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สวัสดีครับ

	 ฉบับนี้ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์สุพรรณ	 ยอดยิง่ยง	

จากสถาบนันวตักรรมการเรยีนรูข้องเราทีไ่ด้รบัรางวลัในงาน“Bitgaram	

International	Exposition	of	Electric	Power	Technology	2015”	

วันที่	 12	 –	 14	 ตุลาคม	 2558	 	ณ	 เมอืงกวางจ	ูสาธารณรฐัเกาหล	ีและ

ได้รบัรางวลั	 Special	 Award	 จาก	 INNOPA	 ประเทศอนิโดนเีซยี	 ผลงาน	

“กระบวนการสงัเคราะห์ซลิกิาแอโรเจลต้นทนุต�า่	 ด้วยการท�าแห้งทีค่วาม

ดนับรรยากาศ”	 ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์

ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาวิจัย	 นอกจากนี้อยากจะเน้นย�้า

และเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเรา	 น่ันคือ	 มหกรรม

การประชมุวชิาการทีพ่วกเราชาวสถาบนันวตักรรมการเรยีนรูแ้ละพนัธมติร	

พร้อมใจกนัเป็นเจ้าภาพ	 ชือ่งานคอื	 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนการสอน	

ครั้งที่	2	:	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการจดัการเรยีนการสอนด้วยงาน

วจิยั	(The	Second	Scholarship	of	Teaching	and	Learning:	Research-

Driven	Transformation	of	Teaching	and	Learning	in	Community

of	Practice)	 เรามุ่งหวังให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อวงการศึกษาตาม

ปณิธานแห่งการเป็นปัญญาของแผ่นดนิ	 งานจะมขีึน้ในช่วง	 วนัที	่ 24-25

มีนาคม	 2559	 ณ	 ห้อง	 Petch-Pailin	 โรงแรม	 Windsor	 Suits	 and	

Convention	 สุขุมวิท	 20	 กรุงเทพฯ	 	 กิจกรรมอัดแน่นด้วยคณุภาพ

อย่างแน่นอน	 กจิกรรมจะเป็นทัง้แบบ	 formal	 และ	 informal	 ให้ได	้																	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวทิยาศาสตร์	 คณติศาสตร์	

และเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา	จากทัง้ต่างประเทศและภายในประเทศ

	 จุลสารฉบับนี้	 ยังคงเต็มไปด้วยสาระความรู้มากมาย	 อาทิ	

ข่าววทิยาศาสตร์เรือ่งดาวหางยกัษ์	 นวตักรรมของ	 อาจารย์	 ดร.	 ภิรมย	์

เชนประโคน	 อาจารย์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 สาระน่ารู้	 เรื่อง														

กินทุเรียนกับเหล้า	 และการเลี้ยงกุ้ง	 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แง่คิด

วิทยาศาสตร์ศึกษาจากศิษย์เก่าของสถาบัน	อีกทั้งกิจกรรมวิชาการดีๆ	ที่

สถาบันได้จัดให้แก่นักเรียนเพื่อเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

	 ขอให้ทกุท่านมคีวามสขุและสนกุกบัการเรยีนรูใ้นทกุสถานการณ์

ศาสตราจารย์	นายแพทย์บรรจง	มไหสวริยะ	

รักษาการแทนผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

บรรณาธิการจุลสารนวัตกรรม

										ศาสตราจารย์	นายแพทย์บรรจง	มไหสวริยะ	
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	 ในเรื่องการศึกษาของประเทศไทยนี้มีจุดเด่นและ

จุดที่ควรพัฒนาให้ต้องน�ามาสู่การวิเคราะห์วิจารณ์กันอย่าง

มากมาย	 กล่าวคือในวงการการศึกษาไทยได้มีนักวิชาการ

ทางการศึกษาหรือแม้แต่ผู ้ ท่ีอยู ่นอกวงการการศึกษาแต่มี

ความสนใจในเรื่องการศึกษาไทยก็ได ้ให้แนวคิดเพื่อมอง

การศึกษาไทยไว้เป็นหลากหลายทัศนะ	 ยกตั วอย ่ าง เช่น		

ร้อยต�ารวจเอกหญิงอาภรณ์	รัตน์มณี		กล่าวไว้ในบทความเรื่อง	

“ท�าไมระบบการศกึษาไทยจงึพฒันาช้า”	ว่า	“ส�าหรบัการศกึษา

ในประเทศไทย	หากดูจากสภาพที่เกิดขึ้นในสังคมหลาย	ๆ	ฝ่าย

ก�าลังเข้าใจเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือการศึกษาของไทย

ก�าลังมีปัญหา	 ปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทย

เปรียบเสมือนสายพานความป่วยไข้ทางสังคมที่สะท้อนถึง

ปรากฏการณ์ความอ่อนแอของทุกภาคส่วน	 ทั้งสถาบัน

ครอบครวัอ่อนแอ	พืน้ทีอ่บายมขุขาดการควบคมุ	อนัเป็นปฐมเหตุ

ของปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน	 ไม่ว่าเป็นปัญหาติดห้าง	

เที่ยวกลางคืน	 กินเหล้า	 สูบบุหรี่	 และมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน

ควร	อันจะน�าไปสู่ผลกระทบกับปัญหาต่าง	ๆ		ที่เกิดขึ้นตามมา

อย่างมากมาย”	และ	“ผลจากการติดตามการปฏิรูปการศึกษา	

โดยประเมินจากคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	 17,562	 แห่ง

ทั่วประเทศ	 คิดเป็นร้อยละ	 49.1	 ของโรงเรียนทั้งหมด	 พบว่า

การจัดการเรียนการสอนของครูยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ยังมี

คุณภาพอยู่ในระดับร้อยละ	 39.2	 การจัดกิจกรรมที่กระตุ้น

ผู้เรียนให้รู้จักคิด	 วิเคราะห์	 คิดสร้างสรรค์	 คิดแก้ปัญหาและ

ตัดสินใจ	 มีคุณภาพอยู่ระดับ	 ร้อยละ	 13.5	 และครูสามารถ

น�าผลการประเมินมาปรับการเรียนและเปลี่ยนการสอนเพื่อ

พัฒนาคุณภาพเพียงร้อยละ	21.6	ของสถานศึกษาทั้งหมด	การ

ประเมินคณุภาพทางด้านผูเ้รยีนพบว่า	ยงัมผีลสมัฤทธิ	์ทางการเรยีน

ระดับต�่ามากในทุกกลุ่ม	 โดยเฉพาะความสามารถในการคิด

วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์

มคีณุภาพระดบัดเีพยีงร้อยละ	11.1	และการมทีกัษะในการแสวงหา

ความรูด้้วยตนเอง	 รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง

มีคุณภาพดีเพียงร้อยละ	26.5	ของสถานศึกษาทั้งหมด	ส่วนผล

การประเมินของผู้ตรวจราชการ	 พบว่า	 โครงสร้างการบริหาร

การศึกษาในส่วนกลาง	 ยังขาดการประสานเชื่อมโยงนโยบาย

และยุทธศาสตร์	 ส่วนภูมิภาคพบว่าผู้แทนกระทรวงในจังหวัด

ยงัไม่ชดัเจน	การกระจายอ�านาจไม่เป็นไปตามกฎหมาย	ท่ีส�าคัญ

ครูจ�านวนมากยังสอนแบบเดิม	 ขาดความรู้ในเนื้อหาวิชาและ

ทกัษะการจดัการเรยีนการสอน	โดยเฉพาะครใูนโรงเรยีนขนาดเลก็

ขาดโอกาสพัฒนามาก	 เพราะไม่สามารถท้ิงห้องเรียนได้	

การติดตามผลยังไม่เข้มแข็ง	 ไม่ได้ถูกน�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์	

ทางการศึกษา	 สาเหตุท่ีท�าให้การศึกษาของไทยพัฒนาช้า	

วิเคราะห์ได้ดังนี้	

	 1.	 ระดับนโยบาย	 ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย	 ซึ่งเป็น

ระดับประเทศ	 จะเห็นได้ว่า	 รัฐบาลหลายยุคยังให้ความส�าคัญ

กับเรื่องการศึกษาในระดับรองเมื่อเทียบกับปัญหาด้านอื่นๆ	

	 2.	 ระดับผู้ปฏิบัต	ิ ในระดับผู้ปฏิบัติอันดับแรกก็ต้อง

นึกถึงครู	 ผู้ให้ความรู้	 ประสิทธิประสาทวิชา	 เป็นผู้ถ่ายทอดให้

กับนักเรียน	 ปัจจุบันครูที่เป็นครูด้วยจิตวิญญาณเหลืออยู่น้อย

แล้ว	 และยังมีเรื่องของการประเมินผล	 ความเจริญก้าวหน้าใน

อาชีพโดยเฉพาะการเล่ือนวิทยฐานะไม่ได้วัดจากความส�าเร็จ

ของนักเรียน	แต่วัดจากผลงานทางวิชาการ	

	 3.	ระบบการศึกษาของไทย	การศึกษาไทยเป็นระบบ

ป้อนเข้าอย่างเดียว	 ไม่มีการแลกเปลี่ยนกัน	 หรือมีก็น้อยมาก	

มีการสนใจใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองน้อย	 ท�าให้เด็กคิดไม่เป็น	

