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จำก KM ถึง กำรจัดกำรเรียนกำรเรียนกำรสอน 

(ในศตวรรษที่ ๒๑) โดย อ. บีแมน

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือนมิถุนายน 2557 – เดือนกันยายน 2557

รำยงำนพืชวงศชำฤำษี (Gesneriaceae) ชนิดใหมของโลก



ปที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือนมิถุนายน 2557 – เดือนกันยายน 2557

 Bionewsletter ฉบับนี้  ขอแสดงความยินดีกับ ผู ้ช ่วย

ศาสตราจารย ์  ดร .ศุภลักษณ ์  วิ รั ชพินทุ  ในโอกาสที่ ได ้ รับรางวัล 

“ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ�าป พ.ศ. 2557” จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจ

ส�าหรับภาควิชาชีววิทยาอีกครั้งหนึ่ง โดย รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ 

แสนโภชน์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) ได้รับรางวัล 

“ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ�าป พ.ศ. 2553” เมือ่ครัง้ปฏบิตัริาชการ ณ ภาค

วิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  รวมทั้งขอแสดงความ

ยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล ในโอกาสได้รับ

ต�าแหน่งทางวชิาการเป็น ผูช่้วยศาสตราจารย์  และขอต้อนรบัอาจารย์คนใหม่

ของภาควชิาฯ ดร.ปรารถนา สมาศิลป มาร่วมงานในสาขาทางด้านเซลล์วทิยา 

และสรีรวิทยาของสัตว์

 ส�าหรับคอลัมน์งานวิจัยเป็นการรายงานการค้นพบพืชวงศ์ชาฤาษี 

ชนิดใหม่ของโลก หนึ่งในผลงานด้านอนุกรมวิธานของ ดร.ปราณี นางงาม 

รวมไปถงึคอลมัน์งานประชมุสมัมนาในการประชมุวชิาการและเสวนากล้วยไม้

ประเทศไทย ครั้งที่ 2 โครงการของภาควิชาฯ  และกิจกรรมพัฒนาการเรียน

การสอนและพฒันานสิติในด้านต่าง ๆ  ในช่วงเปดภาคเรยีนแรกของปการศึกษา 

2557

 สุดท้ายน้ี ขอเชิญท่านผู ้อ ่านติดตาม บทความพิเศษ ใน 

“เรื่องเด่นในฉบับ” ซึ่งเปน เรื่องเล่าจาก...คุณอ�านวย เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยฉบับนี้เปนตอนที่ 1 เรื่องราว

จะเปนอย่างไรแล้วคุณอ�านวยคือใคร ... ขอเชิญติดตามอ่านได้ในเล่มค่ะ 

จากใจบรรณาธิการ

สุนีย์ สีธรรมใจ

suneese@nu.ac.th

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา “ชีววิทยาเชี่ยวชาญ สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม น�าความก้าวหน้าสู่ชุมชน”

ปณิธาน “ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้    

    มีชื่อเสียง ทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและ

    มีอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เป็นแหล่งบริการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ

    สู่ชุมชน”

วิสัยทัศน์ “เป็นภาควิชาที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม น�าความรู้ภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดเพื่อพัฒนา

 ความรู้สู่สากล มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน ผลิตบัณฑิตชั้นน�าของประเทศ ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้

 ควบคู่คุณธรรม สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน และน�าพาสังคมสู่การเรียนรู้” 

Bionewsletter    จดหมายข่าวภาควิชาชีววิทยา 

จัดท�าโดย:  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร    ท่ีปรึกษา: ดร. อุบลวรรณ บุญฉ�่า, ดร. เนริสา คุณประทุม, อาจารย์นงลักษณ์ พุ่มอยู่  

บรรณาธกิาร: ดร. สุนย์ี สีธรรมใจ  กองบรรณาธิการฝายข่าว: ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศภุลกัษณ์ วรัิชพินท,ุ  ดร. มลวิรรณ นาคขนุทด, อาจารย์นงลกัษณ์ พุม่อยู,่ ดร. เนรสิา 

คุณประทุม, เรณู สัสดีแพง, จิรวรรณ ต่วนโต, สุนันท์ โพธิ์น้อยยัง, วริศราภรณ์ น้อยใจมั่น กองบรรณาธิการฝายประสานงานและเผยแพร่: ฉวีวรรณ เรืองจุ้ย, วิภาดา 

วัชรสุนทรกิจ ออกแบบรูปเล่ม: ห.จ.ก. นานามีเดีย nana-media.com  พิมพ์ที่: โรงพิมพ์ตระกูลไทย

โครงการภาควิชาฯ 

“โครงการชีวสัมพันธ์ ท�าบุญภาควิชา และบ�าเพ็ญประโยชน์”

“โครงการค่ายเตรียมความพร้อมฯ สาขาชีววิทยา” 

รายงานการค้นคว้าและงานวิจัย

“ความก้าวหน้าทางอนุกรมวิธาน : รายงานพืชวงศ์ชาฤาษี 

(Gesneriaceae) ชนิดใหม่ของโลก”

