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 สวัสดีครับ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สถาบันฯ จัดงานวันครบรอบ 16 ป 

วนัคลายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู เราไดเชญิ รศ.ดร.ภญิโญ พานชิพนัธ 

อดตีผูอาํนวยการผูกอตัง้สถาบนัฯ และ รศ.ดร.พณิทพิ รืน่วงษา อดตีรองผูอาํนวยการ

สถาบนัฯ และแขกสาํคัญ เชน นายอําเภอพุทธมณฑล ทมีผูบรหิารมหาวิทยาลยัมหดิล

อาจารย พนักงาน และนักศึกษา มารวมงาน รวมทั้งมีพิธีลงนามความรวมมือ

พัฒนาการศึกษา  ระหวางสถาบันฯ กับบริษัทอักษร เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

เพื่อจัดโครงการตางๆ เชน โครงการจัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการระยะสั้น 

โครงการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development) เพื่อรองรับการเรียน

การสอนวชิาวทิยาการคํานวณ ซึง่เปนนโยบายใหมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคบาย

ยงัมีกจิกรรมเสวนา “Technology-Enhanced Learning” ซึง่สามารถติดตามชม

ยอนหลงัไดผาน YouTube ครบั  ในเดอืนกนัยายนทีผ่านมานี ้สถาบนัฯ ไดจดัการอบรม

ระยะสั้น (IL Short Course) 2 เรื่อง คือ Outcome-Based Education และ 

Brain-Based Learning ซึง่ไดรบัการตอบรับจากผูสนใจจาํนวนมาก และในปลายปนี้

และปหนา สถาบันฯ จะจัด IL Short Course อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนทาน

ผูสนใจมาเขารบัการอบรมโดยไมเสยีคาใชจายครบั เนือ้หาสาระท่ีนาสนใจในฉบบันี้ 

เชน ทางรอดสาํหรบัการศึกษาไทย วทิยาศาสตรแหงความสขุ (Science of Happiness)

และบทความท่ีเปนนวัตกรรมจากสถาบันฯ เรื่อง CircleBoard-Pro: สื่อสัมผัส

สาํหรบัการเรยีนรูเรือ่งสมบัตขิองมุมภายในวงกลม ซึง่นาสนใจมาก รวมท้ังโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการยอดนิยม เรื่อง “เปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม”     

และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมายครับ ขอเชิญติดตามชมผานอีกชองทางหนึ่งคือ 

https://il.mahidol.ac.th ไดดวยครับ
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 เวลาพูดถึงเรื่องการศึกษาน้ัน มักจะมีการพูดกัน

ในแงตางๆ บางทีก็พูดกันในเร่ืองเน้ือหาท่ีนํามาจัดการเรียน

การสอนหรือมาทําหลักสูตรกัน เรื่องการพัฒนาผูเรียนใหเกิด

ความรูความเขาใจและนําไปใชในชีวิต เรื่องการแขงขันการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนั้น 

ทกุครัง้ทีม่กีารพดูเรือ่งการศึกษาในเวทีวชิาการ ปญหาตางๆ ที่

เกี่ยวกับการศึกษาก็จะพรั่งพรูออกมาจากผูเกี่ยวของทางตรง

และทางออมๆ แตเชือ่หรอืไมวาการนําเสนอความคิดเหน็เกีย่วกบั

การศึกษาดังกลาวได ถูกนํามาใช บริหารจัดการให  เป น

องคาพยพเก่ียวกับการศึกษาในองคกรของตนหรือในภาพรวม

เพื่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นนั้นนอยมากหรือ

แทบไมมีเลย เพราะนักวิชาการท่ีทําหนาท่ีในการนําเสนอ

ผลงานวิชาการก็บอกกลาวไป ผูบริหารในองคกรการศึกษาก็

บริหารจัดการการศึกษาในองคกรของตนตามท่ีเห็นวาถูกตอง

และถูกใจไป ที่กลาวเชนนี้ ไมไดมองวานักวิชาการหรือ 

ผูบริหารการศึกษาไมดี เพียงแตพยายามสะทอนใหเห็นวา

เวลาพูดกนัในเรือ่งปญหาการศึกษาแลว การท่ีจะนําองคความรู

ที่นักวิชาการบอกกันและกันในเวทีวิชาการมาประยุกตใช

ใหเกิดประโยชนกับการบริหารการศึกษาในองคกรนั้นเปน

ไปไดยากมากและผู บริหารการศึกษาในองคกรท่ีจะสนใจ

นําผลงานวิชาการหรืองานวิจัยท่ีพากันตั้งหนาตั้งตาทําวิจัย

โดยใชงบประมาณแผนดินไปต้ังมากมายหรือเสยีเวลาไปหลายป

มาทําใหเกิดประโยชนตอวงการศึกษานั้นก็ยังไมเดนชัดเปนรูป

ธรรมเลย                   

 

เรื่อง : ดร.มนัสวี  ศรีนนท

ศึกษาปริทัศน

ทางรอดสาํหรบัการศกึษาไทย 
            งานวิชาการเร่ืองนี้ ตองการสะทอนเกี่ยวกับการศึกษา

