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	 สวสัดคีรบั	 ก่อนอืน่ผมขอกราบขอบพระคณุท่านผูอ่้านทีใ่ห้การสนบัสนนุ

จุลสารของเราเป็นอย่างดีตลอด	53	ฉบับที่ผ่านมา	 เน่ืองจากผลการส�ารวจ									

ความต้องการอ่านจลุสารในรปูแบบกระดาษมน้ีอยลง	ทางสถาบนันวตักรรมการเรยีนรู้

จงึยตุกิารจดัพมิพ์จลุสารกระดาษตัง้แต่ฉบบันีเ้ป็นต้นไป	และ	ทางสถาบนัฯ	จะพฒันา

รปูแบบจลุสารอเิลก็ทรอนกิส์นีใ้ห้ทนัสมยัยิง่ขึน้ในโอกาสต่อไปครบั	 ในฉบบันีท่้าน

จะพบกับ	ปัญญาประดิษฐ์	ตอนที่	2	ซึ่งมีบทบาทในการพลิกโฉมการศึกษา	เป็นที่

ทราบกันดีในขณะนี้ว่า	ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันอย่างมาก

อาชีพหลายอาชีพอาจจะไม่มีอีกต่อไป	 เราจะประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วย								

ในการเรียนการสอนอย่างไร			ทางด้านนวัตกรรมจากสถาบันฯ	ในฉบับนี้เราแนะน�า

ให้ท่านได้รู้จัก	 “แบบจ�าลองการใส่ท่อระบายในช่องอก”	 ซึ่งได้รับรางวัลทางด้าน

การศึกษาและด้านการประดษิฐ์คิดค้นหลายรางวลั	 เช่น	รางวลัจากสภาวจิยัแห่งชาติ

และจากส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิ นอกจากนี	้ ท่านยงัจะได้อ่านสาระน่ารู้	

เช่น	สงครามความเชือ่	 ก่อนทีจ่ะเชือ่เราควรมหีลกัการคดิอย่างไร	ท�าอย่างไรเราจงึจะ

sure	ก่อน	share		ทางด้านศึกษาปริทัศน์	เราน�าเสนอเรื่อง	อิทธิพลและบทบาท

ของแนวคิดทางสังคมต่อผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน	 ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา

จ�าเป็นต้องตระหนกัและคดิวเิคราะห์ให้ด	ีเราน�าเสนอประสบการณ์ในต่างแดน	เรือ่ง

จุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเลในครั้งอดีตสู่ศูนย์กลางในการปฏิรูป

เศรษฐกิจจีนซึ่งท�าให้เราทราบสภาพความเป็นไปในเมืองกว่างโจวในปัจจบุนัครบั		

	 ท้ายทีสุ่ดนีเ้ชิญท่านผู้อ่านตดิตามจลุสารฉบบัอเิล็กทรอนกิส์ทัง้ฉบบัย้อนหลงั

ทุกฉบับได้จากเว็บไซต์สถาบัน	https://il.mahidol.ac.th	ครับ	
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	 บทความเรื่องนี้	 ผู้เขียนต้องการน�าเสนอถึงอิทธิพลและบทบาทของแนวคิดทางสังคมที่มี

ผลต่อความเป็นไปของการบริหารการศึกษา	 สืบเนื่องจากปัจจุบันได้เกิดแนวคิดในการน�ารูปแบบ

เรื่อง : ดร.มนัสวี  ศรีนนท์

ศึกษาปริทัศน์

แนวคิดสังคมบริการกับผู้บริหาร
สถานศึกษาในปัจจุบัน

การบรหิารสถานศกึษาหรอืหน่วยงานทางการศกึษาที่ได้รับการ

ยอมรับในอดีตกลับมาใช้ใหม่	แต่ข่าวในประเดน็นีก้ย็งัไม่ได้สรปุ

ว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	 เพียงแต่ว่า

เมื่อผู้น�าทางการศึกษาน�าเสนอความคิดในลักษณะเช่นนี้ออก

มาเป็นข่าวก็ได้รับความสนใจจากประชาชนแล้ว	 จงึท�าให้เกดิ

แนวคิดว่าลักษณะการบริหารการศึกษาเช่นที่ก�าลังเสนอเป็น

ประเด็นอยู่นี้จะได้รับการยอมรับและน�าไปสู่การบังคับใช้ได้

หรอืไม่กย็งัต้องตดิตามกนัต่อไป	 เมือ่ไม่นานมานี	้ มข่ีาวเกีย่วกบั

การท่ีจะเปลีย่นชือ่ต�าแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษาจาก“ผูอ้�านวยการ”

เป็น	 “ครใูหญ่	 และ	 อาจารย์ใหญ่”	 แทน	 ตามเนือ้หาในข่าว

ดงันี	้ “วนันี	้ (20	 ก.พ.)	 รศ.ดร.เอกชยั	 กีส่ขุพนัธ์	 ประธานคณะ

กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ	(กมว.)	เปิดเผยว่า	เมื่อเร็วๆ	นี้	

คณะกรรมการกฤษฎกีา	พจิารณาร่าง	พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาติ	

พ.ศ...	ทีม่	ีนายมชียั	ฤชพุนัธุ	์เป็นประธาน	ได้เปิดรบัฟังความคดิเหน็

ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบักระทรวงศกึษาธกิาร	(ศธ.)	ซึง่มข้ีอเสนอท่ี

หลากหลาย	ทัง้เรือ่งใบอนญุาตประกอบวชิาชพี	ทีจ่ะมีการปรับ

เปลีย่น	 จากเดิมที่ให้ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา	 มีหน้าที่ออก

“ใบอนญุาตประกอบวชิาชพี”	มาเป็นให้ครุสุภาออก	“ใบรบัรอง

ความเป็นคร”ู	 เพือ่ให้ชดัเจนว่าครเูป็นวชิาชพีชัน้สงู	 จะออกให้

เฉพาะครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษา	 และเตรยีมจะยกเลกิใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์	 เพราะไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกบั

การสอนโดยตรง	ประธาน	กมว.	กล่าวต่อไปว่า	นอกจากนี	้คณะ

กรรมการกฤษฎีกา	 เห็นตรงกันว่าให้ก�าหนดไว้ในร่างพ.ร.บ.

การศกึษาแห่งชาต	ิฉบบัใหม่	เปลีย่นชือ่ต�าแหน่ง	“ผูอ้�านวยการ

โรงเรยีน”	มาเป็น	“ครใูหญ่”	ท�าหน้าทีบ่รหิารสถานศกึษา	เพ่ือ

ให้การท�างานมคีวามชดัเจน	 โดยจะใช้ชือ่ต�าแหน่งครใูหญ่	 กบั

สถานศกึษาทกุขนาด	 อย่างไรกต็าม	 ทัง้หมดนีย้งัเป็นเพียงข้อ

เสนอจะต้องได้รบัความเหน็ขอบจากคณะรฐัมนตร	ี(ครม.)	และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอกีครัง้”	 (ผูจ้ดัการออนไลน์,	 จ่อโละชือ่

ต�าแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษาจาก	“ผูอ้�านวยการ”	เป็น	“ครใูหญ่”,

https://mgronline.com/qol/detail/9620000017858?f

bclid=IwAR1POM0BlHIjHaIRC8Gd98WL_w9B5m2qY5

PigQCKNrkWdF0iZBB006jh_6A,	 เข้าถึงข้อมลูเมือ่วนัที	่ 22	

กมุภาพันธ์	2562)

	 ส่วนแนวคิดทางสังคมนั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย	ความ

เป็นสังคมนั้นเริ่มจากคนตั้งแต่	2	คนขึ้นไปมีชีวิตส่วนตนและวิถี

ทางสังคมคล้ายคลึงกัน	ก็จัดว่าเป็นสังคมได้แล้ว	และความเป็น

สังคมนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน	 เริ่มจากสังคม

ดั้งเดิม	สังคมชาวนา	และสังคมสมัยใหม่	หากจัดแบ่งสังคมตาม

ลักษณะทางสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 ก็มีอยู่	 2	 ประเภท	 คือ	

