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ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดี / 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสูตร จำเนียร, อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ, 
อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ รองคณบดี / อาจารย์ ดร.สมจินตนา จิรายุกุล 
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
กองบรรณาธิการ : 
อาจารย์ ดร. สมจินตนา จิรายุกุล / อาจารย์วรรณนภา โพธิ์ผลิ / 
อาจารย์วาสนา สังข์พุ่ม / อาจารย์ณิชชา ชำนิยนต์ / 
อาจารย์ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล / อาจารย์ปุณฑริกา คงเรือง
พิสูจน์อักษร : 
อาจารย์ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ
จัดทำรูปเล่ม : 
นายรณเกติ ชินตานนท์ / นางสาวกรกมล สว่างจิตต์
ช่างภาพ
นายวรวัชร เพชรคง
ภาพปก
นายอโนชา มังสระคู นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 5
พิมพ์ที่ : 
บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด  โทร. 0 2424 3249

ส า ร บั ญบทบรรณาธิิการ

 ในครุสารธนบุรีฉบับนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 
และกองบรรณาธิการ ขอร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 60 พรรษา และขอร่วมเฉลิม  
พระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้าน  
การศึกษา ซึ่งพระองค์ทรงเห็นคุณค่าและความสำคัญ 
ด้วยพระปรีชาสามารถในด้านการศึกษานี้เอง ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงได้จัดทำหนังสือราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งในโอกาสทีม่หาวทิยาลยัราชภฏั
ธนบุรีขอพระราชทานทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 
2557 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอ
ร่วมเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ 
  ครุสารธนบุรีฉบับนี้ยั งคงรวบรวมกิจกรรม 
โครงการ บทความ ความรู ้และงานวจิยั ทีจ่ะเผยแพรแ่ละ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้อ่านอย่างต่อเนื่องต่อไป 
กองบรรณาธกิารขอขอบพระคณุผูม้สีว่นรว่มในการจดัทำ
ครุสารธนบุรีให้สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์มา ณ โอกาสนี้ 

วิชาชีพครู 
• โครงการประชุมอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน  4
 อาจารย์พ่ีเล้ียง อาจารย์นิเทศก์ และผู้ท่ีเก่ียวข้องในสถานศึกษา 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Google APPs for 5
 Education เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ”

สาขาวิชาภาษาไทย
• โครงการวรรณคดีสัญจร ณ จังหวัดเพชรบุรี 5

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
• สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ 6
 ระดับประเทศ
• ปัญหาสะพานเคอร์นิกสเบิร์ก 7

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
• โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฐการผลิตส่ือหนังสือเรียน 8
 อิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์ (e-book)”
• โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การปรับพ้ืนฐานความรู้ 8
 ทางวิทยาศาตร์สำหรับนักศึกษาปีที่ 1”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
• การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อจัดการเรียนการสอน 9

สาขาวิชาปฐมวัย
• การทำงานของสมองกับการเรียนรู้ผ่านการเล่นของเด็กปฐมวัย 11

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
• ปัญหาวัยรุ่นในยุคไร้พรมแดน 13

สาขาวิชาสังคมศึกษา
• โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมครูสู่อาเซี่ยน 15

งานวิจัย
• แนวทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 16
 ให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คนดีคนเก่งครุศาสตร์ 18

ภาพกิจกรรม 19
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วิ ช า ชี พ ค รู

 เมื่อวันที่ 12 และ 14 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดประชุมอบรมสัมมนา  
ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 15 โดยมี 
ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
และกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในการนี้ ผศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดี  
คณะครุศาสตร์, อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์นฤมล ปภัสสรานนท์ ที่ปรึกษา เป็นวิทยากร
ดำเนินการอภิปราย  

โครงการประชุมอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา
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ศู น ย์ ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า ค รู

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Google APPs For Education”

 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
นำโดย อาจารย์ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ จัดโครงการวรรณคดีสัญจรขึ้น   
ณ จังหวัดเพชรบุรี ตอน เยือนเพชรบุรี ตามรอยวรรณคดี ยลศิลปกรรม 
ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่นักศึกษาด้านศิลปกรรม 
และวรรณกรรม วรรณคดี ปลูกฝังความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และตระหนักในคุณค่า
ของศิลปกรรม วรรณกรรม วรรณคดี และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนร่วม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
จริง ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ผศ.นิวัติ กลิ่นงาม ที่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมมิวเซียม  

 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ศูนย์การศึกษาการพัฒนาครูคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง“การพัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Google APPs 
For Education” โดย Google Apps For Education เป็นชุดเครื่องมือ
การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารร่วมกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียนนักศึกษา โดย Google Apps เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้จัด
เก็บงานได้อย่างเป็นระบบ เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา และยังสามารถ
สร้างบทเรียนออนไลน์ สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ตรวจการบ้านนักเรียน
นักศึกษาได้สะดวกขึ้น ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนใน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก 

ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย

โครงการวรรณคดีสัญจร ณ จังหวัดเพชรบุรี

เมืองเพชร ที่ตั้งอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่รวบรวมความรู้ใน
ด้านศิลปกรรม และวรรณกรรมต่าง ๆ ของเมืองเพชร นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ
จะได้รับความรู้ในด้านวรรณกรรมท้องถิ่นเพชรบุรี และการนำวรรณกรรมท้องถิ่นไป
ปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้จากวทิยากร 3 ทา่น คอื อาจารยแ์สนประเสรฐิ ปานเนยีม  
อาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ  และอาจารย์ พัชรินทร์ สุริยวงศ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ก่อนเดินทางกลับถือโอกาสเที่ยวชมความงาม
ของหาดเจ้าสำราญ ที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ มาแต่สมัยโบราณ มีประวัติ
เล่ากันมาว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยเสด็จมาที่นี่ พร้อมด้วยสมเด็จ  
พระเอกาทศรถ ทรงพอพระราชหฤทัย ในความงามของหาดนี้มาก ทรงประทับแรม 
อยู่หลายวัน จนชาวบ้าน เรียกหาดนี้ว่า หาดเจ้าสำราญจากนั้นคณะผู้เข้าร่วม
โครงการเดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยสวัสดิภาพ 
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ส า ข า วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ระดับชาติ

