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สวัสดีครับ
นับเปนปที่ 13 ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ที่ได
สถาปนาขึ้ น โดย รองศาสตราจารย ดร.ภิ ญ โญ พานิ ช พั นธ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ไดกอ ตัง้ ขึน้ ในชือ่ สถาบันนวัตกรรม
และพัฒนากระบวนการเรียนรู เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.
2545 และในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ไดเปลี่ยนชื่อ
เปนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู (Institute for Innovative
Learning) หนาที่หลักของสถาบันคือการสงเสริมการปฏิรูป
การเรียนรู ในทุกระดับทั้งในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี โดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคคลที่มี
ความพรอมทัง้ ทางประสบการณ ทักษะทางกระบวนการเรียนรู
และความรูทางเนื้อหาวิชาการอยางสมบูรณแบบ เพื่อเปนแกน
นําในการถายทอดกระบวนการเรียนที่สงเสริมการเรียนรูอยาง
ชาญฉลาด และการเรียนรูตลอดชีวิต
จุลสารฉบับนี้ ยังคงเต็มไปดวยสาระความรูมากมาย
อาทิ การวิเคราะหการศึกษาตนแบบจากประเทศในภูมภิ าคยุโรป
ข า ววิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
ขอสอบอัตนัยใน O-NET รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูแงคิด
วิทยาศาสตรศึกษาจากศิษยเกาของสถาบัน อีกทั้งกิจกรรม
วิชาการดีๆ ที่ ส ถาบั น ได จั ด ให แ ก นั ก เรี ย นเพื่ อ เป ด โลกทั ศ น
วิทยาศาสตรและนวัตกรรม
ขอให ทุ ก ท า นมี ค วามสุ ข และสนุ ก กั บ การเรี ย นรู  ใ น
ทุกสถานการณ
ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ

ของกระบวนการโบโลญญา ไดแก
- ปรับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกัน กลาว
เรื่อง มนัสวี ศรีนนท นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คือ ใหแบงการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปน 2 ชวงคือ undergraduate และ graduate
- ทําใหวุฒิการศึกษาของแตละประเทศสามารถเทียบเคียงกัน
ได
- สร า งระบบหน ว ยกิ ต แบบยุ โรปหรื อ ที่ เรี ย กว า European
Credit Transfer System (ECTS)
ในเรื่องนี้ผูเขียนพิจารณาเห็นวามีประเด็นที่นาสนใจ - ขจัดปญหาการโยกยายสถานศึกษาที่เกิดจากระบบการศึกษา
จากเว็ บ ไซต ข องกรมยุ โ รป กระทรวงการต า งประเทศ ที่แตกตางกันในแตละประเทศ
(http://www.europetouch.in.th) ที่ไดเสนอบทความเรื่อง - สงเสริมความรวมมือภายในยุโรปเพือ่ ประกันคุณภาพการศึกษา
“การปรับกระบวนการการศึกษายุโรป ตาม Bologna Process” - สนับสนุนและยกระดับระบบอุดมศึกษาของยุโรป
ประเทศที่เขารวมกระบวนการโบโลญญานี้ตั้งเปาไว
ซึง่ มี เ นื้ อ หาดั ง นี้ “กระบวนการโบโลญญ า เป น ข อ ตกลง
ระหวางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ทีร่ บั ผิดชอบในการศึกษา วาจะตองปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศตนใหสอดคลอง
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของยุ โรป โดยมี เ ป า หมายที่ จ ะสร า งพื้นที่ กับขอตกลงภายในปพ.ศ. 2553 โดยทุกๆ 2 ปจะมีการจัดประชุม
อุดมศึกษายุโรป (European Higher Education Area) ขึ้น รวมกันเพื่อติดตามผลและสรุปความกาวหนาในการปฏิรูป
ภายในป พ.ศ. 2553 เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการโยก ระบบอุดมศึกษาในแตละประเทศ เปาหมายระยะยาว (ถึงป
ยายสถานศึกษาของนักศึกษาและการแลกเปลี่ยนบุคลากร พ.ศ. 2563) ไดแก
ทางการศึกษา รวมทั้งพัฒนาระบบอุดมศึกษาของยุโรปใหเปน - สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (ในระบบการ
ศึกษาที่มีคุณภาพสูง)
ที่นาสนใจและสามารถแขงขันกับประเทศอื่นได
กระบวนการโบโลญญ า นี้ ทํ า ให เ กิ ด การปฏิ รู ป - สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (LLL)
อุดมศึกษาครั้งใหญในเรื่องระบบวุฒิการศึกษา การสรางระบบ - สรางความสามารถในการปฏิบตั งิ านไดจริงของผูจ บการศึกษา
หนวยกิตแบบยุโรป และการรับรองวุฒกิ ารศึกษาระหวางประเทศ - พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนการสอน
กระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่เรียกกันโดยทั่วไปวากระบวน โดยเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ
การโบโลญญา (Bologna Process) ซึ่งเปนไปตามปฏิญญา - เชื่อมโยงการศึกษากับการวิจัยและนวัตกรรม
โบโลญญ า (Bologna Declaration) เริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 25 - พัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล
พฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของ - ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเคลื่ อ นย าย (บุคคลากร
ประเทศ 4 ประเทศ ไดแก ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี และสหราช ทางการศึกษา)
อาณาจักร ไดพบปะกันในโอกาสฉลองครบรอบ 800 ปของ - เก็บขอมูลเชิงประจักษที่เกี่ยวของเพื่อการวิจัย
มหาวิทยาลัย Sorbonne ประเทศฝรั่งเศส ในครั้งนั้นผูแทนทั้ง - พัฒนาเครื่องมือเพื่อสรางความโปรงใสของระบบการศึกษา
4 ประเทศไดประกาศเจตจํานงทีจ่ ะมีความรวมมือทางการศึกษา - แกปญหาดานงบประมาณ
หลักการและแนวทางปฏิบตั ิ เปาหมายหลักของการปฏิรปู
ในระดับอุดมศึกษา โดยจะรวมกันพัฒนาอุดมศึกษา ของยุโรป
และสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และนักวิชาการ โดยจะ ระบบอุดมศึกษาตามกระบวนการโบโลญญาคือการอํานวย
ความสะดวกแกนักศึกษาในการโยกยายสถานศึกษาภายใน
พยายามแกปญ
 หาเรือ่ งการรับรองวุฒกิ ารศึกษาจากประเทศอืน่
เนื่ อ งจากแต ล ะประเทศมี โ ครงสร า งการศึ ก ษาของตั ว เองที่ หรือระหวางประเทศ ทั้งในและนอกภูมิภาคยุโรป แนวทาง
กําหนดระยะเวลาการ ศึกษาและวุฒิที่ไดรับแตกตางกันไป ปฏิบตั ทิ จี่ ะทําใหบรรลุเปาหมายนีไ้ ด คือ การสรางความโปรงใส
ทําใหไมสามารถเทียบวุฒิของแตละประเทศในยุโรปดวยกันได ในเรื่องระบบและวุฒิการศึกษา ดวยการสรางระบบหนวยกิต
และยั ง เป น จุ ด เริ่ ม ต น ของปฏิ ญ ญาโบโลญญ า (Bologna แบบยุโรป (European Credit Transfer System - ECTS) ซึง่ มี
Declaration) ซึ่งตอมาประเทศในยุโรป 29 ประเทศลงนาม ใชกันอยูบางในบางประเทศโดยเฉพาะในกรณีของนักศึกษา
รวมกั น เมื่ อ วั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2542 เป า หมายหลัก แลกเปลีย่ นในโครงการ SOKRATES หรือ ERASMUS แตในการปฏิรปู

