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ปที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนตุลาคม 2557 – เดือนมกราคม 2558

 พบกับ Bionewsletter กันอีกครั้งนะคะ ฉบับนี้ขอนําเสนอ

เกี่ยวกับโครงการภาควิชาชีวิวทยา ท่ีไดจัดในชวงระหวางเดือนตุลาคม 

2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 มาประชาสัมพันธใหทราบกันคะ อาทิเชน 

โครงการชีววิทยาสัญจร ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องจากเดือนมีนาคมที่ผาน

มา เนื่องจากผูนําชุมชนของบานรองกลาใหม ใหความสนใจและเห็นถึง

ความสําคญัในการจดักจิกรรมดนูกในรูปแบบการทองเท่ียวเชงินเิวศวทิยา 

ซึ่งจําเปนตองเตรียมความพรอมของผูนํากิจกรรมการดูนกในชุมชน และ

ทางภาควิชาฯ ของเราก็ยินดีและไดดําเนินการสัญจรไปอีกครั้ง  นอกจาก

นีย้งัมีโครงการเสวนาบัณฑติและเชดิชเูกยีรตนิสิติดเีดน ประจาํปการศึกษา 

2557 ซึง่ในครัง้นีท้างภาควิชาฯ ก็ไดรับความรวมมอืเปนอยางดอีกีเชนเคย 

จากรุนพี่บัณฑิตใหมและศิษยเกาของภาควิชาฯ ที่ไดสละเวลามาเลา

ประสบการณในการเรียนตอและการทํางานใหกับรุนนองศิษยปจจุบัน 

 สําหรับเรื่องเดนในฉบับเลมนี้ ... มาแลวคะกับทานท่ีรอคอย

บทความพิเศษ เรื่องเลาจาก...คุณอํานวย “KM กับการจัดการเรียนการ

สอนและตวัอยางปฏบิตั”ิ ในตอนที ่2 ซึง่เปนตอนจบในฉบบันี ้กต็ดิตามกนั

ไดค ะ และในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับ ผู ช วยศาสตราจารย 

ดร.อนุพันธ กงบังเกิด ที่ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน ในงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งท่ี 4 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สําหรับขาวและกิจกรรมอื่น ๆ ที่นาสนใจของภาควิชาฯ เชิญติดตามไดใน

ฉบับคะ

จากใจบรรณาธิการ

สุนีย สีธรรมใจ

suneese@nu.ac.th

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา “ชีววิทยาเชี่ยวชาญ สรางผลงานวิจัยและนวัตกรรม นําความกาวหนาสูชุมชน”

ปณิธาน “ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มุงมั่นในการพัฒนาองคกรให    

    มีชื่อเสียง ทางดานการวิจัยและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและ

    มีอัตลักษณที่สอดคลองกับความตองการของสังคม เปนแหลงบริการถายทอดความรูทางวิชาการ

    สูชุมชน”

วิสัยทัศน “เปนภาควิชาที่มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ ดานการวิจัยและนวัตกรรม นําความรูภูมิปญญาไทยมาตอยอดเพื่อพัฒนา

 ความรูสูสากล มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน ผลิตบัณฑิตชั้นนําของประเทศ ที่เพียบพรอมดวยความรู

 ควบคูคุณธรรม สามารถสรางชื่อเสียงใหกับสถาบัน และนําพาสังคมสูการเรียนรู” 

Bionewsletter    จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา 

จัดทําโดย:  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร    ท่ีปรึกษา: ดร. อุบลวรรณ บุญฉํ่า, ดร. เนริสา คุณประทุม, อาจารยนงลักษณ พุมอยู  

บรรณาธกิาร: ดร. สุนยี สีธรรมใจ  กองบรรณาธิการฝายขาว: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศภุลกัษณ วรัิชพินท,ุ  ดร. มลวิรรณ นาคขนุทด, อาจารยนงลกัษณ พุมอยู, ดร. เนรสิา 

คุณประทุม, เรณู สัสดีแพง, จิรวรรณ ตวนโต, สุนันท โพธิ์นอยยัง, วริศราภรณ นอยใจมั่น กองบรรณาธิการฝายประสานงานและเผยแพร: ฉวีวรรณ เรืองจุย, วิภาดา 

วัชรสุนทรกิจ ออกแบบรูปเลม: ห.จ.ก. นานามีเดีย nana-media.com  พิมพที่: โรงพิมพตระกูลไทย

โครงการภาควิชาฯ 

โครงการเสวนาบัณฑิตและเชิดชูเกียรตินิสิตดีเดน

โครงการชีววิทยาสัญจร “อบรมผูนําดูนกสําหรับชุมชน” 

ณ บานรองกลาใหม 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

โครงการสงเสริมการเรียนรูทางดานชีววิทยา

เรื่องเดนในฉบับ 

บทความพิเศษ เรื่องเลาจาก.......คุณอํานวย

“จาก KM ถึง การจัดการเรียนการเรียนการสอน 

(ในศตวรรษที่ ๒๑)” (ตอนที่ ๒)

งานประชุมสัมมนา 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4”

ภาพเปนขาว 

โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา 

เรื่องนารู

Research Based Learning:  258429 Aquatic Plant

แลกเปลี่ยนเรียนรู

“คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” 

สารบัญ
หนา

ทักทายกันกอน
จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา

ปณิธาน

   มีชื่อเสียง ทางดานการวิจัยและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและ

   มีอัตลักษณที่สอดคลองกับความตองการของสังคม เปนแหลงบริการถายทอดความรูทางวิชาการ

   สูชุมชน”

 “เปนภาควิชาที่มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ ดานการวิจัยและนวัตกรรม นําความรูภูมิปญญาไทยมาตอยอดเพื่อพัฒนา
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3โครงการภาควิชา

 โครงการชีววิทยาสัญจร ของภาควิชาฯ ในปนี้ จัดขึ้นอีกครั้งที่หมูบานรอง

กลาใหม ตําบลเนินเพิ่ม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในระหวางวันที่ 1 – 2 

