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ส า ร บั ญบทบรรณาธิิการ

	 ในช่วงเดือนพฤษภาคม	 2562	 ที่ผ่านมา		 
เชื่อว่าทุกท่านต่างปลื้มปีติยินดีกับเหตุการณ์สำคัญ	 
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 “พระบาทสมเด็จ	 
พระปรเมนทรรามาธิบดี	 ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	
มหิศภูมิพลราชวรางกูล	 กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช		 
สยามนิทราธเิบศราชวโรดม	บรมนาถบพติร	พระวชริเกลา้
เจ้าอยู่หัว”	 พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่	 10	 แห่ง
ราชวงศ์จักรี	 ที่ประกอบพระราชพิธีอย่างสมบูรณ์	 
ตามโบราณราชพิธีที่ยึดถือปฏิบัติสืบมา	 ถือเป็น	 
พระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ของไทย	 ในรอบ	 69	 ปี		 
ที่จะถูกจารึกไว้ในหัวใจของคนไทยทุกคน	 อีกทั้งยังเป็น
มหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทย	 ควรค่าแก่การบันทึกและ
เรียนรู้เพื่อร่วมกันสืบสานโบราณราชประเพณีอันงดงาม
นี้ให้คงอยู่สืบไป	
	 จุลสาร	 “ครุสารธนบุรี”	 ในความรับผิดชอบของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู	 ฉบับที่	 13	 นี้	 ได้รวบรวม
เนื้อหาสาระที่น่าสนใจของคณะครุศาสตร์มาให้ทุกท่าน
ติดตามเช่นเคย	 ประกอบไปด้วยกิจกรรมทางวิชาการ	
โครงการ	 ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์	 นักศึกษา
และผู้ทรงคุณวุฒิ	 รวมทั้งบทความและสาระความรู้
ต่างๆ	ในแต่ละสาขาวิชา		
	 กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณ	 ผู้บริหาร	
คณาจารย์	 ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการ	 
จัดทำจุลสารฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี		
 หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่	 จลุสารฉบบันีจ้ะเปน็ประโยชน์
ต่อผู้อ่านทุกท่าน	 หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใดในการ
ปรับปรุงจุลสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 กองบรรณาธิการ	 
ขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง	

ทีป่รกึษากองบรรณาธกิาร : 
รองศาสตราจารย์	ดร.ปนัดดา	ยิ้มสุกล	คณบดี	/	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พงษ์พัชรินทร์	พุธวัฒนะ	รองคณบดี	/	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วาสนา	สังข์พุ่ม	
รองคณบดี	/	อาจารยอ์รสิรา	จลุกจิวฒัน	์รองคณบดี	/	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.สมจนิตนา	จริายกุลุ	ผูอ้ำนวยการศนูยศ์กึษาการพฒันาครู	
กองบรรณาธกิาร : 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.สมจนิตนา	จริายกุลุ	/	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.นธิภิทัร	บาลสริ	ิ/	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์วรรณนภา	โพธิผ์ล	ิ/		
ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์สมทิธิ	์เจอืจนิดา	/	อาจารยณ์ชิชา	ชำนยินต	์/	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ณรงคพ์ล	เอือ้ไพจติรกลุ	/	อาจารยว์า่ทีร่อ้ยตร	ีสชุาต	ิคุม้สทุธิ	์/		
อาจารยน์ำ้ออ้ย	สขุเสนา	/	อาจารยส์ธุดิา	ชาญวารนิทร	์/	อาจารยว์มิลวรรณ	ขอบเขต	
เจา้ของโครงการ :	ศนูยศ์กึษาการพฒันาครู	
ผูร้บัผดิชอบโครงการ :	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ณรงคพ์ล	เอือ้ไพจติรกลุ	
พสิจูนอ์กัษร :	อาจารยว์มิลวรรณ	ขอบเขต	
ออกแบบปกหลงั :	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.วาสนา	สงัขพ์ุม่	
จดัทำรปูเลม่ :	นางสาววชัร	ีลภัยบญุ	/	นายรณเกต	ิชนิตานนท	์/	นางสาวกรกมล	สวา่งจติต์	
ชา่งภาพ :	นายวรวชัร	เพชรคง	
พมิพท์ี ่:	บรษิทั	พรกิหวานกราฟฟคิ	จำกดั	โทร.	02-424-3249	

สาขาวิชาชีพครู
•	 คุณภาพของชีวิต	(quality	of	life)	 4
สาขาวิชาสังคมศึกษา
•	 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	 6
	 “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”	
	 สู่หลักการสอนของครูในยุคศตวรรษที่	21
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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สาขาวิชาภาษาไทย
•	 รู้จัก	เข้าใจ	“ราชาศัพท์”	 10	
•	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เทคนิคการจัดการเรียนรู้	 12 

ตามศักยภาพทางสมอง	(Brain-Based	Learning)	
โดยใช้ภาษาไทยเป็นพื้นฐาน			

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
•	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	การพัฒนาศักยภาพ	 13 

คณิตศาสตร์ครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	 
(O-NET)	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

•	 เหตุผลวิบัติ	 14
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
•	 นิทานภาษาและความคิดสร้างสรรค์	 16
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
•	 เครื่องบิน	แรงยก	และ	ระบบเจ็ท		 18	
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
•	 จิตวิทยา	“สัมพันธภาพ”	 20
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
•	 coding	กับหลักสูตรสาระเทคโนโลยี	(วิทยาการคำนวณ)	 22 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	
คนดีคนเก่งครุศาสตร์ 24
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ส า ข า วิ ช า ชี พ ค รู

	 คนทุกคนต้องการเป็นผู้รับแต่สิ่งที่มีคุณภาพ	 ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ	 และคาดหวังให้คนอื่นสร้างสิ่งที่มีคุณภาพ
เพื่อประโยชน์ของตนเอง	 ดังนั้น	 จึงกล่าวได้ว่าคุณภาพเริ่มต้นจากคนที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ	 โดยคนที่ดำเนินชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพจะเป็นคนที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังและความสามารถ	 (empowerment)	 ซึ่งชีวิตที่มีคุณภาพหรือคุณภาพของชีวิต	
(quality	of	life)	ในมุมมองทางสังคมอาจหมายถึง	ระดับการศึกษา	ปัจจัยพื้นฐาน	4	ประการ	และสิ่งแวดล้อม	ส่วนในมุมมอง
ของเศรษฐศาสตร์อาจหมายถึงรายได้ของครอบครัว	สินทรัพย์	และฐานะความเป็นอยู่	แต่ทางด้านการบริหารนั้น	คุณภาพของ
ชีวิตพิจารณาได้จากการวางแผนชีวิตของคนและดำเนินชีวิตไปตามแผนนั้นๆ		
	 คนสามารถที่จะพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของตนได้ด้วยการลดข้อบกพร่องในชีวิตของตนเองลง	 ซึ่งข้อบกพร่องของ
การดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่	 ได้แก่	 การสูญเสียเวลาให้กับความสูญเปล่าที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงตามความคาดหวัง
ของตนเอง	 เพราะความเชื่อที่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเราแตกต่างกัน	 คือ	 การใช้เวลาที่มีอยู่เท่ากันให้เกิดผลที่แตกต่างกัน		 
การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์จึงมีแนวคิดที่จะต้องพัฒนาการใช้เวลาของคนให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์	 โดยการค้นหา
ความสูญเปล่าให้พบและแก้ไขในจุดนั้น	
	 การค้นหาความสูญเปล่าในการดำเนินชีวิตของคนวิธีหนึ่ง	 ทำได้จากการตรวจสอบคุณภาพของคน	 (personal	
quality	 checklist)	 ที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกคน	 ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน	 นักศึกษา	 พนักงานในองค์กร	 หรือแม้แต่ในบทบาท
หน้าที่ของการดำเนินชีวิตประจำวันในครอบครัว	 ทำให้ใบตรวจสอบคุณภาพของแต่ละคนแตกต่างกัน	 โดยสร้างใบตรวจสอบนี้
ขึ้นเอง	เริ่มจากการศึกษาทบทวนกิจวัตรในแต่ละวันของตนเอง	เพื่อให้รู้ว่า	ใน	1	วันหรือใน	1	สัปดาห์	ตนเองต้องทำกิจกรรม
อะไรบ้าง	 หรือควรจะทำกิจกรรมใดบ้าง	 แล้วจึงนำมาพิจารณาเวลาที่เหมาะสมของตนเองว่าควรใช้เวลาในการทำกิจกรรม
แต่ละอย่างเท่าใด	 เพื่อนำไปสร้างใบตรวจสอบ	 ดังแสดงตัวอย่างในตารางแสดงใบตรวจสอบคุณภาพของบุคคล	 (ปรับปรุงจาก	
Evans,	J.	R.	&	Lindsay,	W.	M.	1999)	

คุณภาพของชีวิต (quality of life)

อาจารย์ ดร.สุธาสินี   แสงมุกดา

	 1	 เล่นโทรศัพท์นานเกิน	1	ชม./วัน	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 2	 ออกกำลังกายน้อยกว่า	30	นาที/วัน	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 3	 อาบน้ำนานกว่า	20	นาที/ครั้ง	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 4	 นอนกลางคืนนานกว่า	10	ชม.	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 5	 ค้นหาของที่วางผิดที่เกิน	20	นาที	

ตารางแสดงใบตรวจสอบคุณภาพของบุคคล 

สัปดาห์ที่..................................	 										วัน/เดือน/ปี............................................................................................	

