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สวัสดีครับ
	 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู ่ฤดูฝน	 และขออวยพรให้ทุกท่านเดินทาง
ด้วยความปลอดภัยครับ		กระผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับคณะนักกีฬา
ของทุกมหาวิทยาลัย	 ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	 คร้ังท่ี	 35	 ณ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ	 ระหว่างวันท่ี	
4-11	มถินุายน	พ.ศ.	2559	และสถาบนันวัตกรรมการเรียนรู้ขอเป็นก�าลังใจให้นกักีฬา
ทุกท่านในการแข่งขนัปีถดัไป
	 จุลสารฉบบันีก็้ยงัคงคับด้วยคุณภาพ	 พร้อมเนือ้หาสาระท่ีทันต่อสถานการณ์
ท่ีทางทีมงานสถาบนันวัตกรรมการเรียนรู้ได้คัดสรรมาแลกเปลีย่นเรียนรู้กับทุกท่าน
อาทิ	“นวัตกรรมจากสถาบนัฯ”	ซึง่ก็คือ	Blockyland	เกมเพ่ือพัฒนาการคิด	อย่างมี
ตรรกะ	 ส�าหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษา	 การศึกษาปริทัศน์	 เร่ือง	 วิเคราะห์การศึกษา
ในภมูภิาคอาเซยีนและเอเชีย	 :	 ประเทศเกาหลีใต้	 ข้อความรู้เร่ืองกรวยแห่งการเรียนรู้	
(cone	of	learning)	และการสร้างบทเรียนในห้องเรียนกลับทางด้วย	TED-ED	อกีท้ัง
กิจกรรมเพ่ือการบริการวิชาการอย่างเช่นค่ายพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้วยการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา	 STEM	 Education	 คร้ังท่ี1/2559	 ข้อคิดดีๆ	 จากศิษย์เก่าของ
สถาบนั	และสาระน่ารู้	เร่ืองเล่นสนกุแบดมินตัน	และการจัดการหนีบ้ตัรเครดิต
	 ขอให้ทุกท่านมคีวามสุขและสนกุกับการเรียนรู้ในทุกสถานการณ์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ 
รักษาการแทนผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
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 จากการทีไ่ด้ศึกษาบทความเร่ือง	 “Education	 System	 in	
Korea	 &	 Thailand	 เปรียบเทยีบระบบการศึกษาของเกาหลใีต้กบั
ไทย”	ซึง่มีเน้ือหาทีน่่าสนใจดังน้ี
	 “ทีเ่กาหลมีคี�าว่า	“การศึกษาคือแผนใหญ่ร้อยปี”	หรือความ
หมายกคื็อการศึกษาจะต้องมกีารวางแผนใหญ่เพ่ืออนาคตอกี	 100	 ปี
ข้างหน้า	 รัฐบาลเกาหลใีต้ได้ก�าหนดให้ระยะเวลาการศึกษาภาคบงัคับ
คือ	9	 ปี	 ต้ังแต่ประถมจนถงึมธัยมต้น	แต่นักเรียนส่วนใหญ่เลอืกเรียน
ต่อมธัยมปลายจนถงึสอบเข้ามหาวทิยาลยั	 ในปี	 2013	 99.7%	 ของ
จ�านวนนักเรียนทีจ่บมธัยมต้นเข้าเรียนต่อ
มธัยมปลาย	และนักเรียนทีจ่บมธัยมปลาย
จ�านวน	70.7%	เข้าเรียนต่อมหาวทิยาลยั					
	 แม้ว่าทีเ่กาหล	ี ชัน้อนุบาลจะไม่
ได้เป็นการศึกษาภาคบงัคับ	 แต่ผูป้กครอง
จ�านวนมากจะส่งลูกไปโรงเรียนอนุบาล
ก่อนเข้าเรียนโรงเรียนประถม	โดยสามารถ
เข้าโรงเรียนอนุบาลได้เมือ่มอีายคุรบ	 3	 ปี
บริบรูณ์	เด็กเกาหลทีกุคนเมือ่อายคุรบ	6	ปี
บริบูรณ์จะต้องเข้าโรงเรียนประถม	 แต่
ถ้าหากแจ้งเร่ืองไปที่ศูนย์บริการชุมชน	
(Community	Service	Center)	กส็ามารถ
ให้เด็กทีม่อีาย	ุ 5	 ปีบริบรูณ์เข้าโรงเรียน
ประถมได้	 และเด็กทีม่อีาย	ุ 6	 ปีบริบรูณ์
ยงัสามารถเลือ่นเวลาเข้าเรียนได้อกี	 1	 ปี	
จึงมหีลายกรณีทีพ่ี่น้องอายหุ่างกนั	 2	 ปี	
เข้าเรียนพร้อมกนั	 ปัจจุบนัมผีูป้กครอง
หลายคนเลื่อนการเข ้าโรงเรียนของ
ลกูออกไป	 เหตุผลน้ันหลากหลาย	 เช่น										
“กลัวลูกจะถูกแกล้งเพราะตัวเล็กกว่า”	
“กลัวว ่าจะเรียนตามไม่ทัน”	 เป็นต้น	
ทีเ่กาหลีมีป ิดเทอมสามคร้ัง		หลังจบ
ภาคเรียนที	่ 1	 (ต้นเดือนมนีาคม	–	ปลาย
เดือนกรกฎาคม)	 จะเป็นปิดเทอมฤดูร้อน	
และหลงัจบภาคเรียนที	่ 2	 (ปลายเดือน
สงิหาคม	–	ปลายเดือนธนัวาคม)		จะเป็น
ปิดเทอมฤดูหนาว	 ข ้ อ พิ เ ศษก็ คือ

หลังจบปิดเทอมฤดูหนาวจะมี	‘ภาคเรียน
เดือนกุมภาพันธ์’	 ซึ่งจะต้องไปโรงเรียน
อีกครั้ง	 1-2	 สัปดาห์	 หลังจบภาคเรียน
เดือนกุมภาพันธ์จะเป็นปิดเทอมฤดูใบไม้
ผลิจนกว่าจะเปิดเทอมในเดือนมีนาคม	
ส่วนมหาวิทยาลัยน้ันไม่มีภาคเรียนเดือน
กุมภาพันธ์	 และระยะเวลาของภาคเรียน
ที่	1	(ต้นเดือนมีนาคม-ต้นเดือนมิถุนายน)	
กับภาคเรียนที่	 2	 (ต้นเดือนกันยายน	
–	 ต้นเดือนธันวาคม)	 สั้นกว่าโรงเรียน
ประถม	มัธยมต้น	และมัธยมปลาย	และที่
เกาหลีใต้	โรงเรียนประถม	มัธยมต้น	และ
มัธยมปลายทั้งหมดได้จัดให้มีการเรียน
การสอน	 5	 วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่ปี	 2012
เป็นต้นมา	ในอดีตนักเรียนต้องไปโรงเรียน
ในตอนเชา้วันเสาร์ด้วย																																					
	 ปัจจุบนัคู่สมรสใหม่ชาวเกาหลใีต้
ให้ก�าเนิดบุตรไม่มากนัก	เหตุผลหนึ่งจาก
หลายๆ	 เหตุผลกคื็อค่าการศึกษาของบตุร
และทีเ่กาหลใีต้	 จ�านวนเงินทีส่ามารถส่งลกู
1	คนตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมหาวิทยาลัย
เกินกว่า	 200	 ล้านวอน	 (6.4	 ล้านบาท)	
อนัดับแรกคือชัน้อนุบาล	 โรงเรียนอนุบาล
ของเกาหลีแบ ่งออกเป ็นของรัฐและ
เอกชน	โรงเรียนรัฐน้ันค่าเทอมเดือนละ
8,500	 วอน	 ถือว่าเป็นค่าที่ไม่แพงนัก	

แต่น่ันก็ท�าให้มีผู ้สมัครเข้าเรียนเยอะมี
การแข่งขันที่ดุเดือด	 ส�าหรับโรงเรียน
อนุบาลของเอกชนน้ันโดยเฉลี่ ยทั่ ว
ประเทศค่าเทอมเดือนน่ึงตกประมาณ	
192,000	 วอน	 โรงเรียนอนุบาลเอกชน
ที่มีชื่อเสียงน้ันค่าเทอมต่อปีเกินกว่า	
10	 ล้านวอน	 เนื่องจากโรงเรียนประถม
และมัธยมต้นเป็นการศึกษาภาคบังคับ
สถานการณ์จึงดีกว่า	 โรงเรียนประถม
และมั ธยมต ้นของ รัฐ ไม ่ มี ค ่ า เรี ยน	
ในบางเขตพ้ืนที่ให้อาหารกลางวันฟรี
ด้วย	 ส�าหรับโรงเรียนมัธยมปลายน้ัน
ไม ่ว ่ าจะของรัฐหรือเอกชนตกป ีละ
ประมาณ	 700,000-1,500,000	 วอน	
แน่นอนว่าโรงเรียนมัธยมปลายเอกชน
ที่มีจุดประสงค์พิเศษ	เช่น	โรงเรียนมัธยม
ปลายภาษาต่างประเทศน้ัน	 บางทีมี	
ค่าเรียนต่อปีเกิน	10	ล้านวอน	และปัญหา
ใหญ่ที่สุดก็คือค ่าเทอมมหาวิทยาลัย	
ค่าเทอมเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยในเกาหลี
ปี	 2014	 อยู่ที่ปีละ	 6,660,000	 วอน	
มหาวิทยาลัยของรัฐน้ันค่อนข้างถูกเฉลี่ย
อยู่ที่	4,140,000	วอน	ส�าหรับเอกชนนั้น
เฉลี่ยอยู่ที่	 7,330,000	 วอน	 กรณีที่ไม ่
ได ้ รับทุน	 หรือผู ้ปกครองไม่มีเ งิน	 จึง
จ�าเป็นต้องกู้ยืมจากธนาคาร	 กลายเป็น

เรื่อง : มนัสวี  ศรีนนท์
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กลายเป็นสร้างหน้ีก่อนที่จะได้ท�างาน
เสียอีก																
	 อัตราการคลอดบุตรที่เกาหลีใต้
ลดน้อยลง	 ท�าให้จ�านวนนักเรียนลดลง
ทุกปี	 จ�านวนนักเรียนทั้งประเทศในปี	
2013	มีนักเรียนชั้นอนุบาล	660,000	คน	
นักเรียนประถม	2,780,000	คน	นักเรียน
มัธยมต้น	1,800,000	คน	นักเรียนมัธยม
ปลาย	 1,900,000	 คน	 เมื่อเทียบกับปี	
2010	 แล้ว	 มีเพี ย งจ� านวนนั ก เรี ยน
อนุบาลที่เพิ่มขึ้น	จ�านวนนักเรียนประถม	
มัธยมต้น	 และมัธยมปลายต่างลดลงกว่า	
10%	อัตราการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย
เพ่ิมสู งขึ้ น 	 ท� า ให ้จ� านวนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีจ�านวน	 2,210,000	 คน	
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี													
	 ส่วนจ�านวนโรงเรียนและผู้สอน
ของเกาหลน้ัีนมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้ทลีะน้อย
จ�านวนโรงเรียนและผู ้สอนทั่วประเทศ
ในปี	 2013	 มีโรงเรียนอนุบาลทั้งหมด	
8,678	 แห่ง	 (อาจารย์	 46,000	 คน)	
โรงเรียนประถม	 5,913	 แห่ง	 (อาจารย์	
18,000	คน)	โรงเรียนมัธยมต้น	3,173	แห่ง	
(อาจารย์	 11,000	 คน)	 โรงเรียนมัธยม
ปลาย	2,322	แห่ง	(อาจารย์	13,000	คน)	
จ�านวนนักเรียนต่ออาจารย์	 1	 คน	 ต�่าลง
ที่	20	คน	ส่วนมหาวิทยาลัยนั้นมี	200	แห่ง
ทั่วประเทศ	และที่เกาหลีจ�านวนนักเรียน
ชายทั้งหมดต้ังแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยม
ปลายมีมากกว่านักเรียนหญิง	 อัตราส่วน
นักเรียนหญิงน้ันโรงเรียนอนุบาลอยู ่ที่	
48.7%	 โรงเรียนประถม	 48%	 โรงเรียน
มธัยมต้น	47.6%	และโรงเรียนมธัยมปลาย
47.6%	 เมื่อพิจารณาเฉพาะเพศหญิง	
พบว่า	ในจ�านวนนักเรียน	นิสิต	นักศึกษา
13,389 ,249 	 คน 	 เป ็ น เพศหญิง	
6,872,840	 คน	 หรือคิดเป็น	 51.33%	
แบ่ง เป ็น	 นักเรียนหญิงระดับก ่อน
ประถมศึกษา	 888,517	 คน	 ระดับ
ประถมศึกษา	 2,413,258	 คน	 ระดับ

