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สวัสดีครับ

 นับเปนปที่ 13 ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ที่ได

สถาปนาขึ้นโดย รองศาสตราจารย ดร.ภิญโญ พานิชพันธ

สถาบนันวตักรรมการเรียนรู ไดกอต้ังขึน้ในชือ่สถาบนันวตักรรม

และพัฒนากระบวนการเรียนรู เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 

2545 และในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ไดเปลี่ยนชื่อ

เปนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู (Institute for Innovative 

Learning) หนาที่หลักของสถาบันคือการสงเสริมการปฏิรูป

การเรียนรู ในทุกระดับทั้งในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี โดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคคลท่ีมี

ความพรอมทัง้ทางประสบการณ ทกัษะทางกระบวนการเรียนรู

และความรูทางเนื้อหาวิชาการอยางสมบูรณแบบ เพื่อเปนแกน

นําในการถายทอดกระบวนการเรียนที่สงเสริมการเรียนรูอยาง

ชาญฉลาด และการเรียนรูตลอดชีวิต 

 จุลสารฉบับนี้ ยังคงเต็มไปดวยสาระความรูมากมาย

อาท ิ การวเิคราะหการศกึษาตนแบบจากประเทศในภูมภิาคยโุรป

ขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษาเก่ียวกับการพัฒนา

ขอสอบอัตนัยใน O-NET รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูแงคิด

วิทยาศาสตรศึกษาจากศิษยเกาของสถาบัน อีกทั้งกิจกรรม

วิชาการดีๆ ที่สถาบันไดจัดใหแกนักเรียนเพ่ือเปดโลกทัศน

วิทยาศาสตรและนวัตกรรม

 ขอใหทุกทานมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู ใน

ทุกสถานการณ

ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ

ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ 

รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู

บรรณาธิการจุลสารนวัตกรรม
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 ในเร่ืองนี้ผูเขียนพิจารณาเห็นวามีประเด็นท่ีนาสนใจ

จากเว็บไซต ของกรมยุโรป  กระทรวงการต างประเทศ           

(http://www.europetouch.in.th) ที่ไดเสนอบทความเรื่อง 

“การปรบักระบวนการการศึกษายโุรป ตาม Bologna Process”

ซึง่มี เนื้อหาดังนี้ “กระบวนการโบโลญญาเป นข อตกลง

ระหวางรฐัมนตรกีระทรวงศึกษาธิการ ทีร่บัผดิชอบในการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของยุโรป โดยมีเปาหมายที่จะสรางพื้นที่

อุดมศึกษายุโรป (European Higher Education Area) ขึ้น

ภายในป พ.ศ. 2553 เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการโยก

ยายสถานศึกษาของนักศึกษาและการแลกเปลี่ยนบุคลากร

ทางการศึกษา รวมทั้งพัฒนาระบบอุดมศึกษาของยุโรปใหเปน

ที่นาสนใจและสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนได                            

 กระบวนการโบโลญญ านี้ทํ า ให  เกิดการปฏิรูป

อุดมศึกษาคร้ังใหญในเรื่องระบบวุฒิการศึกษา การสรางระบบ

หนวยกติแบบยโุรป และการรบัรองวฒุกิารศกึษาระหวางประเทศ

กระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่เรียกกันโดยทั่วไปวากระบวน

การโบโลญญา (Bologna Process) ซึ่งเปนไปตามปฏิญญา

โบโลญญา (Bologna Declaration) เริ่มข้ึนเมื่อวันท่ี 25 

พฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของ

ประเทศ 4 ประเทศ ไดแก ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี และสหราช

อาณาจักร ไดพบปะกันในโอกาสฉลองครบรอบ 800 ปของ

มหาวิทยาลัย Sorbonne ประเทศฝรั่งเศส ในครั้งนั้นผูแทนท้ัง 

4 ประเทศไดประกาศเจตจํานงทีจ่ะมคีวามรวมมอืทางการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษา โดยจะรวมกันพัฒนาอุดมศึกษา ของยุโรป 

และสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และนักวิชาการ โดยจะ

พยายามแกปญหาเรือ่งการรบัรองวฒุกิารศกึษาจากประเทศอืน่

เน่ืองจากแตละประเทศมีโครงสรางการศึกษาของตัวเองท่ี 

กําหนดระยะเวลาการ ศึกษาและวุฒิที่ไดรับแตกตางกันไป 

ทําใหไมสามารถเทียบวุฒิของแตละประเทศในยุโรปดวยกันได

และยังเปนจุดเริ่มต นของปฏิญญาโบโลญญา (Bologna 

Declaration) ซึ่งตอมาประเทศในยุโรป 29 ประเทศลงนาม

รวมกันเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เปาหมายหลัก

ของกระบวนการโบโลญญา ไดแก 

- ปรับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกัน กลาว

คือ  ใหแบงการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปน 2 ชวงคือ under-

graduate และ graduate 

- ทําใหวุฒิการศึกษาของแตละประเทศสามารถเทียบเคียงกัน

ได 

- สรางระบบหนวยกิตแบบยุโรปหรือที่เรียกวา European 

Credit Transfer System (ECTS) 

- ขจัดปญหาการโยกยายสถานศึกษาที่เกิดจากระบบการศึกษา

ที่แตกตางกันในแตละประเทศ 

- สงเสริมความรวมมอืภายในยโุรปเพ่ือประกันคณุภาพการศึกษา 

- สนับสนุนและยกระดับระบบอุดมศึกษาของยุโรป 

 ประเทศที่เขารวมกระบวนการโบโลญญานี้ตั้งเปาไว

วาจะตองปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศตนใหสอดคลอง

กบัขอตกลงภายในปพ.ศ. 2553 โดยทกุๆ 2 ปจะมกีารจดัประชมุ

รวมกันเพื่อติดตามผลและสรุปความกาวหนาในการปฏิรูป

ระบบอุดมศึกษาในแตละประเทศ เปาหมายระยะยาว (ถึงป 

พ.ศ. 2563) ไดแก 

- สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (ในระบบการ

ศึกษาที่มีคุณภาพสูง) 

- สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (LLL) 

- สรางความสามารถในการปฏิบตังิานไดจรงิของผูจบการศึกษา 

- พฒันาคณุภาพการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนการสอน

โดยเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ 

- เชื่อมโยงการศึกษากับการวิจัยและนวัตกรรม 

- พัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล 

- สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเคล่ือนยาย (บุคคลากร

ทางการศึกษา) 

- เก็บขอมูลเชิงประจักษที่เกี่ยวของเพื่อการวิจัย 

- พัฒนาเครื่องมือเพื่อสรางความโปรงใสของระบบการศึกษา 

- แกปญหาดานงบประมาณ 

 หลกัการและแนวทางปฏิบตั ิ เปาหมายหลกัของการปฏิรปู

ระบบอุดมศึกษาตามกระบวนการโบโลญญาคือการอํานวย

ความสะดวกแกนักศึกษาในการโยกยายสถานศึกษาภายใน

หรือระหวางประเทศ ทั้งในและนอกภูมิภาคยุโรป แนวทาง

ปฏบิตัทิีจ่ะทาํใหบรรลเุปาหมายนีไ้ด คอื การสรางความโปรงใส

ในเรื่องระบบและวุฒิการศึกษา ดวยการสรางระบบหนวยกิต

แบบยโุรป (European Credit Transfer System - ECTS) ซึง่มี

ใชกันอยูบางในบางประเทศโดยเฉพาะในกรณีของนักศึกษา

แลกเปล่ียนในโครงการ SOKRATES หรอื ERASMUS แตในการปฏิรปู

วเิคราะหการศึกษาตนแบบ
จากประเทศในภมูภิาคยโุรป

ศึกษาปริทัศน

เรื่อง  มนัสวี  ศรีนนท   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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ระบบอดุมศึกษาตามกระบวนการโบโลญญา ประเทศตางๆ ในยโุรป

จะใช ECTS ใหเหมอืนกนัหมดในทกุสาขาวิชาและทกุมหาวทิยาลัย 

ตามมาตรฐานท่ีทกุประเทศไดกาํหนดรวมกนั เพือ่ใหการเทยีบโอน

หนวยกติทาํไดงายขึน้ ระบบหนวยกิตในยุโรป หากนักศกึษาเรยีน

เตม็เวลาตลอดชวงระยะเวลาการศึกษา นกัศกึษาจะเรียนจบระดับ

ปรญิญาตรไีดภายใน 3 ปและปรญิญาโทภายใน 2 ป ซึง่แตกตาง

จากระบบการศึกษาของไทยท่ีจะเปน 4 หรอื 5 ป (ปรญิญาตรี) และ 

2 ป (ปรญิญาโท) สาเหตุที่การศึกษาระดับปริญญาตรีของยโุรป

สัน้กวา เนือ่งจากนกัศกึษาในยุโรปไมตองเรียนวิชาพืน้ฐานทัว่ไปเพือ่

ปรบัความรู กอนท่ีจะเขาเรียนวชิาเอกหรือโท กลาวคอืนกัศกึษา

สามารถเขาเรยีนวชิาเอกและโทท่ีตนเลอืกไดโดยตรง ผลกระทบ

จากกระบวนการโบโลญญาตอนักศึกษาตางชาติโดยเฉพาะ

นกัศึกษาไทย โดยแนวโนมหลกัแลว การปฏริปูอดุมศกึษาของยุโรป

เอือ้ประโยชนในการศึกษาตอของนกัศกึษาตางชาติมาก นกัศกึษา

จากประเทศท่ีใชระบบการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา เชน จาก

