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สนับสนุนการจัดการความรู(Knowledge Management - KM) อยางเปนระบบ และพัฒนาระบบการ
บริหารงานประจําสูงานวิจัยในหนวยงานระดับคณะ  มหาวิทยาลัยจึงไดวางกิจกรรมสนับสนุนการจัดการ
ความรู โดยมีประเด็นหลักที่จะนําการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research - R2R) มาใช
เปนเครื่องมือเพ่ือใหเกิดการสรางงานวิจัยในพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงพันธกิจแรกที่จะ
ดําเนินการในปงบประมาณ 2552 น้ี คือดานการศึกษา ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยจึงจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู “จะเริ่มตนอยางไร...วิจัยทางการศึกษา (Educational Research)” ซ่ึงเปนหัวขอการแลกเปลี่ยน
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ดร.ภิญโญ พานิชพันธ ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู  และในชวงบาย
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in Education)  และดานการประเมินผล (Evaluation)  ตอจากนั้นผมและทานรองอธิการบดีฝายการศึกษา
จะมารวมกันตอบคําถามใหความกระจางถึงทิศทาง และการสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  โดยเชื่อเปนอยางยิ่งวาการวิจัยทางการศึกษาจะเปนองคประกอบหนึ่งที่จะชวยเสริมสราง
การนํามหาวิทยาลัยมหิดลไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และเปนพลังสําคัญหน่ึงที่จะนําไปสูเปาหมาย
ของการเปน 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลกได    
 

 บัดนี้ ไดเวลาอันสมควร ขอเรียนเชิญทุกทานเขาสูกระบวนการของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู       
ซ่ึงม่ันใจวาทุกทานจะมีแรงบันดาลใจที่ทําใหเกิดพลังความรวมมือ และสรางสรรคสิ่งที่ดีรวมกันตอไปและ
ขอใหทุกทานมีความสุข ประสบความสําเร็จตามที่มุงหวัง ตลอดชวงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒ ิ
 

สวัสดีท านผูบริหารมหาวิทยาลัย และผู เข ารวมกิจกรรมทุกทาน รวมถึงขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ไดเชิญกระผมมาบรรยายในวันนี้  หากกลาวถึงความใสใจในเร่ืองการพัฒนาทาง
การศึกษา เปนที่นาแปลกใจวา มหาวิทยาลัยมหิดลไมมีคณะครุศาสตรที่ใหความสนใจในเรื่องการทํางาน
วิจัยทางการศึกษามากกวามหาวิทยาลัยอ่ืนๆที่มีคณะครุศาสตร และคณะศึกษาศาสตร เทาที่ทราบ
มหาวิทยาลัยมหิดลมีสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู  ซ่ึงถือวาเปนแนวทางใหมของการทํา
วิจัยทางการศึกษา รวมถึงทานรองอธิการบดีฯ มีนโยบายจะจัดใหมี Teaching Professor ซ่ึงเปนแนวทางที่
ดี สังเกตไดจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ จะใหความสําคัญกับงานวิจัยทางการศึกษาอยาง
เดนชัด สวนในประเทศไทยมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ก็ไมไดมุงแตการทําวิจัยเพียง
อยางเดียว แตกลับมีความกาวหนาทางการเรียนการสอนตามไปดวย โดยอาจจะปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนการสอนใหเนนในการวิจัยมากขึ้น และเนนใหมีการทําวิจัยในระดับปริญญาตรีมากขึ้น ก็เปนเรื่องที่
นาสนใจเปนอยางยิ่ง 

ในเบื้องตนสําหรับการบรรยายในวันนี้  จะเลาถึงมุมมองสําหรับมหาวิทยาลัย และพยายาม
วิเคราะหถึงองคประกอบทางวิชาการของมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงจะมองไปถึงการวิจัยทางการศึกษาที่
เกี่ยวเนื่องกับองคประกอบทางวิชาการของแตละมหาวิทยาลัยน้ันควรจะเปนอยางไร ทั้งนี้จะกลาวถึง
งานวิจัยทางการศึกษาในภาพกวาง  ไมลงรายละเอียดมากนักและมีตัวอยางเพื่อแลกเปลี่ยนกับทุกทานถึง
มหาวิทยาลัยที่มีความสนใจในดานการวิจัยทางการศึกษา โดยเฉพาะดาน Medical Science,  Health 
Science เชน มหาวิทยาลัย Queensland จะขอยกตัวอยางแนวคิดทางดานการเรียนการสอนสําหรับ
อาจารยที่จะนําไปเริ่มตนงานวิจัยทางดานการเรียนการสอน และสุดทายจะตั้งขอสังเกตบางประการ
เกี่ยวกับทิศทางดานการวิจัยการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือพูดถึงมหาวิทยาลัยทําใหนึกถึง 

Universal คือความเปนสากล  
แต โ ดยแนวคิ ด จ ริ ง ๆ  แล ว 
มหาวิทยาลัยมาจาก Universitas 
คือเปนเรื่อง Society ที่คนมา
รวมตัวกันเปน Community ซ่ึง
ในที่ น้ี เปนการใหความสําคัญ
ทางดานวิชาการเปนหลัก ที่มาของ
ชื่ อมาจากมหา+วิ ทย+อาลั ย 
หมายถึง ที่อยูของความยิ่งใหญ
ในเรื่องของความรู เชนบรรณาลัย 
เปนที่อยูของหนังสือ คือหอง 
สมุด  โดยแนวคิ ดสรุ ปได ว า
มหาวิทยาลัยเปนชุมชน หรือ 
กลุมคนที่มารวมตัวกันทางวิชาการ  
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ซ่ึงมีองคประกอบ 3 Ps ไดแก People ที่รวมถึง Instructor คือผูสอน Student คือผูเรียน และ People คือ
ป ร ะ ช า ช นทั่ ว ไ ป  ซ่ึ ง จ ะ ม า
เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยใน
สวนของการมารับบริการ หรือ
มาใหบริการใหความชวยเหลือ 
สวนเรื่องกระบวนการ (Process) 
ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอยู 
กระบวนการแรก คือ Search / 
Research จนไดความรูมา 
Teach / Learn และสุดทายเปน
กระบวนการใหบริการ 
  โดยภาระหนาที่ ของ
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการทั้ง 3 
สวนนี้ เสมอ  เ ม่ือให นิยามว า

มหาวิทยาลัยเปนที่ซ่ึงแสวงหาความรู เผยแพรความรู และทําการเรียนการสอน ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึง
ตองมีการทําวิจัย องคประกอบสุดทาย Product ผูสอนทําการ Search/Research ไดผลงานวิจัย 
(Research Work) ผูเรียนเขามาเรียนจบเปนบัณฑิต (Graduate) สวนคนที่มารับบริการของ
มหาวิทยาลัยได Good Society มีการวิเคราะหประเทศที่มี Good Society มีมหาวิทยาลัยที่ดีเสมอ 
ดังเชน ยุโรป อเมริกา ญ่ีปุน สําหรับการวิจัยทางดานอุดมศึกษาแลวแตจะจับประเด็นไหนมาให
ความสําคัญ เชน ในแงของตัวคน (People), กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Product) สามารถ
ทํางานวิจัยที่เกี่ยวของกับแตละสวนไดเปนจํานวนมาก ในขั้น Search / Research ได Academic Work ที่
นําไปใชในการเรียนและการสอน เรียกการสอนวาเปน Distribution of Knowledge แลวนําความรูที่
คนความาทดสอบในชั้นเรียนกอนกระจายไปตามสื่อตางๆ ดังน้ันการวิจัยทางการศึกษาจึงมีองคประกอบ
ทั้ง 9 ตัว  แตในสวนการบริหารของอุดมศึกษาตองดูแลทั้ง 3Ps ใหพัฒนาและกาวหนาไป 
 สิ่ งแรกที่จะกลาวกอน 
คือ People ในดานของผูเรียน
และผูสอน สามารถวิ เคราะห
คุณลักษณะและธรรมชาติของ
ผูเรียนและผูสอนวาลักษณะเปน
อ ย า ง ไ ร  ห รื อ เ รี ย ก ว า เ ป น 
Managing Academic People มี
ความแตกตางที่หลากหลายในดาน
ขอ งค ว าม เ ชื่ อ  ค า นิ ย ม  ใ น
ตางประเทศพบวาสาขาเกษตร 
สาขาดานการศึกษา และสาขาที่
เกี่ยวกับธุรกิจ (Business) คอนขาง 
Conservative ดูไดจาก Profile  



เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “จะเริ่มตนอยางไร...วิจัยทางการศึกษา”  5 

 

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

ของนักศึกษามีความหลากหลายและแตกตางอยางมาก ผูปกครองของนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวนไมนอยอยูในแวดวงธุรกิจหรือ

ขาราชการระดับคอนขางสูง แตถามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จะแตกตางไปจากนี้ ซ่ึงแบงนักศึกษาไดเปนระดับ 

Medium Up และ Medium Down ถาพิจารณาในดานความพรอมของนักศึกษาแลว  พบวามีความพรอม

ที่จะเรียนรู โดยอาจารยไมตองสอนมากนัก ทําใหความสําเร็จที่เกิดขึ้นมาจากตัวนักศึกษาเปนสําคัญ  

พ้ืนฐานของนักศึกษาใน 3 มหาวิทยาลัยเปนเด็กคอนขางดีในสังคมไทย แตอาจารยไมไดทําใหความดี

หรือความเกงมากขึ้นตามที่ควรจะเปน และกลับดึงความเกงลงมาในระดับกลางๆ ดวยการใช

กระบวนการและวิธีการที่ธรรมดาและสามัญ Potentiality ซ่ึงไมไดรับการพัฒนาใหเติบโตตามศักยภาพที่

ควรจะเปน สิ่งน้ีคือปญหาของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงไมไดสงเสริมใหมีความพรอมอยางเต็มที่  โดย

ภาพรวมของกระบวนการเรียนการสอน  เราไมไดใชศักยภาพของนักศึกษาอยางเต็มที่ในทุกสาขาวิชา 

ประเด็นที่ควรศึกษา คือธรรมชาติ คุณลักษณะ ความคาดหวัง ความหลากหลาย สิ่งที่ควรจะเปน และ

นํามาเปรียบเทียบในแตละสาขา แตละสถาบัน และแตละประเทศ เพ่ือใหเห็นองคความรูอีกหลากหลายที่

สามารถพัฒนาไดตอไป 

คณุลักษณะบัณฑิตที่ตองการ จากงานวิจัยที่ทําใหกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) 

พบวา การมองลักษณะของผู เ รียนมองไดทั้ งในเชิงความรู (Knowledge) ความคิด (Thinking) 

ความสามารถ (Skill) และคุณธรรม 

จ ริ ย ธ ร รม  (Ethics) ซ่ึ ง เ ป น 

Domain ในการพิจารณาใหเห็น

ไดในระดับ Basic, Advance, 

Proactive และ Excellent ซ่ึง

สามารถมองเปน 16 Matrix ได

ว า  ความรู หลักพื้ นฐานเปน

ความรูทั่วไปที่จะนําไปใชในการ

ทํางานในอาชีพได ความรูที่ 

Advanced คือความรูที่ทันสมัย 

แ ล ะ แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู อ ย า ง

สมํ่าเสมอ หรือในเชิงรุกเปนการสรางความรูดวยตนเอง แตถา Excellent เปนความเชี่ยวชาญ ในทาง

ความคิดขั้นพ้ืนฐานเปนการวิเคราะห สังเคราะห และการประเมิน ถาใหกาวหนาขึ้นไป ควรมีความคิด

สรางสรรค คิดอะไรใหมๆ ไดในเชิงรุก คือคิดไดในเชิงยุทธศาสตร และคิดในเชิงอนาคต คือมอง

ไปขางหนา สุดทายอาจารยจะตองสอนใหคิดเปน  คิดรวบยอดและเกิดตกผลึกทางความคิด 

(Crystallization) ในแงความสามารถและ Ethics เชนเดียวกัน สามารถทําการวิจัยไดใน 16 Scales  
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เชน ความรูทั่วไป ความรูวิชาชีพ ความรูขั ้นพื้นฐาน เราสอนจัดหลักสูตร สรางสิ่งแวดลอมได

อยางไร นอกจากนั้นดูปรัชญาอุดมศึกษาในแตละกลุมนําไปสูการพัฒนาเด็กอยางไร  จากผล 

การวิจัยไดแบงบุคคลออกเปน 5 กลุมกลุมแรกเปนอุดมคตินิยม มีเปาหมายในการเขาสูนิพพาน มีพระ

ธรรมปฎก / ส.ศิวรักษ / พระ

ไพศาล  กลุมที่สองเปนปญญา

นิยม คือหมอประเวศ หมอจรัส 

ซ่ึงอยู ในกลุมแพทยเปนสวน

ใหญที่ตองการพัฒนา Intersexual 

Skill  กลุมที่สามเปนชุมชนนิยม 

เห็นวาการศึกษาไมไดสอดคลอง

กับชุมชนมากนัก กลุมที่สี่เปน

ปฏิบัตินิยม คือกลุมหลัก (Main 

Stream) เนนการนําการศึกษา

ไปใชประโยชนใหได  และกลุม

สุดทายเปนเทคโนโลยีนิยม ในการวิจัยทางดานอุดมศึกษาลองนํามาเปรียบเทียบกับสังคมที่มุงบริโภค

นิยมและการเอาอยางตามกัน มีความเปนตัวของตัวเองนอย ตัวอยางของบางครอบครัว พอแมถามลูก

วาจะไปกินอาหารอะไร ไดคําตอบวาจะไปกินแมคโดนัล สวนแมอยากกินสมตํา เม่ือดูกันที่คุณคาทาง

อาหาร ราคา และความสะดวกที่จะซื้อหา พบวาสมตําดีกวา ลูกยังคงยืนยันแมคโดนัล(McDonald) 

เพราะนิยมตามเพื่อนมากกวา 

 ดังน้ันจึงตองมีการพัฒนาลักษณะของคนรุนใหมตาม CCPR ซ่ึง C = Critical Mind  รูจักคิด

วิเคราะหได C = Creative Mind 

การ มี จินตนาการ  ฝนไปถึ ง

อนาคตใหได P = Productive 

Mind คือมีดานผลงาน และ     

R = Responsible Mind ดังน้ัน

ตองลองทําการวิจัย สังเกตุวา

คุณลั กษณะขอ งคนรุ น ใ หม   

ข อ ง มห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล ที่

ต องการคื ออะไร  แล ว จึ ง จัด 

Priority ใหตรงกับความตองการ

ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  
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อาจารยไปหาความรูจากหองสมุด แลวนําเขามาบรรยายในหองเรียนในเชิงทฤษฎีใหมีโอกาสไดซักถาม 

ดังน้ัน สิ่งที่ผูเรียนไดคือ ความรูเดิมๆ ที่อาจารยมีอยู  ปจจุบันกระบวนทัศนไดเปลี่ยนไปแลวเปนการให

ผูเรียนหาความรูเอง (Self-Directed Learning) นอกเหนือจากในหองเรียน คือใหเขาไปศึกษาในชุมชน  

และใหไดทําวิจัยคนควานําปญหามาคุยกัน มีการทํางานเปนทีม จนเกิดเปนผลงาน (Productivity-

Based) ผมลองใชคําวา สัตตศิลาของครูผูเอ้ือความรู หมายความวาบทบาทที่ครูเปนผูใหความรูตอง

เปลี่ยนไปเปน Facilitator ผูซ่ึง

เอ้ือความรู การใหเด็กกําหนด

จุดมุงหมายเอง หาความรูดวย

ตนเอง  ให รู จักวิ เคราะห  รู จัก

ประเมิน รูจักประยุกต รูจักสราง

อ งค ค ว าม รู ด ว ยตน เ อ งแล ะ

ทายที่สุดใหรูจักประเมินสิ่งที่ได

เรียนรูดวยตนเองเปนอยางไร ใน

ดานซายมือ สิ่งที่เรียนรู สิ่งที่ได

คือความรูเดิมเปนสวนใหญ แต

ถาอาจารยใหแสวงหาความรูเองมันจะเปนกระบวนการ Research  สิ่งที่เด็กได คือความรูใหม บางคน

เชื่อวาปริญญาตรีทําวิจัยไมได ซ่ึงไมเปนความจริงอยูที่วาอาจารยจัดกระบวนการวิจัยระดับใด เชนได

ทดลองใหนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ไปเก็บขอมูล แตถาใหนักศึกษาปริญญาเอกไปเก็บ รับรองวาได

ขอมูลมาครบถวนจากการใหขอมูลเอง ดังน้ันจึงควรจะลองพัฒนาจากกระบวนการความรูเดิมไปสู

กระบวนการแสวงหาความรูแบบ

ใหม  ซึ่ ง มีวิ ธี การที่ ให ใชการ

พิจารณา เชน ดานการเรียนการ

สอนเชิงกาวหนา โดยภาพรวม

เปนการบูรณาการ Integration 

ระหวาง Research, Self-Directed, 

Team, Productivity, Crystal 

Based Learning และ Problem 

Solving   
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ใ น ส ว น ข อ ง  Product 

ได แก การติดตามผลบัณฑิต 

ความรูที่ไดเปนอยางไรบาง การ

ใชประโยชน ในสิ่ งที่ ต องการ 

ความคาดหวัง บทบาทตอชุมชน 

ซ่ึ ง มี ง านวิ จั ยทางด านนี้ เป น

จํานวนมาก ในสวนตรงน้ีสิ่งที่

ใกลเคียงกับอาจารย  ผมจึงได

ลองพัฒนาเปน Model ประกอบ 

ดวยหลักของ Teach and Learn 

ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับผูสอน 

ผูเรียน สังคม งานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ซ่ึงอยูในกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมด เชนอาจารย

ศึกษาคุณลักษณะผูเรียนจากความคาดหวัง  หรือกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร เปนตน  การ

จัดการหลักสูตร มีกระบวนการในลักษณะของภาพใหญและในรายวิชา กระบวนการเรียนการสอนที่

เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียน

การสอนในแตละสาขา ปจจุบัน

ลงลึกถึงการสอนใหผูเรียนรูจัก

คิดและวิ เคราะหได ในแตละ

สาขา เชน ในสาขาเศรษฐศาสตร 

ส าข า วิ ท ย า ศ า สต ร  ส า ข า

สังคมศาสตร มีการสอนอยางไร 

การจัดกิจกรรมของนักศึกษา

แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จที่

ไมไดอยูเพียงแตในหองเรียน 

โดยมีความเชื่ อที่ ตรงกันว า

ความสําเร็จอยูที่ 1.หลักสูตรการสอน 2.กิจกรรม และ 3.สิ่งแวดลอม ในประเด็นใหญๆ เหลานี้สามารถ

ทําการศึกษาและเจาะประเด็นลงไปในแตละสาขาวิชาได  

 จากที่ผมไดเคยชวยทําคูมืออาจารยดานการเรียนการสอน ป พ.ศ.2527 ขอกลาวถึงรูปแบบและ

วิธีการสอนแบบตางๆ วามีการสอนอยางไร สอนแบบบรรยาย สอนแบบอภิปราย สอนแบบกลุมยอย 

สอนแบบรายบุคคล แตถาดูคูมืออาจารยในปจจุบันป พ.ศ.2547 หัวขอคูมือเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงมีการ

พูดถึงการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประสบการณการสอนที่เนนผูเรียน  มีรูปแบบการ 
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เรียนการสอนที่ใชวิจัยเปนฐาน การสอนที่ใชปญหาเปนฐาน Directed Learning, Team Base 

Learning, Integrated Learning, E-learning บูรณาการทางคุณธรรม และจริยธรรม  สอนตามคลินิก 

และสอนตาม สภาพจริง  คูมือ

อาจารยรุนใหม ไมไดพูดคําวา 

การบรรยายอภิปรายสูการปฏิบัติ

แลว พบวาหนังสือดานการเรียน

การสอนรุ น ใหม เป น ไปตาม

แนวทางของคูมือในป พ.ศ.2547 

และเห็นวามีการพัฒนาการวิจัย

ดานวิธีการเรียนการสอนแบบ

ใหมตอไป  ซ่ึงกําลังกาวเขาสู 

Post Knowledge Based Society 

เปนจุดเปลี่ยนในอนาคตที่มหาวิทยาลัยมหิดลควรเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ การทําใหอาจารย

มหาวิทยาลัยมหิดลเขาสู 1 ใน 100 ดวยวิธีการสอนแบบใหม การพัฒนาการสอนแบบเดิม (How to 

develop learning) เชน Research Based Learning, Problem Based Learning, Integration Based 

Learning ลองทําวิจัยการสอนแบบใหมวาแบบใดสามารถนํามาใชไดจริงในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ

กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมในแตละชั้นป และสุดทายสามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับ

การวิจัยไดอยางไร ซึ่งเปนหัวขอใหญในเรื่อง Research University ซ่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกา  

รัฐแคลิฟอรเนียไดรายงานเปนผลงานออกมาแลว 

ในรัฐเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลียไดพัฒนาออกมาเปนภาพรวมเชื่อวา Environment ของ First 

Class Higher Education ควรจะ

เ ป น อ ย า ง ไ ร   คื อ มี ตั้ ง แ ต

บรรยากาศ มี Research มี 

Social Context และ International 

และ Explicit Concern and Support 

ทั้งหมด 9 ตัว แสดงใหเห็นวา

มหาวิทยาลัยจะเปน Qual i ty 

University ซ่ึงเปน Guideline 

อาจนํามาคิดตอวามหาวิทยาลัย 

มหิดลมี Guideline เปนอยางไร 

Administrator
Inserted Text
I
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 จากการที่อาจารยสามารถ

พัฒนากระบวน การเรียนการ

สอนไดหลายๆ แบบ มีแนวทาง

ตาม UNSW ไดแก Students 

are actively engaged, A 

climate of inquiry, Activities are 

l inked to research and 

scholarship, For students to 

have fun ใหเด็กเกิดความ

สนุกสนานบาง อยาใหกังวลมาก 

Challenge Current Beliefs ของ

เด็ก นําเอา Prior Experience มา

ใชจนเกิด Recognized, Relevance 

of their studies to professional, 

Creat ing a community of 

learners, Diversity of their 

experiences, Multiple teaching 

methods, Encouraged to take 

responsibility for their own 

learning ทั้งหมดมีดวยกันหลาย

ตัว Learning cooperatively with 

peers, Effective learning is 

faci l i tated by assessment 

pract ices, Meaningful and 

timely feedback 
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 มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่นาสนใจของ Havard University เร่ือง What the Best College Teachers 

Do? ไดศึกษาคนที่เปน Best College Teacher และดูวาทําอะไรกันบางจากในหนังสือเลมน้ี อาจารยจะ

ลองศึกษาดูบางหรือไมวา Best 

Col lege Teachers ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนอยางไร 

โดยมีวิธีใหเสนอชื่ออาจารยที่

ประทับใจ 3 ชื่อในจํานวน 3 ป 

ทําใหไดชื่ออาจารยมากลุมหน่ึง

จํานวน 10 คน แลวใหอาจารยที่

ส อน ดีๆ  เ ขี ย นคว าม รู สึ ก ที่

เ กี่ ย วข อ งกั บกา รสอน  เ ช น 

อาจารยสาขาวิชาเคมีเขียนวา 

Teaching is a love affairs  

1. อาจารยตองรักในวิชาที่สอน  2. อาจารยตองรักผูเรียนรักเด็ก และอาจารยตองรักในอาชีพสอน 

 เม่ือพูดถึง Themes / Issues ที่เกี่ยวของกับ Higher Education Research ไดแก Teaching 

and Learning, Course Design, 

The Student Experience, 

Quality, System, Institutional 

Management, Academic Work 

และ Academic Knowledge 

และเม่ือพูดถึง Methodology ที่

ใชในการวิจัยทางดานนี้ ไดแก 

Documentary Analysis, 

Comparat ive Analysis, 

Interviews, Surveys and 

Mult ivar iate, Conceptual 

Analysis, Phenomenography  คือทางปรัชญา, Critical / Feminist และ Auto / Biographical and 

Observational Studies. 