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ระดับชาติ (AMM 2015) ครั้งที่ 20 
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 27-29 
พฤษภาคม 2558 ในงานนี้ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักศึกษา และนักคณิตศาสตร์  
ทั่วประเทศ รวมทั้งมีการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการพบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนแนวทางการวิจัยทางคณิตศาสตร์ของอาจารย์ นักศึกษา และนักคณิตศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับวงการคณิตศาสตร์ 
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ส า ข า วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

 เคอร์นิกสเบิร์กเป็นเมืองทางตอนเหนือของเยอรมนี มีแม่น้ำพรีเกลไหลผ่านแบ่งเมืองออกเป็น 4 ส่วน โดยมีสะพาน 
7 แห่งเชื่อมทั้ง 4 ส่วนของเมืองดังรูป 
 ทุกวันชาวเมืองจะใช้สะพานทั้ง 7 ในการเดินทางไปมา จนกระทั่งชาวเมืองตั้งคำถามว่า จะสามารถเดินข้ามสะพาน
ทั้ง 7 แห่ง โดยข้ามครบทุกสะพานและเดินข้ามสะพานแต่ละแห่งเพียงสะพานละครั้งเดียว แล้วกลับมาที่จุดเริ่มต้นได้หรือไม่  
 ออยเลอร์ นักคณิตศาสตร์ชาวสวิสศึกษาปัญหาดังกล่าวโดยให้เมืองทั้ง 4 ส่วนเป็นจุด A, B, C และ D ตามลำดับ 
จากนั้นลากเส้นกราฟเชื่อมจุดทั้ง 4 ดังรูป 

ปัญหาสะพานเคอร์นิกสเบิร์ก

 ในการตรวจสอบปัญหาดังกล่าว ให้ลองใช้ดินสอเขียนกราฟดังรูปโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ลากซ้ำเส้นที่ลากแล้ว และ
กลับมาที่จุดเริ่มต้นโดยไม่ยกดินสอได้หรือไม่ หากทดลองทำแล้วจะพบว่าเป็นไปไม่ได้ 
 สำหรับวิธีหาคำตอบของออยเลอร์ เขาใช้การอ้างเหตุผลว่า ในการเดินข้ามสะพานแต่ละแห่งไม่ว่าจะเริ่มต้นจากจุดใด
ก็ตาม แล้วจะสามารถเดินกลับมาจุดเดิมได้ แต่ละจุดต้องมีจำนวนเส้นเชื่อมจุดเป็นจำนวนคู่ แต่จากการสังเกตจะพบว่าไม่มีจุด
ใดเลยที่มีจำนวนเส้นเชื่อมเป็นจำนวนคู่ จึงสรุปว่า ไม่สามารถเดินข้ามสะพานทุกๆ สะพานเพียงครั้งเดียว 
 ผลการศึกษาปัญหาสะพานเคอร์นิกสเบิร์กของออยเลอร์ทำให้เกิดคณิตศาสตร์สาขาใหม่ 2 สาขาคือ ทฤษฎีกราฟ 
และโทโพโลยี ซึ่งในปัจจุบันคณิตศาสตร์ทั้ง 2 สาขาถูกนำไปประยุกต์ใช้หลายวิชา 
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ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ทั่ ว ไ ป

 วันที่ 8 สิงหาคม 2558 อาจารย์ปุณฑริกา คงเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์ 
(e-book) เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
ผลิตสื่อหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและ  
ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ผศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดการอบรมโครงการในครั้งนี้ 

โครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การผลิตสื่อหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์ (e-book)”

โครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การปรับพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาปีที่ 1”

 ทั้งนี้ในภาคเช้าผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องของการใช้โปรแกรมพื้นฐานเพื่อสร้างสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์อย่างง่าย และขั้นตอนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Flip book online ด้วยเว็บไซต์ Youblisher จากอาจารย์ 
นิพาดา ไตรรัตน์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ในภาคบ่ายผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้การใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์ออนไลน์หรือ Google Sites เพื่อใช้สร้างบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (Webquest) ของตนเอง ผลลัพธ์ที่ได้คือ
เว็บไซต์หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้าถึงได้โดยปราศจากข้อจำกัดของสถานที่และเวลา จากอาจารย์
ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล วิทยากร 

 วันที่ 9 สิงหาคม 2558 อาจารย์ปุณฑริกา คงเรือง และอาจารย์อริสรา  
จุลกิจวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การปรับพื้นฐานความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ และสร้างความเข้าใจระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับ
มหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่และอาจารย์ประจำสาขาวิชา 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจำสาขาวิชาและนักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
เกี่ยวกับประสบการณ์การเป็นครูวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการเรียน
วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
 ในการนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ของ 3 รายวิชา
หลักคือ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา จากอาจารย์ประจำสาขาวิชาและนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทั้งนี้ความรู้ที่ได้สามารถนำมาใช้เพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับการสอบกลางภาค และใช้เป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดเนื้อหาในระดับสูงขึ้นต่อไป 
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การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอน

