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ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/

ขาวจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจออนไลน ฉบับประจําวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 หนา มูลคาขาว 180,000.-

'ศธ.'แจง'แท็บเล็ตพีซี'เหมาะกับเด็กบางกลุม บางสถานศึกษาเทานั้น
'ศธ.' แจง กรณีอดีตนายก ฯ โพสขอความในโซเชียลมีเดีย เรียกรองใหนํา 'แท็บเล็ตพีซี' มาใชในระบบ
การศึกษาไทย ย้ําการจัดหา'แท็บเล็ตพีซี เหมาะกับนักเรียนเพียงบางกลุมบางสถานศึกษาเทานั้น
นายสุภัทร จําปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปดเผยกรณีขอเรียกรองที่ น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี ใหนํา แท็บเล็ตพีซี มาใชใน ระบบการศึกษา ของไทย โดยโพสขอความระบุถึงการศึกษาไทยวาชวง
สถานการณโควิด-19 การปรับตัวเพื่อ เรียนออนไลน มีความจําเปนเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อและใหการ
เรียนการสอนดําเนินไปไดโดยไมติดขัด
แท็บเล็ตพีซี จึงเปนอุปกรณทางเลือกที่พัฒนาใหนักเรียนรูจักแสวงหาความรู และแกไขปญหาดวยตัวเอง
พรอมกับปรับบทบาทครูเปนผูอํานวยการสอนเทานั้น จึงหวังวารัฐบาลจะนํานโยบาย แท็บเล็ตพีซี และการ เรียน
ออนไลน เขา มาใชใน สถานศึกษา อยา งจริงจัง และลงทุ นให ทุก โรงเรีย นของรัฐ มีอุ ป กรณการเรียนการสอนทั้ ง
ครูผูสอนและนักเรียน
ปลัด ศธ. กลาววา กระทรวงศึกษาธิการไดจัดซื้อแท็บเล็ตพีซีใหกับนักเรียนชั้น ป.1 ทั่วประเทศ ครั้งแรกในป
2555 จํานวน 8 แสนเครื่องเศษ โดยในป 2556 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนผูจัดซื้อให จาก
บริษัทของประเทศจีนโดยตรง และจัดซื้อครั้งที่ 2 สําหรับนักเรียน ป.1 และ ม.1 ทั้งประเทศ จํานวน 1 แสน 6 หมื่น
เครื่องเศษ โดยใชวิธีการจัดซื้อแบบ e-Bidding ภายในประเทศไทย
ตอมาในป 2557 ไดมีการประเมินผลการใช Tablet PC ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน โดยสรุปคือ
- แท็บเล็ตพีซีมีประโยชนตอการจัดการเรียนรูของนักเรียน
- นักเรียนและครู มีความพึงพอใจสูง ในการใช แท็บเล็ตพีซี ในการเรียนการสอน
- แท็บเล็ตพีซี ตอบสนองการเรียนรูของนักเรียนที่มีความแตกตางของบุคคลดานความพรอมทางสติปญญา
- ผลการตอบรับภาพรวมในระดับโรงเรียนเห็นควรดําเนินโครงการ แท็บเล็ตพีซี ตอเนื่อง
ทั้งนี้ สภาพปญหาการใชงาน จนถึงปจจุบันพบวา แท็บเล็ตพีซี ยังมีจุดที่ตองไดรับการพัฒนาหลายสวน อาทิ
- Spec Tablet PC ในสมัยนั้นคอนขางต่ํา การทํางานชา และอายุการใชงานสั้นปจจุบันผานมา 8 หมดอายุการใช
งาน ไมสามารถรองรับ application ในปจจุบัน
- สื่อ Application มีนอย ไมเพียงพอในการจัดการเรียนรูของนักเรียน
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- ระบบปฏิบัติการ (OS) มีขอจํากัดในการรองรับสื่ออิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ
- มีพื้นที่จัดเก็บขอมูลจํากัด หรือจํานวนนอยไมเพียงพอตอการใชงาน
- สัญญาณอินเทอรเน็ตไมเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน เปนตน
งานวิจัยชี้ชัด'แท็บเล็ตพีซี'เหมาะกับเด็กบางกลุมเทานั้น
ในการนี้ ไ ด มี งานวิ จั ย ของ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ (มศว. ประสานมิ ต ร) เมื่ อ ป 2555
พบวา แท็บเล็ตพีซี เหมาะสมสําหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4 ขึ้นไป กรณีจะจัดหา แท็บเล็ตพีซี ใหกับนักเรียน
ในชวงสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 เห็นควรจัดหาใหระดับมัธยมศึกษากอนเปนลําดับแรก
เนื่องจากนักเรียนกลุมนี้ใชรูปแบบการเรียนการสอนออนไลนอยูเดิมแลว ในสวนของระดับประถมศึกษายังมีการ
ใชรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ไดแก On - AIR On – Hand On - Demand นอกจากนี้ ยังมี
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ที่มาชวยสนับสนุนการเรียนรูโดยไมมีคาใชจาย
เนื่องจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ เปนผูรับผิดชอบโครงการนี้
โดยเนื้อหาปจจุบันนําเสนอในรูปแบบ New DLTV สามารถเขาเรียนเมื่อใดก็ได เรียนลวงหนา ยอนหลังได
ผานเว็บไซต www.dltv.ac.th หรือผาน Application DLTV จึงเปนแหลงเรียนรูที่เพียงพอสําหรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ตลอดจนกลุมเปาหมายที่จะไดรับ Tablet PC ลําดับแรกๆ ควรเปนนักเรียนมัธยมศึกษาที่ดอยโอกาส
ขาดแคลนอุปกรณในการเรียน เชน นักเรียนในกองทุน กสศ. รวมทั้ง Spec ของ Tablet PC ควรเปนคุณลักษณะที่ใช
งานไดจริงในปจจุบันรองรับสื่อ Application ไดทุกประเภท สําหรับการจัดหาควรใชวิธีการเชา ไมควรจัดซื้อ เพราะ
สามารถใชงบดําเนินการสําหรับบริหารจัดการไดเลย เมื่อสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 คลี่คลาย
อาจจะไมตองเชาตอก็ได ปลัด ศธ. กลาวตอไปวา สวนกรณีความทุกขของผูปกครอง และนักเรียนจากการศึกษาผาน
ชองทางออนไลน สังคมโดยรวม ครอบครัวที่มีลูกสวนใหญ พอแมก็จะบนมากหนอย มีลูกหลากหลายวัย ปญหาก็จะ
แตกตางกันไปในรายละเอียด ถาลูกเล็กก็จะบนมากเปนพิเศษ เพราะแทบจะตองอยูกับลูกที่บานและเรียนไปพรอมกับ
ลูก ถาพอแมทํางานดวยก็จะมีรายละเอียดของปญหามากขึ้นไปอีก สวนพอแมที่มีลูกโตก็มีปญหาไมนอยเหมือนกัน
สวนใหญจะเปนเรื่องงานเยอะ การบานเยอะ ทําเทาไหรก็ไมหมด ในขณะที่เด็กระดับมหาวิทยาลัยก็จะออกแนวอยาก
กลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเสียที สวน ครู - อาจารย ในทุกระดับ ครูระดับเด็กเล็ก เด็กโต เด็กมหาวิทยาลัย ตางก็มี
ปญหาที่แตกตางกันไป แตสิ่งหนึ่งที่พูดตรงกันก็คือ การสอนออนไลนทําใหแบกภาระหนักขึ้น ตองเตรียมตัว และหา
วิธีการตาง ๆ รวมถึงเทคนิคการสอนตาง ๆ เพื่อจูงใจใหเด็กเรียนดวย แลวไหนจะตองคิดถึงวิธีการประเมินผลอีก
ตางหาก สรุปก็คือ อยากกลับไปสอนในสถาบันการศึกษามากกวาสอนทางออนไลน