ข้อ	
จ.	 พฤ.	อ.	 ศ.	 อา.	พ.	 ส.	 รวม	

หัวข้อพิจารณา	
จำนวนความสูญเปล่า	(ครั้ง)	
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ส า ข า วิ ช า ชี พ ค รู    

	 ข้อความในใบตรวจสอบอาจไม่ใช่การบันทึกความสูญเปล่าในการใช้เวลาสำหรับแต่ละกิจกรรม	 แต่อาจจะเป็นการ
บันทึกจำนวนครั้งของการปฏิบัติกิจกรรม	 เช่น	นอนก่อนเที่ยงคืน	ทำความสะอาดบ้านตอนเย็น	จ่ายค่าโทรศัพท์ก่อนเวลาครบ
กำหนด	 ดูแผนการทำงานประจำวัน	 เป็นต้น	 หลังจากเก็บข้อมูลได้ระยะหนึ่งก็นำข้อมูลนั้นมาสร้างเป็นกราฟ	 เพื่อให้สามารถ
มองเห็นภาพรวมและเข้าใจได้ง่ายว่ามีความเปลี่ยนแปลงในการทำกิจกรรมต่างๆ	 ชัดเจนขึ้น	 ดังตัวอย่างกราฟแสดงจำนวน
ความสูญเปล่าของการทำกิจกรรมที่สรุปรวมในแต่ละสัปดาห์นาน	 4	 สัปดาห์	 โดยมีการบันทึกข้อมูลลงกราฟทุกสัปดาห์	 ทำให้
เห็นความบกพร่องและสามารถนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น	

กราฟแสดงจำนวนความสูญเปล่าของการดำเนินกิจกรรมประจำวัน	
 
 
	 เมื่อมองเห็นภาพรวมของความบกพร่องซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพแล้วสามารถปรับเปลี่ยนตนเองโดย
การลดความสูญเปล่าของกิจกรรมบางอย่างลงไป	 จะทำให้คนเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้บริหารจำเป็นต้อง
บริหารจัดการคุณภาพชีวิตของตนเองให้เกิดประโยชน์	 และลดความสูญเปล่าในทุกกิจกรรม	 มีการวางแผนชีวิตของตนเองและ
ดำเนินชีวิตไปตามแผนนั้นๆ	 เมื่อเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว	 ในฐานะที่เราเป็นผู้นำขององค์กร	 เราต้องพัฒนาคุณภาพชีวิต	 
ของคนในองค์กรให้ดีขึ้นเช่นกัน	เมื่อทุกคนในองค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ก็จะส่งผลทำให้คุณภาพองค์กรดีขึ้นด้วย	
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0	
สัปดาห์ที่	1	 สัปดาห์ที่	3	สัปดาห์ที่	2	 สัปดาห์ที่	4	

ออกกำลังกายน้อยกว่า		
30	นาที/วัน	

เล่นโทรศัพท์นานเกิน		
1	ชม./วัน	

เฉลี่ย	
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	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา	 “พระผู้ทรงเป็นครูแห่ง
แผ่นดิน”	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์ทรงปฏิบัติ	 
พระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะนําความเจริญ	 
มาสู่ประเทศชาติและประชาชนอย่างไพศาล	 โดยเฉพาะ	 
พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย	
ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของชาติ	 มีความเจริญก้าวหน้า
แผ่ขยายครอบคลุมทั้งในเมืองและชนบทอย่างทั่วถึง	 ทรงเป็น
แบบอย่างแห่งความเป็นครูที่แท้	 ทรงประพฤติพระองค์	 
เป็นแนวทางอันผู้เป็นครูทั้งหลายควรได้ยึดถือ	 (ราชกิจจา
นุเบกษา.เล่ม	๑๒๘	ตอนพิเศษ	๑	 ง	 หน้า	 2-3)	 ความสำเร็จ
และความก้าวหน้าทางการศึกษาที่ เกิดขึ้นนั้นเนื่องจาก
พระองค์ทรงมีหลักการทรงงานที่ครูทุกคนควรน้อมนำเป็น
แบบอยา่ง	 โดยสำนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 (กปร.)	 ได้รวบรวม	 
หลักการทรงงานไว้จำนวน	 23	 ข้อ	 (ชูสิทธิ์	 ชูชาติ,	 2554)		 
ซึ่งในที่นี้จะได้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด	 
หลักการสอนของครูในศตวรรษที่	21จำนวน	13	ข้อดังนี้			
 1. “การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ”	 คือทรงเก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบครอบคลุมและนำไปสู่การ
วางแผนช่วยเหลือราษฎร	 ดังนั้นครูจึงควรมีการนำการ	 
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ(Systematic	 Approach)	
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร	 และเทคนิควิธีการสอน		 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาข้อมูลของผู้เรียนซึ่งมีความ	 
แตกต่างกันซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างถูกต้องและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ		
 2. “ระเบิดจากข้างใน”	 คือการเชื่อมโยงภูมิปัญญา
เดิมกับทฤษฏีใหม่โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาจากข้างใน
ไม่ใช่เอาทฤษฎีใหม่มาทำลายทฤษฎีเก่าดังนั้นการวางแผน
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของครูควรคำนึง

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
“พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” 

สู่หลักการสอนของครูในยุคศตวรรษที่ 21

อาจารย์ ดร.วินัยธร  วิชัยดิษฐ์

ถึงท้องถิ่นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น	 (Area	 –	 based	
Curriculum)	 เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีใหม่ในการจัด	 
การเรียนการสอนซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสิ่งใกล้ตัวของผู้เรียน	 
กับการเรียนการสอนและการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมจาก	 
ฐานภูมิสังคม		
 3. “แก้ปัญหาที่จุดเล็ก”	 คือ	 การมองปัญหาในภาพ
รวม	 (Macro)	 ก่อนเสมอแต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะเริ่ม
จากจุดเล็กๆ	 ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม		 
ดังนั้นครูควรมีการพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในการทำงาน
และปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในภาพรวม	 (Holistic)	 แล้ว
พิจารณาวิเคราะห์ปัญหาจัดลำดับความสำคญัของปญัหาและ
เริม่แกไ้ขปญัหามคีวามซบัซอ้นไมม่ากกอ่นเพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้ปัญหาที่มีความ	 
ซับซ้อนหรือปัญหาใหญ่ลดความซับซ้อนลง		
 4. “ทำตามลำดับขั้น” ในการทรงงาน	 พระองค์จะ
ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นของประชาชนที่สุดก่อนดังนั้นครู
ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนหรือ
พัฒนาตนเองอย่างชัดเจนเมื่อทราบถึงปัญหาหรือที่สิ่งที่
ต้องการพัฒนาอย่างชัดเจนแล้วจึงจัดลำดับความสำคัญ
จำเป็นของปัญหาและดำเนินการแก้ไขตามความจำเป็น	 
เร่งด่วนอย่างเป็นขั้นตอน		
 5. “ภูมิสังคม”	 การพิจารณาถึงความแตกต่างทั้ง
ด้านทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ใน
สังคมวิทยาดังนั้นครูควรตระหนักถึงความแตกต่างภูมิหลัง
ของผู้เรียนแต่ละคนโดยให้ความสำคัญกับการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นความแตกต่าง	 (Differentiated	 Instruction)	
ทั้งด้านชาติพันธุ์	 ภูมิลำเนาที่อยู่	 เพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน		
 6. “องค์รวม”	 คือ	 การมองอย่างครบวงจรในการ
ปฏิบัติงาน	 ดังนั้นครูผู้สอนควรมองงานที่รับผิดชอบ	 อย่าง
สอดคล้องสัมพันธ์กันมองว่างานต่างๆในการพัฒนาผู้เรียนนั้น
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มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมีผลกระทบต่อกันอาทิเช่น		 
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรต้องคำนึงถึงจุดมุ่ งหมาย		 
การสอนหรือวิธีการถ่ายทอด	 	 การวัดและประเมินผลซึ่งถ้า
องค์ประกอบที่กล่าวมามีความสอดคล้องสัมพันธ์กันย่อม	 
ส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน	
 7. “ไม่ติดตำรา”	 คือ	 การเรียนรู้ควรมีทั้งในเชิง	 
วิชาการหรือภาคทฤษฏีและการเรียนในภาคปฏิบัติโดยฝึกใช้
ความรู้เชิงทฤษฎีมาประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาในโลกแห่ง
ความเป็นจริง	 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของครูนั้นควร	 
มีการให้ผู้ เรียนได้นำความรู้สู่การปฏิบัติ	 (Theories	 to	
Practice)	 มิใช่ทำแบบฝึกหัดท้ายบทหรือทำตามตำราที่เรียน
มาแต่ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันที่อยู่ใกล้
ตัวได้		
 8. “ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด” คือการ
ใช้วัสดุแรงงานในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับภูมิสังคมให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน	 	 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ต่างๆควรให้สอดคล้องกับสังคมวิทยาและภูมิศาสตร์ซึ่งจะ
ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจจากการใช้สิ่งใกล้ตัว	 สังคมใกล้ตัว
เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในการพัฒนาผู้เรียน		
 9. “ทำให้ง่าย”	 คือ	 การพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับภูมิปัญญาชาวบ้านดังนั้นการที่ครูจะทำให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจในรายวิชาหรือสิ่งที่ต้องการถ่ายทอดควรทำให้
สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายไม่ซับซ้อนโดยเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวหรือ	 
สิ่งที่ผู้เรียนมีความคุ้นเคยมาบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน		
 10. “การมีส่วนร่วม”	 	 คือ	 ความร่วมมือกันกระทำ
อย่างครบถ้วนตลอดกระบวนการตั้ งแต่การวางแผน	
(Plan)การปฏิบัติ	 (Do)	 การตรวจสอบประเมินผล	 (Check)	
และการแก้ไขปรับปรุง	 (Act)	 โดยครูสามารถสร้างความ	 
ร่วมมือทั้งกับนักเรียนและชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนโดยมอง
ว่าสถานศึกษาและชุมชนเป็นองค์กรภาคีที่ร่วมมือกันพัฒนา
เยาวชนในชุมชนและเยาวชนของชาติ		

