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สวััสดีีครัับ ขณะนี้เ�้ ดืือนกัันยายน  2563 นัับเป็็นข่า่ วดีีที่ปร
�่ ะเทศไทย
สามารถรัักษาสถานการณ์์การแพร่่ระบาด  COVID-19 ได้้อย่่างยอดเยี่่�ยม    
ในขณะที่่ทั่่� ว� โลกยัังอยู่่ใ� นอาการที่่น่� า่ วิิตกอยู่่ค� รัับ ในจุุลสารนวััตกรรมฉบัับที่� ่ 59 นี้� ้
ท่่านจะได้้พบกัับ คอลััมน์์ศึกึ ษาปริิทัศั น์์จะได้้พบกัับเทคนิิคการพััฒนารููปแบบ
แผนภาพเพื่่� อ ใช้้ ใ นการสื่่� อ สารอย่่ า งมีี ปร ะสิิ ท ธิิ ภ าพ โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง
การแปลงสารที่เ�่ ป็็นนามธรรมให้้เป็็นรููปธรรม จะช่่วยให้้เข้้าใจได้้อย่่างชััดเจน
ยิ่่� ง ขึ้้� นท างด้้ า นงานวิิ จัั ย จะกล่่ า วถึึ ง การพัั ฒ นาหน่่ ว ยการเรีี ย นรู้้�แบบ
วิิทยาศาสตร์์-เทคโนโลยีี-สัังคมเป็็นฐาน เรื่่�องงานและพลัังงาน เป็็นเนื้้�อหา
พื้้�นฐานทางฟิิสิกส์
ิ ที่์ พ�่ บเห็็นได้้ในชีีวิติ ประจำำ�วััน  เพื่่�อสร้้างเสริิมกระบวนการคิิด
และการเชื่่�อมโยงความรู้้�  ความเป็็นเหตุุเป็็นผลซึ่่�งพััฒนาทัักษะโต้้แย้้งทาง
วิิทยาศาสตร์์ของนัักเรีียนไทย นวััตกรรมจากสถาบัันฯ จะเป็็นเรื่่อ� งการทดลอง
เคลืือบพื้้�นผิวด้
ิ ว้ ยSilica aerogel โดยอาศััยคุุณสมบััติคิ วามไม่่ชอบน้ำำ� 
� และเพิ่่�ม
สารเคมีีบางอย่่าง มีีผลให้้เพิ่่�มการยึึดเกาะและมีีความทนทานต่่อการเช็็ดถูู
มากขึ้้�น  สาระน่่ารู้้�สำ�ห
ำ รัับฉบัับนี้จ�้ ะเกี่่ย� วกัับคนปลาไหล เรื่่อ� งราวเป็็นอย่่างไร
ต้้องติิดตามอ่่านดููนะครัับ นอกจากนี้ ยั
�้ งั มีีบทความแบ่่งปัันประสบการณ์์ใน
ต่่างแดนจากนัักศึกึ ษาของเราที่ไ�่ ปนำำ�เสนอผลงานใน  International Confereence on Learning Technologies and Learning ที่เ�่ มืืองโตยามาประเทศ
ญี่ปุ่่�่ นอี
� กด้
ี ว้ ย
ท้้ายสุุดคือื สถาบัันฯ จะจััด  IL-Short course 3 เรื่่อ� ง ได้้แก่่ เรื่่อ� ง
Brain-Based Learning รุ่่�นที่�่ 4 ในเดืือนพฤศจิิกายน เรื่่อ� ง “NeuroLeadersship for Innovative and Strategic Executives (NISE)” (ภาวะผู้้�นำำ�เชิิง
ประสาทวิิทยาศาสตร์์สำ�ห
ำ รัับผู้้�บริิหารเชิิงนวััตกรรมและกลยุุทธ์)์  รุ่่�นที่่� 2 ใน
เดืือนธัันวาคม และที่พ�่ ลาดไม่่ได้้ คือื เรื่่อ� ง “สอนเป็็นจีเี นีียสอย่่างดาวิินชี”ี ซึ่่ง�
เป็็นหลัักสููตรใหม่่ล่่าสุุดสำ�ห
ำ รัับครููอาจารย์์และคุุณพ่่อคุุณแม่่ที่�อ่ ยากสอนลููก(
ศิิษย์์)ให้้เป็็นอัจั ฉริิยะ จะจััดในเดืือนมกราคม 2564 ครัับ   สำำ�หรัับท่่านผู้้�สนใจ
สามารถติิดตามได้้ที่�่ เว็็บไซต์์สถาบัันฯ https://il.mahidol.ac.th ครัับ สวััสดีี
ครัับ
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การพัฒนารูปแบบแผนภาพ
ในการจััดการงานหรืือความคิิด  ความรู้้�  และความเข้้าใจของตนเอง เพื่่�อเสนอต่่อผู้้�อื่่�นหรืือ
สัังคมนั้้�น มีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องทำำ�ให้้เกิิดความชััดเจน เป็็นรููปธรรมและไม่่ก่่อให้้เกิิดการส่่งต่่อ
ประเด็็นอย่่างผิิด  ๆ ดัังนั้้�น ปัญห
ั าจึึงมีีอยู่่�ว่่า ทำำ�อย่่างไรจึึงจะให้้สิ่่�งที่่�ตนเองต้้องการสื่่�อออกไปนั้้�นไม่่มีี
ความคลุุมเครืือและสามารถทำำ�ให้้หลาย ๆ คนที่่�มาศึึกษา
จึึงจะเหมาะสม และรููปแบบนั้้�น  ๆ ควรมีีองค์์ประกอบอะไร
แล้้วเกิิดความรู้้�ชััดแจ้้งตรงตามที่่�ผู้้�นำำ�เสนอข้้อมููลได้้ตั้้�งใจไว้้
บ้้าง ไม่่ได้้มีข้ี ้อกำำ�หนดเป็็นการตายตััว ทั้้�งนี้�ก็้ ็แล้้วปรากฏการณ์์
แต่่แรก  เรีียกว่่าสามารถทำำ�ให้้ผู้้�รัับข้้อมููลเกิิดการพััฒนาใน
แต่่ละอย่่างและวััตถุุประสงค์์ของผู้้�สร้้างรููปแบบที่่�ต้้องการจะ
ตนเอง ทำำ�นองเดีียวกัันกัับทำำ�ให้้ผู้้�มาศึึกษาค้้นคว้้ามองทะลุุ
อธิิบายปรากฏการณ์์นั้้�น ๆ อย่่างไร                     
ปรุุโปร่่งจากนามธรรมไปสู่่�รููปธรรมได้้ ในที่่�นี้้� ผู้้�เขีียนประสงค์์
ลัักษณะของรููปแบบ
จะพััฒนากรอบแนวคิิดเรื่่�องรููปแบบแผนภาพ เพื่่�อต้้องการให้้
ประเภทของรููปแบบนั้้� น เป็็ นก ารสะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น
เกิิดประโยชน์์กัับผู้้�ที่่�ต้้องการนำำ�ไปใช้้ โดยเฉพาะเกี่่�ยวกัับการ
สภาพที่่�แท้้จริิงและทำำ�ให้้เกิิดมโนทััศน์์รวมของเรื่่�องราวที่่�นำำ�
บริิหารจััดการเอกสารต่่าง ๆ เช่่น เอกสารจุุลสาร หรืือวารสาร
เสนอ กล่่าวคืือรููปแบบนั้้�นต้้องไม่่ใช่่เป็็นเพีียงแค่่การนำำ�เสนอ
เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจต่่อผู้้�ดำำ�เนิิน
หลัักการให้้เห็็นเท่่านั้้�น  แต่่ควรเป็็นรููปแบบที่่ส� ามารถทำำ�ให้้เกิิด
งานและผู้้�มาติิดต่่อประสานงานเกิิดความสะดวกสบายนั่่�นเอง      ประโยชน์์ แ ก่่ บุุ ค คลหรืื อ หน่่ ว ยงานที่ ่ � เ กี่่� ย วข้้ อ งได้้ ดัังที่่�
ความหมายเกี่่�ยวกัับรููปแบบ
นัักวิิชาการบางคนนำำ�เสนอว่่ารููปแบบนั้้�นสามารถทำำ�ออกมา
ในเรื่่�องความหมายของรููปแบบนี้้� ตามทััศนะของนััก
ในรููปแบบแผนภาพ แล้้วทำำ�ให้้เกิิดความชััดเจนและเข้้าใจ
วิิชาการโดยส่่วนใหญ่่ที่ศึ�่ กึ ษามา ก็็จะนำำ�เสนอไว้้เป็็นภาพกว้้าง ๆ
อย่่างเป็็นรููปธรรมได้้ เช่่น  นภััสวรรณ ดำำ�รงธรรม และคณะ
ดัังนี้้� ภาพรวมของความคิิดที่่�เป็็นนามธรรม แล้้วถ่่ายทอดออก
(2563) กล่่าวว่่า แผนภาพ (Diagram) คืือ การเขีียนกราฟิิกที่่�
มาเป็็นรููปธรรมในทุุก  ๆ เรื่่�อง เพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการนำำ�ไปใช้้หรืือ
เขีียนหรืือวาดขึ้้�นอย่่างย่่นย่่อ โดยใช้้เส้้นสััญลัักษณ์์แทนเนื้้�อหา
นำำ � ไปปฏิิ บัั ติิ  กล่ ่ า วคืื อ หากรููปแบบไม่่ ชัั ดหรื ื อ เป็็ น เพีี ย ง
เรื่่�องราวที่่�สััมพัันธ์์ต่่อเนื่่�องเป็็นระบบ เช่่น  แสดงโครงสร้้าง
นามธรรมล้้วน ๆ แล้้ว การจะนำำ�แนวคิิดหรือื หลัักการไปสู่่�การลงมืือ
การทำำ � งานของเครื่่� อ งกล ระบบการทำำ � งานของเครื่่� อ ง
ปฏิิบััติิย่่อมเป็็นการยากยิ่่�งขึ้้�น ดัังที่่� คััมภีีร์์ สุุดแท้้ (2553)
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ต่่าง ๆ แผนภาพจะใช้้สััญลัักษณ์์ที่�เ่ ป็็นภาษา
กล่่าวว่่า รููปแบบ หมายถึึง สิ่่�งที่่�สร้้าง หรืือพััฒนาขึ้้�น
สากล เป็็นที่่�รู้้�จัักกัันทั่่�วไปในวงการนั้้�น  ๆ การใช้้แผนภาพ
แสดงให้้เห็็นถึงึ องค์์ประกอบสำำ�คัญ 
ั ๆ ของเรื่่อ� งให้้เข้้าใจง่่ายขึ้้น�
จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการบรรยาย
เพราะสามารถใช้้แสดง
เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานต่่อไป  และบาร์์โดและ
ถึึ ง ความสัั ม พัั นธ์์ ข องลัั ก ษณะในการทำำ� งานได้้ อ ย่่ า งชัั ด เจน
ฮาร์์ตแมน (Bardo and Hartman, 1982) กล่่าวว่่า รููปแบบ
และช่่วยลดความซัับซ้้อน  ให้้น้้อยลงกว่่าการใช้้ของจริิง
เป็็นอะไรบางอย่่างที่่�เราพััฒนาขึ้้�นมาเพื่่�อบรรยายคุุณลัักษณะ
นอกจากนั้้�นยัังสามารถขยายใหญ่่ เพื่่�อสะดวกต่่อการอธิิบาย
ที่่�สำำ�คััญ  ๆ ของปรากฏการณ์์อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง เพื่่�อให้้ง่่าย
ให้้ชััดเจนทั่่�วถึึงได้้ดีีด้้วย แต่่ข้้อเสีียของสื่่�อชนิิดนี้้�คืือความ
ต่่อการทำำ�ความเข้้าใจ รููปแบบจึึงมิิใช่่การบรรยายหรืืออธิิบาย
เป็็ นน ามธรรมซึ่่� ง ยากต่่ อ ความเข้้ า ใจสำำ�ห รัั บ ผู้้�ไม่่ มีี พื้้� น ฐาน 
ปรากฏการณ์์อย่่างละเอีียดทุุกแง่่มุุม เพราะการทำำ�เช่่นนั้้�นจะ
ทำำ�ให้้รููปแบบมีีความซัับซ้้อนและยุ่่�งยากเกิินกว่่าที่่�จะทำำ�ความ
เข้้าใจ  ซึ่่�งจะทำำ�ให้้คุุณค่่าของรููปแบบนั้้�นด้้อยลงไป ส่่วนการที่่�
จััดระบบรููปแบบหนึ่่�ง ๆ จะต้้องมีีรายละเอีียดมากน้้อยเพีียงใด
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การพััฒนารููปแบบ
การพััฒนารููปแบบเป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อเนื่่�องจากที่่�ได้้
เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจในหลัักการเกี่่�ยวกัับรููปแบบแล้้ว กล่่าว
คืื อ รููปแบบที่่� จ ะเกิิ ดขึ้้� นต่่ อ ไปนั้้� นจ ะเป็็ น อย่่ า งไรนั้้� นย่่ อ มขึ้้� น
อยู่่�กัับหลัักการที่�นำ่ ำ�มาใช้้เป็็นกรอบแนวคิิดนั่่�นเอง ดัังที่�่ ปิิยะ
นารถ สิิงห์์ชูู (2563) กล่่าวว่่า การพััฒนารููปแบบนั้้�นอาจจะ
มีีขั้้�นตอนในการดำำ�เนิินงานแตกต่่างกัันไป  แต่่โดยทั่่�วไปแล้้ว
อาจจะแบ่่งออกเป็็นสองตอนใหญ่่ ๆ คืือ การสร้้างรููปแบบ
(construct) และการหาความตรง (validity) ของรููปแบบ
ส่่วนรายละเอีียดในแต่่ละขั้้�นตอนว่่ามีีการดำำ�เนิินการอย่่างไร
นั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะและกรอบแนวคิิดซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานในการ
พััฒนารููปแบบนั้้�น ๆ
ความหมายและลัักษณะของแผนภาพ
แผนภาพนั้้นคื
� อื การนำำ�เสนอเรื่่อ� งราวหรืือเนื้้อ� หาต่่าง ๆ
ที่่�ต้้องการให้้คนที่�เ่ ห็็นเกิิดความรู้้�ความเข้้าใจอย่่างเป็็นรููปธรรม
กล่่าวคืือแผนภาพช่่วยในการทำำ�ให้้มโนทััศน์์ต่า่ ง ๆ ที่่แ� ต่่ละคน
รัั บ รู้้�เกิิ ด เป็็ น ภาพสะท้้ อ นอย่่ า งถููกต้้ อ งและสอดคล้้ อ งตาม
ความประสงค์์ของผู้้�นำำ�เสนอข้้อมููล ดัังที่่� ราชบััณฑิิตยสถาน
(2542) เสนอไว้้ว่่า แผนภาพ (Diagrams) หมายถึึง ภาพหรืือ
เค้้าโครงที่�เ่ ขีียนขึ้้�นเพื่่�อช่่วยในการอธิิบายเรื่่�องราว
ลัักษณะและประโยชน์์ของแผนภาพ
แผนภาพนั้้�นต้้องมีีลัักษณะในการทำำ�ให้้สิ่่�งที่่�ต้้องการ
นำำ�เสนอเข้้าใจง่่ายและเป็็นไปอย่่างมีีระบบแบบแผน  สามารถ
ตรวจสอบได้้ตั้้�งแต่่ต้้นทางจนถึึงปลายทาง คืือ ลัักษณะของ
แผนภาพนั้้�นต้้องให้้ผู้้�ที่่�ต้้องการรัับรู้้�ได้้เข้้าใจทั้้�งองคาพยพใน
เรื่่�องดัังกล่่าว เรีียกว่่าใคร ๆ ก็็สามารถเข้้าใจในเรื่่�องที่่�ต้้องการ
นำำ�เสนอไปในทิิศทางเดีียวกััน จึงึ จะทำำ�ให้้ลักั ษณะของแผนภาพ
ได้้รัับการยอมรัับ ดัังที่่� สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ (2563) เสนอไว้้ว่่า ลัักษณะของแผนภาพ
ควรมีีลัักษณะดัังนี้้� 1. แบบง่่าย 2. อ่่านง่่าย 3. เข้้าใจง่่าย                
4. กะทััดรััด 5. ขนาดเหมาะสม
ส่่วนประโยชน์์ของแผนภาพนั้้�นมีีอย่่างมากมาย เรีียก
ว่่าหากประสงค์์จะนำำ�เสนอเรื่่�องอะไร ๆ ให้้ทุุกคนทราบ เข้้าใจ
ง่่าย และเข้้าใจตรงกัันอย่่างเป็็นรููปธรรมนั้้�น การนำำ�เสนอด้้วย
แผนภาพนัั บว่่ าเป็็ นการทำำ�ให้้ ผู้้�รัั บข้้ อมููลได้้ เข้้ าใจอย่่ างเป็็ น
ระบบและชััดเจนที่่�สุุด  เพราะแผนภาพนี้้�ได้้ทำำ�ลายความเป็็น
นามธรรมของเนื้้อ� หา แล้้วนำ�ำ เนื้้อ� หาดัังกล่่าวสู่่ค� วามเป็็นรููปธรรม
จนทำำ�ให้้ทุุกคนนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในทุุกระดัับได้้อย่่างไม่่ต้้อง
สงสััยและก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ได้้อย่่างแท้้จริิง