ของไทยท่ีเปนอยู โดยเฉพาะในชวงที่กําลังเขียนเนื้อหาอยูนี้

กระแสเรื่องความอยูรอดหรือไมรอดของสถาบันการศึกษาไทย

ทัง้เอกชนและรัฐบาลน้ันถกูหยิบยกข้ึนมาเปนประเด็นถกเถียงกัน

หลายเวทมีาก จนบางคร้ังกอ็ดคดิไมไดวาจรงิๆ แลวทีเ่ปนปญหา

กนัอยูนีเ้ปนเพราะตกใจกันมากเกินไปไหม แตเมือ่กลบัมาทบทวน

ดูปรากฏการณเกี่ยวกับการศึกษาต้ังแตระดับประถมศึกษา

ขึ้นมาก็ทําใหเกิดความเขาใจไดวาปญหาทางการศึกษาตางๆ ที่

พากันตกใจอยูนี้เปนปญหาที่หมักหมมกันมาชานานแลว เพียง

แตยังไมไดหยิบยกข้ึนมาเปนประเด็นเพื่อแกไขกันอยางเปน

รูปธรรมเทาน้ัน จงึเสนอเรือ่งนีม้าเปนประเดน็ทางวชิาการเพ่ือให

เกิดความคิดอานและเกิดความเขาใจในเร่ืองตางๆ ดงันี ้ ปญหา

การศกึษาไทย ทางรอดสําหรบัการศกึษาไทย และสรปุเกีย่วกับ

การศึกษาไทย

ปญหาการศึกษาไทย

 เรื่องปญหาการศึกษาไทยน้ี ไดเกริ่นนําไวแตเบื้องตน

แลววา มองไปทางไหนหรือมุมไหนก็เจอแตปญหา โดยปญหา

ที่วานี้เปนปญหาท่ีเกิดจากภายในองคาพยพของการศึกษา

และที่เกิดจากองคประกอบภายนอกหรือสิ่งแวดลอมภายนอก

ของการศึกษานั่นเอง ที่กลาวเชนนี้ ผูเขียนพยายามวางกรอบ

ประเดน็ปญหาใหแคบลง เพราะในความจริงแลว ปญหาการศึกษา

ของไทยนั้น ถาใหแสดงรายละเอียดคงพูดกันจนตายก็ไมจบ

ดวยวาการศึกษาไทยในอดีตจนถึงปจจบุนัเปนการจัดการศึกษา

ที่ยึดโยงกับการเมืองการปกครองน่ันเอง เรียกวาเปล่ียนผูนาํ

ทางการเมืองการปกครองเม่ือใด การศกึษากเ็ปลีย่นทศิทางหรือ

นโยบายไปจากเดิมเมือ่นัน้ จงึขอแสดงรายละเอียดเกีย่วกบัประเดน็

ปญหาทางการศึกษาไทยไว 2 ประเด็นใหญๆ ดังนี้         

1. ปญหาที่เกิดจากภายในองคาพยพของการศึกษา 

 การศึกษาไทยท่ีผานมาท้ังในอดีตและปจจุบันนั้น 

ปญหาทุกเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับผูบริหารการศึกษา ครู

หรอืผูสอน ผูเรยีน วธิกีารจดัการศกึษา และส่ือการเรยีนการสอน

ทัง้หมดนีส้ามารถเปนสาเหตุใหเกดิปญหาการศึกษาได  ผูบรหิาร

หากไมบริหารจัดการอยางมืออาชีพ ไมมีวิสัยทัศน ไมทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม ไมมีภาวะความเปนผูนํา ไมกลา
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คิดตัดสินใจ ไมมีธรรมาภิบาล และไมโปรงใส เหลานี้สามารถ

ทําใหการศึกษาเกิดปญหาขึ้นได เพราะผูบริหารการศึกษาที่มี

ลักษณะเชนนี้ยอมทําใหการศึกษาในองคกรตกต่ําลง ทําให

การบริหารการศึกษาเปนเพียงแคการทําไปวันๆ ไมทําให

เกิดสิ่งใหมหรือองคความรูใหมที่เปนเครื่องมือสรางสรรคทาง

สังคม ตรงกันขาม หากผูบริหารการศึกษามีวิสัยทัศน ทันตอ

ความเปลี่ยนแปลง มีภาวะความเปนผูนํา มีธรรมาภิบาล ยอม

สามารถนาํพาองคกรไปสูความกาวหนาไดอยางเปนมรรคเปนผล

และเรื่องครูผูสอน วิธีการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน ก็มี

