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	 สวสัดคีรบั	จลุสารนวตักรรมฉบบัที	่54	นีเ้ป็นจลุสารอเิลก็ทรอนกิส์ฉบบัที่	

2	 แล้วนะครบั	 เราพยายามปรบัรปูแบบและเนือ้หาให้ทนัสมยัและมมีลัตมิเีดยีเพิม่ขึน้

นะครบั	ในช่วงสามเดอืนทีผ่่านมา	มวีาระและโอกาสทีส่�าคัญๆ	เกดิขึน้มากมายเลยครบั

เริม่ตัง้แต่มพีระราชพธิบีรมราชาภเิษก	4-6	พฤษภาคม	2562	การเข้าร่วมท�าบญุตักบาตร

และถวายพระพรชยัมงคลสมเดจ็พระราชนิ	ีเนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	3	มถินุายน

2562		ส�าหรับวาระดิถขีึน้ปีใหม่ไทย	สถาบนัฯ	ได้จดัโครงการเสวนา	“อนรัุกษ์และ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แบบไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้”

ด้วยครบั	แต่สถาบนัฯ	กไ็ม่ลืมทีจ่ะพัฒนาบคุลากรภายในเพือ่เพ่ิมศักยภาพให้มคีวามเข้มแขง็

ทางภาษาองักฤษ	 เพือ่ให้สามารถแลกเปล่ียนเรยีนรูแ้ละปฏิบตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ในยคุ	Thailand	4.0	ด้วยครบั			เรามคีณะดงูานจากมหาวทิยาลยัชัน้น�าสองสามแห่ง

มาดงูานด้านนวตักรรมการเรยีนรูข้องสถาบนัในช่วงสองสามเดอืนมานี	้ ส�าหรบัครู

อาจารย์ทีช่ืน่ชอบเทคโนโลยกีารศึกษา	 เรามบีทความด้านนวตักรรมจากสถาบนั	 เรือ่ง

“ทางเลอืกใหม่	 ของระบบบทเรยีนออนไลน์”	 	 เรือ่ง	 “การใช้เทคโนโลย	ี :	 ทนัสมยั

หรอืใช้ให้เป็น”	 	ส�าหรับการพฒันาตนเองและผูเ้รยีน	มบีทความเรือ่ง	 “การพฒันา

ทกัษะการคดิอภปัิญญาในผู้เรยีน”	 	 เรือ่ง	“เทคนคิการต้ังค�าถามและเขยีนสรปุเพือ่

การเรยีนรู”้	 ซึง่สามารถน�าไปประยกุต์ได้ทัง้ครูอาจารย์	 นกัเรียนและนกัศกึษาครบั		

นอกจากนี	้ยงัมีภาพกจิกรรมต่างๆ	ทีน่่าสนใจอกีมากมายครบั	

	 ทีน่่าสนใจอย่างยิง่คือสถาบนัฯ	จะจดั	IL-Shortcourse	เรือ่ง	“Brain-Based

Learning”	ส�าหรบัท่านผู้สนใจเกีย่วกบัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน	ซึง่จะมบีรรยาย

ทฤษฎสีรรีวทิยาการท�างานของสมองว่าเรยีนรูอ้ย่างไร	จติวทิยาการเรยีนรู	้และมกีารท�า

workshop	ทีส่ามารถน�าไปใช้ปฏบิติัได้จรงิ	ด�าเนินการโดยผมซ่ึงเป็นแพทย์ทางด้าน

ประสาทสรรีวทิยาการเรยีนรู้โดยตรง	 อกีทัง้มปีระสบการณ์เป็นอาจารย์และท�าวจิยั

ด้านสมองกบัการเรยีนรูม้ากว่า	30	ปี	ตดิตามรายละเอยีดและลงทะเบยีนได้ที	่เวบ็ไซต์

สถาบัน	https://il.mahidol.ac.th	ครบั	สวสัดคีรับ
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	 ทุกวงการทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก	ต่างต่ืนตัวและแข่งขันกันในเรื่องการใช้เทคโนโลยี

ที่ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหรือการท�างาน	เพื่อลดขั้นตอนในการติดต่อประสานงาน

อ�านวยความสะดวก	ตลอดถึงการด�าเนนิชวีติ	การใช้เทคโนโลยถีอืว่ามคีวามจ�าเป็นและเป็นเกณฑ์ตดัสนิ

การพฒันาได้	ส่วนการปฏิเสธเทคโนโลยด้ีวยเหตผุลส่วนตวัหรือเหตุผลอะไรกแ็ล้วแต่	ย่อมเป็นการหยดุยัง้

ความเจริญก้าวหน้าในบางเรื่องหรือทุกเรื่องในชีวิตหรือสังคมได้เลย

ศึกษาปริทัศน์

การใช้เทคโนโลยี : ทันสมัยหรือใช้ให้เป็น

	 แต่ที่ผ่านมาในสังคมไทยก็มีปัญหาในหลายๆ	 เรื่อง	

จากเทคโนโลยี	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง	

การถูกล่อลวงหรือถูกเข้าใจผิด	แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีนี้หาก

มองในแง่ดีก็สามารถก่อให้เกิดประโยชน์หรือมีคุณค่าอย่างมาก

ในทางตรงกนัข้าม	 เทคโนโลยกีส็ามารถท�าให้เกดิอนัตรายได้เหมอืนกัน

ดงันัน้การรูจั้กใช้และการเข้าใจต่อเทคโนโลยจึีงเป็นเรือ่งทีส่งัคม

ควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะจะปล่อยให้เป็นเรื่องของ

การลองผิดลองถูกหรือการเติบโตไปอย่างไม่มีกรอบด�าเนินการ	

ใช้ไม่ได้แล้ว	เพราะหากเป็นเช่นนี	้การประยกุต์ใช้เทคโนโลยก็ีอาจ

เป็นภัยต่อมนุษย์และสังคมได้	ดังนั้น	 ในที่นี้	 ผู้เขียนได้น�าเสนอ

เกีย่วกบัการรู้จกัใช้เทคโนโลยอีย่างถกูต้อง	โดยเป็นการใช้เงือ่นไข

ในเรือ่งการทนัสมยัและการใช้ให้เป็นเป็นข้อถกเถยีงให้ได้ข้อสรุป

ท่ีเป็นแนวทางต่อการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์แก่ตนเอง

และสังคมโดยรวม																		

การใช้เทคโนโลยี : ทันสมัย

	 การใช ้ เทคโนโลยี ในสังคมไทยและสังคมโลกมี

วตัถปุระสงค์ท่ีเหมอืนกันและแตกต่างกนัอย่างแน่นอน	 แต่โจทย์

การใช้เทคโนโลยีในที่นี้	 คือ	 เพื่อต้องการความทันสมัย	 ซึ่งเป็น

โจทย์ท่ีผู้เขียนต้องการแสวงหาความจริงให้ได้ว่า	เหตุผลเช่นนี้

จะเป็นที่ยอมรับกันได้มากขนาดไหน	 เพราะเหตุผลข้อนี้ได้มี

บางคนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียอมรับว่าเป็น

เหตุผลหลักหรือเป็นเรื่องท่ีส�าคัญมิใช่น้อย	 การใช้เทคโนโลยี

สามารถเป็นเคร่ืองมือการนัตถีงึความทนัสมยัได้ด	ีเพราะช่วยท�า

ให้หลายคนได้รับการยอมรบัว่าไม่ล้าสมยั	 เป็นคนล�า้สมยั	 ดงันัน้

การใช้เทคโนโลยีเพื่อความทันสมัยนี้จึงมีจุดดีและจุดที่ควร

พัฒนาดังนี้

1. จุดดสี�าหรบัการใช้เทคโนโลยเีพือ่ความทนัสมยั 

	 การใช้เทคโนโลยีท�าให้สังคมและผู้ใช้ได้รับการยอมรับ

โดยการยอมรับในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการ

ยอมรับว่าเทคโนโลยีนี้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ	

เรือ่ง	หากคนในสงัคมมกีารประยกุต์ใช้เทคโนโลยย่ีอมเป็นการแสดงว่า

มีความรู้	 เพราะมีเทคโนโลยีท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึง									

ความรู้นัน่เอง	

2. จดุท่ีควรพฒันาส�าหรบัการใช้เทคโนโลยีเพือ่ความทันสมยั 

	 เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าการใช้เทคโนโลยีนั้นไม่ใช่แค่