4

จุลสารนวัตกรรม

ตามที่่� ศรายุุทธ ไชยวงศ์์ (2563) กล่่าวว่่า แผนภาพที่่�มีีการ
ใช้้สััญลัักษณ์์รููปภาพและลููกศรที่่�แสดงถึึงขั้้�นตอนการทำำ�งาน
ของโปรแกรมหรืือระบบทีีละขั้้�นตอน รวมไปถึึงทิิศทางการ
ไหลของข้้อมููลตั้้�งแต่่แรกจนได้้ผลลััพธ์์ตามที่�ต้่ ้องการ  โดยมีี
ประโยชน์์ดัังนี้�้ 1. ช่่วยลำำ�ดัับขั้้�นตอนการทำำ�งานของโปรแกรม
และสามารถนำำ�ไปเขีียนโปรแกรมได้้โดยไม่่สัับสน  2. ช่่วยใน
การตรวจสอบ และแก้้ไขโปรแกรมได้้ง่่าย เมื่่�อเกิิดข้้อผิิดพลาด 
3. ช่่วยให้้การดััดแปลง แก้้ไขทำำ�ได้้อย่่างสะดวกและรวดเร็็ว 4.
ช่่วยให้้ผู้้�อื่่�นสามารถศึึกษาการทำำ�งานของโปรแกรมได้้อย่่าง
ง่่าย และรวดเร็็วมากขึ้้�น  6. ผัังงานควรมีีการทดสอบความถููก
ต้้องของการทำำ�งานก่่อนนำำ�ไปเขีียนโปรแกรม
วิิเคราะห์์และสรุุป
ตามที่่�กล่่าวมาตั้้�งแต่่ต้้น  สรุุปได้้ว่่า แนวคิิดเกี่่�ยวกัับ
การพััฒนารููปแบบแผนภาพนั้้�นมีปร
ี ะโยชน์์หลายประการ คืือ
ทำำ�ให้้ความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีสภาพเป็็นนามธรรม
สามารถนำำ�เสนอออกมาเป็็นรููปธรรมได้้และเห็็นได้้ชััดเจนด้้วย
ตััวอย่่างเช่่น ความรู้้�เรื่่�องเสืือ หากสามารถนำำ�เสนอหรืือทำำ�ให้้
เป็็นภาพรููปสื่่�อออกมา ก็็ย่อ่ มจะทำำ�ให้้เกิิดความชััดเจนยิ่่�งขึ้้น�
และที่่� สำำ�คัั ญย่่ อ มทำำ� ให้้ ทุุ ก คนเข้้ า ถึึ ง ง่่ า ยและเกิิ ด ความ
เข้้าใจที่่�ตรงกััน ส่่วนในกรณีีการนำำ�เอาแนวคิิดการพััฒนารููป
แบบแผนภาพมาใช้้ในการบริิหารจััดการจุุลสารหรืือเอกสาร
ทางวิิชาการอื่่�น  ๆ นั้้�น ก็็มีีหลัักการและแนวทางดำำ�เนิินการ
ที่่�ไม่่แตกต่่างกัันมากนััก  ได้้แก่่ เอาไปใช้้ประโยชน์์ทั้้�งในแง่่ผู้้�
ปฏิิบััติิงานในองค์์กรและผู้้�มาติิ ดต่่อประสานงานจุุลสารได้้
ด้้วยว่่ารููปแบบแผนภาพการทำำ�งานในจุุลสารนั้้�นจะช่่วยทำำ�ให้้
ผู้้�ปฏิิบััติิงานในจุุลสารเข้้าใจในบทบาทและหน้้าที่่�ของตนใน
การบรรณาธิิกรจุุลสารอย่่างเป็็นรููปธรรม ชััดเจน ส่่วนผู้้�มา
ติิ ดต่่ อ ประสานงานหรืื อ ผู้้�ต้้ อ งการนำำ� ผลงานมานำำ� เสนอใน
จุุลสารก็็จะสามารถประสานนำำ�ส่่งผลงานเพื่่�อตีีพิิมพ์์เผยแพร่่
ได้้ถููกฝ่า่ ย พร้้อมทั้้ง� สามารถได้้คำ�ำ ตอบเรื่่อ� งการพิิจารณาปรัับปรุุง
แก้้ไขผลงานของตนด้้วย ตรงกัันข้้าม หากไม่่มีีรููปแบบแผน
ภาพในการปฏิิบััติิงานในจุุลสารแล้้วก็็อาจจะเกิิดความสะดุุด
หรืือความบกพร่่องในการปฏิิบััติิงานของทุุกฝ่่ายที่่�ทำำ�หน้้าที่่�
บรรณาธิิ ก ารจุุ ล สารและทำำ� ให้้ ผู้้� มาติิ ดต่่ อ ประสานงานไม่่
ประทัับใจและไม่่ได้้คำำ�ตอบที่่�ชััดเจนหากผลงานของเขาไม่่ได้้
รัับการตีีพิมิ พ์์เผยแพร่่ ส่วนรููป
่
แบบการพััฒนาจุุลสารที่ค�่ วรจะ
เป็็นตามทััศนะของผู้้�เขีียน คืือ รููปแบบแผนภาพ หมายความว่่า
ถึึงแม้้รููปแบบการดำำ�เนิินการเอกสารต่่าง ๆ นั้้�นจะมีีหลากหลาย
รููปแบบ แต่่ผู้้�เขีียนเข้้าใจว่่ารููปแบบแผนภาพนี้้จ� ะเป็็นการทำำ�ให้้
ผู้้�ทำำ� งานในจุุ ล สารและผู้้�มาติิ ดต่่ อ ประสานงานกัั บ จุุ ล สาร