โดย......อาจารย์วรรณนภา โพธิ์ผลิ

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

 ปัจจุบันคนไทยใช้สื่อสังคมออนไลน์กันมาก โดยได้มีการจัดอันดับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของคนไทยเปรียบเทียบกับการใช้งานของคนในเอเชีย ประเทศไทยถูกจัดอันดับการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่ในอับดับที่ 4 ของเอเชีย คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 90 ของคนที่มีการใช้
งาน ซึ่งจะเห็นว่าคนไทยใช้สื่อสังคมออนไลน์กันเป็นจำนวนมาก โดยเราจะพบว่าการใช้งาน
สื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้งานเพื่อความบันเทิง ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร หรือ
เพื่อการแจ้งข่าวสารถึงกัน  แม้ลักษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะเป็นสื่อ ให้ข้อมูล  
ข่าวสารสามารถกระจายออกไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง มีคุณประโยชน์มากมายในด้าน
การตดิตอ่สือ่สาร แตก่เ็ปรยีบเสมอืนดาบสองคม หากผูใ้ชข้าดคณุธรรมจรยิธรรม สามญัสำนกึ 
การรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น และความระมัดระวังในการใช้แล้ว สังคมออนไลน์เหล่านี้ก็จะ
เป็นสังคมอันตราย ที่จะเป็นด้านมืดของสังคมไทย แต่ถ้าเราจะมองกันให้ดีการใช้งานสังคม
ออนไลน์ก็มีประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการศึกษา เพราะเราสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ได้
เช่นกัน 
 
สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media เป็นสื่อที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางสังคม เน้นการโต้ตอบและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยอาศัยระบบอินเทอร์เน็ตในการ  
เข้าถึง ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชน ดังนั้น เพื่อให้

เกิดประโยชน์กับเด็กและเยาวชนมากขึ้น จึงควรนำเอาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งครูผู้สอนจะเป็น
ตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างของสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกนำมาใช้งานกันมากในปัจจุบัน 
ได้แก่ Facebook, Line, Youtube เป็นต้น 

แนวคิดการนำเอาสื่อสังคมออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนับเป็นกลยุทธ์
ที่สำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำลังให้การส่งเสริมและสนับสนุน  
ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพราะปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญ  
ในการสร้างสื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในโลกออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถ
ใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์  
ต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเสียค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใด  

 ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะของเครือข่ายเพื่อการศึกษา ด้วยจำนวนข้อมูลที่ถูกนำเสนอในเครือข่ายสังคมออนไลน์มีปริมาณ
มาก หากนำมาสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนย่อมก่อให้เกิดผลสำคัญในหลายลักษณะ ได้แก่ 
  1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมในชั้นห้องเรียน เนื่องจากบรรยากาศของเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสารผ่านภายในมิติความสัมพันธ์ของคนในเครือข่าย ด้วยเหตุนี้เมื่อทั้งผู้สอนและผู้เรียนเข้าสู่การสร้างความสัมพันธ์ภายในระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ก็จะนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในสังคมจริงในทิศทางที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพจริง นอกจากนี้ลักษณะการนำเสนอข้อมูล สถานภาพที่เป็นปัจจุบัน ทำให้ทั้งผู้สอนสามารถติดตามพฤติกรรมและประสาน
ข้อมูลได้อย่างทันท่วงที 
 2. การกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวาง การตั้งประเด็นแลกเปลี่ยน ข้อสงสัยต่างๆ ผ่าน  
เครือข่ายสังคมออนไลน์ทำได้อย่างทันท่วงที และเป็นเครื่องมือสำหรับผู้สอนในการกระตุ้นผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันผู้สอน
สามารถนำเสนอเนื้อหาใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและผู้เรียนสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง 
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 3. การส่งเสริมการศึกษาตามความสนใจและความถนัด เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของเว็บบล็อกเป็น
ระบบที่ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานตามความถนัดและความสนใจของทั้งผู้สอนและผู้เรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนขยายผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. การส่งเสริมการบันทึกและการอ่าน การเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ผ่านรูปแบบของข้อเขียนในหลายลักษณะ 
เช่น ข้อความสั้นในระบบ twitter ข้อความปานกลางของเว็บ facebook หรือข้อความยาวๆ ของระบบเว็บบล็อก เป็นต้น 

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

 ตัวอย่างของการนำเอาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ ได้แก่ การประยุกต์ใช้ 
Facebook เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา เฟซบุ๊กเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ที่
ยังคงเฟื่องฟูและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้สถานศึกษาต่างๆ นำเฟซบุ๊กไป
ประยุกต์ใช้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ  
แบ่งปันข้อมูลด้านวิชาการในการเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ระหว่างครูผู้สอนกับครูผู้สอน ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน  เว็บ   
“พีซีเทคแม็กกาซีน(www.pctechmagazine.com)” ได้อ้างถึงเหตุผล 4 ประการที่ครูผู้สอน
ควรพิจารณาเลือกใช้เฟซบุ๊กเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
  1. การพัฒนาด้านภาษาซึ่งครูผู้สอนและผู้เรียนจำเป็นต้องใช้เฟซบุ๊กในการติดต่อ
สื่อสารและแสดงความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับวิชาที่เรียนบนเฟซบุ๊ก ทั้งนี้ การใช้เฟซบุ๊กเป็น
ประจำในการเขียนและอ่านข้อความต่างๆ จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการเขียน การสะกดคำ และ
การใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง  

  2. การสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูผู้สอนกับครูผู้สอน ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียน
กับผู้เรียนในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆ มากยิ่งขึ้น 
  3. การทำงานรว่มกนัเปน็กลุม่ซึง่เฟซบุก๊เปน็อกีชอ่งทางหนึง่ทีเ่ปดิโอกาสให ้ ผูเ้รยีนผูใ้ดผูห้นึง่จะตอ้งรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ร่วมกับผู้เรียนผู้อื่นเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการเป็นผู้นำและการเป็นผู้ตาม 
  4. เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งการใช้เฟซบุ๊กในการเรียนการสอน จะช่วยผู้เรียนมีความสนใจและมีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ 