ศึกษาปริทัศน

วิเคราะหการศึกษาตนแบบ
จากประเทศในภูมภิ าคยุโรป
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ระบบอุดมศึกษาตามกระบวนการโบโลญญา ประเทศตางๆ ในยุโรป
จะใช ECTS ใหเหมือนกันหมดในทุกสาขาวิชาและทุกมหาวิทยาลัย
ตามมาตรฐานทีท่ กุ ประเทศไดกาํ หนดรวมกัน เพือ่ ใหการเทียบโอน
หนวยกิตทําไดงา ยขึน้ ระบบหนวยกิตในยุโรป หากนักศึกษาเรียน
เต็มเวลาตลอดชวงระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาจะเรียนจบระดับ
ปริญญาตรีไดภายใน 3 ปและปริญญาโทภายใน 2 ป ซึง่ แตกตาง
จากระบบการศึกษาของไทยทีจ่ ะเปน 4 หรือ 5 ป (ปริญญาตรี) และ
2 ป (ปริญญาโท) สาเหตุที่การศึกษาระดับปริญญาตรีของยุโรป
สัน้ กวา เนือ่ งจากนักศึกษาในยุโรปไมตอ งเรียนวิชาพืน้ ฐานทัว่ ไปเพือ่
ปรับความรู กอนทีจ่ ะเขาเรียนวิชาเอกหรือโท กลาวคือนักศึกษา
สามารถเขาเรียนวิชาเอกและโททีต่ นเลือกไดโดยตรง ผลกระทบ
จากกระบวนการโบโลญญาตอนักศึกษาตางชาติโดยเฉพาะ
นักศึกษาไทย โดยแนวโนมหลักแลว การปฏิรปู อุดมศึกษาของยุโรป
เอือ้ ประโยชนในการศึกษาตอของนักศึกษาตางชาติมาก นักศึกษา
จากประเทศที่ใชระบบการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา เชน จาก
ประเทศไทย สามารถนําวุฒปิ ริญญาตรีหรือปริญญาโทไปเทียบวุฒิ
กับสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป ซึง่ จะชวยใหการเทียบโอนหนวยกิต
งายขึ้น จากเดิมที่นักศึกษาที่จบวุฒิปริญญาตรีจากประเทศไทย
เมือ่ ตองการไปศึกษาตอในยุโรป จะพบอุปสรรคตางๆ ในการเทียบ
วุฒิ บอยครัง้ วุฒปิ ริญญาตรีไมไดรบั การยอมรับ ทําใหนกั ศึกษาตอง
ไปเริม่ เรียนใหมตงั้ แตตน ซึง่ จุดนีเ้ องเปนสวนหนึง่ (นอกจากเรือ่ ง
ภาษา) ทีม่ คี วามทําใหนกั ศึกษาตางชาติรวมทัง้ นักศึกษาไทยตัดสิน
ใจไปเรียนประเทศอื่นๆ ที่เขาใจระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จากประเทศไทยและรับรองวุฒิงายกวา เชน สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร หรือออสเตรเลีย หากสรุปเพียงเทานี้อาจ
ดูเหมือนวาการปฏิรปู ระบบอุดมศึกษาของยุโรปจะมีแตขอ ดีกบั
นักศึกษาไทยไปเสียหมด แตหากดูกนั ในรายละเอียดอาจมีอปุ สรรค
เกิดขึน้ และปญหาทีไ่ มควรมองขาม 2 ขอ คือ 1. วิธกี ารคํานวณและ
ใหหนวยกิตที่แตกตางกัน ทําใหการกําหนดหนวยกิตทีไ่ ดตา งกัน
อยางมาก เชน ปริญญาโทของประเทศไทยจะตองใหหนวยกิตรวม
อยูท รี่ ะหวาง 35 ถึง 50 หนวยกิต สวนปริญญาโทในยุโรปสวนใหญ
ตองใหหนวยกิตเกิน 100 หนวยกิต ตามแบบ ECTS นัน่ หมายถึง
หนวยกิตของประเทศไทยนอยกวายุโรปกวาครึง่ ในทางปฏิบตั จิ ะ
เทียบหนวยกิตของไทยใหเพียงครึง่ หนึง่ หรือรับรองทัง้ วุฒิ ไทยเอง
จึงควรเรียนรูร ะบบการศึกษาใหมของยุโรป รวมถึงระบบหนวยกิต
ECTS ดวย เพือ่ จะไดสามารถคํานวณหนวยกิตของไทยตามระบบ
ECTS ไดหากมีความจําเปน 2. หากจะดูเทียบหลักสูตรเปนรายวิชา
จะเกิดปญหาวาประเทศไทยไมไดกาํ หนดใหมอี อกเอกสารประกอบ
ประกาศนียบัตร (diploma supplement) ทีแ่ สดงรายละเอียด
รายวิชาทีน่ กั ศึกษาเขาเรียนในแตละกลุม วิชายอย ทัง้ เนือ้ หาทีเ่ รียน
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รูปแบบการประเมินผลและผลคะแนนของนักศึกษา เชนเดียวกับ
ทีย่ โุ รปกําลังจะทํา อยางไรก็ดี ปญหานีอ้ าจแกไขไดดว ยการสงเสริม
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเพือ่ ใหเกิดการยอมรับวุฒซิ งึ่ กัน
และกันคง ตองรอดูกนั ตอไปวาปญหาความไมชดั เจนในเรือ่ งตางๆ
นัน้ จะไดรบั การแกไข อยางไรในทางปฏิบตั เิ นือ่ งจากตอนนีอ้ าจเร็ว
เกินไปทีจ่ ะเห็นภาพรวมของปญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และในชวงแรกๆ
ของการใชระบบใหม ตองเกิดอุปสรรคอีกมาก ยุโรปคงตองใชเวลา
อี ก กว า หนึ่ ง ทศวรรษที่ จ ะสร า งพื้ น ที่ อุ ด มศึ ก ษายุ โรปเพื่ อ ให
สามารถแขงขันกับประเทศทีท่ าํ ธุรกิจดานการศึกษาอยางแข็งขัน
มานานอยางสหรัฐอเมริกาได สําหรับประเทศอื่นๆ รวมทัง้
ประเทศไทยก็ควรตระหนักถึงระบบการศึกษาใหมของยุโรป
เพือ่ ใหเรารูเทาทันการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาภายในยุโรป
ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล”
จากการที่ ไ ด ศึ ก ษาวิ เ คราะห ถึ ง ต น แบบการจั ด การ
ศึกษาของภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส อิตาลี
เยอรมนี และ สหราชอาณาจักร ผูเขียนจึงขอเสนอแนวทาง
การนําตนแบบการจัดการศึกษาของประเทศในภูมิภาคยุโรป
ดังกลาวมาแสดงดังนี้
1. เรื่องการโยกยายสถานศึกษาของนักศึกษา
จากที่กลาวไวในขางตนวา“มีเปาหมายที่จะสรางพื้นที่
อุดมศึกษายุโรป (European Higher Education Area) เพื่อ
ใหเกิดความคลองตัวในการโยกยายสถานศึกษาของนักศึกษา”
นัน้ ทําใหเห็นไดชดั เจนวาการพัฒนาการศึกษาของภูมภิ าคยุโรป
เปนตนวาประเทศฝรั่งเศสหรือเยอรมนีนี้ตองการใหเกิดความ
คล อ งตั ว ในด า นการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ ในแตละประเทศของภูมิภาคยุโรป ดวย
วาหากฐานขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเกิดความ
คล อ งตั ว แล ว การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ นั กศึกษาดานอื่นๆ
เชน ดานการพัฒนากิจการนักศึกษา ดานการศึกษาตอของ
นักศึกษา เปนตน ก็จะมีความสะดวกรวดเร็วงายขึ้น พรอมทั้ง
การตรวจสอบประวัตินักศึกษาแตละคนก็จะทําไดงายดวย
2. เรื่องการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา
จากที่กลาวไวในขางตนวา“มีเปาหมายที่จะสรางพื้นที่
อุดมศึกษายุโรป (European Higher Education Area) เพื่อให
เกิดความคลองตัวในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา”
นั้น ทําใหเห็นไดชัดเจนวาการพัฒนาการศึ ก ษาของภู มิ ภ าค
ยุโรปนี้ยอมมีความยั่งยืนมั่นคงแนนอน เพราะกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยน บุคลากรทางการศึกษานี้นับวาเปนกิจกรรม แลก
เปลี่ยนประสบการณดานความรูที่สําคัญทีเดียว สืบเนื่องจากวา