การสํารวจการวิจัยทางดานอุดมศึกษามีเรื่องและวิธีการตามที่กลาวมา เม่ือวิเคราะหดูในป 2000 

โดยใช 2 สเกลมาเทียบกัน พบวางานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน (Teaching and Learning) สวน

ใหญเปน Interviews จํานวนมาก ใช Mult ivar iate มี 4 เร่ือง สวน Cause Design ใชทางดาน 

Mult ivar iate เปนจํานวนมาก แตที่นาสนใจทางดานรายวิชา (Course) มีจํานวนมากเชนกัน  
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สวนทางดานนโยบายและดานการบริหาร 90 กวาเรื่อง ในจํานวน 400 เรื่อง เปนเรื่องเกี่ยวกับ Course 

Design ซ่ึงใกลตัวอาจารยเปน

หลัก ขอมูลน้ีได Review มาจาก

งานวิจัย ตอมาอยากใหดูขอมูล

เ พ่ื อ เ ป น แน วท า ง เ กี่ ย ว กั บ

ลั ก ษณ ะ ข อ ง บั ณฑิ ต ที่ มี  4 

ขั้นตอน  ไดแก  เ ร่ือง พ้ืนฐาน 

ความกาวหนาในเชิ ง รุกและ

ความเปนเลิศ สวนบัณฑิตจะ

ประสบความสําเร็จและมีความ

เ ป น เ ลิ ศ ต อ ง เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ 

หลักสูตร  การเรียนการสอน 

กิจกรรมนักศึกษาและสิ่งแวดลอม ถาอาจารยตองการจัดหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายในดาน

ของความรูขั้นพ้ืนฐาน หรือตองการจัดหลักสูตรเพ่ือแสวงหาความเปนเลิศควรทําอยางไร จึงกลาวไดวา

เปน Matr ix ที่นําไปสูกระบวนการ วิธีการและประเด็นที่อาจารยสนใจ ซ่ึงมีทั้ง Knowledge และมี 

Thinking กระบวนการเรียนการสอนที่อาจารยตองการสรางใหมีความคิดในขั้นที่เปนเลิศ คือ 

Crystallization คือสอนอยางไร เปนเพียง Guideline ที่ใหอาจารยสามารถทําวิจัยไดในแตละเรื่อง หรือ

แตละแงมุมได ทางดานทักษะและ Ethics ก็เชนเดียวกันเปนตัวอยางหรือ Guidel ine ที่แสดงใหเห็น

เทานั้น  

จากตัวอยางที่จะแสดงใหเห็นตอไปนี้เปนวิธีการในการทํางานวิจัยในดานตางๆ เกี่ยวของกับ 

Research into teaching and 

learning, Research into 

course design, Research into 

the student experience, 

Research into qual i ty, 

Research into system pol icy, 

Research into institutional 

management และ Research 

into academic work.  
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ผมไดไปดูงานที่ Universi ty of Queenland ซ่ึงในป พ.ศ.2538 มีผลงานวิจัย 1 เรื่องเปนหัวขอ
เกี่ยวกับทางดานการแพทยและสาธารณสุข ในหัวขอ Developments in Medical and Health 
Professional Educa t i on  
ส น ใ จ ใ น เ รื่ อ ง  Reflective 
Teaching ของ Nurses as 
Reflective Ethical Decision-
Makers: Does Course Content 
Assist Nurses to Become 
Better Ethical Decision - 
Makers? ลงลึกคอนขางมาก 
The First Year in Education 
and PBL ไดทํามาหลายปแลว 
A Personal Reflection. Word, 
Images and Anatomy. 
Problem Based Learning  
ประกอบดวย The Neuronal Challenge : Teaching Undergraduates Clinical Neurology และ 
Learning to Think Thoracic Medicine. Resource Based Learning: An Interactive Video in 
Musculoskeletal Examination Teaching, A Computer Interface to Facilitate Deep Learning ใน
สวนของ Deep Learning High Order Thinking กําลังเปนประเด็นใหญของการเรียนการสอน คือการ
สอนคนนั้นไมใชเรื่องธรรมดา ตองสอนใหคิด สอนใหวิเคราะห สอนใหแกปญหาเฉพาะหนา  สอนให
พัฒนา Deep Learning ขึ้นมา Assessment: Medical Student Opinion of a New Assessment in 
Obstetrics and Gynecology 

ในสวน Design of Teaching: Microscopy Tutorials in Pathology: Developing Skills 
and Understanding Disease 
Processes, Enhancing Clinical 
Teaching and Learning in the 
Management of Paediatr ic 
Dysphagia  
 Course Design: A 
Way to Teach Family 
Planning Queensland Medical 
Educa to r s , Teach i ng  
Prevention: Action Research 
and Innovation, Teaching 
Basic Practical Anaesthesia to 
the Supervised Non-Specialist  

และมีทางดาน Policy: Conceptualizing the Role of Non-Medical Staff for Teaching and Training of 
Medical Student: Present Status and Future Challenges, Qualitative Studies Into the 
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Assessment of Clinical Practice of Occupational Therapy Students in Relation to Student 
Learning and Competencies เปนภาพรวมใหญๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนทางดานแพทย 

 ข อส รุ ป เป นภาพรวม

มากกวาการวิจัย คือทางดานการ

เ รี ย นก า ร ส อน  คว รมี ค ว า ม 

Act ive, Interact ive, Prompt 

Feedback , I nd i v i dua l  

Conce rned , Re l evance , 

Intellectual Excitement และมี 

Research Project Oriented. 

 

 

 

 อาจารยจะเปนครูแบบใด: พระครูขึ้นเทศน สหายรัก คนขี้สงสาร อยาแหยเสือดุ ถามนิดหนอยของ

ขึ้นเลย คนไอคิวสูง น้ีก็นาสนใจ

ในกลุมอาจารยเวลา Lecture ไป

แลวเด็กไมรูเร่ืองมักมีความสุข 

ลักษณะผูสอนแบบคุณปา นัก

ต อสู สิ ทธิ ค รู  ทันคนทันสมั ย 

สดใสแฟชั่น และคุณครู 

 สุดทาย ไมวาอาจารยจะ

สอนอยางไร เม่ือเปน Mediocre 

Teacher Tel ls คืออาจารย

ธรรมดาๆ เขามาในชั้นเรียนแลว

บอก สวน Good Teacher น้ัน 

Explains แตถา Great Teacher ตอง Inspires อาจารยจะสอนแบบไหนอยางไร ไมสําคัญเทากับวาจะ

สามารถจุดไฟในดวงใจของเด็กใหลุกโชติชวงชัชวาลยขึ้นมาไดบาง  ขอบคุณครับ  
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อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

“การพัฒนาการวิจยัทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย” 
ผูดําเนินรายการ : ผูชวยศาสตราจารยเอื้อพงศ  จตุรธํารง 

ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษา 
 

 ขอแนะนําวิทยากร ทานแรก คือศาสตราจารย ดร.อุทุมพร จามรมาน จบคณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จบปริญญาเอกดานสถิติและวัดผลที่ UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา ทานมี
ผลงานทางดานวิจัยจํานวนมาก เปนกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ เปนหัวหนาภาควิชาวิจัยการศึกษาและ
รองคณบดีฝายวิจัย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบันเปนผูอํานวยการสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ อีกทานคือ อาจารย ดร.อุทัย ดุลยเกษม อาจารยจบจากคณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปศึกษาตอปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Stanford ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขา 
International Education Development ประสบการณการทํางานเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี 
และรองอธิการบดีหลายแหง  ปจจุบันเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  สวนอีกทานหนึ่ง รองศาสตราจารย  
ดร.ภิญโญ พานิชพันธ  จบสาขาชีวเคมีที่รัฐควีนแลนด ประเทศออสเตรเลีย จบปริญญาเอกดานชีว
ฟสิกสระดับโมเลกุล มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ  งานดานวิชาการที่สําคัญเปนหัวหนา
ภาควิชาชีวเคมี เปนนายกสมาคมเคมีแหงประเทศไทย สวนทางดาน Education ทานเปนกอง
บรรณาธิการ Biochemistry and Molecular Biology Education มีความชํานาญพิเศษดานการวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน มีผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติจํานวนมากเกี่ยวกับเรื่องทาง
วิทยาศาสตรและครุศาสตร ทานไดรับรางวัลนวัตกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกสดีเดน จากกรมสวัสดิการ
คุมครองแรงงาน รางวัลครูวิทยาศาสตรดีเดนระดับอุดมศึกษาจากสมาคมวิทยาศาสตร รางวัล
สิ่งประดิษฐจากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รางวัลนักวิจัยดีเดนจากมหาวิทยาลัยมหิดล และอีกรางวัล 
คือคุณพอตัวอยางแหงชาติ 
 

ศาสตราจารย ดร.อทุุมพร จามรมาน 
ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

 

 การวิจัยทางการศึกษาเปนเรื่องของอาจารยทุกคน วันนี้จะชวยทําใหเกิดความเขาใจและ
สนับสนุนใหทํางานวิจัยเกี่ยวกับศาสตรทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ในความหมายวิจัยทางการศึกษา 
จริงๆ แลวไมใชองคความรูใหม อาจจะหมายถึงวิธีการแกปญหาหรือการหาคําตอบทางการศึกษาแบบ
ใหม ขอตั้งคําถามเพื่อปูพ้ืนศาสตรทางการศึกษา ปรัชญาทางการศึกษาคืออะไร ซ่ึงก็คือการหลอมและ
เหลาคนใหคมชัดและลึกในความหมายของคนไทย แปลวาตั้งแตเกิดจนตาย ซ่ึงถาทําใหดีคงจะไมมีการ
แบงฝายเปนเสื้อสองสีดังเชนทุกวันนี้ การศึกษาตั้งแตเกิดจนตาย คือการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย ฉะน้ันเม่ือมองการศึกษาในรูปแบบนี้จะเปนมุมมองที่กวาง แตถาเจาะเขามาใน
มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเปนมหาวิทยาลัยปด และถาจะทําวิจัยทางการศึกษาสามารถทําอะไรไดบาง 
สามารถแยกการวิจัยทางการศึกษาออกไดเปน 4 ประเภท ไดแกประเภทที่ 1 วิจัยเชิงนโยบายซึ่ง      
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สภาการศึกษาควรทําเพื่อจะไดเห็นทิศทางของนโยบายระดับชาติทางดานการศึกษา การจัดสอบตองจัด
ตามมาตรฐานแหงชาติ ไมใชตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร (O-NET) ในสวนของระดับ
การศึกษามี 2 ระดับ คือระดับพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 6) และระดับอุดมศึกษา 
สวนอาชีวะเปนดานหนึ่งที่แยกออกไป  วิจัยที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําไดสําหรับผูบริหาร / สถาบัน คือ
การวิจัยทางดานนโยบายทางการศึกษา เชนมีโจทยวามหาวิทยาลัยมหิดลควรมีการจัดการเรียนการสอน
อยางไร สามารถทําออกมาเปนเลมในเชิงนโยบายได สวนประเภทที่ 2 เกี่ยวของกับพวกเราที่เปน
อาจารย คือวิจัยในหองเรียน หมายถึงวิจัยดานการเรียนการสอน วิจัยในสิ่งที่นักศึกษาเรียนกับวิจัยที่
อาจารยสอน โดยการตั้งคําถามวารูปแบบการเรียนของมหาวิทยาลัยมหิดลเปนอยางไร คิดวาคงจะไมได
แตกตางจากที่อ่ืนมากนัก  ที่มีการฟง จด และถายเอกสาร ถาเราพบวานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมี
รูปแบบการเรียนแบบน้ัน  คําถาม คือมีวิธีการแกไขไดอยางไร แกไขที่วิธีเรียนหรือไม สิ่งที่นาสนใจมาก 
คือคนไทยเรียนรูอยางไร และสิ่งสําคัญที่ไมเคยสอนลูกศิษย คือวิธีเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการ
อาน ซ่ึงมีวิธีอานไดหลายแบบ ตอมาเขียนอยางไรในชวง Take Note ทําอยางไรใหสามารถจดไดทัน โดย
ไมตองอัดเทปเพราะทําใหเสียเวลามากขึ้น หรือฟงอยางไรใหสามารถจับประเด็นได พบวาอาจารยพูด
อยางหนึ่ง แตนักศึกษาแปลความหรือจับประเด็นไปอีกอยางหนึ่ง สวนเรื่องการเขียนรายงานหรือขอสอบ
อัตนัยที่พบเขียนในลักษณะเพอเจอ แตในมุมกลับกันอาจารยเปนผูที่ Feedback ที่ดี คือเม่ือสงรายงาน
กลับมาอาจารยจะไมตรวจแตใหเกรด A ตามหนาปกที่สวยๆ ขางในไมตองมีเน้ือหามีแตนํ้า จึงกลายเปน
วาลูกศิษยเรียนรูจากสิ่งที่อาจารย ทํา ฉะน้ันการฟง พูด อาน เขียน เร่ืองของการเรียนและวิธีเรียนของ
นักศึกษา ซ่ึงไปกระทบกับความจําวาจะทําอยางไรใหจําไดเกง มหาวิทยาลัยที่ดิฉันไดมีโอกาสไปเรียน  
มีศูนยฝกใหรูวิธีเรียนอยางดี วิธีฝกคือการอาน มีเครื่องมือจับใหศีรษะนิ่ง เคลื่อนไหวเฉพาะตาจากบนลง
ลาง ไมใชซายไปขวา ใชตาขางซายดูดานซายและตาขางขวาดูทางขวา ซ่ึงทําใหการอานเร็วขึ้น การเรียน
ของนักศึกษาที่น่ีสามารถนําไปทําวิจัยไดวานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมีการเรียนอยางไร จะออกเปน
นโยบายหรือไมวาจะชวยนักศึกษาใหเรียนอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร ถานักศึกษาเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ  ทําใหสามารถเรียนอะไรก็ไดในโลกน้ี ทุกวันนี้เด็กของเราไมมีวิธีเรียน มีเพียงการทองจํา
จากอาจารยสอน  
 จากการสอนของอาจารยที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สรุปมาแลววามี 12 วิธี ประกอบดวย

เทคนิควิธีการสอน และตามมาดวยการวัดผล  และการใชสื่อในการขยายความเพื่อใหเกิดความเขาใจที่

ชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะที่สาขาดานการวัดและประเมินผล พบวาเปนสาขาที่ออนมากๆ ในทุกวันน้ี 

แมกระทั่งการออกขอสอบอัตนัย อาจารยเขียนไมเปน เชน จงสรุปสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดพอเปนสังเขป ขอ

น้ีดีมากแตจะถามวาตรวจและใหคะแนนอยางไร ฉะน้ันความสําคัญอยูที่ตัวขอสอบและเครื่องมือวัดผล 

จริงๆ เทคนิคการวัดผลในมหาวิทยาลัยมีจํานวน 50 เทคนิค หลายเรื่องเปนเทคนิคที่สามารถประเมินผล

ลูกศิษยและอาจารยนําไปทําวิจัยได สวนเรื่องวิจัยการเรียนการสอนที่ทํามาและคิดวาไมมีความยุติธรรม

กับลูกศิษย เชน อาจารยเลือกแบงนักศึกษาเปน 2 กลุม กลุมหน่ึงใชวิธีการเรียนการสอนตามที่อาจารย

ศึกษามา กับอีกกลุมสอนตามวิธีที่อาจารยสอน แลวนํามาเปรียบเทียบกัน ซ่ึงปจจุบันไมสามารถนําไปใช

ไดแลว เน่ืองจากอาจารยจะถูกฟองที่ประเทศสหรัฐอเมริกาดําเนินการฟองมาแลว เหตุผลคือลูกศิษยที่
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เขามาเรียนยืนยันวาตองไดรับการสอนที่ดีที่สุด ดังน้ันใครที่แบงเด็กเปน 2 กลุมแลวทดลอง ผลวิจัย

ออกมาไมสามารถนําไปใชไดและไมไดรับการยอมรับ 

สวนอีกดาน คือการวิจัยในชั้นเรียน  อยากจะขยายความในวันนี้ ดีใจที่อาจารยใหความสนใจ 
เคยคิดทําวารสารการวิจัยในชั้นเรียนตั้งแตอยูสภาวิจัยแหงชาติ แตไมสําเร็จ วิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัย
ในสิ่งที่เปนปญหาในหองเรียน พบวาเด็กออนไมสามารถเรียนตามเด็กเกงไดทัน ทําใหมีเด็กกลางๆ เปน
จํานวนมาก เราเลือกใชวิธีการสอนสําหรับเด็กบางกลุมจึงไมถูกตอง ควรเปนวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ
ทั้งเด็กเกง กลางและออน ปญหาที่พบมี 2 แบบ คือปญหาการเรียนไมทัน และปญหาความประพฤติ  
มองวาวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัย 2 หนากระดาษ คือ เร่ิมตนดวยปญหา ทําแลวแกไข แตสิ่งที่อาจารย
จะนําไปขอตําแหนงศาสตราจารยได คือการสังเคราะหสิ่งที่อาจารยทําในหองเรียน ดังน้ันใน 1 ภาคเรียน
อาจารยจะไดงานวิจัยเปนจํานวน 40-50 ฉบับ เพราะปญหาที่พบสามารแกไขไดภายใน 2-3 วัน แตตอง 
Identify ปญหาใหไดกอน และไมใชเปนปญหาของทุกคนแตเปนปญหาของบางคน อีกดานคือ การวิจัย
ในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับผูบริหารและสถานที่ที่จะทําทั้งโรงเรียน ถาที่น่ีคือทําทั้งมหาวิทยาลัย โดยสรุป
การวิจัยจึงนาจะมีทั้งสิ้น 4 ประเภท ไดแก วิจัยเชิงนโยบาย วิจัยการเรียนของผูเรียน วิจัยการสอนของ
อาจารย วิจัยในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย กับวิจัยในหองเรียนหรือชั้นเรียน  ขอบคุณคะ 
 

อาจารย ดร.อุทยั ดุลยเกษม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 งานประชุมวันนี้ตั้งหัวขอไดดีมาก “จะเร่ิมตนอยางไร...วิจัยทางการศึกษา” การวิจัยทาง
การศึกษาหรือการวิจัยใดๆ จะเริ่มตนไดดวยความอยากรู คําถามตอนนี้คืออยากรูหรือไมวาปญหาของ
การวิจัยที่ไมเกิดขึ้นในเมืองไทย ไมใชเพราะงบประมาณนอย แตเกิดจากความไมอยากรู อยากไดอยาง
เดียว เชน การอยากไดปริญญา หรือตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ถามตอไปวามีอะไรบางที่ทําใหตองรู
ในสาขาของเรา ผมเขาใจวามีมากมาย แตจะทําอยางไรใหคนอยากรู เปนเรื่องที่ตองคิดเยอะและยาก  
ในแงของสถาบันการศึกษาจึงตองมีกลไกอะไรบางอยางที่จะทําใหคนเกิดความอยากรูหรือมีความอาทร
ตอประเด็นทางการศึกษาที่อยากจะทํา อะไรบางที่เราควรจะตองรูและสามารถนําไปทําวิจัยได จาก
สภาพการศึกษาของไทยในขณะนี้ พบวาเด็กไทยขาดคุณสมบัติที่สําคัญ คือ Creativity และ Imagination 
ทั้งๆ ที่เด็กไทยเกิดมามี Creativity และจินตนาการมาก โดยนํากานกลวยมาทําเปนมาขี่ได ดังน้ัน
สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนอยางไรสงเสริมใหเด็กไทยมี Creativity และ Imagination มากขึ้น 
หรือจัดกระบวนการเรียนรูอยางไรใหเด็กไทยมี Critical Thinking  ปจจุบันเด็กไทยถูกครอบงําดวย 
Information Overload ที่มาจากทุกทิศทุกทาง  ทั้งสื่อสารมวลชนทุกประเภท ไมสามารถแยกแยะให
ออกจากกันได จะมีกระบวนการจัดการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนการสอนอยางไรใหเด็กไทยมี 
Critical Quality และ Community Concern ความอาทรตอปญหาทางสังคม เพราะขณะนี้เด็กไทยคิด
เพียงเร่ืองสวนตัวเทานั้น หรือมีกระบวนการเรียนการสอนอยางไรใหเด็กไทยมีความใฝรูอยางตอเน่ือง 
เพราะทุกวันนี้เด็กไทยเรียนปริญญาเอกจบแลวไมอยากรูอะไรอีกตอไป หรือวาเราตั้งโจทยวาจัด
กระบวนการเรียนรูอยางไรใหเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 มี Moral Courage มีความกลาหาญทางจริยธรรม 
ในการรูวาอะไรผิด อะไรถูก อะไรดี อะไรชั่ว เพราะขณะนี้ความดีความชั่ว สูเงินไมไดแลว หรือวาจัดการ
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เรียนการสอนอยางไรใหเด็กไทยมี Leadership มากขึ้นในสังคมแหงการแขงขันในขณะนี้ หรือจัด
กระบวนการเรียนการสอนอยางไรใหเด็กไทยมี Respect ในเร่ือง Cultural Diversity เพราะปญหาใน
สังคมที่เกิดขึ้นไมเคารพตอ Cultural Diversity การพูดถึง Cultural Diversity หมายถึงการมีระบบคิดใน
หัวที่แตกตางกัน ไมใชในความหมายของการแตงกายที่แตกตางกัน (Physical Diversity) ปจจุบันคน
สวนมากรับไมไดกับการมีความคิดที่แตกตางกัน ยิ่งโตขึ้นยิ่งคิดวาเราถูกเพียงผูเดียว หรือวาเราจัด
กระบวนการเรียนรูอยางไรใหเด็กซึ่งดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมี Equal Opportunity of Education 
Outcome ในปจจุบันพูดถึงเพียง Equal Quality of Asset กับเด็กชาวเขา เด็กพิการ แตมีคําถามวา เด็ก
กลุมน้ีมี Equal Opportunity of Outcome หรือไม ประเด็นเหลานี้เปนประเด็นที่นาสนใจในการทําวิจัย 
หรือวาเราจะจัดการศึกษาอยางไรใหเกิดความสมดุลระหวางการเตรียมคนเขาสู Modern Sector และให
สามารถใชชีวิตอยูได  ทุกวันน้ีปญหาที่พบในโรงเรียนของรัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไดมีการพยายาม
เตรียมคนที่จบจากระบบโรงเรียนใหเขาสู Modern Sector เตรียมทั้งทางดานความรู ทักษะ และ 
Personality เพ่ือใหเขาสู Modern Sector พบวาเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เม่ือจบช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6 แลวออกไปเขาโรงเรียนราษฎร หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพราะคนมุสลิมเอง
ตองการเตรียมคนใหออกไปเปนคนในสังคมมุสลิม (Live in the Rural Muslim Society) ในขณะที่
โรงเรียนของรัฐตองการเตรียมเด็กเขาสู Modern Sector ซ่ึงไม Fit in กับ Cultural Contact ของพวกเขา 
เราตองใหความสนใจตอประเด็นนี้ เพราะอีก 20 ปขางหนา เด็กไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่นับ
ถือศาสนาตางกันจะไมรูจักกันเลย เพราะไมเคยมี Interaction ตอกัน มี Segregation เกิดขึ้นมาก 
ประเด็นใหญคือทําอยางไรใหคนสนใจตอสิ่งเหลานี้ หรือวาจัดการศึกษาอยางไรจะชวยใหเด็กไทยที่เขาสู
ระบบโรงเรียนมี Social Decoding เชน เกี่ยวกับผูพิการใชคําศัพทวา Disable People  มีคําถามเกิดขึ้น
วาคนกลุมน้ี Disable จริงหรือไม นักดนตรีมีหลายเรื่องที่เกงกวาพวกเรา หรือวาเราจะจัดการศึกษา
อยางไรใหขามพน Resection Level ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ถึงอุดมศึกษาใหได โดยใหเกิด
การรับรูมากที่สุด เวลาสอบใหเด็กสามารถถายทอดสิ่งที่รับรูออกมาใหไดมากที่สุด เพราะฉะนั้นเรายังไป
ไมถึงระดับ Comprehension Level ซ่ึงจริงๆ แลวกระบวนการเรียนรูตองไปไกลใหถึง Transformation 
Level ใหได เพราะเปนการปรับเปลี่ยนทัศนะทาที  ดังน้ันประเด็นที่นํามาแลกเปลี่ยนนี้เปนสิ่งที่พวกเรา
อาทรกันหรือไม ประเด็นสําคัญทางดานการวิจัยที่มีมากอยูพอสมควร แตปญหาการวิจัยทางการศึกษาที่
พบมีอยู 3-4 เรื่องที่เปน Fundamental Problem อันที่หน่ึง การตั้งโจทยการวิจัย (Research Question) 
ยังเปนโจทยที่ธรรมดามาก โดยเฉพาะงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (60%) มีโจทยที่ซํ้ากันเปนจํานวน
มาก เชนเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตร หรือวิชาอ่ืนๆ ตามระดับชั้นตางๆ ไดถูก
เปลี่ยนไปตามจังหวัดตางๆ เปนตน เปนปญหาที่ตองขามใหพนเพ่ือใหเกิดนัยยะทางการปฏิบัติ 
(Practical Implication) บางสาขาเปดมา 10-20 ปในคณะคุรุศาสตร ไมพบองคความรูใหมๆ เกิดขึ้น 
ประเด็นที่สอง การตั้งโจทยการวิจัยขาดความชัดเจนในประเด็นที่จะทําการวิจัย พบวาโจทยกวางมากไม
ชัดเจน ทําใหเสนอขอทุนไปที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.)จึงไมผาน เพราะโจทยการวิจัยไมชัดเจน สวนเรื่อง 
Methodology งายนิดเดียว ไมมีทางตกเพราะแกไขงาย ประเด็นที่สาม วิธีวิทยาที่ใชในการวิจัยมักไม
สอดคลองกับโจทยการวิจัย สิ่งที่เราสอนในมหาวิทยาลัยเกือบทุกแหง เราไมไดสอน Research 
Methodology เราสอน Research Method เพราะเราเกงเชิงเทคนิคมาก ในเรื่องการออกแบบ เก็บขอมูล 
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วิธีสัมภาษณ ทํา Focus Group เปนตน ดังน้ันเรื่อง Methodology เปนปญหาใหญที่ทําใหงานวิจัยไมมี
ประโยชนมากมาย และสุดทายเปนเรื่องยากคือการมีกระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่เนน
เรื่องความจํา ทําใหยากตอการพัฒนางานวิจัย การศึกษาของเราไมเคย Encourage ใหนักศึกษาตั้ง
คําถามที่ Critical Question พบวาถามกันไมเปน นักศึกษาที่ Wise ดูไดที่การถาม ถาจะเริ่มตนในทุกสา
ชาวิชาใหมีกระบวนการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถาม ถากระบวนการเรียนการสอนไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดในประเด็นนี้ การวิจัยทางการศึกษาจะยังไมไดรับการพัฒนา เพราะเชื่อวาการวิจัยจะ
เกิดขึ้นไดจากความอยากรู  การตั้งคําถามที่ชัดเจนและตรงประเด็น ถานักศึกษาและครูอาจารยตั้ง
คําถามไมเปนแลว โจทยการวิจัยที่กระชับจะเกิดขึ้นไดอยางไร  อีกประการหนึ่งถานักศึกษาหรือครู
อาจารยไมเปนนักอาน ทําให Review Literature เหมือนกันหมด และการตั้งคําถามตองใหสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นในทองถิ่น อีกประเด็นที่สําคัญคือ ทําอยางไรใหกระบวนการเรียนการสอน
ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ใหนักศึกษาและครูอาจารยไดออกไปสัมผัสกับสภาพจริงในสังคม เห็น
ปญหาที่เกิดขึ้นจากประเด็นทางการศึกษาที่เกิดผลกระทบตอชีวิตของพวกเขา จนเกิดความเอื้ออาทรใน
ปญหาสังคมตางๆ และนําประเด็นของเด็กในสลัม หรือเด็กเกิดมาไมมีสูติบัตร มาพูดคุยและไปสัมผัสจริง
รวมกัน ทําใหสามารถตั้งโจทยการวิจัยได ประเด็นที่สาม คือความรูความเขาใจในมโนทัศนและเทคนิค
วิธีของวิธีวิทยาการวิจัยของผูสอนและผูควบคุมวิทยานิพนธ ในมหาวิทยาลัยเกาๆ โชคดีที่ไดอาจารยคุม
วิทยานิพนธที่มีความรูความสามารถการวิจัย แตมหาวิทยาลัยใหมๆ ตามตางจังหวัดพบปญหานี้มาก 
พบวาอาจารยที่จบมาทางดาน Descriptive Research แตเม่ือตองมาตั้งโจทยการวิจัยทางดาน 
Exploratory Research จึงทําไมได ขาดความรูทางสถิติทางสังคมและวัฒนธรรม ประเด็นเหลานี้ทําให
เกิดขอจํากัดในการพัฒนาการวิจัยทางดานการศึกษามากขึ้น ประเด็นที่สี่ หลักสูตรทางดานการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ในระดับปริญญาโท เอก ทั้งในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรหรือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มักจะเนนเรื่องทางดานเทคนิค รายวิชาที่เกี่ยวของกับสังคมศาสตร โดยเฉพาะ
สังคมไทยไมคอยมีเรียนกัน (Philosophy of Social Science) ซ่ึงเปนฐานคิดที่สําคัญตอเร่ืองตางๆ 
สังเกตดูคนที่เรียนทางดานเทคนิค  เม่ือมาทํางานวิจัยมักจะมีปญหาดาน Conceptual Thinking จึงควร
นํารายวิชาเหลานี้ใสเขาไปในหลักสูตรดวย เม่ือไมมี Social Science Perspective ทําใหวิธีคิดตันไป
หมด จึงไมมีเครื่องนําทางในการอธิบาย Social Phenomena ขอฝากประเด็นนี้ไวสําหรับผูที่สนใจ
ทางดานการศึกษา ในปหนาจะไดไมตองมาเริ่มตนถามกันอีกในประเด็น “จะเริ่มตนอยางไร...วิจัยทาง
การศึกษา” 
 

