผล
การศึกษาทังหมดที
้
่มีรายละเอียดอ้ างอิง พร้ อมกับข้ อเสนอแนะไปส่งมอบให้ กบั สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) ตามระยะเวลาที่กําหนด โดย มศว มีเวลาลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลเพียง 7-8
สัปดาห์เท่านัน้ ก็ต้องยอมรับว่า ผลการศึกษาครัง้ นี ้ไม่ได้ มีการวัดเรื่ องของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
เด็ก แต่จะเน้ นดูในประเด็นของสุขภาพและพฤติกรรมของเด็กเป็ นหลัก
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“เราได้ ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบกับเด็กนักเรี ยนชัน้ ป.4ด้ วย ซึง่
พบว่า เด็ก ป.4 สามารถนําแท็บเล็ตมาใช้ ให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้
มากกว่าเด็ก ป.1 แต่ไม่ได้ หมายความว่า ไม่ให้ เด็ก ป.1 หรื อใช้
แล้ วไม่ดี แต่ มศว ต้ องการเสนอว่าในเมื่อรัฐบาลไม่มี
งบประมาณเพียงพอที่จะจัดซื ้อแท็บเล็ตแจกทุกระดับชันได้
้ ก็
ภาพประกอบจากอินเตอร์ เน็ต
ไม่มีเหตุผลใดที่จะเลือกแจกเฉพาะเด็ก ป.1 ในขณะที่ผล
การศึกษาเปรี ยบเทียบ พบว่า เด็ก ป.4 ใช้ แท็บเล็ตในทางที่ทํา
ให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ มากกว่าเด็ก ป.1 จึงเสนอว่าควรจะแจกเด็ก ป.4 ครึ่งหนึง่ เพื่อมีการศึกษา
เปรี ยบเทียบกัน ว่า ช่วงชันไหนเหมาะที
้
่จะใช้ และมีความคุ้มค่ากว่ากัน” ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าว
อธิการบดี มศว กล่าวต่อว่า แม้ ผลการศึกษาจะออกมาแล้ ว ตนก็เชื่อว่า ทาง สพฐ.จะรับฟั งและนําผล
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับนักเรี ยน อย่างไรก็ตาม ตนได้ มีข้อเสนอแนะ เนื่องจาก
ครูชนั ้ ป.1 ใน 5 โรงเรี ยนนําร่องได้ เสนอว่า สพฐ.ควรจะจัดหาเจ้ าหน้ าที่เทคนิคมาช่วยสอนในห้ องเรี ยน
ร่วมด้ วย เพราะที่ผ่านมาเกิดความล่าช้ าในระหว่างการสอนในห้ องเรี ยน หากไม่มีผ้ ชู ่วยก็จะเป็ นภาระ
หนักกับครูที่ต้องค่อยดูแลเครื่ องแท็บเล็ตเวลาขัดข้ อง และเกิดความล่าช้ าตามมา ครู สว่ นใหญ่จงึ เสนอว่า
ควรจะมี โครงการ One Tablet One Projector หรื อ Smart Board โดยอาจไม่จําเป็ นต้ องให้ เด็กมีแท็บ
เล็ตทุกคน แต่ก็สามารถใช้ เทคโนโลยีเป็ นสื่อในการเรี ยนรู้ได้ เหมือนกัน ซึง่ อาจจะเป็ นประโยชน์มากกว่า
แจกเด็กทุกคน โดยที่การเรี ยนการสอนเป็ นต่างคนต่างคลิก
ด้ าน ผศ.ดร.ศิรินุช กล่าวว่า การศึกษาครัง้ นี ้ มศว.ใช้ เนื ้อหาทังหมดใน
้
5 กลุม่ สาระของ สพฐ.ที่จดั ทําไว้
แล้ วทังหมด
้
336 เรื่ อง ไม่ได้ มีการเพิ่มเติม ทําให้ เมื่อไปใช้ จริ ง ครูสว่ นใหญ่จะบอกเป็ นเสียงเดียวกันว่า
เด็กนักเรี ยนเริ่ มตื่นเต้ นในช่วงแรกๆ ที่มีการใช้ แท็บเล็ต แต่หลังจากนัน้ จะรู้สกึ ได้ วา่ เด็กนักเรี ยน เปิ ดไป
เจอตัวละครเดิมๆ รูปแบบเดิมๆเด็กนักเรี ยนเริ่ มเบือ่ รูปแบบการนําเสนอเนื ้อหาที่ใส่ลงในแท็บเล็ต ตนจึง
เสนอว่า สพฐ.ควรที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนออย่างต่อเนื่อง และควรมีรูปแบบการเรี ยนรู้อื่นๆ
้ ้ ครูมีทศั นคติที่ดีตอ่ แท็บเล็ต และเข้ าใจ
มาเสริ มเพิ่มขึ ้น เพื่อกระตุ้นให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้มากขึ ้น ทังนี
ตรงกันว่า แท็บเล็ตไม่ได้ มาแทนครู ซึง่ ครูยงั มีบทบาทสําคัญที่สดุ ในการเรี ยนการสอนทังในห้
้ องเรียนและ
นอกห้ องเรี ยน
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