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	 “เวลาไม่เคยรอใคร”	เป็นประโยคอมตะที่เราทุกคนต่าง

ยอมรับ	หากแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว	ตัวเราได้เคยมองย้อนกลับ

ไปดูสิ่งที่เราท�าในอดีตมากน้อยเพียงใด	 ช่วงหลายปีที่ผ่านมา	

วงการศึกษาไทยมีความพยายามเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

การเรียนการสอนของไทย	 โดยตั้งเป้าให้เกิดการย้ายศูนย์กลาง

ของการเรียนรู้จากครู/ผู้สอน	 ไปสู่	 นักเรียน/ผู้เรียนมากขึ้น	 ซึ่ง

น�าไปสู่การเกิดรูปแบบ/หลักการเรียนการสอนแบบต่างๆ	 ที่เรา

มองว่าเป็นสิ่งใหม่ของสังคมไทย	รวมถึงความวุ่นวายในชีวิต

ส�าหรับใครหลายคน

	 จุลสารฉบับนี้	 อยากให้ผู้อ่านลองหยุดเพื่อน�าตนเองให้

หลุดพ้นจากความวุ่นวายดังกล่าว	ด้วยบทความวิเคราะห์หลัก

การเรียนการสอนตามนัยพุทธศาสนา	 พร้อมทั้งวิธีการบริจาค

เงินที่ช่วยให้เกิดเงินออม	 และบทความเบาๆ	 ที่แฝงด้วยสาระ

เช่นเดิม

	 สุขสันต์วันปีใหม่ครับ

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

รักษาการแทนผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
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	 	 	 การพัฒนาคนและวัตถนุั้นย่อมมีวิธีการที่หลากหลายและแตกต่างกัน	 โดยการพัฒนาวัตถุดูเหมือนจะเป็น														

เรื่องง่ายส�าหรับสังคมที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์	ส่วนการพัฒนาคนอาจเป็นเรื่องยาก	โดยทั่วไปการพัฒนาคนมักเป็นเรื่อง

ทีส่งัคมใช้การศึกษาเป็นเครือ่งมอืบรหิารจดัการ										เนือ่งจากว่าการศกึษาเป็นการสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องในทกุเรือ่งให้กับคน

ในสังคม	หากสังคมใดมีการศึกษาที่เจริญก้าวหน้า	ทันสมัย	เป็นปัจจุบันกาล	ไม่เก่าแก่คร�่าครึ	ย่อมเชื่อมั่นได้ว่าสังคมนั้นจะมีระบบ

ระเบียบ	ไร้ความวุ่นวาย	น่าอยู่อาศัย	และประชาชนมีความสุข	ผู้เขียนจึงได้น�าเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นเรื่องการจัดการเรียนการสอน

ที่มีอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ	โดยเฉพาะหลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระพุทธศาสนาที่นับว่าเป็นศาสนาที่สังคมไทย

ยอมรบันบัถอืไม่ต�า่กว่า	 95	 เปอร์เซน็ต์	 หากเราใช้แนวทางของพระพทุธศาสนาพรรณนาถงึการเรยีนการสอนอาจจะได้รูชั้ดถงึปัญหา

การเรียนการสอนของประเทศไทยก็ได้	 บทความเรื่องนี้ตั้งวัตถุประสงค์การเขียนไว้	 3	 ประการ	 คือ	 1.	 เพื่อศึกษาหลักการศึกษา

ตามนัยพระพุทธศาสนา	2.	เพื่อศึกษาหลักการเรียนการสอนตามนัยพระพุทธศาสนา	และ	3.	เพื่อวิเคราะห์หลักการเรียนการสอน

ตามนัยพระพุทธศาสนา	โดยเนื้อหาทั้งหมด	ผู้เขียนได้วางแนวทางเพื่อการวิเคราะห์ถึงหลักการศึกษาตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา

หลกัการศกึษาตามนัยพระพทุธศาสนา 
ความหมายเกีย่วกบัการศกึษา

	 ค�าว่า	 “การศกึษา”	 มาจากค�าว่า	 “สกิขฺา”	 หมายถงึ	

“กระบวนการเรยีน”	 “การฝึกอบรม”	 “การค้นคว้า”	 “การ

พฒันาการ”	และ	“การรูแ้จ้งเหน็จรงิในสิง่ทัง้ปวง”	การศกึษาใน

พระพทุธศาสนามหีลายระดบั	 ตัง้แต่ระดบัต�า่สดุถงึระดบัสงูสดุ	

(https://sites.google.com/site/petesweetty/content1,	

สบืค้นเมือ่วนัที	่ 12	 สงิหาคม	 2560)	 เมือ่แบ่งระดบัอย่างกว้างๆ	

ม	ี2	ประการ	คอื	1.	การศกึษาระดบัโลกยิะ	มคีวามมุง่หมายเพือ่

ด�ารงชีวติในทางโลก	2.	การศกึษาระดบัโลกตุตระ	มคีวามมุง่หมาย

เพือ่ด�ารงชวีติเหนอืกระแสโลก	(อภ.ิส�.	34/706/279)

ภาพจาก	:	http://www.library.mbu.ac.th/index.php/ct-menu-item-3/2015-08-15-12-45-31/category/1-2015-08-15-12-41-04

	 การศึกษาหรือการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา

นั้น	พระพุทธเจ้าสอนให้คนพัฒนาอยู่	4	ด้าน	คือ	ด้านร่างกาย

	ด้านศีล	ด้านจิตใจ	และด้านสติปัญญา	(องฺ.ปญฺจก.	22/79/121)

โดยมจีดุมุง่หมายให้มนษุย์เป็นทัง้คนดแีละคนเก่ง	 มิใช่เป็นคนดี

แต่โง่	 หรอืเป็นคนเก่งแต่โกง	 ซึง่การจะสอนให้มนษุย์เป็นคนดแีละ

คนเก่งนั้นจะต้องมีหลักในการศึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสม

โดยการพัฒนามนุษย์นั้นพระพุทธศาสนามุ่งสร้างมนุษย์ให้เป็น

คนดีก่อนแล้วจึงค่อยสร้างความเก่งทีหลัง	นั่นคือสอนให้คนเรา

มีคุณธรรมความดีงามก่อนแล้วจึงให้มีความรู้ความเข้าใจหรือ

สติปัญญาภายหลัง	ดังนั้น	หลักการศึกษาของพระพุทธศาสนา

จึงมีขั้นตอนการศึกษา	(ที.ปา.	11/228/231)	ดังนี้	1.	สีลสิกขา

เรื่อง : มนัสวี  ศรีนนท์

ศึกษาปริทัศน์

วิเคราะห์หลักการเรียนการสอนตามนัยพระพุทธศาสนา
(Analytical Study of The Principles of Teaching according to The Buddhist Concept) 
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การฝึกศึกษาในด้านความประพฤติทางกาย	 วาจา	 และอาชีพ

ให้มีชีวิตสุจริตและเกื้อกูล	 (Training	 in	 Higher	 Morality)								

2.	จิตตสิกขา	การฝึกศึกษาด้านสมาธิ	หรือพัฒนาจิตใจให้เจริญ

ได้ที่	(Training	in	Higher	Mentality	หรือ	Concentration)	

3.	 ปัญญาสิกขา	 การฝึกศึกษาในปัญญาสูงขึ้นไป	 ให้รู้คิดเข้าใจ

มองเห็นตามเป็นจริง	 (Training	 in	 Higher	 Wisdom)	 โดย

อุปมาในเรื่องนี้	 เหมือนว่าตั้งภาชนะน�้าไว้ด้วยดีเรียบร้อย	ไม่ไป

แกล้งสั่นหรือเขย่ามัน	(ศีล)	เมื่อน�้าไม่ถูกกวน	คน	พัด	หรือเขย่า	

สงบนิ่ง	ผงฝุ่นต่างๆ	ก็นอนก้น	หายขุ่น	น�้าก็ใส	(สมาธิ)	เมื่อน�้า

ใสก็มองเห็นสิ่งต่างๆ	ได้ชัดเจน	(ปัญญา)				