รองศาสตราจารย ดร.ภญิโญ  พานชิพันธ 
ผูอํานวยการสถาบันนวตักรรมและพัฒนากระบวนการเรยีนรู 

 

 ขอขอบคุณอาจารยที่เริ่มตนแนะนําแบบนี้ ตองขอบอกวา สถาบันนวัตกรรมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรูตั้งมาประมาณ 6 ปกวา ซ่ึงเปนความพยายามของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อจะเขาวง
การศึกษาในอีกแบบหนึ่ง วันนี้ขอขอบคุณศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน  ศาสตราจารย ดร.อุทุมพร 
จามรมาน และ อาจารย ดร.อุทัย ดุลยเกษม  ที่ไดวางรากฐานที่ดี  ทําใหไมตองพูดอะไรหลายๆ อยาง 
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เพ่ิมเติม จึงขอสรุปสั้นๆ วาทางการศึกษาหรือการวิจัยทางการศึกษา คือเราตองการเปลี่ยนแปลงคน ไม
วาจะเปนนักศึกษาหรืออาจารยก็ตาม ใหเปนคนอีกแบบหนึ่งที่ดีขึ้น ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่ง
จึงมาพรอมกับการมีหลักสูตร การเรียนการสอน บุคลากรทางการศึกษา การประเมิน และนโยบาย
การศึกษา แตจบที่การเปลี่ยนแปลงคนใหเกิดสังคมที่ดีขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่ดีขึ้น ให
รูจักตนเอง ใหรูจักพิจารณามุมมอง ใหรูจักคิดถึงความเชื่อของเรามีรากฐานอะไรที่ดีหรือไมดีตางๆการ
วิจัยทางการศึกษา พบปญหาในไทยคือปญหาของเราเอง กอนจะคิดถึงการตีพิมพเพ่ือขอตําแหนงทาง
วิชาการ ขอใหคิดถึงปญหาจริงของสังคม ปญหาเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนมากมาย  

การวิ จัยทางการศึกษาของสถาบัน

นวั ตกรรมและพัฒนากระบวนการ เ รี ยนรู 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไมใชที่เดียวที่ทําการวิจัยทาง

การศึกษาในมหาวิทยาลัย มีคนอ่ืนทําดวย ได

รวมมือทํางานตางๆ กับคณะวิทยาศาสตรและ

คณะอ่ืนๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ดวย โดยพึ่งพา

นักศึกษาปริญญาเอกและนักศึกษาปริญญาโท

เป นส วน ใหญ  โดย เน น วิ ทยาศาสตร แล ะ

เทคโนโลยีทางการศึกษาภายใตตัวอยางจริง

สําหรับบริบทไทย และตองปฏิบัติการตามยุค

สมัย เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แมจะเปน

เทคโนโลยี ความรูหรือการมุงเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง และตองแกภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือ

สนองนโยบายของชาติ เราทําไปโดยเนนการ

ตีพิมพในวารสารนานาชาติ 

 

 ผลงานที่ไดตองแกปญหาประเทศไทยและ

นําไปใชกับคนไทยจนเห็นประโยชนในระดับ

นานาชาติ จึงจะนําไปตีพิมพ แลวจึงนําไปขอ

ผลงานวิชาการ เรามุงเนนวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

เพราะเราเกงเรื่อง น้ีมากอน  ตอมามีงานวิ จัย

ทางดานภาษา เกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบาน เร่ือง

ศาสนา และงานบริการวิชาการที่นําสูสังคมและได

ผลิตซีดีที่เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนระดับ

มัธยมศึกษา ซ่ึงผลิตได 40 กวาเรื่อง  
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น่ีคือหลักสูตรทองถิ่นตามนโยบายของ

รัฐบาลที่มุงเนนใหคนในทองถิ่นมีสวนรวมในการ

ทําหลักสูตรของตนเอง แตจะหาตัวอยางที่ดีจริงๆ 

จากครูคอนขางยากเพราะตองพิสูจนไดวามี

ประโยชนสําหรับเด็กในพื้นที่  มีโรงเรียนหนึ่งใน

แถบลุ ม นํ้ าท า จีน  ลุ ม น้ํ า แมกลอง  จั งหวั ด

สมุทรสงคราม เปนตัวอยาง ประชาคม ทั้งครู 

ผูปกครอง นักเรียนรวมกันปกปองสิ่งแวดลอมใน

เชิงนิเวศวิทยา  
 

สวนอีกเรื่องชีววิทยา นําสิ่งมีชีวิตมาใส

ขวดเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางเคมี ทาง

กายภาพ ทางชีวภาพ  โดยใชผูเรียนเปนศูนยกลาง 

ทําให เห็นความแตกตางของแตละขวดที่ ไม

เหมือนกัน  
 

ต อมาเป นภู มิปญญาชาวบ านเกี่ ยวกั บ
เซลลูโลสเปนแหลงพลังงานที่สําคัญ สามารถยอย
เปนน้ําตาลได จนไดแอลกอฮอล ในเมืองไทยมีวุน
มะพราวที่เปนเซลลูโลส 100% นํามาเปนตัวอยาง
ในการศึกษาเอนไซมตัวน้ี ไดผลดีอยางยิ่ง เวลา
ยอยจะเห็นเปนวงที่จางลงๆ วัดจากรัศมี ใน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเอนไซมได 
  อันนี้เปนสิ่งที่อยูในหัวใจ คือปลากัดไทยที่
มีทั่วไปทั้งในและนอกประเทศไทย ที่จริงแลวปลา
กัดไทยไมไดเหมือนกันหมด ปลากัดตัวน้ีเปนปลา
กั ด มห าชั ย เ ป น พั น ธุ ใ ห ม  ยั ง ไ ม ไ ด ตี พิ มพ 
พฤติกรรมปลากัดไทยอยูในหลักสูตรชีววิทยาใน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดทําสื่อในรูปแบบซีดี
เผยแพรใหกับครูนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 
5 ไดรูเรื่องปลากัดไทยมากยิ่งขึ้น และจะนําไป
ปรับปรุงพันธุปลากัดไทยสวยงาม เพ่ือนําออกไป
ขายตางประเทศ  
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 อีกอันหนึ่ง คือใชสาหรายผมนาง ซ่ึงมีอยู

ทั่วไปทางภาคตะวันออกของประเทศจนถึงภาคใต 

นํามาเพื่อสอนเด็กใหรูปฏิกิริยาที่เกิดจากเอนไซม    

จะเห็นสีที่เปลี่ยนไปอยางชัดเจน ซ่ึงผลงานนี้เปน

ประโยชนในระดับนานาชาติไปตีพิมพได ผลงานได

นําเสนอการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาใน

ประเทศไทยและในชั้นปที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

และที่อ่ืนๆ 

  เรื่องพริกของไทย ตอนนี้อาหารไทยเปนที่

นิยมทั่วไป พริกของไทยไมใชพริกที่เผ็ดที่สุดใน

โลก แตของไทยเปนพริกที่หอมที่สุด แตพริกที่

ขายในตางประเทศพบวามีราขึ้น เนางาย ดังนั้น

เราตองรู เ รื่ องพริกใหสามารถอยู ไดนานขึ้น 

ควบคุมดวยยีสตไมใหราเติบโต และยีสตน้ีไดรับ

การพิสูจนแลววาไมเปนอันตรายกับคน สามารถ

นําไปตีพิมพวารสารนานาชาติได 

 ตอมาเปนตัวอยางการเรียนการสอนเรื่องสี

ปฐมภูมิ โรงเรียนไทยมีปญหาเรื่องนักเรียนไมรูจักสี

ปฐมภูมิ สิ่งน้ีเปนเคร่ืองมือที่ทําในประเทศไทยขาย

ออกนอกประเทศ ตอนนี้เราไดสีทุกเฉดของรุง 

ผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารนานาชาติได

เพราะเด็กฝรั่งพบปญหาเหมือนกันที่กอนเรียนวาด

เขียน ยังไมมีความรูเร่ืองสีปฐมภูมิอยางชัดเจน 

ตอมาเปน Lab. เคมีของอาจารยดานเคมี 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร  เพ่ือหาปริมาณที่
จํากัดในการปลอยแกส เปนวิธีการออกแบบการ
ทดลองที่นาสนใจโดยไมตอง Plot Curve เห็นได
จากการทดลองอยางชัดเจน ผลงานนี้ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารที่ติดอันดับชั้นนําดานการศึกษา
ทางเคมี เน่ืองจากการทํา Lab. ทําใหเสียเวลาและ
เสียเ งิน สมัยนี้ มีคอมพิวเตอรใชกันมากซึ่ง   
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สามารถทํา Animation ได สามารถทํา 

Simulation ในการเลียน แบบของจริง มีผลงานที่

ทําใหเห็นดวยการใสตัวเลข นําเสนอออกมาให

เ ห็นไดด วยว าทํ าแล ว ดีห รือไม ดี  สามารถ

ปรับเปลี่ยนแกไขไดผานทางคอมพิวเตอร แทนที่

จะไปทํากับของจริง   ทําใหไมตองเสียเงินทํา 

Lab. เปนจํานวนมาก ผลงานนี้ไดตีพิมพไปแลว

หลายเรื่อง 

 ในดานเคมีสมัยใหม ไมใชตัวทําละลายที่กอใหเกิดกลิ่นคลุงทั่วหองเรียน ปรับเปลี่ยนมาใชตัวทํา

ละลายจํานวนนอย เปนอันตรายตอนักเรียนนอยที่สุด ในประเทศไทยที่ทําขึ้นมา มีผลงานโดยมีชื่อ

ชาวตางชาติ 2 คน ในการชวยเขียน Introduction หน่ึงหนากระดาษ เปนผลงานในไทยที่ทําในหอง Lab. 

ของเรา เปนตัวอยางเพื่อใหเห็นวาทําแบบนี้สามารถนําไปตีพิมพนานาชาติได 

อีกตัวอยางของประเทศไทยเปนแหนมที่มีแบคทีเรียโตในนั้น ทําใหสามารถเก็บอาหารไวไดนาน 

ผลงานนําไปใชประโยชนทางดานเทคโนโลยีที่

เกี่ยวกับยีน ผลงานที่ตีพิมพไดในดานการเรียน

การสอนมาจากการทํางานในหอง Lab. ตัวอยาง

เรื่องการสังเคราะหดวยแสง ที่เรียนกันมานานยัง

ไมคอยเขาใจกัน เปนการวิจัยในหองเรียน 

   การวิจัยในหองเรียนที่เกี่ยวของกับการ

สอนเคมีและเกี่ยวกับปฏิกิริยาชีวเคมี เรียกวา PCR 

เราตองมีความรูเกี่ยวกับเน้ือหาและการถายทอด

อยางดี และนําไปทดสอบกับนักเรียน  เม่ือพบ

ปญหาสามารถแกปญหาให กั บนักเรี ยนได 

จนกระทั่ งประเมินใหแน ใจวานักเรียนรูจริงๆ 

เน่ืองจากนักเรียนแตละคนมีวิธีการเรียนรูที่แตกตาง

กัน จึงตองทําใหนักเรียนมีกระบวนการเรียนรูได

จริง  
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ตอมาเปนตัวอยางของสื่อการเรียนการ
สอนที่เกี่ยวของกับทางดานพยาบาล คือขณะนี้
ทุกจังหวัดมีโรงเรียนพยาบาลแตขาดอาจารย
พยาบาลเปนจํานวนมาก จึงตองทําสื่อไปสอน แต
จะเปนเพียงซีดีไปสอน ไมนาจะเกิดประโยชนใด  ๆ
ดังน้ันสื่อพวกนี้ตองมีลักษณะ Interactive ตลอดเวลา 
คือมีเสียงหรือสามารถเติมตัวเลขเขาไปได สื่อน้ี
ไดทําแลวจํานวน 2 เรื่องและไดรับตีพิมพ 

  น่ีคือผลงานทางดานฟสิกส เปนตัวอยาง
ของ Misconception คือเรียนแลวสามารถทํา
โจทยได 100% แตถามแลวไมรูเร่ือง ไมเขาใจ 
ผลงานชิ้นนี้เปนความรวมมือกับทางมหาวิทยาลัย
ซิดนีย คือเกี่ยวกับความไมเขาใจทางดานฟสิกส
และไดรับการแกไขอยางไร ซ่ึงไดทํา Survey ใน
ประเทศไทยดวย มีจํานวน 2 เร่ือง  เรื่องแรกเกี่ยวกับคลื่น  
อีกเรื่องเก่ียวกับควอนตัม 

ผลงานนี้ยังไมไดตีพิมพ เปนตัวอยางของ
ปญหาจริงทางคณิตศาสตรในเด็กมัธยมไทย ในเรื่อง
เลขฐานตางๆ Possibility & Probability, 
Permutation & Combination Projection และ
รูปแบบการสอนใหมที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใน
เร่ือง Probability มักจะใหเด็กใชสูตร ทําใหเด็ก
คิดไมออก ไมสามารถบอกไดวาอะไรเปนไปได 
ตัวอยางที่จะทําใหเด็กเขาใจ ตองเปนเรื่องจริง 
เชน ผลการแขงขันฟุตบอลชนะ 2:1 เกิดขึ้นได
อยางไรบางตามความนาจะเปน เปนตน  

  ตอมาเปนตัวอยางทาง Computer Science 
คือการแปลภาษาไทย การจัดขอสอบตางๆ หรือ
โจทยคณิตศาสตรตางๆ ใหเรียงไปตามสิ่งที่นาจะ
เปน ใหครูสามารถดึงมาใชไดอยางรวดเร็ว และ
รวมกับวิทยาลัยราชสุดาในการนําสัญญาณมือมา
ใชในการสื่อสาร ผมจบรอบน้ีไว 3 อยาง คือการทํา 
Lab. การเรียนการสอน ความเขาใจผิด และการทํา
สื่อตางๆ  ที่ใชแทนครู ทําไดทั้งน้ัน ยังมีตัวอยางอ่ืนอีก
มากจะนําเสนอ  ขอบคุณครับ  
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การนําเสนอผลงานวิจัย  
 

ดานการเรียนการสอน (Teaching & Learning)  
Facilitator : ผูชวยศาสตราจารยเอือ้พงศ  จตุรธาํรง  ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษา 
 

หัวของานวิจยั ผูนําเสนอ 
1. การปรับปรุงเนื้อหาวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไปและเคม ี

อนินทรีย (Enhancing Thai Students’ Learning of 
Chemical Kinetics) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกสิทธิ์  สมสุข 
คณะวิทยาศาสตร 

2.  The effect of the computer-based self-regulated-
learning feedback system on learning by teaching  

Dr.Krittaya Leelawong 
วิทยาลัยนานาชาต ิ

3.  Study of Students’ Beliefs about Knowledge and 
Knowing, Learning and Studying at the University Level  

Mr.Takayoshi Fujiwara 
วิทยาลัยนานาชาต ิ

4.  การพัฒนาเครื่องมือวัดความพรอมในการเรยีนรูดวยตนเอง 
ของนักศึกษาพยาบาลไทยระดับปริญญาตรี Development 
of Self-Directed Learning Readiness Instrument for 
Thai Undergraduate Nursing Students 

ผูชวยศาสตราจารยมณี อาภานันทิกุล 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

5.  From “Hell” to “Heaven” : How Family Medicine 
drives from the bottom to the top of the student’s 
satisfaction clinical rotation  

ผุชวยศาสตราจารยอาจารยสายพิณ หัตถีรัตน 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

6.  ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ความพรอมใน
การเรียนรูดวยตนเองและความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลภายหลังใชวธิีการสอนแบบสงเสริมการสะทอนคิด  

รองศาสตราจารยรุจิเรศ ธนูรักษ 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

7. Predicting Medical Students academic difficulties in 
Clinical Years  

รองศาสตราจารยซําแกว หวานวาร ี
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

1. การปรบัปรุงเนื้อหาวชิาปฏิบัติการเคมทีั่วไปและเคมอีนินทรีย 
   Enhancing Thai Students’ Learning of Chemical Kinetics 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกสทิธิ ์ สมสุข  คณะวิทยาศาสตร 
 

 ปจจุบันมีการปรับปรุงเนื้อหาวิชาเคมีบรรยายในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  แตเน้ือหา   
วิชาปฏิบัติการเคมียังไมไดรับการปรับปรุงเทาใดนัก  ทั้งนี้เน่ืองจากงบประมาณที่ไดมีอยางจํากัด  ใน
โครงการนี้จึงไดจัดทําการปรับปรุงเน้ือหาวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป  โดยปรับใหเน้ือหาสอดคลองกับวิชา
เคมีบรรยาย  นอกจากนี้ไดมีการปรับปรุงเน้ือหาใหนักศึกษามีการใชเครื่องมือมากขึ้น  ซ่ึงจะเปน
ประโยชนอยางมากในการประกอบอาชีพในอนาคต   และโดยจัดปฏิบัติการใหนักศึกษาเรียน ในสิ่งที่เขา 
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เห็นในชีวิตประจําวัน  เพ่ือใหการสอนดึงดูดใหนักศึกษาสนใจวิชาเคมีมากขึ้น 
 เคมีอนินทรียเปนเคมีวิชาที่มีผูเรียนนอยที่สุด  เม่ือเทียบกับเคมีสาขาอื่นๆ เชน เคมีวิเคราะห 
เคมีอินทรีย  ทั้งน้ีผูเรียนอาจจะเขาใจผิดวาเคมีอนินทรียไมมีประโยชน  ไมมีการนําไปใชในการประกอบ
อาชีพ ซ่ึงเปนความเขาใจผิด  ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะนักศึกษาเรียนเคมีอนินทรีย  เฉพาะพื้นฐานโดยที่
ไมไดกลาวถึงบทบาทที่สําคัญในชีวิตประจําวัน  การปรับปรุงเนื้อหาใหนักศึกษาไดเรียนในสิ่งที่เขาเห็น
ในชีวิตประจําวันยอมจะทําใหการเรียนเคมีอนินทรียมีความเขาใจมากขึ้น  นอกจากนี้หากสามารถ
เชื่อมโยงงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนได  จะเปนประโยชนกับ
นักศึกษาเปนอยางมาก 
 

2. Effect of the Computer-Based Self-Regulated-Learning Feedback System on   
   Learning by Teaching 
   Dr. Krittaya Leelawong  Intrenational college 
 

Learning by teaching systems were in interest of researchers during 1980’s. Due to 
their complexity and difficulty in developing applications, work in this area has eventually ceded 
even though it is a common knowledge that we learn better to teach than to taking 
examinations. Betty’s Brain, a domain-independent, learning-by-teaching application, is the only 
one of its kind. In addition, according to my literature review on English publications, Betty’s 
Brain is among the first applications aiming to develop metacognition skills. Moreover, it has 
sparked an interest in research in intelligent tutoring environments and interactive learning 
environments to include development of metacognitive skills as one of their goals in addition to 
teaching domain contents. This Teachable Agents research has been continually funded by 
National Science Foundation, and now researches in Teachable Agents have been conducted 
in University of Washington, Stanford University, and Vanderbilt University. 

In early 1990’s, Dr. Sean Brophy and Professor Daniel Schwartz at Learning 
Technology Center at Vanderbilt University, were trying to develop a way to make students 
being able to teach a computer. Professor Gautam Biswas in Computer Science Program at 
Vanderbilt was asked to collaborate on the project to develop an environment that students 
taking the role of teacher could interact with a computer program taking the role of student. A 
number of applications with various versions were developed by a number of graduate students 
and staff members. I was involved in the environment named Betty’s Brain that enabled 
students to teach “Betty” via a qualitative concept map, query her, and send her to take a quiz. 
However, the experiments then were limited to testing if students could “teach” the system and 
gain domain knowledge from the teaching activities above. 

According to my research on pedagogy and cognitive psychology issues, I found that 
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self-regulated learning skills could support the development of metacognitive skills, and learning 
by teaching shared many activities with self-regulated learning. Therefore, Betty’s Brain already 
had a number of self-regulated-learning activities embedded even though unconnected. I was 
leading a team to add components that explicitly discuss self-regulated learning skills and 
guided students to conduct self-regulated learning activities. 

A formal experiment on my dissertation version was conducted in two real middle 
school classrooms. The results clearly showed that learning by teaching outperformed guided 
learning in the transfer test. Even though, there was no difference in performance between pure 
learning-by-teaching and self-regulated-learning-enhanced learning-by-teaching, the latter 
showed the significant result in their domain-research time during the transfer test. Later 
experiments on improved versions have shown significant results in learning behaviors among 
the previously-mentioned three groups. 

Two major difficulties in this research are people and time. Outcome of content teaching 
can be measured within a month or even a week for some topics. However, teaching 
metacognitive skills cannot result in a strong effect within a week or two. Therefore, our studies 
have been longitudinal, at least for a term in school. In addition, we need to conduct this 
experiment in real classrooms because we aim it to be a supplement to lessons in class, not to 
substitute teachers. The schools and teachers of those classrooms have to dedicate their time 
and effort to fit out longitudinal studies in their curriculum. 

Even though this research has introduced a new way of using computers in education, 
innovation is not always the best answer for practitioners. Many teachers have troubles 
adopting advanced technology into their classrooms because of overhead of learning the 
technology, redoing of curriculum and lessons, and expensive cost. A number of leading 
researchers around the world have formed a pact to develop applications that are more simple 
and easy to be adopted in classrooms and to use existing work as much as possible. 

 

3. Students' Beliefs about Knowledge and Knowing, Learning and Studying at the  
   University Level 
   Takayoshi Fujiwara  International College 
 

The main purpose of the research is to investigate the nature of students’ beliefs about 
general knowledge and knowledge acquisition (i.e., personal epistemology). The study 
examines whether students’ epistemological development during their undergraduate education 
vary among students in different faculties. 