ประเทศไทย สามารถนาํวฒุปิรญิญาตรีหรอืปรญิญาโทไปเทียบวฒุิ

กบัสถาบนัอดุมศึกษาในยโุรป ซึง่จะชวยใหการเทียบโอนหนวยกติ

งายขึ้น จากเดิมที่นักศึกษาที่จบวุฒิปริญญาตรีจากประเทศไทย

เมือ่ตองการไปศึกษาตอในยโุรป จะพบอปุสรรคตางๆ ในการเทียบ

วฒุ ิบอยครัง้วฒุปิรญิญาตรไีมไดรบัการยอมรับ ทาํใหนกัศกึษาตอง

ไปเริม่เรยีนใหมตัง้แตตน ซึง่จดุนีเ้องเปนสวนหนึง่ (นอกจากเร่ือง

ภาษา) ทีม่คีวามทาํใหนกัศกึษาตางชาตริวมท้ังนกัศกึษาไทยตัดสนิ

ใจไปเรียนประเทศอ่ืนๆ ที่เขาใจระบบการศึกษาระดับอดุมศกึษา

จากประเทศไทยและรับรองวุฒิงายกวา เชน สหรัฐอเมรกิา 

สหราชอาณาจักร หรือออสเตรเลีย หากสรุปเพียงเทานี้อาจ

ดเูหมอืนวาการปฏริปูระบบอดุมศกึษาของยโุรปจะมแีตขอดกีบั

นกัศึกษาไทยไปเสียหมด แตหากดูกนัในรายละเอียดอาจมอีปุสรรค

เกดิขึน้และปญหาทีไ่มควรมองขาม 2 ขอ คอื 1. วธิกีารคาํนวณและ

ใหหนวยกิตที่แตกตางกัน ทําใหการกําหนดหนวยกิตทีไ่ดตางกนั

อยางมาก เชน  ปรญิญาโทของประเทศไทยจะตองใหหนวยกติรวม

อยูทีร่ะหวาง 35 ถงึ 50 หนวยกติ สวนปรญิญาโทในยุโรปสวนใหญ

ตองใหหนวยกติเกิน 100 หนวยกิต ตามแบบ ECTS นัน่หมายถึง 

หนวยกติของประเทศไทยนอยกวายโุรปกวาครึง่ ในทางปฏิบตัจิะ

เทยีบหนวยกติของไทยใหเพยีงครึง่หนึง่หรอืรบัรองทัง้วฒุ ิ ไทยเอง

จงึควรเรียนรูระบบการศึกษาใหมของยโุรป รวมถงึระบบหนวยกติ 

ECTS ดวย เพือ่จะไดสามารถคาํนวณหนวยกติของไทยตามระบบ 

ECTS ไดหากมคีวามจาํเปน 2. หากจะดูเทียบหลกัสตูรเปนรายวิชา

จะเกิดปญหาวาประเทศไทยไมไดกาํหนดใหมอีอกเอกสารประกอบ

ประกาศนียบตัร (diploma supplement) ทีแ่สดงรายละเอียด

รายวชิาทีน่กัศกึษาเขาเรยีนในแตละกลุมวชิายอย ทัง้เน้ือหาทีเ่รยีน

รปูแบบการประเมินผลและผลคะแนนของนักศกึษา เชนเดยีวกับ

ทีย่โุรปกําลงัจะทาํ อยางไรกด็ ี ปญหานีอ้าจแกไขไดดวยการสงเสรมิ

ความรวมมอืระหวางมหาวทิยาลยัเพ่ือใหเกดิการยอมรบัวฒุซิึง่กนั

และกนัคง ตองรอดูกนัตอไปวาปญหาความไมชดัเจนในเร่ืองตางๆ

นัน้จะไดรบัการแกไข อยางไรในทางปฏบิตัเินือ่งจากตอนน้ีอาจเรว็

เกนิไปท่ีจะเหน็ภาพรวมของปญหาทีอ่าจจะเกิดขึน้ และในชวงแรกๆ

ของการใชระบบใหม ตองเกดิอปุสรรคอกีมาก ยโุรปคงตองใชเวลา

อีกกวาหนึ่งทศวรรษที่จะสรางพื้นที่อุดมศึกษายุโรปเพื่อให

สามารถแขงขันกบัประเทศทีท่าํธรุกจิดานการศกึษาอยางแขง็ขนั

มานานอยางสหรัฐอเมริกาได สําหรับประเทศอื่นๆ รวมทัง้

ประเทศไทยก็ควรตระหนักถึงระบบการศึกษาใหมของยุโรป 

เพือ่ใหเรารูเทาทันการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาภายในยุโรป

ทั้งท่ีเกิดข้ึนแลวและจะเกิดข้ึนในระยะเวลาอันใกล”

 จากการที่ไดศึกษาวิเคราะหถึงตนแบบการจัดการ

ศึกษาของภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะประเทศฝร่ังเศส อิตาลี 

เยอรมนี และ สหราชอาณาจักร ผูเขียนจึงขอเสนอแนวทาง

การนําตนแบบการจัดการศึกษาของประเทศในภูมิภาคยุโรป

ดังกลาวมาแสดงดังนี้ 

1. เร่ืองการโยกยายสถานศึกษาของนักศึกษา

 จากที่กลาวไวในขางตนวา“มีเปาหมายที่จะสรางพื้นที่

อุดมศึกษายุโรป (European Higher Education Area) เพื่อ

ใหเกิดความคลองตัวในการโยกยายสถานศึกษาของนักศึกษา” 

นัน้ ทาํใหเหน็ไดชดัเจนวาการพฒันาการศกึษาของภมูภิาคยโุรป

เปนตนวาประเทศฝรั่งเศสหรือเยอรมนีนี้ตองการใหเกิดความ

คลองตัวในดานการบริหารจัดการเกี่ยวกับนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยตางๆ ในแตละประเทศของภูมิภาคยุโรป ดวย

วาหากฐานขอมูลเก่ียวกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเกิดความ

คล องตัวแล ว การดําเนินการเ ก่ียวกับนักศึกษาดานอื่นๆ 

เชน ดานการพัฒนากิจการนักศึกษา ดานการศึกษาตอของ

นักศึกษา เปนตน ก็จะมีความสะดวกรวดเร็วงายขึ้น พรอมท้ัง 

การตรวจสอบประวัตินักศึกษาแตละคนก็จะทําไดงายดวย

2. เร่ืองการแลกเปล่ียนบุคลากรทางการศึกษา

 จากที่กลาวไวในขางตนวา“มีเปาหมายที่จะสรางพื้นที่

อุดมศึกษายุโรป (European Higher Education Area) เพื่อให

เกิดความคลองตัวในการแลกเปล่ียนบุคลากรทางการศึกษา” 

นั้น ทําใหเห็นไดชัดเจนวาการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาค

ยุโรปนี้ยอมมีความยั่งยืนมั่นคงแนนอน เพราะกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยน บุคลากรทางการศึกษานี้นับวาเปนกิจกรรม แลก

เปลี่ยนประสบการณดานความรูที่สําคัญทีเดียว สืบเนื่องจากวา
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เม่ือบคุลากรทางการศึกษาจากท่ีหนึง่ไปบริหารการสอนในท่ีหน่ึง

เขายอมนําท้ังความรูความสามารถท่ีมีอยูจากท่ีเดิมไปบริหาร

จัดการชวยในสถาบันท่ีตัวเองไปแลกเปล่ียนนั่นเอง ดังนั้น 

กิจกรรมน้ีจึงจัดไดวาเปนการพัฒนาองคความรูใหเกิดขึ้นอยาง

ชัดเจน

3. เรือ่งการพฒันาระบบอุดมศึกษา

 จากทีก่ลาวไวในขางตนวา “พัฒนาระบบอุดมศกึษา

ของยโุรปใหเปนทีน่าสนใจและสามารถแขงขนักบัประเทศอืน่ได” 

นัน้ ทาํใหเกดิความเขาใจวาเปนความจรงิทเีดยีว การพฒันาระบบ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษานี้ก็คือการพัฒนาคนในประเทศ