ข้อเสียที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่
อาจจะมีความจำเป็นที่ผู้ปกครองจะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น 

 1. การใช้งานเพื่อความบันเทิง เกมมากกว่าการศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่นใน facebook จะประกอบ
ด้วยเกมต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่ต้องการใช้เวลาในการเล่นที่ต่อเนื่องซึ่งหากไม่มีการแบ่งเวลาในการเล่นเกมที่ถูกต้องจะส่งผลต่อปัญหา
ในลักษณะเด็กติดเกมต่อไปได้ 
 2. ความจำเป็นของอุปกรณ์การสื่อสาร ซึ่งส่วนใหญ่มีราคาแพงและมีค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่อง และหากผู้สอนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการนำเสนอข้อมูลไปยังผู้เรียนเป็นหลักอาจจะทำให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของผู้เรียนได้ 
 3. การรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและการขาดวิจารณญาณในการให้ข้อมูล ทั้งนี้เมื่อผู้เรียนเข้าสู่การเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
แหล่งการรับข้อมูลจะไม่สามารถจำกัดไว้เพียงจากผู้สอนเท่านั้น ซึ่งจำเป็นที่ผู้สอนจะต้องย้ำถึงแนวทางการตรวจสอบข้อมูลให้กับผู้เรียน 
 4. การขาดวจิารณญาณในการนำเสนอขอ้มลู เนือ้หาของผูเ้รยีน ดว้ยความสะดวก รวดเรว็ในการเผยแพรข่อ้มลูผา่นระบบเครอืขา่ย
สังคมออนไลน์ จะพบว่า หลายครั้งทำให้หลายคนขาดความหยั่งคิดในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ภาพหรือเหตุการณ์ต่างๆ และนำไปสู่ปัญหา
อื่นๆ ตามมา 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นเราจะเห็นว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์เหมือนกับดาบสองคม นั่นคือ หากเราเลือกใช้เพื่อประโยชน์ก็สามารถ
สร้างประโยชน์ต่อเราได้อย่างมากมายมหาศาล แต่หากเราใช้เพียงเพื่อความบันเทิง หรือเพื่อความสนุกสนาน หรือขาดคุณธรรมจริยธรรมต่อ
การใช้งาน ก็อาจสร้างอันตรายให้แก่ผู้ใช้งานได้เช่นกัน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน ผู้เรียน หรือแม้แต่ผู้ปกครองต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการ  
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ไปในทิศทางที่ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานหรือตัวผู้เรียน 

ที่มาเนื้อหา :  http://1991sailom2.blogspot.com, https://prezi.com/jpzz4ahag-cs/social-media ,         
               http://www.scribd.com/doc/32947348/#scribd  
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ส า ข า วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย

การทำงานของสมองกับการเรียนรู้ผ่านการเล่นของเด็กปฐมวัย

โดย....อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง

 ช่วงระยะเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของมนุษย์ คือ  แรกเกิดถึง 7 ปี  หากมาส่งเสริมหลังจากวัยนี้แล้วถือได้
วา่สายเสยีแลว้ เพราะการพฒันาสมองของมนษุยใ์นชว่งวยันีจ้ะพฒันาไปถงึ 80 % ของผูใ้หญ ่ ครคูวรจดัการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสม  
กับวัยของเด็ก  ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น  เรียนรู้อย่างมีความสุข  จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  ดูแลด้านสุขนิสัยและ
โภชนาการเหมาะสม  เด็กจึงจะพัฒนาศักยภาพสมองของเขาได้อย่างเต็มความสามารถ 
 สมองของเด็กเรียนรู้มากกว่าสมองของผู้ใหญ่เป็นพันๆ เท่า เด็กเรียนรู้ทุกอย่างที่เข้ามาปะทะ สิ่งที่เข้ามาปะทะล้วน
เป็นข้อมูลเข้าไปกระตุ้นสมองเด็กทำให้เซลล์ต่างๆ เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเส้นใยสมองและจุดเชื่อมต่อต่างๆ อย่างมากมาย
ซึ่งจะทำให้เด็กเข้าใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น  สมองจะทำหน้าที่นี้ไปจนถึงอายุ 10 ปี จากนั้นสมองจะเริ่มขจัดข้อมูล  
ที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันทิ้งไปเพื่อให้ส่วนที่เหลือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด   
 สมองเริ่มมีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่  เมื่อคลอดออกมาจะมีเซลล์สมองเกือบทั้งหมดแล้วเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่  
สมองยังคงเติบโตไปได้อีกมากในช่วงแรกเกิดถึง 3 ปี เด็กวัยนี้จะมีขนาดสมองประมาณ 80 % ของผู้ใหญ่  หลังจากวัยนี้ไปแล้ว
จะไม่มีการเพิ่มเซลล์สมองอีกแต่จะเป็นการพัฒนาของโครงข่ายเส้นใยประสาท  ในวัย 10 ปี เป็นต้นไปสมองจะเริ่มเข้าสู่วัย
ถดถอยอย่างช้าๆ จะไม่มีการสร้างเซลล์สมองมาทดแทนใหม่อีก  ปฐมวัยจึงเป็นวัยที่มีความสำคัญยิ่งของมนุษย์ 
 จากการทำงานของเซลล์สมองในส่วนต่าง ๆ  ทำให้มนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ สามารถเก็บเกี่ยวข้อมูลรอบตัว
และสร้างความรู้ขึ้นมาได้นั้นคือ  เกิดการคิด  กระบวนการคิด  และความคิดขึ้นในสมอง  หลังเกิดความคิดก็มีการคิดค้นและมี
ผลผลิตเกิดขึ้น  ยิ่งถ้าเด็กมีการใช้สมองเพื่อการเรียนรู้และการคิดมากเท่าไร  ก็จะทำให้เซลล์สมองสร้างเครือข่ายเส้นใยสมอง
ใหม่ ๆ แตกแขนงเชื่อมติดต่อกันมากยิ่งขึ้น  ทำให้สมองมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไปเพิ่มขนาดของเซลล์สมองจำนวนเส้นใยสมองและ
จุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมอง   
 สมองมีหลายส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันแต่ทำงานประสานกัน  เช่นสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความจำ  และรับรู้
การเคลื่อนไหว สี รูปร่างเป็นต้น  หลายส่วนทำหน้าที่ประสานกันเพื่อรับรู้เหตุการณ์หนึ่ง  เช่น  การมองเห็นลูกเทนนิสลอยเข้า
มา  สมองส่วนที่รับรู้การเคลื่อนไหว สี  และรูปร่าง  สมองจะอยู่ในตำแหน่งแยกห่างจากกันในสมองแต่สมองทำงานร่วมกัน
เพื่อให้เรามองเห็นภาพได้  จากนั้นสมองหลายส่วนทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงให้เราเรียนรู้และคิดว่าคืออะไร  เป็นอย่างไร  
ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น สมองสามารถเรียนรู้กับสถานการณ์หลาย ๆ แบบพร้อม ๆ กันโดยการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เช่น สมอง
สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทางประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกันได้  การทำเช่นนี้ได้เป็นเพราะระบบการทำงาน