ท�าให้เกดิประโยชน์หรอืคุณค่าเท่าน้ัน	 เทคโนโลยยีงัสามารถท�าให้

เกดิสิง่ทีไ่ม่ใช่ความรู้ได้	 เช่น	 เทคโนโลยสีามารถใช้เป็นเครือ่งมือ

ในการสร้างความเทจ็หรอืข่าวลวง	ดังจะเหน็ได้จากสงัคมเกดิปัญหา

การล่อลวงให้หลงเชื่อผ่านเทคโนโลยี	 ซ่ึงเหตุการณ์ลักษณะนี้

เกดิข้ึนจากการมองว่า	 เทคโนโลยเีป็นตวับ่งชีถ้งึความทนัสมัยนัน่เอง

แต่ถ้าคนในสังคมมีภูมิต้านทาน	มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ย่อมสามารถท�าให้หลดุรอดจากการตกเป็นเหยือ่ได้	โดยวจิารณญาณ

ในที่นี้	 คือ	 การมีทัศนะที่ถูกต้องต่อเทคโนโลยี	 เป็นการมอง

เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่อุปกรณ์น�าไปสู่ความรู้และความจริง

เท่าน้ัน	หากประสงค์จะได้ความรู้และความจรงิทีถู่กต้องและชดัเจน

กต้็องแสวงหาร่วมกบัอปุกรณ์การศึกษาอืน่ๆ	ด้วย	มิใช่แค่มองว่า

เมือ่ใช้เทคโนโลยกีท็นัสมยัแล้ว	และมใิช่แค่เป็นสิง่ทีส่่งผ่านเทคโนโลยี

แล้วจะเป็นความรูแ้ละความจรงิไปเสยีทัง้หมด	

การใช้เทคโนโลยี : ใช้ให้เป็น

	 การใช้เทคโนโลยนีอกจากรู้จุดดีและจุดทีค่วรพฒันาแล้ว

โจทย์ที่ส�าคัญประการต่อมา	 คือ	 การใช้เทคโนโลยีให้เป็นนั้น

เป็นอย่างไร	 ยิง่ในสังคมปัจจุบนัแทบจะไม่มใีครหลดุรอดไปจาก

การไม่ใช้เทคโนโลยไีด้เลย	เพราะใครๆ	จะท�าอะไรกมั็กจะมีโจทย์

ของการประยกุต์ใช้เทคโนโลยเีข้าไปร่วมด้วยเสมอ	 เรยีกว่าค้าขาย

กน็�าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยเป็นเคร่ืองมอื	หรือองค์กรทางการศึกษา	

กใ็ช้เทคโนโลยมีาช่วยจดัการเรยีนการสอน	ดงันัน้	โจทย์เก่ียวกับ

เรื่อง : ดร. มนัสวี ศรีนนท์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
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การใช้เทคโนโลยใีห้เป็นนับว่าเป็นโจทย์ทีส่�าคญัยิง่	 เพราะจะช่วย

ท�าให้การบริหารจัดการชีวิตและหลายๆ	เรื่องในชีวิตง่ายและ

สะดวกขึน้ในทีน่ี	้ ผูเ้ขยีนสรปุเป็นจดุดแีละจดุท่ีควรพฒันาเกีย่วกบั

เรื่องนี้ไว้ดังนี้

1. จดุดสี�าหรบัการใช้เทคโนโลยใีห้เป็น 

	 การใช้เทคโนโลยีในลักษณะนี้	คือ	การน�าเทคโนโลยี

มาเป็นเครือ่งมอืท�าให้ชีวิตตนเองดข้ึีนและท�าให้สงัคมโดยรวมได้

รบัประโยชน์ด้วย	กล่าวคือ	 ท่ีผ่านมาตัวเราและสงัคมได้รบัประโยชน์

จากเทคโนโลยี	 เพราะเทคโนโลยีท�าให้เกิดความสะดวกสบาย	

รวดเรว็	และปรบัปรงุพฒันาได้อย่างทนัด่วน	ดงันัน้	หลายสิง่หลาย

อย่างในอดีตที่ผ่านมาได้หมดปัญหาไปเพราะเทคโนโลยีเข้ามา

ช่วยแก้ไข	ดงัจะเหน็ได้จากต่อไปนี	้สงัคมกจ็ะมเีทคโนโลยเีอไอ	(AI)

เข้ามาช่วยบรหิารจดัการจนท�าให้ชวีติมนษุย์สขุสบายมากขึน้	

2. จุดที่ควรพัฒนาส�าหรับการใช้เทคโนโลยีให้เป็น 

	 เป็นที่ยอมรับแล้วว่าการใช้เทคโนโลยีน้ีไม่ใช่แค่มี

ประโยชน์อย่างเดียว	 เพราะหากใช้เทคโนโลยีไม่เป็นหรือไม่ถูก

ต้องตามวิถีที่ควรจะเป็นย่อมก่อให้เกิดโทษมหันต์เหมือนกัน	

ดังนั้น	 จุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในที่นี้	 ผู้เขียน

เสนอว่าไม่ใช่แค่ดูที่จ�านวนหรือเปอร์เซ็นต์ของคนใช้เทคโนโลยี

เท่านั้น	 ด้วยปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพของ

ผู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเลย	 ส่วนประเด็นที่ควรให้ความสนใจ

มากกว่า	คอื	คนในสังคมใช้เทคโนโลยไีปในทศิทางใด	เป็นการใช้

เพื่อประโยชน์อะไร	 หากเป็นการใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งใน

ระดับตนเองและสังคมแล้ว	 ก็สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการใช้

เทคโนโลยีเป็น	 เช่น	 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ทางการศึกษา	 หรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อติดต่อประสานงาน	

โดยมุง่ให้เกดิมลูค่าและคณุค่าในหน้าท่ีการงาน	เป็นต้น		การใช้

เทคโนโลยีในลักษณะเช่นนี้จึงเป็นการมุ่งไปที่ผลลัพธ์ที่เกิด

ขึ้นเป็นหลัก	หากเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย	การใช้เทคโนโลยี

เป็นก็เกิดขึ้น
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แล้ว	 ความยั่งยืนและการต่อยอดเทคโนโลยีให้ทันสมัยมาก

ยิ่งขึ้นจ�าเป็นต้องอาศัยการลงทุนเพิ่มเติม	 แต่การลงทุนดัง

กล่าวจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนก็ต้องอาศัยการใช้เทคโนโลยี

จนก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องน่ันเอง	

	 ตามที่กล่าวมาสรุปได้ว่า	การใช้เทคโนโลยีนี้มีโจทย์อยู่	

2	อย่าง	คือ	ใช้เพื่อความทันสมัยและใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์	

โดยท้ัง	2	 โจทย์นี้	ท�าให้การใช้เทคโนโลยีเกิดความเหมาะ

สมกับไม่เหมาะสมได้	 ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

กับคนในสังคมที่บางคนก็เสียประโยชน์ที่จะพึงได้และบางคน

ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี	 ดังนั้น	การใช้เทคโนโลยีให้เป็นนับ

ว่าเป็นเรื่องส�าคัญมาก	 เพราะหากใช้เพียงเพื่อให้ตนเองรู้สึกว่า

ทันสมัยหรือ	 ไม่ตกยุคก็ย่อมเป็นการใช้ที่ไม่เหมาะสม	 ตัวอย่าง

ในประเดน็นีจ้ะเหน็ได้จากทีห่ลายๆ	 ครัง้ในสงัคมไทยมีหลายคน

พยายามแสดงให ้คนอื่นรู ้ ว ่าตนเองทันสมัยผ ่านการใช ้

เทคโนโลยี	 แต่ท้ายที่สุดแล้ว	 การใช้เทคโนโลยีแบบนี้ก็ไม่ได้ก่อ

ให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้เลย	การใช้เทคโนโลยีให้เป็นต้องเน้นให้