ใหเกดิความเช่ียวชาญในสาขาวิชาทีเ่รยีน ดวยวาหากนกัศกึษาใน

ระดับอุดมศึกษาเกิดความรูความสามารถในระดับชํา่ชองแลวยอม

เปนที่คาดหมายไดวาการพัฒนาประเทศโดยรวมยอมเปนไปได 

เพราะนกัศึกษาเม่ือจบการศึกษาไปแลว เขายอมนาํความรูความ

สามารถดงักลาวไปประกอบอาชีพและสรางนวตักรรมใหมๆ  ขึน้ได

ดงันัน้ การพัฒนาการศกึษาระดับอดุมศกึษาจึงเปนการพฒันาคน

ใหมคีวามเขาใจในความรูความสามารถของตนเองใหมากข้ึนจน

สามารถสรางส่ิงใหมๆ  ใหกบัสงัคมและประเทศชาติตอไปได

6. เรือ่งการรับรองวฒุกิารศกึษาระหวางประเทศ

 จากท่ีกลาวไวในขางตนวา “กระบวนการโบโลญญานี้

ทาํใหเกดิการปฏิรปูอดุมศกึษาคร้ังใหญในเรือ่งการรับรองวฒุกิาร

ศกึษาระหวางประเทศ” นั้นทําใหเกิดความชัดเจนวาการตกลง

รวมกนัในเร่ืองนี้นับวามีความสําคัญมาก เพราะตอบโจทยเรือ่ง

การเคล่ือนยายคนในโลกยุคนี้ไดอยางดี เพราะในสภาพการณ

ปจจบุนัการเดนิทางตดิตอระหวางกันทําไดงายขึ้นมาก เรียกวา

แทบจะไมมพีรมแดนแลวในโลกยคุปจจบุนั ดงันัน้ การรบัรองวฒุิ

การศึกษาระหวางกันและกันในกลุมเดียวกันหรือนอกกลุมได 

ยอมทําใหการศึกษาเกิดความคลองตัวแกผูเกี่ยวของทกุๆ ฝาย 

รวมทั้งการตรวจสอบมาตรฐานเร่ืองวุฒิการศึกษาระหวางกันก็

ทําไดงายและสะดวกดวย

7. เรือ่งการปฏริปูระบบอดุมศกึษา

 จากทีก่ลาวไวในขางตนวา “ประเทศท่ีเขารวมกระบวน

การโบโลญญานี้ตั้งเปาไววาจะตองปฏิรูประบบการศึกษาของ

ประเทศตนใหสอดคลองกบัขอตกลงภายในปพ.ศ. 2553 โดย

ทกุๆ 2 ปจะมกีารจดัประชมุรวมกนัเพือ่ติดตามผลและสรุปความ

กาวหนาในการปฏิรปูระบบอดุมศกึษาในแตละประเทศ เปาหมาย

ระยะยาว (ถงึป พ.ศ. 2563)” นัน้ ทาํใหเกดิความชดัเจนวาการ

จดัการศกึษาไมวาจะในระดับใด แมกระทัง่ระดบัอดุมศึกษาก็ตอง

มกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงหรอืมกีารปฏริปูอยูเสมอ ดวยวาหาก

ไมมกีารจดัการปฏิรปูแลว ความกาวหนาทางวชิาการในสถาบันจะ

เกดิขึน้ไมได ตลอดท้ัง คณาจารยในสถาบนัการศกึษากจ็ะทํางาน

แบบเชาชามเยน็ชาม ไมคอยยอมรบัการเปล่ียนแปลง จนในท่ีสดุ 

ผลลพัธทางลบกจ็ะเกดิขึน้กบัผูมสีวนไดสวนเสียทกุฝาย เปนตน

วานกัศกึษาไมไดรบัความรูใหมๆ  ซึง่เปนการเกิดสบืเน่ืองจากการ

ทีไ่มมกีารปฏริปูการศกึษานัน่เอง ดงันัน้ กจิกรรมการปฏิรปูการ

ศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงนับวาเปนการทําใหเกิดการนําสิ่ง

ใหมๆ  ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมและประเทศชาติมาปรบัใชในวงการศึกษา

ใหมากขึน้

4. เรือ่งระบบวุฒกิารศกึษา 

 จากทีก่ลาวไวในขางตนวา “กระบวนการโบโลญญานีท้าํให

เกดิการปฏิรปูอดุมศึกษาครัง้ใหญในเรือ่งระบบวุฒกิารศกึษา” นัน้

ทาํใหเกดิความชดัเจนวาในเรือ่งวฒุกิารศกึษานีน้บัวาเปนเรือ่งใหญ

ทเีดยีว เพราะระบบวุฒกิารศกึษานีเ้ปนเรือ่งของการสรางความถูกตอง

ในเร่ืองเอกสารเพ่ือปองกันความผิดพลาดในเร่ืองตางๆ เชน

ปองกันการไมไดมาตรฐานของวุฒกิารศึกษาท่ีนกัศึกษาจบออกมา

ไดรบัจากในแตละสถาบนั กลาวคอืยิง่ในปจจบุนักระบวนการตรวจ

วฒุกิารศึกษามีความเขมขนข้ึนดวยแลว ยิ่งเปนการทําใหเกดิ

การยอมรับเช่ือกันและกันในเรื่องการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น

ดงันัน้ ในเรือ่งนีจ้งึเปนการทาํใหการเรยีนการสอนท่ีแตละสถาบันจัดขึน้

ไดรบัการยอมรับโดยเปนการยอมรับในการตีคาวุฒิการศึกษา

ของแตละสถาบันนั่นเอง 

5. เรือ่งการสรางระบบหนวยกติ 

 จากทีก่ลาวไวในขางตนวา “กระบวนการโบโลญญานีท้าํให

เกดิการปฏิรปูอดุมศึกษาคร้ังใหญในเร่ืองการสรางระบบหนวยกิต

แบบยโุรป” นัน้ ทาํใหเกิดความเขาใจวาในเรือ่งหลกัสตูรนี ้การกลาวถึง

เรือ่งหนวยกตินบัวามคีวามสาํคญัยิง่ เพราะเปนเร่ืองของการยอมรับ

ในมาตรฐานของการจัดการศึกษาในแตละสถาบันหรือแตละ

หลักสตูรหรอืสาขาวชิา ดวยวาในแตละหลกัสตูรของแตละสถาบนั

8. เรือ่งการเทยีบโอนหนวยกติ

 จากทีก่ลาวไวในขางตนวา“ประเทศตางๆ ในยโุรปจะใช 

ECTS ใหเหมือนกันหมดในทุกสาขาวิชาและทุกมหาวิทยาลัย 

ตามมาตรฐานท่ีทุกประเทศไดกําหนดรวมกัน เพื่อใหการเทียบ

โอนหนวยกิตทําไดงายขึ้น” นั้น ทําใหเกิดความชัดเจนวาเปน

นั้นควรไดมีจํานวนหนวยกิตที่ไมตํ่ากวามาตรฐานกลางที่ได

ตกลงกันไวในภาพรวม เพื่อวาจักไดอยูในมาตรฐานเดียวกัน 

ซึ่งจะทําใหการบริหารจัดการรวมกันในกลุ มทําใดสะดวก
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 โดยสรุปแลว การแสดงความคิดเห็นตอแนวทางการนํา

ตนแบบการจัดการศกึษาของภูมภิาคยโุรป ซึง่ประกอบไปดวย
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นีน้บัวามปีระโยชนและทนัสมยัเปนทีส่ดุ พรอมกนันี ้ความรวมมอื

ทางวชิาการ ไมวาจะเปนเรือ่งการแลกเปล่ียนบคุลากรทางการศึกษา

การปฏริปูระบบอดุมศกึษา หรอืเร่ืองระยะเวลาการศึกษา กเ็ปน

เรื่องท่ีกอใหเกิดความคลองตัวในการบริหารการศึกษาเปน

ที่สุดและทําใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายไดประโยชนจากการ

ดําเนินการนี้ดวย ดังนั้น จึงเปนเรื่องที่นาศึกษาเปนอยางยิ่ง

เพื่อจักไดนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาไทยและ

ภูมิภาคอาเซียนและเอเชียดวย สืบเนื่องจากวาเมื่อไดดําเนิน

การตามตนแบบการศึกษาดงักลาวแลว องคความรูใหมๆ  กจ็ะเกิด

มีขึ้นกับวงการวิชาการอยูเสมอ และท่ีสําคัญก็คือเมื่อคนวงการ

วิชาการเปนผูที่มีความรูอยางทันสมัยก็ยอมเปนที่คาดการณได

วาสงัคมและประเทศชาตโิดยรวมกจ็ะไดรบัผลประโยชนไปดวย

เรื่องแนนอนที่สุด เกี่ยวกับเรื่องการเทียบโอนหนวยกิตนี้วา

ทําใหเกิดความชัดเจนในเร่ืองการบริหารจัดการการศึกษารวม

กันในกลุมเดียวกันนั่นเอง กลาวคือการเทียบโอนหนวยกิต

นี้จะเกิดขึ้นไมไดเลยหากไมมีการรวมมือทางวิชาการกันมา

กอน เปนตนวาไมมีความรวมมือกันในเรื่องการแลกเปลี่ยน

บุคลากรทางการศึกษาหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่เรียน

อยูในหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เหมือนหรือคลายๆ กัน ดังนั้น 

กิจกรรมการเทียบโอนหนวยกิตดังกลาวจึงเปนการดําเนินการ

เพื่อกอใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดสวนเสียกับการศึกษาเปน

อยางดียิ่ง อยางนอยก็ทําใหเกิดการไมสูญเปลาในเรื่องการ

ลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาเมื่อมีเหตุจําเปนที่จะยาย

สถานศึกษาขามประเทศนั่นเอง

9. เรื่องระยะเวลาการศึกษา

 จากทีก่ลาวไวในขางตนวา“หากนกัศกึษาเรยีนเตม็เวลา

ตลอดชวงระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาจะเรียนจบระดับ

ปริญญาตรีไดภายใน 3 ปและปริญญาโทภายใน 2 ป” นั้น

ทําใหเกิดความชัดเจนวาในเร่ืองระยะเวลาท่ีทําการศึกษาของ

นักศึกษานี้นับวาเปนตัวบงชี้อยางหนึ่งของการจัดการศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพดวยวาหากจัดการศึกษาแลวไมมีผูสําเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตรหรือสาขาวิชา หรือสําเร็จ