วิเคราะห์ไม่เป็น	 ยิ่งมีการเน้นย�้าด้วยการสอบโดยอาศัยความ

จ�าเป็นหลักนักเรียนก็จะท่องจ�าอย่างเดียว	 ที่ซ�้าร้ายกว่านั้น	

สงัคมปลกูฝังให้นกัเรยีนต้องเป็นคนเก่ง	 ซึง่นกัเรยีน	 ก็จะแข่งกัน

โดยไม่คดิถงึเรือ่งอืน่	 ๆ	 เมือ่ผดิหวงัรนุแรงกไ็ม่สามารถแก่ปัญหา

ตนเองได้	นอกจากนัน้การเรยีนการสอนในโรงเรยีนกไ็ม่มมีาตรฐาน

เดียวกัน	 เครื่องมืออุปกรณ์	 สื่อการเรียนการสอนก็แตกต่างกัน

มาก	 ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลด้วยกัน	 หรือโรงเรียนเอกชน	

ต่างจังหวัดนั้นไม่มีอุปกรณ์สื่อการสอนเลยในขณะที่กรุงเทพฯ	

มีมากมาย	 ท�าให้เด็กมีมาตรฐานไม่เหมือนกันอยู่แล้ว	 และน�า

เกณฑ์เดียวกันมาวัดท�าให้เกิดความล้มเหลวทางการศึกษา”	

 ดังนั้น	 ผู้เขียนในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับ

การบริหารการศึกษา	 จึงขอเสนอแนวทางแห่งการบริหาร										

การศึกษาไทยในศตวรรษท่ี	 21	 โดยใช้ทฤษฎีการบริหาร									

การศึกษาเชิงระบบ	(System	Theory)	เป็นแนวคิดและ

ทฤษฎีอ้างอิงดังนี้	 ในบรรดาแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหาร															

วิ เ ค ร า ะ ห ์ ก า ร บ ริ ห า ร																							
การศึกษาไทยในศตวรรษที่21
ด้วยทฤษฎีการบริหารการศึกษา
เชิงระบบ(System	Theory)

ศึกษาปริทัศน์

เรื่อง		มนัสวี		ศรีนนท์			นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	



4

การศึกษาที่มีการเรียนการสอนอยู่ในวงการวิชาการอย่างกว้าง

ขวางนั้นมีอยู่มากมายหลากหลาย	 ในที่นี้	 ผู้เขียนขอเลือกใช้

ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิงระบบ	(System	Theory)	ซึ่งมี

หลักการและแนวคิดดังนี้	

1)	 ทฤษฎีเชิงระบบมีความเชื่อว่า	 ระบบจะต้องเป็นระบบเปิด	

(Open	System)	กล่าวคือ	จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

โดยได้รับอิทธิพลหรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดล้อม	

2)	มีรูปแบบของการจัดล�าดับ	(The	Hierarchical	Model)	ใน

ลักษณะของระบบใหญ่และระบบย่อยที่สัมพันธ์กัน	

3)	 มีรูปแบบของปัจจัยป้อนเข้าและผลผลิต	 (Input	 Output	

Model)	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลของการปฏิสัมพันธ์ท่ีมีกับ

สิ่งแวดล้อม	 โดยเริ่มต้นจากปัจจัยกระบวนการ	 และผลผลิต

ตามล�าดับ	เป็นองค์ประกอบของระบบ	

4)	แต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กัน	หรือ

มีผลกระทบต่อกันและกัน	(The	Entities	Model)	หมายความ

ว่า	ถ้าองค์ประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไป	ก็จะมีผล

ต่อการปรับเปลี่ยนขององค์ประกอบตัวอื่นด้วย	

5)	 ทฤษฎเีชงิระบบเชือ่ในหลกัการของความมเีหตผุลของสิง่ต่างๆ

(Cause	 and	 Effect)	 ซึ่งเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่

สามารถพิสูจน์ได้	 ทฤษฎีเชิงระบบไม่เชื่อว่าผลของสถานการณ์

ใดสถานการณ์หนึ่ง	 เกิดจากเหตุเพียงสาเหตุเดียว	 แต่ทฤษฎี

เชิงระบบเชื่อว่าปัญหาทางการบริหารท่ีเกิดข้ึนมักจะมาจาก

สาเหตุที่มากกว่าหนึ่งสาเหตุ	

6)	 ทฤษฎีเชิงระบบจะมองทุกๆ	 อย่างในภาพรวมของทุกองค์

ประกอบมากกว่าที่จะมองเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ	

7)	ทฤษฎีเชิงระบบค�านึงถึงผลของการปฏิบัติที่เป็น	“Output”	

หรือ	“Product”	มากกว่า	“Process”	ซึ่งผลสุดท้ายของงาน

ที่ได้รับอาจมีมากมายหลายสิ่ง	 ซึ่งก็คือผลกระทบ	 (Outcome	

or	Impact)	ที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังนั่นเอง		

8)	 ทฤษฎีเชิงระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยน	 และ

ป้อนข้อมูลย้อนกลับ(Feedback)	 เพื่อบอกให้รู้ว่าระบบมีการ

เบี่ยงเบนอย่างไร	ควรจะแก้ไขที่องค์ประกอบใดของระบบ	ซึ่งก็

คือ	การวิเคราะห์ระบบ	(System	Analysis)	นั่นเอง

	 อน่ึง	 ระบบของทฤษฎีบริหารการศึกษาเชิงระบบ	

(ระหว่าง	ค.ศ.	1970-ปัจจุบัน)	ประกอบด้วย	

1)	 ปัจจัยน�าเข้า	 (Input)	 หมายถึง	 ทรัพยากรทางการบริหาร

ทุกๆ	 ด้าน	 ได้แก่บุคลากร	 (Man)	 งบประมาณ	 (Money)	

วัสดุอุปกรณ์	(Materials)	การบริหารจัดการ	(Management)	

และแรงจูงใจ	(Motivations)	ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักร

ส�าคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ	

2)	 กระบวนการ	 (Process)	 คอื	 การน�าเอาปัจจยัหรอืทรพัยากร

ทางการบรหิารทกุประเภทมาใช้ในการด�าเนนิงานร่วมกนัอย่างเป็น

ระบบ	 เนือ่งจากในกระบวนการจะมรีะบบย่อยๆ	 รวมกันอยูห่ลาย

ระบบครบวงจร	ตัง้แต่การบรหิาร	การจดัการ	การนเิทศ	การวดัและ

การประเมนิผล	การตดิตามตรวจสอบ	เป็นต้น	เพือ่ให้ปัจจยัทัง้หลาย

เข้าไปสูก่ระบวนการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

3)	 ผลลพัธ์	 (Product	 or	 Output)	 เป็นผลทีเ่กดิจากกระบวนการ

ของการน�าเอาปัจจยัมาปฏบิตั	ิ เพือ่ให้เกดิประสทิธผิลตามเป้าหมาย

ทีก่�าหนดไว้	

4)	ผลกระทบ	 	 (Outcome	or	 Impact)	 เป็นผลทีเ่กดิขึน้ภายหลงั

จากผลลพัธ์ทีไ่ด้	 ซึง่อาจเป็นสิง่ทีค่าดไว้หรอืไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่า

จะเกดิขึน้กไ็ด้			

	 ดงันัน้	 หากน�าระบบของทฤษฎี เชิ งระบบมาใช ้

วิ เคราะห์การบรหิารการศกึษาไทยในศตวรรษที	่21	แล้ว	สามารถ

วเิคราะห์แสดงแนวทางเพือ่การพฒันาการศกึษาดงันี้	

 1.	การวเิคราะห์ด้านปัจจยัน�าเข้ากบัระดบันโยบาย

	 ในระดบันโยบายนี	้ เป็นการให้ความส�าคญัต่อการจดัวาง

เรือ่งปัจจยัน�าเข้า	 (Input)	 สูร่ะบบการศกึษา	 กล่าวคอืเป็นการค�านงึ

ถงึองค์ประกอบทีส่�าคญัๆ	 แห่งการจดัการศกึษาดงันี	้ (1)	 ปรชัญา	

ปณธิาน	และวตัถปุระสงค์	(2)	หลกัสตูร	(3)	คณาจารย์	(4)	นสิติ	(5)	

แหล่งทรพัยากรการเรยีนรู	้(6)	อาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม	(7)	

ระบบบรหิาร	จดัการ	(8)	งบประมาณ	ด้วยว่าปัจจยัน�าเข้าเหล่านีจ้ะ

เป็นเครือ่งมอืวดัความส�าเรจ็ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อเนือ่งจากการได้มีการ

จดัการศกึษานัน่เอง	 ตรงกนัข้าม	 หากไม่ให้ความส�าคญักับปัจจยัน�า

เข้าเหล่านี	้เป็นต้นว่าไม่ให้ความส�าคญัเรือ่งหลกัสตูรหรอืคณาจารย์	ก็

ย่อมเป็นทีค่าดการณ์ได้ว่าการจดัการศกึษากจ็ะเป็นการจดัการเรยีน

การสอนโดยใช้เนือ้หาหลกัสตูรทีไ่ม่ได้มาตรฐานหรอืไม่เป็นทีร่บัรอง

ของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	 (สกอ.)	 หรอื	 ถ้าไม่ให้