พฤศจิกายน 2557 โดยในครั้งน้ีเปนการใหความรูกับผูนําชุมชน เก่ียวกับวิธีการดูนก 

และการศึกษาความหลากหลายของนกในพ้ืนที่อันจะนําไปสูการพัฒนาเปนเสนทาง

ดูนกเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา การอบรมคร้ังนี้นําทีมโดย ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ศภุลกัษณ วริชัพนิท ุคณาจารยในภาควชิาฯ และนสิิตทีเ่รียนในรายวชิาปกษวีทิยา 

รวมเปนวิทยากรในการถายทอดความรูและประสบการณตรงใหกับชุมชน นับเปน

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสูสังคม ที่กอใหเกิดประโยชน

กับทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม 

 ทัง้นีก้ารจดัโครงการในครัง้นีน้บัวาประสบความสาํเร็จเปนอยางมาก โดยจาก

การดนูกในพืน้ที ่พบนกหลากหลายชนดิทีน่าสนใจ อาทเิชน นกศวิะปกสฟีา นกติด๊แกม

เหลือง นกกระรองทองแกมขาว นกจับแมลงเล็กขาวดํา และนกปรอทภูเขา เปนตน 

รวมทั้งผูนําชุมชนบานรองกลาท่ีเขาอบรมใหความสนใจและใหความรวมมือในการ

จัดกิจกรรมครั้งนี้อยางมาก สําหรับพื้นที่บานรองกลาใหมนี้นับวาเปนแหลงทองเที่ยว

ที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของอําเภอนครไทย ดังสโลแกน ที่วา “หมอกงาม ยามเชา นอน

หนาวทั้งป แรลลี่ลงภู ดูดอกซากุระ” หากทานผูอานสนใจเดินทางไปเที่ยว สามารถ

ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.บานรองกลา.com ไดเลยคะ 

โครงการชีววิทยาสัญจร “อบรมผูนําดูนกสําหรับชุมชน” ณ บานรองกลาใหม 

โครงการเสวนาบัณฑิตและเชิดชูเกียรตินิสิตดีเดน
 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจํ าป 

พุทธศักราช 2557 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหวางวันที่ 

7 – 9 ธันวาคม 2557 ที่ผานมา ภาควิชาชีววิทยาไดจัดโครงการ

เสวนาบณัฑิตและเชดิชเูกยีรตนิสิติดเีดน เพือ่เปนการแสดงความ

ยินดีกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา โดยในปนี้ภาควิชาชีววิทยามี

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษารวมทั้ง

สิ้นจํานวน 66 คน สําหรับกิจกรรมเสวนาบัณฑิตในปนี้จัดขึ้นใน

หัวขอ “เตรียมตัวทํางาน เตรียมตัวเรียนตอ” โดยรุนพี่บัณฑิต

ใหมและศิษยเกาทั้งที่จบออกไปเรียนตอหรือทํางานในหลาก

หลายอาชีพ มาเปนวิทยากรเลาประสบการณตาง ๆ ใหรุนนอง

ไดเตรียมความพรอมกอนจบการศึกษา และสุดทายกิจกรรม

เชดิชเูกียรตแิละมอบรางวัลนิสติดเีดนดานตาง ๆ  ทัง้ดานวชิาการ

และกิจกรรม สําหรับในปนี้มีนิสิตท่ีไดรับรางวัลจํานวน 20 คน  

โครงการเสวนาบัณฑิตและเชิดชูเกียรตินิสิตดีเดน ของภาควิชา

ภาพบรรยากาศการอบรม

ชวีวิทยา นับเปนสวนหน่ึงในงานดานทาํนุบํารงุศิลปวัฒนธรรม

ที่แสดงใหเห็นถึงความผูกพันสายใยแหงความรักความเอื้อ

อาทรระหวางครูกับศิษย ระหวางรุนพี่รุ นนองรวมสถาบัน

เดียวกัน ซึ่งเปนบรรยากาศแหงความสุขที่เต็มไปดวยรอยยิ้ม

และความยินดีเปนอยางยิ่ง ... 



4 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ภาพศึกษาดํานํ้าดูปะการัง

ภาพศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา

ภาพศึกษาดํานํ้าดูปะการัง

 เมือ่วนัที ่15 – 20 ธนัวาคม 2557 ภาควชิาชวีวทิยา 

ไดจดัโครงการศกึษาดงูานนอกสถานทีเ่พือ่พฒันาศกัยภาพ

บุคลากร ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล กิจกรรมใน

โครงการไดแก การศึกษาดํานํ้าดูปะการัง ศึกษาธรรมชาติ 

และระบบนิเวศทางทะเล ณ บริเวณอุทยานแหงชาติ

ตะรุเตา ซึ่งตั้งอยูในทะเลอันดามัน ประกอบดวยเกาะนอย

ใหญจํานวน 51 เกาะ นอกจากนีค้ณะเดนิทางยงัไดเดนิทาง

ไปศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอน ณ ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

รวมทั้งพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยาม

บรมราชกุมารี และสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง 

 สําหรับผลการประเมินโครงการฯ บุคลากรและ

คณาจารยผูเขารวมโครงการไดประเมินความพึงพอใจ

อยูในระดับดีมาก (4.41) 

โครงการสงเสริมการเรียนรูทางดานชีววิทยา

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดพิษณุโลก

 ภาควิชาชีววิทยา ไดจัดโครงการสงเสริมการเรียนรู

ทางดานชีววิทยา เพื่อเปนการเปดโลกทัศนแหงการเรียนรู ให

นิสิตไดมีประสบการณที่หลากหลายและไดเรียนรูทักษะตาง ๆ 

เพื่อสามารถนําความรูไปใชงานใหเกิดประโยชนไดอยางแทจริง 

โดยเปดโอกาสใหนิสิตทุกคนไดเลือกเรียนในรายวิชาที่สนใจ

และมีความถนัด รวมทั้งไดจัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา

ดูงานนอกสถานที่ สําหรับในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2557 นี้ 

รายวชิาการควบคมุศตัรพูชืและสตัวโดยชวีวธิ ีเปนรายวชิาหนึง่ที่

ไดจดัใหนสิติไดเดนิทางไปเขาศกึษาดงูาน ณ ศนูยบริหารศตัรูพืช 

จังหวัดพิษณุโลก โดยมี รองศาสตราจารย ดร. วันดี วัฒนชัยยิ่ง

เจริญ เปนผูนํานิสิตชั้นปที่ 3 และ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนจํานวน 

25 คน เขาศึกษาดูงาน ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทําใหนิสิตได

รับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชเพิ่มเติมจาก

ทฤษฎีที่เรียนในหองเรียนสูการนําไปใชปฏิบัติจริง ...