Methods : Two groups of undergraduate students from various faculties in a Thai 
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university were asked to complete a questionnaire: first-year students who were about to begin 
studying in the university (n = 870) and students who had just graduated from the university (n 
= 2,180).  

Results : Through a principal component analysis, a five-factor structure is identified for 
the personal epistemology of the students. Two-way between-participants ANOVAs within each 
group of students majoring in the same filed indicate significant differences between the first-
year students and the graduates in 12 cases in all the five factors. Meanwhile, the 
discrepancies between the first-year and the graduates are more noticeable in some majors 
than others.  

Conclusions : The research results provide a global picture of the beliefs about general 
knowledge held by Thai university students. Moreover, they also suggest that undergraduate 
university education has an impact on the students in developing their epistemological 
viewpoints in certain aspects. It also appears that general epistemological development is 
subject to the nature of the academic discipline of students’ majors.  
 

4. การพัฒนาเครือ่งมอืวดัความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนกัศึกษาพยาบาลไทยระดับ 
   ปริญญาตรี 
   Development of Self-Directed Learning Readiness Instrument for Thai  
   Undergraduate Nursing Students 
   ผูชวยศาสตราจารยมณี อาภานันทิกุล  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
 

Significance of the Problem 
The current nursing education emphasizes student-centered education and life-long 

learning.   Self-directed learning is employed by many nursing schools because it helps 
students to select what they want to learn.  Students have freedom and make decision to study 
the knowledge that they do not know.  It is believed that self-directed learning enhances 
students’ life-long learning.  After literature review, there is no research instrument to measure 
self-directed learning readiness in the Thai context.  It is necessary to develop the self-directed 
learning readiness instrument to use for evaluating the self-directed learning among Thai 
nursing students after completing the active learning class.  
Purpose of the Study 

The purposes of this study were to develop and test the psychometric properties of self- 
directed learning readiness instrument for Thai undergraduate nursing students.  
Methods  

 Phase 1 : Step and process of developing the instrument  
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 Phase 2 : Developing the self-directed learning instrument  
 Phase 3 : Testing the psychometric properties of self-directed learning readiness instrument  

Ethical consideration 
The proposal was approved by the Ethics Committee of Faculty of Medicine Ramathibodi  

Hospital, Mahidol University. All participants were informed about the details of the study, the 
assurance of data confidentiality, and withdrawal from the study.  The informed consents from 
all participants were obtained before the study started.    
Results 

 A total of 333 participants returned questionnaires. All participants had age between 16-
20 years old with the average age 18.26 years (SD=0.62).  The majority of participants 
were female with  97.60%  

 Construct validity  
 Correlation matrix was analyzed (a value of alpha greater than 0.7) 
 Kaiser-Mayor-Olkin: KMO was determined (KMO = .91) 
 Principle components analysis was conducted with varimax rotation to identify 
groups of items 

 Internal consistency reliability  
 The internal consistency reliability of the questionnaire with 31 items is 0.93. 

 Concurrent validity 
 The finding showed that the students’ self-directed learning readiness scores of 
the selected items of the Thai developed instrument significantly correlated with 
those scores of the instrument developed by Fisher and colleagues  

Discussion 
 The self-directed learning readiness scale in Thai context consists of 5 components  
including ability of self-directed learning, characteristics of self-directed learner, ability of  
self management, ability of self-searching, and ability of self evaluation. 

 When compared with the self-directed learning readiness scale in western context, it is 
found that there is the similarity and differences of some components.  The different 
components of the Thai scale are ability of self-directed learning, ability of self-
searching, and ability of self evaluation.  If Thai students have those three components, 
they will be active learners.  The ones who have a few of those components; they can 
be learned from class with the guidance from instructors.  The learning methods 
provided by instructors such as problem-based learning skills, searching skills, concept 
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mapping skills and skills in making learning plan, can assist students to learn by 
themselves. 

 For the concurrent validity, the finding indicated that when measuring with the Thai 
scale, the self-directed learning readiness scores of students were high as well as when 
measuring with the instrument developed by Fisher and colleagues (2001). 

 It is noticed that there are some items in each components showing the similar 
contents. When considering all items in the component 1, the main objective focuses on 
the ability of self-directed learning or potentials of students to learn by themselves.  In 
the component 2 the main objective focuses on the characteristics of students to be 
able to learn by themselves.  From the differences of the objectives, the readers can be 
differentiated the meanings of each item in each component. 

Implication 
 The self-directed learning readiness scale in Thai context can be applied to use in the 
educational fields.  Thai instructors who are interested in measuring or evaluating 
students’ self-directed learning readiness can use this instrument in order to improve 
the learning process that is congruent with the Thai national educational policy that 
emphasizes the active learning.  In addition, this instrument can be applied to evaluate 
self-directed learning readiness of nurses or other employee.  

 

5. From “Hell” to “Heaven” : How Family Medicine drives from the bottom to  
   the top of the student’s satisfaction clinical rotation 
   ผูชวยศาสตราจารยสายพณิ หัตถรีัตน  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
 

Background : Before changing the medical curriculum in 2004, Family Medicine had 
been the least satisfaction clinical rotation among 14 disciplines in Ramathibodi Hospital.  After 
the curriculum change to promote the integration among disciplines, Family Medicine found out 
it new shoes to stand on.   

Work done : After analysis of own strength as primary care discipline, the family 
medicine rotation was designed to emphasize on practicing in OPD and home care throughout 
3-year clinical rotation.  Multiple teaching strategies were performed.  The student’s satisfaction 
has been rising dramatically from the bottom to the top three consecutively since 2004.   There 
are increasing numbers of medical students asking for Family Medicine elective.  This dramatic 
change has been surprised for the whole faculty.  

Conclusions : Although being a new discipline, Family Medicine can make a difference 
in medical curricula.  
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Take-home messages :  Family Medicine approach is for both patient- and student-
centred model to let them learn with joy. 
 

6. ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ, ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองและความ 
   พึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลภายหลังใชวิธีการสอนแบบสงเสริมการสะทอนคิด 
   รองศาสตราจารยรุจิเรศ ธนูรักษ  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
  

การนําแนวทางการสงเสริมการสะทอนคิดมาใชกับนักศึกษาพยาบาลในการฝกปฏิบัติเปนโอกาส
ใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะความสามารถในการวิเคราะห และเรียนรูดวยตนเองเพิ่มขึ้น  มีโอกาสในการ
มองยอนกลับถึงเหตุการณตางๆ ที่ปฏิบัติและหาแนวทางในการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอซึ่งเปน
ลักษณะที่สําคัญของการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  และสงเสริมใหเกิดความพรอมในการ
เรียนรูดวยตนเองมากขึ้น 
 การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง  และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลภายหลังใชวิธีการสอน
แบบสงเสริมการสะทอนคิดในการฝกปฏิบัติในวิชาการพยาบาลรากฐาน  กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศึกษา
พยาบาล ชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2548  จํานวน 43 คน  แบงเปนกลุมควบคุม 21 คน  และกลุมทดลอง 
22 คน โดยกลุมควบคุมไดรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกตามปกติ สวนกลุมทดลองใชการเรียน
การสอนแบบสงเสริมการสะทอนคิดตลอดระยะเวลาของการขึ้นฝกปฏิบัติ  การวิจัยใชแบบวัด
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของ ธนพร แยมสุดา สวนความพรอมในการเรียนรูประเมิน
จากวัดความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของฟชเชอร  ซ่ึงแปลโดย มณี อาภานันธิกุล  และแบบวัด
ความพึงพอใจตอวิธีการเรียนโดยการสงเสริมการสะทอนคิด  ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเองวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติแบบบรรยาย และ independent t-test ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณ และคาเฉลี่ยคะแนนความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษากอนและหลัง
การทดลองของกลุมทดลอง และกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05)  และ
ความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาตอวิธีการสอนดวยวิธีสะทอนคิดอยูในระดับมาก  อยางไรก็ตาม
พบวาวิธีการเรียนโดยการสงเสริมการสะทอนคิดเปนวิธีที่ทําใหนักศึกษามีความสุขในการฝกปฏิบัติและ
ชวยกระตุนใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการขึ้นฝกปฏิบัติทางคลินิก 
 

7. Predicting Medical Students’ Academic Difficulties in Clinical Years 
   รองศาสตราจารยซาํแกว หวานวาร ี  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
 

Objective : To assess factors associated with medical students’ academic difficulties in 
clinical years.  

Materials and Methods : A logistic regression analysis of cognitive and non-cognitive 
factors (age, sex, high-school system of education, entrance examination score, pre-
matriculation interview remarks, and cumulative grade point averages of the pre-clinical years) 
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with the academic difficulties (failure of one or more comprehensive clinical science 
examinations, repetition of any compulsory clerkship, dismissal, transfer, withdrawal, delayed 
graduation or attrition) was accomplished using the data of 733 Ramathibodi medical students 
matriculated between 1995-1999 and enrolled to the clinical years from 1998 onwards.  

Results : Students with 3
rd 

year GPAX of less than 2.5 on a 4.00 scale were 9.23 times 
more likely to encounter academic difficulties in their subsequent clinical years (adjusted O.R. 
9.23, 95% CI 5.93 - 14.37). Remarks on pre-matriculation interview also independently doubled 
the risk (adjusted O.R. 2.19, 95% CI 1.40 - 3.41).  

Conclusion : Students with remarks on pre-matriculation interview or low pre-clinical 
GPAX should be closely monitored and instructed to avoid academic difficulties in their clinical 
years.  
Table 1 Logistic regression model for predicting academic difficulties  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variables β S.E. Sig. Odds ratio or e
β
 95% C.I 

3
rd
-year GPAX (< 2.5) 2.22 .227 .000 9.229 5.929-14.366 

Interview remarks .78 .226 .001 2.188 1.403-3.413 

Constant 1.79 .123 .000 .166  
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ดานหลักสูตรและนวตักรรมการศึกษา (Curriculum &Innovation in Education) 
Facilitator : รองศาสตราจารยพมิพพรรณ ศิลปสุวรรณ  รองคณบดฝีายวชิาการและนวตักรรม 

การศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร 
หัวของานวจัิย ผูนําเสนอ 

1.  การพัฒนาตนแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมี
ความคิดเชิงวทิยาศาสตร คดิเชิงวิพากษ  

     ความคิดสรางสรรค และมีนวตักรรม 

รองศาสตราจารย ดร.พิณทิพ ร่ืนวงษา 
สถาบันนวตักรรมและ 

พัฒนากระบวนการเรียนรู 

2.   web-based course และ multimedia เพ่ือเสริมการ
เรียนรูของนักศึกษาพยาบาล 

3.  การพัฒนาซอฟแวรมัลติมีเดียที่มีองคประกอบของทั้งเนื้อหา
วิชาการที่ถูกตองทันสมัย และกระบวนการเรียนรู ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและเรียนรูตลอดชีวิต สําหรับทุกระดับ
การศึกษา  รวมทั้งคนพิการทางการไดยินและการมองเห็น 

4.  การใช Symbolic Packages ในการปรับปรุงผลสมัฤทธิ์
การเรียนในวชิาแคลคลูัส 

5.  แนวโนมของหลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต 

รองศาสตราจารย ดร.สมคิด อิสระวัฒน  
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

6.  Reflection of medical students on 1-year continuous 
home visit in year 4 Family Medicine curriculum of 
Ramathibodi Hospital  

แพทยหญิงวสากร เกตุประยูร  
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

7.  Evaluation of the web-based critical thinking 
software: Diagnostic Reasoning Clinician in 
Ramathibodi’s medical curriculum  

แพทยหญิงสุธิดา สัมฤทธิ ์
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

8.  กวาจะไดบัณฑิตที่พึงประสงค 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รพีพร ใหญเจริญ 
คณะเทคนคิการแพทย 

 

1. การพัฒนาตนแบบการเรียนการสอนที่สงเสรมิใหผูเรยีนมคีวามคิดเชิงวิทยาศาสตร คิดเชิง 
   วิพากษ ความคิดสรางสรรค และมีนวัตกรรม 
   รองศาสตราจารย ดร.พิณทิพ รืน่วงษา  สถาบันนวตักรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู  
 

โครงการมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตนแบบของการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดความ
สรางสรรค น้ันทําโดยศึกษาเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการพัฒนาความคิดเชิงวิทยาศาสตร เชิงวิพากษ และ
ความคิดสรางสรรค  และผลงานวิจัยที่ผานมา แลวนํามาสรางเปนกรอบของกระบวนการเรียนรู แบบที่มี
ปฏิสัมพันธกับผู เ รียน  แลวนํามาทดลองประเมินผลกับกลุมอาจารยที่สอนวิทยาศาสตรทั้ ง
ระดับอุดมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาในสาขาวิชาเคมี  ชีววิทยา  ฟสิกส  และคณิตศาสตร  โดยการจัด
ประชุมอาจารย ระดมความคิดเห็น  จากนั้นจึงพัฒนารูปแบบของกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน
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มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร และความคิดเชิงวิพากษ โดยใชตัวอยางของเนื้อหาวิชา ทั้งดาน เคมี 
ชีววิทยา ฟสิกส ใสเขาไป เชนเน้ือหาดานการควบคุมทางชีววิธี ทางพันธุกรรม การผลิตแสงสีในวิชา
ฟสิกส  การสกัดสารในวิชาเคมี  Green Chemistry เปนตน  โดยมีการรวมมือกับอาจารยหลายทานจาก
คณะวิทยาศาสตร จากนั้นไดเริ่มใสกระบวนการทางวิทยาศาสตร เชนสํารวจตรวจสอบ การสืบเสาะหา
ความรูทั้งจากการสังเกต  การทําการทดลองซึ่งผูเรียนจะตองออกแบบเอง และจะมีการทําแผนการสอน
สําหรับผูสอนเพื่อจะไดชวยใหคําปรึกษาผูเรียนได และตองมีกระบวนการที่ทําใหผูเรียนเกิดความคิดเชิง
วิพากษโดยการใชคําถามที่ไดออกแบบไวแลว  จากนั้นก็ไดพัฒนารูปแบบที่สงเสริมใหผูเรียนมีความคิด
สรางสรรคโดยใชการทดลอง การสรางความรูขึ้นมาเอง การแกปญหาที่ไมมีคําตอบ รวมทั้งตั้งคําถามที่
ทาทาย  จากนั้นไดนํารูปแบบดังกลาวไปทดลองใชโดยการฝกอบรมครู/อาจารย เพ่ือใหนําไปใชสอน
นักเรียน/นักศึกษา วิเคราะห ประเมินผล และมีการสรางตัวอยางของตนแบบในหัวขอตาง ๆ ใหมากขึ้น 
และนําเนื้อหาวิชาไปทําเปนสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเผยแพร  การวิจัยดังกลาวนอกจากจะไดตนแบบการเรียน
การสอนยังจะนําไปสูการพัฒนาแบบจําลอง อุปกรณ ชุดทดลองใหมๆ ที่มีนวัตกรรม 
 

2. Research in Nurse Education : web-based course และ multimedia เพื่อเสรมิการ 
   เรียนรูของนักศึกษาพยาบาล 
   รองศาสตราจารย ดร.พิณทิพ รืน่วงษา  สถาบันนวตักรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู  
 

 การวิจัยทางการศึกษาสําหรับพยาบาลไดแบงเปน 2 เร่ือง คือ “การพัฒนารูปแบบการสอนผาน
ทาง web-based เพ่ือการเรียนรูในวิชาการพยาบาลสูติศาสตร” และ “การพัฒนาสื่อผสมที่บูรณาการ
ความรู ดานกายวิภาค สรีรวิทยาเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลในการตรวจ
รางกาย” 
 สําหรับการพัฒนารูปแบบการสอนผาน web ในเรื่อง การปฏิบัติการของพยาบาลสตรีที่ทําหนาที่
ในหองคลอด เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทางการพยาบาล และลดความเครียดของนักศึกษาพยาบาล โดยไดเริ่ม
เก็บขอมูลจากนักศึกษาพยาบาลถึงปญหาและวิธีการแกไข  ซ่ึงไดมีการออกแบบเครื่องมือที่เก็บรวบรวม
ขอมูล  มีการพัฒนาเนื้อหาสื่ออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงในแตละบทประกอบดวยวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใน
การเรียนรู คําถามกอนเขาสูบทเรียน  คํานํา  เน้ือหา พรอมคําถามเปนระยะ ๆ แบบฝกหัดแบบ 
interactive  สื่อน้ีประกอบดวยภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศนที่ตรงกับเน้ือหาที่ตองการ  ซ่ึงคือปจจัยที่มี
ผลตอการคลอดและกลไกการคลอด และการปฏิบัติการพยาบาลสตรีในระยะคลอด  และสื่อน้ีนําขึ้นบน
อินเทอรเนตคือ website  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา www.ThaiCyberU.go.th   เพ่ือให
นักศึกษาไดเขาไปศึกษาเรียนรูดวยตนเองกอนไปปฏิบัติการพยาบาลกับผูคลอด  สื่อน้ีไดนําไปใชในการ
สอนเสริมใหนักศึกษา และพบวาทําใหนักศึกษาพยาบาลเรียนรูไดดีขึ้น และวิเคราะหขอมูล 
 สําหรับการพัฒนาสื่อผสมในเรื่อง การตรวจรางกาย การวิจัยเริ่มจากการสํารวจขอมูลจากนักศึกษา 
ของพยาบาลและอาจารยเกี่ยวกับองคประกอบของสื่อที่ตองการใชเพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการ
ตรวจรางกาย  แทนการซื้อสื่อการเรียนจากตางประเทศ ซ่ึงไมเหมาะกับบริบทของประเทศไทย  จากนั้น
จึงไดวางแผนเพ่ือสราง story board ของสื่อมัลติมีเดีย ซ่ึงจะตองบูรณาการความรูดานกายวิภาคและ
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สรีรวิทยา และหลักการเรียนรูเขาดวยกัน  โดยใชหลากหลายเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู   โดย
การใชภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอเพ่ือสื่อสารความรู ไปยังผูเรียนผานทุกประสาทสัมผัส  
โดยมีวัตถุประสงคที่จะกระตุนใหผูเรียนเกิดความรู  ความเขาใจและจดจําไดนาน  นอกจากนี้ผูเรียนยัง
สามารถฝกฝนทักษะตางๆเชนการฝกฟงเสียงที่เกิดจากการใชเครื่องมือวัดความดันโลหิต  เสียงหายใจ 
ฯลฯ  รวมถึงการฝกวิเคราะหขอมูลจากประวัติและผลการตรวจรางกายของกรณีศึกษา ซ่ึงจําลองจาก
สถานการณในหอผูปวย โดยผูเรียนสามารถประเมินตนเองไดทันทีเพ่ือการเรียนรูที่ครบถวน  ชวยให
ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณจริง ในการพัฒนาสื่อ
ประสมนี้ผูวิจัยยึดตามแนวคิดในการเสริมสรางความรู (Constructivism) โดยใชกระบวนการสืบเสาะ
ความรู (Inquiry process หรือ 5Es) สื่อประสมที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ คือหลักการตรวจรางกาย การ
ตรวจผิวหนัง ผม และเล็บ การตรวจศีรษะและคอ     
 

3. การพัฒนาซอฟแวรมัลติมีเดียที่มีองคประกอบของทั้งเนื้อหาวิชาการที่ถูกตองทันสมัยและ 
   กระบวนการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและเรียนรูตลอดชีวิต สําหรับทุกระดับ

การศึกษา รวมทั้งคนพิการทางการไดยินและการมองเห็น 
   รองศาสตราจารย ดร.พิณทิพ รืน่วงษา  สถาบันนวตักรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู  
 

ไดมีการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขึ้นมาประมาณ  40 เรื่อง  โดยมีนักศึกษาปริญญาเอก และอาจารย
ของสถาบันนวัตกรรมฯ เปนผูจัดทํา  โดยกอนที่จะกําหนดหัวขอไดทํา audience และ task analysis 
เพ่ือวิเคราะหถึงความตองการของผูใชในดานเนื้อหาและเทคโนโลยี  โดยไดเร่ิมทําสําหรับกลุมเปาหมาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาตอนตนกอน ในหัวขอวิชาที่มักมีปญหาในดานความเขาใจ  
โดยที่ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียน้ีไดนําหลักการทางการศึกษาเขาใจบูรณาการในเนื้อหาวิชา เร่ิมดวยมี 
learning task กอนเขาบทเรียน  มีการประเมินความเขาใจเปนระยะระหวางบทเรียนดวยคําถาม  มีการ
ใชภาพเคลื่อนไหว และ simulation เพ่ืออธิบายสิ่งที่ยากตอการเขาใจ มีกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธกับผูเรียน 
มีคําถามที่มี feed back  เปนตน  ขั้นตอนการทําคือพัฒนาสวนที่เปนเนื้อหา และรูปภาพ คําถาม  และ
นํามาประกอบเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้งในรูปแบบของ web และ CD  แลวนําไปตรวจสอบโดย
ผูทรงคุณวุฒิปรับปรุงแกไข แลวจึงนําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายเพื่อประเมินผล  และนําผลที่ไดมา
ปรับปรุง  และไดเผยแพรใหกลุมเปาหมาย เชน ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ผานการฝกอบรม  เก็บ
ขอมูล และนําผลมาปรับปรุงแกไขในบางประเด็น  

สําหรับในเรื่องสื่อของคนพิการนั้น หลังจากสรางสวนเนื้อหาเสร็จเรียบรอย ผานการทดสอบจาก
กลุมผูใช (พิการทางการไดยิน) เรียบรอย และนํามาประกอบเปนสื่อมัลติมีเดียเสร็จแลว จากนั้นจึงจะใส
ภาษามือเขาไปในสื่อ ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ทํายากมากในการที่จะตองสื่อกับอาจารยและลามเขาใจในเนื้อหา
กอน แลวจึงแปลเปนภาษามือเพราะไมมีคําศัพททางวิทยาศาสตรที่เปนภาษามือ 

ขณะน้ีไดพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประมาณ  40  เรื่อง และไดใสไว website ของสถาบนันวัตกรรมฯ 
(www.il.mahidol.ac.th) เพ่ือใหทุกคนสามารถนําไปใชได  
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4. การใช Symbolic Packages ในการปรบัปรุงผลสัมฤทธิ์การเรยีนในวชิาแคลคูลัส 
   รองศาสตราจารย ดร.พิณทิพ รืน่วงษา  สถาบันนวตักรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู  
 

 ไดพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร คือsymbolic packages สําหรับวิชาแคลคูลัส  ซ่ึงสื่อน้ีจะเนน
การอธิบายเน้ือหา และทฤษฎีทางแคลคูลัสดวยรูปภาพเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดมากขึ้น  การ
พัฒนา symbolic packages ทําโดยการใชโปรแกรม Maple  โดยคําสั่งของโปรแกรม Maple ที่จะ
นํามาใชน้ันเปนคําสั่งเกี่ยวกับกราฟก และการพล็อตกราฟ  รวมถึงคําสั่งฟงกชั่นคณิตศาสตรเพ่ือสราง
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ นอกจากนี้ยังใชคําถามแนวคิดทางแคลคูลัสกระตุนใหผูเรียนสนใจเนื้อหาของ
แคลคูลัสที่นํามาประยุกตมี 4 เรื่องใหม Double Integrals, Triple Integrals, Line Integrals และ 
Surface Integrals  จากนั้นไดทําหนังสือคูมือ (Workbook) สําหรับเน้ือหาทั้ง 4 เรื่องดังกลาว สําหรับ
นักเรียนไวใชประกอบกับโปรแกรมที่ไดพัฒนาขึ้นมา ซ่ึงประกอบไปดวยสองสวนคือ สวนที่เปนความรู
พ้ืนฐาน และสวนที่เปนแบบฝกหัด  

สื่อการเรียนการสอนที่สรางขึ้นมาน้ีนําไปทดลองใชในการเรียนการสอนแบบ  inquiry-based 
learning  โดยใช symbolic packages  เปนเครื่องมือสืบเสาะหาความรู  ผูเรียนจะถูกกระตุนความอยาก
รูอยากเห็นดวย caculus conceptual problems  ผลงานนี้จะนําไปทดลองกับนักศึกษาปที่ 1 ที่ตองเรียน
วิชาคณิตศาสตร 
 

5. แนวโนมของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑติ 
   รองศาสตราจารย ดร.สมคิด อิสระวัฒน คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 

ภาควิชาศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลไดเปดหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาสิ่งแวดลอมศึกษาเปนครั้งแรกตั้งแตป พ.ศ. 2521 หลังจากนั้น
ไดเปดหลักสูตรปริญญาเอกสิ่งแวดลอมศึกษาขึ้นในปการศึกษา พ.ศ. 2539 จนถึงปจจุบัน ทั้งน้ีการศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา ยึดปรัชญาที่วาดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จหลักสูตรจะตองเปนผูที่ถึง
พรอมซ่ึงความรูทักษะ มีความสามารถ และความชํานาญเฉพาะทางในศาสตรสิ่งแวดลอมศึกษา มี
คุณธรรมและจริยธรรม เปนผูนําทางความคิด การบริหาร การพัฒนา การกําหนดนโยบายแผนงาน และ
โครงการสิ่งแวดลอมศึกษา มีความรูความชํานาญที่จะดําเนินการวิจัย เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวโนมของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
โดยศึกษาจากความคิดเห็นของ ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหาร และผูที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมศึกษา
ที่อยูในหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่มีตอหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิตที่คณะผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมา ซ่ึงเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 การวิจัยน้ีใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการวิจัย และเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณกลุมตัวอยาง และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเน้ือหา 
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ผลการวิจัย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับโครงสรางของรายวิชาที่เสนอ ประกอบดวย 
10 วิชา รวมทั้งคําอธิบายรายวิชาที่ผูวิจัยเสนอ ไดแก วิชากลยุทธทางสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนา
แกปญหาสิ่งแวดลอม วิชาการบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิชาการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมศึกษา วิชาวิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง วิชาสถิติขั้นสูง วิชาการวิจัยและ
พัฒนาทางสิ่งแวดลอมศึกษา วิชาการบริหารเครือขายและการจัดการความรูสิ่งแวดลอม วิชาการบริหาร
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และวิชาการสื่อสารทางสิ่งแวดลอมศึกษา 
 นอกจากนี้ กลุมตัวอยางบางสวนยังมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมเติมเน้ือหาบางประการในรายวิชา
ตางๆ ไดแก ควรมีเน้ือหาวิชาที่เกี่ยวกับการบูรณาการการวิจัยดานสิ่งแวดลอมศึกษากับศาสตรอ่ืนๆ 
แนวทางการสรางการมีสวนรวมในการแกปญหาสิ่งแวดลอม กระบวนทัศนใหมในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การพัฒนาสื่อการสอน
รูปแบบใหมๆ เปนตน 
 ผลจากการวิจัยน้ี จะเปนประโยชนสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตดานสิ่งแวดลอมศึกษาที่มีความรู
ความสามารถทั้งดานสิ่งแวดลอมศึกษา การบริหารจัดการ และการวิจัย ซ่ึงจะชวยใหการจัดการศึกษา
ของหลักสูตรสามารถตอบสนองความตองการบุคลากรของหนวยงานตางๆไดเปนอยางดี 
 

6. ความคิดเห็นของนักศกึษาแพทยทีผ่านการเยี่ยมบานตอเนือ่ง 1 ป ในหลักสูตรเวชศาสตร
ครอบครวัของนักศึกษาแพทยช้ันปที ่4 โรงพยาบาลรามาธิบดี  
Reflection of medical students on 1-year continuous home visit in Year 4 
Family Medicine curriculum of Ramathibodi Hospital 
แพทยหญิงวสากร เกตปุระยูร  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

 

สืบเน่ืองจากในรายวิชา RAID 406 Family and Community Medicine I ของนักศึกษาแพทย
ชั้นปที่ 4 ไดจัดใหมีการเรียนการสอนเรื่องการเยี่ยมบาน โดยใหเยี่ยมตอเน่ืองจนกระทั่งขึ้นรายวิชา 
RAID 511 Family and Community medicine III ของชั้นปที่ 5 จะไดมีการสรุปเยี่ยมบาน 1 ปน้ันยัง
มิไดมีการสรุป หรือสํารวจใดๆ เกี่ยวกับขอดี ขอเสีย หรืออ่ืนๆ ของการจัดการเรียนการสอนเรื่องการ
เยี่ยมบานในรูปแบบดังกลาวเลย ทางคณะผูทําวิจัยจึงคิดจัดทําสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาแพทยที่
ผานการเรียนรูในรูปแบบน้ี เพ่ือเปนการศึกษาหาขอมูลสรุป ประเมิน และเปนแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนเรื่องการเยี่ยมบานในรายวิชา RAID 406 ตอไป   

วัตถุประสงค เพ่ือศึกษา และวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาแพทยที่ผานการเรียนรูเรื่อง 
เยี่ยมบานตอเน่ือง 1 ป ตอการจัดการเรียนการสอนเรื่องการเยี่ยมบานสําหรับนักศึกษาแพทยชั้น 
ปที่ 4 ในหลักสูตรเวชศาสตรครอบครัว 

รายละเอียดที่จะปฏิบัติตอผูเขารวมการวิจัยใหผูเขารวมการวิจัย หรือนักศึกษาแพทยที่ผานการ
เยี่ยมบานตอเน่ือง 1 ป ไดตอบขอสอบถามเกี่ยวกับการเยี่ยมบานในรูปแบบดังกลาว(Questionnaire) 

ประโยชนและผลขางเคียงที่จะเกิดแกผูเขารวมการวิจัย  คาดวาจะเกิดประโยชนในแงของการนํา 
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ผลสรุปที่ไดจากการวิจัยมาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการเยี่ยมบานในหลักสูตร RAID 406 
Family and Community Medicine I ของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 ตอไป   

การเก็บขอมูลเปนความลับ  ขอมูลที่ไดจากการวิจัยจะเปนความลับ เน่ืองจากการตอบขอสอบ
ถามไมไดกําหนดใหระบุชื่อผูตอบ และจะไมนําไปสืบหาตัวบุคคลที่ตอบ สวนขอมูลที่ไดจะนําเสนอ ในรูป
ของผลสรุป     
 

7. Evaluation of the web-based critical thinking software: Diagnostic Reasoning 
Clinician in Ramathibodi’s medical curriculum 
แพทยหญิงสุธิดา สัมฤทธิ ์ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

 

Background : Clinical reasoning skills are essential for problem-solving process in 
medical students. DxR Clinician, a web-based critical thinking software is a computerized case 
series, in which students learn to gather and interpret data, generate hypotheses and make 
decisions to solve patient problems.  This study evaluates students’ perceptions and 
satisfactions of DxR Clinician software in the fifth year medical students at Ramathibodi 
Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand.  

Work done : The questionnaires consisted of 34 questions (Likert scale 1-5) with an 
open response section were developed to explore students' perceptions and satisfactions of the 
program. The respondents were 116 medical students, who used the computer-based program 
to practice clinical reasoning skills in family medicine rotation. The data was analyzed by using 
SPSS program. 

Conclusions : Students showed high satisfaction in the area of feasibility of using the 
program, ability of this program to support the students’ clinical reasoning skills and clinical 
learning. However, they evaluated low satisfaction in term of the ability to stimulate self-directed 
learning after practising the program. 

Take home messages :  The web-based software can be used as an effective 
educational tool for students to improve their diagnostic skills and refine their knowledge base.  
 

8. กวาจะไดบัณฑิตที่พึงประสงค 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพีพร ใหญเจริญ  คณะเทคนิคการแพทย 

 

วัตถุประสงค/การดําเนินการ : การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อติดตามและประเมิน
นักศึกษาและบัณฑิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย  ผลที่ไดใชเปนขอมูลสวนหนึ่ง
ของการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะเทคนิคการแพทย  (สาขาเทคนิคการแพทย และ
สาขารังสีเทคนิค) โดยทําการศึกษาจากกลุมเปาหมายนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา     
ปการศึกษา 2550 โดยใหนักศึกษาประเมินหลักสูตรผานแบบประเมินปลายปดที่กําหนดหัวขอในการ
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ประเมินใหสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตของคณะ และจัดใหมีการประชุม
กลุมยอยเพ่ือแสดงความคิดเห็นตอขอคําถามตางๆเพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนถึงมุมมองของนักศึกษาที่มี
ตอหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  การศึกษาครั้งน้ีทํากับ
นักศึกษากลุมเดียวกัน 2 ครั้ง คือเม่ือนักศึกษาสิ้นสุดการศึกษาชั้นปที่ 4 และเม่ือนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาและเริ่มประกอบวิชาชีพเปนระยะเวลา 3 เดือน นําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินมาวิเคราะห 
ทั้งน้ีแบบประเมินไดกําหนดเกณฑการประเมินเปน 5 ระดับ     

ผลการศึกษา : ผลการศึกษาจากแบบประเมินพบวานักศึกษาสวนใหญทั้งสองหลักสูตรสะทอนถึง
หลักสูตรไปในทิศทางเดียวกัน โดยพบวานักศึกษาเห็นวาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ตางๆ ความสอดคลองของการจัดการเรียนการสอน ทั้งรายวิชาเฉพาะและรายวิชาพื้นฐานอยูในเกณฑ “มาก” 
ในขณะที่นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทยเห็นวาการจัดสัดสวนของการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี : 
ภาคปฏิบัติ : ฝกงาน อยูในระดับปานกลาง ในมุมมองเรื่องอาจารยผูสอน นักศึกษาทั้งสองหลักสูตรมีความเห็น
วาอาจารยของคณะเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญอยูในระดับมากที่สุด ในขณะที่การ
ประเมินเกี่ยวกับบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ในดานของกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาพบวานักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทยสวนใหญเห็นวาเปนกิจกรรมที่มี
ประโยชน  และประเมินการใหการสนับสนุนเรื่องงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา รวมถึงการจัด
สภาพแวดลอมตางๆที่เอ้ือตอการศึกษา อยูในระดับปานกลาง เม่ือประเมินบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 3 
เดือนพบวาบัณฑิตสวนใหญมีความเห็นวาความรูที่ไดจากการเรียนการสอนสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานไดในระดับมาก ยกเวนรายวิชาการศึกษาทั่วไปพบวามีประโยชนและนําไปใชไดในระดับปานกลาง 
ในสวนของประโยชนของการเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในระดับมาก  
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ดานการประเมินผล (Evaluation) 
Facilitator : อาจารยสมเกียรติ วสุวฏัฏกุล  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพฒันาคุณภาพ 
 

หัวของานวจัิย ผูนําเสนอ 

1.   การประเมินหลักสูตรและคุณภาพบณัฑิตสาขาเภสัช
ศาสตรในประเทศไทย Evaluation of Curricula Content 
Based on Thai Pharmacy Competency Standards 

 
รองศาสตราจารยเพชรรัตน พงษเจริญสุข 

คณะเภสัชศาสตร 

2.  การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางเชาวอารมณ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความรูทางวิทยาศาสตร
การแพทยพ้ืนฐานของนักศกึษา 

นางสาวปุณยนุช พินช ู
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

3.  การประเมินประสิทธผิลการเรียนการสอนหลักสูตรคลินิก
ดูแลสุขภาพตอเน่ืองที่มีตอเน่ืองที่มีตอนักศึกษาแพทยศริิ
ราชชั้นปที ่6 ปการศึกษา 2550 เม่ือไปปฏิบัติงานเปน
แพทยใชทุน 

ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย 
เชิดชัย นพมณีจํารัสเลิศ 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

4.   Exploring Students’ Ideas to Develop a Conceptual 
Evaluation Test in Quantum Mechanics  

ผูชวยศาสตราจารย รัชภาคย จิตตอาร ี
คณะวิทยาศาสตร 

5.   The effect of interactive lecture demonstrations on 
students conceptual understanding of heat and 
temperature concepts: A study from Thailand   

 

1. การประเมินหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตรในประเทศไทย 
Evaluation of Curricula Content Based on Thai Pharmacy Competency Standards 
รองศาสตราจารยเพชรรตัน พงษเจรญิสุข  คณะเภสัชศาสตร 

 

การปฏิบัติวิชาชีพตองเปนไปเพ่ือทําประโยชนใหแกสังคมโดยรวม วิชาชีพเภสัชกรรมมีกําเนิด
ในประเทศไทยมาเปนเวลาเกือบรอยป ผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคเพื่อใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโดยรวม อยางไรก็ดี มีปจจัยตางๆ ทั้งภายนอกและภายในวิชาชีพที่จะสงผลตอ
การปฏิบัติงานของเภสัชกรในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรเภสัชศาสตรวา
ควรจะเปนไปในทิศทางใด 

วัตถุประสงคเพ่ือประเมิน 
1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิตในประเทศไทยตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม  
2) คุณลักษณะและความสามารถที่พึงประสงคของบัณฑิตเภสัชศาสตร 
3) ความคิดเห็นของเภสัชกรตอเกณฑมาตรฐานวิชาชพี 
วิธีการศึกษาขึ้นกับวตัถปุระสงคดังน้ี 
1) เปนการวิเคราะหเน้ือหาของหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตรตางๆ  โดยใชเกณฑมาตรฐาน 
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การสอบใบประกอบวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม (ซ่ึงประกอบดวย 3 กลุมสาระวิชา คือ กลุม
ผูปวย กลุมผลิตภัณฑยา และกลุมสังคมและการบริหาร ในสัดสวนเนื้อหาเปน 3 : 2 : 1) 
จากน้ันนํามาสรางแบบสอบถามเพื่อประเมินเนื้อหารายวิชาบังคับตางๆ ในหลักสูตร  โดยสง
แบบสอบถามใหหัวหนาวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2548-2549 จากนั้นนําแบบสอบถาม
มาประมวลผลเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑของสภาเภสัชกรรม 

2) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพผานการทํา Focus Group Discussion (วันที่ 2 มี.ค. 2549) ดวย
การเชิญผูรูที่เปนผูใชบัณฑิตเภสัชศาสตรหรือผูที่ไดรับยอมรับในการประกอบวิชาชีพสาขา
ตาง ๆ จํานวน 9 คน มาใหขอคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตเภสัชศาสตรใน
ประเทศไทย และนํามาสังเคราะหประเด็นที่สําคัญตอการประกอบวิชาชีพ 

3) เปนการสํารวจความคิดเห็นจากผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาตางๆ ตามเกณฑการ
ประกอบวิชาชีพของสภาเภสัชกรรมที่กลาวในขอ 1 ที่นํามาปรับปรุงใหม และสรางเปน
แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็น (คะแนน 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ถึง 5 เห็นดวยอยาง
ยิ่ง) กอนสงใหกลุมเภสัชกรตัวอยางจํานวน 830 คน (มิ.ย. 2549) ที่ทํางานอยูทั่วประเทศ 
ประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS 

ผลการศึกษา 

1) วิเคราะหเน้ือหาหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตรจํานวน 11 แหง (เอกชน 2 แหง) ซ่ึงเปน
หลักสูตร 5 ปจํานวน 9 แหง ที่เหลือเปนหลักสูตร 6 ป โดยเฉลี่ยมีความแตกตางกันใน
สัดสวนของเน้ือหากลุมสาระวิชาทั้งสามในคณะวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวิชาที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑและที่เกี่ยวกับผูปวย  โดยมีสัดสวนเฉลี่ยเปน 2.1 : 2.9 : 1.0 ซ่ึงแตกตาง
จากที่กําหนดโดยสภาเภสัชกรรม 

2) สังเคราะหคุณลักษณะและความสามารถที่พึงประสงคไดเปน 2 กลุม คือ ความสามารถทั่วไป 
(จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ, ทัศนคติและจิตสํานึกตอวิชาชีพ, ทักษะในการสื่อสาร
และการแกปญหา และทักษะในการแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง) และ ความสามารถทาง
วิชาชีพ (3 กลุมวิชาดังที่กลาวมาในขอ 1) 

3) มีแบบสอบถามกลับมาจํานวน 574 ฉบับ (รอยละ 69.2) โดยมีคะแนนเฉลี่ยของมิติตางๆ ใน
การประกอบวิชาชีพ 7 ประการดังตอไปน้ี 1) ปฏิบัติงานภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ, 4.70 ; 2) ใหการบริบาลทางเภสัชกรรม, 4.38 ; 3) มีทักษะในการสื่อสารและให
ความรูอยางมีประสิทธิภาพ, 4.31 ; 4) ทักษะในการสืบคนและใหขอมูลเกี่ยวกับโรคและยา, 
4.37 ; 5) ประยุกตใชทักษะดานการบริหารจัดการทางเภสัชกรรม, 4.37 ; 6) ใหบริการปฐม
ภูมิและวางแผนการใชยาในชุมชน, 4.09 ; และ 7) ทักษะในการผลิตและประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑยา, 3.98  นอกจากนี้ยังพบความแตกตางในมิติตางๆ ของการปฏิบัติงานระหวาง
เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่แตกตางกัน เชน ระหวางเภสัชกรโรงพยาบาลและ
เภสัชกรในรานยา 

สรุปเน้ือหาในกลุมสาระที่สําคัญกับการปฏิบัติวิชาชีพ  ยังมีความแตกตางกันระหวางคณะวิชา 
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ตางๆ และยังไมสอดคลองกับเกณฑที่กําหนดโดยสภาเภสัชกรรม ซ่ึงคงตองทําการศึกษาตอไปวาความ
แตกตางในสาระสําคัญดังกลาวสงผลตอการปฏิบัติงานของเภสัชกรอยางไร เน่ืองจากบัณฑิตสามารถ
ทํางานไดในหลากหลายสาขาวิชา  สวนคุณลักษณะที่พึงประสงคก็เปนไปในทิศทางที่สอดคลองกัน
ระหวางสาขาวิชาตางๆ โดยใหความสําคัญเปนอันดับแรกกับจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ สวนความ
สามรถทางวิชาชีพน้ันผูเชี่ยวชาญจะใหความสําคัญกับการประยุกตใชความรู มากกวาตัวองคความรู 
เพราะบัณฑิตมีความรูพอเพียงแตการประยุกตใชในชีวิตจริงยังไมดีนัก  สวนความคิดเห็นตอเกณฑ
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพของเภสัชกร สวนใหญเห็นดวยหรือเห็นดวยอยางยิ่ง แตยังมีความ
แตกตางกันบางในรายละเอียด ซ่ึงสามารถวิเคราะหตอไปเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
หลักสูตรที่กําลังเกิดขึ้นอยูในปจจุบนนี้ 
 

2. การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางเชาวอารมณผลสมัฤทธิท์างการศึกษาและความรูทาง
วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานของนักศึกษา 
A structural equation model of Educational Achievement, Emotional Quotient 
and Accreditation Part I Examination of 3rd year Medical of undergraduate 
students 
นางสาวปณุยนุช พินชู  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 

Background : The research aimed to study the structural model, the causal relationship 
anddevelop the structural equation model of Educational Achievement, Emotional Quotient and 
Accreditation Part I Examination of 3rd year Medical. The data consisted of 20 observed 
variables and 8 latent variables. 

Methods : The data were analysis by descriptive statistic, t-test, Pearson’s product 
moment correlation, multiple regression analysis, confirmatory factoranalysis and structural 
equation modeling analysis. 

Results : Undergraduate students, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital have Accreditation  
Part I Examination of 3rd year Medical score between 43-83 % (n=233,χ = 67.08, S.D. = 7.78 ). 
Female students have more average Educational Achievement score than male students with 
statistically significant at 0.05. All 4 observed variables of Educational Achievement and Social 
Responsibility observed variable of Emotional Quotient had positive 
relationship related with Accreditation Part I Examination of 3rd year Medical and statistically 
significant at 0.01. All 19 observed variables of Educational Achievement and Emotional 
Quotient accounted for 72% of variance in Accreditation Part I Examination of 3rd year 
Medical.The structural equation model of Educational Achievement was fit to the empirical data 
with χ 2 = 0.00, df = 0.00, p = 1.00, RMSEA = 0.00. The structural equation model of Emotional 
Quotient was fit to the empirical data with statistically significant at 0.01 
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3. การประเมินประสิทธผิลการเรยีนการสอนหลกัสูตรคลินิกดูแลสขุภาพตอเนือ่งทีม่ตีอ
นักศึกษาแพทยศริิราชช้ันปที ่6 ปการศึกษา 2550 เมื่อไปปฏบิัติงานเปนแพทยใชทุน 
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเชิดชัย นพมณีจาํรัสเลิศ  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 

ภูมิหลัง : หลักสูตรคลินิกดูแลสุขภาพตอเน่ือง (Continuity Care Clinic) ที่ไดจัดขึ้นสําหรับ
นักศึกษาแพทยป 6 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนครั้งแรกใน ปการศึกษา 2550 มีจุดประสงค
เพ่ือเสริมสรางทักษะการดูแลผูปวยนอกตอเน่ืองโดยเปดโอกาสใหนักศึกษาแพทยป 6 ไดมีโอกาสตรวจ
ติดตามผูปวยตอเน่ือง รวม 3 ครั้ง ในชวง 3 เดือนที่ฝกปฏิบัติงานกับภาควิชาอายุรศาสตร ทั้งน้ีจะไดฝก
ทักษะเชิงปฏิบัติที่จําเปนทั้งหมดในการดูแลผูปวยนอกกลุมน้ี ใหนักศึกษาแพทยมีความรูความเขาใจใน
การเลือกใชและปรับยา ระมัดระวังในผลขางเคียงของยาชนิดตาง ๆ เลือกสั่งการตรวจทาหองปฏิบัติการ
ที่จําเปนในเวลาที่เหมาะสมเพื่อตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอน รวมถึงปลูกฝงทัศนคติที่จะดูแลรักษา
ผูปวยกลุมเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ใหไดมาตรฐานดียิ่งขึ้น หวังประโยชนลักษณะสาธารณสุขมวลชน
วาหลักสูตรนี้นาจะมีสวนชวยพัฒนาทักษะแพทยใชทุนในการดูแลผูปวยกลุมเสี่ยงดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ 

วัตถุประสงค : เพ่ือประเมินประสิทธผิลการเรียนการสอนหลักสูตรคลินิกดูแลสุขภาพตอเน่ืองที่มี
ตอนักศึกษาแพทยศิริราชชัน้ปที ่6 ปการศึกษา 2550 เม่ือไปปฏิบัติเปนแพทยใชทนุ 

วัสดุและวิธีการ : เปรียบเทียบทักษะการดูแลผูปวยนอกเรื้อรังตอเน่ืองของแพทยใชทุนปที่ 1 
จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซ่ึงผานหลักสูตรคลินิกดูแลสุขภาพตอเน่ือง กับแพทยใชทุนศิริราช    
รุนพ่ีซ่ึงไมเคยมีการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ โดยติดตามตรวจเวชระเบียนผูปวยกลุมเสี่ยงโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในความดูแลของแพทยทั้งสองกลุมเพ่ือประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานเฉพาะในชวง 3 เดือน
แรกหลังสําเร็จการศึกษาของแพทยแตละรุน โดยใชแบบประเมิน 12 ทักษะสําคัญในการดูแลผูโรคเบาหวาน 
ความดันเลือดสูงและโรคไขมันในเลือดสูง 

ผลการศึกษา : ทักษะการดูแลผูปวยกลุมเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดของแพทยซ่ึงไดรับการ
เรียนการสอนหลักสูตรคลินิกดูแลสุขภาพตอเน่ืองเหนือกวากลุมที่ไมไดรับการเรียนการสอนใน 9 จาก 12 
ทักษะตามแบบประเมิน ทั้งน้ีมี 5 ทักษะที่เหนือกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สรุป : หลักสูตรคลินิกดูแลสุขภาพตอเน่ืองชวยเสริมสรางทักษะการดูแลผูปวยกลุมเสี่ยงโรคหัวใจ
และหลอดเลือดของแพทยอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงโดยปริยายชวยเสริมคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยกลุมน้ี
ซ่ึงเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยโดยรวมเมื่อบัณฑิตแพทยจบการศึกษาและออก
ปฏิบัติงานเปนแพทยใชทุน  ทุกโรงเรียนแพทยควรพิจารณาบรรจุหลักสูตรการดูแลผูปวยนอกตอเน่ือง  
ลักษณะนี้โดยถือเปนหลักสูตรบังคับเพ่ือประโยชนตรงตอนักศึกษาแพทย และประชาชนทั่วประเทศ ตอไป 
 

4. Exploring Students’ Ideas to Develop a Conceptual Evaluation Test in Quantum 
Mechanics 
ผูชวยศาสตราจารยรัชภาคย จิตตอารี  คณะวิทยาศาสตร 

 

In Thailand, quantum mechanics is contained in the national curriculum framework from 
high school level to introductory physics level and beyond.  Analysis of exam scripts and focus 



46 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “จะเริ่มตนอยางไร...วิจัยทางการศึกษา”

 

 

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

interviews with first-year undergraduate students at Mahidol University, was carried out during 
academic years 2003 and 2004.  Results showed that students had many misconceptions in 
understanding quantum mechanics and had few skills in relating what they did understand to 
the outside world. It was decided to investigate these problems by developing a survey 
instrument, which would be used to explore the quantum mechanics concepts students hold 
after completing the course. The survey items consist of open-ended and multiple choice 
questions.  

All of the data, from exam scripts, interviews and survey results, will be analysed in 
order to categorize students’ ideas. These results will then be used to design a conceptual 
evaluation test in quantum mechanics suitable for first-year undergraduate students at Thai 
universities. 
 