ความส�าคญักบัคณาจารย์	 กย่็อมจะได้บคุลากรทางการศึกษาทีไ่ม่มี

ประสทิธภิาพมาจดัการเรยีนการสอน	 แล้วในทีส่ดุ	 ผลเสยีทีเ่กิดจาก

การจดัการศกึษาทีไ่ม่ได้มาตรฐานกจ็ะตกกบัผูเ้รยีน	 ดงันัน้	 การให้

ความส�าคญัในระดบันโยบายกค็อืการให้ความส�าคญัในเรือ่งปัจจยั

น�าเข้าในทฤษฎีการศกึษาเชงิระบบนัน่เอง

	 2.	การวิเคราะห์ด้านกระบวนการ	 ผลผลิต	 และ												

ผลกระทบกบัระดบัผูป้ฏบิตัแิละระบบการศกึษาของไทย

	 ส่วนในระดับผู้ปฏิบัติการและการจัดระบบการศึกษา

ของไทยเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตันิัน้	 หากมองจากทฤษฎีการบรหิาร

การศึกษาเชิงระบบก็คือการให้ความส�าคัญในกระบวนการ

(Process)	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 	 (1)	 การเรียนการสอน

(2)	การบรกิารวชิาการแก่สงัคม	(3)	การท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม
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(4)	 การวจิยั	 (5)	 ระบบประกนัคณุภาพ	 หมายความว่าเป็นการ

น�าเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ใน

การด�าเนนิงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ	 เพือ่ให้ปัจจยัทัง้หลายเข้าสู่

กระบวนการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	 เป็นต้นว่าการน�าความรูท้าง

วชิาการทีม่อียูใ่นระบบมาใช้ในการบรกิารวชิาการแก่สงัคม	เพือ่ให้

สงัคมได้รบัประโยชน์จากความรูข้ององค์การ	 ตลอดจนองค์การ

กไ็ด้มกีารท�าวจิยัเพือ่แก้ปัญหาในสงัคมและเสรมิสร้างแนวความรู้

ใหม่ขึน้ในสังคมด้วย	 ตรงกันข้าม	 หากกระบวนการเหล่านีไ้ม่มี

ประสทิธภิาพแล้ว	 ความรูใ้หม่ๆ	 ส�าหรบัแก้ปัญหาและชีน้�าสงัคมก็

จะเกดิขึน้ไม่ได้	 ดงันัน้	 ทกุองค์ประกอบในกระบวนของทฤษฎเีชงิ

ระบบจงึนบัว่ามคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่	 และผลผลติ	 (Output)	

ในทฤษฎกีารบรหิารการศกึษาเชงิระบบ	ได้แก่	ผลผลติ	ซึง่เป็นผลที่

เกดิขึน้จากกระบวนการของการน�าเอาปัจจยัมาปฏบิตั	ิ เพือ่ให้เกดิ

ประสทิธผิลตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	 ดงันัน้	 ในเรือ่งผลผลตินีจ้งึ

เป็นการวดัและประเมินผลการใช้ปัจจยัน�าเข้าและน�ากระบวนการ

ทีม่มีาบูรณาการเพื่อการปฏิบัติการ	 โดยหากไม่มีระบบนีแ้ล้ว	

การด�าเนนิการจดัการศกึษากจ็ะไม่ทราบสถานการณ์การด�าเนนิ

การได้	ซึง่ย่อมจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาและการพฒันาในช่วงต่อๆ

ไปได้	 กล่าวคอืการจะพฒันาต่อไปจะท�าได้ยากยิง่	 หากไม่มกีารวดั

และประเมินผลน่ันเอง	 ส่วนผลกระทบ	 (Impact)	 ในทฤษฎี

การบรหิารการศกึษาเชงิระบบ	 ได้แก่	 ผลกระทบต่อสงัคม	 ซึง่เป็น

ผลทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการเกดิผลลพัธ์	 ซึง่อาจเป็นสิง่ทีค่าดไว้

หรอืไม่เคยคาดคดิมาก่อนว่าจะเกดิขึน้กไ็ด้	 ดงันัน้	 ในล�าดบันี	้ จงึ

เป็นการพจิารณาน�าผลการปฏบิตัทิีไ่ด้รบัการยอมรบัไปพฒันาเป็น

รปูแบบทีเ่ป็นสากลในเชงิการปฏบิตักิารในองค์การ	โดยผลกระทบ

นีต้้องสามารถตรวจสอบถงึความสมเหตสุมผลกบัทกุองค์ประกอบ

ของทฤษฎเีชิงระบบด้วย	 คือ	 ต้องสามารถเชื่อมโยงไดก้บัปัจจยั

น�าเข้า	กระบวนการ	และผลลพัธ์ด้วย	จงึจะนบัว่าดทีีส่ดุ

	 กล่าวโดยสรุปแล้ว	การวิเคราะห์การบริหารการศึกษา

ไทยในศตวรรษที่	 21	 โดยใช้ทฤษฎบีริหารการศึกษาเชิงระบบ	

(System	 Theory)	 ที่ผู้เขียนกล่าวแสดงมาแล้วข้างต้นย่อม

ท�าให้เห็นผลเชิงประจักษ์ว่าการบริหารหรือการจัดการศึกษา

นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย	 แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไป	 กล่าวคือสามารถ

บริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม	หากได้มีการให้ความส�าคัญ

ในระบบการจัดการทุก	ๆ	ขั้น	 ได้แก่	 ต้องให้ความส�าคัญตั้งแต่

ปัจจัยน�าเข้า	 (Input)	กระบวนการ	 (Process)	ผลผลิต	 (Out-

put)	และ	ผลกระทบ	(Impact)	นั่นเอง	ดังนั้น	ในที่นี้จึงกล่าว

ได้ว่าการศึกษาจะสามารถพัฒนาได้ในทุกๆ	 เรื่องในสังคม

แน่นอน	แต่กข็ึน้อยูก่บัว่าจะด�าเนนิการจดัการศกึษา	อย่างเป็นระบบ

และมีระเบียบแบบแผนมากน้อยเพียงใด	ด้วยว่าหากได้จัดการ

อย่างเป็นระบบตามทฤษฎเีชิงระบบแล้ว	 ทุกอย่างที่เกิดขึ้นใน

วงการการศึกษาซ่ึงเป็นที่เชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือพัฒนาคนและ

สังคมได้อย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้นอย่างมีทิศทาง	ดังค�ากล่าวของ

ร้อยต�ารวจเอกหญิงอาภรณ์	รัตน์มณี	ที่ว่า	“การแก้ปัญหาการ

ศึกษาบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทั้งระบบ	

เริ่มตั้งแต่ผู้ที่จะมาก�ากับดแูลงานทางด้านการศกึษา	 รฐับาล

จะต้องแต่งตัง้บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	มวีสิยัทัศน์ทางด้าน

การศึกษาจริงๆ	 มารับผิดชอบ	 นอกจากนั้นการก�าหนด

หลักสูตรการเรียนการสอนจะต้องก�าหนดให้มีหัวข้อวิชา

คุณธรรม	 จริยธรรมไว้ในทุกหลังสูตรทุกระดับ	 จะต้องเพิ่ม

ขวัญและก�าลังใจให้กับครู	 การเลื่อนวิทยฐานะของครูต้องมี

ความเหมาะสมและเป็นธรรม	และทีส่�าคญัในส่วนของผู้ปกครอง

สื่อมวลชน	 สถาบันทางศาสนา	 ต้องแสดงบทบาทและหน้าที่

ในการมีส่วนรวมกับการพัฒนาการศึกษาได้ด้วย”	
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เหล่านี้อาจจะเป็นอันตรายต่อโลกของเรามากกว่าดาวเคราะห์

น้อยหรืออุกกาบาตก็เป็นไปได้

	 ดาวหางยักษ์นี้	 มีชื่อว่า	 Centaurs	 มีวงโคจรที่ไม่เสถียร

มีเส้นทางการโคจรที่ทับซ้อนกับดาวพฤหัส	 ดาวเสาร์	 ดาวยูเรนัส	

และดาวเนปจูน	 และไม่แน่ว่าสนามแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์