เกดิประโยชน์แก่สงัคมและผูใ้ช้จงึจะนบัว่าเทคโนโลยเีป็นประโยชน์

อย่างแท้จริงและทันสมัย	 โดยมิใช่เป็นความทันสมัยเพียง

แค่เป็นความโก้หรูหรือขอให้คนอื่นยอมรับเท่านั้น

การใช้เทคโนโลยีใช้ให้เป็น

	 จากที่กล่าวทั้งหมด	การรู้จักใช้เทคโนโลยีนั้นมีความ

ส�าคัญมาก	 เพราะหากใช้เทคโนโลยีไม่ถูกต้องหรือใช้อย่างไม่

เป็นประโยชน์	ย่อมท�าให้เกดิโทษหลายอย่างตามมาโดยเป็นโทษ

ทั้งในระดับตนเองและสังคม	 โทษในระดับตนเอง	 คือ	 ท�าให้

ตนเองไม่ได้รับประโยชน์จากการมีและการใช้เทคโนโลยีเท่าที่

ควร	 มหิน�าซ�า้	 อาจจะท�าให้ตนเองตกเป็นทาสของเทคโนโลยไีด้

ส่วนโทษในระดับสังคม	คือ	เทคโนโลยีไม่สามารถใช้เป็นเครื่อง

มือพัฒนาสังคมโดยรวมได้	 เพราะคนในสังคมไม่มีศักยภาพ

ตามท่ีควรจะเป็นจนท�าให้สังคมแทนที่จะได้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีก็กลับกลายเป็นว่า	สังคมเกิดความสับสนวุ่นวาย

เพราะเทคโนโลยีท�าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค	 ดังนั้น	 การใช้

เทคโนโลยใีห้เป็นจงึเป็นการมองไปทีอ่งค์ประกอบทัง้	3	ส่วน	ดงันี้	

 1. การใช้เทคโนโลยีให้เป็น เกิดจากการมีความรู้

ที่ถูกต้อง 

	 การใช้เทคโนโลยีให้เป็นนั้น	อันดับแรกสุดต้องเกิดจาก

การมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง	 กล่าวคือ

เทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นมีเยอะมาก	เรียกว่าจะท�าอะไรก็ต้อง

ค�านงึถงึเทคโนโลยใีห้ถกูกบังาน	การมีความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยี

จึงถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกของการรู ้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็น

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม	ตรงกันข้าม	หากไม่มีความรู้ที่

ถูกต้องในเทคโนโลยีแล้ว	 ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเอง

และสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ก็หมดตามไปด้วย

 2. การใช้เทคโนโลยีให้เป็น เกิดจากการฝึกปฏิบัติ

จนช�านาญ 

	 การใช้เทคโนโลยีให้เป็นต้องเริ่มจากการมีความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้องก่อน	 หลังจากน้ัน	 จึงมีการฝึกฝนหรือ

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้เช่ียวชาญหรือฝึกปฏิบัติ

อย่างต่อเน่ือง	 เพราะเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงเร็วมาก	

เรียกว่าแค่เพียงกระพริบตา	 การตกยุคเทคโนโลยีก็เกิดขึ้นแล้ว

ดังนั้น	 การรู ้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นนั้น	 นอกจากมีความรู้

ในเรื่องเทคโนโลยีแล้ว	 ยังจ�าเป็นต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง	

จนก่อให้เกิดความช�านาญอย่างสม�่าเสมอ

 3. การใช้เทคโนโลยใีห้เป็น เกดิจากการเกดิประโยชน์

ตามเป้าหมาย 

	 เมื่อมีความรู ้ในเทคโนโลยีและเกิดความเช่ียวชาญ

ในการใช้เทคโนโลยีแล้ว	 ประการสุดท้ายที่ผู ้ใช้เทคโนโลยี

ควรค�านึงถึงหรือให้ความส�าคัญ	คือ	การได้รับผลประโยชน์

จากเทคโนโลยี	เพราะหากมีแต่ความรู้	และการใช้เทคโนโลยี
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Highlights !!!

	 •	OPTaR	ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์

ให้สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียนและค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

	 •	OPTaR	ให้เส้นทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียนแต่ละคนแตกต่างกันโดยค�านึงถึงข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน

	 •	OPTaR	ให้สื่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียนแต่ละคนแตกต่างกันโดยค�านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นตัวตนของผู้เรียนแต่ละคน

	 การจัดการเรียนการสอนที่จะสามารถตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและแนวโน้มของอนาคตได้

นั้นคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงแนวทางการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ

ศึกษาเพื่อร่วมประสานในกระบวนการเรียนรู ้ของนักเรียน	

และการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่ง

เสริมการเรียนรู้ของตนเองได้	 ดังนั้นครูผู้สอนจ�าเป็นต้องอาศัย									

การใช้เทคโนโลยีอย่างรอบรู้เพื่อสร้างการเรียนการสอนท่ีช่วย

สนับสนุนวิธีการจัดการเรียนรู้และช่วยส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้และพัฒนาทักษะท่ีจ�าเป็นอย่างเข้มข้นและแพร่ขยาย

กว้างขวางมากขึ้น	 (State	Educational	Directors	Associa-

tion	et	al.,	2007)	

	 การจัดการเรียนการสอนประสบความส�าเร็จ	 ผู้สอน

หรือครูในชั้นเรียนควรค�านึงถึงลักษณะเฉพาะของนักเรียนราย

บุคคลด้วย	(Snow	&	Farr,	1987;	Snow,	1989)	และเพื่อให้

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช	

2542	(ฉบับแก้ไขปรับปรุง	พ.ศ.2545)	มาตราที่	22	ได้ระบุไว้ว่า

“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด	

กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”	 รวมทั้งมาตราที่	 24	 ข้อที่	 1	

ระบุชัดเจนว่า	 “จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความสนใจ	 และความถนัดของผู้เรียนโดยค�านึงถึงความแตก

ต่างระหว่างบุคคล”	 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้น

นักเรียนเป็นส�าคัญและค�านึงถึงความแตกต่างของนักเรียนราย

บุคคลบทเรียนที่มีแบบทดสอบและเยียวยาข้อบกพร่องการ

เรียนรู้แบบออนไลน์	 (OPTaR)	 ที่ผู้เขียนพัฒนาขึ้นมานี้	 อาจ

จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของบทเรียนออนไลน์ที่มีอยู ่หลาก

หลายในปัจจุบัน	 ด้วยองค์ประกอบพิเศษของ	 OPTaR	 ที่มีจุด

เด่นในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนฐานแนวคิดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะที่บูรณาการข้อมูลจ�าเพาะของผู้เรียนราย

บุคคล	 ในด้านข้อบกพร่องของการเรียนและรูปแบบการเรียนรู้

ที่เหมาะกับตัวตนของผู้เรียนแต่ละคน

เรื่อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์  ปัญจบุรี สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล                

นวัตกรรมจากสถาบันฯ

ทางเลือกใหม่...!!!...ของ

ระบบบทเรียนออนไลน์
“จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล”
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เจาะลึกองค์ประกอบ	OPTaR	

ส่วนติดต่อผู้ใช้งานประกอบด้วยโมดูลหลัก	 3	 โมดูล	 เพื่อการ

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาฟิสิกส์	 เรื่องการต่อวงจร

ไฟฟ้าอย่างง่าย	ดังนี้

1.	 การวัดและประเมินผลเพื่อการวินิจฉัยข้อบกพร่องการเรียน

รู้เรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายผ่านแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ

ในเนื้อหา	และก�าหนดเส้นทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียนแต่ละคนบน

ฐานของแบบจ�าลองความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด	 (Concept-

effect	Relationship	model)	(Hwang,	2003,	Panjaburee,	

et.	al.,	2010)

2.	 การวัดและระบุรูปแบบการเรียนรู้	 (Learning	 style)	 ของ

ผู้เรียนแต่ละคนตามแนวคิดของ	Felder	&	Soloman,	1991	

โดยรูปแบบการเรียนรู้	 เป็นลักษณะ	 หรือวิธีการเรียน	 หรือวิธี

คิด	หรือวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียนชอบหรือมีความถนัดในการ

งานใช้เป็นประจ�า	 ดังนั้น	 OPTaR	 จะก�าหนดสื่อการเรียนรู้ให้

แก่ผู้เรียนแต่ละคนในลักษณะการปฏิบัติการทดลองจริงหรือ

สถานการณ์จ�าลอง	(Simulation)	ของ	PhET

3.	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแต่ละคนตามเส้นทางการ

เรียนรู้ในข้อ	 1.	 และใช้สื่อการเรียนรู้ตามข้อ	 2.	 โดยใช้วิธีการ

จัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะเพ่ือให้ผู้เรียนสร้างองค์ความ

รู้ด้วยตนเอง		

กิตติกรรมประกาศ	นวัตกรรมนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลผู้เขียน...