 11. “การพึ่งพาตนเอง”	คือ	การสร้างตนเองให้มั่นคง
ได้ซึ่งผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้	 ย่อม
สามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไป	 	 ดังนั้นครูควร
บูรณาการและปลูกฝังทักษะทางอาชีพระหว่างเรียนสร้าง
จิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการสู่การพึ่งพาตนเองและการ
พัฒนาสังคมต่อไป	
 12. “ความซึ่งสัตย์ สุจริต และจริงใจต่อกัน” คือ	 
2	 เงื่อนไขสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องมี
ความรู้ควบคู่คุณธรรมความซื่อสัตย์	 สุจริต	 จริงใจต่อกัน		 
ถือเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
ให้ก้าวหน้า	 และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 และเป็นสิ่งที่
ครูควรปลูกฝังให้กับผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม	
 13. “ความเพียร” คือ	 ความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน	 ซึ่งความสำเร็จในวิชาชีพนั้นครูควรมี
ความเพียรเป็นที่ตั้งทั้งในการพัฒนาความรู้ความสามารถ	 
ของตนเองและความเพียรในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง	
คนดี	และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข	
	 	 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าหลักการทรงงานของ
พระราชานั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นหลักการสำคัญ	 
ในการจัดการเรียนการสอนของครูในยุคศตวรรษที่	 21	 เพื่อ
พัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์เป็น
พลเมืองที่มีความรู้ความสามารถ	 เป็นคนดีของสังคมในระดับ
ครอบครัว	 ระดับชาติ	 และเป็นพลโลกในยุคศตวรรษที่	 21		 
ที่มีคุณภาพต่อไป	
 

ที่มา :  
“ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง	การถวายพระราชสมัญญา	“พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”	 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๗	รอบ		 
๕	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔”	(2554,7	มกราคม).ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม	๑๒๘	ตอนพิเศษ	๑	ง	หน้า	2-3	

ชูสิทธิ์	ชูชาติ	(2554).	หลักการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท.	เชียงใหม่.	มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่.	
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20 Basic Job-Interview Questions 
and Tips on Answering

Kris Phattaraphakin, Ed.D., Ph.D.

1. Tell me about yourself :	 Do	 not	 just	 repeat	
what	you	have	given	in	your	resume.	Be	ready	with	
the	 answer,	 a	 talent	or	 something	 you	did	out	of	
the	ordinary.	You	can	sound	it	as	unique	or	give	it	
a	touch	of	your	personality.	

2. Why do you want to work for this company? : 
Emphasize	 the	 positive	 reasons	why	 you	want	 to	
join	 their	 company,	 but	 avoid	 aspects	 such	 as	
more	money	 or	 shorter	 hours.	 These	 would	 not	
endear	you	to	a	prospective	employer.																												

3. What do you know about this company? :	This	
is	your	chance	to	impress	the	interviewer	with	your	
knowledge	 of	 their	 company.	 Give	 them	 a	 run	
down	 of	 their	 products/services,	 sales	 figures,	
news,	company	figures,	customers,	etc.	

4. You have not done this sort of job before. 
How will you cope/succeed? :	 Say	 that	 you	 are	
the	 sort	 of	 person	 who	 aims	 to	 succeed	 at	
everything	 you	 do	 and	 that	 you	 are	 very	
determined	 and	will	 do	whatever	 it	 takes	 to	 get	
the	job	done.	

5. Why should we hire/employ you? :	 The	
answer	 to	 this	 question	 will	 be	 based	 on	 your	
previous	 experience	 and	 achievements	 which	
relate	to	the	company.	At	the	end	you	could	add	
that	you	think	there	is	a	good	fit	between	you	and	
the	job,	and	do	ask.	

6. Why did you choose a career in …? / Why did 
you choose your school and course of study? : 
Be	 positive	 about	 your	 reasons.	 If	 you	 have	
changed	 careers	make	 a	 logical	 argument	 as	 to	
why	you	did	so.	

7. How would you describe yourself? / How 
would others describe you? :	 Pick	 your	 best	
attributes	and	achievements	from	your	career.	

8. What was your greatest success? How did you 
achieve it? :	 You	 should	 pick	 an	 achievement	
which	is	related	to	their	needs.		

9. What has been your biggest failure? / Tell me 
about a time that you failed at something, and 
what you did afterwards. :	 Try	 to	 pick	 a	 failure	
which	you	were	later	able	to	correct	or	something	
that	is	not	really	important.	

10. Are you a leader? :	 State	 how	 you	 have	
successfully	 acted	as	 a	 leader,	 giving	examples	of	
your	successes.	

11. How do you handle criticism? :	 Your	answer	
should	be	along	the	following	lines:	“I	always	think	
that	 it	 is	 important	 to	 get	 feedback	 on	 how	 I	 am	
performing	 so	 that	 I	 can	 improve	any	areas	which	
my	manager/supervisor	 highlights.	 Do	 you	 have	
regular	 staff	 appraisals	 and	 a	 staff	 development	
plan?”	

ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
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12. Do you work well with others? Or are you a 
loner? :	 	Some	 jobs	mean	that	you	have	 to	work	
very	 closely	 with	 other	 people	whilst	 other	 jobs	
mean	that	you	are	largely	working	on	your	own,	so	
you	 need	 to	 say	 that	 you	 are	 happy	 in	 both	
situations.	

13. What motivates you? :	 Our	 suggestions	 are	
career	 growth,	 opportunity	 to	 learn	 new	 skills,	
good	co-workers,	etc.	

14. What management style gets the best 
results out of you? :	 	 Try	 and	 think	 about	 how	
you	have	reacted	to	different	managers	and	which	
factors	have	motivated	you.	Do	not	say	too	much	
in	reply	to	this	question,	because	if	your	answer	is	
contrary	to	the	management	style	of	the	company	
they	will	not	be	keen	to	employ	you!	

15. What do you dislike doing? :	Say	that	you	are	
prepared	 to	 do	whatever	 it	 takes	 to	 get	 the	 job	
done	well	and	on	time	and	try	to	do	disagreeable	
things	first	to	get	them	out	of	the	way	rather	than	
putting	them	off.	

16. Can you work under pressure? :	You	need	to	
say	 that	 you	 can.	 You	 could	 ask	 how	 much	
pressure	the	job	involves.		

17. How many hours are you prepared to   
work? / Can you work overtime? :	You	would	be	
prepared	 to	work	 the	 necessary	 hours	 to	 get	 the	
job	done	on	 time.	 Regarding	overtime,	 do	not	be	
intimidated.	Agree	 if	you	are	willing	but	clarify	the	
details	before	making	commitments.		

18. What are your career goals? / Where do you 
expect to be 5 years from now? : Aim	for	the	top	
and	 express	 it	 politely.	 Do	 not	 forget	 to	 be	
practical	 and	 realistic	 Link	 in	 your	 goals	with	 the	
company	who	is	interviewing	you.	
19. What interests do you have outside work? / 
What do you do in your spare time? :	 Your	
hobbies	 and	 interests	 can	 tell	 an	 employer	 a	 lot	
about	 you,	 including	whether	 you	 are	 sociable	 or	
solitary,	and	whether	you	can	take	on	‘leadership’	
roles.	 So	 you	 should	 think	 about	 which	 interests	
will	paint	the	right	picture	of	you	given	the	position	
you	are	discussing.	

20. What level of salary are you looking for 
now? / What salary are you expecting? :	Be	very	
careful	 when	 you	 answer	 this	 question	 -	 you	 do	
not	 want	 to	 appear	 to	 be	 greedy.	 If	 you	 are	
applying	for	a	specific	vacancy	you	could	ask	them	
what	the	salary	range	is.	Once	they	have	answered	
you	could	say	“I	think	my	experience	would	place	
me	 at	 the	 top	 end	 of	 your	 range,	 don’t	 you?”	 If	
they	 ask	 you	 this	 question	 fairly	 early	 on	 in	 the	
interview	you	could	delay	answering	by	saying	“It	is	
hard	to	discuss	salary	without	first	knowing	a	little	
bit	more	about	the	job	and	the	responsibilities.”	

ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
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	 “ราชาศัพท์”	 ราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	 2554	 (2556)	
ได้ให้ความหมายไว้ว่า	 “คำที่ใช้กราบบังคมทูล”	 นอกจากนี้
อมรา	 ประสิทธิ์รัฐสินธุ์	 (2548)	 ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ
ราชาศัพท์ไว้ว่า	 “ศัพท์ที่คนสามัญใช้เมื่อพูดถึงหรือพูดกับพระ
เจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์	 เนื่องจากในวัฒนธรรม
ไทย	 เมื่อคนทั่วไปกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์	 พระราชินี	
พระองค์เจ้า	 เจ้าฟ้า	 และหม่อมเจ้า	 เขาจะต้องเปลี่ยนภาษา
ธรรมดาเป็นภาษาที่ต่างออกไป	 ภาษาที่มีรูปแบบต่างออกไป
เมื่อใช้กรณีเฉพาะนี้	 คือทำเนียบภาษานั่นเอง	 ดังนั้น
ราชาศัพท์จึงถือได้ว่าเป็นทำเนียบภาษาหนึ่งของไทย	 เป็น
ทำเนียบภาษาที่ใช้วัจนลีลาตายตัว”		
	 คำราชาศัพท์เกิดจากคำไทยที่มีคำ	 “พระ”	 หรือ	
“พระราช”	 นำหน้าเพื่อทำให้คำนั้นเป็นคำนามที่เป็นคำ

รู้จัก เข้าใจ “ราชาศัพท์”