เหล่านี้อาจจะท�าให้ดาวหาง	 Centaurs	 ดวงนี้หันเข้ามาที่โลก

ก็เป็นได้	 โดยการค้นพบนี้	 นักวิทยาศาสตร์ได้รายงานในวารสาร

วิชาการ	Astronomy	and	Geophysics	แล้ว	

	 Centaurs	มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	50-100	กิโลเมตร

หรือใหญ่กว่า	องค์ประกอบของดาวหางนั้นมีมวลมาก	ซึ่งมากกว่า

มวลรวมของอุกกาบาตที่เคยวิ่งผ่านโลกทุกดวงรวมกันเสียอีก

เมือ่ค�านวณแล้ว	ดาวหางดวงนีม้โีอกาสเข้ามาทีร่ะบบสรุยิะส่วนในบ้าง	

และจะผ่านวงโคจรของโลกทุกๆ	 40,000	 ถึง	 100,000	 ปี	

และในขณะที่เข้าใกล้โลก	 ก็มีโอกาสสูงที่จะแตกออกมาเป็นฝุ่น

และช้ินส่วนเลก็ๆ	กระหน�า่เข้าสูร่ะบบสรุยิะส่วนใน	กลายเป็นเศษซาก

ดาวหางเล็กๆ	ที่จะพุ่งชนโลกของเราได้

	 จากข้อมลูการขดุค้นสิง่แวดล้อมของดาวเคราะห์		การหยดุ

ชะงกัของพัฒนาการอารยธรรมโบราณ	 และความรู้เกี่ยวกบัระบบ

	 ทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์

สงัเกตการณ์อาร์มาจและ										มหาวทิยาลยั

บักกิงแฮม	 ประเทศอังกฤษ	 รายงาน

การค้นพบดาวหางขนาดยักษ์หลาย

ร้อยดวงที่บริเวณวงโคจรรอบนอกของ

ระบบสรุยิะตลอดเวลา	 20	 ปีทีผ่่านมา

การค้นพบนี้บ่งบอกว่า	 ดาวหางยักษ์

ดาวเคราะห์ในบริเวณอวกาศใกล้โลก	 ท�าให้เราทราบว่า

ดาวหางยักษ์	Centaurs	เคยเข้ามาใกล้โลกเมื่อ	30,000	ปีก่อน

และขณะที่ดาวหางยักษ์นี้เข ้ามาใกล้ระบบสุริยะส่วนใน

เศษซากของมันจะมีขนาดตั้ งแต ่ เท ่ากับฝุ ่นไปจนถึงมี

ขนาดเส ้นผ ่ านศูนย ์กลางหลายกิ โล เมตรเลยที เดียว

นอกจากนั้น	หลักฐานการศึกษาทางสิ่งแวดล้อมท�าให้ทราบว่า	

เมื่อประมาณ	10,800	และ	2,300	ปีก่อนคริสตกาล	ดาวหาง

ได้รบกวนสิ่งแวดล้อมของโลก	 ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่า	 หากย้อน

กลับไปเมื่อ	 65	 ล้านปีก่อน	 การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่

รุนแรงจากดาวหางยักษ์ก็ท�าให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ ์มาแล้ว

	 ศาสตราจารย์เนเพียร์	(Napier)	นักวิจัยให้ความเห็น

ว่า	 “ตลอดสามสิบปีที่ผ่านมา	 เราใช้ความพยายามอย่างมาก

ในการติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่โลกกับดาวเคราะห์

น้อยจะเกิดการชนกัน	 งานวิจัยของเราชี้ว่า	 วงโคจรชั้นนอก

ระดับดาวพฤหัส	เราก็พบดาวหางยักษ์	Centaurs	และถ้าเรา

ค�านวณถูก	 ระยะประมาณนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายร้าย

แรงเลยนะ	มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเข้าใจมันมากขึ้น”

	 การค้นพบดาวหางยักษ์	 Centaurs	 นี้เป็นความรู้

หนึ่งที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์สามารถน�าไปใช้เป็นตัวอย่าง

หนึ่งในการจัดการเรียนรู ้เกี่ยวกับดาราศาสตร์และอวกาศ

ได้	 และแสดงให้เห็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์	 (Nature	

of		Science;	NOS)	ได้	กล่าวคือ	การสืบเสาะหาความรู	้												

(Scientific	 Inquiry)	 ของนักวิทยาศาสตร์น�าไปสู่การค้นพบ

ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ	 เพื่อสร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้น	 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่เคย

หยุดนิ่ง	 เมื่อนักวิทยาศาสตร์คนใดหรือกลุ ่มใดค้นพบ

องค์ความรู้ใหม่	 ก็จะมีการน�าเสนอต่อในวารสารวิชาการหรือ

ในที่ประชุมหรือประชาคมนักวิทยาศาสตร์	 ทั้งนี้เพื่อทบทวน	

อภิปราย	 โต้แย้งความรู้	 อันจะน�าไปสู่การยืนยันความถูก

ต้องขององค์ความรู้นั้นๆ	 สิ่งนี้ก็คือ	 กิจการทางวิทยาศาสตร์				

(Scientific	Enterprise)	นั่นเอง	

------------------------------------	
อ้างอิง:	Royal	Astronomical	Society	(RAS).	(2015,	December	22).	

	 Giant	comets	could	pose	danger	to	life	on	Earth.	

	 ScienceDaily.	Retrieved	December	25,	2015	from	

	 www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151222082339.

	 htm

งานวิจัย:	Bill	Napier,	David	Asher,	Mark	Bailey	and	Duncan	

	 Steel.	(2015).	Centaurs	as	a	hazard	to	civilization.	

	 Astronomy	and	Geophysics,	56,	6.24-6.30.

ดาวหางยกัษ์	Centaurs

เรื่อง	 รองศาสตราจารย์	ดร.ขจรศักดิ์	บัวระพันธ์

	 อาจารย์ประจ�า	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
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ภาพ	 ILstock

IL	Activities

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	
“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม”ส�าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศกึษาปีที	่ 5	 โรงเรยีนเบญจะ
มะมหาราช	จงัหวดัอบุลราชธานี

	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดโครงการ

อบรม“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”	 	 ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนเบญจะมะมหาราช	 จังหวัดอุบลราชธานี	

เมื่อวันที่	 1	 –	 3	 ตุลาคม	 2558	 ซึ่งกิจกรรมส�าหรับน้อง	 ๆ	 ม.5	 ในปีนี้	

สถาบันฯ	ได้จัดเตรียมไว้ให้เยอะแยะมากมาย	มีทั้งวิทยาศาสตร์	(ฟิสิกส์	

เคมี	 ชีววิทยา)	 คณิตศาสตร์	 และดาราศาสตร์	 น้อง	 ๆ	 ได้รับทั้งความรู้

ที่แปลกใหม่	 และน่าสนใจ	 กับผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล

มากมาย	 และมาถ่ายทอดผ่านการเรียนการสอนในกิจกรรมให้นักเรียน

ได้เรียนรู้	และเข้าใจง่าย	ซึ่งมีกิจกรรมต่าง	ๆ 	ดังนี้	1.	พลังงานเพื่ออนาคต	

2.	 Touchable	 series	 3.	 ท�าความรู้จักเสือโคร่ง	 4.	 คานไม้ไม่กระดก											

5.	เครื่องผสมแสงและสี	6.	สุริยะวิถี	7.ไม้มหัศจรรย์	8.	Roller	Coaster	

9.	Barcode	of	life	10.	พื้นผิวมหัศจรรย์	แล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะคะ

	 เมือ่วนัที	่ 25	 พฤศจกิายน	 2558	 น�าโดยคณะกรรมการท�านบุ�ารงุ

ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม	 ได้จดัโครงการ	 “ประเพณลีอยกระทง	 สถาบนั

นวตักรรมการเรยีนรู	้ประจ�าปีงบประมาณ	2559”	เพือ่สนบัสนนุให้บคุลากรและ

นกัศึกษาได้รบัประสบการณ์และเกดิทกัษะด้านศิลปวฒันธรรมส่ิงแวดล้อม	 รวม

ทัง้เป็นการอนรุกัษ์	สืบสานประเพณทีีส่�าคัญของไทย

สื บ ส านป ร ะ เ พณี ล อ ย
กระทง	

	 เมื่อวันที่	 27	 พฤศจิกายน	 2558	 อาจารย์	 บุคลากร	 และ

นกัศกึษาสถาบนันวตักรรมการเรยีนรู	้ เข้าร่วมโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

“เรื่อง	 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ประจ�าปี	 2558”	 ในการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ	 เช่น	 การซ้อมการอพยพหนีไฟ	 ฝึกซ้อมดับเพลิง	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “เรื่อง
ก า ร ป ้ อ ง กั น แ ล ะ ร ะ งั บ อั ค คี ภั ย
ส ถ า บั น น วั ต ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู ้	
มหาวิทยาลัยมหิดล	ประจ�าปี	2558”
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	 อาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 สถาบันนวัตกรรม																			

การเรยีนรู	้ เข้าร่วมโครงการสมัมนาบคุลากร	สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู้

มหาวทิยาลัยมหดิล	ประจ�าปีงบประมาณ	2559	 และฟังการบรรยายพเิศษ

เรือ่ง	“ทกัษะชวีติเพือ่อนาคตในทศวรรษหน้า”	และ	Panel	Discussion

เรือ่ง	 “บทบาทของสถาบนันวตักรรมการเรยีนรูใ้นการสนบัสนนุมหาวทิยาลยั

สู	่ World	 Class	 University”	 โดย	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์บรรจง														

มไหสวริยะ	 และรองศาสตราจารย์	 ดร.ภิญโญ	 พานิชพันธ์	 นอกจากนี้	

อาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 ยังได้ร่วมกันทบทวนและวเิคราะห์																

ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา	 โดยในการจัดสมัมนาครัง้นี้

มวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่พนูความรู	้ และแลกเปลีย่นความคดิเหน็	 ค้นหาวธิี

การแก้ไขปัญหาหรอืแนวทางปฏบิตัร่ิวมกนั	 เมือ่วนัที	่ 17	–	19	 ธนัวาคม	

2558	ณ	สายธารไอยรา	รสีอร์ท	อ�าเภอไทรโยค	จงัหวดักาญจนบรุี

โ ค ร ง ก า รสั ม มนาบุ ค ล าก ร	
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้
ประจ�าปีงบประมาณ	2559	