	 นอกจากนีย้งัมวีธิกีารเรยีนรูต้ามหลกัค�าสอนท่ีพระพทุธเจ้า

ตรัสไว้	5	ประการ	คือ	1.	การฟัง	หมายถึงการตั้งใจศึกษา

เล่าเรียนในห้องเรียน	2.	การจ�าได้	หมายถึงการใช้วิธีการต่าง	ๆ

เพือ่ให้จ�าได้	3.	การสาธยาย	หมายถงึการท่อง	การทบทวนความจ�า

บ่อย	ๆ	4.	การเพ่งพินิจด้วยใจ	หมายถึงการตั้งใจจินตนาการถึง

ความรู้นั้นไว้เสมอ	5.	การแทงทะลุด้วยความเห็น	หมายถึง

การเข้าถงึความรูอ้ย่างถกูต้อง	 เป็นความรูอ้ย่างแท้จรงิ	 ไม่ใช่ตดิอยู่

แต่เพียงความจ�าเท่านั้น	แต่เป็นความรู้ความจ�าที่สามารถน�ามา

ประพฤติปฏิบัติได้	 (https://sites.google.com/site/pe-

tesweetty/content1,	สืบค้นเมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2560)								

	 ส�าหรับท่านพุทธทาส	 (https://www.gotoknow.

org/posts/444773,	สืบค้นเมื่อวันที่	 12	สิงหาคม	2560)	 ได้

กล่าวถึงหลักการศึกษาไว้ว่า	 การศึกษาที่สมบูรณ์จะต้องมีองค์

ประกอบ	3	ประการ	คือ	1)	มีความฉลาด	2)	มีเครื่องมือควบคุม

ความฉลาด	 เพื่อให้ใช้ความฉลาดอย่างถูกต้อง	 มีวิชาชีพและ

อาชีพ	เพียงพอต่อการด�ารงชีพ	3)	มีมนุษยธรรม	คือ	ความเป็น

มนุษย์ที่ถูกต้อง	 ส่วนท่านปัญญานันทะได้กล่าวไว้ว่าการศึกษา

ที่สมบูรณ์เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา	 เป็นทางให้เกิดหูตาสว่าง		

มองการณ์ไกล	 เป็นปัญญาท่ีมีเหตุผล	มีธรรมะคือสติ	 เป็นต้น	

คอยเหนีย่วรัง้ความคดิไม่ให้ด�าเนนิไปผดิทาง	และท่านพระธรรม

ปิฎก	(ป.อ.ปยุตฺโต)		กล่าวถึงการศึกษาว่าการศึกษานั้นเป็น

ทั้งตัวการพัฒนาและเครื่องมือส�าหรับพัฒนาคือเป็นการพัฒนา

ตัวบุคคลขึ้น	โดยพัฒนาตัวคนท้ังคนหรือชีวิตท้ังชีวิต	ตัวการ

พฒันานัน้คอืการศกึษา	 เมือ่ผูเ้รยีนมกีารศกึษาอย่างนีแ้ล้ว	 กน็�าไป

เป็นเครือ่งมอืในการด�าเนนิชวีติและสร้างสรรค์สิง่ต่างๆ	การศกึษา

ก็กลายเป็นเครื่องมือของการพัฒนา										

การศึกษาสมัยพุทธกาล

	 พระพุทธเจ้าได้ทรงวางระบบศึกษาเป็นสามข้ันตอน	

(วนิย.อ.	1/264)	ไว้ดงันี	้1.	ขัน้ปรยิตั	ิเป็นการศกึษาพระธรรมวนิยั

ให้มีความรู้ในพระธรรมค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า	 รวมทั้ง

พระวินัยคือข้อบัญญัติต่างๆ	 ที่จะต้องประพฤติ	 ให้มีความรู้

ความเข้าใจอย่างถกูต้องถ่องแท้	 เพือ่จะได้น�ามาประพฤตปิฏบัิติ

ได้อย่างถูกต้องตรงทาง	 และยังสามารถแนะน�าสั่งสอนผู้อื่น	

ให้มีความรู้ความเข้าใจ	 ในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง	 2.	 ขั้น

ปฏบิตั	ิ เป็นการน�าเอาพระธรรมวนิยัทีไ่ด้ศกึษามาจนรอบรู	้และ

เข้าใจถ่องแท้ดีแล้ว	มาประพฤติปฏิบัติด้วยกาย	วาจา	และใจ

3.	ขั้นปฏิเวธ	เป็นขั้นที่แสดงผลของการประพฤติปฏิบัติตาม

พระธรรมวินัยในระดับต่างๆ	ในเรื่องต่างๆ	ตามล�าดับ	จนถึงขั้น

ท�าที่สุดแห่งทุกข์	อันเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา																																		

	 กล่าวโดยรวม	 การศึกษาในพระพุทธศาสนามีอยู่	 2

อย่าง	(ธ.อ.	1/7)	คือ	1.	คันถธุระ	ได้แก่	การศึกษาภาคทฤษฎี

ในวชิาการต่างๆ	กล่าวคอืเรยีนจากคร	ูดจูากต�ารา	สดบัปาฐะนัน่เอง

และ	2.	วปัิสสนาธรุะ	ได้แก่	การศกึษาภาคปฏบิตัจิากผลการเรยีนรู้

แล้วน�ามาปฏิบัติให้เกิดมรรคผลรู้แจ้งในหลักธรรมค�าสอน

ของพระพุทธศาสนา	 ตามกระบวนคือ	 ปริยัติปฏิบัติ	 และ

ปฏิเวธ	ฉะนั้น	การศึกษาจึงท�าให้คนมีความรู้	ฉลาด	รู้ทันคน

รูท้นัเหตกุารณ์	 โดยเฉพาะการศกึษาในพระพทุธศาสนาถอืว่ามี

ความส�าคัญอย่างยิ่ง	 ผู้มีการศึกษาคือผู้เจริญ	 การศึกษาเป็น	

กระบวนรองรับคนให้มีศักยภาพสูง	 สามารถท�าการเผยแผ	่

สั่งสอนคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 พระพุทธเจ้าทรงความรู้

ทุกสรรพศาสตร์แล้วน�าศาสตร์แห่งความรู ้เหล่านั้นมาเป็น

เครื่องมือในการเผยแผ่ท�าให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่ง

ความรู้นั่นเอง						

การศึกษาหลังสมัยพุทธกาล

	 ระบบการศึกษาพระพุทธศาสนายุคแรกเป ็น																			

การศึกษาเฉพาะภายในวัด	 ระหว่างครูกับศิษย์	 เน้นพระธรรม

วินัยเป็นหลัก	 หลังพุทธปรินิพพานมีความคิดเห็นแตกแยก	

มากขึ้นในหมู่ภิกษุด้วยกันเอง	 รวมกับความขัดแย้งทางแนวคิด

กับลัทธิร่วมสมัยอื่น	 ท�าให้วัดพัฒนาเป็นสถานศึกษาวิชาการ

ในวงกว้างมากขึ้น	 เพื่อตอบสนองความสนใจใคร่ศึกษาของคน

ภายนอกวัด	และเพื่อพัฒนาความสามารถเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

ของพระภกิษสุงฆ์เอง	ประมาณปีพทุธศกัราช	400	ได้มีการเขยีน

ต�าราวชิาการทางพระพทุธศาสนามาก	ดงัทีส่มณะชาวจีนบันทึก

ไว้ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ	 มิได้เปิดรับเฉพาะภิกษุในนิกายต่างๆ	

ของพระพุทธศาสนาเท่านั้น	 แม้คฤหัสถ์ผู้สนใจในพระพุทธ

ศาสนาก็อาจเข้าเรียนได้	ยิ่งกว่านั้น	นักบวชในศาสนาอื่นก็อาจ

เรียนได้เช่นเดียวกัน	 (http://www.mcu.ac.th/site/wang-

noi/index.php?page=242,	 สืบค้นเมื่อวันที่	 12	 สิงหาคม	

2560)
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การบูรณาการการศึกษาตามนัยพระพุทธศาสนา