เรื่องเด่นในฉบับ 

บทความพิเศษ 

เรื่องเล่าจาก.......คุณอ�านวย

“จาก KM ถึง การจัดการเรียนการเรียนการสอน 

(ในศตวรรษที่ ๒๑)” (ตอนที่ ๑)

รายงานพิเศษ

“ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ�าป 2557”

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ของภาควิชาฯ”

“อาจารย์คนใหม่ของภาควิชาฯ”

งานประชุมสัมมนา 

“การประชุมวิชาการและเสวนากล้วยไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 2” 

“งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน”

ภาพเปนข่าว 

“สัปดาห์วิทยาศาสตร์”

“ค่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที่ 5”

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

“ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

สารบัญ
หน้า

ทักทายกันก่อน
จดหมายข่าวภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา

ปณิธาน

   มีชื่อเสียง ทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและ

   มีอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เป็นแหล่งบริการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ

   สู่ชุมชน”

 “เป็นภาควิชาที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม น�าความรู้ภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดเพื่อพัฒนา
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3โครงการภาควิชา

 หนึ่งในโครงการของภาควิชาฯ ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ

ด้านการผลิตบัณฑิตและการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ส�าคัญ

โครงการหนึ่ง คือ “โครงการชีวสัมพันธ์ ท�าบุญภาควิชา และ

บ�าเพ็ญประโยชน์” ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในช่วงเริ่มต้นปการ

ศึกษาใหม่ เพื่อให้นิสิตทุกระดับในภาควิชาฯ อาจารย์ บุคลากร

ทุกท่านที่อยู่ปฏิบัติงานภายในภาควิชาฯ ได้ร่วมกันท�ากิจกรรม

ร่วมกัน อาทิเช่น กิจกรรมท�าบุญภาควิชาฯ กิจกรรมอาจารย์

ที่ปรึกษาพบนิสิต กิจกรรมพบปะกันระหว่างรุ ่นพี่และรุ ่น

น้อง กิจกรรมพัฒนาและบ�าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมกีฬาและ

สนัทนาการ ซ่ึงกจิกรรมต่างๆ เหล่าน้ี จะเป็นส่วนหนึง่ทีช่่วยเสรมิ

สร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและ

ความสามัคคีในองค์กร ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนา

ภาควิชาฯ อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต

 ส�าหรับในปนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 โดย

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน และมีผลการประเมินตาม 

KPI อยู่ในระดับ “ดีมาก” 

โครงกำรชีวสัมพันธ ท�ำบุญภำควิชำ และบ�ำเพ็ญประโยชน

โครงกำรคำยเตรียมควำมพร้อมฯ สำขำชีววิทยำ

      เรียน …                                                          เลน ...                                                              สามัคคี ...

 ด้วยในโอกาสเปดภาคการศกึษาใหม่ ประจ�าปการศกึษา 2557 นสิิตของภาควชิา ฯ ได้ร่วมกนัจัดค่ายเตรยีมความพร้อมฯ 

ส�าหรับนิสิตน้องใหม่ที่จะเข้าศึกษาในภาควิชาชีววิทยา โดยมีกิจกรรมวิชาการเพื่อปรับพื้นฐาน กิจกรรมแนะน�าภาควิชาฯ และ

กจิกรรมสนัทนาการ เพือ่เป็นการปรบัตวัในการใช้ชวีติในร้ัวมหาวทิยาลัย อนัจะเป็นการสร้างมติรภาพและความสัมพนัธ์ทีด่ใีนการ

อยู่ร่วมกัน … โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ... 

ภาพกิจกรรมในโครงการฯ

ทําบุญ …

พบท่ีปรึกษา ...                            

กีฬาฮาเฮ ...

ภาพกิจกรรมในโครงการฯ

บูชาคุณ ... 

พัฒนาภาคฯ ...



4

งานอนุกรมวิธานเปนหนึ่งในการศึกษาทางชีววิทยาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงภาควิชาชีววิทยา คณะ

วทิยาศาสตร ์มีคณาจารยท์ีม่คีวามสนใจทางดา้นน้ีหลายทา่น และหนึง่ในนัน้คอื อาจารย์ ดร. ปราณ ีนางงาม  ซึง่มีความเช่ียวชาญ

และสนใจศึกษาอนุกรมวิธานของพืชในวงศ์ชา ษี (Gesneriaceae) พืชในวงศ์นี้ที่รู้จักทั่วไปในสกุลอื่น ๆ เช่น กล็อกซิเนีย (Glox-

inia) และ แอฟริกันไวโอเล็ต (African violet) เป็นต้น ส�าหรับคณะวิจัยของอาจารย์ ดร. ปราณี นางงาม เป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิจัย

ที่ได้ท�าการส�ารวจและศึกษาพืชในวงศ์ชา ษี (Gesneriaceae) ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ป และ

ได้รายงานการค้นพบพืชในวงศ์ชา ษีชนิดใหม่ของโลกในสกุล Didymocarpus จ�านวน 3 ชนิด ได้แก่ Didymocarpus infl atus 

J.F.Maxwell & Nangngam ชื่อพื้นเมืองคือ ชมพูภูหิน Didymocarpus jaesonensis Nangngam & J.F.Maxwell ชื่อพื้นเมือง

คือ ข้าวก่�า ผาแจ้ซ้อน และ Didymocarpus payapensis Nangngam & J.F.Maxwell ชื่อพื้นเมืองคือ ม่วงพายัพ โดยได้ตีพิมพ์

ผลงานในวารสาร Gardens’ Bulletin Singapore เมื่อปลายปที่ผ่านมา 

การค้นพบพืชชนิดใหม่ (new species) วงศ์ชา ษี (Gesneriaceae) ของอาจารย์ ดร. ปราณี นางงาม ในครั้งนี้นับเป็น

ผลงานที่มีความส�าคัญต่อความก้าวหน้าของการศึกษาทางอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิตในประเทศไทยที่โดดเด่นอีกชิ้นหนึ่งทีเดียว ... 