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	พัชรินทร์		ปัญจบุรี

	 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา				

	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 Mobile:	086-7317415

	 e-mail:	panjaburee_p@hotmail.com

	 website:	http://patpatcharin.wix.com/patcharin-pan
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เรื่อง : รศ. ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

สาระน่ารู้

เทคนิควิธีการตั้งค�าถาม
และเขียนสรุปเพื่อการเรียนรู้

	 เราคงเคยได้ยินมาว่า	 “ถาม	 คือ	 สอน”	 ซึ่งน�ามาสู่การแสวงหาค�าตอบและการคิดทบทวนซึ่งเป็น	 “วิธีการเรียนรู้”	 ด้วย	

บทความสั้นๆ	 ที่ท่านจะได้อ่านเกี่ยวกับ	 “เทคนิควิธีการตั้งค�าถามและเขียนสรุปเพื่อการเรียนรู้”	 นี้เกิดจากประสบการณ์การตรง

ของผู้เขียน	จากการเป็นนักเรียนและนักศึกษามากว่า	20	ปี	และเป็นอาจารย์และนักวิจัยกว่า	30	ปี	โดยจะขอกล่าวเป็นขั้นตอน

ต่างๆ	7	ขั้นตอนพอสังเขปดังต่อไปนี้

	 	 1.	สังเกตและบรรยาย	(Observing	and	Describing)		เริ่มต้นด้วยการรับรู้ข้อมูล	ข่าวสาร	เหตุการณ์ต่างๆ	โดย

เขียนบรรยายสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง	 5	 ได้แก่	 การบรรยายสิ่งที่ได้พบหรือเห็นจากสายตา	 สิ่งที่ได้ยิน	 จาก

การได้กลิ่น		จากการรับรส	หรือจากการสัมผัสด้วยผิวกาย

	 	 2.	 แสดงความคิดเห็นเชิงตรรกะและ/หรือความรู้สึก	 (Giving	 logical	 opinion	 and/or	 Feeling)	 บรรยาย

แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุและผล	หรือแสดงความรู้สึกจากสิ่งที่เราได้รับสัมผัสในข้อ	1	ตามอารมณ์ความรู้สึก	เช่น	มีลักษณะ

รัก		ชอบ		เฉยๆ	หรือไม่ชอบ	อย่างไร

	 	 3.	ตั้งค�าถาม	(Questioning)	 เกี่ยวกับที่มาของสิ่งที่เรารับรู้หรือสัมผัสมา	โดยใช้ค�าต้ังค�าถามพื้นฐาน	what,	

what	for,	where,	when,	who,	why,	how	เช่น	สิ่งที่พบเห็นมาคืออะไร	ใช้ท�าอะไร	เกิดขึ้นที่ไหน	เมื่อไหร่	ใครเป็นคนท�าหรือ

ประดิษฐ์ขึ้น	ท�าไมจึงเป็นเช่นนี้	เกิดขึ้นได้อย่างไร

	 	 4.	ทบทวนให้เกี่ยวโยงกับความรู้เดิมที่มีอยู่	(Relating	to	prior	knowledge)	ตั้งค�าถามเกี่ยวโยงกับความรู้เดิม

ที่ตนเองมีอยู่	แล้วแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยหาเหตุผลสนับสนุน	หรือคัดค้านเบื้องต้น

	 	 5.	ตั้งค�าถามหรือสมมุติฐานเกี่ยวโยงไปในอนาคต	(Hypothesizing)	เช่น	อะไรเป็นหลักการที่ท�าให้เกิด

เหตุการณ์นั้นขึ้น	สามารถท�าซ�้าได้อย่างไร	อาจเป็นค�าถามวิจัยที่น�าไปสู่การทดลอง

	 	 6.	แสวงหาค�าตอบ	(Inquiring	for	solution)	ด�าเนินการทดลองหรือแสวงหาค�าตอบเพิ่มเติมเพื่อหาหลักการที่

ใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่พบมา

	 	 7.	สรุปเป็นแนวคิดหรือแนวทางการน�าไปใช้ประโยชน์	(Summarizing)		สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร		

สามารถน�าไปคิดหรือประดิษฐ์คิดค้น	หรือท�าวิจัยเพิ่มเติม	หรือสร้างนวัตกรรมอะไร	ได้หรือไม่	อย่างไร

	 ขั้นตอนต่างๆ	 ข้างต้น	 นอกจากจะใช้ส�าหรับตั้งค�าถามและเขียนสรุปเพื่อการเรียนรู้แล้ว	 ยังสามารถน�ามาปรับใช้ในการ

ท�าวิจัย	การเขียนบทความวิชาการได้เป็นอย่างดี	หวังว่าบทความสั้นๆ	นี้คงเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อยครับ
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“กวางโจว: ได้เหน็ ได้ซมึซบั จงึได้เข้าใจ”

	 ทกุๆ	การเดนิทางไม่ว่าจะใกล้	หรอืไกลย่อมฝากร่องรอยแห่งการเรยีนรูไ้ว้เสมอ	 เช่นเดยีวกับการเดนิทางในครัง้นีอ้าจจะเป็นการเดนิทาง

ทีแ่ปลกกว่าทกุคร้ังทีผ่่านมา	 เพราะนีค่อืการเดินทางไปประชมุวชิาการครัง้แรก	“กวางโจว”	 เมอืงทางใต้ของประเทศจีนจดุหมายปลายทาง

ส�าหรบัการเดนิทางในคร้ังนี	้ เมือ่ล้อเครือ่งบนิแลนด์ดิง้ถงึพืน้ดนิกวางโจว	 สมัผสัแรกก็คอื	 อ้าวฝนตก	 อากาศข้างนอกขมุกขมวั	 ในใจได้แต่คิดว่า

มนัหนาวจนหมอกลงหรอืว่านัน่มนัคอื	PM	2.5	กนัแน่นะ	ตลอดทางเดนิจากตวัอากาศยานถงึตวัอาคารกท็�าให้สมัผสัได้ถงึความม่ังคัง่ของประเทศจนี

สนามบินไป๋ยนุ	ดมูคีวามทนัสมยั	โอ่อ่าใหญ่โต	และแล้วความประทับใจแรกก็มาเยอืนเมือ่เราเดินเข้าไปถึงบรเิวณตรวจคนเข้าเมอืงเทคโนโลยทีี่

อ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้มาเยอืนทางการกวางโจวได้จัดเตรยีมเครือ่งอัตโนมตัสิ�าหรบัพมิพ์ลายนิว้มอื	 และสแกนพาสปอตไว้ก่อน	 ทีจ่ะไป

ตรวจกบัเจ้าหน้าทีอ่กีคร้ังหน่ึง	น่าจะเป็นวธิท่ีีช่วยลดระยะเวลาในการด�าเนนิการ	ท่ีมมีนัเจ๋งกว่านัน้กค็อื	เมือ่เราใส่พาสปอตของเราเข้าไปเครือ่ง

กพ็ดูเป็นภาษาไทยออกมา	โอ้โห	มันสดุยอดมาก

		 หลังจากจดัแจงเรือ่งการเข้าเมอืงเรยีบร้อยเราก็เดนิทางไปยงัโรงแรม	การเดนิทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดนิของกวางโจวเป็นอะไรทีต่อบโจทย์

ยคุปัจจบัุนมาก	เน่ืองจากเส้นทางทีถ่กูวางไว้รอบเมอืงกวางโจว	ท�าให้ผูม้าเยอืนอย่างเราๆ	เดนิทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดยีว

ถ้าไม่นบัปรมิาณคนทีพ่ากนัเบยีดเสยีดยดัเยยีดเข้าไปในขบวน	 ท่ีไม่ว่าใครจะเข้า	 ใครจะออกก็ไม่มกีารหลบให้กันท้ังสิน้	 เราจะต้องพาตวัเองเบยีด

เข้าไปให้ได้	 และต่อให้เราพูดว่า	 Excuse	 me	 กห็าได้ว่าจะมใีครสนใจเราไม่	 จากตรงนีจ้งึท�าให้ย้อนนึกถึงเวลาท่ียนือยูบ่น	 BTS	 ในไทยแล้ว																	

กลุม่นกัท่องเทีย่วจนีเบยีดเสยีดกนัเข้ามาในขบวน	อ๋อ	ฉนัเข้าใจแล้ว	จรงิๆ	แล้วด้วยบรบิทของบ้านเขาประชากรทีเ่ยอะมากมายขนาดนัน้ไม่แปลก