อาจารย์วิมลวรรณ ขอบเขต

ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย

ที่มา:	https://www.pintaram.com/u/t_2539/1814959440338464806_41171199 

ราชาศัพท์	เช่น	พระพี่นาง	พระเก้าอี้	พระแท่น	พระที่นั่ง	และ
หากต้องการให้เป็นคำกริยาจะต้องมีคำ	 “ทรง”	 นำหน้า	 เช่น	
ทรงเล่นกีฬา	 ทรงม้า	 ทรงเครื่อง	 เป็นต้น	 อีกทั้งคำราชาศัพท์
ยังเกิดจากการยืมคำภาษาอื่นมาใช้	 โดยจะยืมมาจาก	 1)	
ภาษาบาลีสันสกฤต	 เช่น	 พระเศียร	 	 พระชนนี	 พระชนก	
ประทาน	พิโรธ	เป็นต้น	2)	ภาษาเขมร	เช่น	พระศอ	พระขนง	
พระราชดำเนิน	 พระราชดำริ	 เป็นต้น	 และ	 3)	 ภาษามลายู	
ได้แก่	 พระศรี	 (ใบพลู)	 	 นอกจากนี้คำราชาศัพท์ยังเกิดจาก
การนำคำภาษาอื่นมาสร้างใหม่ตามแบบคำประสม	 โดยเกิด
จากการประสมในลักษณะต่าง	ๆ	ได้แก่	1)	คำไทยประสมกัน	
เช่น	 รับสั่ง	 ห้องเครื่อง	 เครื่องต้น	 เป็นต้น	 และ	 2)	 คำไทย
ประสมกับคำต่างประเทศ	เช่น	รองพระบาท	รถพระที่นั่ง	น้ำ
พระทัย	พานพระศรี	ทอดพระเนตร	สนพระทัย	เป็นต้น	
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ที่มา : 
กำชัย	ทองหล่อ.	(2556).	หลักภาษาไทย.	พิมพ์ครั้งที่	54.	กรุงเทพฯ:	อมรการพิมพ์.		
ราชบัณฑิตยสถาน.	(2556).	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554.	พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ:	นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์			
วิเชียร	เกษประทุม.	(2550).	ราชาศัพท์.	กรุงเทพฯ:	ธนธัชการพิมพ์	จำกัด.	
อมรา	ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.	(2548).	ภาษาในสังคมไทย: ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา.	พิมพ์ครั้งที่	4.	กรุงเทพฯ:		 

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	

ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย 

	 จากย่อหน้าข้างต้นนี้อาจทำให้หลาย	 ๆ	 คนเข้าใจว่า	
“ราชาศัพท์”	 หมายถึงคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์หรือเชื้อ
พระวงศ์เท่านั้น	 อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการบางคนที่ใช้คำว่า	
“ราชาศัพท์”	 ในความหมายที่กว้างกว่าข้างต้น	 เพราะ
นอกจากจะหมายถึงศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์	 เจ้านาย	
และเชื้อพระวงศ์แล้ว	ยังรวมไปถึงคำสุภาพทั่ว	ๆ	 ไปที่ใช้แทน
คำศัพท์ที่ไม่ไพเราะเสนาะหูด้วย	 วิเชียร	 เกษประทุม	 (2550)	
ได้กล่าวถึงราชาศัพท์ว่า	 คำราชาศัพท์ในเบื้องต้นนั้นมีความ
มุ่งหมายให้เป็นถ้อยคำที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์
ทรงฟังได้	 ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงทางภาษา	 ราชาศัพท์	 
จึงขยายออกไป	 จึงมีศัพท์ที่ ใช้กับพระภิกษุ	 ข้าราชการ		 
และกว้างขวางออกไปจนถึงคำสุภาพ	 เช่นเดียวกับกำชัย		 
ทองหล่อ	 (2556)	ที่ได้กล่าวถึงคำราชาศัพท์ไว้ว่าเป็นคำพิเศษ	 
พวกหนึ่งซึ่งต้องใช้ให้เหมาะสมกับชั้นของบุคคล	 ไม่เฉพาะแต่
พระมหากษัตริย์เท่านั้น	 โดยได้จำแนกบุคคลที่ต้องใช้คำ
ราชาศัพท์ออกเป็น	5	ชั้น	คือ	

	 1.	 พระมหากษัตริย์	
	 2.		เจ้านาย	หมายถึงพระบรมวงศานุวงศ์	ตั้งแต่	
	 	 หม่อมเจ้าขึ้นไป	
	 3.		พระภิกษุ	สามเณร	
	 4.		ขุนนางมียศและบรรดาศักดิ์	
	 5.		สุภาพชน	หมายถึงคนทั่วไป		

	 ดังนั้นหนังสือหรือตำราที่เกี่ยวข้องกับราชาศัพท์	 บาง
ครั้งเราอาจสังเกตเห็นว่าเนื้อหาของหนังสือจะเกี่ยวกับ	
“ภาษาสุภาพ”	 “คำสุภาพ”	 ที่จะนำมาใช้แทน	 “คำสามัญ”	
ไม่ใช่ภาษาที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์
เท่านั้น	ดังเช่น	
 คำสามัญ คำสุภาพ 
	 หมู	 สุกร	
	 อีกา	 นกกา	
	 ปลาสลิด	 ปลาใบไม้	
	 ผักบุ้ง	 ผักทอดยอด	
	 ขี้ตืด	 ตระหนี่	
	 ใส่หมวก	 สวมหมวก	
	 เห็นควรด้วย	 เห็นสมควร	

	 คำสามัญที่เปลี่ยนมาเป็นคำสุภาพนั้น	 มักเป็นคำที่ใช้
แทนคำที่ฟังดูไม่ไพเราะ	 คำต้องห้าม	 หรือคำที่ผวนแล้วไม่
สุภาพ	 เป็นต้น	 คำสุภาพเหล่านี้มีบทบาทเป็นอย่างมากใน
ภาษาที่เป็นทางการ	
	 เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าราชาศัพท์เป็นคำที่ใช้กับ
บุคคลในระดับต่าง	 ๆ	 กัน	 ไม่ได้ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์	
หรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้น	แต่ยังใช้กับบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย	สิ่ง
สำคัญในการใช้ราชาศัพท์คือ	 การเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับ
ระดับบุคคล 

ที่มา	:	http://www.thaiticketmajor.com/variety/special-report/7304/ ที่มา	:	https://talk.mthai.com/pr/419723.html	
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ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพทางสมอง (Brain-Based Learning) 

โดยใช้ภาษาไทยเป็นพื้นฐาน 

	 สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพทาง
สมอง	 (Brain-Based	 Learning	 :	 BBL)	 โดยใช้ภาษาไทยเป็นพื้นฐาน	 ซึ่งจัดโครงการในวันที่	 12	 กรกฎาคม	
2562	 	 ณ	 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย	 กรุงเทพมหานคร	 มีผู้เข้าอบรมเป็นครู	 จำนวน	 25	 คน	 	 วิทยากรโดย	
อาจารย์กนกกาญจน์	 นุกูล	 และอาจารย์ภัทราภรณ์	 ช้อยหิรัญ	 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู	 
มีความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพทางสมอง	และสามารถนำแนวคิดไปใช้ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งการจัดกิจกรรม	 เลือกใช้สื่อ	 รวมถึงการค้นหาแหล่งการ
เรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้	 สำหรับกิจกรรมในการอบรมแบ่งเป็น	 2	 ช่วง	 เริ่มต้น
จากการให้ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพทางสมองผ่านกิจกรรมแก้ปัญหา
ที่กำหนดไว้	 หลังจากครูมีความเข้าใจในมุมมองของผู้เรียนแล้วต่อมาจึงได้ให้ครูลงมือปฏิบัติในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน	 รวมถึงใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผู้เข้า
อบรม	 ระหว่างอบรม	 และในช่วงท้ายได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ผ่านการนำเสนอแนวทางในการออกแบบ
กิจกรรมเรียนรู้ตามศักยภาพทางสมองเพื่อพัฒนานักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้	
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ส า ข า วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

	 สาขาวิชาคณิตศาสตร์	 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 การพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ครูเพื่อ	 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	 (O-NET)	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เมื่อวันที่	 20	 กรกฎาคม	 2562		 
ณ	โรงเรียนวัดประดิษฐาราม	วิทยากรโดย	อาจารย์ทรงวิทย์	สุวรรณธาดา		ผู้เข้าอบรมเป็นครูโรงเรียนเป้าหมาย
ในพื้นที่รับผิดชอบ	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 จำนวน	35	คน	 	สำหรับการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สำหรับครูในโรงเรียน	 และพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์	 สำหรับนักเรียนใน
โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	 (O-NET)	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น	 สำหรับ
กิจกรรมการอบรมนั้นวิทยากรได้ปูพื้นฐานและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชา
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาให้กับครูจากนั้นจึงฝึกปฏิบัติ	 วิเคราะห์เนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ		 
(O-NET)	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา	 จากนั้นในช่วงสุดท้ายวิทยากรจึงได้บรรยาย
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของครู	 รวมทั้งการจัดทำสื่อการเรียนการสอน	
และการสาธิตการนำสื่อการเรียนการสอนไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนต่อไป				
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เหตุผลวิบัติ

อาจารย์สุธิดา ชาญวารินทร์

	 หลายคนคงเคยพบเจอป้าย	 “ห้าม”	ตามสถานที่ต่างๆ	มากมาย	 เพื่อเป็นการบอกผู้มาเยือนว่า	 เมื่อเข้ามาในสถานที่
แห่งนี้แล้วไม่ควรทำสิ่งที่ห้ามไว้	 ครั้งหนึ่งที่ดิฉันได้พบป้ายที่เขียนว่า	 “ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม”	 ก็รับรู้ว่า	 เขา
ต้องการใหเ้ราไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม	แต่ก็เกิดคำถามขึ้นในหัวว่า	

แล้ว		เรารับประทานอาหารแต่ไม่รับประทานเครื่องดื่ม	ได้ไหม???		
หรือ	เราไม่รับประทานอาหารแต่รับประทานเครื่องดื่ม	จะได้ไหมนะ????	