สังคมอุตสาหกรรมและสังคมบริการ	 ดังนั้น	 แนวคิดทางสังคม

ที่กล่าวมาอย่างย่อๆ	 นี้จึงเป็นการกล่าวถึงลักษณะทางสังคมที่

เป็นมาแล้ว	ก�าลังเป็นอยู่	และก�าลังจะเกิดขึ้น			การบริหารการ

ศึกษาหรือการจัดการการศึกษาท่ีด�าเนินการอยู่ในสังคมก็ได้

รับอิทธิพลจากแนวคิดทางสังคมด้วย	จึงเป็นไปไม่ได้ที่สังคมจะ

มีองคาพยพคนละแบบกับรูปแบบการศึกษาของคนในสังคม

	 ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ี	 แนวคิดสังคมบริการมี

ความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา

ในสังคมได้	 ผู้เขียนจึงสนใจหาความเป็นจริงของการที่ผู ้น�า

ทางการศึกษามีนโยบายที่จะน�ารูปแบบการเรียกชื่อต�าแหน่ง

ผู ้บริหารสถานศึกษาแบบเดิมก ่อนที่มีการปรับเปลี่ยน

มาใช้อย่างในปัจจบุนันัน้จะเป็นไปได้มากเพยีงใด	เพราะในแง่พืน้ฐาน

ทางการศกึษาแล้ว	 การศกึษาจะเป็นเช่นไรหรอืมทีศิทางอย่างไร

ส่วนใหญ่ต้องดูที่ความเป็นสังคมว่าเป็นอยู่ในลักษณะแบบ

ไหนหรือเป็นสังคมเช่นใด	 โดยสังคมในปัจจุบันนั้นจัดได้ว่าเป็น

สังคมแนวบริการและทิศทางการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน	

หน่วยงานการศึกษาเป็นผู้ให้บริการทางการศึกษา	เรียกผู้สนใจ

เข้ามาศึกษาหาความรู้ว่าเป็นผู้มารับบริการ	 ตลอดถึงผู้บริหาร
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การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ	 ก็เป็นผู้อ�านวยการหรือ

ผู้คอยให้บริการแก่ผู้มารับบริการเท่านั้น	 ซึ่งเมื่อผู้น�าทางการ

ศึกษามีนโยบายที่จะน�ารูปแบบการบริหารการศึกษาแบบเดิม	

ซึ่งมีครูใหญ่	อาจารย์ใหญ่	 เป็นผู้น�าในหน่วยงานการศึกษาแล้ว

จะท�าให้การบริหารการศึกษาตอบโจทย์รูปแบบของสังคมที่

เป็นไปอยู่และก�าลังจะเป็นไปหรือไม่	 ดังนั้น	 ประเด็นนี้จึงเป็น

เรื่องที่น่าแสวงหาค�าตอบเป็นอย่างยิ่งส�าหรับนักคิดทางสังคม

และการศึกษา

แนวคิดสังคมบริการ 

	 แนวคิดการจัดแบ่งสังคมนั้นมีอยู ่อย่างหลากหลาย	

โดยการจัดแบ่งสังคมตามท่ีทราบกันดี	 จะใช้ประวัติศาสตร์	

ยุคสมัยทางสังคม	 หรือใช้ความสัมพันธ์ทางสังคมแบ่ง	 เช่น	

การแบ่งสังคมเป็นแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ	 ดังน้ัน	 แนวคิด

การแบ่งสังคมจึงขึ้นอยู ่กับว่าจะใช้แนวคิดไหนในการจัด

แบ่ง	ส�าหรับในที่นี้	ผู ้เขียนน�าเสนอแนวคิดการจัดแบ่งสังคม

เป็น	 2	 แบบ	 คือ	 สังคมแบบอุตสาหกรรมและสังคมแบบ

บริการ	 โดยเฉพาะสังคมบริการน้ีเป็นแนวคิดหลักที่ผู้เขียน

ได้ศึกษาวิเคราะห์ร ่วมกับการคิดท่ีจะปฏิรูปชื่อต�าแหน่ง

ผู ้บริหารสถานศึกษาที่ผู ้น�าการศึกษาในปัจจุบันก�าลังน�า

เสนอต่อสาธารณชน	 คือ	 แนวคิดสังคมบริการน้ี	 ได้แก	่

แนวคิดที่อธิบายลักษณะของสังคมผ่านความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ความรวดเร็วของการส่งข้อมูล

ข่าวสาร	 เป็นสังคมแนวทุนนิยม	 ด�าเนินธุรกิจแบบแข่งขัน

กันอย่างรุนแรงและมุ่งผลประโยชน์เป็นท่ีตั้ง	 เป็นสังคมที่เปิด

เสรีทางการค้าและตีค่าวัตถุทุกอย่างในสังคมเป็นสินค้าและ

การบริการ	 ที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 เป็นสังคมท่ีเน้นการขาย

สินค้าและการบริการเพื่อน�ามาเป็นรายได้เป็นหลัก

	 ดังนั้น	 เมื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นสังคม

บริการแล้ว	 ก็จะเห็นได้ว ่าการจัดการทรัพยากรทุกอย่าง

ในสังคมจะถูกตีค ่าว ่ามีคุณค ่าต ่อสังคมได ้ก็ เมื่อ ส่ิงนั้น

สามารถให้ผลประโยชน์กับสังคมได้เท่านั้น	 ตรงกันข้าม	

หากทรัพยากรในสังคมที่ไม ่สามารถเสนอเป็นสินค้าและ

ขายได้ก็จะถูกยกเลิกหรือหมดความส�าคัญไป	 เช่นเดียวกัน	

เรื่องการศึกษาในปัจจุ บันได ้ถูกมองว ่าเป ็นเรื่องการให ้

บริการเหมือนกัน	 การจัดการศึกษาท่ีดีต้องเป็นการบริหาร

การศึกษาที่ไม่ท�าให้องค์กรขาดทุน	 และเป็นท่ีพึงพอใจของ

ผู ้รับบริการหรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ตลอดถึงต้องผ่านการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกๆ	 เรื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

การบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลและผู ้ศึกษาหรือผู ้มีส่วนได้

ส่วนเสียมีความพึงพอใจเมื่อมารับบริการ	 ดังนั้น	 การเป็น

สังคมบริการจึงเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในการจัดการการศึกษา	

สืบเนื่องจากการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม

นั่นเอง

ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน

	 ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้น�าในองค์กรทางการศึกษา	

ในอดีตและปัจจุบันย่อมมีความแตกต่างกันในแง่ชื่อต�าแหน่ง	

ภารกจิหรอืหน้าทีใ่นต�าแหน่ง	เรยีกง่ายๆ	ว่าพระเดชและพระคุณ

ของผู้บริหารการศึกษาที่ผ่านมามีการปรับปรุงและพัฒนาไป

ตามการก�าหนดต�าแหน่ง	 ดังข่าวที่ว่า	 “ในอดีตชื่อต�าแหน่ง	

ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ถูกเปลี่ยนในช่วงที่	 พ.ร.บ.การศึกษา

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2546	 ประกาศใช้แรกๆ	 จากเดิมชื่อต�าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษาจะแบ่งตามขนาดโรงเรียน	 ดังนี้	 โรงเรียน

ขนาดใหญ่	ใช้ค�าว่า	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	ขนาดกลาง	ใช้ค�าว่า

อาจารย์ใหญ่	 และโรงเรียนขนาดเล็ก	 ใช้ค�าว่า	 ครูใหญ่	 ท�าให้

ผู้บริหารสถานศึกษาในขณะนั้นมองว่า	การก�าหนดชื่อต�าแหน่ง

ตามขนาดโรงเรียน	 ท�าให้เกิดการแบ่งแยก	 ทั้งที่เป็นผู้บริหาร

สถานศึกษาเช่นเดียวกัน	 จึงขอให้เปลี่ยนชื่อต�าแหน่งมาเป็น

ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 เหมือนกันทุกขนาด	 แต่การก�าหนดชื่อ

ต�าแหน่งเช่นนี้ในประเทศต่างๆ	ไม่ใช้กัน	เพราะท�าให้ไม่ก�าหนด

บทบาทหน้าทีไ่ม่ชดัเจน”	(ผูจ้ดัการออนไลน์,	อ้างแล้ว,	เข้าถงึข้อมลู

เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2562)															

	 ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับชื่อต�าแหน่งผู ้บริหารการศึกษา

ในปัจจุบันที่ถูกมองว ่าไม ่ เป ็นประโยชน์ต ่อการบริหาร

การศึกษามากนัก	 โดยเป็นเพียงการเน้นไปที่ความแตกต่างกัน

ในเชงิปรมิาณของจ�านวนผูเ้รยีนในสถานศกึษาเท่านัน้	 ซึง่แตกต่าง

จากค�าว่า	ครูใหญ่	อาจารย์ใหญ่	ในอดีต	ที่ดูเหมือนว่าจะมีความ

ชัดเจนในเชิงการบริหารจัดการสถานศึกษามากกว่าคือหากมี

การเรยีกผูน้�าในสถานศกึษาด้วยค�าว่า	 ผูอ้�านวยการ	 เหมือนเดมิ

จะท�าให้การด�าเนินงานการศึกษาไม่ได้มุ ่งไปที่เป้าหมาย

ทางการศึกษาและยังเป็นการให้ความส�าคัญในเรื่องอื่นๆ	 ใน

สถานศึกษามากพอกันหรือมากกว่าเรื่องการพัฒนาครูและ

ผู้เรียน	ซ่ึงนับว่าน่าจะผิดวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา	