เมือ่ บุคลากรทางการศึกษาจากทีห่ นึง่ ไปบริหารการสอนในทีห่ นึง่
เขายอมนําทั้งความรูความสามารถที่มีอยูจากที่เดิมไปบริหาร
จัดการช ว ยในสถาบั น ที่ ตั ว เองไปแลกเปลี่ ย นนั่ น เอง ดั ง นั้น
กิจกรรมนี้จึงจัดไดวาเปนการพัฒนาองคความรูใหเกิดขึ้นอยาง
ชัดเจน
3. เรือ่ งการพัฒนาระบบอุดมศึกษา
จากทีก่ ลาวไวในขางตนวา “พัฒนาระบบอุดมศึกษา
ของยุโรปใหเปนทีน่ า สนใจและสามารถแขงขันกับประเทศอืน่ ได”
นัน้ ทําใหเกิดความเขาใจวาเปนความจริงทีเดียว การพัฒนาระบบ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษานี้ก็คือการพัฒนาคนในประเทศ
ใหเกิดความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาทีเ่ รียน ดวยวาหากนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเกิดความรูค วามสามารถในระดับชํา่ ชองแลวยอม
เปนที่คาดหมายไดวาการพัฒนาประเทศโดยรวมยอมเปนไปได
เพราะนักศึกษาเมือ่ จบการศึกษาไปแลว เขายอมนําความรูค วาม
สามารถดังกลาวไปประกอบอาชีพและสรางนวัตกรรมใหมๆ ขึน้ ได
ดังนัน้ การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงเปนการพัฒนาคน
ใหมคี วามเขาใจในความรูค วามสามารถของตนเองใหมากขึน้ จน
สามารถสรางสิง่ ใหมๆ ใหกบั สังคมและประเทศชาติตอ ไปได
4. เรือ่ งระบบวุฒกิ ารศึกษา
จากทีก่ ลาวไวในขางตนวา “กระบวนการโบโลญญานีท้ าํ ให
เกิดการปฏิรปู อุดมศึกษาครัง้ ใหญในเรือ่ งระบบวุฒกิ ารศึกษา” นัน้
ทําใหเกิดความชัดเจนวาในเรือ่ งวุฒกิ ารศึกษานีน้ บั วาเปนเรือ่ งใหญ
ทีเดียว เพราะระบบวุฒกิ ารศึกษานีเ้ ปนเรือ่ งของการสรางความถูกตอง
ในเรื่องเอกสารเพื่อปองกันความผิดพลาดในเรื่องตางๆ เชน
ปองกันการไมไดมาตรฐานของวุฒกิ ารศึกษาทีน่ กั ศึกษาจบออกมา
ไดรบั จากในแตละสถาบัน กลาวคือยิง่ ในปจจุบนั กระบวนการตรวจ
วุฒกิ ารศึกษามีความเขมขนขึ้นดวยแลว ยิ่งเปนการทําใหเกิด
การยอมรับเชื่อกันและกันในเรื่องการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น
ดังนัน้ ในเรือ่ งนีจ้ งึ เปนการทําใหการเรียนการสอนทีแ่ ตละสถาบันจัดขึน้
ไดรบั การยอมรับโดยเปนการยอมรับในการตีคาวุฒิการศึกษา
ของแตละสถาบันนั่นเอง
5. เรือ่ งการสรางระบบหนวยกิต
จากทีก่ ลาวไวในขางตนวา “กระบวนการโบโลญญานีท้ าํ ให
เกิดการปฏิรปู อุดมศึกษาครัง้ ใหญในเรือ่ งการสรางระบบหนวยกิต
แบบยุโรป” นัน้ ทําใหเกิดความเขาใจวาในเรือ่ งหลักสูตรนี้ การกลาวถึง
เรือ่ งหนวยกิตนับวามีความสําคัญยิง่ เพราะเปนเรือ่ งของการยอมรับ
ในมาตรฐานของการจัดการศึกษาในแตละสถาบันหรือแตละ
หลักสูตรหรือสาขาวิชา ดวยวาในแตละหลักสูตรของแตละสถาบัน

นั้นควรไดมีจํานวนหนวยกิตที่ไมตํ่ากวามาตรฐานกลางที่ได
ตกลงกันไวในภาพรวม เพื่อวาจักไดอยูในมาตรฐานเดียวกัน
ซึ่ ง จะทํ า ให ก ารบริ ห ารจั ด การร ว มกั น ในกลุ  ม ทํ า ใด ส ะดวก
6. เรือ่ งการรับรองวุฒกิ ารศึกษาระหวางประเทศ
จากทีก่ ลาวไวในขางตนวา “กระบวนการโบโลญญานี้
ทําใหเกิดการปฏิรปู อุดมศึกษาครัง้ ใหญในเรือ่ งการรับรองวุฒกิ าร
ศึกษาระหวางประเทศ” นั้นทําใหเกิดความชัดเจนวาการตกลง
รวมกันในเรื่องนี้นับวามีความสําคัญมาก เพราะตอบโจทยเรือ่ ง
การเคลื่อนยายคนในโลกยุคนี้ไดอยางดี เพราะในสภาพการณ
ปจจุบนั การเดินทางติดตอระหวางกันทําไดงายขึ้นมาก เรียกวา
แทบจะไมมพี รมแดนแลวในโลกยุคปจจุบนั ดังนัน้ การรับรองวุฒิ
การศึกษาระหวางกันและกันในกลุมเดียวกันหรือนอกกลุม ได
ยอมทําใหการศึกษาเกิดความคลองตัวแกผูเกี่ยวของทุกๆ ฝาย
รวมทั้งการตรวจสอบมาตรฐานเรื่องวุฒิการศึกษาระหวางกันก็
ทําไดงายและสะดวกดวย
7. เรือ่ งการปฏิรปู ระบบอุดมศึกษา
จากทีก่ ลาวไวในขางตนวา “ประเทศทีเ่ ขารวมกระบวน
การโบโลญญานี้ตั้งเปาไววาจะตองปฏิรูประบบการศึกษาของ
ประเทศตนใหสอดคลองกับขอตกลงภายในปพ.ศ. 2553 โดย
ทุกๆ 2 ปจะมีการจัดประชุมรวมกันเพือ่ ติดตามผลและสรุปความ
กาวหนาในการปฏิรปู ระบบอุดมศึกษาในแตละประเทศ เปาหมาย
ระยะยาว (ถึงป พ.ศ. 2563)” นัน้ ทําใหเกิดความชัดเจนวาการ
จัดการศึกษาไมวา จะในระดับใด แมกระทัง่ ระดับอุดมศึกษาก็ตอ ง
มีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหรือมีการปฏิรปู อยูเ สมอ ดวยวาหาก
ไมมกี ารจัดการปฏิรปู แลว ความกาวหนาทางวิชาการในสถาบันจะ
เกิดขึน้ ไมได ตลอดทัง้ คณาจารยในสถาบันการศึกษาก็จะทํางาน
แบบเชาชามเย็นชาม ไมคอ ยยอมรับการเปลีย่ นแปลง จนในทีส่ ดุ
ผลลัพธทางลบก็จะเกิดขึน้ กับผูม สี ว นไดสว นเสียทุกฝาย เปนตน
วานักศึกษาไมไดรบั ความรูใ หมๆ ซึง่ เปนการเกิดสืบเนือ่ งจากการ
ทีไ่ มมกี ารปฏิรปู การศึกษานัน่ เอง ดังนัน้ กิจกรรมการปฏิรปู การ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงนับวาเปนการทําใหเกิดการนําสิ่ง
ใหมๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมและประเทศชาติมาปรับใชในวงการศึกษา
ใหมากขึน้
8. เรือ่ งการเทียบโอนหนวยกิต
จากทีก่ ลาวไวในขางตนวา“ประเทศตางๆ ในยุโรปจะใช
ECTS ใหเหมือนกันหมดในทุกสาขาวิชาและทุกมหาวิทยาลัย
ตามมาตรฐานที่ทุกประเทศไดกําหนดรวมกัน เพื่อใหการเทียบ
โอนหนวยกิตทําไดงายขึ้น” นั้น ทําใหเกิดความชัดเจนวาเปน
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เรื่องแน น อนที่ สุ ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการเที ยบโอนหนวยกิตนี้วา
ทําใหเกิดความชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการการศึกษารวม
กันในกลุมเดียวกันนั่นเอง กลาวคือการเทียบโอนหนวยกิต
นี้จะเกิดขึ้นไมไดเลยหากไมมีการรวมมือทางวิชาการกันมา
กอน เปนตนวาไมมีความรวมมือกันในเรื่องการแลกเปลี่ยน
บุคลากรทางการศึกษาหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่เรียน
อยูในหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เหมือนหรือคลายๆ กัน ดังนั้น
กิจกรรมการเทียบโอนหนวยกิตดังกลาวจึงเปนการดําเนินการ
เพื่อกอใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดสวนเสียกับการศึกษาเปน
อยางดียิ่ง อยางนอยก็ทําใหเกิดการไมสูญเปลาในเรื่องการ
ลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาเมื่อมีเหตุจําเปนที่จะยาย
สถานศึกษาขามประเทศนั่นเอง
9. เรื่องระยะเวลาการศึกษา
จากทีก่ ลาวไวในขางตนวา“หากนักศึกษาเรียนเต็มเวลา
ตลอดชวงระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาจะเรียนจบระดับ
ปริญ ญาตรี ไ ด ภ ายใน 3 ป แ ละปริ ญ ญาโทภายใน 2 ป” นั้น
ทําใหเกิดความชัดเจนวาในเรื่องระยะเวลาที่ทําการศึกษาของ
นักศึกษานี้นับวาเปนตัวบงชี้อยางหนึ่งของการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพดวยวาหากจัดการศึกษาแลวไมมีผูสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตรหรือสาขาวิชา หรือสําเร็จ
การศึกษาตามกรอบระยะเวลา แตเปนระยะเวลาที่ยาวนาน
เกินความจําเปน ก็นับวาไมเหมาะสมกับกาลสมัยเหมือนกัน
ดังนั้น ในเรื่องนี้ จึงนับวาเปนการทําใหการจัด