	 สถาบนันวัตกรรมการเรยีนรู	้ มหาวทิยาลยัมหดิล	 จดัโครงการ

อบรม“เปิดโลกทศัน์คณติศาสตร์และนวตักรรม”	 	 ส�าหรบันกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที	่ 4	 โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั	 จงัหวดัสงขลา	 เม่ือวนัที	่ 	 8	 -9	

ธนัวาคม	2558	ในการจดักจิกรรมครัง้น้ีทางโรงเรยีนได้ขอให้ทางสถาบนัฯ	จดัเป็น

ค่ายคณติศาสตร์	มกีจิกรรม	ดังนี	้1.	Game	1	(Pythagorous)	2.	Pythagorian	

Triple	3.	Infinity	Activities	4.	Tower	of	Hanoi	5.	Roller	Coster	6.	Coding	

Game	7.Touchable	series	8.	Robot	Arm	ซ่ึงแต่ละกิจกรรมน้อง	ๆ 	กไ็ด้เรยีนรู้

เกีย่วกบัการคดิค�านวณ	แบบรปูและความสมัพนัธ์	เลขฐาน	2	ทฤษฎบีทของพทีา

โกรสั	ล�าดบัและอนกุรมปริมาตร	เพือ่ให้นกัเรยีนมีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัวชิา

คณติศาสตร์มากยิง่ขึน้	 รู้จกัการท�างานเป็นทมี	 มีความคดิสร้างสรรค์	 ท�าให้การ

เรยีนคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างทีค่ดิ	 สามารถน�ามาปรบัใช้กับการเรยีนในห้องเรยีน

ได้

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	
“เปิดโลกทัศน์คณิตศาสตร์
และนวัตกรรม”ส�าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา							
ปีที่ 	4	โรงเรียนหาดใหญ่
วทิยาลยั	จงัหวดัสงขลา
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	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

ส�านักนวัตกรรมการเรียนการสอน	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ซึ่งน�าโดย		

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อศิรา	ก้านจกัร	ผูอ้�านวยการส�านกันวตักรรมการเรยีน

การสอน	 เข ้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับห ้อง	 Smart	 Classroom	

การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเชื่อมต่อการด�าเนิน

งานทางด้านการพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา	 เมื่อวันที่	19	

ตุลาคม	2558	ณ	ห้อง	IL3	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

	 ดร.สุพรรณ	 	 ยอดยิ่งยง	 ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ในการน�าผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีศักยภาพ	 เรื่อง	

“ซิลิกาแอโรเจล-วัสดุส�าหรับอนาคต”เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทย

ไปเข ้าร ่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน	“Bitgaram															

International	Exposition	of	Electric	Power	Technology	2015”	

วันที่	12	–	14	ตุลาคม	2558		ณ	เมืองกวางจู	สาธารณรัฐเกาหลี	และ

ได้รับรางวัล	 Special	 Award	 จาก	 INNOPA	 ประเทศอินโดนีเซีย	

ผลงาน	 “กระบวนการสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลต้นทุนต�่า	 ด้วยการท�า

แห้งที่ความดันบรรยากาศ”

ส�านกันวตักรรมการเรียนการสอน	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น		
ศึกษาดูงาน

ภาพ	ILstock

ภาพ	 ILstock

Social	Activities

ดร.สพุรรณ		ยอดยิง่ยง	น�าผลงานวิจัยเข้าประกวดและ

จดัแสดงในเวท	ี “Bitgaram	 International	 Exposi-

tion	of	Electric	Power	Technology	2015”

	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เข้าร่วมใน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ	 พนักงานที่ดี	 และพลังของ

แผ่นดิน	ประจ�าปี	2558	เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2558	ณ	บริเวณโถงพระ

ราชานุสาวรีย์	 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราช

ชนก	ชั้น	1	ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา

Visitors พธิถีวายสตัย์ปฏญิาณเพือ่เป็นข้าราชการ	 พนกังานทีด่ี	
และพลงัของแผ่นดิน	ประจ�าปี	2558

	 “ทุเรียน”	 ท่านที่ชอบกินมักจะตาลุกเมื่อได้ยินหรือ									

ได้เห็นค�านี้		บางคนก็จะทราบมาแล้วว่าทุเรียนกินมากๆ	ก็ไม่ดี

เพราะจะท�าให้ร้อนใน	 แต่ยังไงก็ยังชอบอยู่ดีส�าหรับคนที่ชอบ	

แต่จะมีซักกี่คนท่ีจะทราบว่าทุเรียนกินพร้อมอะไรจะเป็น

อันตรายผมก็ได้ไปเจอบทความที่บอกกล่าวไว้เกี่ยวกับทุเรียน

ว่าไม่ควรทานพร้อม	 “เหล้า”	 เพราะในทเุรยีนทีส่ารก�ามะถนัอยูม่าก

สามารถละลายได้ดีในแอลกอฮอล์	 ดังนั้นถ้าเรากินทุเรียนกับ

เหล้าจะท�าให้แอลกอฮอล์ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วขึ้น

ท�าให้เมาอย่างรวดเรว็และถงึกบัเมาหนกัท�าให้เกดิความผดิปกติ

ต่อระบบหายใจ	 เกิดการร้อนในแน่นหน้าอก	ขาดน�้า	และอาจ

เสียชีวิตได้	 โดยสาเหตุที่ท�าให้เสียชีวิตคืออาการ	 “แน่นอก										

จนหายใจไม่ออก”	 	 	 นั่นเอง	 โบราณว่าไว้	 ทุเรียนมันธาตุร้อน	

ถ้าซัดทุเรียนไปหลายเม็ด	 เขาให้กิน	 “มังคุด”	 ตามไปด้วยแก้

ร้อนใน

	 น่ากลัวมั้ยล่ะครับการที่จะกินอะไรก็อาจจะต้องศึกษา

เกี่ยวกับอาหารที่กินเข้าไปด้วยว่ามีประโยชน์หรือมีโทษกับ

ร่างกายยังไง	 แต่จะมีซักกี่คนล่ะครับที่จะกินทุเรียนพร้อมกับ

เหล้า	จริงมั้ยครับ
ที่มา	:	http://www.thisyouknow.com/category/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B

9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B

8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%82%E0%B

8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4/page/3/

“ทุ เรี ยน”	

เรื่อง		พัฒนพงศ์	คนเที่ยง				นักวิทยาศาสตร์

สาระน่ารู้
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	 กุ้งก้ามแดง	 หรือกุ้งเครย์ฟิช	 (crayfish)	 มีถิ่นก�าเนิดที่	