สรุปแล้ว	 หากจะน�าบรรยากาศการจัดการศึกษาแบบเดิมที่มุ่ง

ตรงไปทีค่รแูละผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องปรบั

ชื่อเรียกต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นชื่อต�าแหน่งที่มีนัย

แห่งการจัดการศึกษาเท่านั้น	 เพราะค�าว่า	 ผู้อ�านวยการ	 นั้น	

เป็นค�าที่ดูเหมือนจะมุ่งไปที่การส่งเสริมการศึกษาอย่างหลวมๆ	

มากกว่าท่ีจะมีบทบาทและหน้าท่ีเพ่ือการศึกษาอย่างชัดเจน
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วิเคราะห์แนวคิดสังคมบริการกับผู ้บริหารสถานศึกษา       

ในปัจจุบัน

	 จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับแนวคิดที่ตัดสินความเป็น

สังคมโดยใช ้ เงื่อนไขเรื่องการบริการเป ็นเกณฑ์กับการ

บริหารการศึกษาที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเน่ือง	 โดยการ

บริหารการศึกษาที่ปรากฏเป็นประจักษ์อยู ่ทุกวันนี้ก็จะ

เห็นร่องรอยว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง	 ดังน้ัน	 รูปแบบ

ทางการศึกษาที่ด�าเนินการอยู ่จึงไม่ใช่เป็นแบบเกิดผุดขึ้น

โดยไม่มีที่มาที่ไปหรือไม่มีเหตุผลประกอบ	 การศึกษาที่เป็น

อยู ่น้ีเกิดขึ้นบนพื้นฐานจากแนวคิดและทฤษฎีตลอดถึงงาน

วิจัย	 และที่ส�าคัญอย่างยิ่ง	 การศึกษาท่ีบริหารจัดการกันอยู่

ทุก วันนี้และที่ผู ้น� าทางการศึกษาอยากปรับเปล่ียนชื่อ

ต�าแหน่งกลับไปเหมือนดังเดิม	เพราะช่ือต�าแหน่งท่ีใช้กันอยู่

ในปัจจุบันไม่ได้สะท้อนถึงบทบาทและหน้าท่ีทางการศึกษา

อย่างแท้จริง	 หมายความว่าผู ้น�าทางการศึกษามองว่าชื่อ

ต�าแหน่งผู ้อ�านวยการนี้ไม่สอดคล้องกับที่จะน�าไปใช้เป็น

เครื่องมือขับเคลื่อนการศึกษาเลย	 จึงได ้มีความคิดและ

ความพยายามที่จะน�าชื่อต�าแหน่งครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่

มาใช้แทน	ซึ่งแนวคิดนี้	ผู ้เขียนมองว่าการจะปรับเปล่ียน

รูปแบบการบริหารการศึกษาของสังคมโดยมองแค่เพียงชื่อ

ต�าแหน่งของผูบ้รหิารสถานศกึษาเท่านัน้	ส่วนเรือ่งอืน่ๆ	ในการศกึษา

เป็นเรือ่งรอง	 จงึมน่ิาจะถกูต้องและเป็นผลดกีบัสงัคมโดยรวมนกั

ด้วยว ่าการศึกษากับสังคมเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ ์กัน

อย่างแยกไม่ออกนั่นเอง	 ผู้เขียนจึงเสนอการวิเคราะห์เรื่อง

นี้ไว้เป็น	2	ประเด็น	ดังน้ี	

1. วิเคราะห์ผ่านความเป็นมาและลักษณะของแนวคิดสังคม

บริการ

	 ได้แก่	 เรื่องการศึกษานี้เป็นที่ยอมรับกันโดยส่วนใหญ่

แล้วว่าเป็นผลสืบเนื่องหรือมีความสัมพันธ์กับสภาพของ

สังคมแน่นอน	เพราะการศึกษาที่จะเป็นที่ยอมรับของคน

ในสังคมนั้นต้องเป็นการศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนาสังคม

และพฒันาคนในสงัคมตามยคุสมยันัน้ๆ	 ด้วย	 แต่ถ้าการศกึษา

ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประชาชนแล้ว	

การศึกษาจะไม่ได้รับความสนใจหรือหมดคุณค่า	 ยิ่งถ้าเป็น

การศึกษาในสมัยที่สังคมเข้าสู่สังคมบริการ	 การศึกษายิ่งต้อง

ผลิตคนออกไปสู่สังคมให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

ของสังคมด้วย	ดังนั้น	สถาบันการศึกษาจึงต้องเป็นต้นแบบ

ในการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับความเป็นไปของสังคม	

ตลอดทั้งคนในสังคมก็มีแนวคิดเกี่ยวกับสังคมเป็นสังคมบริการ

ผู้น�าทางการศึกษาในสถานศึกษาจึงต้องเปิดพื้นที่ให้กับผู้ร่วม

ท�างานหรือครู	 ตลอดจนผู้เรียนได้มีโอกาสหรือมีพื้นที่ในสังคม

ให้มากขึ้น	 เพราะถ้าไม่ท�าหรือบริหารจัดการศึกษาเช่นนี้	 การ

ศึกษาก็จะไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของสังคม	 จะ

เป็นการท�าให้การศึกษาไม่ตอบโจทย์สังคมได้	 ในที่สุด	 การ

ศึกษาที่ไม่สัมพันธ์กับสภาพสังคมก็จะเป็นการศึกษาที่คนใน

สังคมไม่สนใจและเป็นการศึกษาที่ไร้ประโยชน์จนล้มหายตาย

จากสังคมไป

2. วิเคราะห์ผ่านบทบาทและหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาใน

ปัจจุบัน 

	 ได้แก่	 การจะตัดสินการศึกษาทั้งหมดที่ว่าดีหรือไม่ดี

ด้วยชื่อต�าแหน่งของผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา

นัน้อาจจะถอืว่าไม่เป็นทีย่อมรบักนัได้	 เพราะการศกึษาทีด่ทีีจ่ะได้

รับการยอมรับมักมาจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียน

การสอนหรือการบริหารการศึกษาของครูหรือผู้บริหารสถาน

ศึกษาเป็นหลัก	เรียกว่าเมื่อผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในสิ่ง

ที่เรียนได้อย่างมีคุณภาพก็จัดได้ว่าการด�าเนินงานการศึกษา

ประสบผลส�าเรจ็แล้ว	โดยผลส�าเรจ็ดงักล่าวจะเกดิขึน้ได้ต้องมาจาก

การประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ของผู้ให้บริการ

หรอืผูบ้รหิารและครใูนสถานศกึษานัน่เอง	 ส่วนผูร้บับรกิารหรอื

ผูเ้รียน	เมื่อได้รับความรู้จนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต

และการท�างานได้ก็นับว่าเป็นที่เกิดความพึงพอใจแล้ว	 ส่วนชื่อ

ต�าแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาดูแล้วก็ไม่น่าจะส่งผลต่อ

การจัดการศึกษามากนัก	 ถึงแม้ว่าชื่อต�าแหน่งครูใหญ่และ

อาจารย์ใหญ่ดูเหมือนว่าจะให้ความหมายที่สัมพันธ ์กับ

การจัดการศึกษามากกว่าก็ตาม	 แต่เมื่อพิจารณาจากกรอบ

แนวคิดสังคมบริการดังกล่าวแล้ว	ชื่อต�าแหน่งผู้อ�านวยการอาจ

จะดูเหมาะสมกว่าด้วยซ�้าไป	 เพราะเป็นการบริหารการศึกษา

ที่ไม่ยึดโยงอ�านาจในการบริหารจัดการอยู่เพียงแค่ผู้บริหาร

สถานศกึษาคนเดยีว	 เรยีกว่าการศกึษาจะเป็นเช่นไรนัน้ย่อมขึน้อยู่

กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 น่าจะเป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับ

ยุคสมัยนี้ที่สุด

	 สรุปแล้ว	 ในเรื่องนี้	 ผู้เขียนมองว่า	 หากจะมีการ

ปรับเปลี่ยนชื่อต�าแหน่งด้วยเหตุผลและบริบทดังกล่าวอาจ

จะมีข้อโต้แย้งได้อีกมากมาย	หากมองในแง่ความเป็นสังคม

ท่ีมีพัฒนาการมาอย่างต่อเน่ือง	 ก็จะเห็นได้ว ่าประชากร

ที่ ท� า งาน เกี่ ยวกับการศึกษานั้ นมี จ� านวนมากขึ้ นและ

บรรยากาศทางการศึกษาก็ไม่เหมือนกับในอดีตแล้ว	 ผู้น�า

ทางการศึกษาในแต่ละสถานศึกษาหรือสถาบันจะบริหาร
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ด้วยภาวะแห่งการส่ังการโดยไม่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานย่อมจะไม่เป็นที่เหมาะสมกับกาลสมัยนัก	จริงอยู่	ในสมัยก่อน