การศึกษาอยูในสภาพที่เหมาะสมกับยุคสมัย พรอมทั้ง ทําให
การศึกษาทางวิชาการไมใชเวลามากจนเกินไป เรียกกันวาเมื่อ
สําเร็จการศึกษาเร็วตามกรอบเวลาก็ยอมทําใหนักศึกษาไดมี
เวลาไปประกอบอาชีพที่ชอบจนเกิดความเชี่ยวชาญไดในที่สุด
โดยสรุปแลว การแสดงความคิดเห็นตอแนวทางการนํา
ตนแบบการจัดการศึกษาของภูมภิ าคยุโรป ซึง่ ประกอบไปดวย
ประเทศฝรัง่ เศส อิตาลี เยอรมนี และ สหราชอาณาจักร นี้ มาใช
ศึกษาวิเคราะหดังกลาวขางตน ทําใหเกิดความเขาใจวาการ
จัดการศึกษาในโลกยุคปจจุบันนี้เปนการดําเนินการในเรื่อง
องค ค วามรู  ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ดั ง นั้ น การ
บริหารจัดการการศึกษารวมกันดังเชนภูมิภาคยุโรปดําเนินการ
นีน้ บั วามีประโยชนและทันสมัยเปนทีส่ ดุ พรอมกันนี้ ความรวมมือ
ทางวิชาการ ไมวา จะเปนเรือ่ งการแลกเปลีย่ นบุคลากรทางการศึกษา
การปฏิรปู ระบบอุดมศึกษา หรือเรือ่ งระยะเวลาการศึกษา ก็เปน
เรื่องที่กอใหเกิดความคลองตัวในการบริหารการศึกษาเปน
ที่สุดและทําใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายไดประโยชนจากการ
ดําเนินการนี้ดวย ดังนั้น จึงเปนเรื่องที่นาศึกษาเปนอยางยิ่ง
เพื่อจักไดนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาไทยและ
ภูมิภาคอาเซียนและเอเชียดวย สืบเนื่องจากวาเมื่อไดดําเนิน
การตามตนแบบการศึกษาดังกลาวแลว องคความรูใ หมๆ ก็จะเกิด
มีขึ้นกับวงการวิชาการอยูเสมอ และที่สําคัญก็คือเมื่อคนวงการ
วิชาการเปนผูที่มีความรูอยางทันสมัยก็ยอมเปนที่คาดการณได
วาสังคมและประเทศชาติโดยรวมก็จะไดรบั ผลประโยชนไปดวย
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ขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา

เรื่อง

รองศาสตราจารย ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ
อาจารยประจํา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู

การเพิม่ ขอสอบแบบอัตนัยในการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET)
ในวั น ที่ 7 ก.ย. 2558 ที่ ผ  า นมาสถาบั น ทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศวา
การสอบ O-NET ในปการศึกษา 2559 จะเพิ่มขอสอบแบบ
อัต นั ย ไม เ กิ น ร อ ยละ 20 โดยจะนํ า ร อ งในวิ ช าภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สงผลใหขอสอบจะถูกแบงเปน 2 สวน
คือ แบบปรนัยรอยละ 80 และอัตนัยรอยละ 20

นายกมล รอดคล า ย เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) สนับสนุนการออกขอสอบแบบ
อัตนัยของ สทศ. โดยจะเริ่มทดลองใชขอสอบแบบอัตนัยในการ
สอบทุกระดับในปการศึกษา 2558 นี้ เพื่อเตรียมความพรอม
ในการสอบ O-NET ในปการศึกษา 2559 เนื่องจากขอสอบ
แบบอัตนัยสามารถวัดความรูได 3 เรื่องหลัก คือดานภาษา
คณิตศาสตร และความมีเหตุผล ซึ่งนักเรียนจะแสดงศักยภาพ
ของตนเองไดมากกวาขอสอบปรนัย ตามมติของ สทศ. นายกมล
เพิ่มเติมวา การสอบในอดีตจะเปนแบบปรนัย ซึ่งเนนความ
จําเปนหลัก เพื่อเลือกคําตอบที่ถูกตอง แตขอสอบแบบอัตนัยจะ
ชวยใหนักเรียน สามารถคิดรวบยอด แสดงทัศนคติ และประยุกต
ความรูนําไปใชไดดีกวา อยางไรก็ตาม ขอสอบแบบอัตนัย จะมี
ปญหาในขั้นตอนการตรวจของครูผูสอน จึงตองเรงความพรอม
ทั้งครูและนักเรียน กอนการสอบ O-NET
จากการใหสัมภาษณกับ VoiceTV รองศาสตราจารย
ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ อาจารยประจําสถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นดวยกับนโยบายเพิ่มจํานวน
ขอสอบอัตนัย เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียบเรียงความคิด
มากขึ้น พรอมเสนอให สพฐ. แนะนําวิธีการออกขอสอบแบบ
อัตนัยใหครูผูสอน โดยกลาววา
“การปรับเปลีย่ นใหมจี าํ นวนขอสอบอัตนัยมากขึน้ ถือเปน
แนวโน ม ทางการศึ ก ษาที่ ดี เพราะเป ด โอกาสให นั ก เรียนได
คิดวิเคราะห ขณะที่ครูผูสอนก็สามารถประเมินไดวา ผูเรียนมี
ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนในระดับใด พรอมเสนอให สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของจัดอบรมใหความรู

แก ค รู ผู  ส อนเกี่ ย วกั บ โครงสร า งและรู ป แบบข อ สอบแบบ
อัตนัย ใหมีความเปดกวางทางความคิด รวมถึงหลักเกณฑ
การประเมิน
และการคิดคะแนนจากคําตอบของนักเรียน
อยางเปนธรรม นอกจากนี้ หลายๆ ประเทศไดนําการออก
ขอสอบแบบสองทางเลือก (two-tier test) หรือการผสม
ผสานระหวางขอสอบปรนัยและอัตนัยไวในขอเดียวกัน เพื่อ
ใหครูผูสอนสามารถตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนได และ
ทราบขอบกพรองในการออกขอสอบของตน”
ดานผูอํานวยการ สทศ. เปดเผยวา ขณะนี้อยูในการ
ศึกษาวิจัย เพื่อวางระบบขอสอบอัตนัย ใหไดมาตรฐาน พรอม
สรรหาผูคุณวุฒิ มาทําหนาที่ตรวจประเมินขอสอบ เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นในการวัดประเมินผล และการยอมรับของสังคม
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สถาบันนวั ต กรรมการเรี ย นรู  พร อ มให คํ า แนะนํ า ในการดําเนินงาน
ในดานตาง ๆ ของสถาบันฯ เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้นและเปนประโยชนแกสถาบันฯ ณ หอง IL5 สถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล

งานครบรอบ 13 ป วั น
คลายวันสถาปนาสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู นําโดย ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง
มไหสวริยะ ไดจัดงานครบรอบ 13 ป วันคลายวันสถาปนาสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ความเปนสิรมิ งคล และเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรทีม่ ตี อ สถาบัน
และเผยแพรกิจกรรมของสถาบันฯ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ณ หองประชุม
109 ชั้น 1 อาคารปญญาพิพัฒน

IL Activities
ภาพ

ILstock

คณะกรรมการตรวจประเมินตาม
เกณฑ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ
การดําเนินการทีเ่ ปนเลิศ EdPEx
ประจําป 2558

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู
ตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ประจําป 2558 นําโดย อาจารย
ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ประธานกรรมการ ซึ่งไดเขาเยี่ยมสํารวจ
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โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “เปดโลกทัศน
วิ ท ยาศาสตร แ ละนวั ต กรรม” สํ า หรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นคร
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู จัดโครงการอบรม“เปดโลกทัศน
วิทยาศาสตร แ ละนวั ต กรรม” สํ า หรั บ นั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปที่ 5
โรงเรี ย นเทศบาล 6 นครเชี ย งราย จั ง หวั ด เชี ย งราย เมื่ อ วั น ที่ 2 – 4
กันยายน 2558 โดยมีกิจกรรม เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และดาราศาสตร ณ หองประชุมนิตยา คชภักดี สถาบันแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด 10 กิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 Golden ratio เปนกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร ให
นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ อัตราสวนของวิชาคณิตศาสตร
- กิจกรรมที่ 2 Silica aerogel (พื้นผิวมหัศจรรย) เปนกิจกรรมเกี่ยวกับ
วิชาเคมี ใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของ self – cleaning
surface แรงตึงผิว นาโนเทคโนโลยี
- กิจกรรมที่ 3 ไมมหัศจรรย เปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร
ทําใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ รูปสามเหลี่ยม
- กิจกรรมที่ 4 คานไมไมกระดก เปนกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาฟสิกส ทําให
นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่อง โมเมนตของแรง
- กิจกรรมที่ 5 เครื่องผสมแสงและสี เปนกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาฟสิกส
ทําใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับ แสงและการมองเห็น การเกิดสี
ของจอภาพแบบสี การรับรูสี