การศึกษาตามกรอบระยะเวลา แตเปนระยะเวลาที่ยาวนาน

เกินความจําเปน ก็นับวาไมเหมาะสมกับกาลสมัยเหมือนกัน

ดังนั้น ในเรื่องน้ี จึงนับวาเปนการทําใหการจัด

การศึกษาอยูในสภาพท่ีเหมาะสมกับยุคสมัย พรอมทั้ง ทําให

การศึกษาทางวิชาการไมใชเวลามากจนเกินไป เรียกกันวาเม่ือ

สําเร็จการศึกษาเร็วตามกรอบเวลาก็ยอมทําใหนักศึกษาไดมี

เวลาไปประกอบอาชีพที่ชอบจนเกิดความเช่ียวชาญไดในที่สุด
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 ในวันที่ 7 ก .ย .  2558 ที่ผ านมาสถาบันทดสอบ         

ทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศวา

การสอบ O-NET ในปการศึกษา 2559 จะเพิ่มขอสอบแบบ

อัตนัยไมเกินรอยละ 20   โดยจะนํารองในวิชาภาษาไทย                            

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   สงผลใหขอสอบจะถูกแบงเปน     2 สวน

คือ แบบปรนัยรอยละ 80 และอัตนัยรอยละ 20  

 นายกมล รอดคลาย เลขาธิการคณะกรรมการ                   

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) สนับสนุนการออกขอสอบแบบ

อัตนัยของ สทศ. โดยจะเริ่มทดลองใชขอสอบแบบอัตนัยในการ

สอบทุกระดับในปการศึกษา 2558 นี้ เพื่อเตรียมความพรอม

ในการสอบ O-NET ในปการศึกษา 2559 เนื่องจากขอสอบ

แบบอัตนัยสามารถวัดความรูได 3 เรื่องหลัก คือดานภาษา 

คณิตศาสตร และความมีเหตุผล ซึ่งนักเรียนจะแสดงศกัยภาพ

ของตนเองไดมากกวาขอสอบปรนัย ตามมติของ สทศ. นายกมล

เพิ่มเติมวา การสอบในอดีตจะเปนแบบปรนัย ซึ่งเนนความ

จําเปนหลัก เพื่อเลือกคําตอบท่ีถูกตอง แตขอสอบแบบอัตนัยจะ

ชวยใหนักเรียน สามารถคิดรวบยอด แสดงทัศนคติ และประยุกต

ความรูนําไปใชไดดีกวา อยางไรก็ตาม ขอสอบแบบอัตนัย จะมี

ปญหาในขั้นตอนการตรวจของครูผูสอน จึงตองเรงความพรอม

ทั้งครูและนักเรียน กอนการสอบ O-NET 

 จากการใหสัมภาษณกับ VoiceTV รองศาสตราจารย 

ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ อาจารยประจําสถาบันนวัตกรรม             

การเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นดวยกับนโยบายเพ่ิมจํานวน

ขอสอบอัตนัย เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียบเรียงความคิด

มากขึ้น พรอมเสนอให สพฐ. แนะนําวิธีการออกขอสอบแบบ

อัตนัยใหครูผูสอน โดยกลาววา 

 “การปรับเปลีย่นใหมจีาํนวนขอสอบอตันยัมากขึน้ ถอืเปน

แนวโนมทางการศึกษาที่ดี เพราะเปดโอกาสใหนักเรยีนได     

คิดวิเคราะห ขณะที่ครูผูสอนก็สามารถประเมินไดวา ผูเรียนมี

ความเขาใจในเน้ือหาที่เรียนในระดับใด พรอมเสนอให สพฐ. 

กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานทีเ่กีย่วของจดัอบรมใหความรู

แกครูผู สอนเก่ียวกับโครงสรางและรูปแบบขอสอบแบบ

อัตนัย ใหมีความเปดกวางทางความคิด รวมถึงหลักเกณฑ

การประเมิน และการคิดคะแนนจากคําตอบของนักเรียน

อยางเปนธรรม นอกจากนี้ หลายๆ ประเทศไดนําการออก

ขอสอบแบบสองทางเลือก (two-tier test) หรือการผสม

ผสานระหวางขอสอบปรนัยและอัตนัยไวในขอเดียวกัน เพื่อ

ใหครูผูสอนสามารถตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนได และ

ทราบขอบกพรองในการออกขอสอบของตน”

 ดานผูอํานวยการ สทศ. เปดเผยวา ขณะนี้อยูในการ

ศึกษาวิจัย เพ่ือวางระบบขอสอบอัตนัย ใหไดมาตรฐาน พรอม

สรรหาผูคุณวุฒิ มาทําหนาที่ตรวจประเมินขอสอบ เพื่อสราง

ความเชื่อมั่นในการวัดประเมินผล และการยอมรับของสังคม 

การเพิม่ขอสอบแบบอตันยัในการทดสอบ
ระดบัชาติ (O-NET)

เรื่อง รองศาสตราจารย ดร.ขจรศักด์ิ บัวระพันธ

 อาจารยประจํา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
ขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา
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ภาพ ILstock

IL Activities

คณะกรรมการตรวจประเมนิตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาํเนนิการทีเ่ปนเลิศ EdPEx 
ประจาํป 2558

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

ตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ประจําป 2558 นําโดย อาจารย 

ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ประธานกรรมการ ซึ่งไดเขาเยี่ยมสํารวจ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู  พรอมใหคําแนะนําในการดําเนินงาน

ในดานตาง ๆ ของสถาบันฯ เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิม

ขึ้นและเปนประโยชนแกสถาบันฯ ณ หอง IL5 สถาบันนวัตกรรม      

การเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล

 สถาบนันวัตกรรมการเรียนรู นาํโดย ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง

มไหสวริยะ ไดจัดงานครบรอบ 13 ป วันคลายวันสถาปนาสถาบัน

นวัตกรรมการเรียนรู เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2558 มีวัตถปุระสงคเพื่อ

ความเปนสริมิงคล และเสรมิสรางความผกูพนัของบคุลากรท่ีมตีอสถาบนั 

และเผยแพรกิจกรรมของสถาบันฯ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ณ หองประชุม 

109 ชั้น 1 อาคารปญญาพิพัฒน 

งานครบรอบ  13 ป   วัน
คลายวันสถาปนาสถาบัน
นวตักรรมการเรียนรู

 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู จัดโครงการอบรม“เปดโลกทัศน

วิทยาศาสตรและนวัตกรรม”  สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 2 – 4 

กันยายน 2558 โดยมีกิจกรรม เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และดาราศาสตร ณ หองประชุมนิตยา คชภักดี สถาบันแหงชาติเพื่อการ

พัฒนาเด็กและครอบครัว ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด 10 กิจกรรมดังน้ี

- กิจกรรมท่ี 1 Golden ratio เปนกิจกรรมเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร ให

นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ อัตราสวนของวิชาคณิตศาสตร 

- กิจกรรมท่ี 2 Silica aerogel (พื้นผิวมหัศจรรย) เปนกิจกรรมเก่ียวกับ

วิชาเคมี ใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของ self – cleaning 

surface แรงตึงผิว นาโนเทคโนโลยี 

- กิจกรรมท่ี 3 ไมมหัศจรรย เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร

ทําใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ รูปสามเหลี่ยม

- กิจกรรมท่ี 4 คานไมไมกระดก เปนกิจกรรมเก่ียวกับวิชาฟสิกส ทําให

นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่อง โมเมนตของแรง

- กิจกรรมท่ี 5 เคร่ืองผสมแสงและสี เปนกิจกรรมเก่ียวกับวิชาฟสิกส 

ทําใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับ แสงและการมองเห็น การเกิดสี

ของจอภาพแบบสี การรับรูสี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เปดโลกทัศน
วิทยาศาสตร และนวัตกรรม”สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นคร

เชียงราย จังหวัดเชียงราย
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- กิจกรรมท่ี 6 Touchable serie เปนกิจกรรมเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร

ซึง่จะสอนใหนกัเรยีนไดเรยีนรูเกีย่วกับ รปูทรงเรขาคณิต พรีะมดิ สามเหล่ียม

- กิจกรรมท่ี 7 นักวิจัยนกเงือก เปนกิจกรรมเก่ียวกับวิชาชีววิทยา สอน

ใหนักเรียนรูเกี่ยวกับการจําแนกสัตวในกลุมเดียวกัน โดยใชลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา ความสําคัญในการอนุรักษปา 

- กิจกรรมท่ี 8 Roller Coaster เปนกิจกรรมเก่ียวกับวิชาฟสิกส 

กิจกรรมนี้จะสอนใหนักเรียนรูจักเก่ียวกับเรี่องของ แรง การเคล่ีอนที่ 

พลงัจลน พลงังานศกัย และฝกทักษะการสราง Roller Coaster 

การคิดริเริ่มสรางสรรค การทํางานเปนทีม 

- กิจกรรมท่ี 9 Barcode of Life เปนกิจกรรมเก่ียวกับวิชาชีววิทยา 

กิจกรรมนี้สอนใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับ DNA ของ สัตว พืช 

เห็ดและรา แบคทีเรีย ไวรสั การจําแนกของสัตวโดยอาศัยขอมูลทาง

สัณฐานวิทยา ทางดีเอ็นเอ พฤติกรรม และขอมูลสิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมท่ี 10 แผนที่ดาว เปนกิจกรรมเก่ียวกับวิชาดาราศาสตร ที่ชวย

ในการวางแผนและสังเกตการณบนทองฟา โดยผานเกมและกิจกรรม 

 ซึ่งในการเขารวมกิจกรรมท้ัง 3 วันของนอง ๆ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ทุกคนไดรับ