ความสําคัญมิใชนอย เพราะหากอุปกรณทางการศึกษาเหลานี้

ไมตอบโจทยของผูเรียนและสังคมปจจุบันแลว การศึกษาที่จัด

กันอยู ก็จะไดรับความสนใจนอยลงและลมสลายไปในที่สุด 

สวนผูเรียนเปนสวนประกอบทางการศึกษาที่เปนหัวใจสําคัญ

ของผลลัพธทางการบริหารการศึกษา หากผูเรียนไมสามารถรู

และประยุกตใชความรูที่ศึกษาเลาเรียนมาใหเกิดประโยชนกับ

ตนเองและสังคมได การเรียนการสอนที่ดําเนินการกันอยู

ในสถาบันการศึกษาควรถูกตั้งคําถามและไมควรไดรับการให

ความสําคัญ

2. ปญหาที่เกิดจากองคประกอบภายนอกของการศึกษา 

 สิ่งแวดลอมหรือสถานการณภายนอกสถาบันการ

ศึกษายอมเปนปจจัยทําใหการบริหารการศึกษาไมราบเรียบได

การเรยีนรูหรอืการแสวงหาความรูในปจจบุนั  สถาบันการศกึษา

ไมใช สถาบันที่จะยึดโยงหรือเปนหลักในการสรางสรรค

องคความรูใหมใหกับผูคนในสังคมเหมือนกอนแลว เพราะ

ในสถานการณปจจุบัน ผูศึกษาสามารถเขาถึงความรูไดอยาง

ไมมีกําแพงทางการศึกษากั้น เรียกวาหากอยากรูเรื่องอะไรก็

สามารถศึกษาหรือถามผูรูที่อยูในสื่อออนไลนไดตลอด หรือ

มีปญหาเรื่องอะไรในการแสวงหาความรู ก็สามารถสอบถาม

ทานผูรู ไดอยางไมมีขอบเขตเร่ืองสถานที่และเวลา ดังน้ัน 

ปจจัยทางสิ่งแวดลอมภายนอกนี้นับวาเปนองคประกอบที่

ช วยเร งเร าให สถาบันการศึกษาต องป ดตัวไปหากไม มี

การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและรูปแบบ

การเรยีนรูอยางรวดเร็วปานสายฟาแลบนี ้สวนสถาบนัการศกึษา

ทีป่รับตวัไดเรว็และทนัตอการเปลีย่นแปลงนีก้ต็องใชการพฒันา

อะไรตอมอิะไรอกีหลายอยางท่ีมอียูในองคกร เชน การจดัการเรียนรู

หรือการเรียนการสอนก็ตองไมเพียงจัดใหกับผูเรียนในหอง

สีเ่หล่ียมแลวสลายไปกับกาลเวลา แตตองทาํใหการเรยีนการสอนนี้

สามารถใหผูเรียนเขามาศึกษาซ้ําไดอกีหรือแมแตผูสอนก็ตอง

พัฒนาตนเองใหมีความรอบรูมากขึ้นและผูสอนตองคิดตอไป

ดวยวาการเรยีนการสอนท่ีจะใหตอบโจทยผูเรียนและสังคมในเวลานี้

และตอไปในอนาคตน้ันจะไมใชแบบที่ตนเองใชอยูมาแตเริ่ม

เปนผูสอนแลวอกีตอไป เรยีกวาผูสอนจะตองมกีารพฒันาตนเอง

อยางไมหยุดยั้ง ความรูที่สอนในวันนี้ ผูสอนตองคิดอยูเสมอวา

ผูเรียนน้ันสามารถแสวงหาไดเองจากท่ีอื่นหรือดีกวานี้ก็อาจ

เปนได ดงันัน้ ผูสอน จงึตองเปนผูเรียนรูอยูเสมอ หากหยดุการเรียนรู

เมือ่ใดการสอนของตนก็หมดความนาสนใจไปเม่ือนัน้              

 สรปุแลว ปญหาการศึกษาไทยตามท่ีกลาวมา ดเูหมือน

จะยากแตก็ไมถือวายากไปเสียทั้งหมด เพียงแตผูอยูในวงการ

การศึกษาจําเปนตองปรับตัว และการบริหารการศึกษาหรือ

การทาํงานการศึกษาแบบเดิมๆ กจ็ะถกูเปลีย่นแปลงไปเปนแบบ

ไรขีดจํากัด ผูสอนตองสามารถถายทอดความรูของตนผานชอง

ทางตางๆ ไดมากกวาเดิม เพราะหากทําเหมอืนเดิม กห็มดหนาที่

ไปในทีส่ดุ เชนเดียวกนั ผูเรยีนกจ็ะเปนผูมคีวามรูมากขึน้อยูเสมอ

เพราะสามารถเขาถึงองคความรูที่สนใจไดตลอดเวลานั่นเอง

ทางรอดสาํหรบัการศกึษาไทย 

 จากทีก่ลาวมาแลวขางตนเกีย่วกบัปญหาการศกึษาไทย 

ผูเขยีนวเิคราะหไดวาการศกึษาไทยนัน้ตองรอดแนนอน สวนจะ

รอดไปไดในสภาพไหนนัน้ยงัเปนโจทยคาํถามสาํหรับการศกึษา

ตอไป แตสาํหรบัในทีน่ี ้ผูเขยีนขอเสนอทางรอดสําหรบัการศึกษาไทย

ไวดงันี้

1. ทาํใหองคกรทางการศกึษาจิว๋แตแจว 

 องคกรทางการศึกษาที่ผานมาจวบจนถึงปจจุบันมัก

แขงขนัเชงิปรมิาณกัน ไดแก เพิม่พืน้ท่ีและจาํนวนหนวยงานกัน

อยางมากมาย จนในท่ีสดุ การแขงขนักนัในเชงิปรมิาณดงักลาว

กไ็มสามารถเดินหนาตอไปได จงึทาํใหเกดิปญหาตางๆ ตามมา

ซึง่ปญหานีส้ามารถทําใหเบาบางลงไดดวยการทําใหองคกรเลก็ลง

และดวยการจาํกดัเนือ้งานขององคกรใหชดัขึน้ องคกรทางการศึกษา

ตองบรหิารการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตัง้ไว            โดยไมตอง

คาํนงึถงึความใหญโตของสถาบัน ทาํนองเดยีวกนักบัการจดัสมัมนา

ทีส่มยักอนพยายามท่ีจะใหคนมารวมงานกันมากๆ        แตเมือ่คนมา

รวมงานในจํานวนมากไมไดใชประโยชนจากเนื้อหาของการ

สมัมนา ยอมสรปุไดวาการสัมมนาไมมปีระโยชน เปนการจัดขึน้

เพยีงเพือ่ใหจบๆ ไปเทานัน้ ตรงกนัขาม หากจัดสมัมนาเล็กๆ 

แตตอบโจทยคนทีต่องการไดประโยชนจากเน้ือหาในงานสัมมนา 

ยอมทําใหเกิดประโยชนเพิ่มขึ้นมากมาย ดังนั้น ทางรอดของ

สถาบันการศึกษาประการแรก คือ ตองทําใหองคกรการศึกษา

ไมเนนในเชิงปริมาณ เหมือนที่เคยทาํกันมาแตอดีต เพราะหาก

ทําเชนนั้นในปจจุบันก็เทากับเปนการเพิ่มปญหาขึ้นอีก
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2. ตองใหบคุลากรไดทาํงานตามศักยภาพ 

 การทาํงานในปจจบุนั ไมวาจะเปนการทํางานในหนวย

งานไหนหรือลักษณะงานเปนอยางไร ยอมไมมีทางหลีกหนี

การแขงขนักนัได ทกุผลงานท่ีเกดิขึน้จากการบริหารงานจะตอง

สามารถแขงขนัหรอืกอใหเกดิประโยชนได ดงันัน้ การบรหิาร

การศึกษาในองคกรขนาดใหญที่ประกอบไปดวยบุคลากร

หลายฝายหรือองคกรขนาดเล็กมีบุคลากรนอย คงไมใชเรื่อง

สําคัญอีกตอไปเพราะหากเปนองคกรใหญแตไมสามารถสราง

มลูคาไดกไ็รประโยชน หรอืหากเปนองคกรเลก็ ไมสามารถบริหาร

จดัการใหเปนประโยชนกไ็รมลูคาเชนเดยีวกนั สรปุแลว หนวยงาน

ทางการศึกษาในปจจุบันตองใหความสําคัญกับการพัฒนา

บุคลากรทุกสวน ไมวาจะตําแหนงเล็กหรือตําแหนงใหญ เพราะ

บคุลากรทกุคนในองคกรจะชวยเปนฟนเฟองสงตอใหการทาํงาน

ในองคกรราบร่ืนและสรางประโยชนไดมาก จึงจําเปนที่จะตอง

มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกฝายอยางตอเน่ืองและเสมอ

เหมือนกันหมดหากพัฒนาเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งในองคกร