- กิจกรรมที่ 6 Touchable serie เปนกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร
ซึง่ จะสอนใหนกั เรียนไดเรียนรูเ กีย่ วกับ รูปทรงเรขาคณิต พีระมิด สามเหลีย่ ม
- กิจกรรมที่ 7 นักวิจัยนกเงือก เปนกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาชีววิทยา สอน
ใหนักเรียนรูเกี่ยวกับการจําแนกสัตวในกลุมเดียวกัน โดยใชลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา ความสําคัญในการอนุรักษปา
- กิจกรรมที่ 8 Roller Coaster เปนกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาฟสิกส
กิจกรรมนี้จะสอนใหนักเรียนรูจักเกี่ยวกับเรี่องของ แรง การเคลี่อนที่
พลังจลน พลังงานศักย และฝกทักษะการสราง Roller Coaster
การคิดริเริ่มสรางสรรค การทํางานเปนทีม
- กิจกรรมที่ 9 Barcode of Life เปนกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาชีววิทยา
กิจกรรมนี้สอนใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับ DNA ของ สัตว พืช
เห็ดและรา แบคทีเรีย ไวรัส การจําแนกของสัตวโดยอาศัยขอมูลทาง
สัณฐานวิทยา ทางดีเอ็นเอ พฤติกรรม และขอมูลสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมที่ 10 แผนที่ดาว เปนกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร ที่ชวย
ในการวางแผนและสังเกตการณบนทองฟา โดยผานเกมและกิจกรรม
ซึ่งในการเข า ร ว มกิ จ กรรมทั้ ง 3 วั น ของน อ ง ๆ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ทุกคนไดรับ
ความรูจากวิทยากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการสอนแตละ
ดาน ทําใหนักเรียนไดรับทักษะ ความรูและประสบการณใหม ๆ ในดาน
วิชาวิทยาศาสตร ชีววิทยา ฟสิกส เคมี คณิตศาสตรและดาราศาสตร
แลวเจอกันใหมปหนานะคะ

โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “เปดโลกทัศน
วิทยาศาสตรและนวัตกรรม”สําหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ

เมือ่ วันที่ 28 – 30 กันยายน 2558 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู
จัดโครงการอบรม“เปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม” สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ ณ หอง
ประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ซึ่งมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
1. Barcode of Life 2. คลี่...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 ผานกิจกรรมที่ได
สอดแทรกเนื้อหาสาระเต็มเปยม โดยวิทยากรที่มีความรูความสามารถ
ของแต ล ะวิ ช า ซึ่ ง นั ก เรี ย นทุ ก คนสนุ ก สนานกั บ การทํ า กิ จกรรมทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และความรูที่ไดรับสามารถนําไปปรับใช
ในหองเรียนและชีวิตประจําวันได

การลงนามสั ญ ญาอนุ ญ าตให ใ ช สิ ท ธิ ใ นผลงาน
ทรัพยสนิ ทางปญญา เรือ่ ง การสังเคราะหซลิ กิ าแอโรเจล
จากสารละลายโซเดียมซิลิเกตที่ความดันบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ได
ลงนามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ ในผลงานเรื่อง การสังเคราะหซิลิกาแอ
โรเจลจากสารละลายโซเดี ย มซิ ลิ เ กตที่ ค วามดั น บรรยากาศ กับ
บริษัทฑีเลี่ยมจํากัด ซึ่งเปนผูรับอนุญาตใหใชสิทธิในผลงานดังกลาว เพื่อ
เปนการประชาสัมพันธ การสรางสรรคผลงานทีม่ ศี กั ยภาพในการตอยอด
และนํ า ผลงานทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาไปใช ป ระโยชน ใ นเชิ ง พาณิ ชย
ณ หองประชุม 323 ศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล
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Visitors

Social Activities
ภาพ ILstock

ภาพ

ILstock

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุ ส าวรี ย 
ธนบุรี ศึกษาดูงาน
สมเด็ จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก

เมื่อ วั น ที่ 23 กั น ยายน 2558 สถาบั น นวั ต กรรมการเรียนรู
ตอนรั บ อาจารย ส ายวิ ช าสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร จากคณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 24 คน
เขาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่อง Transformative education โดยมี
วัตถุประสงคเพือ่ สงเสริมความสามารถและทัศนคติทดี่ ตี อ การเรียนการสอน
เพือ่ พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ ในดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
และการทําวิจัย ณ หอง IL5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู

Lectures Delivered
ภาพ

อาจารยและบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู เขารวม
วางพวงมาลา ถวายราชสั ก การะพระราชานุ ส าวรี ย  สมเด็ จพระ
มหิ ต ลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิ ก รม พระบรมราชชนก เนื่ อ งใน
“วั น มหิ ด ล” เพื่ อ เป น การถวายสั ก การะ น อ มรํ า ลึ ก ในพระ
มหากรุณาธิคุณ และแสดงกตัญูกตเวที ตอพระองคทาน เมื่อวันที่ 24
กันยายน 2558 ณ ศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สาระนารู

ILstock

โครงการการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “Transformative
Education and Active Learning” สําหรับคณาจารย
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง พิชามญชุ กาหลง

เรื่ อ งของแมว

ถา

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ “Transformative Education and Active Learning” สําหรับ
คณาจารยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 16 – 18
กันยายน 2558 เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจของอาจารย เรื่อง การ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ที่เนนรูปแบบการจัดการเรียน
เชิงรุก อันจะนําไปสูความเขาใจในตัวของผูเรียนมากขึ้น และชวยให
อาจารยสามารถสรางแผนการเรียนรูไดอยางบูรณาการ
และนําไป
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับชั้นเรียน ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส
กอลฟ รีสอรท ศาลายา
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จะพูดถึงแมว เราจะนึกถึงสัตวเลีย้ งตัวเล็ก ขนนุม นารัก
ขี้ออนและแสนซน จนทําใหเจาของ หลงรักเสมือนเปนสมาชิก
คนหนึ่งในครอบครัวของเรา สําหรับแมวพันธุไทยแทนั้นผูเขียน
ขอบอกกอนเลยวาแมวพันธุไทยของเรานั้นไมธรรมดาจริงๆ
เพราะได รั บ การยกย อ งว า เป น พั น ธุ  อั น เลิ ศ พั น ธ ห นึ่ ง ในโลก
และมีความมหัศจรรยยงิ่ กวาพันธใุ ดๆ ซึง่ คุณสมบัตโิ ดดเดนของ
แมวไทยก็คือ อุปนิสัยที่มีความฉลาด รักบาน รักเจาของ เปนตัว
ของตัวเอง รูจ กั ประจบ และทีส่ าํ คัญคือ การรักอิสระเปนชีวติ จิตใจ
ซึ่งถือวาเปนบุคลิกประจําตัว และทําใหแมวไทยเปนสัตวเลีย้ ง
ที่ไดรับความนิยมอยางสูงไปทั่วโลก และเปนที่นาสังเกตวา
การผสมพันธุระหวางแมวไทยและแมวตางชาตินั้น แมจะได
แมวที่มีลักษณะและสีเหมือนแมวไทย แตจะไมไดอุปนิสัยตาม