การเรียกชื่อผู้น�าสถานศึกษาด้วยค�าว่า	ครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่	อาจดูเหมาะสมแล้ว	แต่ถ้ามองในบริบทสังคมปัจจุบันและ

ช่วงวัยของผู้เข้ามาเรียนในสถานศึกษาท่ีได้รับการกล่อมเกลามาแบบสังคมสมัยใหม่ย่อมไม่เหมาะสมเลย	 ดังนั้น	 การเรียกชื่อ

ต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่า	 ผู้อ�านวยการ	 เหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันย่อมถือว่าเหมาะสมแล้ว	 เพราะการท�างานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันต้องเป็นการท�างานแบบมีส่วนร่วม	 ยอมรับความแตกต่างและความสามารถของผู้ร่วมงาน	

ไม่ใช่บริหารแบบเผด็จการหรือแบบสั่งการโดยมิฟังขัอเสนอแนะจากผู้ร่วมงานเลย	 และที่ส�าคัญ	 การบริหารสถานศึกษา

ในปัจจุบันมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจากหน่วยงานภายในด้วยกันและจากหน่วยงานภายนอกย่อมมีการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มารับบริการด้วย	 เช่น	 ความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่มาติดต่อประสานงาน

หรือความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มารับบริการ	 ดังนั้น	 หากจะบริหารการศึกษาแบบเดิมและเรียกชื่อ

ต�าแหน่งผู ้บริหารแบบเดิมอาจจะถูกมองว่าไม่สะท้อนถึงความเป็นสังคมบริการและรูปแบบการศึกษาสมัยใหม่ที่ไม่ยึดโยง

ความเป็นเจ้าของแห่งความรู้อยู่เพียงผู้ใดผู้หน่ึงเท่านั้น	 เพราะความรู้ในยุคสมัยนี้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา	 เรียกว่าเป็น

ยุคสมัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตน่ันเอง	

	 วันที่	 15	 มีนาคม	 2562	 คณาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 เข้าศึกษาดูงานด้าน							

การปฏิบัติงานและการบริการ	 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 ในการจัดการเรียนการสอนแบบ	 outcome-based	 education

ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้		โดยมี	รศ.	ดร.	นพ.ชัยเลิศ	พิชิตพรชัย	ผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรมฯ	ผศ.	ดร.วัชรี		เกษพิชัยณรงค์

รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	 รศ.	 ดร.ขจรศักด์ิ	 บัวระพันธ์	 ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

ผศ.	ดร.ภริมย์	เชนประโคน	เลขานกุารหลกัสตูรฯ	ดร.สพุรรณ	ยอดยิง่ยง	ผูป้ระดษิฐ์คดิค้น	silica	aerogel	และดร.พชัรพรรณ	ศิรวิฒัน์	

ให้การต้อนรับ	ณ	ห้องประชุม	IL	5	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง /ภาพ : ILstock

 Visitors

มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานด้าน outcome-based education
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	 แบบจ�าลองการใส่ท่อระบายในช่องอกรุ ่นล่าสุดที่ทีมวิจัยร่วมกันพัฒนาขึ้น	

ขนาดกว้าง	๒๙	เซนติเมตร	หนา	๑๕	เซนติเมตร	สูง	๔๐.๕	 เซนติเมตร	มีน�้าหนัก	๒.๕	

กิโลกรัม	ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ	สาขาการศึกษา	รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัล

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2562	 จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ

	 การใส่ท่อระบายในช่องอก	 คือ	 การใส่ท่อเข้าไปยังเยื่อหุ้มปอด	 เพื่อระบาย	 ลม	 น�้า	 หนอง	 หรือเลือด	 เพื่อรักษา

พยาธิสภาพของช่องเย่ือหุ้มปอด	 เป็นหัตถการท่ีส�าคัญและจ�าเป็นต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วย	 โดยต้องใช้ความแม่นย�าและทักษะ

ในการปฏิบัติการ	 จึงเป็นหนึ่งในหัตถการท่ีนักศึกษาแพทย์ควรท�าได้ก่อนจบการศึกษา	 เพราะหากปฏิบัติไม่ถูกวิธีอาจก่อ

ให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ป่วยได้	 อย่างไรก็ตามนักศึกษาแพทย์ในโรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่ของประเทศก�าลังพัฒนา	 เช่น	

ประเทศไทย	 ประเทศเมียนมาร์	 ไม่มีหรือมีโอกาสท่ีจะได้ฝึกปฏิบัติการดังกล่าวอย่างจ�ากัด	 เนื่องจากการใช้ร่างอาจารย์ใหญ่

และร่างสัตว์ชนิดอ่ืนมีข้อจ�ากัดหลายด้าน	เช่น	ข้อจ�ากัดทางศาสนา	นอกจากนี้แบบจ�าลองที่จ�าหน่ายโดยบริษัทเอกชนมีราคา

สูง	ท�าให้โรงเรียนแพทย์ของประเทศก�าลังพัฒนาไม่สามารถจัดหาเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกปฏิบัติได	้															

	 ทีมวิจัยของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้น�าโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ทัศนียา	รัตนฤาทัย	นพรัตน์แจ่มจ�ารัส	ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์	ดร.สุชัย	นพรัตน์แจ่มจ�ารัส	และ	Mr.Phone	Myint	Hlaing	ร่วมกับ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นพ.วีระพงษ์	ภูมิรัตน

ประพิณ	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล	จึงได้พยายามประดิษฐ์แบบจ�าลองการใส่ท่อระบายในช่องอกที่มีความ

เสมือนจริง	ในงบประมาณท่ีโรงเรียนแพทย์ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาสามารถจัดหาได้ขึ้น	เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ในโรงเรียน

แพทย์ของประเทศก�าลังพัฒนามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติการใส่ท่อระบายในช่องอก	 หลังจากใช้เวลาระยะหนึ่งในการพัฒนา	 เก็บ

ข้อมูล	และทดลองใช้กับแพทย์และนักศึกษาแพทย์ในประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์	 แบบจ�าลองการใส่ท่อระบายในช่อง

อกรุ่นล่าสุดที่ทีมวิจัยร่วมกันพัฒนาข้ึน	 (ดูภาพประกอบ)	 มีความคงทน	 ใช้งานง่าย	 สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

หลากหลายรูปแบบ	และมีราคาประหยัดกว่าแบบจ�าลองที่ขายในท้องตลาด	๒๕	เท่า	ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งกรณีที่สั่งซื้อแบบ

จ�าลองจากต่างประเทศ	 ซึ่งท�าให้ราคาที่แท้จริงของแบบจ�าลองท่ีประดิษฐ์ขึ้นมีราคาประหยัดกว่าการส่ังซ้ือแบบจ�าลอง

จากต่างประเทศมากกว่าท่ีระบุหลายเท่า

เรื่อง : ผศ. ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจ�ารัส  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล1

                    ผศ. ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจ�ารัส อาจารย์ประจ�า  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล2

นวัตกรรมจากสถาบันฯ

แบบจ�าลองการใส่
ท่อระบายในช่องอก

12
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เรื่อง : รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์  อาจารย์ประจ�าสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

ปัญญาประดิษฐ์ (AI)           
พลิกโฉมการศึกษา (ตอนที่ 2)

	 ในยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีนี้	AI	หรือ	ปัญญาประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ก�าลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น	และ

ด้วยความที่	 AI	 สามารถท�างานได้หลายอย่างและมีประสิทธิภาพที่สูงจนเทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่ามนุษย์นั้น	 ท�าให้ใครหลาย

คนกลวัว่า	AI	จะมาแย่งงานของมนษุย์	โดยมาท�างาน	Routine	ต่างๆ	แทนมนษุย์	อย่างไรกต็าม	เราควรเรยีนรูแ้ละปรบัตวัให้เท่าทัน

เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ	AI	ที่เกิดขึ้นและวิวัฒน์ไป	และท�าความเข้าใจกับ	AI	เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้	การศึกษา

หรอืพฒันาขบัเคลือ่นเศรษฐกจิผ่านการลดต้นทนุและเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานมากขึน้	 ภาครฐัและภาคเอกชนในประเทศไทย

ต้องร่วมมือกันมากขึ้น

	 ทุกวันน้ี	 ประเทศมหาอ�านาจส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและเตรียมพร้อมรับมือกับยุคสมัยแห่ง	 AI	 ที่เกิดขึ้น						