เอ๋	 ตรรกศาสตร์จ๋าช่วยอธิบายดิฉันหน่อยได้ไหมนะ???	 	 แต่ภายหลังดิฉันกลับไม่เห็นป้ายเดิมแล้วหรือดิฉันไม่ทันสังเกต	 
ก็ไม่แน่ใจค่ะ	 กลับได้เห็นประโยคคล้ายๆ	 เดิมที่เขียนว่า	 “ห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม”	 เสียแล้ว	 ความหมายมัน	 
ต่างกันอย่างไรนั้นคงต้องฝากให้ผู้อ่านได้ลองใช้ตรรกะในการตีความกันดูนะคะ…	
	 เราทุกคนล้วนได้ใช้ตรรกะในการดำเนินชีวิต	 อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม	 แต่เมื่อเราพบเจอเหตุการณ์ๆ	 หนึ่ง	
ธรรมชาติของมนุษย์จะตีความเหตุการณ์ที่พบเจอเป็นลำดับแรกเสมอ	 การตีความนั้น	 เราจะได้ใช้ตรรกะในการสรุปความของ
เหตุการณ์ที่เราพบเจอ	 ซึ่งถ้าเราใช้ตรรกะให้เหตุผลไม่ถูกต้องแล้วอาจจะมีผลทำให้การสรุปความของเราได้ข้อสรุปที่	 
ไม่ถูกต้องหรือที่เรียกว่า	ข้อสรุปไม่สมเหตุสมผล	นั่นเองค่ะ	การให้เหตุผลที่ไม่ถูกต้องนั้น	เราเรียกว่า	การให้เหตุผลวิบัติ	เรามาดู
ความหมายของคำว่า	“เหตุผลวิบัติ”	กันก่อนนะคะ	

ส า ข า วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

เหตุผลวิบัติ (fallacy) หมายถึง การพิสูจน์โดยการอ้างเหตุผลที่มีน้ำหนักอ่อนเพื่อสนันสนุนในข้อสรุป 

เหตุผลวิบัติ	 อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	ความผิดพลาดเชิงตรรกะ	 ก็ได้เช่นกันค่ะ	 เราอาจกล่าวอย่างง่ายๆ	 ว่า	 การให้เหตุผล
วิบัติ	 ก็คือการหาข้อสรุปโดยการยกเหตุผลอย่างผิดๆ	 เพื่อใช้เป็นเหตุผลให้เชื่อในข้อสรุปนั้น	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิด
ต่อคนจำนวนมากได้	 เนื่องจากในทางจิตวิทยาแล้วการให้เหตุผลมักทำให้ข้อสรุปนั้นดูมีความน่าเชื่อถือ	 แม้ว่าการให้เหตุผลนั้น
จะเป็นการให้เหตุผลวิบัติก็ตาม	 แต่การให้เหตุผลวิบัติก็อาจทำให้ได้ข้อสรุปที่เป็นจริงได้เหมือนกันค่ะ	 สำหรับดิฉันแล้ว	 การให้
เหตุผลวิบัติดูจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายเลยทีเดียวค่ะ	

ดิฉันขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ของการให้เหตุผลวิบัติสัก	3	เหตุการณ์ต่อไปนี้ค่ะ	

เหตุการณ์	1 
นายสมเอ		:		 นี่ๆ	สมบี	ฉันอ่านเจอในหนังสือประวัติศาสตร์ของประเทศจั่งได๋ว่าหุบเขากุ๊กๆกู๋	
	 	 ประเทศจั่งได๋มีหุบเขากุ๊กๆกู๋	เป็นหุบเขาที่สวยงามมาก	มีต้นสนล้อมรอบหุบเขา	
	 	 ด้วยนายหาข้อมูลของหุบเขากุ๊กๆกู๋	ให้ฉันหน่อยสิ	
นายสมบี		 :		 ฉันหาใน	google	ให้แล้ว	ไม่เจอข้อมูลเลย	
นายสมเอ		:		 แสดงว่าหุบเขากุ๊กๆกู๋	ไม่มีจริงสินะ	
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 ทกุวนันีเ้ราๆ	ทัง้หลายตา่งหาขอ้มลูตา่งๆ	 งา่ยดายขึน้	 มอีะไรอยากรูก้เ็พยีงถามอากู	๋ อากูม๋กัจะตอบเราไดเ้สมอ	จนอาจ
ทำให้เกิดความเคยชิน	และตีความกันไปเองว่าสิ่งใดที่อากู๋ไม่รู้จัก	สิ่งนั้นไม่มีจริง	ซึ่งจริงๆ	แล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าสิ่งที่มีจริงจะ
ต้องหาข้อมูลได้จาก	 google	 เสมอ	 ข้อมูลหรือหลักฐานอาจจะอยู่ในรูปแบบอื่นๆ	 หรือที่อื่นก็ได้	 การให้เหตุผลวิบัติแบบนี้	 
เรียกว่า	การยกเหตุผลผิด (false cause)	ค่ะ	
	 หรือแม้แต่การที่สิ่งใดก็ตามที่ไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานยืนยันการมีตัวตนของสิ่งนั้น	ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีจริง	
ยกตัวอย่างเช่น	 ถ้าเรายังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าผีมีจริง	 เราก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าผีมีจริงค่ะ	 การให้เหตุผลวิบัติแบบนี้เรียกว่า		
การอ้างความไม่รู้ (appeal to ignorance)	ค่ะ	

เหตุการณ์	2 
ครูหนึ่ง		 :		 เราได้ผลสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น	ป.6		
	 	 เรียบร้อยแล้วนะครับ	มีจำนวนนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ	25	คน	รายชื่ออยู่ใน	
	 	 แฟ้มเล่มนี้ครับ	
ครูสอง		 :		 มี	ด.ช.สาม	อยู่ด้วยหรือคะ	
ครูหนึ่ง		 :		 ครับ	
ครูสอง		 :		 แต่	ด.ช.สามเขาจนนะคะ	ไม่มีเงินไปเรียนพิเศษเหมือนนักเรียนคนอื่นๆ	เราไม่ควร	
	 	 ตัดสินว่า	ด.ช.สามมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะคะ	
 

	 จริงอยู่นะคะที่	 ด.ช.สาม	 มีฐานะยากจน	 แต่ถ้าเราจะตัดสินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของ	 ด.ช.สาม	 เขาก็
จะอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำค่ะ	 เพราะเราวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน	 ไม่ได้วัดด้วย
ฐานะของนักเรียนค่ะ	 จากตัวอย่างนี้ครูสองกำลังสร้างความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเพื่อสนับสนุนประเด็นของตนเองค่ะ	 การให้
เหตุผลวิบัติแบบนี้เรียกว่า	การขอความเห็นใจ (appeal to pity)	ค่ะ 

เหตุการณ์	3 
ซ้องปีบ				 :		 วันนี้เรามีประชุมเก้าโมง	งั้นเดี๋ยวเราเข้าประชุมสักเก้าโมงครึ่งก็ได้เนอะ	
กาสะลอง		:		 ไม่ได้นะ	การเข้าประชุมสายมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ	
ซ้องปีบ			 	:		จะไม่ดีได้ยังไง	ในเมื่อใครๆ	ก็ทำแบบนี้	

 
	 จากตัวอย่างนี้	 ซ้องปีบกำลังตัดสินว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีจากการกระทำของคนส่วนใหญ่ค่ะ	 ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเข้า
ประชุมสาย	ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าการเข้าประชุมสายเป็นสิ่งที่ดีค่ะ	 เพราะบางครั้งการกระทำของคนหมู่มากก็อาจจะเป็นสิ่งไม่
ดีได้เหมือนกันค่ะ	การให้เหตุผลวิบัติแบบนี้เรียกว่า	การอ้างคนหมู่มาก (appeal to the majority) ค่ะ	
	 จากเหตุการณ์ทั้ง	 3	 เหตุการณ์ดังกล่าวนั้น	 ท่านผู้อ่านจะเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ท่านสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน
เลยใช่ไหมคะ	 ซึ่งผู้ใช้เหตุผลวิบัติที่เราพบเจอเขาอาจจะให้เหตุผลวิบัติด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ค่ะ	 แต่หากเราได้สนทนา
กับผู้ให้เหตุผลวิบัติที่เกิดจากการตั้งใจของเขาแล้ว	 เราอาจจะถูกหลอกล่อจากการให้เหตุผลวิบัตินั้น	 และอาจจะทำให้เรา
ยอมรับข้อสรุปที่เขาเสนอด้วยเหตุผลที่ไม่มีน้ำหนักแต่ฟังแล้วดูน่าเชื่อถือก็เป็นได้ค่ะ		
	 ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่า	 ท่านผู้อ่านจะเห็นความสำคัญของตรรกะไม่มากก็น้อย	 เพื่อให้การให้เหตุผลของเรา
ถูกต้องและไม่หลงเชื่อการให้เหตุผลวิบัติจากคู่สนทนา	ไม่ว่าเขาจะต้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามค่ะ		

ส า ข า วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

ที่มา :  
http://christopher0026008msu.blogspot.com/2015/07/3.html	
:https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%	
E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4	
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นิทานภาษาและความคิดสร้างสรรค์

อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง

ส า ข า วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย

	 สมองเริ่มพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆช่วงอายุ	 โดยใน
ช่วงสองปีแรกที่เด็กลืมตาดูโลกสมองที่ควบคุมส่วนการมองเห็น	 การฟัง	 การรู้สัมผัสเริ่มมี
การพัฒนา	 ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาด้านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการรับรู้สิ่งต่างๆ	
ได้แก่	 การใช้ประสาทสัมผัสในการมองเห็น	 การฟังเสียงจดจำและจำแนกแยกแยะเสียงที่
ได้ยิน	 การับรู้รสชาติ	 รับรู้กลิ่น	 และสัมผัสต่างๆ	 ก็จะทำให้เด็กมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้สิ่งรอบตัวในวัยต่อมา	 เรียกได้ว่าเป็นการเปิดประตูสู่ปัญญาให้กับเด็กเลย	 
ทีเดียว	และเมื่อเด็กได้เตรียมพร้อมด้านการใช้ประสาทรับรู้ขั้นพื้นฐานมาดีพอ	วัย	3	–	5	ปี	
เด็กควรได้รับการส่งเสริมด้านภาษา	 จินตนาการ	 และการใช้กล้ามเนื้อเล็ก	 ควรได้รับการ
สนบัสนนุดว้ยกจิกรรมทีส่นกุสนานใหเ้ดก็ไดเ้ลน่	 ไดเ้คลือ่นไหวใชม้อืหยบิจบัสิง่ตา่งๆ	 รวมทัง้
ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาในการพูดสื่อสารกับบุคคลอื่น	 นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้	 
ภาษาและการเรียนรู้ในศาสตร์ด้านอื่นด้วย	
	 ภาษามิใช่แค่การฟัง	 และการพูดเท่านั้น	 เด็กยังต้องพัฒนาไปสู่การอ่านการเขียนใน
ลำดับต่อไป	 ซึ่ง	 ภาษาถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสติปัญญาของเด็ก	 เพราะภาษา
คือผลผลิตของความสามารถทางสติปัญญาที่แสดงให้เห็นถึงระดับการรับรู้และเรียนรู้ของ
เด็กแต่ละคน	 จากที่กล่าวมาเพียงเพื่อให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาภาษาซึ่งมีลำดับขั้น	
ซึ่งวิธีการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาสำหรับเด็กนั้น	 พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 คุณครูสามารถ
ทำได้โดยการสอนภาษาให้สนุกเพลิดเพลินและได้ความรู้ไปพร้อมกัน	 ผ่านสื่อที่เด็กสนใจ	
เช่น	 นิทาน	 เพลง	 คำคล้องจอง	 การเล่นบทบาทสมมติ	 ซึ่งต้องเลือกใช้ให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละวัย	
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	 นิทานเป็นสื่อสำหรับเด็กที่มีวัตถุประสงค์หลัก	 เพื่อ	 
สัง่สอนเดก็ผา่นเรือ่งราวทีม่กีารดำเนนิเรือ่งทีส่นกุสนาน	รวมทัง้
มีการส่งผ่านความรู้สึกร่วมกันจากผู้เล่าไปสู่ผู้ฟังทำให้เด็กได้
เรียนรู้ถึงความรู้สึกต่างๆ	 ผ่านเรื่องราวที่ เป็นภาพและ	 
ตัวอักษร	 จึงเปรียบเสมือนเป็นสายใยผูกพันระหว่างเด็กและ
ผู้ใหญ่	แม้การเล่านิทานเพียง	15-20	นาทีต่อเล่ม	จะเป็นช่วง
เวลาสั้น	 ๆ	 แต่กลับได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อลูกน้อยอย่างมากมาย	
(กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข,	2550)	กล่าวคือ	ในขณะ
ที่เด็กฟังนิทาน	เด็กจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการฟัง	และ
การพูด	พร้อมทั้งสร้างจินตนาการ	รวมทั้งฝึกสมาธิให้เด็กรู้จัก
จดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟัง	 ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานใน
การเตรียมความพร้อมด้านการอ่านหนังสือ	 และปลูกฝังนิสัย
รักการอ่านให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี	
	 นอกจากนิทานจะช่วยส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับ
เด็กได้แล้วนั้น	 นิทานยังสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทางด้านภาษาให้กับเด็กได้อีกด้วย	 จากการศึกษาในต่าง
ประเทศ	 กลุ่มกุมารแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้คิด
โครงการส่งเสริมการอ่านและนิสัยรักการอ่านในเด็ก	 โดยการ
จัดให้มีอาสาสมัครอ่านนิทานให้เด็กที่มาตรวจที่คลินิกสุขภาพ
เด็กดีตั้งแต่อายุ	 6	 เดือน	 ถึง	 5	 ปีฟัง	 และจากโครงการ	 
ดังกล่าวพบว่า	 เด็กที่ฟังนิทานจะมีพัฒนาการทางคำศัพท์	
และการใช้ภาษาที่ดีขึ้น	 (รวิวรรณ	 รุ่งไพรวัลย์,	 2556)	 เพราะ
การอ่านหนังสือให้เด็กฟังนั้นจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์
ใหม่	 ๆ	 และช่วยกระตุ้นจินตนาการให้แก่เด็ก	 ยิ่งพ่อแม่คุย	 
หรืออ่านหนังสือให้ลูกฟังมากเท่าไหร่	 ก็จะยิ่งเป็นการช่วย
กระตุ้นพัฒนาการของเด็กมากเท่านั้น	

ที่มา : 
ดวงใจ	รุ่งเรือง.	(2551)	ผลการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้เทคนิคการเล่านิทานวงกลม ที่มีต่อความสามารถทางการพูดของ  

เด็กอนุบาล .	กรุงเทพฯ	:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	
ทิพวรรณ	หรรษคุณาชัย,	รวิวรรณ	รุ่งไพรวัลย์	และคณะ.(2556)	ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เล่ม 3 การดูแลเด็กสุขภาพดี.   

กรุงเทพฯ	:	บริษัท	บียอนด์	เอ็นเทอร์ไพรซ์	จำกัด.	
พรรณทิพย์	ศิริวรรณบุศย์.	(2553) ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ.	กรุงเทพฯ	:	สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	

	 การเลือกนิทานให้แก่เด็กปฐมวัยนั้น	 ต้องคำนึงถึง
ความสนใจ	 การรับรู้	 และความสามารถตามช่วงวัยของเด็ก
แต่ละคน	 เพราะเด็กจะรับรู้นิทานจากภาพที่มองเห็นและจาก
เสียงที่ได้ยิน	 โดยเด็กจะเริ่มรับรู้ความหมายในนิทานไปได้	 
ทีละน้อยจนสามารถเชื่อมโยงกับภาพ	 และสิ่งที่ได้ยินให้เป็น
เรื่องเดียวกันได้	 	 สำหรับวิธีการเล่านิทานก็ถือเป็นเครื่องมือ
อีกประการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาความสามารถต่างๆ	 ให้กับเด็กได้	
นอกเหนือจากความสามารถทางภาษาแล้ว	 นิทานยังสามารถ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	 จินตนาการให้กับเด็กได้อีก	 โดย
ใช้วิธีการตั้งคำถาม	หรือการเล่านิทานที่ให้เด็กเป็นผู้เล่า	
	 การใช้เทคนิคการเล่านิทานวงกลม	 (ดวงใจ	 รุ่งเรือง,	
2551)	 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
และพัฒนาการทางสังคมให้กับเด็ก	 ผ่านกิจกรรมกลุ่มโดยใช้
นิทานเป็นสื่อกลางในการทำกิจกรรม	 ด้วยวิธีการให้เด็กได้ฟัง
นทิาน	 แลว้ฝกึเลา่เรือ่งบางสว่นตอ่จากสมาชกิในกลุม่คนตอ่ไป 
ถอืเปน็การสง่เสรมิพฒันาการทางภาษา	ในดา้นการฟงั	การพดู 
และเป็นการส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างเรื่องราวตามความคิดของเด็กผ่านประโยคหรือข้อความ
ที่ถ่ายทอดออกมา	 ซึ่งเด็กจะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และมีความภูมิใจในตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนิทาน
เรื่องใหม ่
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เครื่องบิน แรงยก และ ระบบเจ็ท

อาจารย์ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์

	 เมื่อเด็กและเครื่องบินมารวมกัน	 คำถามยอดนิยมที่เด็กๆจะถามก็คงหนีไม่พ้นกับคำถามว่า	 เครื่องบิน	 “บิน”	 ได้
อย่างไร	 และแน่นอน	 เราๆก็ต้องตอบว่า	 เพราะเครื่องบินมีปีกไง	 ในขณะที่เราตอบ	 เราสงสัยกันไหมครับว่า	 แล้ว	 ปีก	 ช่วยให้
เครื่องบินนั้นบินได้อย่างไร	เอาล่ะสิ	คำตอบ	เหตุผล	และสมการง่ายๆ	จะอธิบายต่อไปนี้ครับ	

ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ทั่ ว ไ ป
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	 ก็ต้องตอบง่ายๆว่า	 ปีก	 ทำให้เกิดแรงยกของอากาศครับ	 กระจ่างขึ้นมาอีกนิดแล้วนะครับ	 คราวนี้ถ้าถามต่ออีกว่า	
แล้วแรงยกเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะ	อธิบายง่ายๆดังนี้ครับ	 เมื่อของไหล	 (ในที่นี้คืออากาศ)	 เคลื่อนที่ผ่านพื้นผิวจะเกิดความดันที่ผิว
นั้น	 ถ้าความเร็วของของไหลมากขึ้นความดันจะลดลง	 เอาล่ะสิเริ่มยากละ	 ใจเย็นๆนะครับจากภาพที่	 1	 ถ้าอากาศเคลื่อนที่บน
เส้นตรงจาก	A	ไป	B	ใช้เวลา	1	วินาที	และ	เคลื่อนที่จาก	C	ไป	D	ก็ใช้เวลา	1	วินาทีเท่ากัน	คำถามคือ	อากาศเคลื่อนที่บนเส้น
ตรงใดเร็วกว่ากัน?	ก็ต้อง	C	ไป	D	ใช่ไหมครับ	เพราะ	เส้นตรง	CD	ยาวกว่าเส้นตรง	AB	จากสมบัติของของไหลที่อธิบายไปก่อน
หน้า	ก็จะบอกได้ว่า	แรงที่ของไหลกระทำบนเส้นตรง	AB	มากกว่า	เส้นตรง	CD	เพราะ	อากาศเคลื่อนที่บนเส้นตรง	CD	เร็วกว่า	
แล้ว	 เกี่ยวอะไรกับปีกเครื่องบินล่ะ	 ทีนี้	 คิดตามผมนะครับ	 ถ้าเราเอาเส้นตรง	 AB	 และเส้นตรง	 CD	 มาบรรจบกันดังภาพที่	 2	
ก็ได้ลักษณะภาคตัดขวางของปีกเครื่องบินที่โดยปกติด้านบนมีลักษณะโค้งมนส่วนด้านล่างแบนราบ	 เมื่ออากาศไหลผ่านปีก	
อากาศไหลผ่านปีกด้านบนและด้านล่างใช้เวลาเท่ากันเฉยเลยครับ	 เกิดอะไรขึ้นล่ะทีนี้	 ความดันด้านล่างมากกว่าด้านบนสิครับ	
เลยเกิดแรงยกขึ้น	 โดยอธิบายได้จากสมการของแบร์นูลลี	 (Bernoulli’s	 Equation)	ดังนี้ครับ	 (โดยฝั่งซ้ายของสมการเป็นของ
ปีกด้านบนและฝั่งขวามือของสมการเป็นของปีกด้านล่างนะครับ)		