และนับเป็นอีกผลงานหนึ่งที่ได้จากคนนิยมเดินป่า 

 

ขอขอบคุณ:  ทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ ในการไปศึกษาตัวอย่างเพิ่มเติมที่ Royal Botanic Garden Edinburgh, Scotland,  UK. 

         ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2556

เอกสารอ้างอิง:  Nangngam, P. and Maxwell, J.F. (2013) Didymocarpus (Gesneriaceae) in Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 

  65(2): 185–225. 2013.

อาจารย ดร. ปราณี นางงาม รายงาน

รายงานการค้นคว้าและงานวิจัย 

Didymocarpus inflatus J.F.Maxwell & 

Nangngam

Didymocarpus payapensis Nangngam & 

J.F.Maxwell

Didymocarpus jaesonensis Nangngam & 

J.F.Maxwell

ควำมก้ำวหน้ำทำงอนุกรมวิธำน : 

รำยงำนพืชวงศชำฤำษี (Gesneriaceae) ชนิดใหมของโลก



5เรื่องเด่นในฉบับ

เกริ่นน�ำ

  ผมเข้ามาในวงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ด้วยความบังเอิญ ได้ยินค�าว่า KM ครั้ง

แรก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยในวันนั้นท่านอาจารย์ประพนธ์ ผาสุขยืด ได้มาเป็นวิทยากร พร้อมกับรับแจกหนังสือ

จากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร มาอ่าน 1 เล่ม ชื่อเรื่อง “การจัดการความรู้มือใหม่หัดขับ” 

 ผมฟังบรรยายไปได้เพียงครึ่งหนึ่งของเวลาที่จัด เพราะมีภารกิจอื่นที่ต้องไปท�า แต่หลังจากนั้นผมก็ได้มาท�าการบ้าน โดย

อ่านหนังสือเล่มท่ีกล่าวถึงเกือบจบเล่ม แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอะไรมากนัก (น่าจะเข้าใจประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งมาเข้าใจในภาย

หลังว่าเป็นเพราะ “KM ไมท�ำไมรู้” 
 หลังจากนั้น ในวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2548 ผมได้มีโอกาสไปเข้ารับการอบรมเรื่องการสร้างบล็อก ที่คณะวิทยาศาสตร์ 

(ตึกคณิตศาสตร์) รุ่นที่มีท่านอาจารย์มาลินี (รศ.มาลินี ธนารุณ) เป็นคุณอ�านวย และมีท่านอาจารย์กรกฎ เชาวะวณิช เป็นวิทยากร 

โดยผมสามารถสมคัรเป็นสมาชกิ gotoknow ได้ส�าเรจ็ และสร้างบลอ็กชือ่ “การจดัการความรูเ้รือ่งผึง้” ขึน้มาได้ในแบบทีไ่ม่เข้าใจ

อะไรมากนัก 

 

เปดตัว “บีแมน” และรำงวัล KM ที่ภำคภูมิใจ

 ต่อมา ผมเปดบล็อกใหม่โดยใช้นามแฝงว่า “beeman” เพื่อเขียนบันทึกเรื่องเล่าทั่วไปเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 และ

เขียนเรื่อยมา (แบบเขียนบ้างไม่เขียนบ้าง) จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 9 ป มีบันทึกกว่า 1,800 บันทึก ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้รับ

รางวัลในการเขียนบันทึก และร่วมท�างานเกี่ยวกับ KM มากมาย เช่น

 • ได้รับรางวัล “จตุรพลังแห่งการจัดการความรู้” อันประกอบด้วย คุณเอื้อ, คุณอ�านวย, คุณกิจ, คุณลิขิต ซึ่งผมได้รางวัล

ประเภทบุคคลในส่วนของสุดยอดคุณลิขิต ในเดือนธันวาคม 2548

 • เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รางวัล “KM BIO Award 2005” ระดับองค์กร จาก สคส. (สถาบันส่งเสริม

การจดัการความรูเ้พือ่สงัคม) เป็นสถาบนัแรก ซ่ึงเป็นรางวลัทีเ่กีย่วกบัการประยกุต์ใช้บล็อกในการพัฒนาองค์กรได้อย่างชาญฉลาด 

(กุมภาพันธ์ 2549)

 • ได้รับรางวัล “สุดคะนึง” รางวัลเขียนบล็อกดีเด่นประเภทบุคคลประจ�าเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2549

 • ได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการจาก สคส. ให้เข้าร่วมเสวนา “เวทีคุณอ�านวย” ระหว่าง วันจันทร์ที่ 17-18 เมษายน 