5เรื่องเดนในฉบับ

โดย อาจารยสมลักษณ วงศสมาโนดน 

(อ.บีแมน)
ตอนที่ ๒ “KM กับการจัดการเรียนการสอนและตัวอยางปฏิบัติ”

จาก KM ถึง การจัดการเรียนการเรียนการสอน (ในศตวรรษที่ ๒๑)
เรื่องเลาจาก.......คุณอํานวย 

(ความตอนเดิม จากตอนที่ ๑)

  ในระหวางเสนทาง ที่ผมไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องราวของ KM นั้น ผมไดนํา KM มาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติ จัดการทาง

ดานการเรียนการสอน โดยไดนําปรับใชในหลายวิชาที่ผมไดสอน แตจะขอเลาตัวอยางปฏิบัติในรายวิชาการเลี้ยงผึ้ง (Apiculture) 

ซึ่งเปนรายวิชาเอกเลือกใน คณะวิทยาศาสตร โดยขอคัดลอกและเขียนเพิ่มเติมเรื่องเลาบางสวน (เฉพาะสวนที่เปนวิชาชีวิต สวน

วิชาชีพหรือสวนวิชาการนั้น เปนสิ่งที่ผูสอนตองถายทอดอยูแลว) ที่ผมเขียนไวที่ http://www.gotoknow.org/posts/317194 

(30 พฤศจิกายน 2552) ดังนี้ ... 

จับภาพและถอดบทเรียนการเรียนการสอนในรายวิชาการเลี้ยงผึ้ง
 ชื่อเรื่องเลา ปริญญาชีวิต (การสอนแบบบูรณาการรายวิชาการเลี้ยงผึ้ง)

เรื่องเลาโดยสังเขป 

 (การวางแผนการปฏิบัติงาน) การสอนวิชาการเลี้ยงผึ้ง เริ่มตนคือการทําแผนปฏิบัติการรวมกันกับนิสิต โดยกําหนดให

นิสิตชวยคิดผานกิจกรรม World Cafe จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ไดแบงสัดสวนเปน

 • คะแนนสอบ ๓๐ คะแนน

 • คะแนนไมสอบ ๗๐ คะแนน 

 ในสวนคะแนนไมสอบจะมีเกณฑบังคับวาตองเขียน “สมุดบันทึกการเรียนรู” มาสง ทุกสัปดาหวา “วันนี้จับประเด็น

การสอนแบบไมสอนของอาจารยอะไรไดบาง” มีอะไรที่จะตอยอดหรือนําไปปรับใชไดบาง วิธีสอนอยางนี้จะชวยใหนิสิตเริ่มคิด

เปนระบบได

 แตชวงแรกนิสิตจะเขียนไมคอยได เราก็เริ่มจากใหนิสิตเรียนรูจากตัวเองกอน เชน เขียนเรื่องของตัวเองวา “เจาเปนไผ 

(คุณคือใคร)” “เจาจะไปไหน (จุดหมายปลายทาง)” 

  ในคาบที่เปนปฏิบัติการจะใหพวกเขามีสวนรวมตั้งแตตอนตน (เปนการเรียนแบบ Team Learning) โดย

แบงนักศึกษาเปน ๔ กลุม คือ
 ๑) ฝกจิต คือการทํา สมาธิแบบใดก็ได โดยทําตัวอยางใหดูกอน ใชเพลง “ดั่งดอกไมบาน” เริ่มเพลงดวย ...ลมหายใจ

เขา ลมหายใจออก... (มาจากเสถียรธรรมสถาน)

 ๒) อุนเครื่อง คือ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง 

 ๓) ตระเวนขาว ใหมาเลาเรื่องเชิงบวกของเพื่อนในชั้นเรียน และมีนิทานประกอบจากผูสอน ๑ เรื่อง เชน เรื่อง “อาลา

ดินกับตะเกียงวิเศษ” “เศรษฐีกับสีเขียว” เปนตน 

 ๔) สรุปเรื่อง ที่เรียนมาวันนี้โดยนิสิต ๑ คนของกลุม.. (ทําตอนทายคาบเรียน หลังจากผูสอนสอนเรื่องที่เปนวิชาการ

แลว)



6  หลังจากนั้นจะสอนสวนที่เปนเนื้อหาวิชาการสลับกันไปบาง มีการตั้งคําถามใหตอบ หรือหัดใหตั้งคําถามบาง ซึ่งวิธีสอน

แบบนี้ชวงแรกนิสิตจะรูสึกกดดันบาง แตหลังจากที่นิสิตปรับตัวได จะชวยให นิสิตมีความสุข ไมเครียด รูสึกผอนคลาย การเรียน

รูจะเกิดขึ้นได ตอเมื่อมีจิตใจที่มีความสุข ครูสมพรสอนวา “นํ้าขุนไมเห็นตัวปลา นํ้าใสจึงจะเห็นปลา จิตที่ขุนมัวจะไมเกิดการ

เรียนรู” 

 (การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน) ในสมุดแหงการเรียนรู นิสิตจะมีเรื่องเลามากมาย จับประเด็นเรื่องที่สอนแบบไมสอน 

(เชน ฉายหนังใหดู เรื่องเสียงกูจากครูใหญ, ครูสมพรสอนลิง, สิ้นนาสิ้นชาติ, ฆาตกรเงียบ มารตินวิลเลอร- ฝรั่งทํานาไรหัวใจ