อยางแมวไทยไปดวย นอกจากวาจะเปนการผสมระหวางแมว
ไทยดวยกันเองเทานั้น
เมื่อป พ.ศ. 2427 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดพระราชทานแมวไทยคูหนึ่งใหแก กงสุล
อังกฤษชื่อนาย โอเวน กูลด (Owen Gould) นายโอเวน ไดนําแมว
ไทยคูนั้นไปฝากนองสาวที่อังกฤษ และอีกหนึ่งปตอมา แมวคูนี้
ถู ก ส ง เข า ประกวดในงานประกวดแมวที่ ค ริ ส ตั ล พาเลซ
กรุงลอนดอน ปรากฏวาชนะเลิศไดรางวัลทีห่ นึง่ ทําใหชาวอังกฤษ
พากันแตกตื่นเลี้ยงแมวไทยกัน จนมีสโมสรแมวไทยเกิดขึ้นเมื่อ
ป พ.ศ. 2443 ชื่อวา The Siamese Cat Clubs ตอมาในป
พ.ศ. 2471 ไดมีการตั้งสมาคมแมวไทยแหงจักรวรรดิอังกฤษขึ้น
หรือ The Siamese Cat Society of the British Empire
ขึ้นมาอี ก สมาคมหนึ่ ง แมวที่ น ายโอเวน กู ล ด นํ า ไปจาก
ประเทศไทยนั้น มีแตมสีครั่งหรือนํ้าตาลไหมเกาแหง คือ หนา หู
ทั้งสองขาง เทาทั้งสี่ หาง และอวัยวะเพศ ซึ่งถือวาเปนแตมสี
ที่อยูในบริเวณที่เหมาะสมและไมเลอะเทอะเหมือนแมวพันธุอื่น
และเมื่ อ นํ า แมวไทยไปผสมกั บ แมวพั น ธุ  อื่ น จะได แ ต มสีตาม
รางกายในตําแหนงเดียวกัน แตรูปรางจะไมสงางามเทา และ
อุปนิ สั ย จะไม เ หมื อ นกั น ด ว ย ซึ่ ง แมวไทยพั น ธุ  นี้ เปนพันธุแรก
ที่ ชาวตางชาติรูจัก จึงมักเรียกกันทั่วไปวา Siamese Cat หรือ
Seal Point สวนในสมุดขอยโบราณของไทยใหชอื่ แมวไทยลักษณะนีว้ า
“แมววิเชียรมาศ”
แมววิเชียรมาศ มีความหมายวา “เพชรแหงดวงจันทร”
หรือ “Moon Diamond” บางตําราก็เรียก “แมวแกว”ซึง่ ก็ตรง
กับคําวา “วิเชียร” แมวชนิดนีม้ กั ถูกเขาใจผิดวาเปนแมวเกาแตมเสมอ
จริงๆ แลวไมถกู ตอง แมวเกาแตมคือแมวทีม่ สี พี นื้ สีขาว และมีแตม
บนรางกาย 9 แหง เหตุทมี่ กั เขาใจผิดเพราะแมววิเชียรมาศ จะมีสี
พืน้ สีขาวงาชาง และมีแตมทีจ่ มูกครอบไปถึงปากเปนหนึง่ แหง กับขา
ทัง้ สี่ หูสอง หางหนึง่ และทีอ่ วัยวะเพศอีกหนึง่ รวมเปน 9 แหงเชนกัน
ในแมววิเชียรมาศนีแ้ ตมตามตําราวาไววา ตองเปนสีดาํ ดังหมึกวาด
แตปจจุบันเมื่อดูใหดีแลวจะเปนแตมสีนํ้าตาลเขมเกือบดําไมได
ดําสนิท หรือทีต่ า งประเทศเรียกวา seal brown หรือ แตมสีครัง่
แมววิเชียรมาศเปนที่รูจักในตางประเทศโดยใชชื่อวา แมวสยาม
(Siamese Cat) แตตา งประเทศจะมีแตมสีอนื่ ทีห่ ลากหลายกวา
ซึง่ ประเทศไทยจะยอมรับเฉพาะแมวทีม่ แี ตมสีนาํ้ ตาลเขมเทานัน้
นัยนตาสีฟา ก็เปนเสนหอ กี อยางหนึง่ ของแมวชนิดนี้
แมววิเชียรมาศ เปนแมวไทยโบราณที่มักเลี้ยงกันในวัง
ตัง้ แตสมัยอยุธยาและเปนแมวมงคลตามตํารามักกลาววา แมวมงคล
คนธรรมดาสามั ญ ชนไม ส ามารถเลี้ ย งได เมื่ อ สมั ย เสี ยกรุง
ศรีอยุธยาครัง้ ที่ 2 แมวไทย 17 ชนิดในพระราชวังของกรุงศรีอยุธยา

แมววิเชียรมาศ
ไดถูกพวกพมา และเชลย นําไปพมา เพราะพมาคิดวาแมว
ไทยคือทรัพยสินที่มีคาชนิดหนึ่งเนื่องจากแมวไทยในอยุธยา
สามารถซื้อขายไดถึง 1แสนตําลึงทอง หากใครมีแมวชนิดนี้
จะนํามาขายแกวัง ซึ่งเปนตนเหตุที่ทําใหแมวไทยสูญพันธุ
หลังจากนั้น แมววิเชียรมาศก็สาบสูญหายไปจากประเทศไทย
ตอมา สมเด็จพุฒาจารย พุทธสโร ไดไปเทีย่ ว กรุงศรีอยุธยา
ราง แลวไปเจอสมุดขอยที่ไมถูกเผา จึงนําสมุดขอยกลับมา
แลวใหคนไปไลตอนจับแมววิเชียรมาศ จนไดแมววิเชียรมาศ
กลับมาสูประเทศไทยอีกครั้ง
ลักษณะที่เปนขอเดน ลักษณะสีขน ขนสั้นแนน
สีขาว หรือสีนํ้าตาลออน มีแตมสีครั่ง หรือสีนํ้าตาลไหมที่
บริเวณใบหนา หูทั้งสองขาง เทาทั้งสี่ หางและที่อวัยวะเพศ
(ทั้งแมวเพศผูและแมวเพศเมีย) รวม 9 แหง ขณะที่อายุ
ยังนอย หรือเปนลูกแมว สีขนจะออกสีครีมออนๆ หรือขาวนวล
พอโตขึ้นสีจะคอยๆ เขมขึ้นตามลําดับจนเปนสีนํ้าตาล (สีลูก
กวาด) ลักษณะของสวนหัว รูปหัวไมกลม หรือแหลมเกินไป
หนาผากใหญและแบน จมูกสั้น หูใหญ ตั้งสูงเดนบนสวนหัว
ลักษณะของนัยนตา ตาสีฟาลักษณะของหาง หางยาว ปลาย
แหลมชี้ตรง โคนหางใหญและคอยๆ เล็กเรียวกลมไปจนสุด
ปลายหาง ขายาวเรียวไดสัดสวนกับลําตัว
ลักษณะที่เปนขอดอย หางสั้นเกินไป (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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ประวัติ

และคูมือครูวิทยาศาสตร และการอบรมครูวิทยาศาสตร รวม
ถึงปจจุบันไดทํางานวิจัย โครงการประเมินผลนักเรียนรวม
กับนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment หรือ PISA) ซึ่ง สสวท.รวมกับองคการเพื่อความ
รวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organization
for Economic Co-operation and Development)
ดําเนินโครงการประเมินผลระดับนานาชาติ และโครงการวิจัย
ดังกลาวกําลังเปนที่สนใจในแวดวงการศึกษาในปจจุบันเปน
อยางมาก วันนี้จึงขอคุยกับศิษยเกา นักวิชาการผูมีบทบาท
ดานวิทยาศาสตรศึกษาจาก สสวท. กันคะ