	 การบูรณาการตามนัยแห่งพุทธธรรม	 หมายถึง	 ระบบ

และกระบวนการของชีวิตซึ่งครอบคลุมหลักการพัฒนามนุษย์

ที่ว่าด้วยไตรสิกขาและหลักธรรมที่ส�าคัญในอันที่จะเป็นแนว

ปฏิบัติสู ่ความเป็นคนเก่ง	 คนดี	 มีอิสรภาพ	 ส่วนบูรณาการ

ทางการศึกษาตามนัยพุทธธรรมได้สรุปความคิดรวบยอดไว้

เป็นแนวทางส�าหรับการจัดระบบ	หลักการ	กระบวนการ	และ

ปัจจัยสนับสนุนการศึกษา	 โดยใช้ชีวิต	 วิถีชีวิต	 การพัฒนาชีวิต		

ทีด่	ีเป็นโจทย์หลกั	จงึครอบคลมุทกุมติ	ิทกุแก่นสาระ	ทกุพืน้ฐาน

ของสังคม	บูรณาการทางการศึกษาจะเป็นการจัดองค์ประกอบ

กลมกลนืได้สดัส่วน	สมดลุและเชือ่มโยง	จงึมลีกัษณะทีเ่ป็นองค์รวม

หล่อหลอม	 เกิดประโยชน์	 น�าไปสู่การพัฒนา	 เป็นความเต็มใน

ทุกมิติได้แก่	 เต็มศักยภาพผู้เรียน	 พัฒนาทั่วทั้งกาย	 จิต	 และ

ปัญญา		ครสูอนเตม็เวลาเตม็ใจ	เนือ้หาสาระสอดคล้องกลมกลนื

เตม็ตามทีค่วรจะเป็น	กระบวนการครบถ้วน	เตม็ทีต่ามทีค่วรจะท�า

ผลการศึกษาตอบสนองการพัฒนาชีวิตตามวิถีทางที่ดี	 ถูกต้อง

กลมกลืนกับความเป็นจริงของชีวิตและสังคม	 เป็นการศึกษาที่

กระจ่างชดั	แจ่มโลก	ส่องชวีติ	สว่างเยน็	ดจุเดอืนเพญ็											

	 สรุปแล้ว	 การศึกษามีหน้าท่ีสร้างสรรค์ท้ังสองด้าน						

ไปพร้อมกัน	 คือ	 การพัฒนาชีวิตบุคคลให้ถึงความสมบูรณ์และ

สร้างสรรค์อารยธรรมท่ีส่งเสริมให้ระบบความสัมพันธ์ของ

สรรพสิง่เจรญิงอกงามไปในวถิทีางทีเ่กือ้กลูกนัยิง่ขึน้ๆ	การศกึษา

ที่แท้คือการพัฒนาชีวิตบุคคลให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยกันกับ

การสร้างสรรค์อารยธรรมที่ยั่งยืน	นักการศึกษาที่ยึดมั่นในหลัก

ของพระพุทธศาสนาก็พยายามพิจารณาตรวจสอบปัญหาต่างๆ

อย่างใกล้ชดิ	ใช้หลกัศาสนาน�ามาประยกุต์ใช้กบัการศกึษา	โดยได้

น�าเอาหลกัการของพระพทุธศาสนามาเป็นพืน้ฐานในด้านการเรยีน

การสอน	 และการศกึษาตามหลกัพระพทุธศาสนาเป็นการศกึษา

ระบบกัลยาณมิตรระหว่างครูกับศิษย์	 ซึ่งในปัจจุบันครูกับศิษย์

มีความปฏิสัมพันธ์ในด้านต่างๆ	 ห่างกันมาก	 ครูท�าหน้าที่เพียง

บรรยาย	(สิปปทายก)	แล้วก็จบออกไป	โอกาสที่ครูและศิษย์จะ

มปีฏสิมัพนัธ์ทางความรูก้ไ็ม่ม	ีซึง่แตกต่างกบัการศกึษา	สมยัก่อน

แบบตะวันออก	 เช่น	 การเรียนแพทย์	 แพทย์ที่มีชื่อเสียง	 เช่น	

หมอชีวกโกมารภัจจ์	ไปเรียนท่ีเมืองตักสิลา	หลักสูตร	14	ปี

ต้องเรยีนวชิาการแพทย์	7	ปี		อยูป่รนนบิตัริบัใช้อาจารย์อกี	7	ปี

ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความประทับใจในจรรยาบรรณต่างๆ	

ที่เกี่ยวกับการแพทย์	 รวมทั้งศีลธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมา

ด้วยนี้คือการสอนแบบตะวันออก	และเป็นระบบท่ีปฏิบัติใน

พระพทุธศาสนาจนถงึทกุวนันี	้ แต่ในปัจจบุนั	 ระบบกลัยาณมติร

ได้พังทลายแล้ว	 เพราะแนวคิดและค่านิยมแบบตะวันตก	 และ

การศึกษาสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทโดยเน้นปรัชญาการศึกษา

ตามรูปแบบทางตะวันตกมากเกินไป	โดยไม่ค�านึงถึงวัฒนธรรม

พื้นฐานของสังคมไทย(https://www.gotoknow.org/posts/

444773,	สืบค้นเมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2560)							

หลักการเรียนการสอนตามนัยพระพุทธศาสนา
จุดมุ่งหมายในกระบวนการเรียนการสอน

	 อาจารย์วศิน	 อินทสระ	 (https://www.gotoknow.

org/posts/300538,	 สืบค้นเมื่อวันที่	 12	 สิงหาคม	 2560)	

กล่าวถึงจุดมุ ่งหมายในกระบวนการเรียนการสอน	ดังนี	้

1)	อภิญญายธรรมเทศนา	ทรงสอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้จริงเห็นแจ้งใน

สิง่ทีค่วรรูค้วรเหน็	 หมายความว่าสิง่ทีท่รงรูแ้ล้วเหน็แล้ว	 แต่เม่ือ

ทรงว่าไม่จ�าเป็นส�าหรับสาวกนั้นๆ	 เหมือนครูที่มีความรู้สูงมาก

แต่ถึงกระนั้นก็ย่อมน�าเอาเฉพาะความรู้เท่าท่ีจ�าเป็นแก่ศิษย์ใน

ขั้นนั้นๆ	มาสอนเท่าที่ศิษย์จะรับได้เพื่อประโยชน์แก่ศิษย์	อนึ่ง	

เหมือนบิดา/มารดา	แม้มีทรัพย์มากปานใดก็	ย่อมให้ทรัพย์									

แก่บุตรตามควรแก่วัยและความจ�าเป็นของบุตรนั้น	2)	สนิทาน

ธรรมเทศนา		จดุมุง่หมายในการสอนคอืเพือ่ให้ผูฟั้งตรองตามแล้ว

เห็นจริงได้	 ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลท่ีผู้ฟังพอตรอง

ตามให้เหน็ด้วยตนเอง	 เพราะพระธรรมเทศนาของพระพทุธองค์

ไม่ยากเกินไปจนถึงกับตรองตามแล้วก็ไม่เห็นและไม่ง่ายเกินไป

จนไม่ต้องตรองขบคดิกเ็หน็ได้		พทุธวธิใีนการสอนจงึอยูท่่ามกลาง

ระหว่างความยากเกนิไปกบัความง่ายเกนิไป				ส่วนใหญ่ทรงสอน

ให้ใช้ปัญญาพจิารณาด้วยตนเอง	เป็นต้น	3)	สปัปาฏหิารยิธรรมเทศนา

เพื่อให้ผู้ฟังได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควร	ทรงแสดงธรรม

มคีณุเป็นอศัจรรย์	 สามารถยงัผูป้ฏบิตัติามให้ได้รบัผลตามสมควร

แก่ก�าลงัแห่งการปฏบิตัขิองตนๆ	(ม.ม.	13/330/322)	ในบรรดา

ปาฏิหาริย์ท้ัง	 3	นั้น	พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญอนุศาสนีย

ปาฏิหาริย์	ว่าดีที่สุด	ประณีตที่สุดและเป็นประโยชน์ที่สุด	ข้อนี้

เป็นความจรงิอย่างยิง่	พระพุทธศาสนาที่ด�ารงเป็นประโยชน์แก่

มหาชนมาจนกระทัง้บดันีก้ด้็วยอานภุาพของอนศุาสนปีาฏหิารย์ิ

นัน่เอง																																																																				

วธิกีารในกระบวนการเรยีนการสอน

	 มพีทุธพจน์ทีต่รสัถงึลลีาในการสอน	(ท.ีส.ี	9/198/161)	

ไว้ดงันี	้ 1.	 อธบิายให้เหน็ชดัเจนแจ่มแจ้ง	 เหมอืนจงูมือไปดเูหน็

กบัตา	(สนัทสัสนา)	2.	ชกัจงูใจให้เหน็จรงิด้วย		ชวนให้คล้อยตาม

จนต้องยอมรบั	และน�าไปปฏบิตั	ิ (สมาทปนา)	3.	 เร้าใจให้แกล้ว

กล้า	 บงัเกดิก�าลงัใจ	 ปลกุให้มอีตุสาหะแขง็ขนั	 มัน่ใจว่าจะท�าให้

ส�าเรจ็ได้
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ไม่หวัน่ระย่อต่อความเหนือ่ยยาก	 (สมตุตเตชนา)	 4.	 ชโลมใจให้

แช่มชื่น	 ร่าเริง	 เบิกบาน	ฟังไม่เบ่ือ	 และเปี่ยมด้วยความหวงั	

เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่ตนจะพึงได้รับจากการปฏิบัติ		