มธัยมศึกษาตอนต้น	 1,311,769	 คน	
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย	 1,106,927	
คน	 นิสติ	 นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี
และต�า่กว่า	1,022,310	คน
	 สมรภูมิการเรียนน้ันเร่ิมต้ังแต่
ชัน้ประถม	 นักเรียนชัน้ประถมของเกาหลี
จะเรียนภาษาเกาหลี 	 คณิตศาสตร์	
จริยธรรม	 สงัคม	 วทิยาศาสตร์	 ดนตรี	
พลศึกษา	 ศิลปะต้ังแต่ชั้นประถมปีที	่ 1	
จากน้ันในชัน้ปีที	่ 3	 จะเพ่ิมภาษาองักฤษ
เข้าไป	 เมือ่เข้าสูช่ัน้มธัยมต้นจะต้องเรียน	
เทคโนโลย	ีงานบ้านงานเรือน	และวชิาเลอืก
(ตัวอกัษรจีน	 คอมพิวเตอร์	 ภาษาต่าง
ประเทศภาษาที	่ 2	 เป็นต้น)	 และหากขึน้
ชั้นมัธยมปลายความยากของแต่ละวิชา
จะสงูขึน้เป็นอย่างมาก	 ส่วนหนังสอืเรียน
ของที่เกาหลีน้ันแบ่งออกเป็นหนังสือ
เรียนที่พิมพ์จ�าหน่ายโดยรัฐ	 (กระทรวง
ศึกษาธกิาร)	 และหนังสอืทีพิ่มพ์จ�าหน่าย
โดยเอกชนซึง่ได้รับการตรวจสอบยอมรับ
จากรัฐบาล	 ในระดับชั้นประถมวชิา
ส่วนใหญ่จะต้องใช้หนังสือเรียนของรัฐ	
ในระดับชัน้มธัยมต้นน้ัน	แต่ละโรงเรียนจะ
เลอืกใช้ต�าราเรียนของเอกชนตามต้องการ	
ส�านักพิมพ์หนังสอืเรียนของเอกชนทีม่ชีือ่
เสยีง	 ได้แก่	Kyohak	Publishing,	 Jihak	
Publishing,	Kumsung	Publishing,	Mi-
rae	N,	Doosan	Dong-A	และ	Chunjae
Education	เป็นต้น	และเมือ่เข้าสูม่หาวทิยาลยั
วชิาเรียนจะแตกต่างออกไปเป็นอย่างมาก
ตามวิ ช า เ อก 	 เ น่ื อ ง จ าก นัก ศึ กษา
เ ก า หลีมีขอบเขตการเลือกวิชาเรียน
ทีค่่อนข้างกว้าง	 ท�าให้ตารางลงทะเบยีน
วชิาเรียนแตกต่างกนัอย่างมากแม้ว่าจะอยู่
สาขาหรือชั้นปีเดียวกัน	
	 เ กาหลี ใ ต ้ เ ป ็ นประ เทศที่ มี
ความเครียดในการสอบสงูมาก	ตามผลการ
ส�ารวจโดย	 OECD	 เมื่อปีที่แล้ว	 พบวา่
ความสามารถทางคณิตศาสตร์	 ของ
นักเรียนอายุ	 15	 ปีบริบูรณ์ชาวเกาหลี

สามารถครองอนัดับที	่ 1	 จากทัง้หมด	65	
ประเทศทัว่โลก	น่ันแสดงให้เห็นทีโ่รงเรยีน
และบ้านให้การศึกษาทีเ่ข้มงวดเป็นอย่างมาก
ในอดีต	 ที่เกาหลีต้องมีการสอบเข้าเรยีน
ชัน้มธัยมต้น	 คะแนนจะต้องดี	 จึงจะได้
เข้าเรียนต่อมัธยมต้น	 แต่ระบบน้ีได้ถกู
ยกเลกิไปเมือ่ปี	 1968	 ปัจจุบนัจะได้รบั
การก�าหนดโรงเรียนมัธยมต้นตามการจับ
ฉลากได้	กรณีของโรงเรียนมธัยมปลายน้ัน
แตกต่างไป	 จากทั้งหมด	 16	 เขตทั่ว
ประเทศ	ม	ี7	เขต	อาท	ิชงุนัม	และชอยบกุ
ที่ จัดให ้มีการสอบคัดเลือกเข ้าเรียน
โรงเรียนมธัยมต้น	 หากต้องการเข้าเรยีน
ต่อโรงเรียนมธัยมปลายสาขาวทิยาศาสตร์	
หรือภาษาต่างประเทศจะต้องได้คะแนน
สอบที่ดี	 ส่วนในเขตที่เหลือจะตัดสนิ
การรับเข้าเรียนตามคะแนนที่ได้จากชั้น
มธัยมต้น	 การสอบเข้ามหาวทิยาลยัระดับ
ประเทศน้ัน	ทีเ่กาหลเีรียกว่า	CSAT	(หรอื
ซนึูง)	 การสอบ	 CSAT	 จะจัดขึน้เดือน
พฤศจิกายนของทกุปี	 โดยจะสอบทกุวชิา
ภายในวนัเดียว	 วชิาทีส่อบมภีาษาเกาหลี	
คณิตศาสตร์	 วทิยาศาสตร์	 สงัคม	 ภาษา
องักฤษ	 และภาษาต่างประเทศภาษาที	่ 2	
รูปแบบการเข้ามหาวิทยาลัยของเกาหลี
น้ันแบ่งออกเป็นการรับสมัครนอกรอบ	
และการรับสมคัรตามก�าหนด	การรบัสมคัร
นอกรอบน้ันเป ็นการเลือกนักเรียน
โดยตรงของแต่ละมหาวทิยาลยั	 อาจมี
ความแตกต่างกันไปแต่ละมหาวิทยาลัย	
แต่โดยทัว่ไปผลการสอบ	CSAT	จะไม่มีผล	
โดยให้ความส�าคัญกบัผลการเรยีนจากชัน้
มธัยมปลาย	 ประสบการณ์การได้รางวลั
จากการแข่งขนัต่างๆ	 จดหมายแนะน�าตัว	
และการสมัภาษณ์	 เป็นต้น	 ตรงข้ามกบั
การรับสมัครตามก�าหนดที่มหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศจะเลือกนักเรียนตามระยะ
เวลาเดียวกนั	 ผลคะแนน	 CSAT	 เป็น
ตัวส�าคัญในการตัดสนิ	 การสอบ	 CSAT	
ที่ เกาหลีน้ันเป็นงานประจ�าปีที่ได ้รับ
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ความสนใจจากประชาชนทั่วทั้งประเทศ	
มหีลายๆอย่างทีอ่าจดูแปลกในสายตาของ
ชาวต่างชาติ	 อย่างแรกก่อนวนัสอบตาม
ร้านเบเกอร่ี	 หรือร้านสะดวกซือ้จะขาย	
‘ยอ็ท’	 ซึง่เป็นลกูอมโบราณของเกาหลี
ทีข้่างนอกน้ันเหนียวหนึบ	 โดยจะให้เป็น
ของขวัญแก่นักเรียนที่จะสอบในความ
หมายว่า	 “ขอให้สอบติด”	 ตรงกนัข้ามจะ
ไม่ให้กินมิย็อกกุกที่ลื่นๆ	 เป็นอันขาด	
เพราะทีเ่กาหลคี�าว่า	“ลืน่	(มกีรึอจินตะ)”	
จะถูกใช้ในความหมายว่า	 “ล่วงหลน่	
(ตอลอจินตะ)”	 เช่นกัน	 วันสอบมีภาพ
หาดูได้ยากปรากฏให้เห็นตามที่ต่างๆ
ทัว่ประเทศ	 อย่างแรกคือบริษัทส่วนใหญ่
จะเลิ่อนเวลาเข้างานในวันที่มีสอบให้ช้า
ออกไป	 2-3	 ชัว่โมง	 เพ่ือเป็นการป้องกนั
ไม่ให้นักเรียนสายเพราะการจราจรติดขดั	
ต�ารวจจะออกมาปิดการจราจรบริเวณ
ใกล้เคียงสถานทีส่อบ	ต�ารวจขีม่อเตอร์ไซต์
เตรียมพร้อมรอรับส่งนักเรียนทีส่ายอยูท่ัว่
ประเทศ	 หน้าสถานทีส่อบแต่ละแห่งจะ
พลุกพล่านไปด้วยผู้ปกครองและรุ่นน้อง
ของนักเรียน	 นักเรียนชั้นม.4	 และม.5	
ของแต่ละโรงเรียนจะน�ากลอง	 ฆ้อง	 และ
ป้ายเชยีร์	 มาเชยีร์อย่างเต็มที	่ ผูป้กครอง
หลังจากส่งลูกเข้าสอบแล้วก็รออยู่หน้า
ประตูโรงเรียนด้วยความกงัวลใจ	ผูป้กครอง
บางตนไปไหว้พระขอพรตามวดั	 โบสถ์	
หรือวหิารทกุวนั	ก่อนวนัสอบ	100	วนั”						
 หลังจากที่ได้ศึกษาถึงการศึกษา
ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียที่เป็นต้น
แบบ	 โดยเน้นทีป่ระเทศเกาหลใีต้แล้ว	 ผู้
เขียนเห็นว่าการน�าเสนอแนวทางการ
จัดการศึกษาของประเทศดังกล่าวเป็นรูป
แบบทีม่ปีระโยชน์และน่าสนใจ	ดังน้ัน	ต่อ
ไปน้ีจึงขอวเิคราะห์เป็นประเด็นๆ	ไป
1. เรือ่งการวางแผน
	 จากทีก่ล่าวไว้ในข้างต้นว่า	“การศึกษา
คือแผนใหญ่ร้อยปี”	 หรือความหมายกคื็อ
การศึกษาจะต้องมีการวางแผนใหญ่

เพ่ืออนาคตอกี	100	ปีข้างหน้า”	ท�าให้เกดิ
ความชัดเจนได้ว่าการจัดการศึกษาน้ัน	
เรื่องการวางแผนหรือจัดวางนโยบายเพื่อ
จัดการศึกษาทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว
เป็นสิ่งจ�าเป็นที่สุด	 กล่าวคือเมื่อได้จัดท�า
แผนการ ศึกษาระยะยาวแล ้ วก็ จะ
ต ้องน�าแผนระยะยาวมาจัดวางแผน
การศึกษาระยะสั้นอีกต่อหน่ึง	 ด้วยวา่
หากท�าได้เช่นน้ีแล้ว	 การจัดการศึกษาเมือ่
เจอกับปัญหาและอุปสรรคก็จะสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างลงตัว	 พร้อมทัง้	
ท�าให้เกิดมีการปรับปรุงแผนพัฒนาการ
ศึกษาอย่างต่อเน่ืองไปด้วยน่ันเอง						
2. เรือ่งระยะเวลาการศกึษาภาคบังคบั 