5. The Effect of Interactive Lecture Demonstrations on Students Conceptual 
Understanding of heat and temperature concepts: A study from Thailand 
ผูชวยศาสตราจารยรัชภาคย จิตตอาร ี คณะวิทยาศาสตร 

 

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Interactive Lecture 
Demonstrations over traditional instruction on first year students’ conceptual understanding of 
heat and temperature. The participants of this study were 327 first year students from two 
science classes in two academic years in the same university in Thailand. One class was the 
experimental group taught using Interactive Lecture Demonstrations while the other class was 
the control group taught using traditional instruction methods. The Heat and Temperature 
Conceptual Evaluation test (HTCE) was administered to the experimental and the control 
groups before and after instruction to evaluate students’ conceptual understanding of heat and 
temperature concepts. We found that the average normalized gain in the experimental group 
(<g> = 0.08) was higher than in the control group (<g> = 0.25). The results indicate that 
students taught using Interactive Lecture Demonstrations had better conceptual understanding 
of heat and temperature concepts than students taught using traditional instruction. 
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แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 

“ทิศทางและการสนับสนุนการวิจัยดานการศึกษา” 
โดย  ศาสตราจารยประสิทธิ ์ วัฒนาภา 

รองอธิการบดฝีายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันทา  วิบลูยจันทร 
รองอธิการบดฝีายการศึกษา 

 

ศาสตราจารยประสิทธิ์  วัฒนาภา 
ผมเช่ือวาเรามีความสนใจเรื่องการศึกษาแตระบบเดิมไมเปดโอกาส  ฉะน้ันสิ่งแรกที่

มหาวิทยาลัยจะทํา คือการสราง Career ใหกับอาจารยที่จะทํางานวิจัยทางการศึกษา  ผมไดทํา 
Performance Agreement กับทานอธิการบดีไปแลววาภายในเดือนเมษายนป 2552 โมเดล Teaching 
Professor จะถึงมือเขาไปในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  ถาไมไดตามนั้นจริง ผมคง
ตองพนจากตําแหนงรองอธิการบดี  สิ่งน้ีเพ่ือตองการย้ําวาเราจะทําจริงๆ หลายทานที่อยูในคณะ  
งานวิจัยที่ทานทําในปจจุบัน หากทานทํางานวิจัยทางการศึกษา  ทานไมสามารถนําไป Apply ขอตําแหนง
ทางวิชาการได เพราะไมตรงกับหลักการที่มีอยู  แตขณะน้ีเม่ือไรที่ Teaching Professor เกิดขึ้นได  
งานวิจัยทางการศึกษาจะถูกนํามาคิดเปนผลงานเพื่อเกิดตําแหนงศาสตราจารยขึ้น ซ่ึงศักดิ์และศรีไมตาง
กับ Research Professor  ขณะนี้ทางคณะกรรมการพิจารณาเรื่องตําแหนงวิชาการกําลังรางเรื่องน้ี 
คงเหลือแตสรางโมเดลใหเห็นเปนรูปธรรม 
 เรื่องที่สองคือ วันนี้เรามา Inspire ใหอาจารยอยากทําการวิจัยทางการศึกษา  แตขณะเดียวกัน
งานวิจัยตองมีทุนวิจัยเพ่ือชวยสนับสนุน  ในสวนตรงนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีทุนวิจัย
ใหญๆ อยูที่จะสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา แตทางมหาวิทยาลัยคงไมปลอยใหอาจารยไปยื่นเรื่องเอง 
แตจะผลักดันใหสิ่งเหลานี้มันเกิดขึ้น  รวมทั้งสิ่งที่กําลังจะเสนอตออธิการบดี คือการพิจารณาใหมีกองทุน
วิจัยทางการศึกษา และ R2R  สองเรื่องน้ีเปนเรื่องที่สามารถไปดวยกันได  สวนนี้คงตองผานการประชุม
นําเขาไปในคณะผูบริหารและปรึกษากัน  แตยืนยันวาปจจุบันทุนวิ จัยมีอยูแลวในสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งพันลานบาท  แคเพียงวาเรามีคําถามวิจัยและ
โครงการวิจัยที่ดีพอที่จะไปขอทุนวิจัยน้ีมาแลวมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนอยางเต็มที่  
 เร่ืองที่สาม  มหาวิทยาลัยจะสรางบรรยากาศที่จะผลักดันใหการศึกษานั้นเปนเรื่องที่ชาว
มหาวิทยาลัยมหิดลตื่นตาตื่นใจและอยากชวยกัน ทําให Vision อันนี้นํามหาวิทยาลัยมหิดลไปสู Top 
Hundred แตเดิมมหาวิทยาลัยมหิดลเราคุยกันแตเร่ืองการวิจัย Basic Research  มีเวทีงานดาน
การศึกษานอยมากที่จะมานั่งคุยกันจริงจัง  ในที่ประชุมระดับสูงไมคอยไดพูดกันในสวนของ Career  แต
ตอไปน้ีที่ประชุมคณบดี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก็จะมีเร่ืองตางๆเหลานี้  สวนหนึ่งเปนการทําให
คณบดี  และผูอํานวยการของสถาบันหนวยงานตางๆ ไดตระหนักถึงความสําคัญทางการศึกษา วานี่เปน 
Vision อีกอันหน่ึงของมหาวิทยาลัยมหิดล  และในขณะนี้มีอาจารยหลากหลายจํานวนไมนอยจากคณะ
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ตางๆ สนใจเรื่องน้ีและเรากําลังจะทํา ซ่ึงทั้งหมดนี้รับปากวาจะทํา ถาถามวาจะทําไปทําไม  เราคงไม
ตองการเพียงแควาอยากทํางานวิจัยเพ่ือใหไดผลงานวิจัย และนําไปสูตําแหนงทางวิชาการ  เม่ือตอน
กลางวันผมไดคุยกับศาสตราจารย ดร.อุทุมพร จามรมาน วาทางมหาวิทยาลัยไดเสนอโมเดลของบัณฑิต
ที่มหาวิทยาลัยคาดวาภายใน 4 ป เราจะสรางบัณฑิตที่มีรูปแบบอยางนี้ เปนบัณฑิตที่กลา เกง ดี และมี
ความสุข  น่ันหมายถึงเราตองการคําตอบของคําถามวิจัยวาหลักสูตรอะไรที่จะทําใหนักศึกษาหรือ
บัณฑิตของเรากลา เกง ดี และมีความสุข  วิธีการเรียนการสอนใดๆ ที่จะทําใหเราไดบัณฑิตที่เปนแบบ
น้ัน จิตปญญาศึกษา  Transformative Learning และอ่ืนๆที่จะถูก Incorporate เปนเครื่องมือในการที่จะ
สราง ซ่ึงแนนอนวาเราไมตองการเพียงแคสรางขึ้นจากการนึกคิดของเรา  เราเปนมหาวิทยาลัยวิจัย  
เพราะฉะนั้นถาเราเอาหลักการวิจัยเขามาหาคําตอบวา วิธีการอยางไร หลักสูตรอยางไร หรือวิธีการเรียน
การสอนอยางไรที่เหมาะกับคณะ และไดบัณฑิตที่พึงประสงคอยางที่เราตองการ  ผมเชื่อวาแตละคณะคง
มีวิธีการเรียนการสอนไมเหมือนกัน เพราะมี Nature การเรียนการสอนไมเหมือนกัน  Nature นักศึกษา
ก็ไมเหมือนกัน  แตทําอยางไรที่จะไดบัณฑิตที่กลา เกง ดี และมีความสุข  ผมขอเกริ่นไวแคน้ีกอน สิ่งที่
จะเกิดขึ้น คือ 1. Career Development ของอาจารยที่สนใจทําการวิจัยทางการศึกษามีแนนอน  2. จะ
ดําเนินการในสวนของการหาทุนวิจัยทางการศึกษาให  เพ่ือรองรับโครงการที่นาสนใจของอาจารย       
3. บรรยากาศของทั้งมหาวิทยาลัยจะถูกปลุกขึ้นมาในเรื่องของการศึกษา  การสรางนวัตกรรมทาง
การศึกษา  ขณะเดียวกันเรามีจุดประสงคชัดเจนวาบัณฑิตที่จะเขาไปสูสังคมตองเปนคนกลา คนเกง  
คนดี และมีความสุขในการใชชีวิตและการทํางาน 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันทา  วิบูลยจันทร 
 ขอขอบคุณอาจารยทุกทานและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาที่เขารวมประชุมในวันน้ี  ขอเรียนกอนวากิจกรรมในวันน้ีทานศาสตราจารยประสิทธิ์ วัฒนาภา
และอาจารยสมเกียรติ วสุวัฏฏกุล ไดทํามากอนหนานี้แลว  โดยสวนตัวคิดวาการที่เราไมไดเปน
มหาวิทยาลัยที่ทําในเรื่องของการวิจัยทางการศึกษา แลวจะทําอยางไรที่จะกระตุนใหเกิดขึ้น  แตวันนี้
ชัดเจนแลววาหลายๆคนไดทําการวิจัยทางดานนี้ขึ้นมา  แมวากอนหนานี้มหาวิทยาลัยอาจจะยังไมได 
Support เต็มที่   ถึงกระนั้นก็ยังมีผลงานวิจัยเกิดขึ้น แสดงวาทานทําดวยใจรักจริงๆ  เพราะฉะนั้นถามี
สิ่งสนับสนุนเพ่ิมเติมขึ้นมาก็คิดวาคงจะไปไดไกล  ในสวนหนึ่งคิดวามหาวิทยาลัยตองดําเนินการ
นอกเหนือจากเปน Research Excellence แลวตองเปน Teaching and Learning Excellence ดวย  ซ่ึง
ตรงนี้หมายความวานักศึกษาของเราคงจะไมใชแคกลา เกง ดี และมีความสุขอยางเดียว  แตเกงในที่น้ี
หมายความวาตองเกงทั้งในเรื่องวิชาการและเรียนรูตลอดชีวิต  สิ่งสําคัญที่เราอยากใหเปนคือ ทําอยางไร
ใหนักศึกษาอยากเรียนรูและคนควาหาความรู  ตรงนี้เปนโจทยอาจารยตองนําไปคิดและปรับใช  ตามที่
ศาสตราจารยประสิทธิ์ วัฒนาภา ไดกลาวไปแลววาคณะตางๆ มีวิธีการเรียนการสอนไมเหมือนกัน  อันนี้
จึงอยากจะฝากวา เม่ือเรามีกลไกที่ชัดเจน  อยากใหคณะตางๆ ใหการสนับสนุน  สิ่งที่ทานไดนําเสนอใน
ระหวางที่แบงกลุมยอย 3 หองน้ันเปนประโยชนอยางมาก  ทําใหแตละทานไดมองเห็นภาพของการ
ทํางานวิจัย  บางครั้งเราเรียนเราสอนอยูปกติ  เราไดพัฒนาอะไรขึ้นมา แตเราไมคิดวามันจะสามารถ
พัฒนาเปนงานวิจัยได  ตรงนี้เปนจุดเริ่มและมีหลายทานบอกวาวันนี้เปนสิ่งที่ดีไดเรียนรูรวมกัน 
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และอยากทราบวาจะมีการจัดงานอยางนี้ขึ้นอีกหรือไม  ซ่ึงเรามองภาพวานาจะจัดเปนประจําป  
เพราะฉะนั้นจากผลงานที่เรามี แมยังไมไดรับการสนับสนุนอยางจริงจัง แตก็ผลงานมากขนาดนี้ ตอนที่
เราเลือกกับอาจารยสมเกียรติ วสุวัฏฏกุล วามีงานอะไรบาง  ซ่ึงมีมากทีเดียว แลวนํามาจัดกลุม จะมี
เรื่อง Teaching กับ Learning คอนขางมากเพราะโดยทั่วๆ ไปอาจารยทําการเรียนการสอนอยูเปนปกติ  
แตสวนที่ยังขาดอยูสวนหนึ่งคือ เรื่องของการประเมินและหลักสูตร  ซ่ึงสวนนี้เปนเกณฑหน่ึงที่ทาง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือในสวนที่เราจะประกันคุณภาพตองมีการประเมินหลักสูตร 
และมีขอจํากัดอยูหลายๆ อัน ซ่ึงเราอาจจะประเมินไดในบางเรื่อง  แตบางเรื่องอาจจะประเมินไดยาก เชนการ
ประเมินบัณฑิตที่จบออกไปมี Performance อยางไร  คุณลักษณะของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปน Core 
Value ที่เราจะใสเขาไปในชวงระยะ 3 – 4 ปตอไปน้ี  เราจะไดคุณลักษณะของบัณฑิตอยางนั้นหรือไม 
อันนี้คงตองเตรียมทําการประเมิน ซ่ึงหลายๆทานอาจไดรับทราบแลวจากหนังสือที่ฝายกองบริการ
การศึกษาไดสงไปวาใหเตรียมสําหรับการประเมิน  หลักสูตรที่เราไดมีการปรับปรุงและเริ่มใชในป 2550  
ตอนนี้กําลังจะใชตอเนื่อง  แตวาหลักสูตรกอนหนานี้ควรมีการประเมินลวงหนา เพ่ือจะเปนฐานในการ
เทียบ หลังจากที่เรามีการปรับปรุงหลักสูตรแลว  ซ่ึงเราไดใสวิชาซึ่งเปนฐานทําใหเกิดการปรับปรุง คือ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีผูชวยศาสราจารยเอ้ือพงศ จตุรธํารงและรองศาสตราจารยทวี เลาหพันธ 
เขามาชวยเปนอยางมาก ไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาอยางไรบาง  อันน้ีเปนสวนหนึ่งซ่ึงจะเห็นได
วามหาวิทยาลัยกําลังจะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ใหนักศึกษามีความรูความสามารถ  เม่ือตอนเชาทาน
วิทยากรบอกวานักศึกษาที่เราจะสรางขึ้นมา มีเด็กที่ Input เขามาหลายระดับ  ในสวนนี้อยากจะขอความ
อนุเคราะห อยากใหอาจารยภูมิใจวานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ Input เขามานั้นเปนที่อิจฉาของ
หลายๆ มหาวิทยาลัยวาเราไดนักศึกษาที่ดี   แตเม่ือเราไดนักศึกษาที่ดีแลว กระบวนการสอนใหเขาดี
ยิ่งขึ้นมีหรือไม  หรือวาเขามาดีแลวก็เรียนไปตามศักยภาพของเขา  สิ่งที่เขาออกไปคือศักยภาพของเขาที่
มีอยูในตัวเอง  เราไมไดดึงออกมาใชใหชัดเจน  ดังนั้นสิ่งนี้เปนสิ่งที่ทาทายวา Input เขามาดี Process เราดี
หรือไม  Output ที่ออกไป Outcome ที่ออกมาก็นาจะดีดวย  ทานรองศาสตราจารยสุกรี เจริญสุข  ไดพูด
ไวอยางหน่ึงวา โรงเรียนเกงๆ เด็กนักเรียนแยงกันเขามาเรียน  ควายสอนก็ยังฉลาด คือหมายความวา
เด็กเกงอยูแลว  เพราะฉะนั้นเราคิดวา เราไมอยากเปนแบบน้ัน   แมเราได Input ที่ดี แต Process เรา
ควรจะดีดวย  ซ่ึงตรงนี้อยูที่อาจารยของเราและเชื่อไดวาทุกทานที่อยูตรงนี้ มีจิตวิญญาณของความเปนครู  
เพราฉะนั้นคงจะพัฒนานักศึกษาไปได  นอกจากนี้ทานศาสตราจารยประสิทธิ์ วัฒนาภา และผูชวยศาส
ราจารยเอ้ือพงศ จตุรธํารง ก็ไดมีการจัดพัฒนาอาจารย  เน่ืองจากปจจุบันเรามีอาจารยใหมที่ทยอยเขา
มาทดแทนอาจารยที่จะเกษียณไปเปนจํานวนพอสมควร  เพราะฉะนั้นในเรื่องประสบการณการสอน
อาจจะยังไมมีมากเทาที่ควร  เราก็จะมีการ Training จัดเปน Workshop  ซ่ึงตอนนี้คงเปนขอกําหนดวา
อาจารยใหมตองเขา Workshop เพ่ีอใหไดเรียนรูกระบวนการเรียนการสอน  ในขณะเดียวกันอาจารยที่
อยูมานานแลวก็ตองมีการพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียนการสอน  โดยคิดกันไววาสิ่งที่ตองทําอยางหนึ่ง
คือ ตองไดรับการอบรมพัฒนา หรืออยางนอยใน 3 ปตองไดประสบการณในเขาอบรมในลักษณะอยางนี้ 
ที่จะเปนการพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล  ฉะน้ันตอนนี้มหาวิทยาลัยจะทําเปน Schedule 
ประจําป  คาดวาหนึ่งปอาจจะจัด Workshop 3 ครั้ง สําหรับอาจารยที่เขา Workshop ขั้นพ้ืนฐานแลว  
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ในขั้นตอไปจะมี Workshop ขั้นสูงเฉพาะเรื่องอีกทีหน่ึง  เพราะฉะนั้นเราหวังวา กิจกรรมนี้ทั้งเรื่องการ
ทําวิจัย การพัฒนาอาจารยเปนรายบุคคล จะพัฒนาใหมหาวิทยาลัยมีลักษณะหรือเปน Teaching and 
Learning Excellent ได  
 

รองศาสตราจารย นายแพทยสุวัฒน  เบญจพลพิทักษ     
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 อยากใหทานรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพชวยขยายความเรื่อง Career 
Path Teaching Professor  ซ่ึงเทาที่ผมทราบสมมุติถาผมทําทางดานวิชาชีพมาแลว เปนผูชวยศาสตราจารย 
ทางวิชาชีพกุมารแพทย  แลวผมจะ Shift มาเปน Teaching Professor ไดหรือไม  หรือจะตองเร่ิมตั้งแต
ผูชวยศาสตราจารย 
 

ศาสตราจารยประสิทธิ์  วัฒนาภา 
 สิ่งที่บอกตอนนี้เปนตุกตาที่ผม Design ไว  ยังไมไดผานกระบวนการอะไรเลย ขอเรียนวาเรา
เปน Research University  เปนมหาวิทยาลัยระดับตนๆ ของประเทศ รูปแบบที่ผม Design ไวขณะน้ี คือ
ตําแหนงที่ชื่อ Professor จะเกิดหลังจากที่ไดรองศาสตราจารย ไมอยากเห็นภาพวา อาจารยหน่ึงทานที่
เขามาใหมๆ สมมุติโดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยทางการแพทย อยากใหอาจารยลองนึกในสวนวิชาชีพของ
อาจารยเพราะสุดทายมันเกิดประโยชนกับ Stakeholder ของเรา คนไขตางๆ เปนตน เม่ืออาจารยพัฒนา
ถึงจุดที่เปนรองศาสตราจารย ผมก็มาวิเคราะหดูวาขอมูลมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ปจจุบันเหมือนกับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหมือนกับหลายมหาวทิยาลัย ทุกคนหยุดอยูที่รองศาสตราจารยไมอยากจะขึ้น
ไปที่ศาสตราจารย แตความที่เปนรองศาสตราจารย หลายคนรูสึกวาตัวเอง Saturate ในชีวิตแลว  ขณะเดียว 
กันกลับมองวาคนที่ขึ้นมาถึงรองศาสตราจารยแลวเขาผานกระบวนการทํางานวิจัย รูจักหลักทํางานวิจัย 
รูจักหลักวิธีการสราง Innovation ใหมๆ กําลังคิดวาตรงนี้นาจะเปด Track แลวถาเปด Track Teaching 
Professor ตรงนี้  ไมใชตองไปเริ่มตนตั้งแตผูชวยศาสตราจารยการศึกษา รองศาสตราจารยการศึกษา ที่ผม 
Design ไวขณะน้ีคือ สวนตอยอดไมวาอาจารยจะทําผลงานที่ Compensate  ตองเปน Teaching Professor
แบบ Track พิเศษ  สุดทายจะไมมีใครแมแตคนเดียวในมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเกิดตรงนี้ได  เพ่ือใหทุก
คน Cross วามีความรูลึกในวิชาชีพของตนเอง  ในสาขาของตนเองในระดับหน่ึง เพราะสมมุติถาเราไป
เริ่มจากตอนนั้น  มันจะเกิดภาระไป Load กับอาจารยทานอ่ืนที่ทําอยู  เพราะฉะนั้นตอยอดจากรอง-
ศาสตราจารย อันน้ีเปนโมเดล ตองผานกระบวนการ Discuss อีกไมนอย  แตถาไดตรงนี้อาจารยเพียงตอ
ยอดจากรองศาสตราจารยขึ้นไปมีเงินประจําตําแหนงวิชาการที่ถูก Design ไวเหมือนกับ Research Professor 
ไดรับคาคอมมิชชั่นเหมือนกัน คงจะทําเหมือนกับทําเรื่องไปที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ขอใหมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯเหมือนกับ Teaching Professor แตคนละ Category กับ 
Clinical Professor  
 

อาจารยจิรภา  นิวาตพันธุ 
วิทยาลัยราชสุดา 
 มีคําถามเกี่ยวกับเร่ืองการขอทุนในการทํางานวิจัยของมหาวิทยาลัย  ตําแหนงนักวิชาการ 
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สามารถขอทุนไดหรือไม เห็นในระเบียบระบุวา ตองจบปริญญาเอกถึงจะสามารถขอทุนวิจัยได ดังน้ีดิฉัน 
จบปริญญาโท ถาจะขอทุนวิจัยตองทําอยางไรบาง และหาทุนมาจากสวนใด 
 

ศาสตราจารยประสิทธิ์  วัฒนาภา 
กอนหนานี้ บอกแลววา Source ของแหลงทุนวิจัยมาจาก 2 สวน  สวนหนึ่งจากสํานักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ซ่ึงผมคิดวา เขาพิจารณาจากโครงราง Proposal ของงานวิจัย แตเขาจะ
ขอดู PI วามีแนวโนมสามารถทําใหงานวิจัยน้ีบรรลุหรือไม ผมตองไปดูในรายละเอียดของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกครั้ง  อีกสวนหนึ่ง Source ของงานทุนวิจัยน้ัน เปนทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงในความเห็นสวนตัวของผม ควรแยกจากทุนวิจัยของงานวิจัยอ่ืน และควรถูก
พิจารณาโดยผูที่ทํางานทางดานการศึกษา เพราะถาไป Track เดียวกับการวิจัย พอดูตัวชี้วัดแลวจะเกิด
ความสับสนกัน  สวนตัวผมไมคิดจะปดกั้นวาตองเปนเฉพาะปริญญาเอกเทานั้น  มหาวิทยาลัยมหิดลก็
กําหนดวานักวิจัยอยูในสายวิชาการนี้ ภายใตขอบังคับของมหาวิทยาลัยอยูแลว เน่ืองจากในสวนนี้ยังเปนสิ่งที่
ยังไมเปนขอบังคับ แตขอรับในสวนตรงนี้ไป เพ่ือที่จะไปรางถาหากจะมีการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้น 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันทา  วิบูลยจันทร 
 จากวันนี้ที่มีนักวิชาการเขามารวมดวย  เล็งเห็นวาในสวนงานวิจัยดานการศึกษาไมจํากัดเฉพาะ
อาจารย  อยางสถาบันของทานอาจารยภิญโญอาจจะไดเปรียบเล็กนอย เพราะอาจารยมีนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือปริญญาเอกชวยทํางานวิจัย  แตในสถาบันหรือคณะอ่ืนๆ อาจารยอาจจะมีหัวขอวิจัย
แลวแตไมมีนักศึกษาที่จะทํางานตรงสวนนี้  จึงคิดวาในแตละคณะ ซ่ึงเรามีนักวิชาการการศึกษาสามารถ
มารวมกันทํางานได  ขอมูลในแตละคณะจะมีความแตกตางกัน เพราะฉะนั้นการทําวิจัยในเรื่องที่
เหมาะสมกับแตละหลักสูตรเปนสิ่งสําคัญ  เพราะถาพูดในภาพรวม อาจจะดูวาเราใช Method เดียวกัน 
แตพอลึกลงไปในเนื้อหาแลวมีความแตกตางกัน  สําหรับการวิจัยถาทานอาจารยสนใจ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งฝายบริหาร  อาจจะเปนรองคณบดีฝายวิชาการหรือฝายการศึกษา  ถาอยากจะพัฒนาการเรียนการสอน
คงตอง Encourage ใหกับทานอาจารยที่สนใจ และมีกลุมคนที่จะชวยใหขอมูลหรือชวยทํางานในสวนนี้  
คือเรายอมรับวาภารกิจของเจาหนาที่ที่มีอยูตอนนี้คอนขางมาก  ไมมีโอกาสที่จะมาทําการวิจัย แตเม่ือมี
สวนของมหาวิทยาลัยตรงนี้เขามาชวย Support โดยมหาวิทยาลัยจะมีทุนวิจัยในสวนของการศึกษาที่เปน
ของมหาวิทยาลัยเอง  อยากจะใหใชตรงสวนนี้ใหเปนประโยชน 
 

ศาสตราจารยประสิทธิ์  วัฒนาภา 
 หากผมนําความคิดนี้เขาในที่ประชุมผูบริหารแลวเห็นชอบ  ผมขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย
หลายทานในหองน้ี รวมทั้งทานอาจารยภิญโญมารวมกัน Design วา  ถาจะมีทุนการวิจัยเกิดขึ้นจะ Set 
Goal Set เง่ือนไขอะไรกันบาง  ภาพจะชัดเจนมาก ถามหาวิทยาลัยมหิดลมีทุนวิจัยทางการศึกษาเกิดขึ้น 
 

รองศาสตราจารยรุจิเรศ  ธนูรักษ   
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 เรียนถามทานรองอธิการบดีฝายการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ IRB คือ ตอนนี้งานวิจัยทุกอยาง 