ยกตัวอย่าง	เช่น	ประธานาธิปดี	Emmanuel	Macron	ของฝรั่งเศส	ได้ประกาศลงทุนสนับสนุนและพัฒนา	AI	โดยทุ่มงบกว่า	1.6	

พันล้านเหรียญ	สร้างศูนย์วิจัยแห่งใหม่	มีโครงการแบ่งปันข้อมูลและหลักจริยธรรมต่างๆ	และนาย	Emmanuel	Macron	เชื่อว่า

AI	 สามารถเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งน�าไปสู่การสร้างงานและสร้างการเติบโตของรายได้ได้	 หรือจีนที่ได้ลุยพัฒนาที่ใช้เงิน

ลงทุนหลายพันล้านเหรียญเพื่อพัฒนา	 AI	 และประกาศว่าจะครองส่วนแบ่งตลาดในปี	 ค.ศ.	 2030	 ซึ่งจีนมีความได้เปรียบในการ

พฒันา	AI	เป็นอย่างมากเพราะมนีกัวทิยาศาสตร์และนกัคณติศาสตร์ทีม่าท�างานด้าน	AI	เป็นจ�านวนมาก	และยงัมบีรษิทัต่างๆ	ท่ีคอย

ผลักดันและพัฒนา	 AI	 เช่น	 Baidu	 ที่ก�าลังพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ	 หรือ	 Driverless	 cars	 หรือญี่ปุ่น	 ประเทศที่เป็นผู้น�าด้าน

เทคโนโลยีของเอเชียจะเน้นหนัก	 AI	 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ	 การใช้งานภายในครัวเรือน	 เช่น	

หุ่นยนต์ที่สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุและเด็กเล็กภายในบ้าน	 เป็นต้น	 ในทางกลับกัน	 ประเทศมหาอ�านาจอย่างสหรัฐฯ	 กลับลด

ความส�าคัญของการพัฒนา	AI	ลง	มีแต่ภาคเอกชนที่ผลักดันและพัฒนาเทคโนโลยี	AI	ใหม่ๆ	ป้อนเข้าสู่ตลาดโลก	จนอาจท�าให้ขาด

บุคลากรเพราะรากฐานของประเทศไม่มีการสนับสนุนเทคโนโลยี	AI	
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แนวทางของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ควรเป็นอย่างไร 

 ลงทุนมากขึ้น (Invest more) 

	 นาย	Jason	Furman	หนึ่งในที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของ	Obama	ได้กล่าวไว้ว่า	การระดมทุนเพื่อการวิจัยเป็นสิ่งที่ส�าคัญ

และควรเริ่มด�าเนินการเป็นอันดับแรก	 ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลถึงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม	 และ	 AI	

เป็นเทคโนโลยีที่สามารถผลักดันเศรษฐกิจและขับเคลื่อนมันได้อย่างแม่นย�าซึ่งจะน�าไปสู่ความก้าวหน้า	และสร้างอาชีพใหม่ๆ	ที่มี

รายได้สูงขึ้น	นาย	Oren	Etzioni	ผู้บริหารของสถาบันปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่ได้หวังผลก�าไรแห่งหนึ่ง	ชี้ให้เห็นว่า	นวัตกรรมของ	AI	

ได้เกดิขึน้จากสถาบนัการศกึษาต่างๆ	หากเราไม่ลงทนุในมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัต่างๆ	 เพือ่การศกึษานี	้ กเ็หมอืนได้ทิง้โอกาสท่ีดไีป

เพราะเราก�าลังอยู่ในจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์																														

 เตรียมพร้อมรับการตกงาน (Prepare for job losses)

	 การที่	AI	เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาและผลักดันเศรษฐกิจอาจท�าให้เกิดการตกงานขึ้น	เพราะได้มีเทคโนโลยี	และอาจ

จะท�าให้ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ	แต่ในทางกลับกันการเข้ามาของ	AI	นี้ท�าให้เกิดอาชีพใหม่และมีรูปแบบการท�างานใหม่ขึ้น	

ยกตัวอย่างเช่น	 Amazon	 มีการจ้างคนมาช่วยถอดเสียงให้ออกมาเป็นค�า	 หรือการจ้างคนมาจัดเรตติ้งออนไลน์ของเนื้อหาวิดีโอ

ใน	YouTube	ของ	Google	ก็เป็นตัวอย่างอาชีพท่ีเกิดขึ้นใหม่จากการเปลี่ยนไปของเทคโนโลยี	นอกจากคนทั่วไปต้องเข้าใจใน

การเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วรัฐบาลก็ต้องรู้ทันกระแสโลกและเตรียมคนให้พร้อมต่อความเปล่ียนแปลง	 เพราะปัญหาใหญ่

ของการตกงาน	คือ	การไม่ปรับตัว

 ส่งเสริมอัจฉริยะ (Nurture talent)

	 ประเทศควรส่งเสริมและชักจูงนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน	AI	ต่างๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามามีส่วนช่วย

ในการศึกษาและวิจัยในประเทศของตน	 หากดูกรณีตัวอย่างสหรัฐที่มีการตรวจตราวีซ่าที่เข้มงวดและ	 มีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรกับ

ผู้อพยพและเหล่านักศึกษาท�าให้การพัฒนา	AI	ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะเป็น	การมีสังคมที่ใหญ่ขึ้นจะท�าให้เกิดข้อดีมากกว่าข้อเสีย

ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหากมีการชักจูงและรักษานักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมาได้
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ให้ความส�าคัญกับการศึกษา (Prioritize education)

	 การศึกษานั้นเป็นส่วนที่กุญแจที่ส�าคัญตัวหนึ่งของ	

AI	 นักวิทยาศาสตร์	 AI	 รุ่นใหม่จะเป็นส่วนส�าคัญในการผลักดัน

อุตสาหกรรม	Tess	Posner	ซึ่งเป็นผู้น�าองค์กร	AI4All	ที่ไม่แสวง

ผลก�าไรกล่าวว่านอกเหนือจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้ว	การ

ศกึษาสามารถช่วยแก้ปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ	 ได้	 รฐับาลอาจไม่ใช่

ผู้ให้ความรู้โดยตรงแต่ควรมุ่งเน้นในการสนับสนุนและพัฒนา

บคุลากร	การสร้างมหาวทิยาลยัทีมุ่ง่เน้นในเรือ่งของ	AI	โดยเฉพาะ

และมีการสนับสนุนส�าหรับนักศึกษาปริญญาเอกด้าน	 AI	 ใน

มหาวิทยาลัยชั้นน�า

ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Guide regulation)

	 ประเทศควรออกกฎหมายหรือข้อบังคับส�าหรับ	 AI	

อย่างเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์	 โดยเฉพาะ

ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ	เช่น	กรณกีารเกดิอบุตัเิหตุ

จากรถยนต์ไร้คนขบั	ท�าให้เกดิการโต้เถียงว่า	การตดัสนิใจของ	AI

เป็นสิง่ทีแ่ม่นย�าถกูต้องเพยีงพอหรอืไม่	หรอืมกีารละเมดิกฎหมาย

หรือไม่	 มีการแทรกแซงโดยผู้ที่ไม่หวังดีหรือไม่	 เหล่านี้เป็น

เรื่องที่รัฐบาลจะควรเตรียมความพร้อมรับมือ

ท�าความเข้าใจเทคโนโลยี (Understand the technology)

	 สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุคอื	รฐับาลควรท�าความเข้าใจเกีย่วกบั	AI	และ	รูว่้าAI	จะท�าอะไรและส่งผลอย่างไร	เพราะ	AI	มคีวามสามารถ

ที่ซับซ้อนและรวดเร็ว	 ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญที่จะก�าหนดนโยบายและวางแนวทางการบริหาร	 หากปราศจากความเชี่ยวชาญทางด้าน

เทคนิคนั้น	ก็จะเป็นความท้าทายอย่างมากในการท�างานให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่ที่มี	AI	อยู่	

	 การตระหนักรับรู้และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั่นเป็นเรื่องส�าคัญในการเตรียมตัวพร้อมรับการเข้ามาของ

ปัญญาประดิษฐ์หรือ	 AI	 ซึ่งในประเทศไทยก็เริ่มมีการใช้เทคโนโลยี	 AI	 ให้เห็นกันมากขึ้น	 ตัวอย่าง	 เช่น	 บอทน้อย	 ที่ได้รับรางวัล	

Line	Bot	Award	ในหมวดรางวัล	Chat	bot	คุยเก่ง	ซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีของ	วงการ	AI	ในบ้านเราที่เริ่มมีการน�า	Chat	bot	ไป