ปฏิิบััติิตนได้้ตามบทบาทและหน้้าที่่� ให้้เป็็นไปตามระบบและกลไกการบริิหารจััดการจุุลสารตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นจนจบกระบวนการ ดัังจะ
เห็็นได้้จากกองบรรณาธิิการจุุลสารสถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยมหิิดล ที่่�ดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ ปีี พ.ศ. 2549 จนถึึงปีี
พ.ศ. 2561 นั้้�นมีีอยู่่�  4 รููปแบบแผนภาพ แต่่รููปแบบแผนภาพที่่�ผู้้�เขีียนมองว่่าครอบคลุุมการบริิหารจััดการจุุลสารได้้อย่่างเหมาะ
สมที่่�สุุดคืือรููปแบบแผนภาพที่่� 4 นี้้�
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แบบวิ ท ยาศาสตร์ - เทคโนโลยี - สั ง คมเป็ น ฐาน
เรื่อง งานและพลังงาน
การโต้้แย้้ง (Argumentation) เป็็นส่่วนหนึ่่�งของทัักษะการสื่่�อสารอัันเป็็นทัักษะสำำ�คััญในการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์
เนื่่�องจากวิิทยาศาสตร์์เป็็นศาสตร์์ที่�ตั้้่ �งอยู่่�บนพื้้�นฐานของความเป็็นเหตุุเป็็นผล เมื่่�อดำำ�เนิินการโต้้แย้้งผู้้�เสนอข้้อโต้้แย้้งจำำ�เป็็นต้้องมีี
ข้้อสัันนิิษฐานที่่�มีีเหตุุผลมาสนัับสนุุนเพื่่�อชัักจููงโน้้มน้้าวให้้ผู้้�อื่่�นคล้้อยตามในข้้อโต้้แย้้งของตนเอง ดัังนั้้�นในการโต้้แย้้งผู้้�เสนอข้้อโต้้
แย้้งต้้องมีีข้อ้ มููลที่่เ� หมาะสมและน่่าเชื่่อ� ถืือเพื่่�อให้้การโต้้แย้้งดำำ�เนิินต่อ่ ไปได้้ การยอมรัับหรืือปฏิิเสธการอภิิปรายโต้้แย้้งนั้้�นต้อ้ งตั้้�งอยู่่�
บนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากกว่าความจริงที่ตนเองยึดถืออยู่ (Walton, 2008)
ทัักษะโต้้แย้้งเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นที่่�ควรพััฒนาให้้เกิิดขึ้้�นในผู้้�เรีียนวิิชาวิิทยาศาสตร์์ เมื่่�อผู้้�เรีียนได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ส่่งเสริิม
ทัักษะการโต้้แย้้งทางวิิทยาศาสตร์์ ผู้้�เรีียนจะได้้รัับประโยชน์์หลายประการ อาทิิ ทักั ษะการคิิดขั้้�นสููง ทัักษะการตั้้�งคำำ�ถาม ทัักษะ
การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ ทัักษะการคิิดอย่่างเป็็นระบบ (Lin and Mintzes, 2010) ทัักษะการโต้้แย้้งจะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนวิิทยาศาสตร์์
ได้้ใช้้ทัักษะในการคิิดที่่�หลากหลาย มองปรากฏการณ์์ต่่าง ๆ ในหลากหลายมุุมมอง ใช้้ความสามารถในการสืืบเสาะหาข้้อมููลหรืือ
หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ที่่�สามารถตรวจสอบได้้ สามารถประเมิินค่่าความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลหลัักฐาน จนผู้้�เรีียนสามารถตััดสินิ ใจ
ได้้ด้้วยตนเอง (Driver et al., 2000) ตลอดจนนำำ�ข้้อมููลหรืือหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์นั้้�น  ๆ ไปนำำ�เสนอให้้ผู้้�อื่่�นเชื่่�อในข้้อโต้้แย้้งของ
ตนเองได้้ นอกจากนั้้�นยัังสามารถนำำ�ประเด็็นทางสัังคมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิทยาศาสตร์์ที่่�น่่าสนใจที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน  เช่่น  เรื่่�องใกล้้ตััว
ผูเ้ รียน เรือ่ งในชุมชน และ/หรือเป็นประเด็นทางสังคมทีย่ งั ไม่สามารถหาข้อสรุปเชิงวิทยาศาสตร์ได้ เพือ่ สร้างความสนใจให้กบั ผูเ้ รียน
และพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งให้อยู่ในระดับสูง (พัฒนวงศ์ ดอกไม้, 2555)
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-สังคมเป็นฐาน  เรื่อง งานและพลังงาน 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเสริมทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โดยโครงสร้างของหน่วย
การเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-สังคมเป็นฐาน เรื่อง งานและพลังงาน มีดังนี้ 

ทีม่ า: Pimvichai, J., Yuenyong, C., & Buaraphan, K. (2019). Development of Grade 10 Students’ Scientific Argumentation through
The Science-Technology-Society Learning Unit on Work and Energy. Journal of Technology and Science Education, 9(3), 428-441.
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แผนการจัดการเรียนรู้		

กิจกรรมแบบวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-สังคมเป็นฐาน

ชั่วโมง

ขั้้�นระบุุประเด็็นทางสัังคม (Identification of the social
issue stage)
• ซักถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในสนามเด็กเล่น 
• ชมวีีดิิทััศน์์ เรื่่�อง Silent disasters from the playground
(https://www.youtube.com/watch?v=55x4l-xZ9X8)
เรื่่�อง Challenging the death swing (https://www.tvpooolonline.com/content /226004) และเรื่่�อง The most
dangerous slippery boards (https://www.youtube.
com/watch?v=ZSjG6V9yKJo)
ขั้นระบุแนวทางการแก้ปัญหา (Identification of potential solutions stage)
• ระดมสมองเพือ่ หาแนวทางแก้ไขปัญหาในกลุม่  จากนั้นน�ำเสนอ
ในห้องเรียน
• ระบุความรู้ที่ต้องการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

1

ขั้นหาความรู้ (Need for knowledge stage)
• ท�ำการทดลอง เรื่อง พลังงานศักย์และพลังงานจลน์
• ท�ำงานเป็นกลุ่มเพื่อออกแบบสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่น
ที่ปลอดภัย

3

5

ขั้นตัดสินใจ (Decision making stage)
• ระบุทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาเพื่อตัดสินใจ
• ระดมสมองเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องเล่นในสนาม
เด็กเล่นที่สนุกและปลอดภัย
• ฝึกการโต้แย้งโดยการพิจารณาว่า จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
กับแนวคิดของผู้อื่น

2

6

ขั้นสังคม (Socialization stage)
• น�ำเสนอหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นที่
สนุกและปลอดภัย
• ประเมินเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นที่ผู้อื่นน�ำเสนอว่าจะซื้อ
หรือไม่ซื้อเครื่องเล่นที่น�ำเสนอนั้นๆ
• แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มที่ซื้อและไม่ซื้อ แล้วให้โต้แย้งเหตุผล
ระหว่างกลุ่ม

1

1

2-4
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ผลจากการใช้หน่วยการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-สังคมเป็นฐาน เรื่อง งานและพลังงาน พบว่า สามารถพัฒนา
ทักษะการโต้แย้งของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ โดยผู้เรียนสามารถสร้างการโต้แย้งที่มีคุณภาพในระดับสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ทั้งนี้องค์ประกอบการโต้แย้งที่ผู้เรียนท�ำได้ดีขึ้น  คือ หลักฐาน  (Warrants) ค�ำชขยาย (Qualifiers) และข้อสนับสนุน  (Backing)
ที่สามารถพัฒนาได้อย่างดียิ่งในขั้นของการจัดการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-สังคมเป็นฐาน คือ ขั้นการตัดสินใจ (Decision Making stage) และขั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   (Socialization stage) นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถประยุกต์ความเข้าใจ
ในการใช้หลักฐานข้อค้นพบจากการวิจัยนี้สามารถน�ำไปสู่การออกแบบโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ
วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-สังคมเป็นฐานและการประยุกต์การจัดการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-สังคมเป็นฐานในการ
พัฒนาทักษะการโต้แย้งของผู้เรียนได้
เอกสารอ้างอิง
พัฒนวงศ์ ดอกไม้. 2555. การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การเรียนผสมผสานกับรูปแบบการเรียนปกติที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีผลการเรียนฟิสิกส์แตกต่างกัน. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา, มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
Driver, R., P. Newton., and J. Osborne. 2000. “Establishing the norms of scientific argumentation in class
rooms.” Science Education 84(3): 287–312.
Lin, S.S., and J.J. Mintzes. 2010. “Learning argumentation skills through instruction in sociosciencetific issue :
the effect of ability level.” International Journal of Science and Mathematics Education 8(6): 993-1018.
Walton D. 2008. Informal logic: A pragmatic approach. 2nd ed. Cambridge University Press
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นวัตกรรมจากสถาบัน

การเคลื อ บพื้ น ผิ ว ให ้ มี ค วามเป็ น
hydrophobic ด้วย silica aerogel

เรือ่ ง : ฐิตริ ตั น์ ปิยวงศ์สริ ๑ิ 1, ชนาภัทร อัมรินทร์พรชัย๑2, สุพรรณ ยอดยิง่ ยง๒3, Tshering Nidup๒,๓4,
ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ๑์ *5
๑ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
๒สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยมหิิดล ประเทศไทย
๓Loselling Middle Secondary School, Ministry of Education,
Thimphu Thromdhe, Thimphu, Bhutan
*e-mail: darapond.tri@mahidol.edu
1