ความรูจากวิทยากรท่ีมีความสามารถและเช่ียวชาญในการสอนแตละ

ดาน ทําใหนักเรียนไดรับทักษะ ความรูและประสบการณใหม ๆ ในดาน

วิชาวิทยาศาสตร ชีววิทยา ฟสิกส เคมี คณิตศาสตรและดาราศาสตร 

แลวเจอกันใหมปหนานะคะ

 เมือ่วนัที ่28 – 30 กนัยายน 2558 สถาบนันวตักรรมการเรียนรู 

จัดโครงการอบรม“เปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม”  สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ ณ หอง

ประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ซึ่งมีกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 

1. Barcode of Life 2. คล่ี...ไมออก 3. Roller Coaster 4. เครื่องผสม

แสงและสี 5. คานไมไมกระดก 6. ไมมหัศจรรย 7.พื้นผิวมหัศจรรย โดย

แตละกิจกรรมนักเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรและวิชา

วิทยาศาสตร ซึ่งประกอบไปดวย  ฟสิกส เคมี ชีววิทยา โดยใหนักเรียน

ไดทําการทดลองผานกิจกรรม กอใหเกิดความคิดสรางสรรค ความ

สามัคคี การทํางานเปนทีม ไดเกิดการเรียนรูสิ่งใหม ๆ ผานกิจกรรมท่ีได

สอดแทรกเน้ือหาสาระเต็มเปยม โดยวิทยากรที่มีความรูความสามารถ

ของแตละวิชา ซึ่งนักเรียนทุกคนสนุกสนานกับการทํากิจกรรมทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และความรูที่ไดรับสามารถนําไปปรับใช

ในหองเรียนและชีวิตประจําวันได

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เปดโลกทัศน
วิทยาศาสตรและนวัตกรรม”สําหรับนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ

การลงนามสัญญาอนุญาตให ใช สิทธิในผลงาน

ทรพัยสนิทางปญญา เรือ่ง การสังเคราะหซลิกิาแอโรเจล

จากสารละลายโซเดียมซิลิเกตที่ความดันบรรยากาศ

 เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2558 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ได

ลงนามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ ในผลงานเร่ือง การสังเคราะหซิลิกาแอ

โรเจลจากสารละลายโซเดียมซิลิ เกตที่ความดันบรรยากาศ กับ 

บริษัทฑีเล่ียมจํากัด ซึ่งเปนผูรับอนุญาตใหใชสิทธิในผลงานดังกลาว เพื่อ

เปนการประชาสัมพนัธ การสรางสรรคผลงานทีม่ศีกัยภาพในการตอยอด

และนําผลงานทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

ณ หองประชุม 323 ศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล
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 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

ตอนรับอาจารยสายวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จากคณะ

ศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ีจาํนวน 24 คน 

เขาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเร่ือง Transformative education โดยมี

วตัถปุระสงคเพือ่สงเสริมความสามารถและทัศนคตทิีด่ตีอการเรยีนการสอน

เพือ่พฒันาความเปนเลิศทางวชิาการ ในดานการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร 

และการทําวิจัย ณ หอง IL5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู

 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติ

การ “Transformative Education and Active Learning” สําหรับ

คณาจารยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันท่ี 16 – 18 

กันยายน 2558 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจของอาจารย เรื่อง การ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่เนนรูปแบบการจัดการเรียน

เชิงรุก อันจะนําไปสูความเขาใจในตัวของผูเรียนมากขึ้น และชวยให

อาจารยสามารถสรางแผนการเรียนรูไดอยางบูรณาการ และนําไป

ใชไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับชั้นเรียน ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส 

กอลฟ รีสอรท ศาลายา

คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบรุ ีศึกษาดูงาน

ภาพ ILstock

ภาพ ILstock

Lectures Delivered

โครงการการอบรมเชิงปฏบิตักิาร “Transformative

Education and Active Learning” สาํหรบัคณาจารย

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 อาจารยและบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู เขารวม

วางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย  สมเด็จพระ              

มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน 

“วันมหิดล” เพื่อ เป นการถวายสักการะ  น อมรําลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ และแสดงกตัญูกตเวที ตอพระองคทาน เมื่อวันที่ 24 

กันยายน 2558 ณ ศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพ ILstock

Social ActivitiesVisitors

วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย  
สมเด็จพระมหติลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก

 จะพดูถงึแมว เราจะนกึถงึสตัวเลีย้งตวัเลก็ ขนนุม นารกั 

ขี้ออนและแสนซน จนทําใหเจาของ หลงรักเสมือนเปนสมาชิก

คนหนึ่งในครอบครัวของเรา สําหรับแมวพันธุไทยแทนั้นผูเขียน

ขอบอกกอนเลยวาแมวพันธุไทยของเราน้ันไมธรรมดาจริงๆ

เพราะไดรับการยกยองวาเปนพันธุอันเลิศพันธหนึ่งในโลก

และมคีวามมหัศจรรยยิง่กวาพันธใุดๆ ซึง่คณุสมบตัโิดดเดนของ

แมวไทยก็คือ อุปนิสัยที่มีความฉลาด รักบาน รักเจาของ เปนตัว

ของตัวเอง รูจกัประจบ และทีส่าํคญัคอื การรกัอสิระเปนชีวติจติใจ

 ซึ่งถือวาเปนบุคลิกประจําตัว  และทําใหแมวไทยเปนสัตวเลีย้ง

ที่ไดรับความนิยมอยางสูงไปทั่วโลก และเปนที่นาสังเกตวา       

การผสมพันธุระหวางแมวไทยและแมวตางชาตินั้น แมจะได

แมวที่มีลักษณะและสีเหมือนแมวไทย แตจะไมไดอุปนิสัยตาม

เรื่ องของแมว
เรื่อง  พิชามญชุ  กาหลง    นักวิชาการพัสดุ

สาระนารู

ถา
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อยางแมวไทยไปดวย นอกจากวาจะเปนการผสมระหวางแมว

ไทยดวยกันเองเทานั้น

 เมื่อป พ.ศ. 2427 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดพระราชทานแมวไทยคูหนึ่งใหแก กงสุล

อังกฤษชื่อนาย โอเวน กูลด (Owen Gould) นายโอเวน ไดนําแมว

ไทยคูนั้นไปฝากนองสาวท่ีอังกฤษ  และอีกหนึ่งปตอมา แมวคูนี้

ถูกส ง เข าประกวดในงานประกวดแมวที่คริสตัลพาเลซ          

กรงุลอนดอน ปรากฏวาชนะเลศิไดรางวัลท่ีหน่ึง ทาํใหชาวองักฤษ

พากันแตกตื่นเล้ียงแมวไทยกัน จนมีสโมสรแมวไทยเกิดข้ึนเมื่อ 

ป พ.ศ. 2443 ชื่อวา The Siamese Cat Clubs ตอมาในป   

พ.ศ. 2471 ไดมีการตั้งสมาคมแมวไทยแหงจักรวรรดิอังกฤษขึ้น

หรือ The Siamese Cat Society of the British Empire

ขึ้นมาอีกสมาคมหน่ึง    แมวที่นายโอเวน  กูลด   นําไปจาก

ประเทศไทยนั้น มีแตมสีครั่งหรือนํ้าตาลไหมเกาแหง คือ หนา หู

ทั้งสองขาง เทาทั้งสี่ หาง และอวัยวะเพศ ซึ่งถือวาเปนแตมสี

ที่อยูในบริเวณที่เหมาะสมและไมเลอะเทอะเหมือนแมวพันธุอื่น

และเม่ือนําแมวไทยไปผสมกับแมวพันธุ อื่น จะไดแตมสีตาม

รางกายในตําแหนงเดียวกัน แตรูปรางจะไมสงางามเทา และ

อุปนิสัยจะไมเหมือนกันดวย ซึ่งแมวไทยพันธุ นี้เปนพันธุแรก

ที่ ชาวตางชาติรูจัก จึงมักเรียกกันทั่วไปวา Siamese Cat หรือ 

Seal Point สวนในสมุดขอยโบราณของไทยใหชือ่แมวไทยลกัษณะน้ีวา 

“แมววิเชียรมาศ”

 แมววเิชยีรมาศ มคีวามหมายวา “เพชรแหงดวงจนัทร” 