(สมัปหงัสนา)																																																

	 อาจารย์วศนิ	 อนิทสระ	 (https://www.gotoknow.

org/posts/300538,	สบืค้นเมือ่วนัที	่12	สงิหาคม	2560)	กล่าว

ไว้	5	วธิ	ีคอื	1)	ทรงสอนโดยวธิเีอกงัสลกัษณะ	คอืทรงสอนยนืยนั

ไปข้างเดยีว	เช่น	ความดมีผีลเป็นสขุ	ความชัว่มผีลเป็นทกุข์		หรอื

กศุลเป็นสิง่ทีค่วรบ�าเพญ็	อกศุลเป็นสิง่ทีค่วรละ	2)	ทรงสอนโดย

วธิีภัชชลักษณะ	 คือทรงแยกประเด็นให้เห็นชัดเจน	 เป็นปัญหา									

ทีไ่ม่สามารถตอบโดยประเดน็เดยีว	แต่ต้องแยกตอบให้เหน็อย่าง

ชดัเจน	3)		ทรงสอนด้วยปฏปิจุฉาลกัษณะ	คอืปัญหาทีค่วรตอบ

โดยย้อนถามเสยีก่อน	 เช่น	จกัษฉุนัใด	 โสตะฉนันัน้	 	 โสตะฉนัใด	

จกัษกุฉ็นันัน้		ใช่ไหม	พึงย้อนถามว่า	มุง่ความหมายในแง่ใด		ถ้าถาม

โดยหมายถงึแง่ให้ดหูรอืเหน็	 กไ็ม่ใช่	 แต่ถ้ามุง่หมายแง่ว่าไม่เทีย่ง	

กใ็ช่	4)	ทรงสอนด้วยฐปนลกัษณะ		คอื	พกัปัญหาไว้ไม่พงึพยากรณ์	

คอื	ปัญหาทีพ่งึยบัยัง้		หรอืพบัเสยี	ไม่ควรตอบเรือ่งนัน้	เช่น	ถามว่า

ชวีะกบัสรรีะ	คอืสิง่เดยีวกนัใช่ไหม	5)	ทรงสอนด้วยอปุมาลกัษณะ

คอืทรงสอนแบบเปรยีบเทยีบ	 เช่น	 ทรงเปรยีบเทยีบภกิษดุ้วยผ้า

เปลอืกไม้และผ้ากาส	ี	ทรงเปรยีบเทยีบมกัขลโิคศาลว่าเหมอืนผ้า

ทีท่�าด้วยผมคน	ซึง่เป็นวธิกีารทีท่รงใช้บ่อยมากทีส่ดุ	เพราะท�าให้

ผูฟั้งมองเหน็ภาพและเข้าใจง่าย	 โดยไม่ต้องใช้เวลามากและยาวนาน

ค�าอุปมาช่วยให้เร่ืองท่ีลึกซึ้งเข้าใจยากปรากฏหมายความเด่น

ชดัเจนออกมา	 และท่านกก็ล่าวไว้อกีว่าท่าททีีพ่ระพทุธองค์ทรงสอน

ดงันี	้ 1.	ทรงสอนอย่างละมนุละม่อม	 	2.	ทรงสอนอย่างเข้มงวด

รนุแรง		3.	ทรงสอนอย่างข้อร้องวงิวอน																			

	 ส�าหรับท่านพระธรรมปิฎก	 (ป.อ.ปยุตฺโต)	 กล่าวถึง

คณุสมบตักิารสอนของพระพทุธเจ้าไว้	 (https://www.gotoknow.

org/posts/300538,	สบืค้นเมือ่วนัที	่ 12	สงิหาคม	2560)	ดงันี	้	

1.	ทรงสอนสิง่ทีเ่ป็นจรงิและเป็นประโยชน์แก่ผูฟั้ง	2.	ทรงรูเ้ข้าใจ

สิง่ทีส่อนอย่างถ่องแท้สมบรูณ์	3.	ทรงสอนด้วยเมตตา	มุง่ประโยชน์

แก่ผูร้บัค�าสอนเป็นทีต่ัง้	ไม่หวงัผลตอบแทน	4.	ทรงท�าได้จรงิอย่าง

ทีส่อน	เป็นตวัอย่างทีด่	ี5.	ทรงมบีคุลกิภาพโน้มน้าวจติใจให้เข้าใกล้

ชดิสนทิสนมและพงึพอใจได้ความสขุ	6.	ทรงมหีลกัการสอนและ

วธิสีอนยอดเยีย่ม

เนือ้หาในกระบวนการเรยีนการสอน

										ในเรือ่งเนือ้หาการเรยีนการสอนทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนมี

ดงัน้ี	1.	สอนจากสิง่ทีรู่เ้หน็เข้าใจง่าย	หรอืรูเ้หน็เข้าใจอยูแ่ล้ว	ไปหา

สิง่ทีเ่หน็เข้าใจได้ยากหรอืยงัไม่รูไ้ม่เหน็ไม่เข้าใจ	 2.	 สอนเนือ้เรือ่ง

ที่ค่อยลุ่มลึก	 ยากลงไปตามล�าดับขั้น	 และความต่อเนื่องกัน

เป็นสายลงไป	อย่างที่เรียกว่า	สอนเป็นอนุบุพพิกถา	3.	ถ้าสิ่งที่

สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้	ก็สอนด้วยของจริง	ให้ผู้เรียนได้ดู	ได้เห็น

ได้ฟังเอง	อย่างที่เรียกว่าประสบการณ์ตรง	4.	สอนตรงเนื้อหา	

ตรงเรือ่ง	คมุอยูใ่นเรือ่ง	มจีดุ	ไม่วกวน	ไม่ไขว้เขว	ไม่ออกนอกเรือ่ง

โดยไม่มอีะไรเกีย่วข้องในเนือ้หา	5.	สอนมเีหตผุล	ตรองตามเหน็

จรงิได้	อย่างทีเ่รยีกว่า	สนทิาน�	6.	สอนเท่าทีจ่�าเป็นพอด	ีส�าหรบั

ให้เกิดความเข้าใจ	ให้การเรียนรู้ได้ผล	ไม่ใช่สอนเท่าที่ตนรู้	หรือ

สอนแสดงภูมิว่าผู้สอนมีความรู้มาก	 7.	 สอนสิ่งที่มีความหมาย	

ควรท่ีเขาจะเรียนรู้	และเข้าใจ	เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเอง	

พระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตา	 หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย	

(https://www.gotoknow.org/posts/300538,	 สืบค้นเมื่อ

วันที่	12	สิงหาคม	2560)																			

ผู้เรียนในกระบวนการเรียนการสอน

	 ผู้เรียนในกระบวนการเรียนการสอนที่พระพุทธเจ้า

ทรงสอนมีดังนี้	 1.	 รู้	 ค�านึงถึงและสอนให้เหมาะสมตามความ

แตกต่างระหว่างบุคคล	2.	ปรับวิธีสอนผ่อนให้เหมาะกับบุคคล	

แม้สอนเรื่องเดียวกันแต่ต่างบุคคล	 อาจใช้ต่างวิธี	 3.	 นอกจาก

ค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลแล้ว	 ผูส้อนยงัจะต้องค�านงึ

ถึงความพร้อม	 ความสุกงอม	 ความแก่รอบแห่งอินทรีย์	 หรือ

ญาณ	ทีบ่าล	ีเรยีกว่า	ปรปิากะ	ของผูเ้รยีนแต่ละบคุคลเป็นรายๆ

ไปด้วย		4.	สอนโดยให้ผู้เรียนลงมือท�าด้วยตนเอง	ซึ่งจะช่วยให้

เกดิความรูค้วามเข้าใจชดัเจน	แม่นย�าและได้ผลจรงิ	 เช่น	ทรงสอน

พระจฬูปันถกผูโ้ง่เขลาด้วยการให้น�าผ้าขาวไปลบูคล�า	5.	การสอน

ด�าเนินไปในรูปที่ให้รู้สึกว่าผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่วมกัน	

ในการแสวงความจริง	 ให้มีการแสดงความคิดเห็นโต้ตอบเสรี	

หลักนี้เป็นข้อส�าคัญในวิธีการแห่งปัญญา	 ซึ่งต้องการอิสรภาพ

ในทางความคดิและโดยวธินีีเ้มือ่เข้าถงึความจรงิ	 ผูเ้รียนก็จะรูสึ้ก

ว่าตนได้มองเห็นความจริงด้วยตนเองและมีความชัดเจนม่ันใจ	

หลกันีเ้ป็นหลกัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงใช้เป็นประจ�าและมกัมาในรปู