ออสเตรเลีย	ขนาดโตเต็มที่	12	นิ้วอายุเฉลี่ย	4	ปี	ในธรรมชาติ	

ถ้าเลีย้งใส่ตูก้ระจก	อยูไ่ด้	2-3	ปี	อณุหภมูทิีเ่หมาะสมในการเลีย้ง

25-28	 องศา	 ถือว่า	 อากาศและอุณหูภูมิในบ้านเรา	 ก�าลังดี										

กุ้งก้ามแดงเป็นกุ ้งชนิดแรกที่ถูกน�าเข้ามาในประเทศไทย	

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ซึ่งทรงทดลองเลี้ยงเพื่อเป็น

อาหาร	 เพราะเป็นกุ้งท่ีมีการเจริญเติบโตค่อนข้างเร็วและมี

ขนาดใหญ่	 ลักษณะเด่นคือ	 มีขนาดใหญ่และสีของกุ ้งม	ี										

การเปลี่ยนแปลงตลอด	แต่สีที่พบมากที่สุดคือ	สีเขียว	สีน�้าตาล	

และสีน�้าเงิน	ซึ่งคนไทยจะเรียกว่า	บลู	 ล็อปเตอร์	 บางที่ก็เลี้ยง

ไว้เพื่อความสวยงามแล้วน�าจ�าหน่ายได้ในราคาสูง

 กุ้งชนิดนี้มีจุดเด่นอีกอย่างคือ	 แถบข้างของก้ามจะมี

สีแดง	 และ	 สีส้ม	 เป็น	 เอกลักษณ์เฉพาะ	 ซึ่งแถบสีเหล่านี้	 จะ

พบกับกุ้งเพศผู้เท่านั้น	ส่วนเพศเมียจะไม่มีแถบสี	กุ้งชนิดนี้เลี้ยง

ง่าย	 ปรับตัวได้ไวและภูมิต้านทานโรคสูง	 ปัจจุบันเกษตรน�ามา

เลี้ยงเป็นกุ้งเนื้อ	และเป็นที่ต้องการของตลาด

	 กุ ้งก้ามแดงสามารถเลี้ยงได้หลากหลายพื้นท่ีไม่ว่า

จะเป็น	 บ่อดิน	 ในนาข้าว	 ในบ่อปูน	 บ่อพลาสติก	 ในตู้ปลา													

ถังพลาสติกหรือแม้กระทั่งในขวดน�้าพลาสติก

ทิ้งไว้	15	นาที	เพื่อปรับอุณหภูมิให้กับกุ้ง	ควรใส่ที่ส�าหรับไว้ให้

กุ้งหลบซ่อนตัว	 เช่น	ขอนไม้	กระถาง	หรือท่อ	PVC	 เพื่อให้กุ้ง

ได้หลบซ่อนตัวในช่วงที่กุ้งอ่อนแอ	 หรือในช่วงที่กุ้งลอกคราบ			

การเลี้ยงกุ้งในตู้ปลา	ควรถ่ายน�้าทุก	7-10	วัน	เพื่อป้องกันไม่ให้

กุ้งน็อกน�้าเนื่องจากน�้าเสีย

1.	การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อความสวยงาม	

	 การเลี้ยงในตู้ปลา	ท�าได้โดยการเตรียมน�้า	ยกตัวอย่าง

เลี้ยงในตู้	 24	 นิ้ว	 ใส่น�้าประมาณ	 50	 ลิตร	 เติมเกลือแกงไป

ประมาณ	 2-4	 ช้อนโต๊ะ	 เปิด	 ออกซิเจนทิ้งไว้	 1-2	 ชั่วโมง																	

ไม่ต้องใส่น�้ายาลดคลอรีน	 ก่อนน�ากุ้งลงตู้ให้เอาถุงใส่กุ้งลอยน�้า

เรามาท�าความรูจ้กักุ้งก้ามแดง

สตัว์เศรษฐกจิตวัใหม่กนัเถอะ

เรื่อง		พรเทพ	กลิ่นพยอม				ช่างเทคนิค

2.การให้อาหาร	 

	 ส�าหรับกุ้งชนิดนี้กินได้ทั้งพืชและสัตว์และอาหารเม็ด	

ยกตัวอย่างอาหารของกุ้งก้ามใหญ่	 เช่น	 สาหร่ายหางกระรอก	

แครอท	และพชืน�า้อืน่ๆ	ประเภทเนือ้สตัว์จะเป็นพวก	กุ้งฝอยต้ม

เนื้อปลาตัวเล็กๆ	*หนอนแดง	กรณีเลี้ยงในตู้หรือ	บ่อพลาสติก*

3	.การเพาะพันธุ์	กุ้งก้ามแดง	

	 กุง้ก้ามแดงจะเริม่ผสมพนัธุท์ีข่นาดประมาณ	3	นิว้ขึน้ไป

(	ขึน้อยูก่บัความสมบรูณ์	และสายพนัธุ	์)	การดเูพศของกุ้งสังเกต

ได้จากก้าม	ตวัผูท้ีป่ลายก้ามจะมสีแีดง	ส่วนตวัเมยีจะไม่มีสี		และ

อีกวิธีให้ดูที่บริเวณขาของกุ้ง	 กุ้งตัวผู้	 ขาคู่ล่างสุดจะมีเดือยยื่น

ออกมา	ส่วนตัวเมียจะมีรังไข่อยู่ที่ขาคู่ที่3	นับจากขาคู่ล่าง
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	 การจดัเรยีงอเิลก็ตรอนในระดบัพลงังานย่อย	 (subshell)

หรือที่รู้จักกันว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ	s	p	d	f	เป็นหนึ่ง

ในเนื้อหาเคมีท่ีครูเคมีส่วนใหญ่มีความเห็นว่ายากต่อการสอน

เพราะเนื้อหานี้มีความเป็นนามธรรม	 (abstract)	ค่อนข้างมาก

ครูเคมีส่วนใหญ่นิยมสอนเรื่องนี้โดยการใช้เทคนิคการเปรียบ

เทียบ	 (analogy)	 โดยให้นักเรียนจินตนาการว่าระดับพลังงาน

ย่อย	 s	 p	 d	 f	 เปรียบเสมือนกับห้องย่อยๆที่อยู่ในบ้านหรือ

คอนโดมิเนียม	 ส่วนการจัดเรียงอิเล็กตรอนก็เปรียบได้กับ

การน�าคนเข้าไปอาศัยในแต่ละห้อง	 แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคง

มีนักเรียนอีกหลายคนที่อาจเรียนไม่เข้าใจหรือเกิดมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อน	 (misconceptions)	 ได้	 จะดีหรือไม่ถ้าเรามีสื่อ

การสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน	 (active	 learning)	

ที่จะช่วยท�าให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจและสนุกสนานกับ

เนื้อหาเรื่องนี้มากขึ้น

	 Jampel	 Choda	 นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท

ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้พัฒนาส่ือการสอนที่เป็น

แบบจ�าลองเสมือน	 (Analogical	 Physical	 Model)	 ส�าหรับ

การสอนเรื่องเลขควอนตัม	(quantum	number)	และการจัด

เรียงอิเล็กตรอน	 โดยท�าขึ้นจากวัสดุที่มีราคาไม่แพงเช่น	 แผ่น

โฟม	 ตะเกียบ	 ลูกปัดพลาสติก	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับ

ครูเคมีที่สนใจน�าไปใช้ในการสอนในเรื่องนี้	 องค์ประกอบของ

แบบจ�าลองมีดังนี้	

1.	แผ่นโฟมที่ถูกตัดเป็นเสี้ยวครึ่งวงกลมถูกเรียงเป็นชั้นลดหลั่น

กันคล้ายกับอัฒจันทร์ชมกีฬา	 ซึ่งเปรียบได้กับระดับพลังงาน

หลักของอะตอม	(shell	=	K	L	M	N…)

2.	 ในแต่ละชัน้จะประกอบด้วยแผ่นโฟมขนาดเลก็คล้ายกับท่ีนัง่

ย่อยๆ	ซึง่เปรยีบได้กบัระดบัพลงังานย่อย	(subshell	=	s	p	d	f)

3.	 ในแต่ละที่นั่งย่อยๆจะมีตะเกียบปักอยู่เป็นแกนซึ่งเปรียบได้

กับที่อยู่ของอิเล็กตรอน

Jampel	Choda,	Prempree	Duangpummet,

Pirom	Chenprakhon*		

e-mail:	*Pirom.che@mahidol.ac.th

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

นวัตกรรมจากสถาบันฯ

แบบจ�าลองเสมือน(Analogical	 Physical	 Model)
ส�าหรับการสอนเรื่องเลขควอนตัมและการจัดเรียง
อิเลก็ตรอน

	 อัตราการผสม	ตัวผู้	1	ตัว	ต่อ	ตัว	เมีย	3	ตัว	เมื่อตัวเมีย

ถูกผสมแล้วให้สังเกต	อาการคือ	กุ้งจะไม่ค่อยออกมากินอาหาร

และหลบซ่อนตัวและม้วนหางปิดที่ท้อง	 ให้สังเกตที่ท้องว่ามีไข่

ติดที่ท้องหรือไม่	 ถ้ามีให้ท�าการแยกออกมา	 การตั้งท้องจนถึง

ลูกกุ้งลงเดินใช้เวลาประมาณ	40	วัน	เมื่อลูกกุ้งลงเดินเรียบร้อย

แล้ว	ให้แยกตัวแม่ออก	และท�าการอนุบาลลูกกุ้งต่อไป

	 ตวัอ่อนของกุง้เครย์ฟิช	มขีนาดประมาณ	2-3	มลิลเิมตร

โดยจะกินเศษอาหารก้นตู้เป็นหลัก	 สามารถให้ไส้เดือนฝอย	 ไร

ทะเล	 เป็นอาหารเสริมได้	 แต่ควรระวังเรื่องคุณภาพน�้าด้วย	

อย่าปล่อยเศษอาหารเหลือทิ้งจนเน่าเสีย	 ซึ่งควรให้อาหารให้

เพียงพอ	เพราะตัวอ่อนจะมีพฤติกรรมกินกันเอง

	 ตู้อนุบาลตัวอ่อนควรมีพื้นที่	 และวัสดุหลบซ่อน	 โดย

เฉพาะกระถางต้นไม้	 เพราะในช่วงเดือนแรก	 ลูกกุ้งจะลอก

คราบบ่อย	 ท�าให้ล�าตัวอ่อนนิ่ม	 และมีเปอร์เซ็นต์ถูกกินเป็น

อาหารมากขึ้น	เมื่อลูกกุ้งมีอายุประมาณ	1	เดือน	จะเริ่มมีสีสัน

เหมือนตัวโตเต็มวัย

	 การลอกคราบเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญใน	การเจริญเติบโต

ของกุ้งเครย์ฟิช	 เพราะแสดงถึงขนาดล�าตัวที่โตมากขึ้น	 ซึ่ง

ลูกกุ้งจะลอกคราบเดือนละครั้ง	 โดยมีระยะห่างในการลอก

คราบแต่ละครั้งยาวนานขึ้นเมื่อกุ้งเจริญเติบโตขึ้น	 และเมื่อ

กุ้งเครย์ฟิชโตเต็มที่จะลอกคราบเพียงปีละครั้งเท่านั้น	 ในการ

ลอกคราบแต่ละครั้ง	 กุ้งเครย์ฟิชจะมีล�าตัวนิ่มและอ่อนแอมาก	

จึงต้องหาที่ปลอดภัยส�าหรับหลบซ่อนและค่อนข้างอยู ่นิ่งๆ	

ประมาณ	2-3	วัน	จนกว่าเปลือกจะแข็งเป็นปกติ

	 ส่วนการเลี้ยงเพื่อท�าเป็นธุรกิจนั้น	 สามารถท�าได้	 ถ้ามี

ความพร้อมในด้านแหล่งน�้า	สถานที่	การดูแลเอาใจใส่	เห็นไหม

ครับว่าไม่ยากเลย	มาเริ่มเลี้ยงกุ้งก้ามแดงกันเถอะครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก	http://www.farmthailand.com/518



12

ประวติั														

ชือ่	:			ดร.	สนธ	ิ	พลชัยยา											

สถานทีท่�างานปัจจุบนั	:		สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์

	 และเทคโนโลย	ี(สสวท.)											