	 จากที่กล ่าวไว ้ ในข ้างต ้นว ่า	
“รัฐบาลเกาหลใีต้ได้ก�าหนดให้ระยะเวลา
การศึกษาภาคบงัคับคือ	9	ปี	ต้ังแต่ประถม
จนถึงมัธยมต้น	 แต่นักเรียนส่วนใหญ่
เลือกเรียนต่อมัธยมปลายจนถึงสอบเข้า
มหาวทิยาลยั”		ท�าให้เกดิความชดัเจนได้ว่า
แน่นอนที่สุด	 การจัดการการศึกษา
ภาคบังคับน้ันเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อ								
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ
ต้ังแต่เด็กๆ	 ด้วยว่าประเทศจะพัฒนาไป
ทางทิศใดหรือพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไร	
นัน้	 การพิจารณาดูที่รูปแบบการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับน้ันเป ็นหลักเกณฑ์
ทีส่�าคัญทเีดียว	 ดังน้ัน	การให้ความส�าคัญ
กบัการศึกษาภาคบงัคับถงึ	 9	 ปี	 ถอืได้ว่า
เป็นเร่ืองที่น่าเอาเป็นแบบอย่างต่อการ
บริหารจัดการการศึกษาเป็นทีส่ดุ		
3. เรือ่งช้ันอนบุาล
	 จากที่กล ่าวไว ้ ในข ้างต ้นว ่า	
“ชั้นอนุบาลจะไม่ได้เป็นการศึกษาภาค
บงัคับ	 แต่ผูป้กครองจ�านวนมากจะส่งลกู
ไปโรงเรียนอนุบาลก่อนเข้าเรียนโรงเรียน
ประถม	 โดยสามารถเข้าโรงเรียนอนุบาล
ได้เมือ่มอีายคุรบ	 3	 ปีบริบรูณ์”	 	 	 ท�าให้
เข้าใจได้ว่าเร่ืองการเรียนในชั้นอนุบาลก็
มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการศึกษา	

ระดับอืน่ๆ	ด้วยว่าการศึกษาระดับอนุบาล
น้ีถือได้ว ่าเป็นการเตรียมความพร้อม		
ในการพฒันาในทกุๆ	 ด้านให้กบับตุรหลาน
ตัง้แต่เล็กๆ	 กล่าวคือที่เกาหลีนี้สามารถ
เข้าเรียนชัน้อนุบาลได้ต้ังแต่เด็กอายุ	 3	 ปี	
จึงนับได้ว่าเป็นการฝึกฝนเยาวชนของชาติ
ให้รักการเรียนต้ังแต่เน่ินๆ	 จนสามารถ
ปรับตัวเข้าเรียนในชัน้ประถมศึกษาต่อไป
ได้เป็นอย่างดียิง่	
4. เรือ่งโรงเรยีนประถม
	 จากทีก่ล่าวไว้ในข้างต้นว่า	 “เด็ก
เกาหลทีกุคนเมือ่อายคุรบ	 6	 ปีบรบิรูณ์
จะต้องเข้าโรงเรียนประถม	 แต่ถ้าหากแจ้ง
เร่ืองไปทีศู่นย์บริการชมุชน	(Community	
Service	 Center)	 กส็ามารถให้เด็กทีมี่
อาย	ุ 5	 ปีบริบรูณ์เข้าโรงเรียนประถมได้	
และเด็กทีม่อีาย	ุ 6	 ปีบริบรูณ์ยงัสามารถ
เลือ่นเวลาเข้าเรียนได้อกี	 1	 ปี”	 ท�าให้
เข้าใจได้ว่าการบริหารจัดการการศึกษา
ระ ดับประถมศึกษา น้ันทาง เกาหลี
ให้ความใส่ใจมาก	 กล่าวคือเกาหลีได้
มีหน่วยงานกลางพิจารณาความสมควร
ทีจ่ะ ให ้ เ ด็กคนหน่ึงๆ	 สามารถเข้าเรยีน
ได้ในรูปแบบพิเศษ	 ได้แก่	 เมื่อมีอายุไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติก็สามารถเข้าเรียน
ในชัน้ทีต้่องการได้น่ันเอง	 ดังน้ัน	 ในทีน้ี่	
จึงเห็นได้ว่าการให้ความส�าคัญกับเร่ือง
อายุุและการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กน้ี
เป็นรูปแบบทางการศึกษาทีน่่าสนใจมากยิง่			
5. เรือ่งปิดเทอมโรงเรยีน
	 จากทีก่ล่าวไว้ในข้างต้นว่า	“ทีเ่กาหลี
มปิีดเทอมสามคร้ัง	 หลงัจบภาคเรยีนที	่ 1	
(ต้นเดือนมนีาคม	–	ปลายเดือนกรกฎาคม)	
จะเป็นปิดเทอมฤดูร้อน	 และหลงัจบภาค
เรียนที	่ 2	 (ปลายเดือนสงิหาคม	 –	 ปลาย
เดือนธนัวาคม)	 จะเป็นปิดเทอมฤดูหนาว	
ข้อพิเศษกคื็อหลงัจบปิดเทอมฤดูหนาวจะ
ม	ี ‘ภาคเรียนเดือนกมุภาพันธ์’	 ซึง่จะต้อง
ไปโรงเรียนอกีคร้ัง	 1-2	 สปัดาห์	 หลงัจบ
ภาคเรียนเดือนกมุภาพันธ์จะเป็นปิดเทอม
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ฤดูใบไม้ผลิจนกว่าจะเปิดเทอมในเดือน
มนีาคม”					ท�าให้เกดิความชดัเจนได้ว่าการ
ปิดภาคเรียนทีเ่กาหลเีป็นการปิดภาคเรียน
ที่เป็นไปตามวิถีชีวิตของประชาชนใน
ประเทศ	 กล่าวคือเมื่อจะจัดการเรียน
การสอนในระดับที่ต�่ากว่ามหาวิทยาลัย	
การพิจารณาให้ความส�าคัญกบัฤดูกาลใน
ประเทศน้ันเป็นสิง่ส�าคัญ	 ด้วยว่านักเรียน
ทีเ่รียนในระดับประถมศึกษาเป็นต้นน้ีย่อม
ต้องอาศัยการพ่ึงพาครอบครัวเป็นหลัก			
ดังน้ัน	 การปิดภาคเรียนที่เอื้อกับวิถี
ชีวิตและธรรมชาติของประเทศจึงนับว่า
เป็นสิง่จ�าเป็นเป็นอนัดับแรกในการจัดการ
ศึกษาเล่าเรียน
6. เรื่องปิดเทอมมหาวิทยาลัย
	 จากทีก่ล่าวไว้ในข้างต้นว่า	 “ส่วน
มหาวิทยาลัยน้ันไม ่มีภาคเรียนเดือน
กมุภาพันธ์	 และระยะเวลาของภาคเรียน
ที	่ 1	 (ต้นเดือนมนีาคม-ต้นเดือนมถินุายน)	
กบัภาคเรียนที่	 2	 (ต้นเดือนกันยายน	 –		
ต้นเดือนธนัวาคม)	สัน้กว่าโรงเรียนประถม	
มธัยมต้น	 และมธัยมปลาย”	 ท�าให้เกดิ
ความชดัเจนได้ว่าในเร่ืองการปิดภาคเรียน
ของมหาวทิยาลยัหรือระดับอดุมศึกษาจะมี
ความแตกต่างไปจากการศึกษาระดับอืน่ๆ	
ด้วยว่าการจัดการการศึกษาแบบน้ีจะมี
ความคล่องตัวมากกว่า	 และทีส่�าคัญระยะ
เวลาในการเรียนในภาคเรียนก็มีก�าหนด
ระยะเวลาทีส่ัน้กว่าระดับอืน่ๆ	อกี	จึงท�าให้
การปิดภาคเรียนไม่เหมือนกับระดับ
มัธยมศึกษาเป็นต้น						
7. เรื่องการเรียนการสอน
	 จากที่กล ่าวไว ้ ในข ้างต ้นว ่า	
“โรงเรียนประถม	 มัธยมต้น	 และมัธยม
ปลายทั้งหมดได้จัดให้มีการเรียนการ
สอน	 5	 วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่ปี	 2012	
เป็นต้นมา”	 ท�าให้เกิดความชัดเจนได้ว่า
การจัดการการศึกษาระดับที่ต�่ากว ่า
มหาวทิยาลยั	 ไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษา

หรืออืน่ๆ	 การเรียนการสอนทีเ่กาหลน้ัีน
มคีวามเข้มข้นมาก	 สบืเน่ืองจากว่าเกาหลี
น้ันมกีารแข่งขนักนัสงูมาก	 จึงท�าให้ต้องมี
ชัว่โมงการเรียนถงึ	 5	 วนั	 ต่อสปัดาห์	 แต่
เม่ือพิจารณาแล้ว	การจัดการเรียนการสอน
ถงึ	 5	 วันดังกล่าวก็ยังถือว่าน้อยกว่า
ที่เกาหลีเคยจัดไว้ในอดีตอีกคือเคยมีการ
เรียนแม้กระทัง่ในวนัเสาร์ด้วยน่ันเอง
8. เรือ่งค่าการศกึษา
	 จากที่กล ่าวไว ้ ในข ้างต ้นว ่า	
“จ�านวนเงินทีส่ามารถส่งลกู	 1	 คนต้ังแต่
ชั้นประถมจนถึงมหาวิทยาลัยเกินกว่า	
200	ล้านวอน	(6.4	ล้านบาท)”	ท�าให้เข้าใจ
ได้ว่าในเร่ืองค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนเพื่อ
การศึกษาน้ี	 ในปัจจุบนัมจี�านวนทีส่งูขึน้
กว่าอดีตมาก	 เป็นต้นว่าการศึกษาระดับ
อนุบาล	ถ้าเป็นโรงเรียนรัฐค่าเทอมเดือนละ
8,500	วอน	โรงเรียนเอกชนค่าเทอมเดือน
หน่ึงตกประมาณ	 192,000	 วอน	 และ
ถ้าเป็นโรงเรียนอนุบาลเอกชนทีม่ชีือ่เสยีง
ค่าเทอมต่อปีเกนิกว่า	 10	 ล้านวอน	 ส่วน
ค่าเทอมการศึกษาในระดับอื่นๆ	 ก็มีใน
จ�านวนที่มากพอๆ	 กับการศึกษาระดับ
อนุบาล	 ดังน้ัน	 ในทีน้ี่	 จึงเป็นทีน่่าสงัเกต
ว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในเกาหลีน้ี
หากเป็นสถานศึกษาของเอกชนจะมี
จ�านวนทีม่ากกว่ารัฐเป็นอย่างมาก	 ซึง่น่ี
ก็ท�าให ้การเข ้าเรียนในโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยของรัฐมีการแข่งขันกันสูง
มากขึน้ไปด้วย	 จึงนับว่าเป็นปรากฏการณ์
ทางการศึกษาที่น่าสนใจอีกหน่ึงประเด็น				
9. เรือ่งจ�านวนนกัเรยีน
	 จากที่กล ่าวไว ้ ในข ้างต ้นว ่า	
“อั ตราการคลอดบุ ตรที่ เ ก าหลี ใต ้
ลดน้อยลงท�าให้จ�านวนนักเรียนลดลง
ทกุปี”	 ท�าให้เข้าใจได้ว่าในเร่ืองน้ีเปน็
เร่ืองที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มี
อยูใ่นหลายๆ	ประเทศ	ซึง่เมือ่อตัราการเกดิ
มีจ�านวนน้อยลงก็ย่อมท�าให้ยอดของเด็ก