ภาพที่	1	 ภาพที่	2	

	 จากภาพ	ความสูงของปีกมันใกล้เคียงกันมากๆ	เพื่อความง่ายนะครับ	ให้		h1=h2		ทำให้		ρgh1  จึงหักล้างกับ	
ρgh2	ได้	สมการจึงออกมาเป็น 
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	 ก็จะเห็นว่าเกิดผลต่างของความดัน	  P2  ---   P1	 	 หรือ	 	∆P	 	 ระหว่างด้านบนและด้านล่างของปีก	 จึงทำให้เกิด	 
แรงยกที่ปีกขึ้นครับ	 และเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องขณะเครื่องบิน	 Take	 off	 จึงต้องวิ่งทำความเร็วบน	 Runway	 ก็เพื่อ	 
ให้เกิดแรงยกนั่นเอง	 ทีนี้วิธีการที่จะทำให้เครื่องบินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็ต้องมีเครื่องมือให้เกิดแรงขับ	 (Thrust)	 ซึ่งก็มี	 
ทั้งการใช้ใบพัด	 และเครื่องยนต์เจ็ท	 ซึ่งเครื่องยนต์ระบบเจ็ทนั่นเองที่เราคุ้นหน้าคุ้นตา	 เพราะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ใน	 
เครื่องบินพาณิชย์หลายๆรุ่น	 แล้วเครื่องเจ็ททำงานอย่างไรล่ะ	 อธิบายอย่างง่ายๆ	 โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจ	 Rocket	 Science	
นะครับ	ยกตัวอย่างง่ายๆจาก	กังหันไอน้ำ	 (Steam	Turbine)	ซึ่งทำงานโดยเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อสร้างความร้อนและความดัน	
(จริงๆอยากได้แค่ความดันครับ	ความร้อนเขาบังคับแถม)	ไปขับกังหัน	(Turbine)	ที่แต่ก่อนใช้ในเรือกลไฟ	หรือ	หัวรถจักรไอน้ำ
ที่เราคุ้นเคยนั่นแหละครับ	 ทีนี้แล้วเครื่องเจ็ทล่ะ	 มีหลักการคล้ายๆกันครับ	 โดยจากภาพที่	 3	 เป็นภาคตัดขวางของเครื่องเจ็ท	
ซึ่งถูกแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ	คือ	Cold	section	และ	Hot	section	โดยแบ่งการทำงานเป็นส่วนๆได้ดังนี้	

ที่มา : 
ฟิสิกส์ราชมงคล,	www.rmutphysics.com,	สืบค้นเมื่อ	9	กรกฎาคม	2562	
www.interestingengineering.com/how-a-jet-engine-works,	สืบค้นเมื่อ	11กรกฎาคม	2562	

 ● คอมเพรสเซอร์	(Compressor)	ใบพัดด้านหน้าทำหน้าที่ดึงอากาศและบีบอัดให้มีความดันสูง	
	 	 ก่อนเข้าห้องเผาไหม้	
 ● ห้องเผาไหม้	(Combustion	Chamber)	เชื้อเพลิงถูกสเปรย์ให้ผสมกับอากาศความดันสูงและทำการจุดระเบิด	
	 	 ด้วยไฟฟ้าก่อให้เกิดความร้อนและความดันสูง	โดยปกติใช้เชื้อเพลิงสำหรับเจ็ท	เช่น	Jet	A	หรือ	Jet	A-1		
	 	 (ตอนเด็กสงสัยมาตลอดว่าเครื่องบินเติมน้ำมันอะไร)			
 ● กังหัน	(Turbine)	อากาศที่ถูกปล่อยจากห้องเผาไหม้ถูกนำไปขับกังหันเพื่อหมุนใบพัดด้านหน้าสำหรับ	
	 	 การดูดอากาศเข้า	Compressor	ต่อไป		

	 และด้วยแก๊สความเร็วสูงที่ปล่อยออกจากหัวฉีดด้านท้ายจะสร้างแรงขับในทิศตรงข้าม	 ตามกฎข้อที่สามของนิวตัน		 
ที่ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้าม	
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จิตวิทยา “สัมพันธภาพ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมิทธิ์ เจือจินดา

ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ ก า ร แ น ะ แ น ว

	 สัมพันธภาพเป็นเรื่องสำคัญของการดำเนินชีวิตทั้งใน
ระดับส่วนตัวและระดับส่วนรวม	 การติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้อื่น
เกิดขึ้นเป็นประจำในชีวิตของทุกคน	 เป้าหมายหลักในการ
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์	 ก็คือการทำให้บุคคลที่สัมพันธ์
ด้วยมีส่วนทำให้ความต้องการของเราบรรลุผลนั่นเอง		

	 จิตวิทยาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล	(Psychology	of	
interpersonal	 relation)	 จะเป็นการศึกษาพฤติกรรม
ระหว่างมนุษย์ที่มีขอบเขตกว้างขวางกว่ามนุษย์สัมพันธ์	
(Human	 relation)	 ตรงจุดที่สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
เป็นการสร้างพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม	 เพื่อให้บรรลุ
ตามจุดประสงค์ของทั้งสองฝ่าย	 แล้วสัมพันธภาพหรือ	 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นก็อาจยุติลงโดยไม่ต้องการมีความ
สัมพันธ์ต่อเนื่องไปอีก	 มิหนำซ้ำระหว่างที่มีปฏิสัมพันธ์กัน	
ต่างฝ่ายอาจรู้สึกไม่พอใจซึ่งกันและกันได้	แต่ด้วยความจำเป็น
จากเหตุต่างๆ	ทำให้ต้องเกี่ยวข้องกันต่อไปจนกว่าจะบรรลุผล
ตามเป้าหมายของตน	 การเกิดสัมพันธภาพ	 ความสัมพันธ์
ระหว่างกัน	 จะด้วยวิธีการหรือช่องทางใดก็แล้วแต่ทาง

จิตวิทยาถือว่าเป็นกิจกรรมทางสังคมเพราะทั้งสองฝ่ายมี	 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน	 (Said	 Interaction)	 และเมื่อมี	 
ปฏิสัมพันธ์กันก็จะเกิดความรู้สึกหรืออารมณ์จากการมี	 
ปฏิสัมพันธ์นั้นๆ	ซึ่งเมื่อใดบุคคลเกี่ยวข้องกันจนมีอารมณ์หรือ
ความรู้สึกที่เป็นผลจากการกระทำระหว่างกัน	 เราจะถือว่า
บุคคลคู่นั้นมีสัมพันธภาพระหว่างกัน	 (Interpersonal	
relation	 )	 ดังนั้น	 จิตวิทยาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล		
(Psychology	 of	 interpersonal	 relation)	 จะเป็นการ
ศึกษาพฤติกรรมระหว่างมนุษย์ที่มีขอบเขตกว้างขวางกว่า
มนุษยสัมพันธ์	 (Human	 relation)	 ตรงจุดที่สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลเป็นการสร้างพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม	
เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของทั้งสองฝ่าย	แล้วสัมพันธภาพ
หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นก็อาจยุติลงโดยไม่ต้องการมี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องไปอีกมิหนำซ้ำระหว่างที่มีปฏิสัมพันธ์
กันต่างฝ่ายอาจรู้สึกไม่พอใจซึ่งกันและกันได้แต่ด้วยความ
จำเป็นจากเหตุต่างๆ	 ทำให้ต้องเกี่ยวข้องกันต่อไปจนกว่าจะ
บรรลุผลตามเป้าหมายของตนและเกิดสัมพันธภาพ	
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ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ ก า ร แ น ะ แ น ว

	 ความสัมพันธ์ระหว่างกันเกิดขึ้นและเป็นไปตาม
บทบาทและหน้าที่ตามโครงสร้างทางสังคมที่แต่ละคนสังกัด
อยู่	 การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยังได้รับอิทธิพล
โดยตรงจากคุณสมบัติของตัวบุคคลอีกด้วย	ได้แก่	

	 1.		สรีระวิทยา	หมายถึง	พื้นฐานทางชีวภาพที่กำหนด
ความต้องการทางร่างกาย	 เช่น	 ความกระหาย	 ความหิว	
ความง่วงนอน	ความต้องการขับถ่าย	เป็นต้น	
	 2.		บุคลิกภาพ	หมายถึง	ลักษณะเฉพาะของบุคคลอัน
ได้จากการเรียนรู้และพันธุกรรม	
	 3.		สังคมและวัฒนธรรม	 ทำให้แต่ละคนมีบทบาท
หน้าที่แตกต่างไปตามสถานภาพใน	 โครงสร้างนั้นๆและ	 
รูปแบบในการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ก็จะเป็นไปตาม
วัฒนธรรมของสังคมนั้น	

	 สัมพันธภาพเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและ
เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วลักษณะประจำตัวของแต่ละคนจะส่ง
ผลหรือมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทำของอีกฝ่าย	 
ทันที	 (Interpersonal	 Influence)	 การรับรู้อิทธิพลของคู่	 
ปฏิสัมพันธ์นั้นจะเป็นไปใน	3	ขั้นตอนการรับรู้ผลกระทบหรือ
อิทธิพลที่ส่งมาทั้งหมด	 (Unilateral	 effect)	 การแปรความ
สิ่งที่ได้รับรู้ทั้งหมดและเกิดปฏิกิริยากับทุกมิติของข้อมูล	 
ที่ได้รับการแสดงออกที่ผ่านกระบวนการคิดและเลือกสรร	 