เลยว่าท�าไมทกุอย่างถงึเป็นไปด้วยการกรกัูนไปไหนมาไหน	 แต่โดยความเป็นไทยของเราท่ีค่อยๆ	 เป็นค่อยๆ	 ไป	 เลยมองว่าพวกเขาแปลกและ

แตกต่าง	แต่จริงๆ		แล้วทุกอย่างล้วนถกูหล่อหลอมมาด้วยสภาพสงัคมท่ีตนเองอยูท้ั่งนัน้	ถ้าเราเรยีนรูท่ี้จะเข้าใจในความแตกต่างกนัตรงนีเ้ราจะ

เรียนรูท้ีจ่ะปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมนัน้ๆ	และอยูอ่ย่างมคีวามสขุแน่นอน	 	 โดยภาพรวมแล้วถือว่าการคมนาคมของเขาอ�านวยความสะดวก

ให้กับประชากรได้อย่างดเียีย่มเลยขนาดกวางโจวเป็นเมอืงแค่เมอืงหนึง่	ซ่ึงไม่ใช่เมอืงหลวงด้วยซ�า้	แต่ระบบคมนาคมของเค้าคอืกรงุเทพบ้านเรา

ดีๆ 	น่ีเอง	

			 นอกจากระบบคมนาคมทีไ่ด้ใจเดก็ไทยคนนีไ้ปแล้ว	สวนสาธารณะบ้านเขาทีถ่กูจดัไว้เพือ่ให้ประชาชนของเขาได้พกัผ่อนหย่อนใจน่าจะ

เป็นเหตมุาจากประชากรส่วนใหญ่น้ันอาศัยอยูบ่นอาคารสูงไม่ได้อยู่เป็นบ้านหลงัเดีย่วๆ	 แบบไทยเรา	 ผูค้นส่วนใหญ่จึงมกัใช้เวลาว่างไปกบั								

การไปนัง่เล่นตามสวนสาธารณะ	จะเห็นได้จากมกีารมาเล่นดนตรจีีนกนัในสวน,	เล่นหมากรกุ,	 เต้นร�า	หรอืแม้กระท่ังมานอน	การออกเดนิไป

ตามบรเิวณรอบๆ	 ท�าให้เราเหน็วิถชีวีติของคนในกวางโจว	 ถงึแม้ในกวางโจวจะมตีกึท่ีใหญ่โต	 คมนาคมท่ีท่ัวถึง	 รวมไปถึงเทคโนโลยทีีท่นัสมัย	

แต่กย็งัไม่ทิง้กลิน่อายความเป็นอยูข่องคนกวางโจว	แสดงให้เหน็ถึงว่าถึงแม้ว่าโลกจะหมนุเปลีย่นไปเรว็แค่ไหน	แต่เอกลกัษณ์ของคนแต่ละกลุม่

คนกยั็งคงอยู	่และนีเ้องคงจะเป็นความสวยงามทีไ่ม่ต้องแต่งแต้มอะไร	เพยีงแค่เราเปิดใจ	และเรียนรูท่ี้จะเข้าใจความแตกต่างของแต่ละกลุม่คน	

เราก็จะได้เรียนรูว่้าในทกุพืน้ทีล้่วนมคีวามงามในแบบท่ีเขาเป็น	

		 ตดัภาพมาทีง่านประชมุวิชาการทีไ่ด้เข้าร่วม	The	4th	International	Conference	on	Technology	in	Education	ซึง่ถูกจดัขึ้น

ที่	 South	 China	 Normal	 University	 	 ในช่วงของการน�าเสนองานวิชาการนั้นในห้องน�าเสนอก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน	 โดย															

Professor	 ที่นั่งอยู่ในห้องก็ได้ให้ค�าแนะน�าเพื่อน�ามาพัฒนางาน	 มีอยู่หนึ่งสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจเป็นระบบการจัดการเรียนรู้ของจีน							

ในการน�าเทคโนโลยเีข้ามาในห้องเรียน	 ทางจีนแผ่นดินใหญ่มกีารใช้ระบบท่ีช่ือว่า	 E-School	 Bag	 ท้ังน้ีอาจารย์เจ้าของงานได้แลกเปล่ียนกบั

ข้าพเจ้า	จงึท�าให้เข้าใจว่า	ทางจนีได้ท�าระบบนีม้าใช้เพ่ือยกระดบัความสามารถในการสือ่สารของนกัเรยีน	โดยนกัเรยีนจะสามารถโต้ตอบ,	สะท้อนผล

ผ่านระบบนี	้ ทัง้น้ีอาจารย์กล่าวว่าการน�า	 E-School	 Bag	 มาใช้นัน้ช่วยให้นกัเรยีนท่ีไม่กล้าแสดงความคิดเหน็ในห้องเรยีน	 สามารถสะท้อน

ความคดิผ่านทางออนไลน์ได้	จะเห็นได้ว่าทางจีนได้สนับสนุนให้น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในห้องเรียนอย่างแพร่หลาย	โดยลกัษณะการน�าไปใช้นัน้

มกัจะมาจากการน�า	System	หรือ	Programs		ทีม่อียูแ่ล้วในท้องตลาดจากนัน้น�าไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัห้องเรยีนของตนเอง	แต่ทัง้นี้

ทัง้น้ันจะเหน็ได้จากงานวจัิยหลายๆ	งานมกัจะเป็นไปในทศิทางของ	Flipped	Classroom	โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครือ่งมอืหนึง่	เพือ่ให้นกัเรียน

ได้ไปเรยีนมาจากนอกห้องเรยีนก่อน	 	 แล้วน�าสิง่ทีไ่ด้กลบัเข้ามาในห้องเรยีน	 จากจดุนีส้ะท้อนให้เหน็ว่า	 แม้ว่าเทคโนโลยจีะเป็นส่วนท่ีช่วย

ผลกัดันการศกึษาได้อย่างดีแล้ว	แต่การเรยีนแบบ	 face-to-face	กย็งัคงเป็นสิง่ท่ีจ�าเป็นอยู	่ ในฐานะของครเูราจงึจ�าเป็นจะต้องส่งเสรมิ	 เสาะ

แสวงหาวธิทีีจ่ะช่วยให้นักเรยีนเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธภิาพสงูสุด

เรื่อง : ธัญลักษณ์  อิงควระ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ต่างแดน



10      จุลสารนวัตกรรม

	 ขอแสดงความยินดีกับ	 ดร.ชัชฎาภรณ์	 พิณทอง	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 ระดับปริญญาเอก	

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา	 (หลักสูตรนานาชาติ)	 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น	

ประจ�าปีงบประมาณ	2562	จากบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล	ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง	“An	Inquiry-Based	Learning	

Activity	to	Promote	Student’s	Understanding	of	the	Relationship	among	Concepts	of	Acid-Base	Titration,	pKa,	

Equivalence	Points,	and	the	Molar	Extinction	Coefficients”	โดยมี	ผศ.ดร.ภิรมย์	เชนประโคน	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

เรื่อง /ภาพ : ILstock

 Awards

รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ�าปีงบประมาณ 2562

เรื่อง /ภาพ : ILstock

IL Activities

โครงการเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม    
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

https://youtu.be/t_qzoqiJ3Kkเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	โรงเรียนสตรีวิทยา	๒



  จุลสารนวัตกรรม     11    

	 เมื่อวันที่	30-31	พฤษภาคม	2562	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล	

จัดโครงการเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	

โรงเรียนสตรีวิทยา	๒	โดยมี	รศ.	ดร.	นพ.ชัยเลิศ	พิชิตพรชัย	และ	ผศ.	ดร.วัชรี	เกษพิชัยณรงค์	

กล่าวต้อนรับและให้โอวาท	จากนั้นน้อง	ๆ 	สนุกกับกิจกรรมฟิสิกส์กับการออกแบบ	โดย	ผศ.	