เทานั้น องคกรยอมไมมีทางอยูรอด เพราะความอยูรอดของ

องคกรตองอาศัยความรวมแรงรวมใจหรือความสามัคคีของ

บุคลากรทุกคนในองคกร

3. การสรางมูลคาตอสังคมใหกับองคกร 

 องคกรจะไดรับความสนใจหรือความสําคัญจาก

สังคมนั้น จําเปนอยางยิ่งที่องคกรจะตองทําใหสังคมเห็นใหได

วาสังคมจะขาดองคกรไมได เพราะองคกรมีความสําคัญและ

เปนประโยชนกบัสงัคม หากองคกรทําไดเชนนี ้ยอมการันตีไดวา

ความอยูรอดนัน้เปนไปได ดังจะเห็นไดจากสภาพทางสังคมใน

ปจจุบันนัน้มปีญหากนัมาก ทัง้ปญหาทางการเมืองการปกครอง

ปญหาสุขภาพ หรือปญหาผูสูงวัย ปญหาเหลานี้ หากสถาบัน

การศึกษาสามารถเปนองคกรท่ีใหคําตอบหรือเยียวยาใหกับ

สังคมได องคกรทางการศึกษาก็จะยังคงเปนหนวยงานทาง

การศึกษาที่สําคัญตอสังคมตอไป ตรงกันขาม หากหนวยงาน

ทางการศกึษาเพิม่ปญหาใหกบัสงัคมเทากบัพอกพนูปญหาขึน้อกี 

ทั้งที่สังคมเองก็มีปญหามากพออยูแลว ยกตัวอยางดวยขาว

ในปจจุบัน ที่วงการการศึกษามีปญหาเรื่องตําแหนงอธิการบดี

ซึ่งเมื่อพิจารณาในฐานะเปนหนวยงานทางการศึกษาและ

เปนหนวยงานที่ใหปญญากับสังคม หากมีปญหากันแบบนี้แลว

สถาบันการศึกษาที่มีกันอยู จะทําใหสังคมเกิดความเชื่อมั่น 

ไวใจ มัน่ใจ ไดอยางไร ทีก่ลาวเชนนี ้เพราะตามเน้ือหาขาวในส่ือ

ก็ระบุวาเกิดการแยงชิงตําแหนงหรือผลประโยชนกันของ 

บุคลากรทางการศึกษา โดยไมใชตองการเปนอธิการบดีเพื่อ

การพัฒนาการศึกษาใหเกิดคุณภาพคู คุณธรรมเลย ดังนั้น

เมื่อองคกรทางการศึกษามีปญหากันเสียเองแบบนี้ก็ควร

อย างย่ิงท่ีจะให สังคมหมดศรัทธาหรือไม อยากมาเรียน

ในสถาบันการศึกษาอีกตอไป                     

บทสรุป

 เรื่องการศึกษาไทยตามท่ีกลาวมาทั้งหมด สรุปไดวา

ปญหาการศึกษาไทยนี้ไมใชเปนเรื่องเล็กนอยอีกตอไปแลว 

เพราะปญหาการศึกษาทั้งหมดกระทบสังคมในวงกวาง หรือ

กลาวไดวาปญหาทางการศึกษากลายเปนปญหาทางสังคม

ไปแลว เชน ปญหาการแยงชิงตําแหนงผูบริหาร ปญหาการฆา

กันในเหลาอาจารย และปญหาการไมสนใจเรียนของผูเรียน

ดงันัน้ การศกึษาไทยจะรอดหรือไมรอดน้ันตองเปนความรวมมอื

กนัของทุกฝาย ผูบรหิาร คณาจารย เจาหนาที ่นกัเรียน ตลอดถึง

สังคมจะตองเอื้อตอการพัฒนาการศึกษาท่ีนับวาเปนเครื่องมือ

ในการพัฒนามนุษยดวย แตหากการศึกษายังคงเปนปญหา

ใหกับสังคมอยูเชนในปจจุบันนี้ สังคมคงไมเลี้ยงองคกรทาง

การศึกษาแบบนี้อีกตอไป เพราะลําพังสังคมโดยรวมก็มีปญหา

มากพออยูแลว
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 รศ. ดร. นายแพทยชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู อํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล เขารวมในงานฉลองเทศกาลไหวพระจันทรที่ โรงแรมรัชดาซิตี้ ในโอกาสน้ีไดพบกับ พณฯ เอกอัครราชทูต 

Mr. Lyu Jian และ Mr. MA Chao เมื่อวันศุกรที่ 14 กันยายน 2561 ซ่ึงจัดโดยฝายการศึกษา สถานทูตจีนประจําประเทศไทย

 รศ. ดร.นายแพทยชยัเลศิ พชิติพรชยั ผูอาํนวยการสถาบันนวตักรรมการเรียนรู

รวมงานประชุมวชิาการระดับชาตทิางมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ประจาํป 2561

เรือ่ง ”การเรยีนรูทีห่ลากหลายเพ่ือคณุภาพชวีติ” (The 2nd National Conference

on Humanities and Social Sciences: Learning Diversity for Quality of Life) 

และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 49 (ISAGA 2018) เรื่อง “Active

Learning and Neo-Simulation & Gaming: Sharing Wisdom” โดยม ีรฐัมนตรชีวย

วาการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร กลาวเปด

การประชุม ผศ. ดร.ธนายสุ ธนธติ ิคณบด ีคณะศลิปศาสตร และ ดร.อไุรรตัน แยมชตุิ

นายกสมาคมสถานการณจําลองและเกมเพื่อการเรียนรู (ประเทศไทย) เปนผูกลาว

ตอนรับ และ ผศ. ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ รองอธิการบดีฝายการคลัง ม.มหิดล เปน

ผูกลาวรายงาน รวมทัง้ผูแทน ISAGA จากทวีปตางๆ ขึน้กลาวบนเวท ีในวนัจนัทรที ่9

กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

รวมในงานฉลองเทศกาลไหวพระจันทร สถานทูตจีนประจําประเทศไทย

เขารวมงานประชุมวิชาการระดับชาติทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2561

เรื่อง /ภาพ : ILstock

Social Activities
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เรื่อง /ภาพ : ILstock

IL Activities

 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู  จัดโครงการอบรม“เปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม” สําหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปที ่3 และมธัยมศกึษาปที ่6 โรงเรยีนสรรพวทิยาคม จ.ตาก ในวนัที ่8 - 9 กนัยายน 2561 โดยม ีอาจารย ดร.อาทร  นกแกว

อาจารยประจาํสถาบนันวตักรรมการเรียนรู เปนผูกลาวตอนรับ ซึง่มกีจิกรรม  สะพานนอยคอยรัก, Nano House, Carbon, Hunter, 

Silica Aerogel, Sorting Game, Roller Coaster, Boardgame และ Rescue the Wild Board ณ หองประชุม 118 และ

หองประชุม 109 อาคารปญญาพิพัฒน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “เปดโลกทศันวทิยาศาสตรและนวตักรรม” 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ. ตาก

โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิาร “เปดโลกทศันวทิยาศาสตรและนวตักรรม”
 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ
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 สถาบนันวัตกรรมการเรยีนรู จดัโครงการอบรม“เปดโลกทศันวทิยาศาสตรและนวตักรรม” สาํหรบันกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษา

ปที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในวันที่ 24 - 26 กันยายน 2561 โดย รศ. ดร. นายแพทยชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผูอํานวยการ

และ ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค รองผูอํานวยการฝายวิจัยและนวัตกรรม กลาวตอนรับดวยความเปนกันเอง ซึ่งในการอบรมนีม้ี

กจิกรรมท่ีนาสนใจ สนกุ และมสีาระ เตรยีมไวใหนองๆ ผูเขารวมโครงการอยางหลากหลาย เชน Silica Aerogel , Roller Coaster

Creative Thinking, STEM, ถอดรหัส Density และ คณิตคิดสนุก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม”

สาํหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 สถาบนันวตักรรมการเรียนรู จดัโครงการอบรม“เปดโลกทศันวทิยาศาสตรและนวตักรรม” สาํหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ปที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยมี ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค รองผูอํานวยการ

ฝายวิจัยและนวัตกรรม กลาวตอนรับนองๆ และคณาจารย สําหรับกิจกรรมในการอบรมในวันนี้ วิทยากรและทีมงานได

จัดเตรียมอุปกรณ และเทคนิคที่จะสรางการเรียนรูใหกับนองๆ แฝงดวยความนาตื่นเตน และสนุกสนาน ไวใหกับผูเขารับการ

อบรม ไดแก จมลอยคอยพิสูจน และ ความสวยวัดไดไหม ณ หองประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัย

มหิดล ศาลายา
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 บคุลากรสถาบันนวตักรรมการเรียนรู เขารวมโครงการสัมมนาบคุลากร สถาบนันวตักรรมการเรียนรู ประจาํปงบประมาณ

2561 เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป และ 19 ป นําโดย รศ. ดร. นายแพทยชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรม

การเรียนรู ณ ไอธารา รีสอรท แอนด สปา จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2561

สถาบนันวตักรรมการเรียนรู จัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป และ 19 ป 