52 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “จะเริ่มตนอยางไร...วิจัยทางการศึกษา”

 

 

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

เครงครัดในเรื่องIRB  แตวิจัยทางการศึกษาที่เปน R2R บางครั้งบางคราวเกิดขึ้นเพ่ือแกปญหาในชั้นเรียน 
และการที่จะขอ IRB ตองใชเวลากวากรรมการจะพิจารณา  ปรากฏวาการทําวิจัยมันจะไดใชแกปญหาใน
การเรียนการสอนเทานั้น แตเอาไปใชในการขอผลงานและตีพิมพไมได ถาไมได IRB ตรงนี้พอจะมี
หนทางชวยเหลือ  แกไขอยางไรบาง 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันทา  วิบูลยจันทร 
 เม่ือตอนเชาไดฟงทานศาสตราจารย ดร.อุทุมพร จามรมาน ทานบอกวาการวิจัยในชั้นเรียน จะมี
ปญหาและการแกปญหาเฉพาะหนาอยางที่อาจารยบอก  ในทุกๆ ครั้งที่มีปญหาแลวเราแกปญหา  
อาจารยบอกวาใหเก็บเปน Information เพราะฉะนั้นในหนึ่งวิชาสามารถที่จะรวบรวม แลวสังเคราะหออกมา
เปนอยางไร  ซ่ึงตรงนั้นสามารถเขียนเปนผลงานวิจัยได  อาจารยไดบอกวามีหนังสือเกี่ยวกับการ
สังเคราะห Information ตรงนี้คงจะตองนําเรื่องที่อาจารยแนะนํามาศึกษาดูวาเราจะตอยอดตรงนั้น
อยางไรบาง 
 

ผูชวยศาสตราจารยธิติมา จําปรัตน    
คณะพยาบาลศาสตร 
 อยากจะขอเรียนปรึกษาศาสตราจารยประสิทธิ์ วัฒนาภา เน่ืองจากคณะมีการทําวิจัยเกี่ยวกับ
ดานการศึกษาและคุณลักษณะของบัณฑิต  ปญหาที่เกิดขึ้นคืออาจารยทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
การศึกษาเสร็จแลวมหาวิทยาลัยไมมี Track ทางนี้เลย ในสมัยอาจารยสมพล ทานเปรยวาพยายามจัดให
มีในลักษณะของผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยทางดานการศึกษาดวย  ถาเราตองการที่จะ Push 
ใหอาจารยทําการวิจัยทางดานการศึกษาใหมากขึ้น  ถาอาจารยไปตอยอดจากรองศาสตราจารยแลว     
ก็อาจจะทําใหเปนอุปสรรคหนึ่งที่คนไมสนใจจะทํา  เพราะที่คณะทําไปแลวพอจะมาขอตําแหนงทาง
วิชาการกลับใชไมได  อันนี้เปนจุดหนึ่ง คือคนทําดวยความรูสึกอยากทํา  ทําเพื่อหาคําตอบหลายๆ อยาง  
ผูที่อยูทางดานกิจกรรมนักศึกษาจะทํากันคอนขางมาก วาคุณลักษณะอยางไร  หรือจะทําอยางไรที่จะ
พัฒนานักศึกษาตางๆ เหลานี้  แตเสร็จแลวนํามาใชขอผลงานทางวิชาการไมไดเลย  อันนี้เปนจุดหนึ่งที่
อยากจะฝากเรียนอาจารยไว เพ่ือเอาไวเปนขอมูลในการพิจารณาดวย 
 

ศาสตราจารยประสิทธิ์  วัฒนาภา 
 ตอนแรกที่ Design ไวก็ตั้ง Base กับอาจารยขึ้นมา แตแลวมาคิดอีกครั้งเรื่องผลกระทบ คือเม่ือใด  
มี Agreement อยางหนึ่งจะมีผลทั้งดานบวกและดานลบ  สิ่งที่ผมหวงดานลบ คือจะเกิดอะไรขึ้น เราอยากให
อาจารยสนใจทางการศึกษา  อาจารยทํางานวิจัยทางการศึกษา แตอาจารยไมลงลึกในสวนที่เปนสายวิชาชีพ
ของอาจารยโดยตรง ถึงจุดหนึ่งโอกาสที่จะมีการ Rotate เพ่ือชวยเหลือกันลําบาก แตกลับกันถาอาจารยทํา
ผลงานนั้น ถึงแมไมไดใชขอ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย แตเม่ืออาจารยไตมาถึงรองศาสตราจารย
แลว  แตอาจารยใชทั้งหมดที่ทํานั้นเพื่อตอไปที่ศาสตราจารย มันก็จะเปนงานวิจัยที่รองรับ  อยางไรก็ตาม 
สิ่งที่ผมพูดใหฟงยังเปนรางที่อยูในสมอง ยังไมเคยเขียนมาเปนตัวหนังสือ ผมเสนอความคิดนี้  ในที่ประชุม
คณบดีหรือสภา  ขออนุญาตกลับไปทบทวนดูอีกครั้งเรื่องผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบ วาจะเริ่มจาก
อาจารย หรือจากผูชวยศาสตราจารย หรือหลังรองศาสตราจารย เปนตน 
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รองศาสตราจารย ดร.ภิญโญ  พานิชพันธ 
ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 ผมไมอยากใหพวกเราคิดวา การขอตําแหนงวิชาการจากการวิจัยที่เรารูจักกันดี กับการวิจัยทาง
การศึกษาวาตองแยกกัน ทําไดทั้งคู แตจะเลือกทําอยางใดอยางหนึ่งเราก็ไมวากัน  เรานาจะทําดวย
ความชอบ  สวนศาสตราจารยประสิทธิ์ วัฒนาภา ตัดสินจะใหตําแหนงนี้อยางไรก็อีกเรื่องหน่ึง  เราอยา
ไปคิดวาเราตองทําเรื่องการศึกษาอยางเดียว หรือทําการวิจัยธรรมดาอยางเดียว  เม่ือตอนเชายกตัวอยาง  
ใหเห็น เราใชงานวิจัยธรรมดาเพื่อเอาสวนนั้นมาสอนหนังสือ  เราเปนเจาของเรื่องเองยอมทําไดดีกวา  
ถาเราสนใจเรื่องการศึกษาดวย 
 

ศาสตราจารยประสิทธิ์  วัฒนาภา  
  ขออนุญาตเสริมเล็กนอย  เราอยาทํางานวิจัยเพ่ือใหไดตําแหนงวิชาการ  แตโจทยของเราคือ
อยากผลิตบัณฑิตที่ออกไปเปนคนดีของสังคม  เราทํางานวิจัยเพ่ือดูวาจะทําอยางไร เราถึงจะผลิต
บัณฑิตไดอยางที่เราอยากทําใหประเทศไทยไดคนดีๆไป  ถาเรามองที่จุดตรงนี้ ผูบริหารพยายามตอบ
แทนใหกับทานที่ทํา  ถาเราเขาใจตรงนี้  ผมอยากใหเราเริ่มตนจากตรงนี้กอน  สิ่งที่ผมหวงมากใน
มหาวิทยาลัยมหิดล คือผมไมอยากเห็นอาจารยแพทยเกงๆ เยอะๆ แลวไมมีครูแพทย   อยากใหมีทั้ง
อาจารยแพทยและครูแพทย  ครูแพทยกับอาจารยแพทยแตกตางกัน ถาเราเขาใจตรงนี้ตั้งแตตน  เราเริ่ม
กันตั้งแตตน  เราเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน จะไดไมเกิด Conflict ในภายหลัง  สวนการสราง Career 
เพ่ือรองรับทางมหาวิทยาลัยจะพยายามชวย 
 

อาจารยพิมพรรณ  ศิลปสุวรรณ   
คณะสาธารณสุขศาสตร 
 สิ่งหน่ึงที่เห็นดวยอยางยิ่งคือ มหาวิทยาลัยจะจัดเรื่องนี้เปนนโยบาย  ซ่ึงควรมีมาตรการรองรับ  
ซ่ึงศาสตราจารยประสิทธิ์ วัฒนาภา ไดบอกแลววา การปกธงวานโยบายการศึกษาของเรา  ควรจะมีการ
วิจัยขนาดใหญระดับมหาวิทยาลัยเรื่องอะไรบาง  ถาอันน้ีเปนตัวกําหนดอันหน่ึงก็นาสนใจ เพราะจะมีบน
ลงลาง ลางขึ้นบน ทั้งสองอันนี้ถาทําคูขนานจะเกิดการสรางกระแสในตัวของมันเองประเด็นที่สอง วันนี้
เขาไปหองหน่ึงจะเห็นเลยวาเรามีวิจัยทางการศึกษาทําอยูหลากหลาย  ทําโดยมืออาชีพของวิชาชีพน้ันๆ  
แตไมใชมืออาชีพของนักการศึกษาตัวจริง เพราะฉะน้ันตรงนี้กลับมองเห็นวานาจะรวมตัวเอาไวให
ปรึกษา เพราะมีขอคิดเห็น มี Content ดีๆขาดแต Methodology ทางการศึกษาอาจารยไดใช Method 
แลว แตปกติตองมาจัดระบบเรียบเรียงใหผูกชอเปนระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาซึ่งนาจะทําใหการใช
เวลา การใชเงิน การใชแรงคนเกิดประโยชนสูงสุด  
 

ดร.จิตประภา  ศรีออน 
วิทยาลัยราชสุดา 
 ขอขอบคุณผูที่ทําใหวันน้ีเกิดขึ้น  ดิฉันเปนศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล และมาทํางานที่
มหาวิทยาลัยมหิดลเปนทั้งอาจารยและผูบริหาร  ฝนวาวันหนึ่งขางหนา มหาวิทยาลัยมหิดลจะเห็น
ความสําคัญของการศึกษา  เพราะเราผลิตแพทย นักวิทยาศาสตร  แตเรากลับไมใหความสนใจเรื่องวิธี
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สอนคนใหเปนนักวิทยาศาสตรหรือแพทยที่ดี  วันนี้คงเปนนิมิตรหมายอันดี และอยากใหเวทีน้ีตอเน่ืองวา
เราจะมีวิธีที่จะใหนํา Research Based Teaching and Learning ไปใชอยางไรในมหาวิทยาลัยมหิดล  
ซ่ึงก็ตองตอเน่ืองกันไป อาจจะเปน Career Path หรืออะไรก็ตาม แตที่จริงแลวดิฉันเองซึ่งเปนนักวิชาการ
ศึกษาและนักวิชาชีพก็รูวาทั้งสองอันนี้คูกันมาตลอดเวลา  โดยเฉพาะอาจารยใหม ศาสตรที่เรียนมาสวน
ใหญมหาวิทยาลัยมหิดลจะเปนวิชาชีพ  เม่ือจะมาเปนครูสอน เขาขาด Teaching Methodology หรือ
เทคนิคตรงนี้  ดิฉันไดคุยกับอาจารยภิญโญเสมอวา เม่ือใดที่สถาบันนวัตกรรมฯของอาจารยภิญโญจะ
เปนตัวขับเคลื่อนใหกับอาจารยมหาวิทยาลัย  ดิฉันเปนศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล และเปนศิษยเกา
มหาวิทยาลัยที่เปนการศึกษา  ดิฉันมีสิ่งที่เปรียบเทียบวา หมอสอนเร่ืองยากใหเปนเรื่องงาย  แตครูสอน
เรื่องงายใหเปนเรื่องยาก เพราะฉะนั้นไมใชวาหมอหรือคนในวงการแพทยจะไมมีวิธีที่จะเปนครู  ตัวเอง
เปนครู ก็คิดวาครูตองเรียน ตองมีการ Train หรือ Must be Born เกิดขึ้นมาเอง แตจริงๆแลวตอง Train  
เพราะฉะนั้นอยากขอบคุณทุกทานที่ทําใหเกิดวันนี้  และอยากจะเห็น Step up ของการ Train อาจารย 
ไมวาจะเปนเทคโนโลยีการสอน วิธีการสอน  วัดผลและประเมินผล หรือสิ่งใหมๆ ซ่ึงบางทีเราก็ลืมไป 
สอนแตเน้ือหาไมอยากใหเห็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใชแต Content Based Teaching and Learning  
 

อาจารยสมเกียรติ  วสุวัฏฏกุล 
ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
   สิ่งหนึ่งที่เนนย้ํา หลายทานคิดวามหาวิทยาลัยมหิดลมีชนกลุมใหญและชนกลุมนอย ชนกลุม
ใหญคือ Health Science  สวนชนกลุมนอยคือ Social Science แตผมไมคิดอยางนั้น  วันนี้ผมไดเห็น
งานวิจัยทางการศึกษา  ผมเห็นกลุมที่ทํา Health Science กับดาน Social Science มาผสมผสาน ถาไม
ผสมผสานจะไมเกิด Innovation แบบนี้เลย  ผมคิดวามหาวิทยาลัยมหิดลก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลไมใช
ชนกลุมนอย ชนกลุมใหญ พวกเราทั้งหมดคือมหาวิทยาลัยมหิดล  อันนี้เปนเรื่องที่อยากจะเนนย้ําวาเรา
จะไปดวยกัน เรามีงานวิจัยทุกๆพันธกิจ  ถาเปน MUQD ก็จะมีอยู 5 มาตรฐาน เพราะฉะนั้นทุกอยาง
เปนไปไดหมด  ไมวาจะเปนเรื่องการนําองคกร  น่ันคือ เร่ืองการบริหาร การศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เหลานี้เปนงานประจําของเราอยูแลว เราจะ
เคลื่อนไหวไปสูการพัฒนา Development ขึ้นไป และตอยอดสูงานวิจัย และสวนหนึ่งคือการศึกษา การวิจัย
ดานการศึกษาเปนพ้ืนฐาน และทุกคนมีสิทธิ์  ไมใชเฉพาะอาจารย ทุกๆทานที่อยูในมหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถที่จะเคลื่อนไปไดดวยกัน 
 
 
 
 
 
 

 



เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “จะเริ่มตนอยางไร...วิจัยทางการศึกษา”  55 

 

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

ภาคผนวก 
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กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

ช่ือโครงการ โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “จะเร่ิมตนอยางไร...วิจัยทางการศึกษา(Educational  
Research)” 

 

เหตุผลและความจําเปน 
ดวยมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายคุณภาพ ที่กําหนดใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการ

ความรู (Knowledge Management-KM) อยางเปนระบบ  และพัฒนาระบบการบริหารงานประจําสู
งานวิจัยในหนวยงานระดับคณะ  มหาวิทยาลัยจึงไดวางกิจกรรมสนับสนุนการจัดการความรู  โดยมีประเด็น
หลักที่จะนําการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research – R2R) มาใชเปนเครื่องมือ  
เพ่ือใหเกิดการสรางงานวิจัยในพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย  โดย
จะเร่ิมดวยพันธกิจดานการศึกษา  เพ่ือกระตุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดการสรางงานวิจัยทาง
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้  ยังอาจจะนําผลงานวิจัยไปใชประกอบการขอตําแหนงเพ่ือ
ความกาวหนาในสายวิชาการ   มหาวิทยาลัยจึงไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  “จะเร่ิมตนอยางไร...วิจัย
ทางการศึกษา(Educational Research)” เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดการตื่นตัวและเห็น
ความสําคัญของการสรางงานวิจัยทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และรวมกันนํามหาวิทยาลัยไปสูเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย คือ การเปนมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก 
 

วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือเปดโอกาสใหรองคณบดี/รองผูอํานวยการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานการศึกษา คณาจารย 

บุคลากรผูสนใจหรือทํางานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา 
๒) เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําความรู  ความเขาใจ  และแนวทางที่ไดรับจากการเขารวมเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูไปตอยอดสูการปฏิบัติจริงได 
 

แนวทางการดําเนินการ 
๑) การบรรยายใหความรูโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
๒) จัดหองยอย  จํานวน   3 หอง จําแนกตามลักษณะงานวิจัย คือ ดานการเรียนการสอน   ดาน

หลักสูตรและนวัตกรรมการศึกษา  และดานการประเมินผล  ในแตละหองมีลักษณะเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  จากงานวิจัยทางการศึกษา 5-7 เร่ือง  โดยในแตละหองจะมี Facilitator ประจํา
หอง  ในการตอบขอซักถามและใหความรูเพ่ิมเติม (ผูเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูฯเลือกเขาหอง
ที่สนใจ)    

๓) ซักถาม / ชี้แจง 
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กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ระยะเวลาและสถานที่ในการดําเนินการ 
วันจันทรที่ ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
หอง Auditorium    วิทยาลัยนานาชาติ   มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาลายา    
 

กลุมเปาหมาย    
จํานวน ๒๐๐ คน  ประกอบดวย  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

งบประมาณ 
 เงินงบประมาณจากรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ ๒๕๕๒  ในวงเงิน  ๖๑,๑๐๐.-บาท     
(หกหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน)  
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๑) รองคณบดี/รองผูอํานวยการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานการศึกษา คณาจารย บุคลากรผูสนใจ

หรือทํางานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา  
๒) บุคลากรทุกระดับไดรับความรู  ความเขาใจรูปแบบและวิธีการดําเนินงานวิจัยทางการศึกษา  

และเตัวอยางผลงานวิจัยทางการศึกษา 
๓) บุคลากรสามารถนําความรู  ความเขาใจ  และแนวทางที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปตอ

ยอดสูการปฏิบัติจริงได 
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กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

กําหนดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

“จะเริ่มตนอยางไร...วิจัยทางการศึกษา (Educational Research)” 
วันจันทรที่  24  พฤศจิกายน  2551 

ณ หอง Auditorium    วิทยาลัยนานาชาติ   มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาลายา    
 

 
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน   
09.00 – 09.15 น. พิธีเปด                                                                                                        

โดย :  ศาสตราจารยประสิทธิ์    วฒันาภา 
 รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพฒันาคุณภาพ 

09.15 – 10.00 น. บรรยายพิเศษ  “การวิจัยทางการศึกษา : ทิศทางมหาวิทยาลัยมหิดล” 
 โดย :  ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย    สินลารัตน 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒิุ 
10.00 - 10.20 น. รับประทานอาหารวาง   
10.20 – 12.00 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู   “การพัฒนาการวิจัยทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย” 
 โดย : ศาสตราจารย ดร.อุทุมพร   จามรมาน 
   ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน) 

อาจารย ดร.อุทัย   ดุลยเกษม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย ดร.ภิญโญ  พานิชพันธ  
ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 ดําเนินรายการ    
 โดย : ผูชวยศาสตราจารยเอ้ือพงศ    จตุรธํารง 

 ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษา 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน   
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กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

กําหนดการ (ตอ) 
13.00 – 15.00 น. จัดหองยอย  จํานวน   3 หอง จําแนกตามลักษณะงานวิจัย คือ ดานการเรียนการ

สอน   ดานหลักสูตรและนวัตกรรมการศึกษา  และดานการประเมินผล  ในแตละ
หองมีลักษณะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  จากงานวิจัยทางการศึกษา 5-7 เร่ือง  
โดยในแตละหองจะมี Facilitator ประจําหอง  ในการตอบขอซักถามและใหความรู
เพ่ิมเติม (ผูเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูฯเลือกเขาหองที่สนใจ)    

 หอง 1 การวิจัยดานการเรียนการสอน (Teaching & Learning) 
    Facilitator : 

ผูชวยศาสตราจารยเอ้ือพงศ   จตุรธํารง     ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษา 
 หอง 2  การวิจัยดานหลักสูตรและนวัตกรรมการศึกษา (Curriculum  & Innovation 

      in Education ) 
    Facilitator : 

รองศาสตราจารยพิมพพรรณ    ศิลปสุวรรณ      รองคณบดีฝายวิชาการ
และนวัตกรรมการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร 

 หอง 3 การวิจัยดานการประเมินผล (Evaluation) 
    Facilitator : 

รองศาสตราจารยจิรายุ  เอ้ือวรากุล     คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารวาง   
15.15 – 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในลักษณะการเปดอภิปรายทั่วไป   
 “ทิศทางและการสนับสนุนการวิจัยดานการศึกษา” 
 โดย : ศาสตราจารยประสิทธิ์   วัฒนาภา   

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันทา   วิบูลยจันทร 
รองอธิการบดีฝายการศึกษา 

ดําเนินรายการ    
โดย : อาจารยสมเกียรติ    วสุวัฏฏกลุ  

ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
16.00-16.15 น. กลาวปด  

โดย :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันทา   วิบูลยจันทร 
 รองอธิการบดีฝายการศึกษา 
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เรียนรู 
  

หาชน) 

ยนรู 

รณสุขศาสตร
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ดร.เอกสิทธ์ิ ส

ร.พิณทพิ รื่นว

ศาสตรศิริรา

ชื่อ-ส

ทเชษฐ พชิัยศ

ร.สุชวีา ภัทรา

ทองทิพย  วร

ศริิรตัน ขาวส

สมควร สุวุฒโ

สุทธิดล ดวงเ
รณสุขศาสตร

ชื่อ-ส

ร.วิทยา อยูสุ
พฒัน ลักษมจี
.ปยะธิดา ขจ
รนันท แกลว
รกช รามโกมุ
รายุส สุทธินัน

นงเยาว สุดปร
นุชนาถ บญุบา
ไล กลัดพรหม
ณิสา ปติพงษ
รีย เพชรรอด

ศศิธร บูรณเจริ

นเรียนรู “จะเริ

าคุณภาพ มหาวิ

สกุล 

ธ์ิ 

ณจีํารัสเลิศ 

ษเจรญิสุข 
มสุข 

วงษา 

ชพยาบาล 

สกุล

ศักดิ ์ 

ายุตวรรตน 

รณยิง่ 

อาด  

โฑ  

เวียง  
ร 

สกุล 

ข 
จรัลกุล  
รชัยกุล 
กลา 

มุท 
ันตการ 
ระโคนเขต 
านเย็น 
ม 
ษสุนทร 
ด 

รญิ

ร่ิมตนอยางไร...วิ

วทิยาลัยมหิดล 

คณะ

คณะ
คณะ

คณะ

คณะ ิ

สถาบั

รองหั

ภาควิ

นักวชิ

หนวย

นักวชิ

นักวชิ

รองค
รองค
รองหั
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ

คณะ

วจิัยทางการศกึ

 

แพทยศาสตร

แพทยศาสตร
แพทยศาสตร

เภสัชศาสตร

วิทยาศาสตร

บันนวัตกรรมแ

หัวหนาภาควิชา

วชิาจติเวชศาส

ชาการศึกษาห

ยการศึกษาหล

ชาการโสตทศั

ชาการศึกษาง

คณบดฝีายวชิ
คณบดฝีายวิจั
หัวหนาภาควิช
สาธารณสุขศ
สาธารณสุขศ
สาธารณสุขศ
สาธารณสุขศ
สาธารณสุขศ
สาธารณสุขศ
สาธารณสุขศ
สาธารณสุขศ

สาธารณสุขศ

กษา”

ห

รโรงพยาบาล

รศิริราชพยาบ
รศิริราชพยาบ

 

และพัฒนากร

ต

าศลัยศาสตรอ

สตร 

หนวยวเิทศสมั

ลังปรญิญา 

ศนศึกษา 

งานแพทยศาส

ต

าการและนว
ัยและพัฒนา
ชาอนามัยครอ
ศาสตร
ศาสตร
ศาสตร
ศาสตร
ศาสตร
ศาสตร
ศาสตร
ศาสตร 

ศาสตร

หนวยงาน 

รามาธิบด ี

บาล 
บาล 

ระบวนการเรีย

ตําแหนง 

ออรโธปดคิสแล

มพันธการศกึษ

สตรศึกษา ฝา

ตําแหนง 

ตกรรมการศึก
คุณภาพ
อบครวั

ยนรู 

ละกายภาพบาํ

ษา 

ายการศึกษา 

กษา 

าบดั 



 

 

คณะเทคนิค

ท่ี 

1 รศ.อ

2 รศ.ฉั

3 ผศ.ด

4 ผศ.ด

5 ผศ.ด

6 ผศ.ด

7 ผศ.ด

8 อ.ดร

9 นางภั

10 นส.อ

11 นส.วั

คณะเวชศา

ท่ี 

1 อ.ดร

คณะวิทยาศ

ท่ี 

1 อ.ดร

บัณฑิตวิทยา

ท่ี 

1 นางอ

2 นางส

3 นส.สุ

4 นส.ศ

5 นส.วรี

6 นส.ลี

คการแพทย 

ชื่อ-ส

าภาพันธ ศรสี

ัตรชัย ศรไชย

ดร.วจิิตร วงค

ดร.วารณุ ีเงิน

ดร.รัชฎา เกียร

ดร.จํารัส พรอ

ดร.เกศรา วัดอ

.สมหญงิ โลห

ภทัรานนัท พลู

าภรณ ครอง

ัลยา ธรรมอภิ

สตรเขตรอน

ชื่อ-ส

.สรัญญา แก

ศาสตร  

ชื่อ-ส

.บริบูรณ เนา

าลัย 

ชื่อ-ส

อมรรตัน ภูนค

สมทรง เพชรร

ปราณ ีอัศวชี

ศรีเรือน โกศลั

รยา จยาวรร

ลศร พวงศร ี

สกุล

สรินทร 

ย 

ล่ําซํา

งามเลิศ 

รติเฟองฟ ู

มมาศ 

อักษร 

หะรังสิกุล 

ลสงวน 

งกิจการ 

ภบิาล

น 

สกุล

วประเสริฐ  

สกุล

าวประทีป  

สกุล

คร 

รุง 

ชพี  

ลวัฒน 

รณ 

 