ดร.สุชัย	นพรัตน์แจ่มจ�ารัส	กิจกรรมการหาปริมาณไอโอดีนในเกลือ	โดย	ผศ.	ดร.ปิยะฉัตร	จิตต์

ธรรม	และปิดท้ายกิจกรรมในวันแรกด้วยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ส�าหรับกิจกรรมในวันที่	 2	 ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมใช้เชาว์ปัญญาในการ

ถอดรหัสจากตัวเลข	 และภาพ	 โดย	 คุณคณิต	 ครุฑขุนทด	 ต่อด้วยกิจกรรมอาณาจักรมด	

โดย	 ผศ.	 ดร.น�้าค้าง	 ศรีวัฒนาโรทัย	 ส�าหรับช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์	 Silica	 Aerogel										

ในหัวข้อ	Nano	House	โดย	ดร.อาทร	นกแก้ว	ณ	ห้อง	109	อาคารปัญญาพิพัฒน์	

หลักของการเรียนวิทยาศาสตร์	4	ข้อ

https://youtu.be/8azlfYrV83g



12      จุลสารนวัตกรรม

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 31	พฤษภาคม	2562	บุคลากรสถาบัน

นวัตกรรมการเรียนรู ้	น�าโดย	ผศ.	ดร.ปิยะฉัตร	จิตต์ธรรม									

รองผู้อ�านวยการฝ่ายบรหิาร	 ร่วมพธิที�าบุญตกับาตรและพธิถีวาย

พระพรชัยมงคล	 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	

ประจ�าปีพุทธศักราช	2562	เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ	และ

ร ่ วมแสดงความจงรั กภั กดี 	 ณ 	 ส� านั ก งานอธิ ก ารบด	ี

มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 5	 เมษายน	 2562	 สถาบัน

นวัตกรรมการเรียนรู้จัดโครงการเสวนา	 ในหัวข้อ

“อนรัุกษ์และสบืสานวฒันธรรมประเพณสีงกรานต์

แบบไทยให้ยัง่ยนืด้วยนวตักรรมการเรียนรู”้	 Talking

Session	in	the	Topic	of	“Conserve	Thai	tra-

ditional	Songkran	Traditions	to	be	Sustain-

able	with	Learning	Innovation	ปี	2562		โดย	

รศ.	ดร.	นพ.ชัยเลิศ	พิชิตพรชัย	 ผู ้อ�านวยการ

สถาบนันวตักรรมฯ	สรงน�า้พระพทุธรปู	กล่าวอวยพร	

บุคลากรและนักศึกษา	มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งกายชุดไทย	บุคลากรและนักศึกษารดน�้าด�าหัว	ผู้อ�านวยการและ

อาจารย์ผู้มีอาวุโส	 วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นการรักษาไว้ซ่ึงเอกลักษณ์	 ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ	ส่งเสริมให้บุคลากร	นักศึกษาสถาบันฯ	ร่วมกัน	รักษา	และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม	และเพื่อส่งเสริม

ความสามัคคีของบุคลากร		ณ	ห้อง	IL5	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา		

	 เมือ่วนัท่ี	5	มถุินายน	2562	สถาบนันวตักรรมการ

เรียนรู้	 ได้จัดโครงการพัฒนาศกัยภาพด้านภาษาองักฤษ

ของบคุลากรสถาบนันวตักรรมการเรียนรู้	 รุ่นที	่ 1	 โดยมี	

อาจารย์	 ดร.ปรัชญพงศ์	 ยาศรี	 และ	อาจารย์	 ดร.สทุธพิร		

สจัพนัโรจน์	เป็นผูถ่้ายทอดความรู	้และจดักจิกรรม	ในหวัข้อ

English	in	workplace	ให้กบับคุลากรสายสนบัสนนุ	โดย

ในแต่ละสัปดาห์	 จะม	ี Theme	 The	 voice,	 Hangout		

เม้ามอย,	English	in	Avenger	และ	LBCB	ณ	ห้อง	IL5	

https://youtu.be/PH3Ijxo9OFE

พิธีท�าบุญตักบาตร เฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี 

โครงการเสวนา หัวข้อ “อนุรกัษ์และสืบสานวฒันธรรมประเพณสีงกรานต์
แบบไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้” 

โครงการพัฒนาศกัยภาพด้านภาษาองักฤษ
ของบุคลากรสถาบันนวตักรรมการเรยีนรู ้รุน่ท่ี 1 



  จุลสารนวัตกรรม     13    

	 เมื่อวันที่	 13-15	 มิถุนายน	 2562	 ผศ.ดร.ภิรมย์	 เชนประโคน	 และคุณจตุรงค์	 พยอมแย้ม	 ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการ

เรียนรู้	 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาโครงการ	 Mahidol	 Student-Alumni	 stay	 connected	 เพื่อปรับแผนและวางแนวทางการ

ด�าเนินงานด้านศิษย์สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดโดย	 กองกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ณ	 เดอะรีเจ้นท์ชะอ�าบีช	

รีสอร์ท	จังหวัดเพชรบุรี	

	 เมื่อวันที่	26	เมษายน	2562	คุณธนายุทธ	อังกิตานนท์	และคุณพงษ์ผไท	กิจรุ่งโรจนาพร	เข้าร่วมงาน	MU	SAFETY	DAY	

#3	 “SAFETY	 CULTURE”	 และรับมอบอุปกรณ์	 PPE	 ด้านความปลอดภัย	 จาก	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์บรรจง	 มไหสวริยะ		

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	โถงต้อนรับอาคารมหิดลสิทธาคาร	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา

เรื่อง /ภาพ : ILstock

 Social Activities

เข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาโครงการ Mahidol Student-Alumni Stay
 Connected 

เข้าร่วมงาน MU SAFETY DAY #3 “SAFETY CULTURE” 



14      จุลสารนวัตกรรม

	 เมื่อวันที่	24-25	มิถุนายน	2562	ทีมวิทยากรของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล	น�าโดย	รศ.	ดร.	นพ.ชัยเลิศ

พิชิตพรชัย	 ผู้อ�านวยการสถาบันฯ	 ผศ.	 ดร.ปิยะฉัตร	 จิตต์ธรรม	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร	 ผศ.	 ดร.วัชรี	 เกษพิชัยณรงค์	

รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	 ผศ.	 ดร.น�้าค้าง	 ศรีวัฒนาโรทัย	 อ.	 ดร.พัชรพรรณ	ศิริวัฒน์	 และ	 อ.	 ดร.อาทร	 นกแก้ว

จัดกิจกรรมให้กับ	ทีมวิเคราะห์สถานการณ์น�้ามัน	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PRISM	(Petrochemicals	and	Refining

Integrated	 Synergy	 Management)	 ในงาน	 PRISM	 Team	 Leader	 Engagement	 เพื่อเรียนรู้เคล็ดลับการเข้าถึงเจ้านาย							

แบบเนียนๆ	 เทคนิคการได้ใจจากลูกน้องแบบลื่นๆ	 เพื่อให้ได้	 Synergy	 แบบสุดๆ	 ณ	 ห้องกรุงเทพ	 4	 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

เซ็นทรัลลาดพร้าว

	 เมือ่วนัที	่14-15	มถุินายน	2562	ทีมวทิยากรจากสถาบนันวตักรรมการเรยีนรู้	น�าโดย	รศ.	ดร.	นพ.ชยัเลศิ	พชิติพรชยั	ผูอ้�านวยการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล	โดยมีทีมวิทยากร	ผศ.	ดร.ปิยะฉัตร	จิตต์ธรรม	ผศ.	ดร.วัชรี	เกษพิชัยณรงค	์																									

ผศ.	ดร.น�า้ค้าง	ศรวีฒันาโรทยั	น.ส.จนัทรตัน์	หริญักจิรงัษ	ีและ	น.ส.อนงค์นาฎ	พฒันศกัดิศ์ริ	ิจดักจิกรรมเพ่ือจัดท�าแผนยทุธศาสตร์	ให้แก่

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ	ภายใต้โครงการ	“การพฒันาบคุลากรคณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยเีพือ่เพิม่ศกัยภาพการปฏิบตังิานในยคุไทยแลนด์	4.0”	ณ	โรงแรมอมาร	ีหวัหนิ	เขาตะเกยีบ	จ.เพชรบรุี

วิทยากรจัดกิจกรรม “PRISM Team Leader Engagement”

วทิยากรโครงการการพฒันาบคุลากรเพือ่เพิม่ศกัยภาพการปฏบิตังิาน

ในยคุไทยแลนด์ 4.0 

เรื่อง /ภาพ : ILstock

Lectures Delivered



  จุลสารนวัตกรรม     15    

	 เมือ่วนัองัคารที	่11	มถินุายน	2562	ผศ.	ดร.ทศันยีา	รตันฤาทยั	นพรตัน์แจ่มจ�ารสั	อาจารย์ประจ�าสถาบนันวตักรรมการเรยีน