ต่อยอดในการท�าธุรกิจในฝั่งของ	Customer	care	หรือจะเป็น	หุ่นยนต์ดินสอ	หุ่นยนต์เชื้อสายไทยแท้	ที่เป็นพนักงานเสิร์ฟ	อยู่ใน

ร้านสุกี้ช่ือดังถูกพัฒนาต่อยอด	ให้เป็นหุ่นยต์ท่ีไว้ใช้ดูแลผู้ป่วย	สามารถคอยตรวจเช็คการเต้นของหัวใจหรือมองเห็นเวลาผู้ป่วย

ลุกออกจากเตียง	และส่งข้อมูลไปให้ญาติของผู้ป่วยได้
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	 ประเทศไทยและคนไทยไม่ได้นิ่งนอนใจกับการเข้ามาของ	 AI	 หรือเทคโนโลยีต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น	 มีการเรียนรู้ปรับตัวและ

พัฒนาอยู่เสมอ	หากเราเตรียมพร้อมรับมือและรู้เท่าทันเหตุการณ์	 สร้างเสริมความรู้มาต่อยอดเปิดรับสิ่งใหม่เข้ามาเสมอ	 ยุคแห่ง	

AI	หรือยุคแห่งเทคโนโลยี	ก็คงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไป	นอกจากนั้นการศึกษาของประเทศต้องรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยว

กบั	AI	และการใช้ประโยชน์จาก	AI	อย่างสงูสดุ	นอกจากนัน้ควรต้องมหีลกัสตูรเพือ่เตรยีมบคุลากรทางด้าน	AI	เช่น	Data	Scientist

ที่มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและท�าความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่และมาช่วยในการตัดสินใจ	หรือวิศวกรต่างๆ	ที่จะมาช่วยในการ

พัฒนา	AI	ให้ดียิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง

Adrien	Schmidt.	(2018).	How	AI	Impacts	Education.	Retrieved	from:	

	 https://www.forbes.com/sites/theyec/2017/12/27/how-ai-impacts-education/#191d76bc792e

Karl	Utermohlen.	(2018).	4	Ways	AI	is	Changing	the	Education	Industry.	Retrieved	from:	

	 https://towardsdatascience.com/4-ways-ai-is-changing-the-education-industry-b473c5d2c706

เรื่อง : ดร. มนัสวี ศรีนนท์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

สาระน่ารู้

สงครามความเชื่อ 

เปรียบสังคมอื่นๆ	อยู่มิใช่น้อย	ที่กล่าวเช่นนี้	จะเห็นได้จากที่สังคมโลกได้มีความพยายามที่จะปลดอาวุธที่แต่ละสังคมสั่งสมไว้เพื่อ

ความปลอดภัยของสังคมของตัวเองและสังคมอื่นด้วย	 ซึ่งจะเห็นได้จากเมื่อเร็วๆ	 นี้การประชุมร่วมกัน	 2	 ฝ่ายของประธานาธิบดี

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ดอนัลด์	 จอห์น	 ทรัมป์	 กับประธานาธิบดีประเทศเกาหลีเหนือ	 คิม	 จ็อง-อึน	 ก็ไม่พ้นเรื่องการปลดละวาง

อาวุธที่น่ากลัวว่าจะเป็นเครื่องมือในการก่อสงครามนั่นเอง	

	 แต่ในปัจจุบัน	รูปแบบของสงครามที่น่ากลัวมากกว่าสงครามที่กล่าวมาข้างต้น	คือ	สงครามความเชื่อ	เป็นสงครามที่น่าจะ

มีมาแล้วตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์ก็ว่าได้	 แต่ความรุนแรงก็ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน	 แต่ส�าหรับช่วงเวลานี้ผู้เขียนคิดว่า	 สงครามความ

เชื่อเป็นเร่ืองรุนแรงหรือน่ากลัว	จะเห็นได้จากท่ีหลายคนประสบชะตากรรมเกือบเอาชีวิตไม่รอดก็เพราะสงครามความเชื่อนี้เอง	

ถามว่า	 สงครามความเชื่อคืออะไร	 สงครามความเชื่อคือ	 การสร้างเรื่องราว	 (Story)	 ให้หมู่คนในสังคมมีความเชื่ออะไรบางอย่าง

ตามที่ผู้สร้างความเชื่อต้องการให้เชื่อและให้เป็นไปตามนั้น	 ดังนั้น	 เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องคนในสังคมปัจจุบันจะต้องมีภูมิต้านทานให้

เกิดมีขึ้นในตนเองให้ได้	เพราะมิเช่นนั้นแล้ว	โอกาสที่ชีวิตจะล้มเหลวเพราะการที่เชื่ออะไรง่ายๆ	หรือเชื่อโดยไม่พินิจพิจารณาให้ดี	

ส่วนวิธีการสร้างความเชื่อที่ถูกต้องให้เกิดมีขึ้นในตนเองนั้นต้องท�าอย่างไรนั้น	เราสามารถเชื่ออะไรได้เลยหากผ่าน	3	กระบวนการ

นี้ก่อน	ได้แก่	

	 1.	เมื่อรับรู้เรื่องราวใดๆ	มาแล้ว	ต้องไม่ตัดสินใจเชื่อเลย	ไม่ว่าเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่	ดังนั้น	การรับรู้อะไรก็ตาม	

ผู้ที่จะเชื่อห้ามเชื่อเรื่องราวนั้นเลย

	 2.	 สร้างกระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบให้เป็นนิสัย	 เรียกว่าต้องสร้างการคิดวิเคราะห์ให้มีไว้ติดตัวเป็นประจ�า

ก่อนตัดสินเชื่อเรื่องราวนั้นๆ	

	 3.	ต้องประเมินผลดีและผลเสียอย่างรอบคอบในเรื่องราวที่จะเชื่อ	และที่ส�าคัญที่สุด	คือ	ต้องยอมรับว่าเรื่องราวที่เราจะ

เชื่อนั้นจะผูกติดอยู่กับตัวตนของเราเสมอหรืออาจจะตลอดไป	ถึงแม้ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ก็ตาม	เรียกว่า	หากเชื่อแล้ว	จะเป็นสุข

หรือเป็นทุกข์	เราก็ต้องยอมรับให้ได้	มิใช่โวยวาย	โทษนั่นโทษนี่	ซึ่งมิใช่วิสัยของคนดีนัก

	 ท้ายที่สุดก็หวังว่าเราจะได้คนดีเข้าสภา	เพื่อจะได้น�าพาสังคมไทยสู่สังคมอุดมความเชื่อที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความดีงาม	

เป็นสังคมที่ติดอาวุธแห่งความเชื่อที่ไม่ละทิ้งปัญญานั่นเองค่ะ

	 ในอดตีทีผ่่านมา	 ไม่ว่าจะในสงัคมไหน	ไม่เว้นแม้แต่สงัคมไทย	หลกีหนไีม่พ้นทีจ่ะมสีงครามหรอื

การต่อสูก้นั	โดยในอดตีมกัจะเป็นการต่อสูก้นัด้วยอาวธุยทุโธปกรณ์ทีไ่ม่ค่อยทนัสมยั	อาจเป็นท่อนไม้บ้าง

ก้อนหนิบ้าง	ตามทีจ่ะหามาเป็นอาวธุได้	แต่ในสมยัปัจจบุนั	อาวธุส�าหรบัท�าสงครามนัน้จะดทูนัสมยัมากขึน้

ดงัจะเหน็ได้จากทีแ่ต่ละสงัคมแข่งขนักนัผลติอาวธุ	 เรยีกว่าใครมอีาวธุทีท่นัสมยัและน่ากลวัก่อน	 ย่อมได้
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เรื่อง /ภาพ : ILstock

IL Activities

โครงการเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม    
รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

	 วันที่	18-20	มีนาคม	2562		สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้		จัดโครงการเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	ปีที่	1-6	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	สุวรรรณภูมิ	โดยมี	รศ.	ดร.	นพ.ชัยเลิศ	พิชิตพรชัย	

ผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรมฯ		และ	ผศ.	ดร.วัชรี	เกษพิชัยณรงค์	รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	กล่าวต้อนรับ			

ทั้งนี้ทางสถาบันนวัตกรรมฯ	ได้จัดกิจกรรมเป็น	2	กลุ่ม	คือ	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	ได้แก่		Think	beyond,	Board	game	

อาณาจักรของมด,	Creative	thinking,	สะพานมรณะ,	ส�ารวจไอโอดีน,	Density,	รถไฟหรรษา	และ	Nano	house	ส�าหรับระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่	Silica	Aerogel,	CSI	IL,	ฟิสิกส์กับการออกแบบ,	ถอดรหัส,	Tower	of	Hanoi,	Barcode	of	Life	

และ	Roller	coaster	นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	อีกด้วย



  จุลสารนวัตกรรม     13    

	 วันที่	22-23	กุมภาพันธ์	2562	คณาจารย์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	สาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีศึกษา	 ร่วมกับ	 บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น	 จัดอบรมครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการค�านวณ	 ระดับชั้นประถม

ศึกษา	 ด้วยการฝึกปฏิบัติการเขียนโค้ดผ่าน	 Code.org	ณ	 ห้องประชุมทวีวัฒนา	 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ	 โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน	

มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	จ.นครปฐม

	 วนัที	่11	มกราคม	2562	นกัศกึษา	บคุลากร	และคณาจารย์	สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้	มหาวทิยาลัยมหดิล	น�าโดย	รศ.	