ประวติัการศกึษา	:	

	 ปริญญาเอก	 สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีศกึษา

	 (หลกัสตูรนานาชาติ)	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู	้

	 มหาวทิยาลยัมหดิล	

บทสมัภาษณ์		

	 ดร.	สนธ	ิ	พลชยัยา	
	 เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่	 1	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศีกึษา		สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู้		

มหาวทิยาลยัมหดิล

	 หวัข้อวทิยานพินธ์	 การพฒันารปูแบบการทดลองเคมี

อนิทรีย์บนพ้ืนฐานความปลอดภัย	 และการลดมลภาวะ

AN	 ENVIRONMENTALLY	 FRIENDLY	 APPROACH	 TO	

STUDENTS’		EXPERIMENTAL	ORGANIC	CHEMISTRY

4.	 ลูกปัดพลาสติกที่มีรูจะเปรียบได้กับอิเล็กตรอนและสีของ

ลูกปัดแสดงถึงการหมุน(spin)ของอิเล็กตรอนในทิศต่างกัน

	 นักเรียนจะได้เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้จากส่ือ

โดยการน�าลูกปัดที่เปรียบได้กับอิเล็กตรอนไปใส่ในแกนไม้ไผ่

ในแต่ละช้ันของแผ่นโฟมซึ่งเปรียบได้กับระดับพลังงานเพื่อ

แทนการจัดเรียงอิเล็กตรอน	 ความท้าทายอยู่ท่ีนักเรียนต้องมี

การใช้หลักของเอาฟบาว	 (Aufbau	 principle)	 กฎของฮุนด์

(Hund’s	 rule)	 และหลักกีดกันของเพาลี	 (Pauli	 exclusion

principle)	 มาประกอบกับการท�ากิจกรรม	 สื่อน้ีสามารถ

ออกแบบไปใช้กับการสอนเพื่อให้นักเรียนสร้างองค์ความรู ้

ด้วยตนเอง	 (inquiry-based)	 ภายใต้ค�าแนะน�าของครูหรือ

น�าไปใช้ในขั้นฝึกฝนเพื่อให้นักเรียนมีความช�านาญในการจัด

เรียงอิเล็กตรอนโดยการปฏิบัติจริงและช่วยให้นักเรียนเห็น

ภาพ	 (visualization)	 ของการจัดเรียงอิเล็กตรอนนอกเหนือ

ไปจากการเขยีนการจดัเรยีงในกระดาษปกต	ิสือ่นีย้งัถกูออกแบบ

ให้สามารถน�าไปใช้สอนเรือ่งเลขควอนตมั	(quantum	number)

หรือแม้แต่ใช้อธิบายการเกิดพันธะเคมี	 (chemical	 bonding)	

ในระดับสูงขึ้นไปอีกด้วย	 ครบครันครบเครื่องแบบนี้	 ครูเคมี

ท ่านใดสนใจน�าสื่อไปใช ้หรือเทคนิคการสร ้างและใช ้ ส่ือ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยติดต่อเข้ามาที่

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 เรายินดีให้ค�าแนะน�าเพื่อร่วมด้วย

ช่วยกันพัฒนาการสอนเคมีให้ดียิ่งๆขึ้นไป
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1.	 การเป็นผูช้�านาญด้านวทิยาศาสตร์ศกึษาต้องมคีวามเชีย่วชาญ

ด้านใดบ้างคะ	

 ก่อนอืน่ผมขอเล่าถงึภารกจิทีผ่มรบัผดิชอบก่อนนะครบั			

ภารกจิแรกคอืการพฒันาหลกัสตูร	 ซึง่ส่วนของผมจะเป็นหลกัสตูร	

วชิาเคม	ีโดยจะมกีารพจิารณาให้เหมาะสม		ถกูต้อง	ก่อนน�าไปใช้ใน

แต่ละระดบัครบั

													ภารกจิต่อไปคอืการพฒันาสือ่การเรยีนการสอน	ซึง่ใช้ได้ทัง้ครู	

นักเรยีน	 หรอืนกัการศกึษา	 สือ่การเรยีนการสอน	 นอกจากหนงัสอื

เรยีนและคูม่อืครแูล้วยงัรวมถงึ	e-book	การสร้างสือ่		animation	หรอื

สือ่การเรยีนการสอนอืน่ๆ		การถ่ายท�าวดีทิศัน์การทดลอง	การสาธติ	

ปฏบิตักิารเคม	ี เพือ่เป็นแนวทางส�าหรบัโรงเรยีนทีไ่ม่มคีวามพร้อม

ในด้านอปุกรณ์		สารเคม	ีหรอืในกรณทีีบ่างการทดลองเป็นอนัตราย	

	 ส�าหรับงานหลักท่ีรับผิดชอบอีกด้านคือ	 การอบรมคร	ู

ตวัอย่างหลกัสตูรอบรมคร	ู เช่นการท�าปฏบิตักิารตามหนงัสอืเรยีน	

สสวท.	 ในกรณีที่โรงเรียนไม่มีสารเคมีท่ีใช้ตามคู่มือปฏบิติัการ												

จะสามารถหาสารเคมใีดมาใช้ทดแทนได้	 หรอืสอนครใูห้พฒันาการ

ทดลองเคมใีห้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	 มากขึน้	 รวมถงึ	 การท�าการ

ทดลองเสมอืนจรงิ	 คอืเรยีนรูผ่้านโปรแกรมคอมพวิเตอร์โดยให้ผล

การทดลองเสมอืนลงมอืปฏบิตัจิรงิ	เช่น	การเปลีย่นส	ีนอกจากนีย้งั

อบรมครใูนเรือ่งของกระบวนการเรยีนการสอน	 เช่น	 กระบวนการ

สบืเสาะหาความรู	้	การใช้ปัญหาเป็นฐาน	การใช้โครงงานเป็นฐาน		

การสอนแบบสะเตม็ศกึษา	เป็นต้น	

	 นอกจากภารกจิหลกัทีก่ล่าวมา	ยงัมงีานอืน่ๆ	เช่น	โอลมิปิก

วชิาการ(เคม)ี	โครงการบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อย		การเรยีนการสอน

โดยใช้	LEGO	

											งานทัง้หมดทีก่ล่าวมา	สมยัทีผ่มเป็นนกัวชิาการกต้็องท�าเช่นกนั

แต่เมื่อเราเข้าสู่ต�าแหน่งช�านาญ	 จะมีการท�างานเชิงลึกมากขึน้

ปรมิาณมากขึน้	 และมกีารท�างานเชงิวจิยัเพือ่น�างานวจิยัทีท่�านีไ้ป

น�าเสนอทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต	ิ 	 และสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ

อีกประการหนึ่งของผู ้ช�านาญคือสามารถให้ค�าปรึกษาแก	่																

นกัวิชาการรุ่นใหม่ได้	รวมทั้งครูหรือนักการศึกษาจากหน่วยงาน													

ต่าง	ๆ	ด้วย	

2.แนวทางการท�าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาที่สนใจ	

 สนใจการพฒันากระบวนการเรยีนการสอน	 การออกแบบ

กจิกรรมการเรยีนการสอน	 เช่น	 	 สะเตม็ศกึษา	 การสร้างกจิกรรม

ทดแทนในกรณทีีท่างโรงเรยีนต่างๆ	 ไม่พร้อมท�าปฏบิตักิาร	 อาจจะ

ขาดสารเคม	ีหรอือปุกรณ์	นอกจากนี	้สนใจ	ด้านกระบวนการคิดขัน้สงู

การแก้ปัญหา	 	 การคดิวเิคราะห์ซึง่ในปีทีผ่่านมาผมได้มกีารท�าวจิยั

และตพีมิพ์ผลงานทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 งานวจิยัอกีด้านที่