อีสาน, KM ขับเคลื่อนประเทศไทย ฯลฯ) ในสมุดบันทึกจะเห็นเรื่องของการพัฒนาผลการปฏิบัติ เชน มีการเขียนบันทึกที่มีการ

พัฒนาขึ้นหรือไม (พัฒนาดานการสื่อสาร), ความรูสึกเปลี่ยนแปลงอยางไร (พัฒนาดานอารมณ,)ความคิดพัฒนาขึ้นหรือไม (Criti-

cal thinking, Creative thinking)

 (การติดตามผลการปฏิบัติงาน) การเขียนสมุดบันทึกการเรียนรู เปนการฝกการถายทอดความรู ของตัวเองไปสู

สาธารณชน โดยผูสอนดูเรื่องปริมาณวานิสิตสามารถเขียนมาไดมากนอยแคไหน และดูดานคุณภาพวานิสิตมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

อยางไร บางคนเขียนเพื่อแสดงตัวตนออกมา หลายคนมีเรื่องของสุนทรียะดานการวาดภาพ บางคนจัดหนาบันทึกใหสวยงามเวน

บรรทัดดวยเพื่อใหเขียนเต็มเลมสมุดแหงการเรียนรูเร็ว ๆ สวนเหลานี้สามารถประเมินผลแบบ Formative Evaluation ประเมิน

ผลเปนรายบุคคลกอนที่จะประเมินผลโดยภาพรวม (Summative Evaluation) 

 ผูสอนจะใหนิสิตเขียนลงสมุดการเรียนรูทั้งภาคการศึกษา แตเมื่อผานไปหนึ่งเดือนจะพัฒนาการสอนไปสูวิธีการ

เขียนบันทึกลงบล็อก ใน Learner.in.th เพื่อเผยแพรความรูสูสาธารณะ (นิสิตจะเขียนไดเมื่อถูกฝกมาระยะหนึ่งใหตัวเองมี

ความมั่นใจ)

 (การประเมินผลการปฏิบัติงาน) การประเมินผลภาพรวม (Summative Evaluation) ประเมินผลจากระดับคะแนนที่

ไดตกลงกันไวตั้งแตเริ่มตน โดยแบงเกณฑการใหคะแนน ๗๐ คะแนนที่ไมสอบ คือ

 ๑) ใหคะแนนสมุดแหงการเรียนรู        ๑๕ คะแนน 

 ๒) ใหคะแนนการทําบล็อก          ๑๐ คะแนน 

 ๓) เขาชั้นเรียน การทํากิจกรรมความรูคูปฏิบัติ (Active Learning)  ๑๕ คะแนน

 ๔) การออกแบบและทําปฏิบัติการ        ๑๐ คะแนน

 ๕) การเลี้ยงผึ้งและการปฏิบัติงานกับผึ้ง        ๑๐ คะแนน

 ๖) งานบูรณาการวิชาการเลี้ยงผึ้ง กับความรูที่ฝงลึกของนิสิต   ๑๐ คะแนน

 เมื่อรวมกับคะแนนสอบวิชาการ ๓๐ คะแนน แลวไปใหเปนเกรดเปน A B C D ตามเกณฑ ที่กําหนดไวในมคอ.๓ 

(ความจริง ระบบการตัดเกรดเรียกยอๆ วา reg. ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกแบบระบบไวดีมาก เรากําหนดคะแนนแตละ

สวนไวเทาไรก็ได สุดทายเราก็กําหนดใหเปนเปอรเซ็นต รวมกันได ๑๐๐ เปอรเซ็นต แลวก็กําหนดชวงการตัดเกรด) 

  ทานอธิการบดี สุจินต จินายน ตองการสรางบัณฑิตในอุดมคติใหเกง ๕ ดาน ไดแก เกงงาน เกงคน เกงคิด เกงครอง

ชีวิต เกงพิชิตปญหา แตไมไดกําหนดวิธีปฏิบัติเอาไวตายตัว ผูสอนจึงสามารถนํามาประยุกตโดยสอนตัวอยางปฏิบัติและสอด

แทรกคุณธรรมเขาไป การที่จะสอดแทรกคุณธรรมเขาไปไดนั้น ผูสอนจะตองทําตัวเปนตัวอยาง สิ่งที่ผูสอนทําไมไดก็จะไมนําไป

สอน นิสิตจะเรียนรูจากที่ผูสอนทําได ไมใชสิ่งที่ผูสอนบอกหรือสอนแตตัวเองทําไมได วาทะของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 

บอกวา “ครูจะตองไมสอนในสิ่งที่ตัวเองทําไมได” 



7
  กรอบแนวคิดในการสอน 
 ๑. บัณฑิตที่พึงประสงค ควรไดรับปริญญาสองใบ ใบที่หนึ่งคือ ปริญญาชีวิต เรียนรูเรื่องการครองเรือน (เกงครองชีวิต 

เกงพิชิตปญหา และมีคุณธรรม จริยธรรม) ใบที่สอง คือ ปริญญาวิชาชีพ (เกงงาน เกงคน เกงคิด)

 ๒. สอนเรื่องวิธีทําลายกําแพง สกัดกั้นศักยภาพของมนุษย ๖ ขอ (ของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี) คือ 

๑) ปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Paradigm shift) 

๒) เคารพศักดิ์ศรีและคุณคาของความเปนมนุษย (Mutual trust/Respect for people) 

๓) สอนเรื่องเคารพความรูในตัวตนมากกวาตํารา 

๔) สรางเจดียจากฐาน

๕) ใชใจนํา ความรูตาม 

๖) บรรยากาศของความไมเปนทางการสําคัญกวาความเปนทางการ

   เทคนิควิธีการสูความสําเร็จ
• ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของผูสอนกอน

• ใชแนวการสอนจิตตปญญาศึกษา

• ใหความรักกอนใหความรู

• สรางใหนิสิตศรัทธาตอผูสอน

• การมีสวนรวม

• ทําจากงายไปยาก

• คิดเชิงบวก (สรางคุณธรรมจริยธรรมได เพราะวาจะฝงความคิดนี้เขาไปในจิตใตสํานึก)

• คิดเชิงระบบ (บูรณาการ)

• ฝกวิธีการถายทอดความรูจากตัวเองไปสูผูอื่น

• การเขียนบันทึกลง Blog ฝกการเปนผูใหมากกวาผูรับ…..