รูปแบบของพฤติกรรมที่ได้ปรับแก้หรือคิดว่าเหมาะสมที่สุด
แล้ว	 (Mutual	 adaptation)	 ความต้องการมีสัมพันธภาพ
ระหว่างกันมาจากหลายสาเหตุ	 อาจเริ่มจากความต้องการ
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อน	 หรืออาจเป็นความต้องการที่ตรงกับ
ทั้งสองฝ่ายก็ได้	 เช่น	 ต้องการได้รับความช่วยเหลือ	 ต้องการ
ได้รับการกระตุ้น	 ต้องการลดความวิตกกังวลหรือความกลัว	
ต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติม	 ต้องการประเมินตนเองดังนั้น
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลจะพัฒนาขึ้นมากน้อยเพียงใดนั้น
ขึ้นอยู่กับความสามารถในด้านต่างๆ	 ดังนี้	 1.	 การกำหนด
วัตถุประสงค์ร่วมกัน	 เช่น	 การยกย่อง	 การเป็นกำลังใจ	 หรือ
ความชว่ยเหลอืปฏบิตัติามรปูแบบของความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั 
ซึ่งก็มีรูปแบบเฉพาะ	เช่น	ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์	
หัวหน้ากับลูกน้อง	 2.	 การเคารพสิทธิส่วนบุคคล	 3.	 มีการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	 4.	 มีการแสดงความเอื้ออาทร
หรือห่วงใยต่อกัน	และ	5.	มีความจริงใจและความซื่อสัตย์	

	 สรุปการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน	 นอกจากรู้และ
เขา้ใจธรรมชาตมินษุย	์เขา้ใจความตอ้งการ	และมคีวามสามารถ
ในการตอบสนองความตอ้งการสว่นบคุคลแลว้	 การปรบัเปลีย่น
ท่าทีและบุคลิกภาพ	 อันได้แก่	 ความเชื่อ	 ทัศนคติ	 ค่านิยม	
ลักษณะและท่วงท่าในการแสดงออก	 นับเป็นสิ่งที่สำคัญ		 
อีกด้านหนึ่งที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายพอใจกันและกัน 
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Dollard,	J.	and		Miller,	N.E.	(1950).		Personality	and	Psychotherapy.	MacGrawhill,	New	York.		
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กับหลักสูตรสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อาจารย์ณัฐชนัญ เสริมศรี

ส า ข า วิ ช า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ศึ ก ษ า

	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
(สสวท.)	 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำตัวชี้วัดและสาระ	 
การเรียนรู้แกนกลาง	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์		 
กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร	์(ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	
๒๕๕๑	 ในการนี้ได้กำหนดให้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี	 (วิทยาการคำนวณ)	 อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	 ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ทักษะการคิด
เชิงคำนวณ สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็น  
ขั้นตอนและเป็นระบบ สามารถค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ 
ประเมิน จัดการ วิเคราะห์สังเคราะห์ และนำสารสนเทศไป
ใช้ในการแก้ปัญหาประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริงและทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม  

	 สำหรับในหลักสูตรนี้	 จะเห็นว่า	 เป้าหมายหลักในการ
พัฒนาผู้เรียน	 คือ	 การเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
ทักษะการคิด	 วิเคราะห์	 ฯลฯ	 แต่สิ่งแรกที่เด็กทุกคนจะ	 
ต้องมีตั้งแต่เด็กนั้น	 คือ	 การรู้จักคิด	 วิเคราะห์	 เพราะเป็น	 
สิ่งที่จะนำไปต่อยอดในเรื่องการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ	 รู้จักเลือกวิธีการประเมิน	 การจัดการ		 
การประยุกต์ใช้ความรู้ ในชีวิตจริง	 และทำงานร่วมกัน	 
อย่างสร้างสรรค์ได้	 (ตัวชี้วัด	 และสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี	
(วิทยาการคำนวณ)	 หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐)	 และ	 
ในบทความนี้ขอกล่าวถึงเด็กช่วงวัย	 ๖	 –	 ๑๒	 ปี	 ซึ่งเป็นเด็ก
ช่วงวัยในระดับประถมศึกษา	 โดยเด็กวัยนี้จะเริ่มเรียนรู้โลก
กว้างมากขึ้น	 ชอบความตื่นเต้น	 พึงพอใจในสิ่งแปลกใหม่		 

จะหันเหไปสู่การเรียนรู้สิ่งต่างๆ	 จากสิ่งแวดล้อมนอกบ้าน	
เช่น	 เรียนรู้เกี่ยวกับ	 เพื่อน	 ครู	 การเรียน	 การเล่นกับเพื่อน		 
(Freud	 :	 Psychoanalytic	 Theory	 ,	 Latency	 stage)		 
เด็กจะใฝ่เรียนรู้และพยายามกระทำสิ่งต่างๆ	 เพื่อให้เห็นว่า
เขาสามารถทำได้หรือประสบความสำเร็จ	 อยากให้ผู้อื่น
ยอมรับในความสามารถของตนเอง	 (Erikson	 :	 ทฤษฎี	 
จิตสังคม	 ขั้นที่	 4)	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรในปัจจุบัน	 
อย่างยิ่ง	 และการนำ	 Coding	 มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในหลักสูตรนี้	 ก็มีความเหมาะสมกับในทุกช่วงวัย	
เพราะ	Coding	คือการเข้ารหัส		

	 ถ้าพูดถึงการเข้ารหัส	ใครๆ	ได้ฟังก็รู้สึกตื่นเต้นกันแล้ว
ทุกคน	 ดังนั้นถ้าเป็นเด็กช่วงวัยดังกล่าวนี้แล้วด้วย	 ยิ่งมีความ
ตื่นเต้นที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ด้วยตัวเองอย่าง
แน่นอน	 	

 Coding มีสองรูปแบบ	ได้แก่		

	 ๑)	รูปแบบ	 Plugin	 คือการเข้ารหัส	 โดยการเขียนชุด
คำสั่งคอมพิวเตอร์ด้วย	 Code	 ภาษาต่างๆ	 ทางคอมพิวเตอร์	
เช่น	ภาษาซี	ไพธอน	ปาสคาล	ฯลฯ		
	 ๒)	รูปแบบ	Unplug	 คือ	 การเข้ารหัสโดยไม่ผ่านการ
เขียน	 Code	 จากภาษาคอมพิวเตอร์	 เช่น	 การเล่น	
Crossword	 การทายปัญหาจากภาพ	 วิธีการเรียงลำดับ
ตัวเลขทางคณิตศาสตร์	เป็นต้น	
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ส า ข า วิ ช า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ศึ ก ษ า

	 เป็นการนำ		Code	Block	มาวางบน	Workplace	ให้
ถูกต้องตามลำดับการทำงาน	 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่โจทย์
ต้องการทีละขั้นตอน	 ถ้าทำถูกต้องในขั้นตอนใดๆ	 โปรแกรม
จะทำการ	 Continue	 ไปที่โจทย์ถัดไป	 ซึ่งจะเพิ่มระดับความ
ยากไปเรื่อยๆ		

ตัวอย่างการใช้ Unplug Coding ตัวอย่างการใช้ Plugin Coding 

ที่มา : 
เบญจลักษณ์	มณีทอน.	(๒๕๖๐).	เอกสารประกอบการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	:	เชียงใหม่.	
มัณฑรา	ธรรมบุศย์.	(๒๕๕๗).	จิตวิทยาสำหรับครู.	จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	:	กรุงเทพฯ.	
สสวท.	(๒๕๖๐). คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์.	กระทรวงศึกษาธิการ	:	กรุงเทพฯ.	
 

Crossword		
ที่มา	:	www.chessgoshop.com	

Dancing	Party	Game	
ที่มา	:	www.code.org	

จิ๊กซอทายชื่อสัตว์จากภาพ	
ที่มา	:	http://www.aimtoys.com	

Wake	up	until	go	to	school	game	by	yourself		
Download	:	www.scratch.mit.edu	

	 โปรแกรมนี้สามารถใช้ได้ทั้งผ่าน	 Internet	 หรือกับ
คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีสัญญาณ	Internet	ก็ได้	ซึ่งผู้สอนสามารถ
สร้างมาบางส่วน	 และให้ผู้เรียนต่อยอดไปเรื่อยๆ	 หรือจะให้	 
ผู้เรียนสร้างเองทั้งระบบก็ทำได้เช่นเดียวกัน	

	 สุดท้ายนี้	 หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู
ระดับประถมศึกษาที่จะนำไปปรับใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนสำหรับหลักสูตรปรับปรุงครั้งนี้	
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คนดีคนเก่งครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่

รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา

รศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร
ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2561 

และรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
ประจำปี 2562

ผศ.ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.วาสนา สังข์พุ่ม
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
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คนดีคนเก่งครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่

ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ประจำปี 2562 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

อาจารย์ ดร.กริช ภัทรภาคิน  

อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์  

อาจารย์ณิชชา ชำนิยนต์  

อาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์  

อาจารย์วาสินี จิรสิริ  

อาจารย์ปัญจลักษณ์ ถวาย  อาจารย์ขวัญเกล้า ศรีโสภา  
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คนดีคนเก่งครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่

ได้รับรางวัล ธนบุรีศรีนพมาศ ประจำปี 2562 สาขาบำเพ็ญประโยชน์ ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและจิตอาสา

ผศ.ดร.สมจินตนา จิรายุกุล
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาพัฒนศึกษา 
และได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปี 2562

ผศ.วรรณนภา โพธิ์ผลิ
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

นายธนาวรรธ	จารนัย	
	นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา	

ชั้นปีที่	4		

นางสาวประกายแก้ว	ปิ่นจันทร์		
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	
ชั้นปีที่	3	

ผศ.สมิทธิ์ เจือจินดา
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา 

อนุสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา และ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 
ประเภทรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ประจำปี 2562 

ครุสารธนบุรี26

ผศ.ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
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ภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน 
ครูพี่เลี้ยงและผู้เกี่ยวข้อง 

ปีการศึกษา 2562

โครงการบายศรีสู่ขวัญ น้อมอภิวันท์บูชาครู 
เสริมสร้างการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนกรุงเทพมหานคร

เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

โครงการอบรมปฐมนิเทศการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
สำหรับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ประจำปีการศึกษา 2562
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