ทีจ่ะเข้าเรียนน้อยลงไปด้วย	 จึงมคีวาม
จ�าเป็นทางสงัคมทีรั่ฐบาลจะต้องมนีโยบาย
ส่งเสริมให้มกีารเกดิเพ่ิมมากขึน้	 ด้วยว่า
หากไม่วางนโยบายเช่นน้ี	 กย่็อมเป็นที่
คาดการณ์ได้ว่าในอนาคตสังคมก็จะเป็น
สงัคมมผีูส้งูวยัมากขึน้ไปด้วย	 ดังจะเหน็
ได้จากการที่เกาหลีมีจ�านวนนักศึกษาที่
เข้าเรียนในมหาวทิยาลยัเพ่ิมมากขึน้	 แต่
จ�านวนนักเรียนในระดับอืน่ๆ	 ลดลง	 ซึง่
ถ้ามองอย่างผิวเผินก็ดูเหมือนจะดีกับ
การมีประชาชนเรียนในระดับสูงเพื่อจะ
ได้มผีูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาชพีต่างๆ	 ใน
ประเทศ	 ส่วนถ้ามองการณ์ไกลกย่็อม
ไม่มทีางดีได้แน่นอน	 เพราะสงัคมจะมี
แนวโน้มมผีูส้งูวยัมากเกนิน่ันเอง	 ดังน้ัน	
เร่ืองจ�านวนนักเรียนจึงนับว่าเป็นเร่ืองที่
ควรน�ามาผูกโยงกับนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในภาพ
รวมด้วยจึงจักจัดว่ามีทิศทางการพัฒนา
ประเทศทีย่ัง่ยนื
10. เรือ่งจ�านวนโรงเรยีนและผู้สอน
	 จากที่กล ่าวไว ้ ในข ้างต ้นว ่า	
“จ�านวนโรงเรียนและผู้สอนของเกาหลี
น้ันมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้ทลีะน้อย”	ท�าให้เกดิ
ความชัดเจนได้ว่ามาตรฐานทางวิชาการ
ของนักเรียนจะมสีงูขึน้จนสามารถแข่งขนั
กับนานาอารยประเทศได้เป็นอย่างดี	
ดังจะเห็นจากการที่ มีอัตราส ่วนของ
โรงเรียนและครูอาจารย ์ผู ้สอนที่ ได ้
มาตรฐาน	 กล่าวคือเมื่อผู ้สอนและ
โรงเรียนมใีนจ�านวนทีเ่พียงพอกบันักเรียน
ย่อมท�าให้การแข่งขนัในการจัดมาตรฐาน
ทางการศึกษาทีส่งูขึน้	 จนในทีส่ดุ	 ผลดี
ก็จะเกิดขึ้นกับผู ้มารับบริการซึ่งก็คือ
นักเรียนน่ันเอง	 ตลอดถงึว่าผลดีโดยรวม
กจ็ะตกอยู่กับประเทศชาติดว้ย	 ดังน้ัน
ในเร่ือง น้ี 	 จึง จัดว ่า เป ็นการบริหาร
การศึกษาในระดับประเทศทีไ่ด้มาตรฐาน	
เพราะเป็นการตอบโจทย์เร่ืองการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศโดยใช้การ
ศึกษาทีไ่ด้มาตรฐานเป็นวธิกีารน่ันเอง
11. เรือ่งสมรภมิูการเรยีน
	 จากที่กล ่าวไว ้ ในข ้างต ้นว ่า
“สมรภมูกิารเรียนน้ันเร่ิมต้ังแต่ชัน้ประถม”
ท�าให้เข้าใจได้ว่าบรรยากาศการเรียน
หนังสือที่เกาหลีน้ีมีความเข้มข้นไต่ระดับ
จากการศึกษาชั้นต ้นๆ	 จนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย	 กล่าวคือในระดับเบือ้งต้น
กเ็รียนคณิตศาสตร์	 จริยธรรม	 สังคม	
วทิยาศาสตร์	 ดนตรี	 พลศึกษา	 และศิลปะ
หลงัจากน้ีไปกเ็รียนในรายวชิาอืน่ๆ					เพ่ิมเติม
พร้อมทัง้มกีารแข่งกนัทางวชิาการมากขึน้
ในขณะเดียวกัน	 เมื่อเรียนในระดับที่สงู
ก็ จ ะ เ ป ็ น ก า ร เ รี ยน เ พ่ื อ ใ ห ้ ทั น ต ่ อ
การเปลีย่นแปลงของโลกสมยัใหม่	ดังจะเหน็
ได้จากทีใ่ห้มกีารเรียนเร่ืองเทคโนโลยีด้วย
ฉะน้ัน	 ในเร่ืองสมรภมูกิารเรียนน้ี	 เกาหลี
ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ให้ความส�าคัญกับ
เน้ือหารายวชิาทีเ่รียนกบัวยัวฒุขิองผูเ้รียน
เป็นส�าคัญ	 พร้อมกนัน้ีกยั็งให้ความส�าคัญ
กบัรายวชิาใหม่ๆ	 ทีจ่�าเป็นต่อการใช้ชวีติใน
ปัจจุบนัด้วย
12. เรือ่งหนงัสือเรยีน
	 จากที่กล ่าวไว ้ ในข ้างต ้นว ่า	
“หนังสือเรียนของที่เกาหลีน้ันแบ่งออก
เป็นหนังสือเรียนที่พิมพ์จ�าหน่ายโดยรัฐ	
(กระทรวงศึกษาธกิาร)	 และหนังสอืทีพิ่มพ์
จ�าหน่ายโดยเอกชน”	 ท�าให้เข้าใจได้วา่
หนังสือเรียนที่ทางเกาหลีใช้อยู่น้ีก็มีการ
พัฒนาอยูเ่ร่ือยๆ	ไม่ใช่กว่าจะมีการปรับปรุง
ต�าราเรียนกใ็ช้เวลาเป็นหลายๆ	ปี	ซึง่ถ้าเป็น
เช่นน้ีก็คงไม่เหมาะกับสถานการณ์โลก
ปัจจุบนัเลย	ดังน้ัน	การทีเ่กาหลไีด้มีการผลติ
ต�าราเรียนทั้งในส่วนของรัฐและในส่วน
ของเอกชนจึงนับได้ว่าเป็นการแข่งขันกัน
ส่งเสริมทางวชิาการให้ก้าวหน้า	 โดยแต่ละ
ส่วนต้องพยายามจัดท�าเน้ือหาทีนั่บว่าทนั
สมยัให้มอียูใ่นต�าราเรียนให้ได้	 พร้อมกนัน้ี	

การทีรั่ฐและเอกชนมกีารพิมพ์ต�าราเรียน
อยู่เสมอก็ย่อมท�าให้เกิดความเพียงพอ
ของสื่อการเรียนการสอนในประเทศด้วย
น่ันเอง
13. เรือ่งการสอบ
	 จากที่กล ่าวไว ้ ในข ้างต ้นว ่า	
“เกาหลใีต้เป็นประเทศทีม่คีวามเครียดใน
การสอบสงูมาก”	 ท�าให้เกดิความชดัเจน
ได้ว่าการสอบในทกุระดับชัน้ของนักเรียน
เกาหลน้ัีนมกีารแข่งขนักนัสงู	กล่าวคือไม่ว่า
จะเป็นระดับอุดมศึกษาหรือระดับล่าง
ลงมากม็กีารสอบแข่งขนักนัสงู	 ยิง่ถ้าเป็น
สาขาวิชาที่ได ้รับความสนใจสูงก็จะมี
การแข่งขนักนัสงูตามไปด้วย	 ยกตัวอย่าง
เช่น	การสอบเข้ามหาวทิยาลยัระดับประเทศ
น้ันก็จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนทุกปี	
โดยจะสอบวชิาภาษาเกาหล	ี คณิตศาสตร์	
วทิยาศาสตร์	 สงัคม	 และภาษาองักฤษ	
ภายในวนัเดียว	 ดังน้ัน	 การสอบทีเ่กาหลี
จึงเหมอืนการจัดเทศกาลงานอืน่ๆ	 ทีม่อียู่
ในประเทศ	 แต่ในทีส่ดุแล้ว	 การเรียนและ
การสอบอย่างเข้มข้นน้ีก็นับว่าเป็นเร่ืองดี
ในภาพรวม	 เพราะปรากฏว่านักเรียนจาก
เกาหลีที่เข้าแข่งขันทางวิชาการในระดับ
นานาชาติแล้วก็ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ
เป็นอย่างยิง่
14. เรือ่งรปูแบบการเข้ามหาวทิยาลยั
	 จากทีก่ล่าวไว้ในข้างต้นว่า	 “รูป
แบบการเข้ามหาวิทยาลัยของเกาหลีน้ัน
แบ่งออกเป็นการรับสมคัรนอกรอบ	 และ
การรับสมคัรตามก�าหนด”	 ท�าให้เกดิ
ความชัดเจนได้ว่าการเข้าเรียนในระดับ
อุดมศึกษาของเกาหลีน้ีไม่แตกต่างจาก
ไทยนัก	กล่าวคือมทีัง้ระบบทีม่กีารสอบเข้า
อย่างมีก�าหนดการชัดเจนเป็นล�าดับๆ	
ไปตามกิจกรรมรายปีของมหาวิทยาลัย	
พร้อมทัง้	มกีารรับสมคัรเข้าเรียนนอกรอบ
จากทีว่างแผนไว้เป็นปกติทีผ่่านมาโดยการ
สอบแบบน้ีจะขึน้อยูก่บัการบริหารจัดการ

ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะรับ
สมคัรนักเรียนน่ันเอง	
	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น	
สามารถสรุปถึงการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียนและเอเชียที่เป็นต้นแบบ	 โดย
เน้นที่ประเทศเกาหลีใต้ได้อย่างชัดเจนว่า
การจัดการศึกษาน้ันต้องจัดวางกรอบการ
ด�าเนินการให้ชัดเจนต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนถงึระดับอดุมศึกษา	สบืเน่ืองจากว่าการ
ด�าเนินการการศึกษาในแต่ละระดับต้อง
อาศัยความต่อเน่ืองจากระดับก่อนๆ	 ทีไ่ด้
ด�าเนินการมาแล้วน่ันเอง	ดังน้ัน	การทีเ่กาหลี
จัดการศึกษาแล้วให้ความส�าคัญกบัหลายๆ
เร่ือง	 เป็นต้นว่าเร่ืองระยะเวลาการศึกษา
ภาคบงัคับ	การวางแผน	หนังสอืเรยีน	หรอื
เร่ืองการสอบ	 จึงนับได้ว่าเป็นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ต้ังแต่เลก็ๆ	 ของประเทศ
ให้เติบโตมาอย่างมทีศิทางและตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศในภาพรวมด้วย	ดังจะเหน็
ได้จากค�าประกาศของ	 นายคิม	 ยอง	 ซมั
ซึง่เป็นอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้	ที่ว่า
ให้สร้าง“ระบบการศึกษาใหม่”	 คือต้อง
จัดการศึกษาโดย	 “ให้ความส�าคัญกบัผูเ้รียน
และเป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนทัง้ประเทศ”
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	 จากการที่ ได ้ เข ้าไปร ่วมการ
ประชุม	 WUNCA	 หรือ	 การประชุม							
เชงิปฏบิติัการ	 เร่ือง	“การด�าเนินกจิกรรม
บนระบบเครือข ่ายสารสนเทศเ พ่ือ
พัฒนาการศึกษา	 คร้ังที	่ 32	 (Workshop	
on	UniNet	Network	and	Computer	
Application:	32nd	WUNCA)	Workshop
ที่ ผู ้ เขี ย น ไ ด ้ มี โ อ ก าส เ รี ยน รู ้ เ ร่ื อ ง
การประยกุต์ใช้โปรแกรมเพ่ือจัดการเรียน
การสอนแบบ	 Active	 Learning	 ซึง่เป็น
วิธีการสอนที่มีการน�าเทคโนโลยีมาช่วย
จัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจและ
มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม	
ส�าหรับในเร่ืองน้ี	ผูเ้ขยีนคิดว่าน่าจะมหีลาย
คนสงสัยว่า	 เรามีความจ�าเป็นมากน้อย
แค่ไหนที่จะต้องจัดการเรียนการสอน