รู	้เป็นวทิยากรในการบรรยายเชงิปฏบิตักิารในหวัข้อเรือ่ง	“การปรบัปรงุพฒันาหลกัสตูรตามเกณฑ์	AUN-QA”	ใน	2	ณ	ห้องประชมุนลิ

กาญจน์	ชัน้	3	อาคารเรยีนรวม	มหาวทิยาลยัมหดิล	วทิยาเขตกาญจนบรุี

	 อ.ดร.ปรัชญพงศ์	ยาศรี	อาจารย์ประจ�าสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล	และ	นายวิศรุต	วิญญูเอกสิทธิ์																	

ผู้เชี่ยวชาญด้าน	Social	 Impact	และ	หัวหน้าโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะครู	บริษัท	 เลิร์น	 เอ็ดดูเคชั่นส์	 จ�ากัด	ผู้แทนจาก

สถาบันอบรมพัฒนาครู	 Trainkru	 by	 LearnEducation	 ผู้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยขึ้นกล่าวในงาน	 Regional	 STEM							

Symposium	2019	เผยว่า	“ส�าหรับประเทศไทย	STEM	ศึกษาได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก	โดยมีการจัดตั้งศูนย์	STEM	ศึกษา

ทั้งระดับชาติ	และระดับภูมิภาค	มีใจหลักของหลักสูตร	คือการมุ่งให้นักเรียนสามารถมีทักษะที่ยั่งยืนในตลาดแรงงานระดับสากล

โดยรัฐบาลได้มีการขอความร่วมมือจากภาคเอกชน	และสถานศึกษาต่างๆให้เข้ามาช่วยสนับสนุนในด้านองค์ความรู้	เพื่อให้	STEM

ศกึษาพฒันาไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	ทัง้น้ี	 ประเทศไทย	ยงัคงมคีวามเหลือ่มล�า้ด้านการศกึษาของโรงเรยีนทัว่ประเทศ	ท�าให้	 STEM

ศึกษาไม่สามารถพัฒนาไปได้อย่างทัดเทียม	 โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่พบปัญหาความไม่สมดุล

ทางเพศสภาพในระบบ	STEM	ศึกษางาน	Regional	STEM	Symposium	2019	จัดขึ้น	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี	เป็นเวลาทั้งสิ้น	4	วันตั้งแต่วันที่	27	–	30	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562

ขอบคุณภาพจาก
https://mgronline.com/entertainment/detail/9620000049484

Facebook:	The	HEAD	Foundation

วทิยากรในการบรรยายเชงิปฏบิตักิารในหวัข้อเรือ่ง “การปรบัปรงุพฒันาหลกัสตูร

ตามเกณฑ์ AUN-QA”

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้าน STEM ศกึษา ในงาน Regional STEM Symposium 2019
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	 เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2562	ผศ.	ดร.วัชรี	เกษพิชัยณรงค์	และผศ.	ดร.น�้าค้าง	ศรีวัฒนาโรทัย	อาจารย์ประจ�าสถาบัน

นวัตกรรมการเรียนรู้	 ได้รับเชิญจาก	 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์	 เพื่อเป็นวิทยากรในการอบรม	 หัวข้อ	 “เทคนิคการสร้าง										

Application	ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน”	ณ	โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

	 เมือ่วนัที	่25-27	เมษายน	พ.ศ.	2562	ผศ.ดร.ทศันยีา	รตันฤาทยั	นพรตัน์แจ่มจ�ารสั	ได้รบัเชญิจาก	ASEAN-QA	ในการเป็นส่วน

หน่ึงของการประชุมทมีท�างานจากผูแ้ทนของประเทศในกลุม่ประเทศอาเซยีน	 เพือ่พฒันางานด้านประกนัคณุภาพของระดับอดุมศึกษา	

โดยเป็นการเตรยีมงานส�าหรบัการวางนโยบาย	 การวางวสิยัทศัน์	 และพนัธกจิของสมาคมทีท่�างานด้านประกันคุณภาพระดบัอดุมศกึษา	

ของอาเซยีน	 โดยมกีารประชมุด้านการเตรียมงานประชมุวชิาการด้านประกนัคณุภาพในระดบัอดุมศกึษา	 และการรวบรวมบทความเพือ่

เตรยีมออกสิง่พมิพ์เกีย่วกบังานด้านประกันคณุภาพของระดบัอดุมศกึษา	 โดยในการประชมุครัง้นีม้	ี Atma	 Jaya	Catholic	University	

ประเทศอนิโดนเีซยี	เป็นเจ้าภาพในการจดัประชมุ	

วิทยากรในการอบรม หัวข้อ “เทคนิคการสร้าง Application

ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน” 

ได้รบัเชญิเข้าร่วมการประชมุจาก ASEAN-QA 
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	 เมือ่วนัท่ี	3-5	เมษายน	พ.ศ.	2562	

ผศ.	ดร.ทศันยีา	รตันฤาทยั	นพรตัน์แจ่มจ�ารสั

ได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(สสวท.)	ในการร่วม

ประชุมเพื่อร่างหลักสูตรพัฒนาครูแกนน�า

ด ้ านการจัดการเรียนรู ้ วิทยาศาสตร	์

คณติศาสตร์	และเทคโนโลย	ีร่วมกับอาจารย์

มหา วิทยาลั ยหลายแห ่ ง และครู ผู ้ มี

ประสบการณ์จากหลายหลายโรงเรียน								

ในประเทศไทย	อาทิ 	นายวิ ชัย 	ลาธิ	

นักศึกษาของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู	้

ณ	โรงแรมรอยลัเบญจา	กรุงเทพฯ

ได้รบัเชญิจากสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ในการร่วมประชุมเพื่อร่างหลักสูตรพัฒนาครูแกนน�าด้านการจัดการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี

	 เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2562	รศ.	ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ	พิชิตพรชัย	ผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	กล่าวต้อนรับ

คณะผู้ศึกษาดูงานจากส�านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ผศ.	ดร.วัชรี	เกษพิชัยณรงค์	รองผู้อ�านวยการ

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	แนะน�าพันธกิจและภาพรวมของการเรียนการสอน	คุณจิราพร	ธารแผ้ว	หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ	

แนะน�ากระบวนการผลิตสื่อเสริมการเรียนรู้	ผศ.	ดร.	ทัศนียา	ร.นพรัตน์แจ่มจ�ารัส	และ	อ.ดร.สุพรรณ	ยอดยิ่งยง	อาจารย์ประจ�า

สถาบันนวัตกรรมฯ	 แนะน�านวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของคณาจารย์ของสถาบันฯ	 ณ	 ห้องประชุม	 109	

อาคารปัญญาพิพัฒน์	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง /ภาพ : ILstock

 Visitors

ส�านักวชิาสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ี ศกึษาดงูาน
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	 เมื่อวันที่	 21	 มิถุนายน	 2562	 เวลา	 13.30-16.30	 น.	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมฟังการ

บรรยาย	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 จากทีมสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (INT)	 ในหัวข้อ	 แนวทางเกี่ยวกับการรับ

ท�าวิจัยและบริการทางวิชาการ	(ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	2561)	โดยกล่าวถึง	หลักการ	แนวทางและวิธีการปฏิบัติ

ตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง	กระบวนการ	ขั้นตอน	การค�านวณงบประมาณ	การจัดท�าสัญญาหรือข้อตกลง	การรับและ

เบิกจ่ายเงิน	การจัดท�ารายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ	ณ	ห้อง	109	อาคารปัญญาพิพัฒน์

	 เมือ่วนัที	่13	มถินุายน	2562	รศ.	ดร.นายแพทย์ชยัเลศิ	พชิติพรชยั	ผูอ้�านวยการสถาบนันวตักรรมการเรียนรู	้กล่าวต้อนรบั

คณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	จ�านวน	113	คน	และบรรยาย

ในหัวข้อการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ	Brian-Based	Learning	อ.ดร.สุพรรณ	ยอดยิ่งยง	บรรยายในหัวข้อ	Silica	Aerogel

อ.ดร.อาทร	 นกแก้ว	 คุณจิราพร	 ธารแผ้ว	 และคุณธนายุทธ	 อังกิตานนท์	 บรรยายในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนการผลิต

มลัตมิเีดยีเพือ่การเรยีนรู้	ผศ.	ดร.วัชร	ีเกษพชิยัณรงค์	ผศ.	ดร.น�า้ค้าง	ศรวีฒันาโรทยั		อ.ดร.วรารตัน์	วงศ์เกีย่	และ	อ.ดร.อาทร	นกแก้ว

บรรยายในหัวข้อ	Board	Game	เพื่อการเรียนรู้	ณ	ห้อง	MASHARE	อาคารอาทิตยาทร	วิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยมหิดล		

ต้อนรบั ส.บรหิารจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม ในการจดั Road Show 2019

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ศึกษาดูงาน
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เรื่อง : สุนทรียา สาเนียม1 และ รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์2

1นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
2อาจารย์ประจ�า สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

การรู ้คิด 
(Metacognition) 

	 ด้วยความส�าคัญของวิทยาศาสตร์ดังกล่าว	 ประเทศไทยได้ทุ่มเทสรรพก�าลังในการพัฒนาความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์

ซึง่รวมไปถงึการศกึษาวทิยาศาสตร์ด้วย	จดุมุ่งหมายก็คือ	ให้เดก็และเยาวชนไทยได้รบัการพัฒนาความรู้ด้านวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์

และเทคโนโลยี	 มีความสามารถและทักษะในการน�าความรู้ไปใช้ในการด�ารงชีวิต	 สร้างอาชีพ	พัฒนาผลผลิต	 และพึ่งพาตนเองได้

อย่างยัง่ยนื	มทีกัษะในการใช้ชวีติโดยไม่ตดิกบัดักของผลกระทบจากการพัฒนาของเทคโนโลยอีย่างรวดเร็ว	การเรียนรู้วทิยาศาสตร์

ในวันนี้จึงต้องสร้างเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นนักคิดที่มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล	วางแผน	แก้ปัญหา	โดยยังคงคุณภาพชีวิตที่ดี

คุณภาพสังคม	และสิ่งแวดล้อมไว้ได้	ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไวของโลกยุคดิจิทัล	(ข่าวสด,	2561)

	 อย่างไรก็ตาม	 ผลที่ได้รับกลับมานั้นยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจนัก	 เพราะวิทยาศาสตร์ยังเป็นเรื่องไกลตัว	 ส�าหรับเด็กและ

เยาวชนไทย	พวกเขายังไม่สามารถน�าวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหาหรือด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้เท่าที่ควร	เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้	

หากเรามองย้อนกลับไป	 เราจะพบว่า	การพัฒนาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยนั้นเน้นไปที่ตัวหลักสูตร	วิธีการสอน	และโครงสร้าง

เป็นส่วนใหญ่	 แต่หากมองในอีกมุมหนึ่ง	 จะเห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยเป็นสิ่งที่ควรให้ความส�าคัญต่อ									

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยเช่นกัน	

	 “วทิยาศาสตร์เป็นสิง่ทีอ่ยู่รอบตวัเรา	และมีอิทธพิล

ต่อการด�าเนินชีวิตของมนุษย์”	เราทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า

วทิยาศาสตร์	 (Science)	 เป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อการด�าเนนิชวีติ

ของเราในปัจจุบันและมีความส�าคัญต่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	 เพราะวิทยาศาสตร์

ท�าให้มนษุย์รูจ้กั	“การคดิ	การค้นคว้าทดลอง	และการพฒันา”

และส ่งเสริมให ้มนุษย ์ด�ารงชีวิตอยู ่บนพื้นฐานของ								

ความเป็นจริงและการคิดวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล	

เ พ่ื อส ่ ง เสริ มการ เรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ตลอดชีวิต(ตอนที่1)

1 2
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ความส�าคัญของการรู้คิดในวิชาวิทยาศาสตร์

 ฟลาแวล	(Flavell,	1976,	1979)	กล่าวว่า	การรู้คิด (Metacognition)	หมายถึง	ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล

ที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเองและสิ่งที่ตนเองรู้	ว่ารู้อะไร	และรู้ได้อย่างไร	จะท�าอย่างไรถึงจะบรรลุเป้าหมาย	ต่างจากความคิด	

(Cognition)	ซึ่งหมายถึง	ปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้อะไรก็ตามด้วยความเข้าใจ	ซึ่งมีกระบวนการท�างานของสมอง	 (attention)	

ความจ�า	(memory)	ท�าให้บุคคลเกิดความเข้าใจในสิ่งต่าง	ๆ	

	 หากจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กลวิธีการรู้คิดจะช่วยให้ผู้สอนทราบถึงสาเหตุหรือที่มาของปัญหาในการเรียน

วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนได้อย่างละเอียดและสามารถแก้ไขได้ตรงจุดในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล	ซึ่งนี่อาจจะเป็น

มิติใหม่ที่ส่งผลให้การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย	 นอกจากนั้น	 การที่ผู้สอนเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการรู้คิดจะท�าให้ผู้สอนสามารถส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัย	 และเม่ือผู้เรียน

เกิดการพัฒนาคุณลักษณะการรู้คิด	 ย่อมส่งผลต่อการเรียนวิชาการที่มีประสิทธิภาพและเกิดเป็นการเรียนรู้ที่คงทน	 ดังที่	 Blank	

(2000)	 กล่าวว่า	 “การรู้คิดจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดให้ถูกต้องตามความเข้าใจของตนเองซึ่งมีผลท�าให้ความรู้

ความเข้าใจใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดความคงทน”

	 ดังนั้นการจะท�าให้ผู้เรียนค้นพบ	รู้จัก	และเข้าใจกระบวนการคิดของตนเองได้มากขึ้น	“การรู้คิด”	 เป็นสิ่งส�าคัญที่ผู้สอน

ควรผลักดัน	 ให้ผู้เรียนค่อยๆ	 เรียนรู้	 และท�าความเข้าใจวิธีเรียนรู้ของตนเอง	 ไปสู่การรู้จริง	 เป็นล�าดับขั้นที่ผ่านการทบทวน	

วางแผนท�าความเข้าใจ	จนสามารถน�าพาตนเองไปสู่การอยากที่จะเรียนรู้	อยากที่จะรู้วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลผ่านการคิด	อยากที่จะ

ตรวจสอบความคิดความเข้าใจของตนเอง	ตลอดจนกลายเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเอง	น�ามาซึ่งขีดความสามารถในการเรียน

รู้วิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น	 ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์ให้ทันและเหมาะสมกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา	เพราะโลกปัจจุบันต้องการความแตกต่าง	การได้มาซึ่งความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	ไม่ได้มีเพียงทางเดียว	ค�าตอบเดียว	วิธีการ

เดียวอีกต่อไป	

การรู้คิดในบริบทการศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

	 การรู้คิด	(Metacognition)	เป็นทักษะการคิดชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในอีกแบบหนึ่งก็คือ	 การที่ผู้สอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้คิด

ในผู้เรียน	 	 ผู้เขียนได้ส�ารวจงานวิจัยที่ศึกษาการพัฒนาการรู้คิดในผู้เรียนอีกทั้งการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้คิดของผู้เรียนใน

บริบทการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย	 โดยสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้คิดผ่านฐานข้อมูล	 ThaiLIS	

(Thailand	Library	Integrated	System)	ระหว่างปี	ค.ศ.	2001	–	2016	พบว่า	มีงานวิจัยทั้งหมด	22	เรื่อง	แบ่งเป็น	3	ระดับ	

คือ	 1)	 ระดับประถมศึกษา	 จ�านวน	 3	 เรื่อง	 2)	 	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 จ�านวน	 10	 เรื่อง	 3)	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

จ�านวน	9	เรื่อง	จะเห็นว่าเวลาเกือบ	2	ทศวรรษที่ผ่านมามีงานวิจัยเกี่ยวกับการรู้คิดออกมาจ�านวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับงาน

วิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาในเรื่องอื่นๆ	เช่น	ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์	(nature	of	science)	หรือ	STEM	เป็นต้น	ทั้งๆ	ที่การ

รู้คิดเป็นคุณลักษณะส�าคัญที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย	 ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น	 การพัฒนาการรู้คิดในกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน	 ส�าหรับวิธีการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ที่เน้นการรู้คิดของผู้เรียนจะเป็นอย่างไรนั้น	ผู้เขียนขอกล่าวถึงในบทความตอนต่อไป	โปรดติดตามตอนต่อไป
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