 

ภาพกิจกรรมวันสุดทายของการเรียนการสอนรายวิชา Apiculture รุน 1/2556 (พิเศษ)



8 นํา KM ไปปรับใชกับรายวิชาศึกษาทั่วไป
 

 ในป 2553 (ถึงปปจจุบัน-2557) ผมไดไปชวยสอนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป (General Education) ชื่อวิชาการ

จัดการการดําเนินชีวิต (Living Management) ซึ่งเปนวิชาที่เปนทักษะเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ผมก็ไดนําความรูที่ฝง

ลึกอยูในตน (Tacit Knowledge) ไปออกแบบและสรางบรรยากาศในการเรียนรูใหกับนิสิต และสิ่งที่ผมตองทําควบคูไปดวยเสมอ 

คือ ใหนิสิตเขียน “บันทึกการเรียนรู” ซึ่งมาทราบภายหลังจากอาจารยคณะศึกษาศาสตร วา สมุดนี้เขาเรียกวา “สมุด Journal”

 ยกตัวอยาง การสอนเรื่องความมีวินัยกับคุณธรรมจริยธรรม
   ตั้งแตปการศึกษา 2556 ทานอธิการบดี ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน มีนโยบายกําหนดใหรายวิชาศึกษาทั่วไป 1 

หองเรียน มีผูเรียนไมเกิน 50 คน (ทดลองใช 5 ปการศึกษา) 

  ในชั้นเรียนวิชาการจัดการการดําเนินชีวิต ผูเรียน 50 คน ซึ่งมีผมเปนผูอํานวยการการเรียนรู เมื่อกําหนดคะแนนใหนิสิต

ทราบเปนกติกาการอยูรวมกันแลว ในสวนของคะแนน มี 10 คะแนน จาก 100 คะแนน ที่เปนเรื่องของการเขาชั้นเรียนและการมี

สวนรวมในชั้นเรียน ผมจะออกแบบใหนิสิตทํางานรวมกันเปนกลุม มี 5 กลุมๆ ละ 10 คน มีการออกแบบใบเช็คชื่อผูเขาชั้นเรียน 

(แบบที่ออกแบบโดยนิสิตคณะแพทยศาสตร เปนรูปแบบทีดีและผมไดนําไปใชกับรุนหลัง) และใหนิสิตเช็คชื่อกันเอง

 มีคําถามวา แลวนิสิตจะไมเช็คชื่อใหกันหรือ คําตอบคือ ถาผูสอนไมไวใจผูเรียนแลวผูเรียนจะไวใจผูสอนไดอยางไร (เชื่อ

มั่นและศรัทธา) แตความจริงผูสอนมีระบบเช็คชื่อสํารองอยูแลว...วิธีการเชนนี้ ทําให (๑) นิสิตไมคอยขาดเรียน (มีวินัย) เพราะมี

คะแนนเปนตัวลอ (๒) เกิดคุณธรรมจริยธรรมในผูเช็คชื่อ คือ การที่จะไมเช็คชื่อใหกัน...เปนการเรียนรูในชีวิตประจําวัน ที่คอยๆ 

ซึมซับไปแบบไมรูตัว เปนการสอนที่ไมสอน ใหนิสิตไดเรียนรูเองจากการปฏิบัติ

 มีอยูกรณีหนึ่ง นิสิตคนหนึ่งไมไดมาเรียนเพราะปวย แตคนในกลุมเช็คชื่อวามา และเช็คชื่อคนที่มาอีกคนหนึ่งวาขาด (ผู

เช็คชื่อเช็คผิดโดยไมตั้งใจ) เมื่อผมสอบถาม นิสิตคนที่ไมมาก็ยอมรับวาตัวเองไมไดมา และรับรองวาเพื่อนที่เช็คชื่อนั้นเช็คชื่อผิด 

พรอมทั้งเปนคนแกไขใบเช็คชื่อใหถูกตอง (แสดงถึงความซื่อสัตย)

ออกแบบการทํางานเปนทีมและการสอนใหคิดเปนทําเปน
  ทุกหองที่ผมสอน จะใหนิสิตจับกลุมกัน และออกมานําเสนองานที่มอบหมาย โดยจะใหนิสิตตั้งชื่อกลุม, มีสัญลักษณ

ประจํากลุม, มีเพลงประจํากลุม, และทาเตนประจํากลุม..กอนที่นิสิตจะทําการนําเสนอ ตองทําตามกติกาและแนะนําสมาชิกใน

กลุม หลังจากนําเสนอแลว ตองเลาถึงบรรยากาศของการทํางาน และกระบวนการของการทํางาน เมื่อนิสิตเลาถึงการทํางาน จะ

เห็นถึงเรื่องที่ไมไดสอนคือ การยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางกันและเลือกวิธีการที่คิดวาดีที่สุดสําหรับกลุมตน

  ครูสมพร (สอนลิง) บอกวา “สอนใหจํา ใชเวลานานและจะทําตามสิ่งที่สอน” แต “สอนใหคิดเปนนั้นใชเวลานอยกวา 

และใชเวลาการเรียนรูที่สั้นมาก” เพราะสอนใหเขาแกไขปญหาอุปสรรคในชีวิตประจําวันได

  ผมสังเกตพบวา กระบวนการกลุมที่ผมทําในชั้นเรียน ทําใหนิสิตมีการพัฒนาการเรียนรูที่เร็วมาก เพราะผมไมคอยไดสอน 

แตเปดโอกาสใหนิสิตไดเรียนรูผานการปฏิบัติ...