ในโครงการสมัมนาบคุลากร ประจาํปงบประมาณ 2561
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 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรูจัดงานครบรอบ 16 ป วันคลายวันสถาปนาสถาบันฯ นําโดย รศ. ดร. นายแพทยชัยเลิศ 

พิชิตพรชัย ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล ทีมผูบริหาร อาจารย พนักงาน และนักศึกษา ใหการ

ตอนรับผูเขารวมงานในชวงเชา จากนั้นมีพิธีสงฆ และเลี้ยงภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ จํานวน 9 รูป ซึ่งในงานมีผูใหเกียรติเขา

รวมงานจากหลายหนวยงาน รวมถึงคุณอังกูร สุนกุล นายอําเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม ดวย ณ หองประชุม 109 อาคารปญญา

พิพัฒน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 21 สิงหาคม 2561

 ในชวงบายมีกิจกรรมเสวนา “Technology-Enhanced Learning”  ใน 2 หัวขอคือ  Microsoft Tools for Education  

โดย ดร.สุพจน ศรีนุตพงษ ผูอํานวยการฝายโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด และ Game Technology

and Gamification โดย ดร.โมเรศ ปรชัญพฤทธิ ์ประธานหลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟเคชนั

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. ดร. นายแพทยชัยเลิศ พิชิตพรชัย เปนผูดําเนินรายการ

สถาบนันวตักรรมการเรยีนรูจดังานครบรอบ 16 ป วนัคลายวนัสถาปนา
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 ปดทายกิจกรรมภาคบายดวยการเสวนาในหัวขอ “นวตักรรมการเรียนรูสูสงัคม” โดยศิษยเกาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม ดร.อุษา จีนเจนกิจ ผศ. ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ดร.วชิราภรณ ชูพันธ และนางสาวธนพร พิมพอุบล

โดยม ี ผศ. ดร.วชัรี เกษพชิยัณรงค  เปนผูดาํเนนิรายการ แลกเปล่ียนประสบการณของศษิยเกาดวยการเลาเร่ืองราวประทับใจขณะที่

ยังเปนนักศึกษาอุปสรรคในการเรียน ทัศนคติตอการสรางผลงาน และวิธีการสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูสูสังคม ซึ่งในระหวาง

เสวนา ผศ. ดร.ปยะฉัตร  จิตตธรรม รองผูอํานวยการฝายบริหาร ไดรวมแลกเปล่ียนประสบการณในฐานะศิษยเกาดวย 
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 ในยุคแหงการแกงแยงแขงขันและเครงเครียด ผูคนเปนโรคซึมเศรามากขึ้น ความสุข (happiness) กลายเปนสิ่งสําคัญ

ในชีวิตที่มนุษยสามัญชนแสวงหาและไขวควาตลอดชีวิต คําถามเก่ียวกับความสุขเกิดขึ้นอยางมากมาย เชน ความสุขคืออะไร                                  

ความสุขเกดิข้ึนไดอยางไร เราจะรักษาความสุขไวใหยนืยาวไดอยางไร คาํถามเหลานีบ้างคนมองวา เปนคําถามเชิงปรชัญา ยากท่ีจะเขาถึง

หรือเขาใจคําตอบของคําถามเหลาน้ีได บทความน้ีจะยกตัวอยางคําอธิบายเกี่ยวกับความสุขของบุคคลสําคัญของโลก และ

ความพยายามในการจัดการเรียนรูเกีย่วกบัศาสตรแหงความสขุในสถานะท้ังเปนเนือ้หา (content) และเปาหมายการเรียนรู (learning 

goal) ของผูเรียน

 คาํแนะนําส้ันๆ เกีย่วกบัการใชชวีติหรอื “ทฤษฎแีหงความสขุ” ทีอ่จัฉริยะตลอดกาล อลัเบริต ไอนสไตน (Albert Einstein)

เขียนลงกระดาษจดของโรงแรมอิมพีเรียล ในกรุงโตเกียว เมื่อป ค.ศ. 1922 ถูกนําออกประมูลที่กรุงเยรูซาเลมของอิสราเอล และมี

ผูซื้อไปในราคาประมูลสูงสุดถึง 1.56 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ราว 52 ลานบาท) ซึ่งเหนือความคาดหมายอยางมาก

ที่มา: https://www.bbc.com/thai/international-41745324

เรื่อง : รองศาสตราจารย ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ  อาจารยประจําสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

ขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา

วิทยาศาสตรแหงความสุข
(Science of Happiness)

 ไอนสไตนเขยีนขอความดงักลาวขณะเดนิทางไปบรรยายท่ีญีปุ่น ซึง่เปนชวงหลังจากไดรับทราบวาตนจะไดรบัรางวลัโนเบล

สาขาฟสกิสไมนาน โดยเขาไดเขยีนขอความนีเ้ปนภาษาเยอรมัน มอบใหกบัพนกังานสงเอกสารแทนเงินคาทปิ เนือ่งจากเปนไปไดวา

ขณะนั้นเขาไมมีเหรียญหรือธนบัตรยอยติดตัว บางคนเห็นวาไอนสไตนทําเชนนี้ อาจเปนเพราะพนักงานปฏิเสธไมรับเงินคาทิป

ตามธรรมเนียมปฏิบัติทองถิ่นก็เปนได
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 ขอความดังกลาวมีวา “ชีวิตที่เรียบงายและเงียบสงบ จะนําความสุขมาใหยิ่งกวาการไลติดตามความสําเร็จ รวม

ทั้งความกังวลทั้งหลายท่ีมากับมันตลอดเวลาดวย” “A calm and modest life brings more happiness than the 

pursuit of success combined with constant restlessness.”  ไอนสไตนยังเขียนขอความลงในกระดาษจดอีกใบ

หน่ึงวา “ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูท่ีนั่น” และบอกกับพนักงานสงเอกสารวา ถาเขาโชคดี กระดาษท้ังสองใบนี้จะ

มีมูลคาสูงยิ่งกวาเงินคาทิปในอนาคต 

 คํากลาวของไอนสไตนไดกลายเปนความจริงในเวลา 95 ปตอมา เมื่อหลานชายของพนักงานสงเอกสารคนดังกลาว

นํากระดาษท้ังสองใบออกประมูล โดยกระดาษใบท่ีจด “ทฤษฎีแหงความสุข” ทําเงินไดมากกวาที่สํานักประมูลคาดไวแตแรก

เกือบ 200 เทา สวนกระดาษจดขอความใบเล็กมีผูประมูลไปในราคา 240,000 ดอลลารสหรัฐฯ (ราว 8 ลานบาท) (ที่มา: 

https://www.bbc.com/thai/international-41745324)

 จากคําจํากัดความเก่ียวกับความสุขของนักวิทยาศาสตรเอกของโลก ขอนํามาสิ่งที่เรียกวา “วิทยาศาสตรแหงความสุข” 

(Science of Happiness) ซึ่งเปนหน่ึงในหลักสูตรออนไลน (on-line course)  ที่นาสนใจซ่ึงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย 