ที่มากภาพ http://www.1001freedownloads.com/free-clipart/cartoon-kids 
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ของสมองที่ซับซ้อน  มีหลายชั้นหลายระดับ  และทำงานเชื่อมโยงกันเนื่องจากมีเครือข่ายในสมองเชื่อมโยงเซลล์สมองถึงกัน
หมด  เครือข่ายเส้นใยสมองเหล่านี้เมื่อถูกสร้างขึ้นแล้ว  ดูเหมือนว่าจะอยู่ไปอีกนานไม่มีสิ้นสุด  ช่วยให้สมองสามารถรับรู้และ
เรียนรู้ได้ทั้งในส่วนย่อยและส่วนรวม  สามารถคิดค้นหาความหมาย  คิดหาคำตอบให้กับคำถามต่าง ๆ ของการเรียนรู้และ
พัฒนาความคิดใหม่ ๆ ออกมาได้อีกด้วย 
 นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า  ความเครียดขัดขวางการคิดและการเรียนรู้  เด็กที่เกิดความเครียดจะมี
ประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นเด็กที่ได้รับประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจทำให้เกิดความหวาดกลัว  เครียด  บรรยากาศการ
เรียนรู้ไม่มีความสุข  คับข้องใจ  ครูอารมณ์เสีย  ครูอารมณ์ไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวดี  เดี๋ยวร้าย  ครูดุ  ขณะที่เด็กเกิดความเครียด  
สารเคมีทั้งร่างกายปล่อยออกมาจะไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมอง  ทำให้เกิดการสร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเครียด   
เรียกว่า  คอร์ติโซล (Cortisol)  จะทำลายสมองโดยเฉพาะสมองส่วนคอร์เท็กซ์หรือพื้นผิวสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด  
ความฉลาด  กับสมองส่วนฮิปโปแคมปัสหรือสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์และความจำ  ซึ่งความเครียดทำให้สมอง
ส่วนนี้เล็กลง  เด็กที่ได้รับความเครียดอยู่ตลอดเวลา  หรือพบความเครียดที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้  ส่งผลต่อการขาดความ
สามารถในการเรียนรู้  ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย  เพราะเด็กมีสมองพร้อมที่จะเรียนได้  แต่ถูกทำลายเพราะความเครียดทำให้
ความสามารถในการเรียนรู้ได้หายไปตลอดชีวิต  
 ดังนั้น การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองจำเป็นต้องคำนึงถึงกระบวนการทำงานของสมอง ที่เด็ก
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่ปราศจากความเครียด ซึ่ง การเรียนรู้อย่างมีความสุขหรือการเล่นอย่างมี
ความหมาย  ผ่านการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ ลักษณะกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นแบบเปิดกว้าง 
จัดให้มีประสบการณ์ที่หลากหลายโดยให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจหรือให้เด็กได้แสดงออกในแนวทางที่เขาสนใจ  
เรียนรู้แบบปฏิบัติจริงโดยการใช้ประสาทสัมผัสกระทำกับวัตถุด้วยความอยากรู้อยากเห็น ได้ทดลองสร้างสิ่งใหม่ๆ  เด็กเรียนรู้
ได้เต็มศักยภาพเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น  เด็กได้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกลุ่มเล็กๆ  และเป็นรายบุคคล  การให้เด็กได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่นทำให้เด็กได้ตรวจสอบความคิดของตน  แต่เมื่อมีปัญหาเด็กต้องการคำแนะนำจาก
ผู้ใหญ่  ควรให้เด็กได้เรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเป็นตัวตั้ง  มีการเชื่อมโยง
หลากหลายสาขาวิชา  บทบาทของครูเป็นผู้ให้คำแนะนำเมื่อเด็กต้องการและให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม จะทำให้เด็ก  
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางสมองได้อย่างเต็มที่ 