หรอื “Moon Diamond” บางตาํรากเ็รยีก “แมวแกว”ซึง่กต็รง

กบัคาํวา “วเิชียร” แมวชนดินีม้กัถกูเขาใจผดิวาเปนแมวเกาแตมเสมอ

จริงๆ แลวไมถกูตอง แมวเกาแตมคอืแมวทีม่สีพีืน้สขีาว และมแีตม

บนรางกาย 9 แหง เหตทุีม่กัเขาใจผดิเพราะแมววิเชยีรมาศ จะมสีี

พืน้สขีาวงาชาง และมีแตมทีจ่มกูครอบไปถึงปากเปนหน่ึงแหง กบัขา

ทัง้สี ่หสูอง หางหนึง่และทีอ่วยัวะเพศอีกหนึง่ รวมเปน 9 แหงเชนกนั

ในแมววเิชยีรมาศนีแ้ตมตามตาํราวาไววาตองเปนสดีาํดงัหมกึวาด            

แตปจจุบันเม่ือดูใหดีแลวจะเปนแตมสีนํ้าตาลเขมเกือบดําไมได

ดาํสนทิ หรอืทีต่างประเทศเรียกวา   seal brown หรอื แตมสคีรัง่

แมววิเชียรมาศเปนที่รูจักในตางประเทศโดยใชชื่อวา แมวสยาม 

(Siamese Cat) แตตางประเทศจะมีแตมสอีืน่ทีห่ลากหลายกวา 

ซึง่ประเทศไทยจะยอมรับเฉพาะแมวท่ีมแีตมสนีํา้ตาลเขมเทานัน้ 

นยันตาสฟีาก็เปนเสนหอกีอยางหนึง่ของแมวชนิดนี้

 แมววิเชียรมาศ เปนแมวไทยโบราณท่ีมักเลี้ยงกันในวงั

ตัง้แตสมยัอยธุยา และเปนแมวมงคลตามตํารา มกักลาววา   แมวมงคล

คนธรรมดาสามัญชนไมสามารถเล้ียงได  เมื่อสมัยเสียกรุง

ศรอียธุยาครัง้ที ่2  แมวไทย 17 ชนดิในพระราชวังของกรุงศรีอยธุยา

ไดถูกพวกพมา และเชลย นําไปพมา เพราะพมาคิดวาแมว

ไทยคือทรัพยสินที่มีคาชนิดหน่ึงเน่ืองจากแมวไทยในอยุธยา

สามารถซ้ือขายไดถึง 1แสนตําลึงทอง หากใครมีแมวชนิดนี้

จะนํามาขายแกวัง ซึ่งเปนตนเหตุที่ทําใหแมวไทยสูญพันธุ 

หลังจากน้ัน แมววิเชียรมาศก็สาบสูญหายไปจากประเทศไทย 

ตอมา สมเด็จพฒุาจารย พทุธสโร ไดไปเทีย่ว กรุงศรีอยุธยา

ราง แลวไปเจอสมุดขอยที่ไมถูกเผา จึงนําสมุดขอยกลับมา 

แลวใหคนไปไลตอนจับแมววิเชียรมาศ จนไดแมววิเชียรมาศ

กลับมาสูประเทศไทยอีกครั้ง

แมววิเชียรมาศ

 ลักษณะท่ีเปนขอเดน ลักษณะสีขน ขนสั้นแนน

สีขาว หรือสีนํ้าตาลออน มีแตมสีครั่ง หรือสีนํ้าตาลไหมที่

บริเวณใบหนา หูทั้งสองขาง เทาทั้งส่ี หางและท่ีอวัยวะเพศ 

(ทั้งแมวเพศผูและแมวเพศเมีย) รวม 9 แหง ขณะที่อายุ      

ยงันอย หรอืเปนลกูแมว สขีนจะออกสีครมีออนๆ หรอืขาวนวล

พอโตขึ้นสีจะคอยๆ เขมขึ้นตามลําดับจนเปนสีนํ้าตาล (สีลูก

กวาด) ลักษณะของสวนหัว รูปหัวไมกลม หรือแหลมเกินไป 

หนาผากใหญและแบน จมูกสั้น หูใหญ ตั้งสูงเดนบนสวนหัว

ลักษณะของนัยนตา ตาสีฟาลักษณะของหาง หางยาว ปลาย

แหลมชี้ตรง โคนหางใหญและคอยๆ เล็กเรียวกลมไปจนสุด

ปลายหาง ขายาวเรียวไดสัดสวนกับลําตัว

 ลักษณะท่ีเปนขอดอย หางส้ันเกินไป (เมื่อยื่นขา

หลังใหขนานกับหาง ความยาวของหางสั้นกวาขาเกิน 3 นิ้ว) 

หางขอด หางหงิกงอ หางสะดุด ปลายหางคด ดุเกินไป เลี้ยง

ลูกไมดี   ขนยาวเกินไป มีแตมสีไมครบทั้ง 9 แหง แตมสีอื่น

ที่ไมใชสีนํ้าตาลไหม นัยนตาสองขางเปนคนละสี หรือเปนสี

อื่นๆ ตาเอียง จมูกหัก หูไมตั้ง
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1. สวัสดีคะ คุณนันทวัน ทางสถาบันฯ รูสึกเปนเกียรติที่ไดมี

โอกาสมาพูดคุยกันวันนี้คะ กอนอื่นในฐานะที่คุณ นันทวัน

ทํางานเกี่ยวกับดานวิทยาศาสตรศึกษา ขอสอบถามถึง        

แรงบันดาลใจในการเปนนักวิชาการดานน้ี กอนเลยคะ  

 สวสัดคีะ ตวัเองจบการศึกษาระดับปริญญาตร ีและระดบั

ปริญญาโทดาน ชวีเคม ีซึง่เปน pure science มาก  ยงัไมมโีอกาส

เรียนดานการศกึษา จากนัน้มาปฏบิตังิานทีส่ถาบนัสงเสรมิการสอน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี (สสวท.) ตาํแหนงนกัวชิาการ ซึง่เปน

องคกรหลักของประเทศท่ีมุงพัฒนาใหนักเรียนมีความรูความ

สามารถ ดานวทิยาศาสตร  คณติศาสตร และเทคโนโลยใีหทดัเทยีม

กับนานาชาติ  งานท่ีตนเองไดทํา มีทั้งการพัฒนาหลักสูตรและ

หนงัสือเรียนวิทยาศาสตร การอบรมครู การพัฒนากิจกรรม

การเรียนรูของนักเรียน และการวัดผลและประเมินผล ก็รูสึก

ชืน่ชอบงานลักษณะนี้ เพราะมีบทบาทหนาที่เกี่ยวของกบัการ

พฒันาดานการศกึษาของชาติโดยตรง  พอมโีอกาส จงึมาศึกษาตอ

กบัสถาบนันวตักรรมการเรียนรูในสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ศกึษา (หลกัสูตรนานาชาติ)  ซึง่นบัเปนโอกาสทีด่ ีทีจ่ะตอยอดความรู

ดานการศกึษาท่ีมปีระสบการณจากการทํางาน  โดยไดเติมเตม็ความรู

ทีเ่กีย่วของดานวทิยาศาสตรศกึษา ซึง่เปนพืน้ฐานในการทํางานตอไปอกี

ประวัติ              
ชือ่ :   ดร.นนัทวัน นนัทวนชิ          

สถานทีท่าํงานปจจุบนั :  สถาบนัสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตร

 และเทคโนโลยี (สสวท.)           

ประวัตกิารศึกษา : 

 ปรญิญาเอก สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีศกึษา

 (หลกัสตูรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

 มหาวทิยาลยัมหดิล 

และคูมือครูวิทยาศาสตร และการอบรมครูวิทยาศาสตร  รวม

ถึงปจจุบันไดทํางานวิจัย โครงการประเมินผลนักเรียนรวม

กับนานาชาติ (Programme for International Student 

Assessment หรือ PISA) ซึ่ง สสวท.รวมกับองคการเพื่อความ

รวมมอืและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรอื OECD (Organization

for Economic Co-operation and Development) 

ดําเนินโครงการประเมินผลระดับนานาชาติ และโครงการวิจัย

ดังกลาวกําลังเปนที่สนใจในแวดวงการศึกษาในปจจุบันเปน

อยางมาก  วันน้ีจึงขอคุยกับศิษยเกา นักวิชาการผูมีบทบาท

ดานวิทยาศาสตรศึกษาจาก สสวท. กันคะ

บทสัมภาษณ  

 ดร.นันทวัน  นันทวนิช
 เปนศิษยเการุนที่ 4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีศกึษา  สถาบนันวัตกรรมการเรยีนรู  

มหาวทิยาลัยมหดิล

 เปนผูทํางานดานวิทยาศาสตรศึกษา โดยปจจุบัน

เปนผู ชํานาญ สาขาวิจัย สังกัด สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งมีบทบาทหนาที่

ในการพฒันาการศกึษาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

ใหแกครู นักเรียนในระดับประเทศ  ประสบการณการทํางาน

ทีผ่านมา เชน การพฒันาหลกัสูตรวทิยาศาสตร  การพัฒนา หนงัสอืเรียน
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2.ไดนําความรูจากหลักสูตรฯ ไปพัฒนาการทํางานอยางไร 

 เดมิจบมาดานชวีเคม ี ชวงแรกของการทํางาน  เมือ่ทาํงาน

ทีเ่กีย่วของกบัการศึกษา เชน  หลกัสตูรฯ การสอน การพฒันาสือ่

อาจจะมีบางสวนที่ยังไมเขาใจ พอไดมาเรียนรูเกี่ยวกับทฤษฎี

ทางการศกึษา การเรียนรูของนกัเรยีน การจดักจิกรรมการเรยีนรู

และการวดัผลประเมินผล หรอืแนวทางการทําวจิยัทางการศกึษา

ตางๆ สิ่งเหลานี้ถือเปนความรูพื้นฐาน ที่สามารถนําไปปรับใช

ในการทํางานใหมปีระสทิธภิาพได  จากเดมิทีเ่รามีประสบการณ

จากการทํางานที่ผานมา พอมาผนวกกับสิ่งที่ไดเรียนมา  เรา

จะรูวาการพัฒนาหลกัสตูร  สือ่การเรียนรูตาง ๆ  สาํหรบันกัเรียน

และครูตองคํานึงถึงสิ่งใดบาง มีกระบวนการอยางไรและ

เหตุใดตองทําแบบน้ัน    

3.ทราบมาวาคุณนันทวันไดมีบทบาทสําคัญในโครงการ

ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ  หรือ โครงการ PISA

อยากใหเลาถึงโครงการ PISA นิดนึงคะ

 โครงการประเมินผลนักเรียนร วมกับนานาชาติ 

(Programme for International Student Assessment) 