2549 ณ ศูนย์ฝกอบรมบ้านผู้หว่าน อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 • เป็นวิทยากร KM ประเภททีมและประเภทบุคคล รวมทั้งวิทยากรเกี่ยวกับการเขียนบล็อกไม่ต�่ากว่า ๑๐ ครั้ง

 • เป็นตวัแทนของมหาวทิยาลยัเข้าร่วมงาน UKM (University Knowledge Management) ตัง้แต่ UKM-4 (6-7 มกราคม 

2549)ถึง UKM-19 (8-10 ธันวาคม 2553) ติดต่อกันรวม 16 ครั้ง

โดย อาจารยสมลักษณ วงศสมาโนดน 

(อ.บีแมน)
ตอนที่ ๑ “KM ไมท�ำไมรู้”   

จำก KM ถึง กำรจัดกำรเรียนกำรเรียนกำรสอน (ในศตวรรษที่ ๒๑)
เรื่องเลำจำก.......คุณอ�ำนวย 

ชื่อบล็อก:  กำรจัดกำรควำมรู้เรื่องผึ้ง (สมำชิกเลขที่ 506) 

  beeman  (สมำชิกเลขที่ 816)
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ภาพกิจกรรม KM ที่เชียงใหม่

แนะน�ำตัวละคร KM และบทบำทของผู้สอน

  KM พาให้ผมได้รูจ้กักบั “จตรุพลงัในการจดัการความ

รู้” อันได้แก่ คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer), คุณอ�านวย 

(Knowledge Facilitator), คุณกจิ (Knowledge Practitioner) 

และคุณลิขิต (Note Taker) ซึ่งผมได้มีโอกาสสวมบทบาทท้ังส่ี

ด้านดังที่กล่าวมา 

 แต่ในด้านการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนท�าหน้าท่ีเป็น 

“คุณอ�านวย ” คือ เป็นผู้อ�านวยการการเรียนรู้ของนิสิตนั่นเอง 

เราอาจใช้ค�าอืน่ๆ เปรยีบเทยีบกบัผูส้อน เช่น ไวทยากร, ผู้ก�ากับ

การแสดง หรือ โค้ช (Coach) แต่ท่ีแน่ๆ คือ จะต้องไม่เล่นเอง

หรือแสดงเป็นพระเอกเสียเอง 

ครูคือผู้อ�ำนวยกำรเรียนรู้ (Knowledge Facilitator)

  เพื่อให้เข้าใจบทบาทของคุณอ�านวยได้ชัดเจนขึ้น ผม

ขอคัดลอกเร่ืองราวบางส่วนท่ี อาจารย์ประพนธ์ ผาสุขยืด ได้

เขียนเล่าถึง “ทศพักตร์” ของนักจัดการความรู้ท่ีชื่อว่า “คุณ

อ�านวย” ไว้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/22703 (5 

เมษายน 2549) ว่า ...ที่ สคส. เวลาพูดถึงคุณอ�านวย เราหมาย

ถึง นักจัดการความรู้ที่ต้องมี 10 Competency ที่ส�าคัญ ดังนี้:

  1. ต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างความเข้าใจและสร้างแรง

จูงใจให้กับ “คุณเอื้อ” และ “คุณกิจ” ได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ต้อง

เป็น “นักขาย” ท่ีสามารถอธิบายและ “ขายฝัน” ในเรื่อง KM 

ให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้

  2. ต้องเป็นผู้ที่ออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียน

รู ้(ลปรร.)ในหน่วยงานได้ คอืท�าหน้าทีเ่ป็นนกัออกแบบ หรือเป็น 

“วิศวกร” กระบวนการ(เรียนรู้) ได้

  3. ต้องเป็นผูท้ีส่ามารถสร้างบรรยากาศท่ีดี มคีวามเป็น

กันเอง และมีการ ลปรร. ที่ลื่นไหลเป็นไปตามธรรมชาติ เปรียบ

ได้กับบทบาทของ “สถาปนิก” ที่ออกแบบบ้านได้อย่างดี มีการ

ถ่ายเทอากาศ โล่งโปร่งสบาย อยู่แล้วไม่อึดอัด

  4. ต้องมีทักษะในการตั้งค�าถาม จับและสรุปประเด็น

ได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องมีทักษะของการเป็น “นักจัดเวที” หรือผู้