2

3

4

5

ซิลิกาแอโรเจลเป็นวัสดุแข็งที่มีรูพรุนในระดับนาโนเมตร  มีความหนาแน่นต�่ำ  เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี และสามารถ
สังเคราะห์แบบมีความเป็น  hydrophobic สูงได้ งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาการเคลือบพื้นผิวเพื่อเพิ่มความเป็น  hydrophobic
เพื่อท�ำให้พื้นผิวดังกล่าวไม่ชอบน�้ำ ด้วยการใช้ hydrophobic silica gel เป็นวัสดุช่วยเพิ่มความเป็น  hydrophobic แทนการ
ใช้ silica aerogel powder ซึ่งมีปัญหาเรื่องฝุ่นในระหว่างการใช้งาน  โดยในการทดลองได้ใช้ Dow corning 2405, Dowsil
Z-6137 และ TEOS เป็นสารช่วยยึดระหว่างอนุภาค silica aerogel กับพื้นผิวต่าง ๆ ผลจากการทดลองพบว่า เพื่อเพิ่มปริมาณ
ของ   Z-6137 และ TEOS อนุภาค silica สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีขึ้น  สามารถทนต่อการเช็ดถูได้มากขึ้น  แต่ก็มีผลท�ำให้
ความเป็น hydrophobic ลดลงตามปริมาณ silane ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังแสดงในรูปที่ 1, 2 และ 3

รููปที่่� 1 ผลค่่ามุุมสััมผััสของหยดน้ำำ�� (Water contact angles) ของสารเคลืือบที่่�ผ่่านการทดสอบการขััดสีี (Abrasion Test)
และมีีปริิมาณ silane (Z-6137) ต่่างกััน 
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รููปที่่� 2 ผลค่่ามุุมสััมผััสของหยดน้ำำ�� (Water contact angles) ของสารเคลืือบที่่�ผ่่านการทดสอบการขััดสีี (Abrasion Test)
และมีีปริิมาณ TEOS ต่่างกััน

รููปที่่�  3 ภาพถ่่ายจากกล้้องจุุลทรรศน์์อิิเล็็กตรอนแบบส่่องกราด (scanning electron microscope, SEM) ของฟิิล์์ม
หลัังผ่่านการทดสอบการขััดสีี (Abrasion Test) โดย (a) = 0.5% TEOS และ (b) = 1.5% TEOS

ที่มา: Piyawongsiri, T.; Ammarinponchai, C.; Yodyingyong, S.; Nidup, T.; Triampo, D. Durable Superhydrophobic Silica
Aerogel Coating from Hydrophobic Gel Synthesis. Key Engineering Materials 2019, 824, 156-162.

10

จุลสารนวัตกรรม

ประสบการณ์ต่างแดน
เรื่อง : Andang Adi Fitria Hananto นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Testimony of attending LTLE
2019

It was a marvellous experience to attend the 8th International Conference on Learning Technologies and Learning Environments (LTLE2019) in Toyama, Japan last year. Begun with a bunch of procedures and requirements, related to
the paper quality, visa application, and support funding, I will have to say that it was worth it fighting for. Moreover, going
to Japan was my childhood dream. The conference itself was exactly what I expected it. There, I could see prodigious
innovations and ideas from brilliant people. Also, there were a lot of inspirational presentations from the participants
that I could learn from.
The committee was very friendly and helpful. Indeed, it was my first time attending such huge conference as a
participant. I frankly broke out in a cold sweat during the early time, imagining what would happen on the stage. However, they helped me overcome the situation with their assistance and warm smile. I was in the last group of presentations and the third turn in the group. Right before me was a person who was awarded with the outstanding paper award.
I was not only overwhelmed with his project but also his performance on the stage. It, therefore, became an additional
pressure for me not to look stupid on my turn. Gratefully, I could manage myself during the presentation although I
had a little anxiety to answer some critical questions from the participants. Their enthusiasms to know my product – an
educational game to learn searching algorithm concepts – brought me to joy. I tried my best to explain any information
that they needed to know about my game and my research. My study, titling “Proposing an online peer-feedback digitalgame from a semi-puzzle game-based learning perspective”, discussed an idea about developing a digital-game that
was embedded with formative-assessments in order to help students reflect their outcomes from playing the game. I
showed them the earlier version of the game that had been studied in a pilot study in that occasion. After the section, I
came to some participants that I was interested in their projects. We shared a little more about our ideas and exchanged
contacts so we could keep in touch in the future.
Sadly, I had to enjoy Tokyo and Toyama City alone outside the event. Despite the tight schedule of the conference, I still could manage to have a little entertainment. I mostly walked but, sometimes, I used trains and trams to visit
some spots. I also tasted campus style Japanese cuisines in Toyama University which were very student friendly. It took
nine-hour night bus journey for me going from Tokyo to Toyama and only took two-hour rapid shinkansen to go back
to Tokyo. Thanks to the support funding from Institute for Innovative Learning, Mahidol University so that I could afford
most of the accommodation.
If you are interested in my study, titled above, you could access it via Google Scholar, IEEE Xplore, and Semantic
Scholar.
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สาระน่ารู้
เรื่อง : ดร.มนัสวี ศรีนนท์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

คนปลาไหล

ช่วงทีส่ ถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อยนู่ ี้ ท�ำให้หลายคนได้มโี อกาสอยบู่ า้ น ได้ท�ำนั่นนี่ จนท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในตนหลายอย่าง เรียกว่าแต่ละคนได้มีโอกาสอยู่กับตนเอง ครอบครัว  และคนรอบข้างมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น การมาของไวรัส        
โควิด-19 นี้  บางทีได้ท�ำให้เกิดอะไรดี ๆ ขึ้นหลายอย่างเหมือนกัน  แต่ด้วยความที่เป็นไวรัสหรือโรคภัย จึงท�ำให้มีน้อยคนนักที่จะ
มองว่าเป็นเรื่องดีหรือเป็นโอกาสส�ำหรับตนเอง
ส�ำหรับโอกาสหรือสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นกับหลายคนในช่วงนี้  คือ ได้มีเวลาอ่านหนังสือที่ชอบหรือที่เคยซื้อกักตุนเป็นเสบียง
ปัญญานานแล้ว  ผู้เขียนก็เช่นกัน  เมื่อมีโอกาสอยู่บ้าน นอกจากท�ำงานออนไลน์แล้ว ก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือธรรมะค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าบ้าง ซึ่งหลักค�ำสอนที่อ่านแล้วชอบจนอยากมาเล่าต่อ คือ พระพุทธเจ้าสอนว่า “มีมนุษย์อยู่ประเภทหนึ่ง เปรียบได้
กับปลาไหล มีการแสดงออก พูดจา และมีความคิดไม่มั่นคง ไม่แน่นอน สัดส่ายไปมาเหมือนพฤติกรรมปลาไหล” คนประเภท
นี้  ในสมัยพุทธกาลมีมากพอสมควร  แต่ในปัจจุบันคิดว่ามีมากกว่านั้น  เพราะตัวแปรที่ส�ำคัญที่ใช้ยืนยันว่าคนแบบนี้มีเยอะกว่าใน
อดีตคือผลประโยชน์ โดยผลประโยชน์นี้จะท�ำให้เกิดคนปลาไหลมากขึ้นตามไปด้วย กล่าวคือ “ที่ใดมีผลประโยชน์เยอะ ที่นั่นก็
จะมีคนปลาไหลเยอะตามไปด้วย”
ถามว่า คนประเภทปลาไหล ที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่า “อมราวิกเขปะ” นี้ ควรคบไว้เป็นมิตรหรือไม่ ตอบว่า ไม่ควรคบ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อใด เราไร้ประโยชน์ต่อเขา เขาก็จะไม่เป็นมิตรอีกต่อไป ดังนั้น  พระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีมิตรแท้ แม้จะมีแค่
เพียงคนเดียว ก็ยังดีกว่ามิตรปลาไหลที่มีเป็นร้อย ๆ แต่หาความจริงใจไม่มี และที่ควรจ�ำใส่ใจไว้ คือ คนปลาไหลจะเลื้อยจากเรา
ไปทันที เมื่อหมดผลประโยชน์ สิ่งใดที่คนปลาไหลเคยท�ำ เคยบอก และเคยแสดงความคิดไว้ จะไร้ความหมายหมด เพราะผล
ประโยชน์หมดไป
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Lectures Delivered
เรื่อง /ภาพ : ILstock

สััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการออนไลน์์ “การสอนแนวคิิดเชิิงคำำ�นวณด้้วย CS Unplugged”

เมื่่�อวัันที่่� 26 กัันยายน  2563 สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� ร่่วมกัับ CS Unplugged จััดกิจกรร
ิ
มสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการ
ออนไลน์์ ผ่่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting และถ่่ายทอดสดผ่่าน Facebook ในหััวข้้อ “Teaching Computational Thinking
with CS Unplugged” เรีียนรู้้�การใช้้กิิจกรรมแบบ Unplugged เพื่่�อสอน  “วิิทยาการคำำ�นวณ” จากวิิทยากรผู้้�เชี่่�ยวชาญ 
“Professor Dr. Tim Bell” อาจารย์์ประจำำ�คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย University of Canterbury, New Zealand ผู้้�ก่่อตั้้�ง
csunplugged.org ดำำ�เนิินรายการโดย ดร.ปรเมศวร์์ เหล่่าสิินชััย อาจารย์์ประจำำ�สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� 
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ได้้รัับเชิิญเป็็นประธาน และกรรมการตรวจประเมิินคุุณภาพการศึึกษา
ภายใน ระดัับคณะและหน่่วยงาน ของคณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลกรุุงเทพ

เมื่่�อวัันที่่� 10 สิิงหาคม 2563 รศ. ดร. นพ.ชััยเลิิศ พิิชิิตพรชััย ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� ผศ. ดร.ปิิยะฉััตร
จิิตต์์ธรรม รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร  ได้้รัับเชิิญจาก  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลกรุุงเทพ ในการเป็็นประธาน  และ          
กรรมการตรรวจประเมิินคุุณภาพการศึึกษาภายใน ระดัับคณะและหน่่วยงาน  ณ คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีราชมงคลกรุุงเทพ
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Awards
เรื่อง /ภาพ : ILstock

อาจารย์์สถาบัันฯ รัับรางวััล “เกีียรติิยศ ๒๕ ปีี-คนดีีศรีีกาญจนา”

เมื่่�อวัันที่่� 16 กัันยายน  63 ผศ. ดร.ปิิยะฉััตร จิิตต์์ธรรม ผศ. ดร.วััชรีี เกษพิิชัยั ณรงค์์ และผศ. ดร.น้ำำ�ค้
� า้ ง ศรีีวัฒ
ั นาโรทััย
อาจารย์์ประจำำ�สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยมหิิดล เข้้ารัับรางวััล “เกีียรติิยศ 25 ปีี-คนดีีศรีีกาญจนา” ประเภทบุุคลากร
ผู้้�มีีคุณููปก
ุ ารแก่่โรงเรีียนมาตลอดระยะเวลา 25 ปีี ในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงเรีียน  25 ปีี โรงเรีียนกาญจนาภิิเษกวิิทยาลััย
 นครปฐม (พระตำำ�หนักั สวนกุุหลาบมััธยม) โดยได้้รับั เกีียรติิอย่่างสููงจาก พลอากาศเอก ชลิิต พุุกผาสุุก องคมนตรีี เป็็นประธานในพิิธีี
มอบรางวััลดัังกล่่าว ณ ห้้องประชุุมพระอุุบาลีีคุณููป
ุ มาจารย์์ โรงเรีียนกาญจนาภิิเษกวิิทยาลััย นครปฐม (พระตำำ�หนักั สวนกุุหลาบมััธยม)
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Visitors
เรื่่�อง /ภาพ : ILstock

SDGs-VISIT สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้�

เมื่่�อวัันที่่� 14 กัันยายน  2563 กองกายภาพและสิ่่�งแวดล้้อม มหาวิิทยาลััยมหิิดล นำำ�โดย รศ. ดร.กิิติิกร จามรดุุสิิต
รัักษาการแทนรองอธิิบดีีการบดีีฝ่่ายสิ่่�งแวดล้้อมและพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เข้้าเยี่่�ยมติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน  (SDGs-VISIT) ของสถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� ซึ่่�งมหาวิิทยาลััยมหิิดลมีีนโยบายในการพััฒนาการดำำ�เนิินงานตาม 17
เป้้าหมายของการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน  (17 SDGs) ซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยองค์์กรสหประชาชาติิซึ่�ง่ ได้้เข้้าร่่วมการจััดอัันดัับ Times Higher
Education University Impact Rankings ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2562 ณ ห้้องประชุุม IL5 สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้�
มหาวิิทยาลััยมหิิดล
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Social Activities
เรื่อง /ภาพ : ILstock

ร่่วมแสดงความยิินดีีวัันคล้้ายวัันสถาปนาคณะสิ่่�งแวดล้้อมและ
ทรััพยากรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล

เมื่่�อวัันที่่� 25 กัันยายน 2563 ผศ. ดร.วััชรีี เกษพิิชััยณรงค์์ รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่า่ ยวิิจััยและนวััตกรรม เป็็นตััวแทนสถาบััน
นวััตกรรมการเรีียนรู้้� ร่่วมแสดงความยิินดีีและบริิจาคเงิิน  เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสถาปนาคณะสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดล ณ คณะสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ร่่วมวางพวงมาลาถวายราชสัักการะ สมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบศร
อดุุลยเดชวิิกรม พระบรมราชชนก

เมื่่�อวัันที่�่ 24 กัันยายน  พ.ศ. 2563 รศ. ดร. นายแพทย์์ ชััยเลิิศ พิิชิิตพรชััย ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้�
และรองผู้้�อำำ�นวยการฯ ร่่วมพิิธีีวางพวงมาลาถวายราชสัักการะ หน้้าพระราชานุุสาวรีีย์์ สมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบศร อดุุลยเดชวิิกรม
พระบรมราชชนก เนื่่�องใน “วัันมหิิดล” ณ ศููนย์์การเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยมหิิดล
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ร่่วมพิิธีีเปิิดงานประชุุมวิิชาการระดัับชาติิ เวทีีวิิจััยมนุุษยศาสตร์์ไทย
ครั้้�งที่่� 14 คณะสัังคมฯ

เมื่่�อวัันที่�่ 8 ก.ย. 2563 ทีีมบริิหารสถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� นำำ�โดย ผศ. ดร.ปิิยะฉััตร จิิตต์์ธรรม รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย
บริิหาร ผศ. ดร.วััชรีี เกษพิิชััยณรงค์์ รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิจััยและนวััตกรรม และ ผศ. ดร.สุุชััย นพรััตน์์แจ่่มจำำ�รััส รองผู้้�อำำ�นวย
การฝ่่ายการศึึกษาและเครืือข่่าย เข้้าร่่วมพิิธีีเปิิดงานประชุุมวิิชาการระดัับชาติิ เวทีีวิิจััยมนุุษยศาสตร์์ไทย ครั้้�งที่่� 14 หััวข้้อ ” iHummanities: เทคโนโลยีี สุุขภาพ และชีีวิิต” ณ ห้้อง 508 ชั้้�น 5 คณะสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล

โครงการ “PR CONNECT”

เมื่่�อวัันที่�่ 2 กัันยายน 2563 ทีีมงานประชาสััมพัันธ์์ ของสถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� วิิทยาลััยวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
การกีีฬา โรงเรีียนสาธิิตนานาชาติิ สถาบัันชีีววิิทยาโมเลกุุล สถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคม คณะสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์
ได้้เข้้าร่่วม โครงการ “PR CONNECT” ที่่�จััดโดยงานสื่่�อสารองค์์กร กองบริิหารงานทั่่�วไป นำำ�ทีีมโดย คุุณสมพล ศรีีจัันทรา หััวหน้้า
งานสื่่�อสารองค์์กร  และคุุณสุุทธิิรััตน์์ สวััสดิิภาพ นัักประชาสััมพัันธ์์ ซึ่่�งเป็็นโครงการที่�จั่ ัดเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นและ
หาแนวทางการทำำ � งานร่่ ว มกัั นร ะหว่่ า งส่่ วน งานกัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย  อีี กทั้้� ง ยัั ง เป็็ นก ารสร้้ า งความสัั ม พัั นธ์ ์ อัั น ดีี ใ นเครืื อ ข่่ า ย
นัักประชาสััมพัันธ์์มหาวิิทยาลััยมหิิดล  ณ ห้้องประชุุม IL5 สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้�
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ร่่วมแสดงความยิินดีี ครบรอบ 30 ปีี วัันสถาปนาคณะ
วิิศวกรรมศาสตร์์มหาวิิทยาลััยมหิิดล