ดร.	นพ.ชยัเลศิ	พชิติพรชยั	ผูอ้�านวยการสถาบนัฯ	ท�ากิจกรรมอนรัุกษ์	 ส่งเสริม	พัฒนาศลิปะ	วฒันธรรม	และส่ิงแวดล้อม	ภายใต้

โครงการ	รกัษ์ต้นไม้	ฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อม	เพือ่ให้นกัศกึษาและบคุลากรเหน็ความส�าคญัของการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม	โดยร่วมกนัปลกูต้น

สมนุไพร	หลากหลายชนดิ	และให้อาหารปลา	ณ	พทุธมณฑล	จ.นครปฐม	

โครงการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบ (Master Teacher) 

โครงการ รักษ์ต้นไม้ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
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	 วนัที	่8	มนีาคม	พ.ศ.	2562	คณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	และบคุลากรสถาบนันวตักรรมการเรยีนรู	้น�าทมีโดย	รศ.	ดร.	นพ.ชัยเลิศ

พิชิตพรชัย	ผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรมฯ	เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล	ประจ�าปีงบประมาณ

2562	“มหดิลเกมส์”		ณ	สนามกฬีาฟตุบอล	1	มหาวทิยาลยัมหดิล	ศาลายา	ในโอกาสนีไ้ด้น�าอปุกรณ์กฬีามาร่วมพธิเีปิดในครัง้นีด้้วย

โดยอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวจะน�าไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป

	 วันที่	2	มีนาคม	2562	ศิษย์เก่าสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	ดร.ชนินทร	วรรณวิจิตร	ผู้อ�านวยการส�านักโครงการพิเศษ	

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(อพวช.)	เข้ารับรางวัล	50	ศิษย์เก่าดีเด่น		50	ปีวันพระราชทานนาม	131	ปี	มหาวิทยาลัย

มหิดล	จาก	ศ.	เกียรติคุณ	นพ.ไกรสิทธิ์	ตันติศิรินทร์	นายกสภามหาวิทยาลัย	ในงาน	MU	Blue	Night	คืนสู่เหย้าเรามหิดล	ครั้งที่	6

โดยมีคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และบุคลากร	 สถาบันนวัตกรรมฯ	 ร่วมแสดงความยินดี	 ณ	 ลานด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร	

มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา

เรื่อง /ภาพ : ILstock

 Social Activities

เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2562 “มหิดลเกมส์”

ศิษย์เก่าสถาบันนวัตกรรมฯ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
50 ปี วันพระราชทานนาม
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	 วันที่	1	มีนาคม	2562	คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	น�าโดย	รศ.	ดร.	นพ.ชัยเลิศ	พิชิตพรชัย

ผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรมฯ	 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ	ณ	บริเวณห้องโถง	 และพิธีบ�าเพ็ญกุศลถวายเป็น

พระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก	ณ	ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาลย์	โอสถานนท์	ชั้น	1	ส�านักงานอธิการบดี	

มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา

	 วนัที	่ 1	 มนีาคม	 2562	 บคุลากรสถาบนันวตักรรมการเรยีนรู	้ เข้ารบัเกยีรตบิตัร	 รางวลัพนกังานมหาวทิยาลยัดเีด่นของส่วน

งาน	 จาก	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์บรรจง	 มไหสวรยิะ	 รกัษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล	 โดยผูไ้ด้รบัคดัเลอืกเป็นพนกังาน

มหาวทิยาลยัดเีด่นของส่วนงาน	ต�าแหน่งลกัษณะงานด้านวชิาการ	อายงุานไม่เกนิ	10	ปี	ได้แก่	ผศ.	ดร.น�า้ค้าง	ศรวีฒันาโรทยั	ผูไ้ด้รบัคดั

เลอืกเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัดเีด่นของส่วนงาน	ต�าแหน่งประเภทวชิาชพี	หรอืบรหิารงานทัว่ไป	ส�าหรบัผูม้อีายงุานไม่เกนิ	10	ปี	ได้แก่	

นางสาวอจัฉราพรรณ	โพธิท์อง		และส�าหรบัผูม้อีายงุานตัง้แต่	10	ปีขึน้ไป	ได้แก่	นางสาวจริาพร	ธารแผ้ว

นอกจากนีย้งัมผีูเ้ข้ารบัเขม็เครือ่งหมายมหาวทิยาลยัมหดิล	อายงุาน	10	ปี	ได้รบัเขม็ชัน้ที	่2	จ�านวน	5	คน	ได้แก่	รศ.	ดร.ขจรศกัดิ	์บวัระ

พนัธ์		ผศ.	ดร.ทศันยีา	รตันฤาทยั	นพรตัน์แจ่มจ�ารสั	นางสาวจนัทรตัน์	หริญักจิรงัษ	ี	นางสาวนรีชา	กลิน่พยอม		นายพชัรศษิฏ์	ปีเจรญิ	

และอายงุาน	5	ปี	ได้รบัเขม็ชัน้ที	่3	จ�านวน	1	คน	ได้แก่	อ.	ดร.อาทร	นกแก้ว	ณ	ห้องประชมุ	Grand	Auditorium	ชัน้	4	คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร	(ICT)	

พธีิวางพานพุม่ถวายราชสกัการะ “ครบรอบ 50 ปี วนัพระราชทานนาม 

131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” 

รางวัลพนักงานดีเด่น และผู้ได้รับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล 
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	 วนัที	่18-19	มนีาคม	พ.ศ.	2562	ผศ.ดร.ทศันยีา	รตันฤาทยั	นพรตัน์แจ่มจ�ารสั		ได้รบัเชญิจากสถาบนัวจิยัและพฒันา	มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก	 ในการเป็นวทิยากรอบรมเชงิปฏบิตักิาร	 เรือ่ง	 การเขยีนข้อเสนอโครงการวจิยับรูณาการเพือ่เสนอของบ

ประมาณแผ่นดนิและทนุวจิยัภายนอก	 ให้กบัคณาจารย์และเจ้าหน้าที	่ ณ	 ห้องประชมุรศัมธีารา	 อาคารสรรพวชิญ์บรกิาร	 มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก	

	 วนัที	่7	มนีาคม	พ.ศ.	2562		ผศ.ดร.ทศันยีา	รตันฤาทยั	นพรตัน์แจ่มจ�ารสั	ได้รบัเชญิจาก	executive	director	ของ	IEOM	So-

ciety	International	(Industrial	Engineering	and	Operations	Management	Society	International)	ในการเป็นวทิยากรหวัข้อ	

Teaching	and	Learning	Engineering	in	China,	Myanmar,	and	Thailand	ให้กบัผูเ้ข้าร่วมประชมุจากนานาประเทศ	ในงาน	13th	

IEOM	Global	Engineering	Education	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการประชมุ		the	9th	Annual	International	Conference	on	Indus-

trial	Engineering	and	Operations	Management	ในงานนีม้ผีูเ้ข้าร่วมประชมุจากหลายประเทศให้ความสนใจ	โดยเฉพาะอาจารย์จาก

ประเทศอนิโดนเีซยี	 และอนิเดยีให้ความสนใจและร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูห้ลงัการประชมุ	 ทัง้นีไ้ด้เปิดโอกาสให้นกัศกึษาปรญิญาเอกของ

หลกัสตูรวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศีกึษา	นางสาว	Myat	Noe	Khin	เข้าร่วมประชมุเพือ่ได้รบัประสบการณ์การประชมุวชิาการด้านการ

เรยีนการสอนวศิวกรรมศาสตร์ด้วย		ณ	โรงแรม	JW	Marriott	Bangkok

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการ

เพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดินและทุนวิจัยภายนอก 

วทิยากรบรรยาย เรือ่ง Teaching and Learning Engineering in China,

Myanmar, and Thailand

เรื่อง /ภาพ : ILstock

Lectures Delivered
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	 วันที่	21-22	และ	25	กุมภาพันธ์	2562	ผศ.	ดร.ทัศนียา	รัตนฤาทัย	นพรัตน์แจ่มจ�ารัส	และ	ผศ.	ดร.สุชัย	นพรัตน์แจ่มจ�ารัส	