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
  ผมสงสัยมานาน ตั้งแตสมัยที่เรียนอยูที่คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชั้นปที่ 2 (30 กวาป) แลววา “วิธี

การสอนแบบที่เนนเนื้อหา จะตองมีอะไรที่ผิดอยูบาง” แตผมไมทราบวา “วิธีการสอนที่เหมาะสม สําหรับคนในศตวรรษที่ 21 

นั้นทําอยางไร” แตภาพเริ่มชัดขึ้นเมื่อผมมาสอนในมหาวิทยาลัยผานไปได 18 ป คือ เริ่มชัดขึ้นในป 2548 เมื่อผมไดสัมผัสกลิ่นไอ

ของการจัดการความรูหรือ KM



ขอบคุณภาพประกอบจาก:

https://goo.gl/GFPmpX  https://goo.gl/mqjLeZ   http://goo.gl/IwaW1A   https://goo.gl/jUxmnS

https://goo.gl/yZYtCF     http://goo.gl/yl5HM7    https://goo.gl/f5xiTM
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ศ.นพ.วิจารณ พานิช

สอนนอย เรียนรูมาก

   ศาสตราจารยนายแพทย วิจารณ พานชิ เปนคนแรกๆ 

(ประมาณป 2555) ที่ นําแนวคิดอุดมการณ ดานการศึกษาของ

ประเทศสงิคโปร ซึง่เร่ิมตัง้แต พ.ศ. ๒๕๔๗ ทีว่า “สอนนอย เรยีน

รูมาก (Teach Less, Learn More)” ซึ่งไมไดหมายความวา

ครูทํางานนอยลง แตความจริงกลับตองทํางานหนักข้ึน เพราะ

ตองคิดหาวิธีใหนักเรียน “เรียน”ไดมากขึ้น คือ ครูสอนนอยลง 

แตหันไปทําหนาที่ออกแบบการเรียนรู ชักชวนนักเรียนทบทวน

วาในแตละกิจกรรมของการเรียนรู นักเรียนไดเรียนรูอะไร และ

อยากเรียนรูอะไรเพิ่มขึ้นอีก ( ผมใหผูเรียน express ใสในสมุด 

Journal ตั้งแตป 2541 กอนประเทศสิงคโปร..บีแมน)

  ครูจะ “สอนนอย” คือ สอนเทาที่จําเปน ครูตองรูวา

ตรงไหน ควรสอน และตรงไหนไมควรสอนเพราะเด็กเรียนได

เอง ครอูอกแบบใหผูเรยีนไดเรยีนรูผานกจิกรรม ท่ีเรยีกวา PBL 

- Project-Based Learning แลวชวนเด็กทบทวนไตรตรอง 

(reflection หรือ AAR หรอืโยนโิสมนสกิาร) วา ไดเรยีนรูอะไร

บาง และยังไมไดเรียนรูอะไรบาง ครูควรจะเขาใจอัตราความเร็ว

ของการเรียนรูของเด็กที่หัวไว ไมเทากัน และท่ีสําคัญยิ่งคือ ให

เด็กบอกวาอยากเรียนรูอะไรบาง เพ่ือใหครูนํามาออกแบบการ

เรียนรูตอ 

  นักเรียนจะรู จากพฤติกรรมของครูเองวา ครูเอาใจ

ใสนักเรียนเปนรายคน และเอาใจใสอนาคตของเด็กแตละคน 

ตองการอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเพื่ออนาคตของศิษย

ทุกคน 

 ผมไมเคยมีความภาคภูมิใจในความเปนครูหรืออาจารยเลย นับตั้งแตบรรจุเขารับราชการในป 2530 แตหลังจากป 

2548 ผมพบวา “ผมมีความภาคภูมิใจในความเปนครู” คือ ผมมีการเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ผมเปลี่ยนแปลงอยางแรก ก็คือ 

“เปลี่ยนแปลงวิธีคิด” นั่นเอง

 ผมคดิวา อาชีพคร ูเปนอาชพีทีย่ิง่ใหญ เพราะเปนอาชพีท่ีสรางคนนัน่เอง ผมเร่ิมพบวธิกีารสอนสําหรับคนสมยัใหมทีอ่ยูใน

สังคม “คนกมหนา” สิ่งที่ควรสอนอยางยิ่งคือ teach “HOW TO LEARN” นั่นเอง กลาวคือ สอนสวนที่เปนทักษะกระบวนการ

การเรียนรู และการปรับตัวในสังคมสมัยใหม และการรูเทาทันสื่อนั่นเอง

 ในสภาพการเรียนเช นนี้  นักเรียนจะตื่นตัวและ

ตองเตรียมตัวเรียนตลอดเวลา จะไมมีเวลาเฉไฉไปทําเรื่องไม

เหมาะไมควร รวมทั้งครูตองออกแบบใหบรรยากาศการเรียน

รูของชั้นหรือของกลุมใหมีลักษณะควบคุมพฤติกรรมกันเอง 

สมาชิกทุกคนไดเรียนรูรวมกัน ตองชวยกันทํากิจกรรมใหสําเร็จ

โดยไมมีคนถูกทอดทิ้งหรือแยกกลุม เปนการเรียนรูที่นักเรียน

มีบทบาท (student engagement) สูงมาก หรืออาจเรียกวา

เปนการเรยีนแบบทีผู่เรยีนกาํหนด (Learners-Directed Learn-

ing) 

 ในสภาพทีค่รใูชเวลาสอนนอย ใชเวลาออกแบบการเรยีน

รู และ ทบทวนผลการเรยีนรูมาก เทากบัครตูองเรยีนรูวธิทีาํหนาที่

ครขูองตนอยูตลอดเวลา เพราะครไูมรูวาวธิกีารทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะทาํให

ศิษยเรียนรูไดมากนั้นทําอยางไร ครูจึงตองจับกลุมกัน ลปรร. 