ชือ่ : ดร.นันทวัน นันทวนิช
สถานทีท่ าํ งานปจจุบนั : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.)
ประวัตกิ ารศึกษา :
1. สวัสดีคะ คุณนันทวัน ทางสถาบันฯ รูสึกเปนเกียรติที่ไดมี
ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศกึ ษา
โอกาสมาพูดคุยกันวันนี้คะ กอนอื่นในฐานะที่คุณ นันทวัน
(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู
ทํ า งานเกี่ ย วกั บ ด า นวิ ท ยาศาสตร ศึ ก ษา ขอสอบถามถึง
มหาวิทยาลัยมหิดล
แรงบันดาลใจในการเปนนักวิชาการดานนี้ กอนเลยคะ
สวัสดีคะ ตัวเองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ
ปริญญาโทดาน ชีวเคมี ซึง่ เปน pure science มาก ยังไมมโี อกาส
บทสัมภาษณ
เรียนดานการศึกษา จากนัน้ มาปฏิบตั งิ านทีส่ ถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ตําแหนงนักวิชาการ ซึง่ เปน
องคกรหลักของประเทศที่มุงพัฒนาใหนักเรียนมีความรูความ
เปนศิษยเการุนที่ 4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สามารถ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหทดั เทียม
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศกึ ษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู กับนานาชาติ งานที่ตนเองไดทํา มีทั้งการพัฒนาหลักสูตรและ
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร การอบรมครู การพัฒนากิจกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล
เปนผูทํางานดานวิทยาศาสตรศึกษา โดยปจจุบัน การเรียนรูของนักเรียน และการวัดผลและประเมินผล ก็รูสึก
เปนผู  ชํ า นาญ สาขาวิ จั ย สั ง กั ด สถาบั น ส ง เสริ ม การสอน ชืน่ ชอบงานลักษณะนี้ เพราะมีบทบาทหนาที่เกี่ยวของกับการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งมีบทบาทหนาที่ พัฒนาดานการศึกษาของชาติโดยตรง พอมีโอกาส จึงมาศึกษาตอ
ในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี กับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรูใ นสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหแกครู นักเรียนในระดับประเทศ ประสบการณการทํางาน ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ซึง่ นับเปนโอกาสทีด่ ี ทีจ่ ะตอยอดความรู
ทีผ่ า นมา เชน การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร การพัฒนา หนังสือเรียน ดานการศึกษาทีม่ ปี ระสบการณจากการทํางาน โดยไดเติมเต็มความรู
ทีเ่ กีย่ วของดานวิทยาศาสตรศกึ ษา ซึง่ เปนพืน้ ฐานในการทํางานตอไปอีก
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2.ไดนําความรูจากหลักสูตรฯ ไปพัฒนาการทํางานอยางไร
เดิมจบมาดานชีวเคมี ชวงแรกของการทํางาน เมือ่ ทํางาน
ทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษา เชน หลักสูตรฯ การสอน การพัฒนาสือ่
อาจจะมีบางสวนที่ยังไมเขาใจ พอไดมาเรียนรูเกี่ยวกับทฤษฎี
ทางการศึกษา การเรียนรูข องนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู
และการวัดผลประเมินผล หรือแนวทางการทําวิจยั ทางการศึกษา
ตางๆ สิ่งเหลานี้ถือเปนความรูพื้นฐาน ที่สามารถนําไปปรับใช
ในการทํางานใหมปี ระสิทธิภาพได จากเดิมทีเ่ รามีประสบการณ
จากการทํางานที่ผานมา พอมาผนวกกับสิ่งที่ไดเรียนมา เรา
จะรูว า การพัฒนาหลักสูตร สือ่ การเรียนรูต า ง ๆ สําหรับนักเรียน
และครู ต  อ งคํ า นึ ง ถึ ง สิ่ ง ใดบ า ง มี ก ระบวนการอย า งไรและ
เหตุใดตองทําแบบนั้น
3.ทราบมาว า คุ ณ นั น ทวั น ได มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในโครงการ
ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ หรือ โครงการ PISA
อยากใหเลาถึงโครงการ PISA นิดนึงคะ
โครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นร ว มกั บ นานาชาติ
(Programme for International Student Assessment)
หรือ PISA ริเริ่มโดยองคการเพื่อความรวมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation
and Development) หรือ OECD มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
คุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศสมาชิก OECD และ
ประเทศที่เขารวมโครงการ ในการเตรียมความพรอมใหเยาวชน
มีศักยภาพสํ า หรั บ การแข ง ขั น ในอนาคต ผลการประเมิ น
ที่ไดจะเป น ตั ว ชี้ บ อกคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประเทศ รวมทั้ง
คุณภาพของบุคลากรในประเทศ และยังถูกใชเปนเกณฑหนึ่ง
ในการจัดลําดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและ
ความนาลงทุนในประเทศอีกดวย
โครงการ PISA ดําเนินการอยางตอเนือ่ งทุก 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 (mathematical literacy) และการรูเรื่องวิทยาศาสตร (scientific literacy)
ซึ่งการรูเรื่องทั้งสามดานนี้ ถือวาเปนสิ่งที่ประชากรจําเปนตองมี
เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ลักษณะของการประเมินผล จะเปนการสอบสามวิชา
พืน้ ฐานดังกลาว แตในแตละรอบการประเมินจะมีสัดสวนของ
แตละวิชาตางกัน ขึ้นอยูกับวาในรอบการประเมินนั้น เนน
วิชาใดก็จะมีจํานวนขอสอบวิชานั้นมากกวาอีกสองวิชาที่เหลือ
เชน ในรอบการประเมิน PISA 2015 เนนการประเมินวิชา
วิ ท ยาศาสตร ก็ มี สั ด ส ว นของข อ สอบวิ ท ยาศาสตรประมาณ
60% สวนวิชาคณิตศาสตรและการอาน มีสัดสวนของขอสอบ
ประมาณวิชาละ 20%
ขอสอบจะเนนการประเมินสมรรถนะในการใชความรู
และทักษะตาง ๆ ซึง่ ไมไดวดั ตรง ๆ ตามหลักสูตรทีน่ กั เรียนเรียนมา
ดานการอาน จะประเมินวา เมื่ออานเนื้อเรื่องแลว นักเรียน
สามารถทําความเขาใจเนื้อเรื่อง เชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ แลวนํา
มาวิเคราะห ตีความ และสะทอนออกมาเปนความคิดเห็นของ
ตนอยางสมเหตุสมผลหรือไม ดานคณิตศาสตร จะประเมินวา
เมื่ออานสถานการณแลว นักเรียนสามารถแปลปญหาใหอยู
ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร (คิดในเชิงคณิตศาสตร) ใช
วิธีการทางคณิตศาสตรมาแกปญหา และประเมินผลลัพธทาง
คณิตศาสตรไดหรือไม
สวนดานวิทยาศาสตร จะประเมิน
ว า นั ก เรี ย นสามารถใช ค วามรู  ท างวิ ท ยาศาสตร ม าอธิ บ าย
ปรากฏการณ ใ นเชิ ง วิ ท ยาศาสตร ประเมิ น และออกแบบ
กระบวนการสืบเสาะความรูท างวิทยาศาสตร และแปลความหมาย
ขอมูลและใชประจักษพยานในเชิงวิทยาศาสตรไดหรือไม
นอกจากนี้ ในบางรอบการประเมิน นอกจากสามวิชา
พื้นฐานเหลานี้แลว ยังอาจมีการประเมินสมรรถนะอื่นเพิ่มเติม
ดวย เชน รอบ PISA 2015 มีการประเมินเพิ่มเติมดานการแก
ปญหาแบบรวมมือ (Collaborative Problem Solving หรือ
CPS) ซึ่งประเมินวา นักเรียนสามารถเขารวมกระบวนการแก
ปญหาของกลุมในภารกิจที่กําหนดให ไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม ทั้งนี้จะประเมินเพิ่มเติมดานใดนั้น ก็ขึ้นกับทาง OECD
กําหนด และมองวา สมรรถนะดานนั้น ๆ มีความจําเปนสําหรับ
การดํารงชีวิตในปจจุบันและอนาคต
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นั ก เรี ย นไทยอาจไม ค  อ ยคุ  น เคยกั บ รู ป แบบข อ สอบ
PISA นัก เพราะเปนขอสอบทีก่ าํ หนดสถานการณ มีรายละเอียด
และขอ มู ล มาให อ  า น อี ก ทั้ ง รู ป แบบคํ า ถามยั ง มี ห ลากหลาย
ทั้งแบบเลือกตอบและเขียนตอบ โดยเนนใหนักเรียนเขียนแสดง
ความคิดเห็น ยกเหตุผลและประจักษพยานตาง ๆ เพื่อสนับสนุน
แนวคิดของนักเรียน
ซึ่งในอดีต ชวงตั้งแต PISA 2000 ถึง PISA 2012 รูปแบบ
การประเมินจะใหนักเรียนเขียนคําตอบลงไปในเลมแบบทดสอบ
(paper-based assessment) แตใน PISA 2015 ไดเปลี่ยนรูป
แบบการประเมินไปเปนการทําขอสอบดวยคอมพิวเตอร (computer-based assessment) เนื่องดวยปจจุบันเทคโนโลยี
พัฒนาไปมาก เด็กรุนหลังๆ คุนเคยกับการใชคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีตาง ๆ การประเมินผลจึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปและ
ยังชวยใหสามารถประเมินสมรรถนะตาง ๆ ไดหลากหลายและ
ชัดเจนขึ้น ดังนั้นการประเมินในลักษณะนี้นักเรียนจึงตองมีทั้ง
ความรูและทักษะในดานวิชาการ และทักษะการใชคอมพิวเตอร
ควบคูกัน
5.ผลประเมินที่ผานมาและแนวทางพัฒนามีทิศทางอยางไร
ผลการประเมินจาก PISA 2000 ถึง PISA 2006 พบ
วานักเรียนไทยยังคงมีผลการประเมินตํ่ากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ
และมีแนวโนมของคะแนนตํ่าลงในทุกวิชา อยางไรก็ตาม ผล
การประเมินของ PISA 2009 ถึง PISA 2012 เราเริ่มเห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ ดี ขึ้ น นั ก เรี ย นไทยมี ผ ลการประเมินเพิ่มขึ้นใน
ทุกดาน แมจะยังคงมีคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ แตนี่ก็
สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาสมรรถนะดานตาง ๆ ของนักเรียน
ไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในระดับหนึ่งเลยทีเดียว
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
และใจความสําคัญของเรื่องที่อาน วิเคราะหเนื้อหา ตีความ
และแสดงความคิ ด เห็ น ออกมาในมุ ม มองของตั ว เองให ไ ด
สวนคณิตศาสตร นักเรียนยังมีสมรรถนะทางดานการคิดใหเปน
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คณิตศาสตรคอนขางนอย เด็กยังไมรูวาเวลาอานโจทยแลว
คณิ ต ศาสตร เข า ไปมี บ ทบาทในสถานการณ โจทย ข  อ นั้ น
อยางไร อานเนื้อหาแลวยังไมสามารถแปลงเนื้อหาในโจทย
ใหเปนภาษาทางคณิตศาสตร สําหรับทางดานวิทยาศาสตร
เด็ ก ไทยยั ง ต อ งพั ฒ นาการนํ า ความรู  ท างวิ ท ยาศาสตร ม าส
รางคําอธิบายที่สมเหตุผล และในดานประเมินและออกแบบ
กระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร นั่นคือตอง
รูวานักวิทยาศาสตรมีการทํางานอยางไรในการสํารวจตรวจ
สอบปญหาทางวิทยาศาสตร ซึ่งผลจากการประเมินเหลานี้จะ
สะทอนไดวา เราจําเปนตองปรับปรุงเด็กใหพัฒนาขึ้นในดานใด
เพื่อใหเด็กมีศักยภาพสูงขึ้น
ผลจากการประเมิน PISA นอกจากทําใหทราบวาแตละ
ประเทศมีการศึกษาเปนอยางไรบางแลว ยังสามารถใชเปนตัว
ชี้วัดความนาลงทุนของประเทศนั้นๆ ไดดวย ซึ่ง OECD เชื่อ
วา ประเทศที่ประชากรมีการศึกษาที่ดี ยอมทําใหประชาชน
มีคุณภาพ แลวพอประชาชนมีคุณภาพ ยอมจะผลักดันการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมใหดียิ่งขึ้น
ผลการประเมิน
PISA จึงนับไดวาเปนหนาเปนตาของประเทศ หากไดผลการ
ประเมินสูง จะทําใหตางประเทศมองวาประเทศนี้มีประชากรมี
คุณภาพ มีโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจดีแนๆ ซึ่งจะดึงดูด
การลงทุน เพราะฉะนั้นทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย จึงคาด
หวังใหประเทศของตนไดผลการประเมินที่สูงขึ้น
อยางไรก็ตาม การไดคะแนน PISA สูง ไมใชเปา
หมายหลักของการพัฒนาประเทศ
แตเราจะตองชวยกันยก
ระดับคุณภาพการศึกษา ใหนักเรียนมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งตอง
ดําเนินการในระยะยาวและอาศัยความรวมมือจากหนวยงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะครูซึ่งเปนหัวใจสําคัญของ
การพัฒนานักเรียน ครูควรจัดการเรียนรูโดยสงเสริมใหนักเรียน
ฝกอาน เขียน คิดวิเคราะหและนําความรูไปใชในชีวิตจริงอยาง
จริงจังและตอเนื่อง เมื่อนักเรียนของเรามีคุณภาพแลว หาก
ตองประเมินผลในระดับใดก็ตาม ผลการประเมินก็จะเปนไปใน
ทางที่ดีตามคุณภาพการเรียนรู
6.ทางโรงเรียนมีบทบาทในงานวิจัยโครงการ PISA อยางไรคะ
โรงเรียนมีบทบาทในการชวยเก็บขอมูลคะ โดยโรงเรียน
จะอยูใ นสังกัดทางการศึกษาตาง ๆ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริม
การศึกษาเอกชน สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9.เคล็ดลับดีๆที่นําไปสูความสําเร็จ
การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องปกติ เราตองยอมรับใหได
ปรับตัวใหทนั กับการเปลีย่ นแปลง ทัง้ การทํางาน จนถึงชีวติ
สวนตัว ใหคิดวาเปนโอกาสที่ดี เปนสิ่งทาทาย ไมวาจะรูป
แบบของงาน หรือการรับมอบหมายในงานใหมๆ ใหถอื วาเปน
ประสบการณที่ดี จากนั้นก็จะใชความอดทน ความอดทน
นีส่ าํ คัญมากๆ ซึง่ ตอนศึกษาปริญญาเอกจะทราบเลยวาความ
อดทนตองมากอน ความเกงเปนรอง จากนัน้ ใหรบั ผิดชอบใน
หนาที่ของตนใหดีที่สุดไมวาจะเปนงานหรือเรื่องใดก็ตาม....
สุดทายก็จะผานไปไดคะ .............
ตองขอขอบคุณ ดร.นันทวัน นันทวนิช เปนอยางสูงทีไ่ ด
ใหขอ มูลอันเปนประโยชนในดานวิทยาศาสตรศกึ ษาหลายประการ
รวมถึงมอบขอคิดทัง้ การทํางาน และเคล็ดลับสูค วามสําเร็จทีใ่ ชได
กับทุกวัย ทุกวันและทุกดานของการดํารงชีวติ คอลัมนนี้ ขอสวัสดี
และจบดวย ประโยคเด็ดๆ จากคุณนันทวัน ทีจ่ ะเปนขอคิดทีจ่ ะนํา
ไปใชใหเกิดความสําเร็จ นัน่ คือ
7.แนวทางการทําวิจัยดานวิทยาศาสตรศึกษาที่สนใจ
“ยอมรับ ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง มีความอดทน และ
ดวยพืน้ ฐานเดิมจบมาทางดานชีววิทยา จึงยังคงสนใจงาน
ทุกอยางจะผานไปได”
วิจยั ทาง biology education มักจะติดตามงานดานนีเ้ สมอ เนน
ในเชิง activity-based เพราะสนใจเกีย่ วกับการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูต า ง ๆ ทีช่ วยสงเสริมการเรียนรูในเนื้อหาทางชีววิทยา
วรนาฏ คงตระกูล ผูสัมภาษณ
พอมาทําโครงการ PISA งานวิจยั ทีส่ นใจจึงครอบคลุมเกีย่ วกับเรือ่ ง
PISA เชนกัน วาเราจะวิเคราะหขอมูลใดเพิ่มเติมไดอีก เพื่อให
สะทอนถึงสิง่ ทีเ่ ปนอยูเ กีย่ วกับระบบการศึกษาของไทยทัง้ ในระดับ
นักเรียนและโรงเรียน และหากโอกาสอํานวย อยากวิจัยตอยอด
วาปจจัยใดทีท่ าํ ใหคะแนนการประเมินของนักเรียนกลุม ตาง ๆ สูงขึน้
หรือตํ่าลง ตามสังกัดและภูมิภาคตาง ๆ ซึ่งผลการวิจัยทีไ่ ดจะ
มีประโยชนในเชิงนโยบาย การบริหาร การจัดการศึกษาในระดับ
ประเทศตอไป