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนกับประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วมนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		

โดยในงานนี้	ผศ.	ดร.สุชัย	นพรัตน์แจ่มจ�ารัส	รองผู้อ�านวยการฝ่ายการศึกษาและเครือข่าย	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	รับหน้าที่

เป็นผู ้แปลภาษาให้กับวิทยากรชาวญี่ปุ ่น	กิจกรรมนี้จัดขึ้น	ณ	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	50	พรรษา

มหาวชิราลงกรณ์	ศูนย์วิทยาศาสตร์	ถนนสิรินธร	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

	 วนัที	่21	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2562	ผศ.	ดร.ทศันยีา	รตันฤาทยั	นพรตัน์แจ่มจ�ารสั	ได้รบัเชญิบรรยายพเิศษ	วชิาการบรหิารจดัการ

ทางการพยาบาล	 หวัข้อ	 นวตักรรมทางการพยาบาล	 ให้กบันายทหารนกัเรยีนหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง	 สาขาการบรหิารการ

พยาบาล	ณ	วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก	

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนกับประเทศญี่ปุ่น 

บรรยายพเิศษ เรือ่ง นวตักรรมทางการพยาบาล
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	 วนัที	่24	มกราคม	2562	ผศ.ดร.ทศันยีา	รตันฤาทยั	นพรตัน์แจ่มจ�ารสั	ได้รบัเชญิบรรยายพเิศษ	การสอนนวตักรรมการพยาบาล

ส�าหรบัพยาบาล	ใน	วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก	ณ	วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก		

	 วนัที	่ 4	 มกราคม	 และ	 วนัที	่ 1	 กมุภาพนัธ์	 พ.ศ.	 2562	 ผศ.ดร.ทศันยีา	 รตันฤาทยั	 นพรตัน์แจ่มจ�ารสั	 ได้รบัเชญิจากคณะ

บรหิารธรุกจิ	เศรษฐศาสตร์	และการสือ่สารมหาวทิยาลยันเรศวร	ในการอบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาหลกัสตูรตามแนวทาง	AUN-QA	

ให้กบัคณาจารย์และเจ้าหน้าที	่ณ	คณะบรหิารธรุกจิ	เศรษฐศาสตร์	และการสือ่สาร	มหาวทิยาลยันเรศวร	

	 วนัที	่13	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2562	ผศ.ดร.ทศันยีา	รตันฤาทยั	นพรตัน์แจ่มจ�ารสั	ได้รบัเชญิจากสถาบนัพฒันาสขุภาพ	มหาวทิยาลยั

มหดิล	 ในการอบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาหลกัสตูรตามแนวทาง	AUN-QA	 ให้กบัคณาจารย์และเจ้าหน้าที	่ณ	สถาบนัพฒันาสขุภาพ

มหาวทิยาลยัมหดิล	

บรรยายพเิศษ เร่ือง การสอนนวตักรรมการพยาบาลส�าหรบัพยาบาลในวทิยาลยัพยาบาลกองทพับก

บรรยายพิเศษ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA

บรรยายพเิศษ เรือ่ง อบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาหลกัสตูรตามแนวทาง AUN-QA
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เรื่อง /ภาพ : ILstock

Awards

	 วนัที	่2	กมุภาพนัธ์	2562	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ทศันยีา	รตันฤาทยั	นพรตัน์แจ่มจ�ารสั	และผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สชุยั	นพรตัน์

แจ่มจ�ารสั	อาจารย์ประจ�าสถาบนันวตักรรมการเรยีนรู	้เข้ารบัรางวลั	“ประกาศเกยีรตคิณุ”	จากผลงานประดษิฐ์คดิค้น	เรือ่ง	“แบบจ�าลอง

ส�าหรบัการฝึกปฏบิตักิารใส่ท่อระบายในช่องอก”	 จากสภาวจิยัแห่งชาต	ิ ในหวัข้อรางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้น	 ประจ�าปีงบประมาณ	

2562	ณ	ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค	บางนา	กรงุเทพฯ

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าปีงบประมาณ 2562 จากสภาวิจัยแห่งชาติ



20      จุลสารนวัตกรรม

จดุเริม่ของเส้นทางสายไหมทางทะเลในครัง้อดตีสูศ่นูย์กลางในการปฏริปูเศรษฐกจิจนี

	 “ท่านผูโ้ดยสารครบั	 ขณะนีเ้ราได้น�าท่านมาสูท่่าอากาศยานนานาชาตกิว่างโจวไป๋-ยหฺวนิ	 แล้วครบั”	 ประโยคต้อนรบัจาก

ทางสายการบนิเพือ่บ่งบอกว่าเราถงึจดุมุง่หมายนัน้คอืเมอืงกว่างโจวแล้ว	 การเดนิทางครัง้นีถ้อืประสบการณ์ครัง้แรกในการเดนิทาง

มายงัประเทศจนี	จดุมุง่หมายนัน้คอืเมอืงกว่างโจว	ซึง่มปีระวตัศิาสตร์	ยาวนานกว่า	2,800	ปี	และเป็นเมอืงท่าซึง่เป็นจดุเริม่ของเส้น

ทางสายไหมทางทะเลในครัง้อดตี	 เนือ่งจากทีต่ัง้อยูป่ากแม่น�า้จเูจยีง	 และยงัเคยเป็นเมอืงท่าเสรแีห่งแรกและแห่งเดยีวทีเ่ปิดต้อนรบั

ชาวตะวนัตกทีเ่ข้ามาตดิต่อค้าขาย	ความมุง่หวงัในการเดนิทางครัง้เพือ่เข้าร่วมสมัมนาที	่South	China	Normal	University	ในการ

เดินทางหลากหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะการเดินทางในครั้งนี้ก็สามารถเอาตัวรอดมาได้	 จึงอยากขอแบ่งปันประสบการณ์ข้อมลู						

ทีน่่าจะเป็นประโยชน์ในการเตรยีมตวัเมือ่มาเมอืงกว่างโจว	

1. อนิเตอร์เน็ต	 การซื้อซิมมาจากประเทศไทยและเปิดโรมมิ่งจากเมืองไทยไปจะท�าให้ง่ายในการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่นี่	 โดยเรา

ไม่จ�าเป็นลงทะเบยีนให้กวนใจ

2. การเดนิทาง	 ในการเดนิทางเราใช้รถสาธารณะพวก	รถไฟฟ้าใต้ดนิ	metro	และ	รถเมล์	BRT	เป็นหลกัในการเดนิทาง	เนือ่งจาก	

สะดวก,	 ง่าย	และราคาย่อมเยา	ซึง่การเดนิทางกบั	metro	 ง่ายมากมรีถไฟเชือ่มต่อทัง้สิน้	17	สายในการเดนิทาง	และ	ค่าใช้จ่ายใน

การใช้	metro	ถอืว่าไม่แพงเลย	แต่ข้อควรระวงั	ควรหลกีเลีย่งช่วงท�างานตอนเช้าและเยน็เลกิงานในการเดนิทาง	ซึง่บอกเลยว่าแน่น

เหมอืนปลากระป๋อง	การเลอืกซือ้ตัว๋	ม	ี2	ทางเลอืกทีส่นบัสนนุชาวต่างชาตใินการเดนิทางคอื	บตัรเตมิเงนิ	และเงนิสด	(ผ่านตูใ้นการ

ซือ้เหรยีญ),	Tram	เป็นการเดนิทางในพืน้ทีศ่นูย์กลางเมอืงในระยะสัน้ๆ	ราคาย่อมเยา	สิง่ทีแ่นะน�า	Guangzhou	metro	application	

	 	 ซึง่มีประโยชน์มากในการค้นหาเส้นทาง	Metro																																																																																																						

3. อาหารการกนิ	 จะเป็นอาหารจีนแบบฮ่องกงรสชาติจะเบาๆและมีส่วนผสมของน�้ามันค่อนข้างเยอะแต่แน่นอนเมื่อมาเหยียบ

จีนแผ่นดนิใหญ่แล้วคงหนไีม่พ้นทีจ่ะลิม่ลอง	ติม่ซ�า้,	ไก่	และเป็ดย่าง		สิง่ทีห้่ามลมืลองทานนัน้คอืหม้อไฟทีถ่อืว่ารสชาตซิาบซ่านถงึใจ

แน่นอน

	 หวังว่าเร่ืองราวด้านบนน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยและต้องขอบคุณทางสถาบันนวัตกรรมฯ			เป็นอย่างยิ่งกับโอกาส

ในการเยือนเมืองจีนในครั้งน้ี

เรื่อง : กาญจนาพร แสงแดง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ต่างแดน