ด�าเนินรายการอยู่ในตัว

  5. ต้องรู้จักเครื่องมือช่วยพัฒนาการเรียนรู้ที่หลาก

หลาย สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับบริบท และ

กลุ่มเป้าหมาย เรียกได้ว่าต้องมีความสามารถในลักษณะของ 

“ที่ปรึกษา” หรือ “Consultant” ที่สามารถให้ค�าแนะน�า และ

เลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

  6. ต้องสามารถน�า IT มาประยกุต์ใช้ในการ ลปรร. และ

ใช้เผยแพร่ความรู้ได้อย่างเป็นระบบและทรงพลัง เรียกว่าต้องมี

ความเป็น “นัก IT” อยู่บ้างจะได้ประยุกต์ใช้ IT ได้ หรือพูดกับ

ฝ่าย IT รู้เรื่อง

  7. ต้องสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ 

ทัง้ในเชงิวฒันธรรมองค์กร ทัง้ก่อนและหลังการใช้ KM ซึง่หมาย

ถึงต้องมีคุณสมบัติของการเป็น “นักวิเคราะห์” อยู่ด้วย

  8. ต้องสามารถติดตาม ประเมินผลการใช้ KM ได้ เป็น

บทบาทในฐานะ “นกัประเมนิผล” ทีจ่ะต้องคอยติดตามประเมนิ

การท�างานเป็นระยะๆ และสามารถน�าข้อมลูย้อนกลบัมาใช้ปรบั

การท�างานได้

  9. ต้องสามารถผลกัดนัให้เกดิเครอืข่ายในลักษณะของ 

“ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)” ซึ่งก็คือคุณสมบัติในลักษณะท่ีเป็น 

“นักพัฒนา” หรือ “นักสังคม” นั่นเอง

  10. ต้องรู้จักใช้หลักการให้รางวัล การชมเชยยกย่อง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ ลปรร. ที่ต่อเน่ือง และยั่งยืน 

ซึ่งก็คือ บทบาทในฐานะ “นัก HR” หรือนักพัฒนาองค์กร….

ภาพกิจกรรม UKM ที่นครนายก
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องคประกอบ KM: โมเดลปลำทู 

 เราทราบกันดีในหมู่นักจัดการความรู้ (โมเดลปลาทู

และปลาตะเพียน) ว่า KM ประกอบด้วย (๑) “หัวปลา” คือ 

KV=Knowledge Vision หรือเป้าหมายของการจัดการความ

รู้/เป้าหมายขององค์กรคืออะไร ท�า KM ไปเพื่ออะไร (๒) “ตัว

ปลา” คือ KS= Knowledge Sharing หรือหัวใจของการแลก

เปล่ียนเรียนรู้ คืออะไร มีวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างไร 

(๓) “หางปลา” คือ KA=Knowledge Assets จะมีการถอด

บทเรียนและจัดเก็บความรู้กันอย่างไร ด้วยการใช้ระบบ IT 

มาเป็นเครื่องมือ

โมเดลปลาทู

  ในระหว่างเส้นทาง ที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของ 

KM นั้น ผมได้น�า KM มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ จัดการทาง

ด้านการเรยีนการสอน โดยได้น�าปรบัใช้ในหลายวชิาทีผ่มได้สอน 

แต่จะขอเล่าตัวอย่างปฏบิติัในรายวชิาการเล้ียงผึง้ (Apiculture) 

ซึง่เป็นรายวชิาเอกเลอืกใน คณะวิทยาศาสตร์ โดยขอคัดลอกและ

เขียนเพิ่มเติมเรื่องเล่าบางส่วน (เฉพาะส่วนที่เป็นวิชาชีวิต ส่วน

วชิาชพีหรอืส่วนวชิาการนัน้ เป็นสิง่ทีผู่ส้อนต้องถ่ายทอดอยูแ่ล้ว) 

ที่ผมเขียนไว้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/317194 

(30 พฤศจิกายน 2552) ดังนี้ ... (จบตอนที่ ๑) 

  เรื่องเลาจาก ..... คุณอํานวย ตอนที่ ๑ เปนการเลาความ

เปนมาของการเขาสูวงการ KM ของ อ.บีแมน ซึ่งนับเปนกาวแรก

ที่ม่ันคง ซึ่งกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญของชีวิตการเปน

อาจารยในมหาวทิยาลยั ... สาํหรบัในตอนที ่๒ ซึง่เปนตอนจบของเรือ่ง

เลา จะเปนตัวอยางการนํา KM มาใชในการจัดการเรียนการสอนของ 

อ.บีแมน จะเปนอยางไรนั้นติดตามตอในฉบับหนานะคะ ... 

https://www.gotoknow.org/user/somluckv/profile

ภาพ ทีมงาน NUKM กับรางวัล KM BIO Award 2005 จาก สคส. (สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม)  

ที่มาภาพ: https://www.gotoknow.org/posts/18927
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  รายงานพิเศษ

ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร

รวมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ

“ครูวิทยาศาสตรดีเดน” ประจําป ๒๕๕๗ 

ระดับอุดมศึกษา

ประวัติและผลงำน
 ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ ได้มาปฏิบัติหน้าที่ต�าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อป พ.ศ. 2536 โดยรับผิดชอบ

งานสอนและการควบคมุวทิยานพินธ์ของนสิติ ทัง้ในระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท 

ในแขนงวชิาด้านชวีวทิยาทัว่ไป ปักษวีทิยา สัตววทิยา นเิวศวทิยาและการอนรุกัษ์สิง่

แวดล้อม ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่าง

แท้จริง โดยตลอดระยะเวลาการท�างานได้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน

ในแต่ละรายวิชาอย่างสม�่าเสมอ มีการจัดกิจกรรมการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

ตวัอย่างเช่น การสอน โดยการเรยีนรูจ้ากการท�าวจิยัโครงงานขนาดเลก็เพือ่ให้ผูเ้รียน

เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ท�าให้ได้ องค์ความรู้อันน�าไปสู่การบริการวิชาการสู่