ภาพจาก	:	http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/File:Edgar_cone.jpg

แบบ	 Active	 Learning	 ตอบได้เลยว่า
มคีวามจ�าเป็นมากและควรอย่างยิง่ทีจ่ะจัด
กา ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แบบ น้ี 	 เพราะ
กระบวนการเรียนรู้แบบ	Active	Learning
น้ีเป็นกระบวนการทีผู่เ้รียนได้ลงมอืกระท�า
หรือเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติซึ่งจะส่งผล
ให้ผู ้เรียนมีทักษะและสามารถจดจ�าได้
ในระยะยาว	 อน่ึง	 การปฏบิติับ่อยๆ	 หรือ
การ เรียนจากสภาพความเป ็นจ ริง
มกัท�าให้เกิดทักษะได้แน่นอน	 เช ่น	
การน�าเสนอผลงานทางวชิาการ	การเรียนรู้
จากสถานการณ์จ�าลอง	 การเสนอ
ความคิดเห็นและการลงมือปฏิบัติจริง	
ย่อมสนับสนุนให้เกดิการเรียนรู้ของคนเรา
ถงึ	90	%	เลยทเีดียว	ดังที	่Edgar	Dale	(2012)
กล ่ า ว ไว ้ ใ นกรวยแห ่ ง ก า ร เ รี ยน รู ้	

(cone	of	learning)	ดังน้ี	
	 ในเรื่อง	Classroom	Clickers	นี้
เป็นการท�ากิจกรรมระหว่างการเรียน
การสอนในห้องเรียน	โดยใช้ระบบ	Clickers
ที่ผู้สอนสามารถตั้งค�าถาม	และให้ผู้เรียน
ตอบค�าถามด้วย	Remote	Smart	Phone
หรือ	Computer	ได้เลย	ซึ่งเมื่อท�าได้เช่นนี้
ผู้สอนก็สามารถดูผลการตอบค�าถามของ
ผู้เรียนได้ทันที	 พร้อมทั้งสามารถที่จะ
บริหารจัดการห้องที่ตนเองสอนให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ทุกขณะ	 ใน
ส่วนตัวของผู้เรียนเองก็จะมีความต่ืนเต้น
กับผลลัพธ์ในงานของตนเอง	 กล่าวคือ
หากผลออกมาดี	 ตนเองก็จะได้พัฒนา
การเรียนรู้ในขั้นต่อไป	แต่หากผลออกมา
ไม่ดี	 ตนเองก็จะต้องรีบปรับปรุงพัฒนา

เรื่อง : มนัสวี  ศรีนนท์

กรวยแห่งการเรยีนรู ้(cone of learning)
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พัฒนาการเรียนรู้ให้มากยิง่ขึน้ไปอกี	
	 อกีประการหน่ึง	 โปรแกรม	
Classroom	 Clickers	 มี เค ร่ือง มือที่
ใชง้านง่าย	 มีประสทิธภิาพ	 และสามารถ
ใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย	
ได้แก่	Clicker	School,	Socrative	และ	
Poll	 Everywhere	 ทัง้	 3	 เคร่ืองมอืน้ีให้
บริการในรูปแบบ	 Mobile	 Application	

ซึง่สามารถดาวน์โหลดและติดต้ังได้กบัระบบปฏบิติัการ	 iOS	 และ	 Android	 โดยใน
โปรแกรมจะมรูีปทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ดังน้ี

	 นอกจากน้ีผูบ้รรยายยงัได้แนะน�าไว้อย่างน่าสนใจเกีย่วกบัการใช้โปรแกรม	Socrative	ซึง่โปรแกรมน้ีมคุีณสมบติัเด่นๆ	ดังน้ี
	 	 1.	รองรับทกุ	Web	Browser	และ	iOS,	Android,	Windows	และ	Amazon	เป็นต้น
	 	 2.	ไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
	 	 3.	มีรูปแบบของค�าถามให้เลอืกใช้หลายแบบ	ได้แก่	Multiple	Choice,	True/False	และ	Short	Answer
	 	 4.	สามารถสร้างค�าถามแบบรวดเร็ว	(Quick	Question)	และจัดการค�าถาม	(Create	Question)	ได้ดี	จนสามารถ
ท�าให้เกดิความต่ืนตาต่ืนใจแก่ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย
	 	 5.	การใช้งานส�าหรับผูส้อน	ต้องลงทะเบยีนก่อนใช้งาน
	 	 6.	การใช้งานส�าหรับผูเ้รียน	ไม่ต้องลงทะเบยีน	สามารถกรอกรหสัห้องเรียนเข้าตอบค�าถามได้เลย
	 	 7.	สามารถสร้างแบบทดสอบเพื่อให้การตอบในแต่ละครั้งตอบได้มากกว่า	1	ค�าถาม	ซึ่งนับว่าจ�าเป็นส�าหรบัผูท้ี่
ต้องการออกข้อสอบให้มคีวามยากและมคีวามถกูต้องใกล้เคียงกนั
	 	 8.	 แสดงผลลพัธ์การตอบค�าถามทนัท	ี สามารถดาวน์โหลดผลลพัธ์ได้	 และทีส่�าคัญผูส้อนสามารถส่งผลลพัธ์ทางอเีมล
ให้กบัผูเ้รียนได้อย่างรวดเร็วด้วย

ท่ีมา	:	ภาพประกอบ	Workshop	ของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

สร้างสือ่	AR	ผ่าน	application	และเว็บไซต์

	 สร้างสือ่	AR	ด้วย	AURASMA!!	ผ่าน	application	โดยสามารถเข้าไปท่ี	App	Store	แล้ว
ป้อนค�าว่า	aurasma	แล้วสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้ได้เลย

สร้างสือ่	 AR	 ด้วย	 AURASMA!!	 ผ่านเว็บไซต์	
https://studio.aurasma.com/
		ขัน้ตอนการสร้างสือ่ม	ี3	ขัน้ตอนหลกั	ได้แก่
	 1)	Upload	Trigger
	 2)	Create	Overlays
	 3)	Finalize	Aura

	 ส่วนโปรแกรม	 Augmented	
Reality:	 AR	 เป็นโปรแกรมที่ เหมาะ
กับการประยุกต ์ใช ้ เ พ่ือจัดการเรียน
การสอนแบบ	Active	Learning	กล่าวคือ	
โปรแกรม	Augmented	Reality:	AR		เป็น
เทคโนโลยใีหม่ทีพั่ฒนารูปแบบ	 Human-
Machine	Interface	โดยอาศัยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และระบบความจริงเสริม	
(Virtual	 Reality)	 ซึง่เป็นการน�าเอาภาพ
กราฟิกของคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ
ทีเ่ป็น	 3d	 2d	 หรือ	 Video	 มาซ้อนทบั
เข้ากับฉากหลังจนกลายเป็นภาพในเวลา
จริง	(Real	time)	ตัวอย่างเคร่ืองมอืทีน่�ามา
ใช้ผลติอย่างง่าย	คือ	โปรแกรม	Aurasma
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	 การเรียนรู้โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์
(Digital	Game-Based	Learning)	ได้รับ
ความนิยมมากขึน้ตามความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีการศึกษา	 เกมเพ่ือการ
ศึกษาเป็นสือ่ทีช่่วยให้ผูเ้รียนได้	 ท�าการ
ค้นคว้าและหาค�าตอบจากบทเรียนที่
สอดแทรกอยูใ่นเกมได้ด้วยตนเอง	 และ
สามา รถตอบสนองต ่ อ ผู ้ เ รี ยน ได ้											
เป็นรายบคุคล	นอกจากน้ียงัเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากผลของการตัดสนิใจ
ของตัวเอง	 และสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางความคิดของผู ้เรียน
ได้						
	 Blockyland	เป็นเกมทีพั่ฒนาขึน้
เพ่ือเป็นสื่อในการพัฒนาการคิดอย่าง
มีตรรกะส� าห รับกลุ ่ มผู ้ เ รี ยนระ ดับ
มธัยมศึกษา	 ผูท้ีส่นใจสามารถลงทะเบยีน
เข ้าเล ่นเกมได ้ โดยไม ่มีค ่าใช ้จ ่ายที่												
www.blockyland.com	 เน้ือหาของเกม
เป็นการสร้างเมอืงตามเง่ือนไขทีก่�าหนดให้	
หากแต่ผูเ้ล่นไม่จ�าเป็นต้องท�าตามเง่ือนไข
ทีร่ะบไุว้เสมอไป	 Blockyland	 เปิดโอกาส
ให้ผู ้เล่นสามารถวางแผนการเล่นและ

บริบทที่กลุ่มผู้เล่นมีความคุ้นเคยในชีวิตประจ�าวันและง่ายต่อการเชื่อมโยงเพื่อน�า
ไปใช้จริง	 มาผนวกกับกระบวนการเซลลูลาร์ออโตมาตา	 (Cellular	 Automata)	 ซึ่ง
เป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการสร้างแบบจ�าลองปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ										
เซลลูลาร์ออโตมาตามีกระบวนการ	ทีเ่อื้อต่อการพัฒนาการคิดอย่างมีตรรกะ	หากแต่
กระบวนการน้ันไม่เป็นทีคุ้่นเคยส�าหรับบคุคลทั่วไป	เกมจึงมีส ่วนช ่วยสอน												(tutorial)	
เพือ่สร้างความคุน้เคยต่อรปูแบบการเล่นเกม	 และยังมีส่วนบอกใบ้	 (hint)	 เพือ่แนะน�า

สร้างเมอืงของตนเอง	นอกจากน้ีเกมยงัมเีง่ือนไข	แบบเลอืกท�า
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ฝึกทักษะการคิดและตัดสินใจ
โดยเกมจะมีการโต้ตอบต่อผลการเล่นของผู ้เล่นเป็น											
รายบุคคล	เพ่ือช่วยให้ผู ้เล่นได้รับรู้ผลของการตัดสินใจ
ของตนเองและสามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
ตรรกะได้												
	 นอกจากน้ี	 Blockyland	 ยังมีรูปแบบการเล่น
ทีแ่ตกต่างจากเกมสร้างเมืองทั่วไป	เนื่องจาก	Blockyland
เป็นการน�าเอาบริบทของการสร้างบ้านและผังเมือง	ซึ่งเป็น

    เรื่อง/ภาพ :   ดร.อภิญญา ธาตุสุวรรณ์
            ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์    อาจารย์ประจ�า สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

นวัตกรรมจากสถาบันฯ

Blockylandเกมเพือ่พฒันาการคิด อย่างมตีรรกะ
ส�าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา

การเล่นในขั้นต้น	 นอกจากนีเ้กมยงัมส่ีวนแสดงเงือ่นไขด้วยภาพและค�าบรรยาย	 ที่ผู้เล่น
สามารถเข้าถึงได้ตลอดการเล่น	 ส่วนช่วยเหลือผู ้เล่นเหล่าน้ีท�าขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่สนใจ
สามารถเล่นเกม	 Blockyland	 ได้โดยที่ไม่ต้องมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับเซลลูลาร์ออโตมาตา
มาก่อน	 เกมและหน่วยการเรียนรู้นี้นอกจากสามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ	
(logical	thinking)	แล้วยังช่วยพัฒนาทักษะการตัดสิน	(decision	making)	ได้อีกด้วย



  จุลสารนวัตกรรม     11    

เรื่อง/ภาพ : ผศ.ดร.ทัศนียา ร.นพรัตน์แจ่มจ�ารัส   อาจารย์ประจ�า สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

Educational Activities

	 ผศ.ดร.สุชัย	 นพรัตน์แจ่มจ�ารัส	
และผศ.ดร.ทัศนียา	 ร.นพรัตน์แจ่มจ�ารัส
อาจารย์ประจ�าสถาบนันวตักรรมการเรียนรู้
ได้รับการคัดเลือกจาก	 British	 Council
แ ล ะ ส ถ า บั น ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส อ น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเป็น
ฑูตสะเต็ม	(STEM	ambassadors)
	 ในวันที่2	 พฤษภาคม	 2559	
ผศ.ดร.สุชัย	 นพรัตน์แจ่มจ�ารัส	 ได้น�า
นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท	
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา	 ได้แก่	 Shwe	War	 Khaing	 และ	
Myat	 Noe	 Khin	 	 ซึ่งเป็นผู้ได้รับทุน
สนับสนุนการศึกษาจากความร่วมมือ
กับประเทศนอร์เวย์	 ไปร่วมจัดกิจกรรม
สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนใน
โครงการส ่งเสริมความเป ็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 ห้องเรียน
พิเศษช่วงชั้นที่ 	 3	 และ	 ช ่วงชั้นที	่ 4	
(ม.1-ม.4)	จ�านวน	210	คน	ณ	โรงเรียน
กระทุ่มแบน	 “วิเศษสมุทคุณ”	 	 พบว่า
นักเรียนและครูให้การตอบรับเป็นอย่างดี
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน	
สร้างความสัมพันธ์กับฑูตสะเต็มศึกษา
ท่านอื่นๆ	 อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานการณ์
จริงให้แก่นักศึกษาของสถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู้อีกทางหนึ่งด้วย

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู ้เรียนด้วยการเรียนรู ้แบบสะเต็มศึกษา
S T E M 
Educationครัง้ท่ี1/2559
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เรื่อง : ณะรินทร โพธิ์พูล  ภาพ : ILstock

เรื่อง : ณะรินทร โพธิ์พูล  ภาพ : ILstock

Social Activities

Visitor

	 เมื่อวันที่	 12	 เมษายน	 2559	 อาจารย์และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 ได้เข้าร่วมงาน	 “ชุ่มฉ�่าสงกรานต์	
ผูกสานผ้าขาวม้าไทย”	มีกิจกรรมสรงน�้าพระ	รดน�้าเพื่อขอพรจากท่านอธิการบดี	และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล	โดย
ในงานได้มีการน�าน�้าดื่ม	ขนมไทย	ผลไม้	มาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมฟรี	และมีการจ�าหน่ายสินค้าที่น่าสนใจมากมาย	จากคณะ	และ
หน่วยงานต่าง	ๆ	ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล	ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ที่ดีงามของไทย	 ปลูกฝังความกตัญญูกตเวที	 และเป็นการสร้างความสามัคคี	 สนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน	 ณ	 ลานประติมากรรม
ดอกกันภัยมหิดล	ศูนย์การเรียนรู้มหิดล	ชั้น	1	มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

	 เมื่อวันที่	 2	 พฤษภาคม	 2559	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต													
สาขาวิชาการศึกษาส�าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ	 (ภาคพิเศษ)	 ชั้นปีที่	 1	 ภาควิชาหูหนวกศึกษา	 วิทยาลัยราชสุดา	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 จ�านวน	 4	 คน	 และอาจารย์จ�านวน	 3	 คน	 เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องสื่อการสอนของสถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู้	เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อการสอน	และเทคนิคในการจัดท�าสื่อ	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตสื่อ
การสอนส�าหรับสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ	ณ	ห้อง	Smart	Classroom	อาคารปัญญาพิพัฒน์	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ชุ่มฉ�่าสงกรานต์ 
ผูกสานผ้าขาวม้าไทย

วิทยาลัยราชสุดา
ศึ ก ษ า ดู ง า น
เร่ืองส่ือการสอน
ข อ ง ส ถ า บั น
นวัตกรรมการเรียนรู้ 
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 วนิาทน้ีีต้องขอยกน้ิวให้กบัน้อง
เมย์	 รัชนก	อนิทนนท์	นักกฬีาแบดมนิตัน
ของไทย	 หลงัจากกลบัขึน้ครองอนัดับ	 1	
ของโลกอกีคร้ัง	 ด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้วงการ
กฬีาแบดมนิตันกลบัมาคึกคัก				
 การเล่นแบดมินตันให้สนุก	 ถามว่า
กแ็ค่ตีโต้ไปโต้มากรู้็สกึเฉยๆ	 มนัจะสนุก
อย่างไร	 ใช่แน่นอนมันจะไม่สนุกถ้าตีไป
กเ็สยี	 ตีไปไม่ตีกลบัมา	 ถ้าจะให้สนุก
เราควรตีโต้กันได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น	
ตีนับแต้มกนัอย่างถกูวธิ	ี มกีารชนะ	 แพ้	
โดยที่ไม ่ได ้ตีแป๊ะ	 หรือบาดเจ็บทัง้น้ี
เพราะไม่ว่าจะแข่งขันหรือออกก�าลังกาย
เราควรจะรู้พ้ืนฐานในระดับต้นๆ	เพ่ือป้องกนั
อาการบาดเจ็บต่างๆ	ด้วย	หากใครมองว่า
แบดมนิตัน	 แค่ใส่รองเท้า	 หยบิไม้กบัลกู
ออกไปข้างถนน	 หรือหาทีว่่างๆ	 แค่น้ันก็
ท�าได้	 แต ่ เราจะไม ่ได ้ออกก�าลังกาย

ตรงจุดที่ถูกต้อง	 และอาจส่งผลกระทบ
หลายสิง่ทีเ่ราคาดไม่ถงึ	 ในตอนน้ีเรามาดู
กนัว่า	การเตรียมตัวเล่นแบดมนิตัน	ให้สนุก
และถกูวธิต้ีองมอีย่างไร							
	 ชุดกีฬาและอุปกรณ์ปัจจัยหลัก
ในการเล่นแบดมนิตัน	 เสือ้ผ้าควรเป็นชดุ
ทีใ่ส่สบายๆ	ผ้าไม่อมเหง่ือ	อาจใส่ชดุวอร์ม
เพ่ือรีดเหง่ือให้มากขึน้ได้ในบางกรณี	 แต่
ส่วนใหญ่จะเป็นเสือ้ยดืแขนสัน้	ขาสัน้หรือ
กระโปรงกฬีาแล้วแต่ชอบ	 รองเท้าควรเลอืก
ใส่ให้เหมาะสมกบัพ้ืนที	่โดยในปัจจุบนั	มใีห้
เลอืกซือ้ได้ตรงกบักฬีาแต่ละประเภทอย่าง
ชดัเจน	 ไม้แบดมินตันไม่ใช่ใช้ไม้แพงแล้ว
คุณจะเก่งตามไม้	 อนัน้ีตามแต่ความถนัด	
รุก	 รับ	 ดาด	 และงบประมาณของแต่ละ
ครอบครัว	มต้ัีงแต่	 คู่	ละ	100-200	จนถงึ	
หลงั	10,000	ขึน้ไปกม็	ีแล้วอย่าลมืเลอืกดู
ขนาดและความตึงของเอน็ตามไม้ด้วยทัง้น้ี
ดูตามความเหมาะสม

เรื่อง : พัชรศิษฏ์  ปีเจริญ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สาระน่ารู้

เล่นสนกุ
แบดมินตัน...

	 ลูกแบดมินตันในท้องตลาดมีให้
เลอืกใช้มากมายหลายย่ีห้ออนัน้ีกข็ึน้อยูก่บั
สถานที	่ ระดับความเก่ง	 เลอืกใช้ให้ถกู	 เช่น
มือระดับบ้าน 	ๆใช้ลกูขนไก่แพงสดุ	ตีได้ไม่กีว่นั
กพั็งหมด	เราควรเลอืกเป็นลกูพลาสติกเพ่ือ
อายกุารใช้งานทีน่านยิง่ขึน้	แต่ถ้าเป็นระดับ
นักกฬีาทีต้่องแข่งขนั	 ควรเลอืกใช้ลกูขนไก่
ตามรายการแข่งขนัทัง้น้ี	 มค่ีาน�า้หนักและ
ความเร็วแตกต่างกนั
	 หลังจากที่เตรียมอุปกรณ์พร้อม
เรามาดูกันว่าการตีแบดมินตันพื้นฐานมี
อะไรบ้างดีกว่า	 หลากหลายปรมาจารย	์								
มเีคลด็ลบัมากมายน้ีเป็นเพียงส่วนหนึง่ใน
การยกตัวอย่างเพ่ือให้เล่นแบดมินตันได้
สนกุ						
	 ก่อนที่เราจะเร่ิมเล่นแบดมินตัน	
เราควรจับไม้แบดให้ถูกวิธีก่อนสิ่งอื่นใด	
โดยหลกัสามน้ิวประคอง	(น้ิว	กลาง	น้ิวนาง
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	 ท ่ า นที่ ไ ด ้ ฝ ึ ก ซ ้ อ มพื้ น ฐ าน									
ดั งกล ่ าวจนช� านาญนอกจากจะลด																
ความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บจากท่าตี
ท่าวิ่ งที่ ไม ่ถูกต ้อง	 ยังจะท�าให ้การตี
แบดมินตันเป็นเรื่องสนุกมากยิ่งขึ้น

นิ้วก้อย)	 สองนิ้วบังคับก�าหนดหน้าไม้ในการตี	 (นิ้วโป้ง	 นิ้วชี้	 )	 หลังจากก�าด้ามไม้ชี้ไม้ไปด้านหน้าระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จะมี
ลักษณะเป็นรูปตัว	V	โดยนิ้วชี้จะอยู่ด้านล่างงอเล็กน้อย	ไม่จับไม้แน่นหรือหลวมจนเกินไปทดลองหมุนไม้โดยการพลิกนิ้วโป้ง
มากด	 	นิ้วชี้งอเข้าชิดนิ้วกลางแล้วหมุนกลับตามเดิมท�าวนไปมาซ�้าๆ	 ให้เกิดความเคยชิน	 ซึ่งในจังหวะตีควรใช้วงแขน	 วงข้อศอก
หรือข้อมือส่งพลังไปตามทิศทาง	รวมทั้งสรีระส่วนล่าง	ล�าตัว	เอว	ขา	และจังหวะเท้าก้าวให้ถูกวิธี	

	 การเซฟ	งัด	ตัด	วาง	หรือ	หยอด		
เป็น	4	ท่าพื้นฐานที่มือใหม่ควรฝึกซ้อมให้
ถูกวิธีและมีความเคยชินกับท่าต่างๆ	ทั้งนี้
ทุกๆ	ท่าจะสอดคล้องกับ	การวิ่งไปรับลูก	
ในแต่ละจุดให้ถูกจังหวะ	 ส่วนลูกตบซึ่ง
หลายๆ	 คนที่เน้นพลังจะชื่นชอบถ้าฝึกไม่
ถูกวิธีจะเป็นดาบสองคมท�าให้เกิดอาการ
บาดเจ็บได้ง่ายดาย	ตรงกนัข้ามคนทีพ่ลงัน้อย
กต็้องเน้นแบดมินตันเรียกได้ว่า	 สายรับ	
ต้องพยายามฝึกซ้อมให้ได้ในหลากหลาย
จังหวะ