การถาม-ตอบ	เอาใจใส่บคุคลทีค่วรได้รบัความสนใจพเิศษเป็นรายๆ

ไปตามควรแก่กาลเทศะและเหตุการณ์	ช่วยเหลือเอาใจใส่คนที่

ด้อย	ที่มีปัญหา	6.	เอาใจใส่บุคคลที่ควรได้รับความสนใจพิเศษ

เป็นรายๆ	ไปตามควรแก่กาลเทศะและเหตุการณ์	 เช่น	ชาวนา

คนหนึง่ตัง้ใจไว้แต่กลางคนืว่าจะไปฟังพทุธเทศนา	บงัเอิญววัหาย

กรี็บออกไปตามหาจนได้ววักลับมาแล้วกรี็บไปฟังธรรมแต่กช้็ามาก

แต่ใจกม็ุง่มัน่คดิว่าทนัฟังตอนท้าย	หน่อยกย็งัด	ี ไปถงึวดัปรากฏว่า

พระพทุธเจ้ายงัทรงประทบัรอนิง่ๆ	ไม่เริม่แสดง	ยิง่กว่านัน้ยงัจดัหา

อาหารให้เขารบัประทานจนอิม่สบาย	 แล้วจงึทรงเริม่แสดงธรรม

อ่านต่อหน้า	11
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การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา : สะท ้อนผลจากการประชุมทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2560            
[3rd International Conference on Innovation in Education 
(ICIE2017)]

	 โลกปัจจบุนัก้าวเข้าสูศ่ตวรรษที	่ 21	 ทีซ่บัซ้อน	 เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	 และมพีลวตั	 (dynamic)	 สงู	 เตม็ไปด้วย

ความเจรญิก้าวหน้าในด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี พลเมอืงจงึจ�าเป็นต้องเข้าใจและประยกุต์

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การด�ารงชวีติประจ�าวนัและ/หรือการประกอบอาชพี	มคีวามสามารถในการคดิและตัดสินใจทีเ่หมาะสม

ต่อประเด็นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รวมทั้งมีเจตคติและค่านิยมที่เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีศึกษา	(science	and	technology	education)	จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาพลเมืองเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ	ความตระหนัก	เจตคติและค่านิยมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 บคุคลที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาพลเมืองที่รู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็คือ	 ครู	 อาจารย์	 นักวิจัยและบุคลากร

ทางการศึกษา	ที่จ�าเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	 กระบวนการส�าคัญอันหนึ่งก็คือ	 การสร้างชุมชนแห่ง

การเรียนรู้	(Professional	Learning	Community;	PLC)	เนื่องจากในชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้น	จะมีการแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อ

ส่งเสริมประสทธิภาพในห้องเรียน	 การสนทนาอย่างสร้างสรรค์	 และการสะท้อนคิด	 ซึ่งจะน�าไปสู่การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้									

ที่สามารถส่งผลในทางบวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้	

	 เน่ืองด้วยความส�าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาและกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ดังได้กล่าวมา

แล้วข้างต้น	 และเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้	 ครู	 อาจารย์	 นักวิจัย	 บุคลากรทางการศึกษา	 และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา	 ได้แลก

เปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงการประยุกต์นวัตกรรมให้ก่อเกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา	 สถาบันนวัตกรรม

การเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล	ร่วมกับส�านักนวัตกรรมการเรียนการสอน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	Graduate	Institute	of	Digi-

tal	 Learning	 and	 Education,	 National	 Taiwan	University	 of	 Science	 and	 Technology	ประเทศไต้หวัน	 สถาบันคี

นันแห่งเอเชีย	 โครงการ	 Shevron	 Enjoy	 Science	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 สถาบันการเรียนรู้	 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ส�านักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(SEAMEO	Secretariat)	ร่วมกัน

จัดโครงการ	การประชุมวิชาการระดับนานาชาตินวัตกรรมการศึกษาครั้งที่	3	ประจ�าปี	2560:		การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา	(The	3rd	International	Conference	on	Innovation	in	Education	(ICIE	2017):	

Building	Professional	Learning	Community	in	Improving	Science	and	Technology	Education)	ขึ้นในระหว่างวันที่	

24-25	พฤศจิกายน	2560	ณ	หอประชุมคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	จ.นครปฐม	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	

เรื่อง : รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์  อาจารย์ประจ�า สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
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	 1.	 ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างคร	ูอาจารย์	นกัวจิยั	บคุลากรทางการศกึษา	และนกัศกึษาบณัฑติศกึษา	เก่ียวกับ

นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาทั้งในบริบทของประเทศไทยและต่างประเทศ		

	 2.	 พฒันาและส่งเสรมิเครอืข่ายความร่วมมอืทางนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศีกึษาระหว่างมหาวทิยาลัยต่างๆ										

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ		

	 3.	 สร้างโอกาสให้ครู	 อาจารย์	 นักวิจัย	 บุคลากรทางการศึกษา	 และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา	 ได้เสวนาและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์อันอาจจะน�าไปสู่ความร่วมมือทางการเรียนการสอนและการวิจัยในอนาคต																																																						

	 ส�าหรบัธมีของการประชมุทางวชิาการระดบันานาชาต	ินวตักรรมการศกึษา	ครัง้ที	่3	ประกอบด้วยธมีหลกั	3	ธีม	กล่าวคือ	

	 ธีมที่	1	นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยีศึกษา	(Innovations	in	Science,	Mathematics	and	

Technology	Education)	

	 ธีมที่2	 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางการศึกษาและการริเริ่มเพื่อพัฒนาการศึกษา	 (Professional	 Learning	 Community	

(PLC)	in	Education	and	Other	Educational	Improvement	Initiatives)

	 ธีมที่	3	การพัฒนาห้องเรียนด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์	(Classroom	Evidence-Based	Practices)	

	 วิทยากรรับเชิญ	 (Keynote	 Speaker)	 ของการประชุม	 ICIE2017	 ประกอบด้วยวิทยากรต่างประเทศ	 จ�านวน	 3	 ท่าน	

และวิทยากรในประเทศ	จ�านวน	3	ท่าน	 โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ	คือ	Prof.	Dr.	P	 John	Williams	 (Director	of	STEM	

Education	Research	Group,	Curtin	University,	Australia)	Prof.	Morris	S.	Y.	Jong	(The	Chinese	University	of	Hong	

Kong,	Hong	Kong)	และ	Prof.	Gwo-Jen	Hwang	(Chair	Professor,	Graduate	Institute	of	Digital	Learning	and	Edu-

cation,	National	Taiwan	University	of	Science	and	Technology)	ส�าหรับวิทยากรชาวไทย	ประกอบด้วย	รศ.ดร.นพ.ชัย

เลิศ	พิชิตพรชัย	(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)	นางกรรณิการ์	 เฉิน	(ผู้อ�านวยการ	ส�านักพัฒนาความตระหนัก

ด้านวิทยาศาสตร์	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)	และ	ดร.รังสรรค์	วิบูลย์อุปถัมภ์	(ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา	UNICEF	

ประเทศไทย)



  จุลสารนวัตกรรม     9    

ตาราง	1	จ�านวนบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมน�าเสนอผลงานในการประชุม	ICIE2017	แบ่งตามประเภทการน�าเสนอ

	 ในการด�าเนินการจัดการประชุม	 ICIE2017	ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล	และหน่วยงานภายนอก

มากมาย	เช่น	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารกรุงเทพ	บ.อีพีจี	อินโนเวชั่น	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	

บ.Newziono	จ�ากดั	บ.พาราไซแอนตฟิิค	จ�ากดั	ซึง่คณะกรรมการจดัการประชมุ	ICIE2017	ขอขอบคณุทกุหน่วยงานมา	ณ	โอกาสนี้	

นอกจากนี้	 ขอขอบคุณวิทยากรรับเชิญ	 ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน	 ที่ท�าให้บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม	

ICIE2017	เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์องค์ความรู้	นอกจากนั้น	ขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่าย	(co-organizers)	ทุกองค์กรที่ได้

ร่วมมือกันจัดการประชุมครั้งน้ีได้อย่างสมศักดิ์ศรี	 ทั้งนี้ทั้งนั้นฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื่อนความส�าเร็จของการประชุม