(แลกเปลี่ยนเรียนรู) จากประสบการณตรงของตน ในกิจกรรมที่

เรียกวา PLC ซึ่งก็คือ Community of Practice ของครูนั่นเอง 

ผูบริหารตองคอยจับเอาประเด็นเรียนรูสําคัญ ๆ จาก PLC ไป

จัดระบบการศึกษา ใหเอื้อตอการเรียนรูแนว “สอนนอย เรียน

รูมาก” เมื่อครูมีการเรียนรูมากจากงานของตน ครูยอมเกงขึ้น 

ไดรับการยอมรบัสงูขึน้ และไดรบัการตอบแทนตาง ๆ  ตามมา... 

(วิจารณ พานิช)

 “สอนนอย” คือ สอนเทาทีจ่าํเปน ครู

ตองรูวาตรงไหน ควรสอน และตรง

ไหนไมควรสอนเพราะเด็กเรียนไดเอง
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          ภาพเปนขาว

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4”
 ในงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้ง

ที่ 4” ในระหวางวันท่ี 29 – 30 มกราคม 2558 ที่ผานมา ผู ชวย

ศาสตราจารย ดร.อนุพันธ กงบังเกิด และ ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด 

อาจารยสังกัดภาควิชาฯ ไดนําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ผลของสาร

ควบคุมการเจริญเติบโตตอการเจริญและพัฒนาของชิ้นสวนใบของ 

Aeschynanthus garrettii Craib. ในสภาพปลอดเชื้อ” และ เรื่อง 

“การตรวจสอบพืช C3 และ C4 บริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร” ตาม

ลาํดบั ในโอกาสนีข้อแสดงความยนิดกีบั ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนพุนัธ 

กงบังเกิด กับ “รางวัลดีเดนการนําเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral 

Presentation”  ในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีในการประชมุครัง้

นี้ดวยคะ ... 

 งานประชุมสัมมนา

โครงการสงเสรมิโอลมิปกวชิาการและพฒันา

มาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา

 ภาพพิธีปดและมอบวุฒิบัตรใหแกนักเรียนผูเขารวมโครงการสงเสริม

โอลิมปกวิชาการ(สวอน.) คาย 1 ประจําปการศึกษา 2557 โดย ศาสตราจารย 

ดร.สมยศ พลับเที่ยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร และอาจารยตัวแทนภาควิชาฯ  ใน

วันที่ 26 ตุลาคม 2557 

 ดวย มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟา

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) โดยมี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองค

ประธาน ไดดําเนินการจัดโครงการจัดอบรมนักเรียนเขาคาย 1 ซ่ึง

ในปการศึกษา 2557 นี้ ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะ

วิทยาศาสตร ไดกําหนดจัดโครงการขึ้นในระหวางวันท่ี 12 – 

26 ตุลาคม 2557 สําหรับสาขาชีววิทยามีนักเรียนจากโรงเรียน

มัธยมศึกษาที่ผานการคัดเลือกเขารับการอบรมทั้งสิ้นจํานวน 34 

คน โดยมาจากโรงเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค พิจิตร 

อุตรดิตถ สุโขทัย และตาก 

          ภาพเปนขาว

 กิจกรรมในโครงการฯ ที่สําคัญคือ การเขาอบรมในภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติการในสาขาชีววิทยา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม

เสรมิทกัษะและกจิกรรมกลุมสมัพนัธ ซึง่จะทาํใหนกัเรยีนทีม่าเขารบั

การอบรมไดมีปฏิสัมพันธกันในกลุมสาขาวิชาเดียวกันและระหวาง

สาขาวิชา อันจะเปนการเสริมสรางทักษะการอยูรวมกันและความ

สัมพันธที่ดีระหวางนักเรียนในคายฯ ... โดยผลประเมินเฉลี่ยรวมใน

การจัดโครงการจากนักเรียนผูที่เขารวมอบรมอยูในเกณฑดี ... 
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RESEARCH BASED LEARNING
258429 Aquatic Plant

เรื่องนารู

 รูปแบบหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (learner-centered) คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัย

เปนฐาน (research-based learning หรือ RBL) โดยเนนทักษะกระบวนการคนควา พัฒนาการคิดวิเคราะหและการบูรณาการเนื้อหาความรูใน

การนําไปใชในกระบวนการวิจัย 

 ในปการศกึษา 1/2557 รายวชิา 258429 พืชนํา้ (aquatic plant) โดย ดร.ปราณ ีนางงาม ไดจัดกจิกรรม RBL เปนสวนหนึง่ในกระบวนการ

เรียนการสอนในรูปแบบการทําโครงงานวิจัย (mini project) เพื่อใหผูเรียนแสวงหาความรูใหมนอกหองเรียน ในหัวขอ “การสํารวจพืชน้ําจาก

แหลงอาศัยในธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร” ทั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) ฝกทักษะกระบวนการวิจัย 2) ศึกษาความหลายหลายของพืชนํ้า

และการจัดจําแนกพืชนํ้าในแหลงนํ้าภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งไดมีการนําเสนอผลงานของนิสิตในรูปแบบโปสเตอร เพื่อใหผูสนใจไดเรียนรูรวม

กัน ณ บริเวณดานหนาอาคารภาควิชาชีววิทยา

ภาพ นิสิตและโปสเตอรแสดงผลงานของโครงงานวิจัยที่ทําการศึกษา

    ... และนี่คือสวนหนึ่งของความคิดเห็นจากนิสิตผูเรียนตอกิจกรรม RBL ในรูปแบบโครงงานวิจัย เปนอยางไรบาง ... ลองมาฟงกันดูนะคะ ...