เมื่่�อวัันที่�่ 28 สิิงหาคม 2563 ผศ. ดร.วััชรีี เกษพิิชััยณรงค์์ รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่า่ ยวิิจััยและนวััตกรรม เป็็นตััวแทน
สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� ร่่วมแสดงความยิินดีีและบริิจาคเงิิน  เนื่่�องในโอกาส “ครบรอบวัันสถาปนาคณะวิิศวกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดล ครบรอบ 30 ปีี” โดยมีี รศ. ดร.จัักรกฤษณ์์ ศุุทธากรณ์์ คณบดีีคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ เป็็นผู้้�รัับมอบ ณ อาคาร 3
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ร่่วมพิิธีีถวายราชสดุุดีี และพิิธีีถวายพระพรชััยมงคล พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว

เมื่่�อวัันที่�่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะผู้้�บริิหาร  สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� นำำ�โดย รศ. ดร. นพ.ชััยเลิิศ พิิชิิตพรชััย              
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันฯ ผศ. ดร.ปิิยะฉััตร จิิตต์์ธรรม รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่า่ ยบริิหาร ผศ. ดร.วััชรีี เกษพิิชััยณรงค์์ รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย
วิิจััยและนวััตกรรม และ ผศ. ดร.สุุชััย นพรััตน์์แจ่่มจำำ�รััส รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่า่ ยการศึึกษาและเครืือข่่าย ร่่วมพิิธีีถวายราชสดุุดีี และ
พิิธีีถวายพระพรชััยมงคล เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว  28 กรกฎาคม 2563 เพื่่�อแสดง
ความจงรัักภักั ดีี และสำำ�นึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณ ณ บริิเวณห้้องโถง ชั้้�น 1 สำำ�นัักงานอธิิการบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล ศาลายา
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โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร“เปิดโลกทัศน์วทิ ยาศาสตร์
และนวััตกรรม” นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 โรงเรีียน
สวนกุุหลาบวิิทยาลััย นนทบุุรีี
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เมื่่�อวัันที่่� 21 กัันยายน 2563  รศ. ดร.นายแพทย์์ ชัยั เลิิศ พิิชิติ พรชััย ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันนวััตกรรมฯ กล่่าวต้้อนรัับ และเปิิด
โครงการเปิิดโลกทััศน์์ฯ โดย ผศ.ดร.ปิิยะฉััตร จิิตต์์ธรรม รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร เป็็นวิทิ ยากรในกิิจกรรม Who is polluter (PBL)  
ผศ.ดร.น้ำำ�ค้
� า้ ง ศรีีวัฒ
ั นาโรทััย เป็็นวิทิ ยากร ในกิิจกรรมชื่่�อว่่า “เกมส์์มด” ณ ห้้องประชุุม 322 อาคารศููนย์์การเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััย
มหิิดล ศาลายา และในช่่วงบ่่ายเข้้าเยี่่�ยมชมงานทางด้้านดนตรีี ณ วิิทยาลััยดุุริยิ างคศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล  
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โครงการอบรมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก าร“เทคนิิ ค การสร้้าง
นวััตกรรมการเรีียนรู้้� สำำ�หรัับผู้้เ� รีียนแห่่งศตวรรษที่่� 21”

เมื่่�อวัันที่่� 17 – 18 กัันยายน  2563 สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� จััดโครงการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ  “เทคนิิคการสร้้าง
นวััตกรรมการเรีียนรู้้� สำำ�หรัับผู้้�เรีียนแห่่งศตวรรษที่่� 21” โดย รศ. ดร.นายแพทย์์ ชััยเลิิศ พิิชิิตพรชััย ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันนวััตกรรมฯ
กล่่าวเปิิดโครงการ และต้้อนรัับผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ โดยมีีทีีมวิิทยากร คืือ ผศ. ดร.ปิิยะฉััตร จิิตต์์ธรรม ผศ. ดร.วััชรีี เกษพิิชััยณรงค์์
และ ผศ. ดร.น้ำำ�ค้
� ้าง ศรีีวััฒนาโรทััย อาจารย์์ประจำำ�สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้�  ณ ห้้องประชุุม 109 อาคารปััญญาพิิพััฒน์์
สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยมหิิดล ศาลายา
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ครบรอบ 18 ปีี วัันคล้้ายวัันสถาปนาสถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้�

เมื่่�อวัันที่่� 21 สิิงหาคม 2563 สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� จััดงานครบรอบ 18 ปีี วัันคล้้ายวัันสถาปนาสถาบัันนวััตกรรม
การเรีียนรู้้� นำำ�โดย รศ. ดร. นายแพทย์์ชััยเลิิศ พิิชิิตพรชััย ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันฯ ทีีมผู้้�บริิหาร อาจารย์์ พนัักงาน ให้้การต้้อนรัับ
ผู้้�เข้้าร่่วมงาน โดยมีี ศ. นายแพทย์์บรรจง มไหสวริิยะ อธิิการบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล ร่่วมเป็็นเกีียรติิและเป็็นประธานในพิิธีีสงฆ์์
ถวายเครื่่�องไทยทานแด่่พระภิิกษุุสงฆ์์ 9 รููป และถวายภััตตาหารเช้้า ณ ห้้อง IL 5 อาคารสถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� เวลา 9.30 น.      
จััดกิิจกรรมเสวนาออนไลน์์ ผ่่าน  Zoom Cloud Meetings และ Facebook Live ในหััวข้้อ “แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์การ
จััดการเรีียนการสอนในช่่วงโควิิด-19” โดย รศ. ดร. นายแพทย์์ชััยเลิิศ พิิชิิตพรชััย ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันฯ ร่่วมเสวนากัับศิิษย์์เก่่า
จากทุุกภาคของประเทศ จำำ�นวน 4 ท่่าน ได้้แก่่ ผศ. ดร.นิินนาท์์ จัันทร์์สููรย์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยทัักษิิณ รศ. ดร.ศัักดิ์์�ศรีี
สุุภาษร  คณะวิิทยาศาสตร์์มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี ผศ. ดร.กรีีฑา แก้้วคง คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ และ
ดร.ชััชฎาภรณ์์ พิิณทอง คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ดำำ�เนิินรายการโดย  ผศ.  ดร.ปรััชญพงศ์์   ยาศรีี  กล่่าวแนะนำำ�
ผู้้�ร่่วมเสวนาโดย รศ. ดร. ขจรศัักดิ์์� บััวระพัันธ์์ ณ ห้้อง 302 (Smart Classroom) อาคารปััญญาพิิพััฒน์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ศาลายา
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แสดงความยิินดีีกัับบััณฑิิตใหม่่ 2562

เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� ได้้จัดั งานแสดงความยิินดีีกับั ดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิต และมหาบััณฑิิต สาขา
วิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีศึกึ ษา (หลัักสููตรนานาชาติิ) ที่่สำ� �ำ เร็็จการศึึกษา ในปีีการศึึกษา 2562 จำำ�นวน  20 คน โดย รศ. ดร.
นายแพทย์์ ชัยั เลิิศ พิิชิติ พรชััย ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� รศ. ดร.ขจรศัักดิ์์ บั
� วร
ั ะพัันธ์ ปร
์ ะธานหลัักสููตร  และคณะ
ผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ กล่า่ วแสดงความยิินดีีแก่่ มหาบััณฑิิตและดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิต นอกจากนี้้ยั� งั มีีพนัักงานสายสนัับสนุุน ศิษิ ย์์เก่่า และศิิษย์์
ปััจจุุบัน 
ั เข้้าร่่วมแสดงความยิินดีีอีกด้
ี ว้ ย ณ ห้้องประชุุม IL 5 สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� และออนไลน์์ผ่า่ น Zoom Cloud Meeting
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โครงการสััมมนาวิิชาการ “การวิิจัยั เพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอน”
ครั้้ง� ที่่� 6 (SoTL6)