ICIE2017	ทีข่าดเสยีมไิด้	คอื	ทมีงานสถาบนันวตักรรมการเรยีนรูท้กุท่านทีร่่วมมอืกนัจดัการประชมุครัง้นีใ้ห้ส�าเรจ็อย่างมปีระสิทธภิาพ

Theme

Theme	1	Innovations	in	Science,	Mathematics	and	

Technology	Education

ประเภทการน�าเสนอ

Oral	presentation Poster	presentation
รวม

34

9

25

68รวม

17

6

8

31

17

3

17

37

Theme	 2	 Professional	 Learning	 Community	 in												

Education	 and	 Other	 Educational	 Improvement							

Initiatives

Theme	3	Classroom	Evidence-Based	Practices

		 ส�าหรับบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมน�าเสนอผลงานในการประชุม	ICIE2017	มีจ�านวนทั้งสิ้น	68	เรื่อง	ดังตาราง	1

	 ผู้เข้าร่วมการประชุม	ICIE2017	ประกอบด้วยครูผู้สอน	อาจารย์	ในการศึกษาทุกระดับ	นักวิชาการ	นักวิจัย	และนักศึกษา

ปริญญาโทหรือเอกทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ศึกษา	เทคโนโลยีทางการศึกษา	หรือในสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	มีจ�านวนทั้ง

สิ้น	257	คน	เป็นคนไทย	238	คน	(92.61%)	และคนต่างประเทศ	19	คน	(7.39%)	ซึ่งมาจาก	9	ประเทศ	คือ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

สเปน	ออสเตรเลีย	สิงคโปร์	ไต้หวัน	จีน	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	และเมียนมาร์	
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	 ผลจากการประชมุ	ICIE2017	ได้ก่อให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้งค์ความรูเ้กีย่วกบันวตักรรมทางวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์

และเทคโนโลยศีกึษา	 ชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางการศึกษาและการริเริ่มเพื่อพัฒนาการศึกษา	 	 นอกจากนีย้งัเกดิการสร้างเครอืข่าย

ความร่วมมอืทางนวตักรรมการศกึษา	ระหว่างบคุลากรทางการศกึษา	มหาวทิยาลยัต่างๆ	ทัง้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศและ

การพฒันาห้องเรยีนด้วยหลกัฐานเชิงประจักษ์	ระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุม	 ICIE2017	ทุกท่าน	สมดังเจตนารมณ์ของการประชุม	

ICIE2017	 ที่ต้องการ	 “สร้างชุมชนแห่งการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศีกึษา”	 ขึ้นเพื่อเอื้ออ�านวยให้เกิดการต่อ	

ยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาและประยุกต์นวัตกรรมให้ก่อเกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต
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เป็นต้น	 7.	 ช่วยเอาใจใส่คนทีด้่อย	 ทีม่ปัีญหา	 (https://www.

gotoknow.org/posts/300538,	 สบืค้นเมือ่วนัที	่ 12	 สงิหาคม	

2560)					

                   

วเิคราะห์และสรปุ
	 จากที่กล ่าวมาตั้ งแต ่ต ้น	ท�าให ้สรุปได ้ว ่ าหลัก

ค�าสอนในพุทธศาสนามีหลกัการเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน	

ในทุกขั้นตอนคือเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาน้ี	ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ครูผู้สอนหรือนักเรียนนักศึกษาแล้ว	 สามารถน�าหลักค�าสอนใน

พระพทุธศาสนามาเป็นแนวคดิและทฤษฎไีด้เลย	 ดงันัน้ผูเ้ขยีนจะ

วเิคราะห์และสรปุเป็นประเดน็ดงัต่อไปนี้

วเิคราะห์และสรปุเกีย่วกบัความหมายของการศกึษา

	 หลกัค�าสอนในพทุธศาสนากบัการจดัการเรยีนการสอน

มีนัยที่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกันได้	 กล่าวคือ	 เรื่องการศึกษา

เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ	 ที่มีอยู่ในทุกขั้นตอนการศึกษา	 ส่วน

หลกัธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนกม็แีนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบั

การศึกษาตามน้ันด้วย	 กล่าวเฉพาะเรื่องความหมายเกี่ยวกับ

การศึกษาแล้ว	 ในพระพทุธศาสนาใช้ค�าว่า	 สกิขฺา	 แทนค�าว่า	

การศึกษา	 และค�าว่า	 สกิขฺา	 ทีห่มายถงึการศกึษาตามนยัแห่ง

พระพุทธศาสนานี้คือเรื่องเกี่ยวกับการฝึกฝนพัฒนาตนในด้าน

การรกัษากฎกตกิาหรอืระเบียบวนิยั	 การมคีวามตัง้ใจศกึษาหาความรู้

ใส่ตนอย่างไม่ละความเพยีรพยายาม	ตลอดจนการเพิม่พนูความรู้

ให้กบัตนเองอยูต่ลอดเวลา	 คล้ายๆ	 กบัพระพทุธศาสนาเสนอเรือ่ง

แนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตมานานแล้วนั่นเอง	 เรยีกกนัว่า

การศกึษาไม่ใช่เป็นเพยีงแค่กจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่อียูต่าม

หน่วยงานทางการศกึษาเท่านัน้	แต่ความหมายของการศกึษาตามนยั

แห่งพระพทุธศาสนาขยายความกว้างไปอย่างไร้ขอบเขตคอืเป็น

ทั้งการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจโลกตามท่ีแต่ละสังคมวางหลัก

เกณฑ์ไว้และโลกตามความเป็นจรงิทีใ่ครๆ	 กป็ฏเิสธไม่ได้	 ซึง่เมือ่

ผูศึ้กษาสามารถบรหิารการศกึษาของตนเองได้เช่นนีแ้ล้ว	 ความสขุ

ทีเ่กดิจากการศกึษาย่อมเกดิแก่ตนเองได้อย่างไม่ต้องสงสยัเลย										

วิเคราะห์และสรุปเก่ียวกับการศึกษาสมัยพุทธกาลและ       

หลงัสมยัพทุธกาล

	 ในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยที่

พระพทุธเจ้ายงัทรงพระชนม์อยูจ่วบจนถึงสมยัปัจจบัุน	(พ.ศ.	2561)

ท�าให้เห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนทุกข้ันตอนในปัจจุบัน

สามารถดูแบบอย่างการจัดการเรียนในสมัยพุทธกาลและหลัง

สมยัพทุธกาลได้เลย	 โดยเฉพาะเรือ่งการปฏบิตักิารจดัการเรยีน

การสอน	ระหว่างครกูบัศษิย์	ซึง่ตามหลกัค�าสอนในพระพทุธศาสนานัน้

ครูผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม	ไม่ใช่มุง่เน้นหารายได้

จากการท�าชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนดังที่เกิดขึ้นอยู่ใน

สถาบนัการศกึษาต่างๆ	 ในขณะนี	้ ส่วนผูเ้รยีนกต้็องมีความตัง้ใจ

ศึกษาหาความรู้จากครูผู ้สอนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้														

รวมท้ังผู้เรียนจะต้องพยายามปฏิบัติตามแนวทางที่ครูผู้สอน

ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างไว้ด้วย	 เรียกว่าครูผู้สอนจะท�าหน้าที่

เพียงสอนในห้องเรียนอย่างเดียวนั้นคงไม่พอคือครูผู้สอนไม่ใช่

สกัแต่ว่าสอนให้จบๆ	 ไปแต่ละชัว่โมง	 ดงันัน้	 ครผููส้อนจ�าต้อง

ปฏบิตัตินให้ลกูศษิย์ได้ใช้เป็นแบบอย่างในการใช้ชวีติในอนาคตด้วย

สรุปแล้ว	 หลักค�าสอนในพุทธศาสนานี้มีหลักการให้ผู้ที่อยู่ใน

ระบบการศกึษาทกุขัน้ตอนเอาไว้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารตน

และบรหิารงานได้อย่างทนัสมยัทีส่ดุ	

วิเคราะห์และสรุปเกี่ยวกับการบูรณาการการศึกษาตามนัย

พทุธศาสนา

	 ระบบค�าสอนในพุทธศาสนาเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนสามารถเป็นเครื่องมือประกอบหรือบูรณาการเข้ากับ

การจดัการศกึษาได้อย่างสวยงาม	เพราะหลกัค�าสอนในพระพทุธ

ศาสนาเป็นแนวคดิและแนว	ปฏบิตัทิีไ่ม่จ�ากดัด้วยกาล								เ	วลา				บุคคล

และสถานที	่ กล่าวคอืทกุค�าสอนทีพ่ระพทุธเจ้าสอนนัน้	 ใครๆ	 ก็

สามารถน�าไปประกอบใช้ได้ทกุเวลาทกุสถานที	่ เรยีกว่าเป็นหลกัการ

ที่ให้ความเป็นอิสระกับการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง	

ดังจะเห็นได้จากการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันที่พยายาม