นางสาวจีราพร บุตรวงศ รหัสนิสิต 54411789 “... สนใจมาเรียนวิชานี้เพราะ อาจารยใจดีและอยากรูเกี่ยวกับพืชนํ้าบางเพราะเคยเรียนแตพืชบก 

... สิ่งที่ได คือ การที่เราไดออกไปสํารวจทําใหเกิดประสบการณการเรียนรู ไดเห็นตัวอยางพืชมากขึ้นจากที่เคยเห็นในหองปฏิบัติการ ... ไดฝกสังเกต

ความแตกตางของพืชน้ําแตละชนิด บางชนิดคลายกันมาก เชน ใบบัวบกกับแวนแกว ... การทําโครงงานนี้นอกจากจะทําใหไดรูจักชนิดของพืชนํ้า

แลวยังไดเรียนรูและสัมผัสกับธรรมชาติ ... ชอบมากคะ 

นางสาวนิภาดา แยมพิกุล รหัสนิสิต 54410546 บอกกับเราวา “...  เลือกเรียนวิชาพืชนํ้าเปนวิชาเอกเลือก สนใจทางพืช อยากรูวาพืชนํ้ากับพืชบก

มีความแตกตางกันอยางไร มีการปรับตัวใหอยูในนํ้าไดอยางไร ... ทําการสํารวจในชวงเย็นหลังเลิกเรียน โดยทําการเก็บตัวอยางและถายรูปพืชนํ้าที่

พบ และตรวจวัดลักษณะทางกายภาพของแหลงน้ําทีส่าํรวจ ... ตอนสาํรวจบางคร้ังพบพืชน้ําชนดิทีไ่มรูจกั ก็คนควาขอมลูเพิม่เตมิจากหนงัสอื ... ได

ประสบการณและความรูเพิ่มมากขึ้น  ... ดีมาก ๆ เลยคะ” 

นางสาววาราตรี วนาภานุเบศ รหัสนิสิต 54410621 ... ถนัดเรียนวิชาเกี่ยวกับพืชอยูแลว จึงสนใจมาลงเรียนรายวิชานี้ ... ตอนที่ทําโครงงาน ไดไป

สํารวจพืชนํ้า รูสึกสนุกเวลาเก็บตัวอยางพืชนํ้า ซึ่งจะเก็บเฉพาะพืชที่อยูตามริมนํ้า และวางแผนเก็บตัวอยางสัปดาหละครั้ง ... คิดวาการเรียนในรูป

แบบนี้ มีประโยชนมากทําใหไดฝกกระบวนการเรียนรูและมีทักษะในกระบวนการวิจัยเพิ่มขึ้น ... ดวยความชอบในตนไม ตอนนี้ก็เล้ียงมอสในสวน

ขวดแกว (terrarium) ... ไดเรียนรูตอยอดขึ้นไปอีกคะ ... 

... จะเห็นไดวา ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ RBL นี้ จะเปนการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการเสาะแสวงหาคําตอบ

ดวยตนเอง มอีาจารยเปนผูใหคําปรกึษาและสนบัสนนุใหเกดิการเรยีนรูอยางเหมาะสม ทาํใหผูเรยีนสามารถนาํเอากระบวนการวจิยัไปพฒันาการเรยีน

รูของตนเองใหเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป ...

ขอขอบคุณ ดร.ปราณี นางงาม อนุเคราะหใหขอมูล / ขอบคุณนิสิตผูใหสัมภาษณ ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี

อางอิงจาก: รศ.ดร.คงศักดิ์ ธาตุทอง และรศ.ดร.งามนิตย ธาตุทอง. 2557. การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน Research Based Learning. การสัมมนาคณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูรและอาจารยผูสอนหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ ระหวางวนัท่ี 29 – 31 พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรมยนิูโก แกรนด แซนดารา ชะอาํ อาํเภอชะอาํ 

จังหวัดเพชรบุรี. (http://ph.kku.ac.th/thai/images/file/km/rbl-ph.pdf)

A. sativa เรียบเรียง



 จําไดวาในสมัยเรียนอยูช้ันประถมศึกษา ไดเคยฟงรายการวิทยุ

จากเสียงตามสายในชวงเย็นเวลา 18.00 น. ของทุกวันหลังเคารพธงชาติ ชื่อ

รายการ “ใจถึงใจ” ที่ออกอากาศมาจากสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ ซึ่ง

จะเปดเพลงปลกุใจใหรกัชาตอิยูทุกวัน ทําใหไดซมึซบับทเพลงเหลานีเ้ขาไปโดย

ไมรูตัว จนถึงตอนนี้ก็ยังจําและรองเพลงเหลานั้นได ...

 มาในวันนี้ คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดย พล อ. ประยุทธ 

จันทรโอชา ไดมอบคานิยมหลัก 12 ประการใหกับคนไทย โดยเปนการนําคานิยม

ที่ดีที่คนไทยลวนชื่นชมมาชานาน รวมทั้งพระราชดําริสอนใจที่สําคัญ มารวบรวม

และเรยีบเรยีงใหจาํงาย เพือ่นาํไปปฏบิตัเิปนกจิวตัร เปนการสรางมาตรฐานทีด่ใีน

สังคมไทย โดย “คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” ประกอบดวย 

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม 

 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

 4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม 

 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน 

 7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขที่ถูกตอง 

 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

 9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

 10. รูจกัดํารงตนอยูโดยใชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราช

ดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รูจักอดออมไวใชเมือ่ยามจาํเปน มีไวพอกนิ

พอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม 

เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี 

 11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า 

หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

 12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผล

ประโยชนของตนเอง … 

 ทายนี้ก็ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู ... คานิยมหลัก 12 ประการนับเปนสิ่ง

ทีจ่ะชวยเสรมิสรางคณุธรรมและจรยิธรรมอันดงีามใหกบัสงัคมไทย ไดเปนอยาง

ด ีซึง่หากนสิตินกัศกึษาทีเ่ปนเยาวชนของชาติ ไดยดึถอืนาํมาใชประพฤติปฏบิตัิ

ในการดาํรงชวีติ รอยยิม้และความสขุกค็งจะเกดิขึน้ในครอบครวัและสังคมไทย

อยางแนนอน ...  
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          แลกเปลี่ยนเรียนรูู          แลกเปลี่ยนเรียนรูู

A. sativa เรียบเรียง
เรื่อง: http://goo.gl/xwFErm 

รูปภาพ: http://goo.gl/D5aXZ0 
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