หรือ PISA  ริเริ่มโดยองคการเพื่อความรวมมือและพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation 

and Development) หรือ OECD มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน

คุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศสมาชิก OECD และ

ประเทศที่เขารวมโครงการ ในการเตรียมความพรอมใหเยาวชน

มีศักยภาพสําหรับการแขงขันในอนาคต    ผลการประเมิน

ที่ไดจะเปนตัวชี้บอกคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้ง

คุณภาพของบุคลากรในประเทศ และยังถูกใชเปนเกณฑหนึ่ง

ในการจัดลําดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและ

ความนาลงทุนในประเทศอีกดวย 

 โครงการ PISA ดาํเนนิการอยางตอเนือ่งทุก ๆ 3 ป  โดย

ประเมินผลนักเรียนกลุมอายุ 15 ป ซึ่งสากลถือวาเปนวัยจบการ

ศึกษาภาคบังคับ   ปจจุบัน มีประเทศเขารวมโครงการ PISA 

มากกวา 70 ประเทศทั่วโลก  สําหรับประเทศไทย  สถาบันสง

เสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําหนาที่เปนศูนย

แหงชาติดําเนินการวิจัยโครงการ PISA  โดยไดเขารวมโครงการ

ตั้งแตพ.ศ.2543 หรือใน PISA 2000 ซึ่งเปนรอบแรกของการ

ประเมินและไดเขารวมโครงการเรื่อยมาใน PISA 2003 PISA 

2006 PISA 2009 และ PISA 2012 จนกระทั่งปจจุบันเขาสู

การประเมินผลการวิจัยหลัก PISA 2015 ซึ่งไดจัดสอบไปแลว

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ซึ่งผลการประเมินของ PISA 2015 

จะเผยแพรในเดือนธันวาคม 2559 คะ

4. โครงการ PISA มีวิธีประเมินผลการเรียนรูอยางไร คะ

 PISA เนนการประเมินความสามารถของนักเรียนใน

การใชความรูและทักษะเพื่อแกปญหาในชีวิตจริง หรือที่เรียก

วา “การรูเรื่อง” (literacy) ในสามดาน ไดแก การรูเรื่องการ

อาน (reading literacy) การรูเรื่องคณิตศาสตร (mathemati-

cal literacy) และการรูเรื่องวิทยาศาสตร (scientific literacy) 

ซึ่งการรูเรื่องทั้งสามดานนี้ ถือวาเปนสิ่งที่ประชากรจําเปนตองมี

เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 ลกัษณะของการประเมินผล  จะเปนการสอบสามวชิา

พืน้ฐานดังกลาว  แตในแตละรอบการประเมินจะมีสัดสวนของ

แตละวิชาตางกัน  ขึ้นอยูกับวาในรอบการประเมินนั้น  เนน

วิชาใดก็จะมีจํานวนขอสอบวิชานั้นมากกวาอีกสองวิชาที่เหลือ  

เชน ในรอบการประเมิน PISA 2015 เนนการประเมินวิชา

วิทยาศาสตร  ก็มีสัดสวนของขอสอบวิทยาศาสตรประมาณ 

60%  สวนวิชาคณิตศาสตรและการอาน มีสัดสวนของขอสอบ

ประมาณวิชาละ 20% 

 ขอสอบจะเนนการประเมินสมรรถนะในการใชความรู

และทกัษะตาง ๆ  ซึง่ไมไดวดัตรง ๆ ตามหลกัสตูรทีน่กัเรยีนเรยีนมา

ดานการอาน จะประเมินวา เมื่ออานเนื้อเรื่องแลว นักเรียน

สามารถทําความเขาใจเนื้อเรื่อง  เชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ แลวนํา

มาวิเคราะห ตีความ และสะทอนออกมาเปนความคิดเห็นของ

ตนอยางสมเหตุสมผลหรือไม   ดานคณิตศาสตร  จะประเมินวา

เมื่ออานสถานการณแลว นักเรียนสามารถแปลปญหาใหอยู

ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร  (คิดในเชิงคณิตศาสตร)  ใช

วิธีการทางคณิตศาสตรมาแกปญหา และประเมินผลลัพธทาง

คณิตศาสตรไดหรือไม  สวนดานวิทยาศาสตร จะประเมิน

วานักเรียนสามารถใชความรู ทางวิทยาศาสตรมาอธิบาย

ปรากฏการณในเชิงวิทยาศาสตร   ประเมินและออกแบบ

กระบวนการสืบเสาะความรูทางวทิยาศาสตร และแปลความหมาย

ขอมูลและใชประจักษพยานในเชิงวิทยาศาสตรไดหรือไม   

 นอกจากนี้  ในบางรอบการประเมิน  นอกจากสามวิชา

พื้นฐานเหลานี้แลว  ยังอาจมีการประเมินสมรรถนะอ่ืนเพิ่มเติม

ดวย เชน รอบ PISA 2015 มีการประเมินเพิ่มเติมดานการแก

ปญหาแบบรวมมือ (Collaborative Problem Solving หรือ 

CPS) ซึ่งประเมินวา นักเรียนสามารถเขารวมกระบวนการแก

ปญหาของกลุมในภารกิจที่กําหนดให ไดอยางมีประสิทธิภาพ

หรือไม  ทั้งนี้จะประเมินเพิ่มเติมดานใดน้ัน ก็ขึ้นกับทาง OECD 

กําหนด และมองวา สมรรถนะดานนั้น ๆ มีความจําเปนสาํหรับ

การดํารงชีวิตในปจจุบันและอนาคต
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 นักเรียนไทยอาจไมคอยคุนเคยกับรูปแบบขอสอบ 

PISA นกั เพราะเปนขอสอบท่ีกาํหนดสถานการณ  มรีายละเอยีด

และขอมูลมาใหอาน  อีกทั้งรูปแบบคําถามยังมีหลากหลาย

ทั้งแบบเลือกตอบและเขียนตอบ โดยเนนใหนักเรียนเขียนแสดง

ความคิดเห็น ยกเหตุผลและประจักษพยานตาง ๆ  เพื่อสนับสนุน

แนวคิดของนักเรียน

 ซึ่งในอดีต ชวงตั้งแต PISA 2000 ถึง PISA 2012 รูปแบบ

การประเมินจะใหนักเรียนเขียนคําตอบลงไปในเลมแบบทดสอบ 

(paper-based assessment)   แตใน PISA 2015  ไดเปล่ียนรูป

แบบการประเมินไปเปนการทําขอสอบดวยคอมพิวเตอร (com-

puter-based assessment)  เนื่องดวยปจจุบันเทคโนโลยี

พัฒนาไปมาก เด็กรุนหลังๆ คุนเคยกับการใชคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีตาง ๆ การประเมินผลจึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปและ

ยังชวยใหสามารถประเมินสมรรถนะตาง ๆ ไดหลากหลายและ

ชัดเจนข้ึน  ดังนั้นการประเมินในลักษณะนี้นักเรียนจึงตองมีทั้ง

ความรูและทักษะในดานวิชาการ และทักษะการใชคอมพิวเตอร

ควบคูกัน   

5.ผลประเมินท่ีผานมาและแนวทางพัฒนามีทิศทางอยางไร 

 ผลการประเมินจาก PISA 2000 ถึง PISA 2006 พบ

วานักเรียนไทยยังคงมีผลการประเมินตํ่ากวาคาเฉล่ียนานาชาติ 

และมีแนวโนมของคะแนนต่ําลงในทุกวิชา  อยางไรก็ตาม ผล

การประเมินของ PISA 2009 ถึง PISA 2012 เราเริ่มเห็นการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  นักเรียนไทยมีผลการประเมินเพิ่มขึ้นใน

ทุกดาน  แมจะยังคงมีคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ  แตนี่ก็

สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาสมรรถนะดานตาง ๆ ของนักเรียน

ไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในระดับหน่ึงเลยทีเดียว 

 ผลการประเมิน PISA 2012 จะเห็นไดวา เมื่อเทียบ

กับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยกัน เชน เซี่ยงไฮ-จีน 

สิงคโปร เกาหลี  ญี่ปุน จีนไทเป ฮองกง-จีน  มาเกา-จีน ประเทศ

เหลานี้ จะทําคะแนนอยูในเกณฑสูงกวาคาเฉลี่ยนานาชาติ โดย

สูงอยูในอันดับ Top Ten ของโลก  แมแตเวียดนาม ซึ่งเพิ่งเขา

รวมโครงการใน PISA 2012 ก็มีผลการประเมินสูงกวาคาเฉลี่ย

นานาชาติ  สวนมาเลเซียและอินโดนีเซียนั้น  ผลการประเมินยัง

คงตํ่ากวาของไทยในทุกวิชา   จากผลของPISA 2012  สมรรถนะ

ที่เด็กไทยตองพัฒนาใหมากขึ้น หากเปนดานการอาน  จะตอง

พัฒนาเพิ่มในดานการอานแลวทําความเขาใจจุดประสงค

และใจความสําคัญของเร่ืองที่อาน  วิเคราะหเนื้อหา ตีความ

และแสดงความคิดเห็นออกมาในมุมมองของตัวเองใหได  

สวนคณิตศาสตร นกัเรยีนยงัมสีมรรถนะทางดานการคิดใหเปน

คณิตศาสตรคอนขางนอย เด็กยังไมรูวาเวลาอานโจทยแลว

คณิตศาสตรเขาไปมีบทบาทในสถานการณโจทยขอนั้น

อยางไร อานเน้ือหาแลวยังไมสามารถแปลงเน้ือหาในโจทย

ใหเปนภาษาทางคณิตศาสตร   สําหรับทางดานวิทยาศาสตร 

เด็กไทยยังตองพัฒนาการนําความรูทางวิทยาศาสตรมาส

รางคําอธิบายที่สมเหตุผล  และในดานประเมินและออกแบบ

กระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร นั่นคือตอง

รูวานักวิทยาศาสตรมีการทํางานอยางไรในการสํารวจตรวจ

สอบปญหาทางวิทยาศาสตร  ซึ่งผลจากการประเมินเหลานี้จะ

สะทอนไดวา เราจําเปนตองปรับปรุงเด็กใหพัฒนาขึ้นในดานใด  

เพื่อใหเด็กมีศักยภาพสูงขึ้น   

 ผลจากการประเมิน PISA นอกจากทําใหทราบวาแตละ

ประเทศมีการศึกษาเปนอยางไรบางแลว ยังสามารถใชเปนตัว

ชี้วัดความนาลงทุนของประเทศนั้นๆ ไดดวย  ซึ่ง OECD เชื่อ

วา ประเทศที่ประชากรมีการศึกษาท่ีดี ยอมทําใหประชาชน

มีคุณภาพ แลวพอประชาชนมีคุณภาพ ยอมจะผลักดันการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมใหดียิ่งข้ึน ผลการประเมิน 

PISA จึงนับไดวาเปนหนาเปนตาของประเทศ  หากไดผลการ

ประเมินสูง  จะทําใหตางประเทศมองวาประเทศน้ีมีประชากรมี

คุณภาพ มีโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจดีแนๆ  ซึ่งจะดึงดูด

การลงทุน เพราะฉะน้ันทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย จึงคาด

หวังใหประเทศของตนไดผลการประเมินที่สูงขึ้น         

 อยางไรก็ตาม  การไดคะแนน PISA สูง  ไมใชเปา

หมายหลักของการพัฒนาประเทศ  แตเราจะตองชวยกันยก

ระดับคุณภาพการศึกษา  ใหนักเรียนมีคุณภาพมากข้ึน  ซึ่งตอง

ดําเนินการในระยะยาวและอาศัยความรวมมือจากหนวยงาน

ทางการศึกษาที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะครูซึ่งเปนหัวใจสําคัญของ

การพัฒนานักเรียน  ครูควรจัดการเรียนรูโดยสงเสริมใหนักเรียน

ฝกอาน เขียน คิดวิเคราะหและนําความรูไปใชในชีวิตจริงอยาง

จริงจังและตอเนื่อง   เมื่อนักเรียนของเรามีคุณภาพแลว  หาก

ตองประเมินผลในระดับใดก็ตาม  ผลการประเมินก็จะเปนไปใน

ทางท่ีดีตามคุณภาพการเรียนรู

6.ทางโรงเรียนมีบทบาทในงานวิจัยโครงการ PISA อยางไรคะ

 โรงเรียนมบีทบาทในการชวยเกบ็ขอมลูคะ โดยโรงเรยีน

จะอยูในสงักดัทางการศกึษาตาง ๆ   ไดแก สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศกึษาเอกชน  สาํนกัการศกึษา กรงุเทพมหานคร  กรมสงเสรมิ

การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย  สํานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศกึษา  และสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  
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เม่ือตางประเทศสุมกลุมตัวอยางมาแลว  วาโรงเรียนใดบางท่ีจะ

เปนโรงเรียนกลุมตัวอยางของไทย  ทาง สสวท. ก็จะประสานงาน

ไปยงัโรงเรยีนเหลานัน้  เมือ่โรงเรยีนตอบรบัเขารวมเปนกลุมตัวอยาง

ทางโรงเรียนก็จะสงครู 2 ทาน ซึ่งจะทําหนาที่เปนผูประสานงาน

และผูคุมสอบของโรงเรียน  ชวยดําเนินการตาง ๆ  ตั้งแต รวบรวม

และสงรายชื่อนักเรียนที่มีอายุ 15 ป โดยเกดิในชวงที่เรากําหนด  

จากน้ัน สสวท. จะเปนผูดําเนินการสุมนักเรียนวาคนใดจะถูกสุม

ใหเขารวมการทดสอบบาง   เมือ่ทราบรายช่ือนกัเรยีนแลว  โรงเรียน

จงึดําเนินการจัดสอบใหเปนไปตามกระบวนการท่ี OECD กาํหนด

เม่ือสอบเสรจ็แลวกจ็ดัสงเครือ่งมอืการสอบคืนแก สสวท. โดยทกุ ๆ

กระบวนการตองเปนไปตามมาตรฐานของ PISA และตองรักษา

เปนความลับโดยเฉพาะเร่ืองขอสอบและรายช่ือนักเรียน  เพื่อ

ใหการประเมินผลของประเทศไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ

จากนานาชาติ  ซึ่งที่ผานมา สสวท. ไดรับความรวมมืออยางดียิ่ง

จากโรงเรียนที่เขารวมโครงการคะ  

9.เคล็ดลับดีๆที่นําไปสูความสําเร็จ

 การเปล่ียนแปลงเปนเรื่องปกติ เราตองยอมรบัใหได 

ปรบัตวัใหทนักับการเปล่ียนแปลง ทัง้การทํางาน จนถงึชวีติ

สวนตัว ใหคิดวาเปนโอกาสท่ีดี เปนสิ่งทาทาย ไมวาจะรปู

แบบของงาน หรอืการรับมอบหมายในงานใหมๆ  ใหถอืวาเปน

ประสบการณที่ดี  จากนั้นก็จะใชความอดทน  ความอดทน

นีส่าํคญัมากๆ ซึง่ตอนศึกษาปรญิญาเอกจะทราบเลยวาความ

อดทนตองมากอน ความเกงเปนรอง จากนัน้ใหรบัผิดชอบใน

หนาที่ของตนใหดีที่สุดไมวาจะเปนงานหรือเร่ืองใดก็ตาม....

สดุทายกจ็ะผานไปไดคะ .............

 ตองขอขอบคุณ ดร.นนัทวนั นนัทวนชิ เปนอยางสงูทีไ่ด

ใหขอมลูอนัเปนประโยชนในดานวิทยาศาสตรศกึษาหลายประการ 

รวมถงึมอบขอคดิทัง้การทาํงาน และเคล็ดลับสูความสาํเรจ็ทีใ่ชได

กบัทกุวยั ทกุวนัและทุกดานของการดํารงชวีติ คอลมันนี ้ขอสวสัดี 

และจบดวย ประโยคเด็ดๆ จากคณุนนัทวนั ทีจ่ะเปนขอคดิทีจ่ะนาํ

ไปใชใหเกดิความสาํเร็จ นัน่คอื 

“ยอมรับ ปรับตัวกับการเปล่ียนแปลง  มีความอดทน และ

ทกุอยางจะผานไปได”

7.แนวทางการทําวิจัยดานวิทยาศาสตรศึกษาที่สนใจ

 ดวยพืน้ฐานเดมิจบมาทางดานชวีวทิยา  จงึยงัคงสนใจงาน

วจิยัทาง biology education  มกัจะติดตามงานดานนีเ้สมอ เนน

ในเชงิ activity-based เพราะสนใจเก่ียวกบัการออกแบบกิจกรรม

การเรยีนรูตาง ๆ   ทีช่วยสงเสริมการเรียนรูในเนื้อหาทางชีววิทยา  

พอมาทําโครงการ PISA งานวจิยัทีส่นใจจงึครอบคลุมเกีย่วกับเร่ือง 

PISA เชนกัน  วาเราจะวิเคราะหขอมูลใดเพิ่มเติมไดอีก  เพื่อให

สะทอนถงึสิง่ทีเ่ปนอยูเกีย่วกบัระบบการศึกษาของไทยท้ังในระดับ

นกัเรียนและโรงเรียน   และหากโอกาสอํานวย  อยากวจิัยตอยอด

วาปจจัยใดทีท่าํใหคะแนนการประเมินของนกัเรยีนกลุมตาง ๆ  สงูขึน้

หรือตํ่าลง ตามสังกัดและภูมิภาคตาง ๆ ซึ่งผลการวิจัยทีไ่ดจะ

มปีระโยชนในเชงินโยบาย การบรหิาร การจดัการศกึษาในระดบั

ประเทศตอไป 

8.ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

 สสวท. เปนหนวยงานหลกัของรฐั ซึง่วสิยัทศันขององคกร

คือการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหมีความสามารถในดาน

วทิยาศาสตรคณติศาสตร และเทคโนโลยีใหทดัเทยีมกบันานาชาติ  

เราทาํหนาทีใ่นดานพฒันาหลกัสตูรวทิยาศาตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลย ี  สรางสือ่ หนงัสือเรยีน คูมอืตางๆ ทีส่งเสรมิการเรียนรู

ของท้ังครูและนักเรียน ซึ่งดีใจและภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการ

พฒันาดานการศกึษาของชาติ  ในลกัษณะน้ี

          วรนาฏ  คงตระกูล     ผูสัมภาษณ