ชุมชน ซึ่งนอกจากจะท�าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ดีแล้ว ยังเป็นการ

พัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วย 
 ผลงานวิจัยที่โดดเด่นของ ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ ได้แก่ 

“หนังสือคู่มือดูนกในมหาวิทยาลัยนเรศวร” (ตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2555) และ  “คู่มือเส้นทางเดิน

ดูนก” (อยู่ในระหว่างด�าเนินการวิจัย) ซึ่งได้ถูกน�าไปใช้ในกิจกรรมในโครงการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น 

กจิกรรม “สะพายกล้องส่องนก” ซึง่เป็นกจิกรรมในโครงการของภาควชิาฯ กจิกรรม “นก-ปา-ฟา-ดาว” 

ของ ชมรมฅนดูนก มหาวิทยาลัยนเรศวร (จัดตั้งในป พ.ศ. 2548) โดยมี ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ เป็น

อาจารย์ทีป่รกึษาและสนบัสนนุให้นสิติในภาควชิาฯ ได้ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ เป็นผูจ้ดัการบรกิารทาง

วชิาการแก่สถานศกึษา และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การจดั workshop in birder training เพือ่ให้โรงเรยีน

สามารถจัดตั้งชุมนุม “นักปกษีรุ่นเยาว์ในโรงเรียน” ได้ ตลอดจนเป็นวิทยากรในค่ายอนุรักษ์ต่างๆ ที่จัด

กิจกรรมการดูนก เช่น พื้นที่ อพ.สธ.- กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อภูมิพล ซึ่งนับว่าเป็นการบูรณาการด้าน

การเรยีนการสอนน�าไปสูง่านวจิยัเพือ่ให้บรกิารวชิาการสร้างเสรมิการท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรมร่วมกบัการ

จัดกิจกรรมของนิสิตได้อย่างเหมาะสม 

  ส�าหรับผลงานสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการอ่ืนๆ 

ได้แก่ ผลงาน “นวัตกรรมอนุสิทธิบัตรประเภทสิ่งประดิษฐ์” เรื่อง “แผงไม้พื้นที่สร้างรังของนกอีแอ่น” ผลงาน

บทความในวารสาร Science News ของคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง “นกกับความเปนเมือง” และ “แผงไม้พื้นที่สร้าง

รังตรงมุมฉากและแผงไม้พื้นที่สร้างรังตรงมุม 130 องศา ของนกอีแอ่น”

  ผลงานเอกสารค�าสอนและต�าราในรายวิชา นิเวศวิทยา ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ นิเวศวิทยา

ของสัตว์ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมทั้งผลงานการวิจัยในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชีววิทยาและการส�ารวจ

นก สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ จ�านวนกว่า 15 ผลงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง “ชีววิทยาการสืบพันธุ์

ของนกแอ่นกินรัง การส�ารวจและวิเคราะห์ดัชนีทางสังคมของนกเพื่อประเมินสิ่งแวดล้อม” เป็นต้น

  จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาการท�างานในฐานะ “ครูวิทยาศาสตร์” ของ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ ผู้มีศรัทธาในวิชาชีพครู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ อุทิศ

ตนให้กับหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้ให้ความรู้ และปลูกฝังรากฐานความคิดและ

จิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติชีววิทยาสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาตน พัฒนาประเทศชาติ อย่างยั่งยืนถาวรสืบไป ...

  ในโอกาสนี้ Bionews ขอร่วมแสดงความยินดีและนับเปนหนึ่งในเกียรติภูมิแห่งความภาคภูมิใจของภาคชีววิทยาเปนอย่างยิ่ง 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ

เรียบเรียงโดย สุนีย์ สีธรรมใจ

  

ผลงานวิจัยที่โดดเดน

ของ ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ

ผลงาน “อนุสิทธิบัตรประเภทสิ่งประดิษฐ” 

ของ ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ
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Bionews ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล 

ในโอกาสที่ได้รับการก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” และขอน�าเสนอ
ผลงานทางวิชาการของ ผศ.ดร.ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล มาพอสังเขป ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล
สังกัดหน่วยวิจัย: ชีววิทยาของพืช 
สาขาวิชาที่มีความถนัด: Plant Physiology, Photosynthetic Research
 

ผลงานตีพิมพ์: 
1. ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์. 2554. เส้นตอบสนองต่อแสงของใบผักโขมภายใต้ความเข้มข้นหลายระดับของ
          คาร์บอนไดออกไซด์. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. ปที่ 42 ฉบับที่ 2 หน้า 193-202.
2. ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และสุนทรี ยิ่งชัชวาล. 2554. อิทธิพลของความเข้มแสงต่อจุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์และประสิทธิภาพ         
          คาร์บอกซิเลชันของใบผักโขม. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. ปที่ 42 ฉบับที่ 2  หน้า 202-210.
3. ชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์ ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และอนุพันธ์ กงบังเกิด. 2553. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สิงโตประหลาด. วารสาร
          วิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร. ปที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 45-59.
4. Laywisadkul S, Scagel CF, Fuchigami LH, Linderman RG. 2010. Tree growth stage and environment after pathogen 
          inoculation alters susceptibility of pear trees to Phytophthora canker. Open Horticulture Journal. 3:1-10.
5. Laywisadkul S, Scagel CF, Fuchigami LH, Linderman RG. 2010. Spraying Leaves of Pear Nursery Trees with Urea and 
          Copper Ethylenediaminetetraacetic Acid Alters Tree Nitrogen Concentration without Infl uencing Tree 
          Susceptibility to Phytophthora syringae HortTechnology. Apr; 20(2): 331-342.
6. Srisangwan Laywisadkul. 2008. Factors affecting the incidence and severity of Phytophthora syringae cankers in pear 
          (Pyrus communis) trees. ProQuest. 