วทิยาเขตเบิรกลยีของสหรัฐฯ เปดใหคนท่ัวไปลงทะเบียนเขาศกึษาจากท่ีบานได โดยใชเวลาเรียนราว 10 สปัดาห ซึง่เน้ือหาบางสวน

ในวิชาดังกลาวมีดังตอไปนี้

 ความสุขเปนเร่ืองอัตวิสัย (Subjective)

 หลักเกณฑทางวิทยาศาสตรที่เปนภววิสัย (objective) ไมสามารถจะนํามาชี้วัดเรื่องความสุขได การท่ีจะตัดสินวาใคร

มีความสุขหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับการนิยามความหมายของคนผูนั้นวา ความสุขของเขาคืออะไร สําหรับบางคนความสุข คือ ภาวะ

ที่ไรความกังวล มีความรูสึกรื่นเริงเบิกบาน บางคนมองวา คือ การมีสุขภาพดีและไรปญหาใดๆ ในชีวิตอยางส้ินเชิง บางคนเห็น

วาความสุข คือ การใชชีวิตอยางมีความหมายและไดเปนผูใหแกผูอื่น หากคนผูนั้นไดบรรลุถึงเปาหมายแหงความสุขตามแบบ

ในนิยามของตนแลว ก็จะรูไดทันทีวาตนเองมีความสุข โดยไมตองไปถามผูเชี่ยวชาญ ทําการทดลอง หรือทําแบบทดสอบทาง

จิตวิทยาเพื่อวัดวา มีความสุขหรือไมอีกใหเสียเวลา   

 เงินซื้อความสุขไมได

 เคยมงีานวจิยัทางวทิยาศาสตรชิน้หนึง่ทีช่ีว้า คนร่ํารวยไมไดมคีวามสุขเหนอืไปกวาคนท่ีขดัสน เพราะคนเรามีกระบวนการ

ทางจิตวิทยาที่ปรับตัวใหเคยชินกับความสุขสบายท่ีไดรับ (hedonic adaptation) ซึ่งทําใหคนรวยไมคอยรูสึกรูสาอะไรกับ

ที่มา: https://www.bbc.com/thai/international-41745324
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 ความสุขไมใชอารมณความรูสึก แตเปนแนวทางการปฏิบัติตน

 แมทฤษฎีความสขุของ ศ.ซอนยา ลโูบมรีสก ี แหงมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเนยี วทิยาเขตริเวอรไซดจะบอกวา ระดบัความสขุ

ในชีวิตของคนเราถูกกําหนดมาลวงหนาแลวดวยพันธุกรรมถึง 50% และถูกกําหนดดวยเหตุการณแวดลอม 10% แตเรื่องนี้ก็

ยังขึ้นอยูกับความพยายามริเริ่มสวนบุคคลดวยอีกถึง 40% เชนกัน นักจิตวิทยาอีกหลายคนก็แนะนําวา การสรางความสุขนั้น

เปนเหมือนกับการบริหารจัดการชีวิตที่คนเราตองทําอยูตลอดเวลา แตใหมองวาเปนเหมือนกับการทดลองทางวิทยาศาสตร 

หรอืการเขาครวัทาํอาหาร โดยมกีารลองผดิลองถกูและปรบัตัวอยางคอยเปนคอยไป จนพบวถิทีางแหงความสุขในแบบทีเ่หมาะสม

กับตนเอง

 พอใจและขอบคุณตอสิ่งที่เรามี คือ แอปพลิเคชันสรางความสุขชั้นเยี่ยม

 การสรางนสิยัใหรูสกึขอบคณุตอทกุสิง่ทีเ่ราไดรบัในทกุวนั เปนวธิงีายๆ ทีช่วยสรางความสขุอยางไดผล โดยมงีานวจิยัทีย่นืยนัวา

การเขียนบันทึกประจําวันเพื่อแสดงความรูสึกขอบคุณตอสิ่งตางๆ รอบตัว ทําใหเกิดอารมณความรูสึกในทางบวกไดเปนอยางดี

แตนักวิจัยแนะนําวาไมควรพยายามบีบคั้นตนเองเพ่ือสรางความรูสึกดังกลาวขึ้นบอยครั้งเกินไป เพราะจะทําใหเกิดอาการฝน

และชาชินได แตควรจะทําเปนประจําเพียง 3 ครั้งตอสัปดาหก็พอ

 อยาแยกตัวอยูโดดเดี่ยว          

 แมมนษุยจะเปนสตัวทีไ่รเหตุผลและชอบสรางปญหา แตววิฒันาการทําใหคนเราตองการกันและกนัเสมอ การรวมกลุมของ

เผาพันธุเดียวกันทําใหเราอยูรอด ทั้งยังตอบสนองตอธรรมชาติของมนุษย ซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตจําพวกที่ชอบการประนีประนอมกัน

อีกดวย การเขากลุมและสรางความปรองดองรวมมือรวมใจกัน กระตุนการหล่ังฮอรโมนออกซิโทซิน (oxytocin) หรือฮอรโมน

แหงความรัก ซึ่งสรางความรูสึกผูกพันและอบอุนใหเกิดขึ้น

ความมั่งคั่งของตนเองมากนัก หากคุณกําลังลําบากเงินจํานวนหนึ่งอาจชวยปลดเปลื้องความทุกขลงได แตถาสะสมเงินรายได

มากขึ้นถึงระดับหนึ่ง ซึ่งตามที่งานวิจัยดังกลาวระบุคือ 75,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป (ราว 2.45 ลานบาท) ทรัพยสินที่มีอยูจะ

ไมสามารถเปนตัวชี้วัดความสุขไดอีกตอไป

ที่มา: https://www.bbc.com/thai/international-45539043

ที่มา: https://www.bbc.com/thai/international-45539043
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 เมื่อตอนเด็กแมไมอุมจะเกิดอะไรข้ึน ?

 ทฤษฎีความผูกพัน (attachment theory) ซึ่งพัฒนาขึ้นในป 1969 ระบุวาคุณภาพของการใสใจดูแลจากผูเลี้ยงดูใน

วัยเด็ก สงผลตอทารกในเรื่องของความสัมพันธทางสังคมเมื่อโตขึ้นเปนผูใหญได โดยเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือปลอยปละละเลย จะมี

ปญหาในการสรางความสัมพันธใกลชิดกับคนรอบขางรวมถึงคนรักและมิตรสหาย โดยมักจะขาดความไววางใจ ทําตัวแปลกแยก

หางเหิน จนเกิดเปนวงจรรักๆ เลิกๆ หรือความสัมพันธไมยั่งยืนตองแตกหักกับคนรอบขางเสมอ แตพฤติกรรมน้ีสามารถแกไข

ไดดวยการบําบัดทางจิตวิทยา

 ที่มาของความสุขไมจําเปนจะตองมีความหมายหรือคุณคา

 ในขณะที่งานวิจัยสวนใหญยกยองการใชชีวิตอยางมคีาตอผูอื่น ผลการศึกษาหนึ่งท่ีเผยแพรในป 2012 กลับชี้วา ความสุข