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



ครุสารธนบุรี 13

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

ปัญหาวัยรุ่นในยุคไร้พรมแดน

โดย...อาจารย์สมิทธิ์ เจือจินดา

 ปัญหาวัยรุ่นในปัจจุบัน ถ้าจะอธิบายโดยใช้ทฤษฎี
จิตวิทยาวัยรุ่นจึงไม่เพียงพอที่จะอธิบายพฤติกรรมวุ่นๆ ของวัยรุ่น
สมัยนี้ ซึ่งเอาเข้าจริง ก็มีพื้นฐานเดียวกันกับวัยรุ่นสมัยคุณพ่อ  
คุณแม่คุณปู่คุณย่า เมื่อ 30-40 ปีก่อนเหมือนกัน ไม่ว่าจะถูกชักจูง
ง่าย บุ่มบ่าม หมกมุ่นเรื่องเพศ ติดเพื่อน กังวลเรื่องตัวตน และ  
อัตลักษณ์ ฯลฯ หรืออย่างที่นักการศึกษาประมวลไว้เป็น
พัฒนาการ 5 ด้านคือ ด้านสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
จริยธรรม ซึ่งอาจอธิบายได้อีกอย่างหนึ่งว่า พฤติกรรมที่ผู้ใหญ่
สมัยนี้เห็นว่าเป็น”ปัญหา”นั้น สังเคราะห์ แล้วมีอยู่เพียง  
 1.  ทา่ทแีละความสมัพนัธท์างเพศ รวมถงึความสมัพนัธ์ 
  กับเพื่อน คนอื่นๆ  
 2.  การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม  
 3.  การการเรียนรู้ชีวิตและพัฒนาการที่ดี  
 4.  การใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า  
 5.  การบริโภคอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน  

         ในแง่โครงสร้างของปัญหา วัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยจึงหนีไม่
พ้นต้องเดินทางผ่านจุดสะดุดที่เป็นปุ่มปมช่วงหนึ่งของชีวิตทั้งนั้น 
ซึ่งจากทัศนะของ พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้ดำเนินโครงการ 
“สุขภาวะทางเพศของเด็กไทย “ และ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ 
นักการศึกษาที่ทำ”โครงการวิจัยเด็กไทยในระยะยาว” หรือ 
Child Watch ต่างแสดงความเห็นพ้องกันว่า จากการสัมภาษณ์
เยาวชนจำนวนมาก และการเฝ้าติดตามพฤติกรรมเยาวชน ทั้งใน
สถานศึกษาและนอกระบบ รวมถึงการจัดกระบวนการอย่างมี
ส่วนร่วมในหมู่เยาวชน พบว่า เยาวชนต้องการที่ปรึกษาหรือผู้ที่
แสดงความเข้าอกเข้าใจ ยินดีรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำแก่เขา
โดยไม่ด่าว่า ไม่ตัดสิน หรือมุ่งแต่จะเห็นเขาเป็น”ปัญหา” โดย
เยาวชนส่วนใหญ่รู้ดีว่าพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การมีเพศ
สัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การเสพยาและสิ่งมึนเมา การแต่งตัว การ
คบเพื่อน เป็นต้น เพื่อจะเป็นเด็กแนว ฮิป หรือการแสดง  
พฤติกรรมแปลกๆ วุ่นๆ ในแนว โดนฯ นั้น อะไรดีไม่ดีหรืออะไร
เป็นเรื่องถูกผิด อันที่จริงปมปัญหาใหญ่ส่วนหนึ่งอยู่ที่สังคม  
เพื่อนฝูงของวัยรุ่น และความต้องการการยอมรับ การแสวงหา  
ตัวตนและอัตลักษณ์ตามวัยของพวกเขา ซึ่งก็คือปัญหาเชิง

วัฒนธรรมอันซับซ้อนที่มีปัจจัยภายนอกตัววัยรุ่นอยู่ด้วย ดังนั้น มัน
อาจง่ายเกินไปที่จะใช้ชุดความคิดและชุดการอธิบายที่ว่า วัยรุ่น  
มีปัญหาเพราะครอบครัวไม่อบอุ่น วัยรุ่นไม่รักษาค่านิยมไทย   
ไม่รักนวลสงวนตัว เสพสื่อลามก และเบาปัญญา ฯลฯ ชุดความคิด
แบบนี้ นอกจากจะไม่ได้แก้ปัญหา ยังซ้ำเติมความรู้สึกของวัยรุ่นว่า
ผู้ใหญ่ไม่มีวันเข้าใจเขา    
         ทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาเยาวชน จึงเริ่มต้นจากการ
เปิดใจและคิดทางบวก คือ เชื่อในศักยภาพและธรรมชาติด้านดีของ
เยาวชน แทนที่การชี้นิ้วจี้จุดไปที่ปัญหาของเขา เราเพียงแต่
ทำความเข้าใจและเสนอทางเลือกใหม่ๆให้เขาได้ทำกิจกรรม   
ปลดปล่อยพละกำลังตามวัยและทำประโยชน์เพื่อคนอื่น อันจะ
ทำให้เขาเลิกหมกมุ่นกับตัวเอง รดน้ำพรวนดินส่งเสริมในส่วนที่เป็น
ศักยภาพและความต้องการของเขาให้งอกงาม รวมถึงการสร้างและ
ขยาย“พื้นที่ดีๆ” ในสังคมให้มากขึ้น อาทิ แหล่งเรียนรู้ประเภท
ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ทันสมัย มหรสพสร้างสรรค์ สวนสาธารณะ 
แหล่งนัดพบของวัยรุ่น ตลอดจนการจัดสรรพื้นที่เฉพาะ ที่จะให้  
วัยรุ่นได้ระบายพลังและการแสดงออก เช่น ที่ประเทศญี่ปุ่น มีการ
ปิดถนนฮาราจูกุในทุกวันอาทิตย์ ให้เด็กฮิปเด็กแนวทั้งหลายได้
ระเบิดความมัน ประชันดนตรี แฟชั่นและรถซิ่งกันในอาณาบริเวณ
นั้นอย่างเต็มที่ เป็นต้น ซึ่งน่าจะแตกต่างจากการทำอุทยานการ
เรียนรู้ หรือ T.K.Park (Thai knowledge park) ที่ริเริ่มโดย
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กระทรวงศึกษา จัดตั้งขึ้นที่ชั้น 6 เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า กรุงเทพฯ 
ที่ยังมีลักษณะคิดทางเดียวจากบนลงล่าง และการมุ่งให้การเรียนรู้
ด้านวิทยาการ  
 