สนใจคอืการพฒันาหลกัสตูร	 ซึง่ได้มโีอกาสไปอบรมทีป่ระเทศอสิราเอล

ซึง่ได้รบัการยอมรบัว่ามหีลกัสตูรทีด่มีากๆ	 ท�าให้ผมได้เปิดมมุมอง

กว้างขึน้	 ซึง่หวงัลกึๆ	 ว่าในอนาคตอนัใกล้จะมโีอกาสท�าวจิยัและ

เผยแพร่ผลงานวจิยัส่วนนี	้ 	 ซึง่หลกัสตูรของประเทศนี	้ การพฒันา

หลกัสตูรจะเป็นแนว	 	 bottom	 up	 ส่วนของหลกัสตูรประเทศเรา	

รปูแบบจะเป็น	top	down				

3.อยากให้เล่าประสบการณ์	ด้าน	STEM	ให้ได้ฟังกันค่ะ

 ก่อนอืน่	ผมขออปุมาอปุไมยการเรยีนการสอนกบัเรือ่งปลา

ซึ่งทุกคนน่าจะเคยฟัง	 ว่าถ้าให้องค์ความรู้ตรงๆ	 เหมือนให้ปลา	

หรอืถ้าเราสอนแบบท่องจ�า	 นกัเรยีนกจ็ะได้ความรูต้ามแบบทีเ่ราสอน

หากสอนจบัปลา	นกัเรยีนทราบวธิกีารแสวงหาความรู	้ 	องค์ความรู้

ได้ด้วยตัวเอง	โดยที่ครูเป็นผู้แนะแนวทาง		สิ่งต่างๆ	เหล่านี้ฟังดู

เหมือนจะดี	ทีนี้ในยุค	ศตวรรตที่	21	เราต้องตั้งค�าถามขึ้นมาว่า

เพยีงพอหรอืยงั?	หากสอนแค่จบัปลา?		ผมขอตอบว่า	ส�าหรบัยคุนี้

อาจไม่พอ?	ยุคนี้อาจต้องไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

ของปลา	น�าไปแปรรปูเพือ่ทีจ่ะเกบ็รกัษาปลาได้นานขึน้	 กล่าวคือ

นอกจากจะสอนให้นกัเรยีนสร้างองค์ความรูไ้ด้เองแล้ว	 	 ต้องสอน

ให้นักเรียนประยุกต์องค์ความรู้มาใช้แก้ปัญหา	 หรือมาสร้าง

นวตักรรม	 ซึง่ค�าถามคอืจะมกีารจดัการเรยีนการสอนอย่างไรท่ีจะ

สอนให้นักเรียนไปถึงตรงนั้นได้?		ค�าตอบคือมีหลายทาง	และ

สะเต็มศึกษาก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและมีงาน

วิจัยรับรอง	 ดังนั้นทาง	 สสวท.	 รวมทั้งตัวผมเองก็สนใจที่จะน�า

แนวคดิเรือ่งสะเตม็ศกึษามาสูโ่รงเรยีน	โดย	ประสบการณ์		สะเตม็ศกึษา

ผมมหีลายเรือ่ง	เรือ่งแรกคอืผมได้รบัการคดัเลอืกให้เป็น	วทิยากรหลกั

(	core	trainer)	ของ	ศนูย์สะเตม็ศกึษาแห่งชาต	ิ(National	STEM

Education	Center:	NSEC)	ซึง่ท�าให้ได้มโีอกาสเข้ารบัการอบรม

จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ	 ด้าน	 สะเต็มศึกษา	 3	 หลักสูตร	

ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน		ระดับกลาง	และระดับสูง	ซึ่งหลังจากอบรม

ได้มกีารคดัเลอืก	Core	Trainer	บางคนมาอบรมกบัวทิยากรจาก
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	5.ใช้ความรู้จากหลักสูตรฯ	ไปพัฒนางานอย่างไร	

 วิทยานิพนธ์ตอนศึกษาระดับปริญญาเอกเน้นศึกษาใน

นักศึกษาปริญญาตรี	 ในส่วนองค์ความรู้ตรงๆ	 อาจไม่ตรงมาก

เพราะงานที่นี่เน้นระดับ	 ประถม	 มัธยม	 แต่ส่วนที่น�ามาใช้คือ

กระบวนการ	 ประสบการณ์การค้นคว้า	 การสร้างองค์ความรู้

การสร้างนวตักรรม	การใช้เทคโนโลยใีนการช่วยสบืค้น	การท�างาน

เป็นระบบ	 	 การพูด	 น�าเสนอผลงานวิชาการ	 จะต้องมีข้อมูล	

หลักฐานต่างๆ	 ประกอบ	 ซึ่งสิ่งต่างๆ	 เหล่านี้	 ท�าให้การท�างาน

มีประสิทธิภาพ	 ได้รับการยอมรับในวงกว้าง	 ต้องขอขอบคุณ

ทางหลกัสตูรวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศีกึษา	สถาบนันวตักรรม

การเรียนรู้	ไว้ณ	ที่นี้ด้วย

6.เคล็ดลับดีๆ	ที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ

	 การสร้างแรงจงูใจในการท�างาน	พยายามไม่เปรยีบเทียบ

กับผู้อื่น	 พยายามมองโลกในแง่บวก	 การปล่อยวาง	 บางครั้งผม

ท�างานหนกั	บางครัง้กร็ูส้กึท้อ	หรอืไม่มเีวลาดแูลตวัเองและคนรกั

ผมจะสร้างแรงจูงใจ	โดยการมองคนเก่งๆ	ใน	สสวท.มีคนใกล้ตัว	

ที่เก่งๆ	เยอะมาก	คนที่นี่ท�างานมีคุณภาพ	ซึ่งนอกจากจะเป็นคน

ท�างานเก่งแล้วยังจัดสรรเวลาได้ดี	 	 เป็นแบบอย่างที่ดี	 ให้เราถือ

ปฏิบัติตาม	เราจะมีแรงจูงใจที่ดีในการท�างาน

	 สิง่ทีอ่ยากจะฝากเป็นค�าคมปิดท้าย		“ทกุอย่างเราต้องท�า

อย่างดทีีส่ดุ	นอกนัน้แล้วแต่ฟ้าจะลขิติ”

สัมภาษณ์	/เรียบเรียง	โดย		วรนาฏ		คงตระกูล					

ต่างประเทศเพือ่เป็น	Master	core	trainer	และผมกไ็ด้รบัคดัเลอืก

ด้วยเช่นกัน

	 ส�าหรบับทบาทของผม	คอื	ให้ค�าปรกึษากบัคร	ูนกัเรยีน

นกัการศกึษา	 ทีส่นใจกระบวนการท�างานหรอืการเรยีนการสอน

แบบสะเตม็ศึกษา	 นอกจากนีย้งัต้องให้ค�าปรกึษากบัศนูย์สะเต็มศกึษา

ระดับภูมิภาค	 โดยผมจะรับผิดชอบศูนย์ภาคเหนือตอนบน

และมภีารกจิอืน่ๆ	คอืการพฒันากจิกรรมสะเตม็ศกึษาซึง่ผมเคย

ได้รบัการสนบัสนนุ	 ทนุการดงูานทีต่่างประเทศเกีย่วกบัการสอน

แบบสะเต็มศึกษาผ่านการใช้สื่อเลโก้		และเคยได้เข้าพบ	พูดคุย

กับผู้บริหาร	 คือคุณ	 Steen	 จากประเทศ	 Denmark	 โดยตรง	

และทาง	 สสวท.	 เองก็สนับสนุนให้โรงเรียนที่มีความพร้อมหรือ

สนใจเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม

ศึกษาผ่านการใช้สื่อเลโก้	 ดังน้ันบทบาทหน่ึงท่ีส�าคัญของผม

นอกจากการพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาส�าหรับโรงเรียนทั่วไป

แล้ว	 ผมยังต้องพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้สื่อเลโก้ด้วย		

ในปลายเดือนมกราคมนี้	ผมจะเข้าร่วมประชุมสัมมนาผูน้�า

ลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง		ร่วมกับประเทศ		เวียดนาม		ลาว		กัมพูชา	

และ	พม่า		ผมก็จะน�าความรู้ด้านสะเต็มศึกษา	ไปเผยแพร่และ

แลกเปลี่ยนครับ

	 ประสบการณ์เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาอีกอย่างคือผมเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย	 ซึ่ง

ผมมีบทบาทในการให้ค�าปรึกษางานวิจัยด้านสะเต็มศึกษา		ของ

นักศึกษา	ทั้งนักศึกษาทุน	สควค.และนักศึกษาปกติ	นอกจากนี้

ผมท�าหน้าที่เป็นผู้ประเมินบทความวิจัยด้านสะเต็มศึกษาด้วย

4.	 ประสบการณ์ที่ประทับใจ	 หรือความภาคภูมิใจในวิชาชีพ	

จนถึงปัจจุบัน

 การได้ร่วมท�างานกับ	 สสวท.	 เป็นความภาคภูมิใจ

เพราะได้เป็นส่วนหนึง่ในการพฒันา	 การศกึษาด้านวทิยาศาสตร์

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี			ลักษณะงานที่ท�าไม่ได้จ�ากัด

แค่กลุ่มเล็กๆ	 แต่เป็นนโยบายที่ในส่วนพัฒนา	 การศึกษาระดับ

ประเทศ	การท�างานที	่สสวท.ท�าให้ผมมโีอกาสแลกเปลีย่นความรู้

มากมายทัง้ในและต่างประเทศ	 ได้พบปะผูค้นมากมาย	 ได้เดนิทาง

ไปยงัสถานทีต่่าง	ๆ	 	บางครัง้ได้ไปสงัเกตและจดัการเรยีนการสอน

ที่	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก	ไม่ได้

น่ากลัวเลย	

	 งานหลายอย่างที่ท�าลงไปบางครั้งก็มีเสียงตอบรับที่ดี

บางครั้งก็มีเสียงสะท้อนที่ไม่ดี	 แต่ทุกความคิดเห็นล้วนเป็นส่วน

ผลักดันให้ผมมีการพัฒนาการท�างานให้ดียิ่ง	ๆ	ขึ้นไป
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