นั้นมาจากการเปนผูรับมากกวาการเปนผูให ซึ่งนับวาสวนทางกับความเขาใจเชิงศีลธรรมที่มีมากอนอยางส้ินเชิง นักวิทยาศาสตร

ที่ศึกษาเรื่องความสุขหลายคนไมเห็นดวยกับผลการวิจัยนี้ ซึ่งแยกเรื่องคุณคาหรือความหมายของการกระทําออกจากความสุข

ที่ไดรับ “การใชชีวิตอยางมีความหมายและคุณคา เกี่ยวของกับการเปนผูใหมากกวาผูรับ นํามาซึ่งความวิตกกังวลและความเครียด

ในระดับที่สูงกวามาก ทําใหความสุขที่ควรจะไดลดลง” (ที่มา: https://www.bbc.com/thai/international-45539043)

  การสรางรายวิชาวิทยาศาสตรแหงความสุขสะทอนใหเห็นความตองการของผูคนในยุคสมัยปจจุบันที่รูสึกวา ตนเองได

ถอยหางจากความสุขออกไปเร่ือยๆ หากมองยอนกลับมาในหองเรียนวิชาวิทยาศาสตร ครูวิทยาศาสตรไดเคยลองถามผูเรียน

ในหองเรียนของตนเองหรือไมวา เธอมีความสุขในการเรียนวิทยาศาสตรหรือไม หากผูเรียนสวนใหญตอบวา “ไม” ครูคนนั้น

จะทําอยางไรตอไป การเริ่มตนคิดวา ทําอยางไรจะทําใหผูเรียนเรียนวิทยาศาสตรอยางมีความสุขได เปนจุดเริ่มตนงายๆ ของ

การสอนวิทยาศาสตรเพื่อความสุข “Teaching Science for Learners’ Happiness” นอกจากน้ัน ควรมีการศึกษา คิดคน 

หรือรวบรวมศาสตรการสอนวิทยาศาสตรเพื่อความสุขเพื่อทําใหหองเรียนวิทยาศาสตรเปนสถานที่สรางความสุขแกผูเรียนทุกคน

เอกสารอางอิง

BBC News ไทย. (2561). ประมูล “ทฤษฎีแหงความสุข” ของไอนสไตนได 1.5 ลานดอลลาร. ที่มา: https://www.bbc.com/ 

 thai/intenational-41745324

BBC News ไทย. (2561). สองหลักสูตร ‘วิทยาศาสตรแหงความสุข’ ของ ม.แคลิฟอรเนีย. ที่มา: https://www.bbc.com/

 thai/international-45539043

เรื่อง : Jamhari  นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล

นวัตกรรมจากสถาบันฯ

CircleBoard-Pro : A Concrete 
Manipulative for Learning An-
gle Properties in a Circle
 Geometry is viewed as an important aspect in mathematics curriculum. Mostly, the school mathematics 

curriculum focused on promoting students’ conceptual understanding, reasoning skill, and problem solving 

skill (NCTM, 2000; Takahasi, Watanabe, & Yoshida, 2008; Ministry of Education of Thailand, 2008; Ministry of 

Education and Culture of Indonesia, 2013). However, students still have difficulties in learning (Biber, Tuna, & 

Korkmaz, 2013; Shadaan & Leong, 2014). The use of a concrete manipulative is an alternative tool used in
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learning and teaching geometry. By using concrete manipulatives, students learn concepts by hands-on

experiences in order to help them understand mathematics concepts (Cope, 2015). The concrete 

manipulative also plays a large role in encouraging students to engage with natural interaction. This in-

teraction helps reducing the mental workload produced by activities that are not associated directly with 

the learning purposes (Bujak et al., 2013). Nowadays, many various kinds of  manipulatives are used and 

developed in learning mathematics. NCTM (2000) suggested using manipulatives to teach concepts of 

mathematics at all of the grade levels.

 In the topic of angle properties in a circle, students mostly had the difficulty in recognizing figures

which applied the same properties (Jeopardy, 2013), and students merely recited and memorized the 

properties of angles in a circle (Otto, 2015). Therefore, CircleBoard-Pro was developed to overcome 

misunderstanding and difficulties of students in learning angle properties in a circle. Components of 

CircleBoard-Pro are used to help students explore four angle properties in a circle (Figure 1). A cir-

cle whiteboard is the main circle. Elastic ropes represent lines between points on the circle. Circular 

protractors are used to ease in measuring angles between the elastic ropes at any directions. Screws are 

tighten on the protractors and the board which can be freely moved at any positions on the circle board. 

An extra circle board is necessary 

Figure 1. CircleBoard-Pro and its components

 In Figure 2, students are asked to set the CircleBoard-Pro to represent angles at the center and 

at the circumference of a circle subtended by the same arc. Then, students are asked to drag the circle 

protractors B, C, and D. Afterward, they investigate what happens with the angles ∠BAD and ∠BCD 

when the arc  is changed and measure the angles ∠BAD and ∠BCD during changing the arc 

as much as they want, and then record the magnitudes of both angles at the center (∠BAD) and at the 

circumference of a circle (∠BCD). Students are asked to conclude their exploration related to Property 1 

“Angles at the center and at the circumference of a circle subtended by the same arc”.

Figure 2. Exploring the relationship between angles at the center and at the circumference

Screw

Circle Whiteboard

Rope
Protractor

Extra Circle Board
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 In Figure 3, students are asked to use circular protractors to form a diameter of a circle (i.e. B, A, 

and D). Then, have students use another circular protractor (i.e. C) to form the angle at the circumference 

subtended by a diameter. Afterward, ask them to move the protractor C and measure the magnitude 

of the angle ∠ACD as much as they want. Furthermore, have students explain and discuss their finding 

related to Property 2 “Angles at the circumference subtended by a diameter”.

Figure 3. Exploring angles at the circumference subtended by a diameter

 In Figure 4, Property 3 “Angles at the circumference of a circle subtended by the same arc” is 

explored. Students are asked to form two angles at the circumference subtended by the same arc (∠ABD 

and ∠ACD). Students move all protractors and then measure all angles at the circumferences (∠BAC, ∠BDC, ∠ABD, and ∠ACD) as much as they want until they find the relationship between those angles at 

the circumference. Then, students are asked to conclude by themselves focusing on what the relationship 

among those angles and why those angles relate to each other.

Figure 4. Exploring angles at the circumference subtended by the same arc

 In Figure 5, students are asked to explore Property 4 “Angles in a cyclic quadrilateral”. Ask students

to set CircleBoard-Pro to form a quadrilateral inscribed in a circle. Then, have them move all protractors

and then measure each angle representing angles in a cyclic quadrilateral as much as they want. Afterward,

have students sum up by themselves on what they found related to the relationship between angles in 

a cyclic quadrilateral.