ภาพที่	1	การเซฟ	

ภาพที่	2	การงัด

ภาพที่	3	การวางหรือหยอด

ภาพที่	4	การตบ
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เรื่อง : อนงค์  ตังสุหน  นักวิชาการเงินและบัญชี  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

	 สงัคมยคุน้ี	 สิง่ทีท่กุคนปฏเิสธ
ไม่ได้เลยคือสิ่งที่จะอ�านวยความสะดวก
ให้กบัเรา	 บตัรเครดิตเป็นอกีอย่างนึงที่
อ�านวยความสะดวกให้เราได้อยู่เสมอๆ	
ไม่ว่าเราปรารถนาอยากจะได้สิง่ใด	 บตัร
เครดิตกช่็วยเราได้ตลอดเวลา	 แต่ถ้าหาก
เราหลงระเริงกบัความสะดวกสบาย	 จน
ลมืคิดไปว่าสิง่ทีเ่รารูดปร๊ืดๆ	อยูท่กุวนั	เรา
จะต้องจ่ายเงินตอนครบรอบบลิ	 ซึง่ตอน
น้ันแหละหลายคนต้องเคร่งเครียด	 วติก
กงัวล	กบัปัญหาหน้ีสนิท่วมตัว	 เรามาลอง
จัดการหน้ีบตัรเครดิตกนัเถอะ

ข้ันตอนการจัดการหนีบ้ตัรเครดิต 

ข้ันแรก “หยดุจ่ายข้ันต�า่” 

	 การจ่ายขั้นต�่าเป็นต้นเหตุให้เรา
ต้องเสยีดอกเบีย้	 จากการทีมี่เงินคงค้างกบั
ทางบริษัทบตัรเครดิต	 หากเราเลอืกทีจ่ะ
จ่ายขัน้ต�า่	 บริษัทบตัรเครดิตจะเร่ิมคิด
ดอกเบีย้รายวนักบัเราทนัที
ขั้นตอนที่สอง “ทยอยช�าระหนี้”
	 เมื่ อ เราหยุดจ ่ ายขั้นต�่ าแล ้ว											
ขั้นต่อมาก็ต้องทยอยช�าระหน้ีสินคงค้าง
ให้หมด	 ด้วยการพยายามลดค่าใช้จ่าย									
ทีไ่ม่จ�าเป็น	 และพยายามอย่าก่อหน้ีใหม่
เพ่ิมขึน้อกี
ขั้นตอนที่สาม “ซื้อด้วยเงินสด”
	 เราควรซื้อสินค ้าด ้วยเงินสด	
เพราะเวลาจ่ายเงินสด	 เงินในกระเป๋า
ของเราจะลดไปทันที	 ท�าให้เราสะดุดใจ										
หากจ่ายเงินมากเกนิกว่าทีห่ามาได้	

ขั้นตอนที่สี่  “ท�าบัญชีจับจ่ายส่วนตัว”
	 การท�าบัญชีจับจ่ายส่วนตัวจะช่วยให้เรา	 มองเห็นปัญหา	 ก่อนที่ปัญหาจะ
เกิดขึ้น	 วิธีการท�าแบบง่ายๆ	ก็คือ	จดบันทึกรายรับ	 รายจ่าย	แบบง่ายๆ	 โดยรายรับ
จากงานประจ�าเราบันทึกไว้ในส่วนของ	 “รายรับ”	 และแยกส่วนของรายจ่ายหลักๆ	
ค่ากิน	ค่าที่พัก	ค่าบ้าน	ค่าเดินทาง	ค่าท่องเที่ยว	แบบนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าเราหมด
ค่าใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง	และสามารถตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นออกไปได้
ขั้นตอนที่ห้า “วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล”
	 หลังจากที่ได้ลองท�าตามขั้นตอนข้างต้นมาแล้ว	 เราก็วางแผนทางการเงิน	
โดยแบ่งเงินที่เป็นรายได้ของเราออกเป็นส่วนๆ	 ได้แก่	 เงินใช้จ่าย	 กับ	 เงินเก็บออม	
และแบ่งเงินเก็บออมเป็นเงินส�ารองที่ต้องฝากธนาคารเอาไว้	 กับเงินอีกส่วนที่เก็บ
ออมเพื่อไปลงทุนต่อยอดให้งอกเงยต่อไป
ขั้นตอนที่หก  “รักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด”
	 เมื่อเราได้ท�าทุกขั้นตอนมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว	 ชีวิตทางการเงินของ
เราจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ	 ดังนั้นเราต้องรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด	 ในขั้นตอน
สุดท้ายนี้ถือว่า	 “ส�าคัญที่สุด”	 หากเราไม่อยากกลับไปเป็นหนี้อีก	 อย่าลืมรักษาวินัย
ทางการเงินอย่างเคร่งครัดนะคะ	

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	:	
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1433494586	
https://www.krungsri.com/bank/th/KrungsriGuru/Money-Tips/october-2014/
	 6-steps-to-clear-credit-card-debt.html
https://moneyhub.in.th/article/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%
	 81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0
	 %B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%
	 80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95/

การจัดการหนี้
บัตรเครดิต
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เรื่อง : วรนาฏ  คงตระกูล  ภาพ : ILstock

คนดัง..นั่งคุย

ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล
 อ.ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์

การศึกษา
 จบการศึกษาหลักสูตรปรัชญา 
 ดษุฎบัีณฑิต  สาขาวทิยาศาสตร์
 และเทคโนโลยศีกึษา  
        สถาบันนวตักรรมการเรยีนรู้  
 มหาวทิยาลัยมหิดล 
        เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 จบการศึกษา
 ในปี 2555 ( ระยะเวลาศึกษาที่
 สถาบันฯ ปี 2552-2555 )

สถานที่ท�างาน
 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 
 จ.จันทบุรี

1. ขอสอบถามความรูสึ้กของอาจารย์   
ในการเป็นอาจารย์ด้านวทิยาศาสตร์ศกึษา
	 มคีวามสุขดีครับ		ท�างานอย่างมี
ความสขุ	ตอนเร่ิมท�างานช่วงแรกมคีวามรู้สกึ
เป็นอย่างไร	 ตอนน้ียังคงเป ็นอย่างน้ัน
หลังจบการศึกษา	 ผมมีความสุขกบั
การท�าหน้าที่เป็นอาจารย์	 และมีโอกาส
พบเจออาจารย์จากสถาบันนวัตกรรมฯ
หลายท่าน	 ในหลายโอกาส	 	 ทัง้ในโอกาส
ที่ ได ้ เข ้ ามาร ่วมเป ็นกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์	 	และการเข้าร่วมงานประชมุ
ทางวชิาการทีท่างสถาบนัฯ	ได้จัดขึน้							
2. อยากทราบแรงบันดาลใจในการเป็น
อาจารย์ด้านวทิยาศาสตร์ศกึษา
	 เดิมเป็นนักศึกษาทนุ	 สควค.ซึง่
ต้ังใจไว้แต่แรกว่าจะกลับไปเป็นอาจารย์	
โดยเหตุผลที่ เลือกท�างานที่บ ้านเกิด	
เพราะจะได้กลับไปเพ่ือพัฒนาชุมชน	 ซึง่
ที่น่ันไม่ได้มีทรัพยากรที่เพียบพร้อมที่ใช้
สนับสนุนการท�างาน	 ดังเช่นมหาวทิยาลยั
หลักของประเทศ		จึงจ�าเป็นต้องปรับตัว
ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการสร้าง
ผลงาน	 และสร้างประโยชน์ให้ได้มากทีส่ดุ			
3. ปัจจบุนั อาจารย์มีแนวทางการท�า
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาท่ีสนใจ 
แนวทางงานวจัิยอ่ืนๆ 

	 ยงัคงท�างานวิจัยเร่ือย	ๆ	ครับ	
ตลอด	 4	 ปีทีส่�าเร็จการศึกษา	 มผีลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่กว่าสบิชิน้	และได้รับรางวลั
บุคลากรดีเด่นของทางมหาวิทยาลัยด้าน
การวจัิย	 ซึง่ได้รับเขม็เชดิชเูกยีรติมาครับ	
	 งานวิจัยที่ท�าส่วนมากเป็นด้าน
คอมพิวเตอร์		ซึง่นอกจากงานวจัิยตรงสาย
แล้ว		ยงัมงีานวจัิยทีใ่ช้ประโยชน์ด้านทัว่	ๆ 	ไป	
มีง า น วิ จั ย ด ้ า น สั ง ค ม ศ า สตร ์	
ห รื อการประยุ กต ์ ค ว าม รู ้ ร ่ ว มกั บ
ศาสตร์อื่นร่วมกับสายวิทยาศาสตร์เช่น