         แนวคิดการแก้ปัญหาเยาวชนแบบเน้นด้านบวก หรือ 
Positive Youth Development นี้มีที่มาจากความพยายามใน
ช่วง 30 ปี ที่อเมริกาเผชิญปัญหาอาชญากรรมและปัญหาวัยรุ่น
ค่อนข้างสูง จนเกิดการจัดสรรงบประมาณแก่การทำโครงการวิจัย
และการพัฒนาเยาวชนขนาดใหญ่ หลากหลาย เพื่อค้นหาปัจจัย 
บทเรียน และเงื่อนไขการเกิดเยาวชนที่พึงปรารถนา ผลการ
ดำเนินการนี้ก่อให้เกิดแนวคิด Positive Youth Development 
ได้ผลสรุปว่า เยาวชนที่พึงประสงค์คือ มีทักษะในการสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้อื่น การเลือกคบเพื่อน มีความสามารถในการ
ควบคุมตนเอง มีวินัย พึ่งตนเอง แก้ปัญหาและคิดวิเคราะห์ได้ 
เห็นคุณค่าและ เกิดฉันทะต่อการเรียนรู้ มีวุฒิภาวะในการลด
พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลร้ายต่อสุขภาวะน่าสนใจว่ากลยุทธ์เชิงบวก
ในแนวคิดนี้ ให้ความสำคัญกับการทำให้วัยรุ่นได้รับโอกาสและ
การยอมรับจากบุคคล ชุมชน และส่งเสริมความผูกพันต่อผู้ใหญ่ 
เพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้อง กับการทำให้วัยรุ่นได้เข้าถึงบริการและระบบ
สนับสนุนที่เอื้อต่อการพัฒนาเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอ
จากเยาวชนไทยในเวทีสัมมนาที่กล่าวถึงข้างต้น จาก “ปัญหา” สู่ 
“อนาคต” ความจริง เรามีเยาวชนที่รวมกลุ่มกันทำประโยชน์เพื่อ

สังคมอยู่จำนวนมากมหาศาลกว่าสังคมใด ซึ่งเวลานี้มีองค์กร
เอกชนแหง่หนึง่กำลงัรวบรวมจดัทำ “แผนที”่ กลุม่กจิกรรมเยาวชน
ทั่วประเทศ เพื่อใช้เผยแพร่สู่สังคมวงกว้าง โดยมีจุดประสงค์จะจุด
ประกายความหวังและพลังใจแก่สังคม เป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่า 
เยาวชนมีศักยภาพด้านบวกและเป็นทรัพยากรสำคัญของบ้านเมือง 
โดยเชื่อว่า การนำเสนอข้อมูลเหล่านี้เป็น “ข่าวดี” จะช่วยให้
เยาวชนทั่วไปได้มองเห็นแบบอย่าง ทางเลือก และเกิดแรงบันดาล
ใจในการพัฒนาตนเชิงบวกบ้าง ที่สำคัญคือ ควรเปลี่ยนการสื่อสาร
แบบ You Message ที่มีลักษณะ 1) สั่ง คือบังคับให้กระทำ   
2) สอน คือมองเด็กว่าโง่กว่า  และ 3) บ่น คือพูดสาระน้อยด้วย
ถ้อยคำจำนวนมาก ดังนั้น You Message อันเป็นการพูดแบบ  
ต้องทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้ จึงมักให้ผลในทางตรงกันข้าม 
เพราะไปกระตุน้สมองสว่นอยากของเดก็เสยีแลว้ ดงัเชน่เสยีงสะทอ้น
จากเยาวชนที่เข้าร่วมเวทีวิชาการ “เพศศึกษาเพื่อเยาวชน” ที่  
บอกว่า “จริงๆแล้ว ผู้ใหญ่และเด็กไม่มีใครรู้มากกว่ากัน บางที
ผู้ใหญ่ก็รู้อะไรมาผิดๆ และสั่งสอนเด็กจากความเคยชินผิดๆ” 
“ดีใจที่เยาวชนได้มารวมพลังกันส่งเสียงบอกผู้ใหญ่ว่าวัยรุ่นคือใคร 
ต้องการอะไร เยาวชนมีสิทธิที่จะคิด พูด และแสดงความคิดเห็น… 
อยากให้ผู้ใหญ่ย้อนมองตัวเองบ้าง ไม่ใจแคบโทษแต่เด็ก ไว้ใจเด็ก
และฟังเด็กบ้าง” “รู้สึกดีมากที่ได้ยินว่า เด็กไม่ใช่ปัญหา แต่เด็ก
กำลังเผชิญปัญหา และผู้ใหญ่มีหน้าที่ต้องดูแลชีวิตเด็กวัยรุ่นให้
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่น”  
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 สาขาวิชาสังคมศึกษา โดยอาจารย์ ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ได้จัดโครงการ 
“โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมครูสู่อาเซียน” ขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 15 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความรู้ด้านประชาคมอาเซียนกับหลักคุณธรรมให้
กับนักศึกษา เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อเป็นการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม แก่  
นักศึกษาในการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านพระปลัดอดุลย์ อตุโล มาเป็น  
พระวิทยากรโดยบรรยายด้าน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใน 6 ประการ ได้แก่ พฤติกรรมการรักษา
ระเบียบวินัย, การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครูกับนักเรียน, การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมตามหลักความพอเพียง, 
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู, ความรับผิดชอบในวิชาชีพ และความภูมิใจ ค่านิยม อุดมการณ์ของความเป็นครู ซึ่ง  
ในการอบรม สัมมนาดังกล่าวมีนักศึกษาครุศาสตร์ระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวน 200 คน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมครูสู่อาเซียน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ดำเนินการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพื่อวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่เกิดจากการทำกิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโครงการวิจัย แนวทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้มีคุณลักษณะ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวความคิด ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 

แนวทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้มีคุณลักษณะ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย..... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา แก้วสุข 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ 3 ประการกับเงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 

  
 วิธีดำเนินการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality research) ในลักษณะการวิจัยพหุกรณีศึกษา 
(Multiple case study research) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดระบบของข้อมูลจากกรณีตัวอย่าง 9 โครงการ การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และสัมภาษณ์เชิงลึกเลือกมาแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) 
จากนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2556 โดยยึดหลักว่าต้องเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นคนที่มีข้อมูลทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ จำนวน 40 คน ได้แก่ นักศึกษาจำนวน 28 คน 
อาจารย์จำนวน 12 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 5 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 เป็นแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์  
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นักศึกษาและอาจารย์ ฉบับที่ 3 แนวคำถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ฉบับที่ 4 แบบบันทึกข้อมูล และฉบับที่ 5  แบบบันทึกการ
สังเกต ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) และการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (Non-Participant observation) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (Informal interview) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
interview) การวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary analysis) 
และประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) การเก็บรวบรวมข้อมูลทำโดยการ
สัมภาษณ์นักศึกษาและอาจารย์ การจัดประชุมสนทนากลุ่มนักศึกษาและ
อาจารย์ การศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ทำโดยการวิเคราะห์เนื้อหาตามหลักการวิเคราะห์แบบอุปนัย การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามหลัก
การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Inductive method) โดยนำข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ได้ มาจัดหมวดหมู่ ให้เป็นระบบระเบียบ แล้วสรุปเป็นประเด็นต่างๆ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) โครงการ/กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ที่ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี
การศึกษา 2556 ที่ศึกษามี 9 โครงการ แบ่งตามผู้รับผิดชอบในการจัดออก
เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) องค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการจัด 
ได้แก่ โครงการวันไหว้ครู โครงการเฟรชชี่บอยแอนด์เกิร์ล มารยาทงาม
สืบสานวัฒนธรรมไทย โครงการเปิดโลกกิจกรรม และโครงการกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี “พิกุลเกมส์” ครั้งที่ 9 (2) คณะ/สาขาวิชา  
รับผิดชอบในการจัด ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
สำหรับนักศึกษาใหม่ และโครงการราชภัฏธนบุรีวิชาการ (3) สโมสร  
นักศึกษาของคณะรับผิดชอบในการจัด ได้แก่ โครงการแห่เทียนพรรษา 
โครงการจัดทำซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิต และโครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง 
2) การเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนานักศึกษาไปสู่คุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียงเกิดขึ้นโดยการถ่ายทอดความรู้ การลงมือกระทำกิจกรรมในสถานการณ์จริง การค้นคว้าหาความรู้ การแลกเปลี่ยน

ความรูแ้ละประสบการณ ์ และการลองผดิลองถกู มลีกัษณะการเรยีนรู้
ทั้งเป็นรายบุคคล และเป็นรายกลุ่ม  3) แนวทางการพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกำหนดเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษา
แบบองค์รวม และมีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงระหว่าง  
วิชาการและกิจกรรมนักศึกษา และให้นำระบบประกันคุณภาพ  
มาเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย  
การพัฒนาความรู้และคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนผ่านโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งในกระบวนการทำโครงการ/กิจกรรมจะทำเกิด
คุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล   
และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งต้องอาศัยความรู้และต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของคุณธรรมด้วย 
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คนดีคนเก่งครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่

คณาจารย์

นักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา แก้วสุข
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ช้ันสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชวังดุสิต
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

นายทวีศักดิ์  หงษ์เจริญ 
ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสูตร จำเนียร
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชวังดุสิต
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
และมหาวิทยาลัยต้าลี่ ประเทศจีน 

ณ วันที่ 30 มีนาคม – 29 เมษายน 2558 
ได้แก่ น.ส. วิลาวัลย์ ต้นโพธิ์, 

น.ส. หนึ่งฤทัย กำจาย, 
น.ส.ชนัญชิดา พันสลาบขวา, 

น.ส. ปาริชาติ งานดี, น.ส.มินตรา ศิริวรรณ, 
น.ส. จุฬาลักษณ์ คชรมณ์, 

น.ส. สุดารัตน์ หารชัย, 
น.ส.ประภาพร มุ่งป่ากลาง, 

น.ส.น้นทนิตย์ อบอุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา เพิ่มพูล
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 

ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

นายสิทธิชัย  ทองอุปการณ์ 
และนางสาวกัญญปริญญ์  สิทธิพันธ์ 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี
ในการประกวดร้อยกรอง 

ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2558
 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมไหว้ครู คณะครุศาสตร์

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุง
แผนการดำเนินงานของคณะฯ 

และจัดทำรายงานการประเมินตนเองปี 2557 (SAR 15)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
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