ให้อสิระกบัสถาบนัการศกึษา	 	 ผูบ้รหิาร	 ครผููส้อน	 และผู้เรยีน	

มากขึน้	 เพราะการจัดการศึกษาทุกวันนี้จะยึดเพียงแนวทางใด

แนวทางหนึง่อย่างเดยีวนัน้คงไม่พอ	ดงันัน้	การจดัการศึกษาแบบ

ยืดหยุ่นจึงเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาในปัจจุบัน

มากทีส่ดุ	 ซ่ึงถือว่าเป็นไปตามหลักค�าสอนในพระพุทธศาสนา

ทีมุ่ง่เน้นการจดัการเรยีนการสอนทีไ่ม่เน้นเพยีงจดุใดจุดหนึง่	 แต่

เป็นการเน้นทกุจดุของการศกึษาไปพร้อมๆ	กนั	จงึท�าให้แนวทาง

การจัดการเรียนการสอนตามแนวพระพุทธศาสนามลีกัษณะทีม่ี

ทัง้เอกภาพในพหภุาพและพหภุาพในเอกภาพ	คล้ายๆ	กับการจัด

การเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัสงฆ์ทีจ่ดัการศกึษาโดยไม่ทิง้

หน่วยกติ	 (อย่างน้อย	 30	 หน่วยกติ)	 หรอืวชิาการทางพระพทุธ

ศาสนา	 ในขณะเดียวกนั	 ก็จัดการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์

ความต้องการของคนยคุปัจจบุนัทีมุ่ง่เน้นน�าไปประกอบวชิาชีพ

ในอนาคตด้วยวชิาการทางโลกสมยัใหม่	 เช่น	 จดัการศึกษาใน

สาขาวชิาภาษาองักฤษ	 ภาษาไทย	 รฐัศาสตร์	 สงัคมวทิยาและ

มานษุยวทิยา	 สงัคมสงเคราะห์	 นติศิาสตร์	 สนัตศิกึษา	 เป็นต้น

ต่อจากหน้าที	่6
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	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เว็บไซต์

http://www.84000.org/tipitaka/dic/	(สืบค้นเมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2560).

https://sites.google.com/site/petesweetty/content1	(สืบค้นเมือ่วนัท่ี	12	สงิหาคม	2560).

https://www.gotoknow.org/posts/444773	(สืบค้นเมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2560).

http://www.mcu.ac.th/site/wangnoi/index.php?page=242	(สืบค้นเมือ่วนัที	่12	สงิหาคม	

2560).

https://www.gotoknow.org/posts/300538	(สืบค้นเมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2560).

วิเคราะห์และสรุปเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย วิธีการ เนื้อหา และ        

ผู้เรียนในกระบวนการเรียนการสอน

	 หลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่างๆ	ได้แก่	

จุดมุ่งหมาย	 วิธีการ	 เนื้อหา	 และผู้เรียนในกระบวนการเรียน

การสอน	 สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ว่าหลักค�าสอนในพุทธ

ศาสนาจัดเป็นแนวคิดและทฤษฎีในเรื่องดังกล่าวได้ทั้งหมดคือ

การจดัการศกึษาในยคุนีม้จีดุมุง่หมายเพือ่พฒันาอะไร	 หลกัค�าสอน

ในพระพุทธศาสนาก็มีจุดมุ ่ งหมายไม ่แตกต ่างกันเลย	

หมายความว่าปัจจุบันนี้การจัดการศึกษามุ่งเพื่อพัฒนาคนโดย

เฉพาะ	หลักพุทธธรรมในเรื่องน้ีย่อมมีความชัดเจนยิ่ง	เพราะ

พระพุทธเจ้ามีความปรารถนาเป็นอย่างมากที่จะให้คนที่มี

ความทุกข์หมดทุกข์	 ดังค�าสอนในอริยสัจ	 4	 ซึ่งนับว่าเป็นยอด

แห่งค�าสอน	เช่นเดียวกัน	วิธีการ	เนื้อหา	และผู้เรียนในกระบวน

การเรียนการสอนตามหลักค�าสอนของพระพุทธเจ้าก็มุ่งพัฒนา

ผู้เรียนให้มีความชัดเจนในเนื้อหาท่ีเรียน	 หากผู้เรียนมีปัญหา	

ไม่สามารถเข้าถงึความรูท้ีแ่ท้จรงิได้	ครผููส้อนกจ็ะต้องหารปูแบบ

การสอนแบบต่างๆ	มาใช้	ดงัจะเหน็ได้จากรปูแบบการสอนทีเ่ป็น

นามธรรมไปสูร่ปูธรรม	 เรยีกว่าสอนกนัตัง้แต่เป็นแบบนามธรรม

ไปจนท�าให้ผู้เรียนเห็นเป็นแบบรูปธรรมให้ได้ด้วยวิธีการอุปมา

นัน่เอง	ส่วนเนือ้หาทีส่อนนัน้กม็ุง่เน้นเพือ่พฒันาผูเ้รยีนเป็นส�าคญั

หากผู้เรียนอ่อนวิชาการหรือไม่ชัดเจนในประเด็นหรือเนื้อหา

เรื่องใด		ครูผู้สอนก็จะต้องบริหารจัดการเน้ือหาหรือรายวิชา

ในส่วนนั้นเสริมให้กับผู้เรียนด้วย	 ไม่ใช่จัดการเนื้อหาให้ผู้เรียน

เพยีงเพราะความสะดวกของครผููส้อนเพยีงอย่างเดยีว	 ดงัจะเหน็

ได้จากในปัจจุบันที่หน่วยงานทางการศึกษามักจัดเนื้อหาหรือ

รายวิชาตามใจหรือตามความสะดวกของครูผู้สอนเป็นหลัก	 ซึ่ง

เมื่อเป็นเช่นนั้น	 ความรู้ความเข้าใจในวิชาการอย่างแท้จริงที่จะ

เกิดขึ้นกับผู้เรียนคงเป็นไปได้ยากหรือไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย	

ในเรื่องนี้	 จะเห็นตัวอย่างได้จากที่ครูผู้สอนบางคนในยุคนี้ที่ไม่

ค่อยสอนวิชาการอย่างละเอียด	 แล้วครูผู้สอนก็ไปเปิดโรงเรียน

สอนพิเศษเก็บเงินจากผู้เรียนอีกทอดหนึ่ง	 แต่ถ้าจัดการเรียน

การสอนตามหลกัค�าสอนในพระพทุธศาสนาแล้ว	ปัญหาเกีย่วกบั

จุดมุ่งหมาย	 วิธีการ	 เน้ือหา	 และผู้เรียนแบบในปัจจุบันจะ

สามารถบรรเทาเบาบางลงได้อย่างแน่นอน	 เรียกว่าค�าสอนใน

พระพุทธศาสนานี้เป็นธรรมโอสถที่ทันสมัยอยู่เสมอ	 หาใช่เป็น

หลักการที่ล้าสมัยตามพรรษากาลของพระพุทธศาสนาไม่
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เรื่อง : กฤตวยาน์  ทองคู่ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

นวัตกรรมจากสถาบันฯ

KIKM....เรียนเขียนโปรแกรมได้ทุกที่ทุกเวลา

	 การเรียนรู้แบบดิจิตอลเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่น�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อปฏิวัติ

การเรียนรู้จากรูปแบบเดิมในห้องเรียนเป็นการเอื้ออ�านวยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนได้ทุกที่ทุกเวลา	 และเพื่อให้

บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว	 การพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบดิจิตอลจึงถูกพัฒนาขึ้นอย่างแพร่หลาย	 ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่าน

อุปกรณ์ต่างๆ	ได้อย่างมากมาย	ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์	โน้ตบุ๊ก	โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนที่มีขนาดกะทัดรัดและพก

พาได้ง่าย	 ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนที่ต้องการได้อย่างไร้ขีดจ�ากัดผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย	 หากระบบการ

เรียนรู้แบบดิจิตอลในปัจจุบันสามารถผนวกวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม	 และยังคงบทบาทของผู้สอนที่จัดเตรียม

เนื้อหา	ช่วยเหลือ	ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ	ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี	 ดังนั้นแล้ว	 KIKM:	 Knowledge	 Inquiry	 blended	 Knowledge	 Management	 จึงเป็น