Bionews ขอต้อนรับอาจารย์คนใหม่ของภาควิชาฯ ดร. ปรารถนา สมาศิลป ซึ่งได้รายงาน
ตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ ขอน�าเสนอประวัติของ 
ดร. ปรารถนา สมาศิลป โดยย่อดังนี้

     
             ดร. ปรารถนา สมาศิลป

สังกัดหน่วยวิจัย: สรีรวิทยาของสัตว์ 
สาขาวิชาที่มีความถนัด: Animal physiology, Neuroendocrinology, Electrophysiology

ประวัติการศึกษา: 
 ปริญญาเอก: Ph.D. (Physiology and Biophysics), Case Western Reserve University, USA (ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 ปริญญาโท:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุน พสวท.)
 ปริญญาตรี:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) (ทุน พสวท.)
   
ผลงานตีพิมพ์: 
 1. Samasilp P, Lopin K, Chan SA, Ramachandran R, and smith C. 2014. Syndapin 3 modulates fusion pore expansion in 
            mouse neuroendocrine chromaffi n cells. Am J Physiol Cell Physiol 306: C831-43. 
 2. Samasilp P, Chan SA, and Smith C. 2012. Activity-dependent fusion pore expansion regulated by a calcineurin-
            dependent dynamin-syndapin pathway in mouse adrenal chromaffi n cells. J Neurosci 32: 10438-10447.
 3. Hill J, Lee SK, Samasilp P, and Smith C. 2012. Pituitary adenylate cyclase-activating peptide enhances electrical 
   coupling in the mouse adrenal medulla. Am J Physiol Cell Physiol 303: C257-266.
 4. Samasilp P, Chan SA, and Smith C. 2012. Dynamin I regulates activity-dependent fusion pore dilation via a calcineurin- 
  dependent pathway in mouse adrenal chromaffi n cells. Biophysical J 102: 321a. 
 5. Samasilp P, Doreian B, Chan SA, and Smith C. 2011. Activity-dependent fusion pore dilation mediated by a dynamin I-
  syndapin pathway. Biophysical J 100: 408a.
 6. Samasilp P, Watanapa WB, Wongkajounsilp A, and Watanapa P. 2005. Characterizaiton of ionic currents in Thai 
  cholangiocarcinoma cell lines. Siriraj Med J 57 (Suppl. 1: Jul): 36.

อำจำรยคนใหมของภำควิชำฯ

ผู้ชวยศำสตรำจำรยคนใหมของภำควิชำฯ
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ประชุมวิชำกำรและเสวนำวิชำกำรกล้วยไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 2

งำนประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตรและเทคโนโลยีเพื่อเยำวชน

ภาพบรรยากาศในงาน “ประชุมวิชาการและเสวนาวิชาการกลวยไมประเทศไทย ครั้งที่ 2”

ภาพบรรยากาศงานประชุมฯ

 เมื่อวันท่ี 22 – 23 กรกฎาคม 2557 ท่ีผ่านมา ศ.ดร.สุจินต์ 

จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปด

งาน “ประชุมวิชาการและเสวนาวิชาการกล้วยไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 2” 

โดยในปนี้คณะวิทยาศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ ท่าน

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก ราษฎรอาวุโส นักวิจัย นักวิชาการเกษตร ผู้

บกุเบิกวงการกล้วยไม้ของประเทศไทย ได้ให้เกียรตมิาแสดงปฐกถาพเิศษ 

ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจภายใน

การประชุมฯ ซึง่ได้รบัความสนใจจากนกัวจิยั นกัวชิาการเกษตร นสิติและ

ผู้สนใจที่เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก ... งานนี้ขอชื่นชมและแสดงความ

ยินดีกับ ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล ผศ.ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด และนิสิตทีม

งานที่ท�างานกันอย่างขะมักเขม้น จึงท�าให้การจัดงานประชุมฯ ครั้งนี้ 

ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ... 

 งานประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่เยาวชน 

(วทท. เพื่อเยาวชน) คร้ังท่ี 9 จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกป เพื่อให้นักเรียน 

นิสิต นักศึกษา ได้น�าเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลย ีบนเวททีางวชิาการ ได้แลกเปลีย่นความรูก้บัผู้ทรงคุณวฒุิ 

นักวิจัยและนักวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย 

ตลอดจนเผยแพร่ให้ความรูด้้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ให้กับเยาวชนของประเทศ ภาควิชาฯ น�าโดย ดร.เนริสา คุณประทุม รอง

หัวหน้าภาควิชาฯ จึงได้น�านิสิตในโครงการทุนพสวท. และทุนเรียนดีฯ 

เข้าร่วมกจิกรรมในครัง้นีด้้วย ในระหว่างวนัที ่30 พฤษภาคม – 1 มถินุายน 

พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 งานประชุมสัมมนา
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งำนสัปดำหวิทยำศำสตรแหงชำติ ครั้งที่ 25

คำยนักศึกษำทุนโครงกำรพัฒนำก�ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร ครั้งที่ 5

ภาพบรรยากาศงานสัปดาหวิทยาศาสตร ณ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

ภาพบรรยากาศกิจกรรมคายฯ

 เมื่อวัน ท่ี  18 – 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ ่ านมา 

ภาควิชาชีววิทยาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ได้จัด “งานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 25  จุดประกายความคิด พัฒนา

ชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยในพิธีเปดมีการ

บรรยายพเิศษเรือ่ง “การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ในศตวรรษ

ที่ 21” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ส�าหรับ

อาคารภาควิชาฯ นอกจากส่วนของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

ซึ่งได้มีการจัดแสดงตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและความรู ้ทางด้าน

ชีววิทยาที่น่าสนใจแล้ว ยังมีนิทรรศการต่าง ๆ เช่น “โลกของ

กล้องจลุทรรศน์” “ส่ิงมชีีวติในความมดื” และ “กิจกรรมของ

ชมรมฅนดูนก” เปนต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิต

และประชาชนผู้สนใจเป็นอย่างมาก นับเป็นหนึ่งในพันธกิจด้าน

บริการวิชาการของภาควิชาฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกป .... 

 ด้วยในระหว่างวนัที ่27 – 29 พฤษภาคม 2557 ดร.เนรสิา คณุประทมุ รองหวัหน้าภาควชิาฯ ได้น�านสิติทุนเรยีนดฯี ช้ันป 1 

ของภาควิชาฯ เข้ารว่มในกจิกรรมคา่ยนกัศกึษาทุนโครงการพัฒนาก�าลงัคนด้านวิทยาศาสตร์ ครัง้ที่ 5 (ทุนเรยีนดีวทิยาศาสตร์แหง่

ประเทศไทย) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนิสิตทุนเรียนดีฯ  

ที่มีคุณภาพต่อไป

ภาพบรรยากาศกิจกรรมคายฯภาพบรรยากาศกิจกรรมคายฯภาพบรรยากาศกิจกรรมคายฯ



 ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคต

ใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยองค์กรความ

ร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st 

Century Skills) หรอืเรยีกย่อๆ ว่า เครอืข่าย P21 ทีม่คีวามกงัวลและเหน็

ความจ�าเป็นทีเ่ยาวชนจะต้องมทีกัษะส�าหรับการออกไปด�ารงชวีติในโลก

แห่งศตวรรษที่ 21 ท่ีเปลี่ยนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 จึงได้พัฒนา

วสิยัทศัน์และกรอบความคดิเพือ่การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ขึน้ สามารถ

สรปุทกัษะส�าคญัอย่างย่อๆ ทีเ่ดก็และเยาวชนควรมไีด้ว่า ทกัษะการเรยีน

รู้และนวัตกรรม หรือ 3R  และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

 • 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน (Writing) และ

คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ

 • 4 C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communi-

cation- การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-

ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้าน

สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบ

ใหม่ 

 นอกจากนี้ เซอร์เคน โรบินสัน (Sir Ken Robinson) นักการ

ศึกษาระดับโลก ได้อธิบายถึง “การเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการศึกษา

ในศตวรรษที่ 21  (Changing Education Paradigms)” ซึ่งเน้นย�้า

ถงึความจ�าเป็นในการเปล่ียนแปลงแนวคดิการจัดการศกึษาระบบโรงงาน 

มาเป็นการเรยีนการสอนทีเ่ปดโอกาสให้ผู้เรยีนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และ

เข้ากับบริบทของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไป  

 ส�าหรบัประเทศไทย ศ.นพ. วจิารณ์ พานชิ ได้เปนผู้ริเร่ิมและ

มบีทบาทส�าคญัในการผลกัดนักรอบแนวคดิของการพฒันาทักษะแห่ง

อนาคตใหม่ โดยได้เขียนหนงัสอืทีช่ือ่ว่า “วถิสีร้างการเรยีนรูค้รเูพือ่ศษิย์

ในศตวรรษที่ 21”

ข้อมูลจาก: http://www.qlf.or.th/Home/Contents/417 

แลกเปลีย่นเรียนรู้เพ่ิมเตมิได้ที:่ http://www.p21.org/, http://www.scribd.com/

doc/97624333/การศึกษาในศตวรรษที-21, http://www.jsfutureclassroom.

com/news_detail.php?nid=208, http://sirkenrobinson.com/, http://www.

ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms
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จดหมายข่าวภาควิชาชีววิทยา

          แลกเปลี่ยนเรียนรูู้้          แลกเปลี่ยนเรียนรูู้้

A. sativa เรียบเรียง

ทักษะแหงอนำคตใหม: กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

จัดท�าโดย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โทรศัพท์ 0-5596-3302 โทรสาร 0-5596-3301

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ต�าบลท่าโพธิ์

อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
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