การประมวลผลภาพจากกล้องจุลทรรศน์	
เ พ่ือนับจ�านวนเชื้อที่ เกิดในภาพถ่าย	
นอกจากน้ียังมีการพัฒนาสื่อการสอนที่
เป็นประโยชน์ทีจ่ะน�าไปใช้ได้ในอนาคต				
	 เน่ืองจากการท�างานที่ น่ีไม ่มี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยู ่ในมือ
ในการช่วยผลักดันงานวจัิย	 นอกจากน้ี
การท�างานที่น่ีมีภาระงานด้านการสอน
ค่อนข้างมาก	มากทีส่ดุทีเ่คยได้รับคือสอน	
35	 ชัว่โมงต่อสปัดาห์	 	 ท�าให้เวลาทีใ่ช้ใน
การท�าวิ จัยมีไม ่มากนัก	 การแก้ปัญหา
สามารถท�าได้ด้วยการวางแผนและจัดการ
เวลาให้ดี	ด้วยการพยายามท�าให้ภาระงาน
ผลติบณัฑิต	 เป็นเร่ืองเดียวกบัภาระงาน
ด้านการท�าวิ จัย	 	 หากผมต้ังใจสอน
นักศึกษาให้ดี	มคีวามสามารถ		เมือ่วนัทีผ่ม
ได้เป็นที่ปรึกษาในการท�าโครงงานระดับ
ปริญญาตรี	 	 จะไม่ต้องเค่ียวเขญ็เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ให้นักศึกษามากนัก	 ท�าให้สามารถ
ผลกัดันโครงงานระดับปริญญาตรี	 ให้ไป
น�าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับบณัฑติศึกษาได้	 การมองภาระงาน
ด้านการผลิตบัณฑิตเป็นเร่ืองเดียวกับ
การวิจัยจะท�าให้ผลิตงานวิจัยออกมาได้
ภายใต้เวลาการท�างานที่มีอยู่อย่างจ�ากัด		
4.บทบาทของอาจารย์ในการสร้างงาน
วจัิยเพือ่ชุมชน  
	 ถ้าเป ็นเ พ่ือชุมชนจริง	จะเป็น
งานบริการวิชาการในท้องถิ่นควบคู่กับ
การท�าวจัิยเชงิสงัคมศาสตร์	เพ่ือตอบสนอง
กระแสการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกจิ	 อาเซยีน	 ซึง่ภาษา
และเทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อชุมชน	
เช่น	 จึงได้มกีารจัดท�าเวบ็ไซต์แบบพลวตั
เพ่ือวดั	 เพ่ือให้บุคลากรในวัดสามารถ
แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง
โดยก่อนด�าเนินการโครงการน้ี	จะมีการส�ารวจ
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ความต้องการ	 และประเมินว่าสิ่งทีเ่ราท�า
มปีระโยชน์	 และควรท�ามากน้อยแค่ไหน	
ซึ่งผลที่ได้จากการท�างานวิจัยเชิงส�ารวจ	
ท�าให้ทราบถึงความพร้อมของวัดที่มี
ผลต่อการรับเทคโนโลยีเข้ามาต่อการ
เปลีย่นแปลงของบริบททางสงัคม
5. อยากทราบประสบการณ์ท่ีประทับใจ
หรือเป็นความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
ตั้ ง แ ต ่ เ ริ่ ม ท� า ง านจน ถึ งป ั จ จุ บั น
	 ประสบการณ์ที่ภูมิใจในวิชาชีพ
เป็นการได้เห็นความส�าเร็จของนักศึกษา	
บางคร้ังความรู ้สึกอยากผลักดันอะไร
สกัอย่าง	 ไม่ได้มาจากความรู้สกึอยากท�า
เพ่ือตัวเอง		แต่ทุ ่มเทเพ่ือนักศึกษาก่อน		
ผลตอบแทนที่ได้รับส�าหรับตัวเองคืองาน
วจัิยทีเ่กดิจากการท�างานร่วมกบันักศึกษา	
ปัจจุบันเชื่อมั่นว่าหากผมสร้างนักศึกษา
ให้มีความรู้ที่เพียงพอ	 นักศึกษาจะช่วย
ในการสร้างผลงานที่ดี	 และช่วยเหลอื
การท�างานของผมทางอ ้อมเช ่นกัน		
การทุม่เทเช่นน้ี	ท�าให้การขอก�าหนดต�าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ล่าช้าไป	1	ปี	แต่ไม่ถงึกบัช้ามาก				
6.อาจารย์ได้ใช้ความรู้จากหลักสูตรฯ
ไปพฒันางานอย่างไร
	 สิง่ที่ได้เคยร�่าเรียนไป	 จะเก่า
ไปเร่ือย	 ๆ	 แต่สิ่ งที่ยังคงอยู ่กับตัวเอง
ไปตลอดคือแรงบันดาลใจที่จะท�าอะไร
ซักอย่างด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องให้บุคคล
รอบตัวมาผลักดันให้ท�าอะไร		ตลอดเวลา
ทีศึ่กษาอยู่ที่สถาบันฯ	 ผมถูกปลกูฝังให้
สร้างความรู้	 	 ให้ท�าวจัิย	 สิง่ทีอ่ยูก่บัอย่าง
ยั่งยืนคือแนวคิดที่ท�าให้ไม่หยุดอยู่กับที	่
ความรู้ทีไ่ด้รับจะเพ่ิมมากขึน้ต่อไปเร่ือย	ๆ
ซึง่เป็นแรงบนัดาลใจในการประกอบอาชพี			
7. เคล็ดลับดีๆ  ท่ีน�าไปสูค่วามส�าเรจ็
	 ท�างานหนักและแบ่งเวลาให้ดี
วนัแรกทีท่�างานเป็นอย่างไร	 ปัจจุบนัยงัคง
ท�าอย่างน้ัน	ตอนก�าลงัศึกษาระดับปริญญาเอก

อยู่ไม่ได้มองว่าเมื่อไหร่จะจบ	ท�างานไปเร่ือย	ๆ	จนวันหน่ึงรู้ตัวอีกทีก็เรียนจบแล้ว	
ตอนท�างานก็ คิดแบบน้ันไม ่ได ้มีอะไรได ้มาง ่ายๆ	 ถ ้าเราเชื่อมั่นในแนวทาง
ที่ก้าวเดิน	 เชื่อมั่นในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สั่งสอน	 เชื่อมั่นในสิ่งที่มี	 เรามีต้นทุนที่ดีแล้ว	
อยู่ที่ว่าจะท�าหรือไม่ท�า	ก็ท�างานหนักอยู่ตลอดครับ	
	 ทางทีมงาน	 ต้องขอขอบคุณ	 อ.ดร.เดชาวุฒิ	 วานิชสรรพ์	 ที่มาให้แนวคิดดีๆ	
หลายประการค่ะ	สวัสดีค่ะ..
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	 Jonathan	 Bergmann	 และ	
Aaron	 Sams	 จึงท�าวิดีโอการสอนอย่าง
ง่ายๆ	 ให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนดู	 ซึ่ง
ท�าให้ไม่ต้องตามนักเรียนมาเรียนซ่อม
เสริมช่วงกลางวันหรือหลังเลิกเรียน	 แต่
สิ่งที่	Jonathan	Bergmann	และ	Aaron
Sams	 ไม่ได้คาดคิด	 คือ	 นักเรียนของ
พวกเขาที่มาเรียนตามปกติบางคนได้เข้า
มาดูวิดีโอเพ่ือทบทวนความรู้ก่อนสอบ
นอกจากน้ันยังมีครูและนักเรียนจาก
ทั่วโลกเข้ามาศึกษาวิดีโอที่พวกเขาลงไว	้
ดังนั้น	Jonathan	Bergmann	และ	Aaron
Sams	 จึงเร่ิมบนัทกึวิดีโอการสอนเตรียมไว้
และน�ามาใช้	 พวกเขาพบว่าเมื่อสอนด้วย
ห ้ อ ง เ รี ยนกลับทางท� า ให ้ ส ามารถ
ประหยัดเวลาในการสอนได้ประมาณ	20	
นาทีเมื่อเทียบกับ	 การสอน	 แบบดั้งเดิม

การสอนแบบน้ียงัตอบสนองต่อการเรยีนรู้
เป็นรายบุคคลที่เหมาะกับความต้องการ
ของผู้เรียน	 นอกจากนั้นเมื่อมีนักเรียน
แลกเปลี่ยนที่เข้ามาใหม่กลางภาคเรียน	
และ	Jonathan	Bergmann	และ	Aaron
Sams	 ให้นักเรียนใหม่ดูวิดีโอการสอน
ของพวกเขา	 พบว่า	 นักเรียนคนน้ี
สามารถเรียนรู้ได้ทันเพื่อน	 แม้จะใช้เวลา
ทีน้่อยกว่า	 ซึง่การสอนแบบด้ังเดิมท�าได้ยาก
เพราะนักเรียนที่เรียนแบบด้ังเดิมจะรู้
ในเรื่องนั้นๆ	แค่เพียงผิวเผิน							
	 Jonathan	 Bergmann	 และ	
Aaron	 Sams	 ระบุว่า	 ห้องเรียนกลับ
ทางเป็นการเรียนการสอนที่ประยุกต์
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือยกระดับ
การเรียนรู ้ในห้องเรียนต่างๆ	 ท�าให้
ครูมีเวลาปฏิสัมพันธ์กับผู ้เรียนมากขึ้น

	 Jonathan	 Bergmann	 และ	
Aaron	 Sams	 ครูวิชาเคมีของโรงเรียน	
Woodland 	Pa r k 	H i gh 	School											
รัฐโคโลราโด	ประเทศสหรัฐอเมริกา	และ
ผูเ้ขยีนหนังสอืชือ่	Flip	Your	Classroom
:	 Reach	 Every	 Student	 in	 Every	
Class	Every	Day	ขึน้	เป็นผูริ้เร่ิมแนวคิดของ
ห้องเรียนกลบัทาง	(Flipped	Classroom)
เขาพบว่า	 นักเรียนหลายคนไม่สามารถ
เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติได้เน่ืองมาจาก
สาเหตุหลายประการ	 เช่น	 นักเรียนเป็น
นักกีฬาตัวแทนโรงเรียน	 นักเรียนต้อง
ท�างานนอกเวลา	 กิจกรรมบางอย่างต้อง
ใช้เวลาในการเดินทาง	 หรือเน้ือหาวิชา
บางหวัข้อต้องใช้เวลาในการท�าความเข้าใจ
มากจนไม่สามารถส�าเร็จได้ในชั่วโมง
เรียน	

เรื่อง : รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์   อาจารย์ประจ�า สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
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	 ก่อนศึกษาเนื้อหา	 ขอความกรุณาทุกท่าน	 Sign	 Up	 เพื่อสมัครสมาชิกของ
ระบบสร้างบทเรียนกลับทางที่มีชื่อว่า	Ted-Ed	ผ่านทาง	Link	นี้
	 https://auth.ted.com/users/new

	 จากหน้าจอท่านกรอก	 First	 name,	 Last	 name,	 Email,	 ก�าหนด																				
Password	อย่างน้อย	6	ตัวอักษร,	เลือกรับ	TED	Email	Updates	แบบไหน	จากนั้น
คลิก	Create	your	account
	 หลังจากนั้น	จะมี	e-mail	จากระบบ	Ted-Ed	ส่งไปที่	Inbox	ของท่าน	เพื่อให้
ท่านยืนยัน	(conirmation)	e-mail	ที่ท่านใช้สมัคร	เมื่อท่านยืนยันแล้ว	ก็จะสามารถ	
Log	 In	 เพื่อใช้งานระบบ	 Ted-Ed	 ในการศึกษาบทเรียน	 Flipped	 Lesson	 หรือ			
แม้กระทั่งสร้างบทเรียน	(Create	Flipped	Lesson)	เองได้

ติดตามต่อตอนที่ 2 ฉบับหน้านะครับ

เน่ืองจากเน้ือหาส่วนใหญ่ผู้เรียนใช้เวลา
นอกห้องเรียนศึกษาจากวิดีโอที่สร้างโดย
ครู	ห้องเรียนกลบัทาง	(Flipped	Classroom)	
จะ	“พลกิกลบั”	กระบวนการเรียนการสอน
โดยสิ่ งที่ เคยเป ็นกิจกรรมในชั้นเรียน
อาท	ิ	การบรรยายและจดบนัทกึ	(Lecture)
จะเกิดขึ้นที่บ ้านผ่านการศึกษาวิดีโอ
ที่ครูสร้างขึ้น	 และสิ่งที่เคยท�าที่บ้าน
เช่น	 การบ้าน	 แบบฝึกหัด	 งานอื่นๆ
ที่มอบหมายโดยครูจะเกิดขึ้นในชั้นเรียน
โดยมีครูเป็นผู ้ให้ค�าแนะน�าแก่ผู ้เรียน
อย่างใกล้ชิด							
	 ผู้เขียนได้ทดลองใช้	 TED-ED	
เพื่อสร้างบทเรียนกลับทาง	 เรื่อง	 การ
สร ้างบทเรียนในห ้องเรียนกลับทาง
ด้วย	 TED-ED	 เพื่อใช้ในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	 (มทส.)	 พบว่า	
คณาจารย์ที่เข้ารับการอบรมฯ	 สามารถ
ใช้	 TED-ED	 ในการสร้างบทเรียนกลับ
ทางของตนเองได้และสะท้อนว่า	 TED-
ED	ใช้งานง่าย	ท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถ
เข้าไปศึกษาเน้ือหาของห้องเรียนกลับ
ทางที่มีทั้งหมด	 3	 ตอน	 ประกอบด้วย	
video	 clip	 สั้นๆ	 พร้อมข้อแนะน�า	
ค�าถามปลายเปิด	 การอภิปราย	 และสื่อ
การเรียนรู้เพิ่มเติม	โดยท่านสามารถคลิก
ที่	Links	ดังนี้				
ตอน	1	แนะน�าห้องเรียนกลับทาง	
(Flipped	Classroom)
https://ed.ted.com/on/dG82Qew5

ตอน	 2	 ความแตกต่างระหว่างห้องเรียน
แบบดั้งเดิมและห้องเรียนกลับทาง
https://ed.ted.com/on/uQFrJuY4

ตอน	3	การสร้างบทเรียนในห้องเรียน
กลับทางด้วย	TedEd
http://ed.ted.com/on/CiUvQBqp