ระบบการเรียนรู้แบบดิจิตอลอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้การเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 ผ่านการใช้กระบวนการเรียน

รู้แบบสืบเสาะผนวกกับกระบวนการจัดการความรู้	 ท�าให้ผู้เรียนสามารถศึกษาการเขียนโปรแกรม	 ฝึกเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง

รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนก่อนถึงเวลาเรียนผ่าน	 Annotation	 tool	 และ	 Chatroom	 ของระบบ	 เมื่อถึง

คาบเรียนผู้สอนจะสรุปองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นๆ	 และให้ค�าแนะน�าการเขียนโปรแกรมของ

ผู้เรียนที่ท�าการส่งเข้าสู่ระบบ	 ณ	 ต�าแหน่งนี้จะช่วยผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ว่าควรจะปรับแก้การเขียนโปรแกรมอย่างไรเพื่อให้

ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและตรงกับวัตถุประสงค์มากขึ้น	 หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนในห้องเรียน	 ผู้สอน

จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลับไปพัฒนาการเขียนโปรแกรมของตนเองอีกครั้งหนึ่งให้ดียิ่งขึ้น	 ด้วยฟังก์ชันการท�างานของ	 KIKM	 ดัง

กล่าวจึงท�าให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 และส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเขียน

โปรแกรมที่ดีขึ้นของผู้เรียนนั่นเอง
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บริจาคอย่างไร ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า                                                                                                                                             
เรื่อง : อนงค์ ตังสุหน : นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สาระน่ารู้

	 ลองมาดกูนัสว่ิา	เราจะบรจิาคเงนิแบบไหนทีส่ามารถน�า

มาลดหย่อนภาษีได้	2	เท่า	โดยทัว่ไปคนไทยเราชอบท�าบญุท�าทาน

กนัอยูแ่ล้ว	การทีเ่ราบรจิาคกจ็ะได้บญุ	แถมสามารถน�ามาลดหย่อน

ภาษีได้ด้วย	 เงินบริจาคใช้เป็นค่าลดหย่อนได้	 2	 เท่าของ

ที่บริจาคจริง	แต่ไม่เกิน	10	%	ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย

และค่าลดหย่อนอื่นๆ	เรามาดูกันต่อไปนะคะ	ว่ารายการบริจาค

แบบใดที่เราจะน�ามาลดหย่อนภาษีได้																	

เงนิบรจิาคสนบัสนนุการศกึษา

	 เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาที่จะน�าไปหักลดหย่อน

ภาษไีด้	ต้องเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรบั

1.	 จดัหาหรอืจดัสร้างอาคาร	 อาคารพร้อมทีด่นิ	 หรอืทีด่นิให้แก่

สถานศกึษาเพือ่ใช้ประโยชน์ทางการศกึษา

2.	จดัหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา	แบบเรียน	ต�ารา	หนังสือ

ทางวิชาการ	 ส่ือ	และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	ตลอดจนวัสดุ

อปุกรณ์อืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษา	หรอื

3.	จดัหาคร	ูอาจารย์	หรอืผูท้รงคณุวฒุทิางการศกึษา	หรอืเป็นทนุ

การศึกษาการประดิษฐ์	การพัฒนา	การค้นคว้า	หรือการวิจัย	

ส�าหรบันกัเรยีน	นสิติ	หรอืนกัศกึษาของสถานศกึษา	

	 ตรวจสอบรายชือ่ได้ที	่http://www.rd.go.th/publish

/28654.0.html

เงนิบรจิาคพเิศษอืน่ๆ 

	 เงนิบรจิาคต่อไปนีส้ามารถหกัลดหย่อนได้	 2	 เท่าเช่น

เดยีวกนั

	 •เ งินบริจาคสนับสนุนการกีฬาให ้สมาคมกีฬา

แห่งประเทศไทยต่างๆ	 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่	http://download.

rd.go.th/fileadmin/download/sportsociety_241256.pdf

	 •เงินบริจาคให้แก่สถานศึกษาของทางราชการหรือ

องค์การของรฐับาล	โรงเรยีนเอกชน	หรอืสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

เพ่ือใช้ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริม

การอ่าน

	 •เงินบริจาคให้กองทุนพัฒนาครู	คณาจารย์	และ

บคุลากรทางการศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาจดัตัง้ขึน้

	 •เงินบริจาคให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพกิารได้รบั

สทิธเิข้าถงึ	และใช้ประโยชน์ได้จากสิง่อ�านวยความสะดวกอันเป็น

สาธารณะ	สวสัดกิาร	และความช่วยเหลอือืน่จากรฐัตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพิการ

	 •เงินบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการจดัตัง้

ศนูย์พฒันาเด็กเลก็หรอืสนบัสนนุการด�าเนนิงานของศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก

	 •เงินบริจาคให้โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัด

กจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัการบ�าบดั	แก้ไข	ฟ้ืนฟู	และสงเคราะห์เดก็

และเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	หรอื

ศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	ในกรมพินจิและคุม้ครองเดก็

และเยาวชน	กระทรวงยติุธรรม

ขอขอบคณุข้อมลูจาก : 

https://www.itax.in.th/pedia/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99

%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%

E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E

0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0

%B8%B2

http://www.rd.go.th/publish/28654.0.html

http://www.thaifinancialadvisor.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5390672

72&Ntype=1
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เรื่อง : ณะรินทร โพธิ์พูล  ภาพ : ILstock

IL Activities

7.	ถอดรหัส	8.	พื้นผิวมหัศจรรย์	9.	คานไม้ไม่กระดก	10.	Roller	Coaster	ท�าให้น้องๆ	ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์	ที่สนุกสนานแต่ได้รับความรู้มากมายจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ	

	 เมื่อวันที่	1	–	3	ตุลาคม	2560	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	

จัดโครงการอบรมเชงิปฏบิติัการเปิดโลกทัศน์วทิยาศาสตร์และนวตักรรม

ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนเบญจะมะมหาราช	

จงัหวดัอบุลราชธาน	ีส�าหรบัปีนีก้จิกรรมทีท่างสถาบนัฯ	ได้จัดให้น้องๆ

ได้แก่	1.	ปลากัดไทย	2.	ความสวยวัดได้อย่างไร	3.	เครื่องผสมแสงสี

4.	 Robotic	 hand	 5.	 เกมชีวิต	 6.	 Advance	 Tower	 of	 Hanoi	

ท�าการทดลองผ่านกิจกรรม	ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์	ความสามัคคี	การท�างานเป็นทีม	ได้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	ผ่านกิจกรรม

ที่ได้สอดแทรกเนื้อหาสาระเต็มเปี่ยม	 โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถของแต่ละวิชา	 ซึ่งนักเรียนทุกคนสนุกสนานกับการท�า

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	และความรู้ที่ได้รับสามารถน�าไปปรับใช้ในห้องเรียนและชีวิตประจ�าวันได้

	 สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู	้ มหาวทิยาลยัมหดิล	 จดัโครงการ

อบรมเชงิปฏบิตักิาร	 “เปิดโลกทศัน์วทิยาศาสตร์และนวตักรรม”	 เมือ่วนัที	่

4	ตลุาคม	2560	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	โรงเรยีนสวนกหุลาบ

วทิยาลยั	 จงัหวดันนทบรุ	ี มกีจิกรรมดงันี	้ 1.ถอดรหสั	 2.	 Roller	Coaster	

โดยแต่ละกิจกรรมนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์และวิชา

วทิยาศาสตร์	 ซึง่ประกอบไปด้วย	 คณติศาสตร์	 ฟิสกิส์	 โดยให้นกัเรยีนได้

	 เมือ่วนัที	่15	ธนัวาคม	2560	อาจารย์	บคุลากร

และนักศึกษาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 เข้าร่วม

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	“เรือ่งการป้องกนัและระงบั

อัคคีภัย	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 มหาวิทยาลัย

มหิดล	ประจ�าปี	 2560”	 ในการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏบิตั	ิ เช่น	การซ้อมการอพยพหนไีฟ	ฝึกซ้อม

ดับเพลิง	รวมไปถึงการฝึกใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง

จากการจ�าลองสถานการณ์	จากคณุอภริาช	สวุรรณดารา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ปฏิบัติการ	 สถานีดับเพลิงตลิ่งชันฯ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้วิธี

ปฏิบัติในการป้องกันเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้และระงับอัคคีภัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” 
ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเบญจะมะมหาราช จงัหวดัอบุลราชธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” 
ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั จงัหวดันนทบรุี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย สถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 2560”