เมื่่�อวัันที่่� 10 -11 กัันยายน  2563 สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้�  มหาวิิทยาลััยมหิิดล ร่่วมกัับสถาบัันคลัังสมองของชาติิ
 สำำ�นักั งานปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิจัิ ยั และนวััตกรรม มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ สำ�นั
ำ กวิ
ั ชิ าศึึกษาทั่่�วไป สถาบััน
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น  และสถาบัันการเรีียนรู้้�  มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรี จั
ี ดั งานสััมมนาวิิชาการ “การวิิจัยั เพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอน ครั้้ง� ที่่� 6” Scholarship of Teaching
and Learning (SoTL 6) ในหััวข้อ้ RDI for Disruptive Education: การวิิจัยั  พััฒนา และนวััตกรรม ในยุุคการพลิิกผันท
ั างการศึึกษา
โดยได้้รับั เกีียรติิจาก ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ร.ท. ทพ.ชััชชัยั  คุุณาวิิศรุุต รัักษาการแทนรองอธิิการบดีี ฝ่่ายกิิจการนัักศึกึ ษาและศิิษย์์
เก่่าสััมพัันธ์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เป็็นประธานในพิิธีเี ปิิดการสััมมนา ระหว่่างวัันที่่� 10-11 กัันยายน 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุุงเทพ
 สุุขุมุ วิิท 20

จุลสารนวัตกรรม

25

การตรวจประเมิินคุุณภาพการศึึกษาระดัับหลัักสููตรตามเกณฑ์์
AUN-QA ระดัับมหาวิิทยาลััย ประจำำ�ปีี 2563

เมื่่�อวัันที่่� 26-27 สิิงหาคม 2563 สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้�  เข้้ารัับการตรวจประเมิินคุณ
ุ ภาพการศึึกษาระดัับหลัักสููตร
ตามเกณฑ์์ AUN-QA ระดัับมหาวิิทยาลััย ประจำำ�ปีี 2563 หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิต และวิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชา
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (หลัักสููตรนานานาชาติิ) ณ ห้้องประชุุม IL5 สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยมหิิดล

โครงการถ่่ายทอดความรู้้� “Moodle เพื่่�อพััฒนาระบบอีีเลิิร์น์ นิิง
ของสถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้�

เมื่่�อวัันที่่� 10 สิิงหาคม 2563 ผศ. ดร.สุุชัยั  นพรััตน์์แจ่่มจำำ�รััส รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการศึึกษาและเครืือข่่าย เป็็นประธานกล่่าว
ต้้อนรัับและเปิิดโครงการถ่่ายทอดความรู้้�  “Moodle เพื่่�อพััฒนาระบบอีีเลิิร์นนิ
์ งิ ของสถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้�” เพื่่�อให้้บุคุ ลากร
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ การศึึกษา และบุุคลากรผู้้�สนใจได้้เพิ่่�มพููนความรู้้�  เตรีียมความพร้้อมในการพััฒนาระบบอีีเลิิร์นนิ
์ งิ ของ
สถาบัันนวััตกรรมฯ ในอนาคต โดยมีี คุณ
ุ สุุทิน 
ิ โยกบััว หัวหน้
ั า้ งานวิิจัยั และพััฒนาสื่่�อการศึึกษา และคุุณเศกสรร โพธิ์์ศ� รีี นักวิ
ั ชิ าการ
โสตทััศนศึึกษา งานวิิจัยั และพััฒนาสื่่�อการศึึกษา คณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ริ าชพยาบาล เป็็นวิทิ ยากร ณ ห้้องประชุุม IL 5 อาคารสถาบััน
นวััตกรรมการเรีียนรู้้�
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ปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่ ปีีการศึึกษา 2563 ในรููปแบบออนไลน์์

เมื่่�อวัันที่่� 10 สิิงหาคม 2563 หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตและวิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ศึึกษา (หลัักสููตรนานาชาติิ) สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� จััดปฐมนิิเทศนัักศึกึ ษาใหม่่ ปีกี ารศึึกษา 2563 โดย รศ. ดร. นพ.ชััยเลิิศ พิิชิติ
พรชััย ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันนวััตกรรมฯ รศ. ดร.ขจรศัักดิ์์ บั
� วร
ั ะพัันธ์ ปร
์ ะธานหลัักสููตร  ผศ. ดร. ภิิรมย์์ เชนประโคน  เลขานุุการ
หลัักสููตร  และคณาจารย์์ กล่า่ วต้้อนรัับ และแนะนำำ�ข้อ้ มููลพื้้�นฐานของหลัักสููตร  และแนะนำำ�การเรีียนการสอน ผ่่านระบบประชุุม
ออนไลน์์ Cisco WebEx Meetings

โครงการอบรมการวิิเคราะห์์งานเพื่่�อความปลอดภััย(JSA) ประจำำ�ปีี 2563

เมื่่�อวัันที่่� 7 สิิงหาคม 2563 สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� จััดโครงการอบรมการวิิเคราะห์์งานเพื่่�อความปลอดภััย (JSA)
สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้�  มหาวิิทยาลััยมหิิดล ประจำำ�ปีี 2563 โดยมีีทีมี ผู้้�เชี่่�ยวชาญ คุุณพััชรินทร์
ิ ์ ไพรกุุล และคุุณศิิริกิ าญจน์์
ทองคำำ� ของทางศููนย์์บริิหารความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน (COSHEM) ของมหาวิิทยาลััยมหิิดล เป็็น
วิิทยากร นอกจากนี้้� ผศ. ดร.ปิิยะฉััตร จิิตต์์ธรรม รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร และในตำำ�แหน่่ง จป.บริิหาร เป็็นตัวั แทนรัับมอบป้้าย
 สััญลักั ษณ์์ปลอดภััยไว้้ก่อ่ น (Safety first)  จากศููนย์์ (COSHEM) มหาวิิทยาลััยมหิิดล เพื่่�อเป็็นสัญลั
ั กั ษณ์์ร่ว่ มกัันผลัักดันดำ
ั �ำ เนิินการ
ด้้านความปลอดภััย และร่่วมสร้้างวััฒนธรรมความปลอดภััยของมหาวิิทยาลััยมหิิดลให้้ไปในทิิศทางเดีียวกััน  ห้้องประชุุม IL5 อาคาร
สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยมหิิดล
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โครงการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ “NeuroLeadership For Innovative
And Strategic Executives (NISE): ภาวะผู้้�นำำ�เชิิงประสาทวิิทยาศาสตร์์
สำำ�หรัับผู้้�บริิหารเชิิงนวััตกรรมและกลยุุทธ์์”

เมื่่�อวัันที่่� 3-4 สิิงหาคม 2563 สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้�  มหาวิิทยาลััยมหิิดล จััดโครงการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ         
“NeuroLeadership for Innovative and Strategic Executives (NISE): ภาวะผู้้�นำำ�เชิิงประสาทวิิทยาศาสตร์์สำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
เชิิงนวััตกรรมและกลยุุทธ์์” โดยมีีวิิทยากรหลัักคืือ รศ. ดร. นพ.ชััยเลิิศ พิิชิิตพรชััย ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันฯ ร่่วมกัับทีีมบริิหารได้้แก่่
ผศ. ดร.ปิิยะฉััตร จิิตต์์ธรรม รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร  ผศ. ดร.วััชรีี เกษพิิชััยณรงค์์ รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่า่ ยวิิจััยและนวััตกรรม
และ ผศ. ดร.สุุชััย นพรััตน์์แจ่่มจำำ�รััส รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการศึึกษาและเครืือข่่าย เป็็นผู้้�ช่่วยวิิทยากร ณ โรงแรมโนโวเทล กรุุงเทพ
สุุขุุมวิิท 20
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