เมื่อตางประเทศสุมกลุมตัวอยางมาแลว วาโรงเรียนใดบางที่จะ
เปนโรงเรียนกลุมตัวอยางของไทย ทาง สสวท. ก็จะประสานงาน
ไปยังโรงเรียนเหลานัน้ เมือ่ โรงเรียนตอบรับเขารวมเปนกลุม ตัวอยาง
ทางโรงเรียนก็จะสงครู 2 ทาน ซึ่งจะทําหนาที่เปนผูประสานงาน
และผูคุมสอบของโรงเรียน ชวยดําเนินการตาง ๆ ตั้งแต รวบรวม
และสงรายชื่อนักเรียนที่มีอายุ 15 ป โดยเกิดในชวงที่เรากําหนด
จากนั้น สสวท. จะเปนผูดําเนินการสุมนักเรียนวาคนใดจะถูกสุม
ใหเขารวมการทดสอบบาง เมือ่ ทราบรายชือ่ นักเรียนแลว โรงเรียน
จึงดําเนินการจัดสอบใหเปนไปตามกระบวนการที่ OECD กําหนด
เมือ่ สอบเสร็จแลวก็จดั สงเครือ่ งมือการสอบคืนแก สสวท. โดยทุก ๆ
กระบวนการตองเปนไปตามมาตรฐานของ PISA และตองรักษา
เปนความลับโดยเฉพาะเรื่องขอสอบและรายชื่อนักเรียน เพื่อ
ใหการประเมินผลของประเทศไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
จากนานาชาติ ซึ่งที่ผานมา สสวท. ไดรับความรวมมืออยางดียิ่ง
จากโรงเรียนที่เขารวมโครงการคะ

8.ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
สสวท. เปนหนวยงานหลักของรัฐ ซึง่ วิสยั ทัศนขององคกร
คือการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหมีความสามารถในดาน
วิทยาศาสตรคณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหทดั เทียมกับนานาชาติ
เราทําหนาทีใ่ นดานพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี สรางสือ่ หนังสือเรียน คูม อื ตางๆ ทีส่ ง เสริมการเรียนรู
ของทั้งครูและนักเรียน ซึ่งดีใจและภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาดานการศึกษาของชาติ ในลักษณะนี้
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