Figure 5. Exploring angles of a quadrilateral inscribed in a circle.
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CircleBoard-Pro : สือ่สมัผสัสาํหรบัการเรียนรู
เรือ่งสมบตัขิองมมุภายในวงกลม 

 เรขาคณิตถือเปนศาสตรที่สําคัญศาสตรหนึ่งในหลักสูตรคณิตศาสตร โดยสวนใหญหลักสูตรคณิตศาสตรที่ใชกันใน

โรงเรียนจะมุงเนนใหนักเรียนสรางความเขาใจ มีทักษะการใหเหตุผล และมีทักษะการแกปญหา (NCTM, 2000; Takahasi, 

Watanabe, & Yoshida, 2008; Ministry of Education of Thailand, 2008; Ministry of Education and Culture of 

Indonesia, 2013) แตอยางไรก็ตาม นักเรียนก็ยังเผชิญกับความยุงยากในการเรียนคณิตศาสตรอยูนั่นเอง (Biber, Tuna, & 

Korkmaz, 2013; Shadaan & Leong, 2014) การใชสื่อที่เรียกวา concrete manipulative (concrete หมายถึง รูปธรรม

ชัดเจน จับตองได manipulative หมายถึง การใชมือจับตองหรือเคลื่อนยายสิ่งตางๆ ) เปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีใชในการเรียนรู

เรขาคณิต ดวย concrete manipulative นักเรียนจะไดเรียนรูแนวคิด (concept) ทางคณิตศาสตรอยางเขาใจผานประสบการณ

การลงมือทํา (Cope, 2015) Concrete manipulative นั้นยังมีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหนักเรียนลงมือเลน ลงมือทํา

อยางเปนธรรมชาติ การไดลงมือเลน ลงมือทําจริงจะชวยลดภาระการทํางานภายในสมอง (mental workload) ที่เกิดจาก

กิจกรรมซ่ึงไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับจุดประสงคของการเรียนรู (Bujak et al., 2013) ปจจุบันนี้ มีการใชและการพัฒนา 

manipulative ขึ้นหลากหลายรูปแบบ เพื่อการเรียนรูคณิตศาสตรในหลายหัวขอและหลายระดับการศึกษา

 สําหรับหัวขอเร่ือง สมบัติของมุมภายในวงกลม นักเรียนสวนมากประสบปญหาที่ไมสามารถรูจํา (recognize) ภาพ

ของมุมในวงกลมได ถึงแมวาจะประยุกตมาจากสมบัติเดียวกันของมุมภายในวงกลม (Jeopardy, 2013) และนักเรียนเพียง

ทองจําและจําไดเพียงสมบัติของมุมภายในวงกลมโดยไมไดเขาใจความหมายของสมบัตินั้น ๆ อยางแทจริง (Otto, 2015) ดังนั้น

เราจึงไดพัฒนา concrete manipulative โดยใชชื่อวา CircleBoard-Pro เพื่อลดระดับความเขาใจผิดและความยุงยากของ

นกัเรยีนในการเรียนเรือ่ง สมบัตขิองมมุภายในวงกลม สวนตางๆ ทีป่ระกอบข้ึนเปน CircleBoard-Pro นัน้ชวยนกัเรียนในการสาํรวจ

4 สมบัติของมุมภายในวงกลม ดังรูปที่ 1 ประกอบดวย 

 1. กระดานวงกลมสีขาว ใชเปนตัวแทนของ วงกลม

 2. เชือกชนิดยืดหยุนได ใชเปนตัวแทนของ เสนระหวางจุดบนวงกลม

 3. โพรแทรกเตอรวงกลม ใชเปนเครื่องวัดความกวางของมุมระหวางเชือกไดทุกทิศทาง

 4. ตะปูเกลียวและแปน ใชยึดโพรแทรกเตอรวงกลมเขากับกระดานวงกลม ซึ่งงายในการยายที่ไปรอบๆ วงกลม 

 5. ขอบวงกลมดานนอก ใชในการคํ้าจุนสมดุลของโพรแทรกเตอรและเชือกเพื่อทําใหวัดมุมไดแมนยํา

รูปที่ 1 CircleBoard-Pro และสวนประกอบ

Mr. Jamhari         เขียน

ดร. วรารัตน วงศเกี่ย    แปล

 ในรูปที่ 2 แสดงการใช CircleBoard-Pro เพื่อแสดงสมบัติขอที่ 1 “มุมที่จุดศูนยกลางของวงกลมจะมีขนาดเปน

สองเทาของมุมที่เสนรอบวงของวงกลม ซึ่งรองรับดวยสวนโคงเดียวกัน” นักเรียนสามารถเล่ือนโพรแทรกเตอรที่อยูบนเสนรอบ
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วงของวงกลม ในที่นี้คือ โพรแทรกเตอร A B และ C ขณะที่นักเรียนขยับที่โพรแทรกเตอรแตละอัน นักเรียนสามารถใชโพรแทรกเตอร

วัดขนาดของมุมที่เกิดขึ้น และสังเกตความสัมพันธระหวางมุมที่จุดศูนยกลางและมุมที่เสนรอบวง ที่รองรับดวยสวนโคงเดียวกัน 

รูปที่ 2 สํารวจความสัมพันธระหวางมุมที่จุดศูนยกลางและมุมที่เสนรอบวงของวงกลม ที่รองรับดานสวนโคงเดียวกัน

 ในทํานองเดียวกันนักเรียนสามารถใช CircleBoard-Pro ในการสํารวจสมบัติของมุมตางๆ ในวงกลม ดังแสดงในรูปที่ 3

เพื่อสํารวจสมบัติขอที่ 2 “มุมในครึ่งวงกลมมีขนาดเทากับ 90 องศา หรือ หนึ่งมุมฉาก” รูปที่ 4 เพื่อสํารวจสมบัติขอที่ 3

“มุมท่ีเสนรอบวงของวงกลมวงหน่ึงท่ีรองรับดวยสวนโคงเดียวกันมีขนาดเทากัน” และรูปที่ 5 เพื่อสํารวจสมบัติขอที่ 4 

“รูปสี่เหลี่ยมที่บรรจุอยูในวงกลมโดยจุดทั้งสี่อยูบนสวนโคงของวงกลม มุมตรงขามบวกกันได 180 องศา” และเพื่อใหสงเสริม

ความเขาใจในเรือ่งดงักลาว คณุครมูบีทบาทสาํคญัอยางมากในการจัดกจิกรรมการเรียนรู และต้ังคาํถามระหวางการเรียน การสอน

เพื่อกระตุนใหนักเรียนสงสัยและแสวงหาคําตอบดวยตนเอง   

รูปที่ 3 สํารวจมุมภายในคร่ึงวงกลม รูปที่ 4 สํารวจความสัมพันธระหวางมุมที่เสนรอบวง

ของวงกลม ที่รองรับดวยสวนโคงเดียวกัน

รูปที่ 5 สํารวจความสัมพันธระหวางมุมภายใน

สี่เหลี่ยมแนบในวงกลม
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