เวที

ภาควิ

ภาควิ

ภาควิ

ภาควิ

หัวหน

หัวหน

ภาควิ

ภาควิ

นักวชิ

นักวชิ

นักวชิ

รองค

หัวหน

เจาหน

นักวชิ

นักวชิ

นักวชิ

เจาหน

นักวเิ

ทีแลกเปลี่ยนเรีย

วชิาจุลทรรศน

วชิาจุลชวีวิทย

วชิาจุลชวีวิทย

วชิาปรสติวิทย

นาภาควิชาปร

นาภาควิชาเค

วชิาจุลชวีวิทย

วชิาจุลชวีวิทย

ชาการศึกษา

ชาการศึกษา

ชาการศึกษา

คณบดฝีายนโ

นาภาควิชาคณ

นาท่ีบริหารงา

ชาการพัสดุ 6

ชาการศึกษา

ชาการศึกษา

นาท่ีบริหารแ

เคราะหนโยบา

ยนรู “จะเริ่มตน

กองพัฒนาคุณ

ต

นศาสตรคลินกิ

ยาคลินิก

ยาคลินิก

ยา

รสิตวิทยา

มคีลินิก

ยาคลินิก

ยาคลินิก

ต

ยบายและพัฒ

ต

ณติศาสตร

ต

านท่ัวไป

6

(ชํานาญการ 

7

ละจดัการทั่วไ

ายและแผน

นอยางไร...วิจัยท

ณภาพ มหาวิทย

ตําแหนง

ก

ตําแหนง

ฒนาคุณภาพ 

ตําแหนง

ตําแหนง

8)

ไป

ทางการศึกษา” 

ยาลัยมหิดล 
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คณะแพทย

ท่ี 

1 รศ.สุ

2 อ.เบญ
3 ผศ.ก

5 อ.ปริ

4 อ.นพ

7 อ.อัญ

6 อ.ศิร

8 ดร.พิ
9 นส.ยุ

10 นส.สุ

คณะทันตแ

ท่ี 

1 รศ.ด

2 ผศ.ด
3 รศ.ส

4 อ.ดร

5 นส.อ

คณะเภสชัศ

ท่ี 

1 รศ.ยุ
2 รศ.ด

3 รศ.ส

คณะสังคมศ

ท่ี 

1 รศ.ด

2 ผศ.ด
3 รศ.ด

เวทีแลกเปลี่ย

 

กองพัฒนา

ศาสตรโรงพ

ชื่อ-ส

วัฒน เบญจพ

ญจพร จึงเกรี
าญจนา ตั้งน

ยสุดา เหตระ

พ.สุธัญญ ศรแี

ญชล ีจิตธรรม

าณ ีเก็จกรแก

ศสมัย อรทยั
วธิดา มวงเจ

ธิศา เกตทิุพย

แพทยศาสตร 

ชื่อ-ส

ร.รัชชพนิ ศรี

ดร.สมศักดิ ์ไม
มชาย อุรพีพ

.อมรรัตน วง

ารี วัชรโสตถิ

ศาสตร 

ชื่อ-ส

วด ี วงษกระ
ร.ศรีจนัทร พ

มใจ นครชัย 

ศาสตรและม

ชื่อ-ส

ร.พิมพวลัย บ

ดร.พราม อินพ
ร.รัชชานนท 

นเรียนรู “จะเริ

าคุณภาพ มหาวิ

ยาบาลรามาธิ

สกุล 

พลพิทักษ 

รียงไกร  
นรารชัชกิจ 

ะกูล  

แสงแกว  

มมา  

กว 

ย  
จรญิ 

ย 

สกุล 

รีสจัจะลักษณ 

มตรีรัตนะกุล 
ล  

คล่ําซํา  

ถกิุล

สกุล 

ะจาง 
พรจิราศิลป 

มนุษยศาสตร 

สกุล 

บุญมงคล 

พรม  
ศุภพงศพิเชฐ

ร่ิมตนอยางไร...วิ

วทิยาลัยมหิดล 

ธิบดี 

รองค

ผูชวย
อาจา

อาจา

อาจา

อาจา

อาจา

หัวหน
นักวชิ

นักวชิ

 ผูชวย

 ผูชวย
อาจา

อาจา

สํานัก

หัวหน
หัวหน

รองหั

รองค

รองค
ฐ คณะ

วจิัยทางการศกึ

 

คณบดฝีายกา

ยคณบดีฝายกิ
ารย ภาควิชาก

ารย ภาควิชาก

ารย ภาควิชาพ

ารย ภาควิชาพ

ารยภาควชิาพ

นางานการพย
ชาการศึกษา ภ

ชาการศึกษา 

ยคณบดีฝายก

ยคณบดีฝายก
ารย ภาควิชาท

ารยภาควชิาทั

กงานคณบดี

นาภาควิชาสรี
นาภาควิชาเภ

หัวหนาภาควิช

คณบด ี

คณบด ี
สังคมศาสตร

กษา”

ต

รศึกษา 

กจิการนักศกึษ
กุมารเวชศาส

กุมารเวชศาส

พยาธิวิทยา 

พยาธิวิทยา 

พยาบาลศาสต

ยาบาลพืน้ฐาน
ภาควิชากมุาร

สํานักงานวิจัย

ต

การศึกษาและ

การศึกษาและ
ทันตกรรมปร

ันตกรรมประ

ต

รีรวิทยา 
สัชวิทยา 

ชาเภสชัวิทยา

ต

รและมนุษยศา

ตําแหนง 

ษา 
สตร 

สตร 

ตร 

น 
รเวชศาสตร 

ย 

ตําแหนง 

ะกิจการนักศกึ

ะกิจการนักศกึ
ะดิษฐ 

ะดิษฐ 

ตําแหนง 

ตําแหนง 

าสตร  

กษา 

กษา 
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กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

คณะพยาบาลศาสตร 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง

1 รศ.ดร.รัชนี ศจุิจันทรรัตน รองคณบดฝีายวิจัย

2 ผศ.ธิติมา จําปรัตน  รองคณบดฝีายการศึกษา

3 ผศ.ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ  ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ 

4 ผศ.ดร.ทิพา ตอสกุลแกว  หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร

5 ผศ.ดร.อุษาวด ีอัศดรวิเศษ  รองหัวหนาภาควิชาการพยาบาลศลัยศาสตร 

6 รศ.ปราณ ีทูไพเราะ  รองหัวหนาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 

7 ผศ.ดร.กรองกาญจน สังกาศ อาจารย

8 ผศ.ณัฐสุรางค บุญจันทร  อาจารย

9 ผศ.ดร.วนัเพญ็ ภิญโญภาสกลุ  อาจารย

10 ผศ.ดร.วมิลรัตน ภูวราวุฒพิานิช  อาจารย

11 ผศ.รัตนาภรณ คงคา อาจารย

12 ผศ.ดร.วนิดา เสนะสุทธิพันธุ  อาจารย

13 ผศ.ทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท อาจารย

14 อ.กาญจนา ครองธรรมชาต ิ อาจารย

15 อ.กันยรักษ เงยเจริญ อาจารย

14 อ.อุดมญา พันธนิตย อาจารย

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง

1 ผศ.ดร.กอบแกว มโนมัยพิบูลย อาจารย

2 นางวนัทนีย โพธิ์กลาง หัวหนางานบรกิารการศึกษา

3 นางสุดา ขําดํารงเกียรต ิ นักวิชาการศึกษา

4 นส.ไพลิน บุนนาค  นักวิชาการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง

1 นายประสิทธ์ิศักดิ ์ พลูหอม ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา

2 นส.นภาวรรณ คงวงศวาน นักวิชาการศึกษา
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คณะสัตวแพ

ท่ี 

1 รศ.ด

2 นส.ช
3 นส.ป

คณะกายภา

ท่ี 

1 รศ.โส

2 ผศ.จิ

3 อ.รัชน
4 อ.สุร

5 นส.ช

คณะศิลปศ

ท่ี 

1 อ.ดร

2 อ.ดร
สถาบันวิจัย

ท่ี 

1 นส.วร

2 นางก

3 นส.ณั

สถาบันวิจัยโ

ท่ี 

1 นางวิ

2 นางฐ

สถาบันวิจัยโ

ท่ี 

3 นส.นั
4 นส.ช

เวทีแลกเปลี่ย

 

กองพัฒนา

พทยศาสตร 

ชื่อ-ส

ร.กัมพล แกว

มพูนุท บูรณะ
ปานวาด ปรียา

าพบําบัดและ

ชื่อ-ส

สภา พชิัยยงค

ตวรี ขําเดช  

นก ทัดมาลา 
ศักดิ ์บุญประ

ลิดา ภัทรจิรพ

าสตร 

ชื่อ-ส

.กรศิริ บุญปร

.ปทมา กติตถิ
ประชากรแล

ชื่อ-ส

รรณภา อารีย

กรณิฐา ศริ  

ณฐัชนันทพร  

โภชนาการ 

ชื่อ-ส

วภิา กรรณสูต

ฐานุมา จันทร

โภชนาการ 

ชื่อ-ส

นนัทัชพร คงอํ
ลธร เหมทาน

นเรียนรู “จะเริ

าคุณภาพ มหาวิ

 

สกุล 

วเกษ 

ะสัมฤทธ ิ
านนท 

ะวิทยาศาสตร

สกุล

ควงศด ี

 
ะสพ 

พรรณ  

สกุล 

ระกอบ 

ถาวร
ละสังคม 

สกุล 

ย  

มีสุวรรณ 

สกุล 

ต 

ประเสริฐ 

สกุล 

อํานาจ 
นนท

ร่ิมตนอยางไร...วิ

วทิยาลัยมหิดล 

รองค

นักวชิ
นักวชิ

รการเคลื่อนไ

อาจา

อาจา

อาจา
อาจา

นักวชิ

รองค

รองค

นักวจิั

เจาหน

นักวชิ

เจาหน

หัวหน

นักวชิ
นักวชิ

วจิัยทางการศกึ

 

คณบดฝีายวิจั

ชาการศึกษา
ชาการศึกษา

ไหวประยุกต

ารย 

ารย 

ารย 
ารย 

ชาการศึกษา

คณบดฝีายวิจั

คณบดฝีายวชิ

จยัผูชวย 

นาท่ีบัณฑิต 

ชาการศึกษา

นาท่ีบริหารงา

นางานบรกิาร

ชาการศึกษา
ชาการศึกษา ร

กษา”

ต

ัย 

ต

ต

ัยและวิเทศสั

าการ 

ต

ต

านท่ัวไป ระดั

รการศึกษา 

ต

ระดับ 5 

ตําแหนง 

ตําแหนง 

ตําแหนง 

ัมพันธ 

ตําแหนง 

ตําแหนง 

ดบั 6 

ตําแหนง 



 

 

สถาบันวิจัย

ท่ี 

1 อ.สภุ

2 อ.ดร
3 อ.ดร

4 อ.ดร

5 อ.แวม

6 อ.สา

7 อ.ดร

8 ดร.ม
9 นายรุ

สถาบันแหง

ท่ี 

1 อ.ดร

สถาบันนวัต

ท่ี 

1 อ.ดร

2 อ.ดร

สถาบันวิจัย

ท่ี 

1 ศ.ศภุ

วิทยาลัยราช

ท่ี 

1 ผศ.ด

2 ผศ.ด

3 อ.วิไล

4 ผศ.เบ

5 ผศ.ด
6 อ.ดร

ภาษาและวฒั

ชื่อ-ส

ภาพร ฤดจีําเริ

.ธีรพงษ บุญร

.ปทมา พัฒน

.ขวัญจติ ศศวิ

มายิ ปารามลั

เหะอับดลุเลา

.นรเศรษฐ พิ

ยุรี ถาวรพัฒ
รุจญฮาน มาซ

งชาติเพื่อการ

ชื่อ-ส

.สาวิตร ีทยาน

ตกรรมและพัฒ

ชื่อ-ส

.ขจรศักดิ ์บวั

.ดวงเดือน สวุ

และพัฒนาวิ

ชื่อ-ส

ภกิจ อังศภุาก

ชสุดา 

ชื่อ-ส

ดร.พิมพา ขจร

ดร.ปยะรตัน นุ

ลรัตน ศรคีํา 

บญจพร ศักดิ์

ดร.ทว ีเชื้อสุวร
.จิตประภา ศ

ฒนธรรมเพื่อ

สกุล 

ริญ  

รักษา  
พงษ  

วงศาโรจน  

ล 
าะ อัลบฟุรี 

สิฐพันพร  

น  
ซอ 

รพฒันาเด็กแ

สกุล 

นศิลป 
ัฒนากระบวน

สกุล 

วระพันธ 

วรรณจินดา 
ทยาศาสตรแ

สกุล 

ร  

สกุล 

รธรรม  

นชุผองใส 

ดิศ์ิร ิ 

รรณทว ี 
ศรีออน  

เวที

พฒันาชนบท

อาจา

อาจา
อาจา

อาจา

ท่ีปรึก

ผูประ

ประธ

นักวจิั
ผูชวย

ละครอบครัว

ผูชวย

นการเรียนรู

อาจา

อาจา

และเทคโนโล

โครง

ผูอําน

รองผู

ผูชวย

ผูชวย

รักษา
ประธ

ทีแลกเปลี่ยนเรีย

ท 

ารย 

ารย 
ารย 

ารย 

กษาศูนยประ

ะสานงานโคร

ธานคณะกรรม

จยั 
ยผูประสานงา

ว 

ยผูอํานวยการ

ารย 

ารย 

ยี 

การวจิัยและพ

นวยการ 

ผูอํานวยการฝ

ยผูอํานวยการ

ยผูอํานวยการ

าราชการแทน
ธานหลักสตูรศิ

ยนรู “จะเริ่มตน

กองพัฒนาคุณ

ต

สานงานวจิัยเ

รงการทวภิาษา

มการกิจการน

านโครงการวิจ

ต

ร 

ต

ต

พัฒนาวัคซีน

ต

ฝายการศึกษา

รฝายประชาสั

รฝายเทคโนโล

นรองผูอํานวย
ศลิปศาสตรบั

นอยางไร...วิจัยท

ณภาพ มหาวิทย

ตําแหนง 

เพื่อทองถิน่ปร

าในพื้นท่ี 

นักศึกษา 

จัยภาษาในพื้น

ตําแหนง 

ตําแหนง 

ตําแหนง 

ตําแหนง 

าการวิจัยและ

สัมพันธและวเิ

ลยี-สารสนเท

ยการวิทยาลยั
บัณฑิตภาควชิา

ทางการศึกษา” 

ยาลัยมหิดล 

ระเดน็ภาษา 

นท่ี 

ประกันคุณภา

เทศสัมพันธ 

ศ 

ราชสุดา 
าหูหนวกศึกษ
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วิทยาลัยราช

ท่ี 

7 อ.พร

8 อ.โสภ

9 อ.พฤ

10 อ.สพุิ

11 อ.รานี

12 อ.กาน

13 อ.ราษ

14 นางส

15 นายเจ

16 นายด

17 นายว

18 นส.จิ

19 นางณ

20 นส.ศ

21 นส.ศ

22 นส.ธั

วิทยาลัยวิท

ท่ี 

1 ผศ.ด

วิทยาลัยดริุ

ท่ี 

1 ผศ.ศั

2 นส.นั

3 นางบ

เวทีแลกเปลี่ย

 

กองพัฒนา

ชสุดา (ตอ) 

ชื่อ-ส

พรรณ สมบรู

ภณ ชัยวัฒนก

ฤหัส ศุภจรรย

พิน นายอง 

น ีเสงี่ยม  

นต อรรถยุกติ

ษฎร บุญญา 

สุขสิร ีปานัญญ

จน  ชัยเดช (พิ

ดุสิต สุนทรภัก

วรนาถ ทองศ

รภา นิวาตพัน

ณฐัมาศ ชัยวฒั

ศศิธร ทรัพยวั

ศศิธร จํานงคจ

ัญพร นวลพุม

ยาศาสตรแล

ชื่อ-ส

ดวงจันทร พัน

รยางคศิลป 

ชื่อ-ส

ศกัดิ์ชัย หิรัญรั

นนัธิดา จันทรา

บญุญาพฒัน ย

นเรียนรู “จะเริ

าคุณภาพ มหาวิ

สกุล

รณ 

กุลวานิช 

า (หูหนวก) 

ต ิ(หูหนวก) 

(หูหนวก) 

ญวาจถ  

พิการทางสายต

กดี (หูหนวก)

ศร ี

นธุ (หูหนวก) 

ฒนกลุวานชิ  

ัฒนไพศาล  

จนัทร  

ม  

ละเทคโนโลยกี

สกุล

ธยุทธ 

สกุล

รักษ

างศุ

ยอดปราง 

ร่ิมตนอยางไร...วิ

วทิยาลัยมหิดล 

อาจา

อาจา

อาจา

อาจา

อาจา

อาจา

อาจา

หัวหน

ตา) วิทยา

 นักวชิ

นักวชิ

นักวชิ

ลามภ

ลามภ

ลามภ

ลามภ

การกีฬา

ผูชวย

อาจา

นักวจิั

นักวจิั

วจิัยทางการศกึ

 

ารย

ารย

ารย

ารย

ารย

ารย

ารย

นาฝายการศึก

าลัยราชสดุา

ชาการศึกษา

ชาการศึกษา

ชาการศึกษา 5

ภาษามอื

ภาษามอื

ภาษามอื

ภาษามอื

ยผูอํานวยการ

ารย

จยั

จยั

กษา”

ต

กษา การวจิัย

(ผูชวยสอน)

(ผูชวยสอน)

5

ต

รฝายการศึกษ

ต

ตําแหนง

และประกันคุ

ตําแหนง

ษา

ตําแหนง

ุณภาพ 



 

 

สํานักหอสมุ

ท่ี 

1 ดร.ส

2 นส.ป
3 นส.สุ

4 นางเ

5 นส.ส

สํานักคอมพิ

ท่ี 

1 ผศ.ด
2 ผศ.ด

2 อ.บญุ

สํานักงานอ

ท่ี 

1 นางรั

2 นางอ
3 นายจ

4 นางกิ

5 นส.ศ

6 นส.รํ

7 นส.รัช
8 นส.นั
9 นส.ฐิ
10 นางน

11 นส.ดุ

12 นางก

13 นส.ส

14 นางห
15 นายธ

16 นางธ

มุด 

ชื่อ-ส

ถาพร สาธุกา

ปญจธร เตชวณ
วราภรณ มณี

อมอร พิทยา

มปอง อนเดช

พิวเตอร 

ชื่อ-ส

ดร.ธันวด ีสุเน
ดร.สุกญัญา พ

ญสิทธ์ิ อ่ิมวาส

ธิการบดี 

ชื่อ-ส

รัตนา เพช็รอุไ

อาภรณ ไกรเด
จํารัส ชูทรัพย

กริต ิสอนคุม 

ศรีประภรณ แ

าไพ เมฆาวิบู

ัชฎาภรณ ทับ
นนัทนติย มีพร
ติพร ศรบีุญร
นภามาศ นวพั

ดจุแข วงษสุวร

กนกวลี ไทยน

มจติรา สขุสว

หฤทัย เท่ียงธ
ธนพัฒน ถิระ

ธนพร สงัขปร

สกุล 

าร  

ณิชยพงศ 
ณศีรีขํา 

ยน  

ช 

สกุล 

ตนันท  
พงษสุภาพ 
สนา

สกุล 

ไร  

ดช 
ย  

 

แกวกมล  

ลย  

บรวย  
รอม
รอด
พนัธุพพิัฒน 

รรณ 

นอย 

วาง 

ธรรม 
วุฒ ิ

ระเสริฐ 

เวที

รองผู

ผูชวย
ผูปฏบิ

ผูปฏบิ

ผูปฏบิ

รองผู
รองผู

อาจา

ผูอําน

ผูอําน
นักวชิ

นักวชิ

นักวชิ

นักวชิ

นักวชิ
นักตร
นักวชิ
ผูอําน

นักวเิ

นักวชิ

นักวชิ

นักวชิ
นักวชิ

นักวชิ

ทีแลกเปลี่ยนเรีย

ผูอํานวยการฝ

ยผูอํานวยการ
บตัิงานหองส

บตัิงานหองส

บตัิงานหองส

ผูอํานวยการสํ
ผูอํานวยการสํ

ารย 

นวยการกองบ

นวยการกองกิ
ชาการศึกษา 

ชาการศึกษา 

ชาการศึกษา 

ชาการศึกษา 

ชาการศึกษา 
รวจสอบภายใ
ชาการศึกษา
นวยการสาํนัก

เคราะหนโยบา

ชาการพฒันาค

ชาการพฒันาค

ชาการพฒันาค
ชาการพฒันาค

ชาการพฒันาค

ยนรู “จะเริ่มตน

กองพัฒนาคุณ

ต

ฝายพัฒนาแล

รฝายสงเสริม
มดุ 

มดุ 

มดุ 

ต

สํานักคอมพวิเ
สํานักคอมพวิเ

ต

บริหารงานวิจั

กจิการนักศกึษ
กองบริการกา

6 กองกิจการ

กองบริการกา

6 กองกิจการ

กองบริการกา
ใน งานตรวจ
กองบริการกา
กพัฒนาคุณภา

ายและแผน 6

คุณภาพ  สําน

คุณภาพ  สําน

คุณภาพ  สําน
คุณภาพ  สําน

คุณภาพ  สําน

นอยางไร...วิจัยท

ณภาพ มหาวิทย

ตําแหนง 

ะสงเสริมการ

บริการและก

ตําแหนง 

เตอร 
เตอร 

ตําแหนง 

ัย 

ษา 
ารศึกษา 

รนักศึกษา 

ารศึกษา 

รนักศึกษา 

ารศึกษา 
สอบภายใน 
ารศึกษา
าพ  

6  สํานักพฒัน

นักพฒันาคณุ

นักพฒันาคณุ

นักพฒันาคณุ
นักพฒันาคณุ

นักพฒันาคณุ

ทางการศึกษา” 

ยาลัยมหิดล 

รบริการ 

ารจัดการควา

นาคุณภาพ 

ณภาพ 

ณภาพ 

ณภาพ 
ณภาพ 

ณภาพ 
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สํานักงานอ

ท่ี 

17 นส.ก
18 นส.ก
ศูนยจิตตปญ
ท่ี 
1 ดร.จริ

ศูนยการแพ
ท่ี 
1 พญ.วิ
2 นส.ม

เวทีแลกเปลี่ย

 

กองพัฒนา

ธิการบดี (ตอ

ชื่อ-ส

านติมา วฒัน
รองแกว ไพรั
ญญาศึกษา 

ชื่อ-ส
รัฐกาล พงศภ
พทยกาญจนาภ

ชื่อ-ส
วภิาว ีลักษณา
าศโมฬี จติวริิ

นเรียนรู “จะเริ

าคุณภาพ มหาวิ

อ) 

สกุล 

นวาณชิย 
รัชเวสส 

สกุล
ภคเธียร  
ภิเษก 
สกุล
ากร
ริยธรรม 

ร่ิมตนอยางไร...วิ

วทิยาลัยมหิดล 

นักวชิ
เจาหน

ผูชวย

ผูชวย
หัวหน

วจิัยทางการศกึ

 

ชาการพฒันาค
นาท่ีบริหารงา

ยผูอํานวยการ

ยผูอํานวยการ
นางานการศึก

กษา”

ต

คุณภาพ  สําน
านท่ัวไป 6  ส

ต
ร

ต
ร
กษาวจิัย และ ิ

ตําแหนง 

นักพฒันาคณุ
สํานักพัฒนาคุ

ตําแหนง

ตําแหนง

วิชาการ 

ณภาพ 
คณุภาพ  



 

 

หอง 1 
ณ หอง
ท่ี 
1 อ
2 น
3 อ
4 ผ
5 ด
6 อ
7 ร
8 น
9 ผ
10 ด
11 ผ
12 ผ
13 ด
14 อ
15 น
16 ร
17 น
18 อ
19 อ
20 ด
21 ร
22 ผ
23 อ
24 อ
25 ผ
26 น
27 ร
28 อ

“จะ

ดานการเรีย
ง 1210  ชั้น 

อ.ดร.กรศิริ บุ
นส.กฤตยา ลลี
อ.ดร.กฤตยา 
ผศ.ดร.กอบแก
ดร.ขจรศักดิ ์บ
อ.ดร.จิตประภ
รศ.ฉัตรชัย ศร
นส.ชลธร เหม
ผศ.ดวงจันทร 
ดร.ดวงเดือน 
ผศ.ทัศนียวรร
ผศ.ดร.ธันวด ี
ดร.นรเศรษฐ 
อ.เบญจพร จึง
นายประสิทธ์ิศ
รศ.ปราณ ีทูไพ
นส.ปญจธร เต
อ.พรพรรณ ส
อ.ดร.พิศสมัย 
ดร.มณี อาภาน
รศ.ยุวด ี วงษ
ผศ.รัตนาภรณ
อ.รานี เสงี่ยม
อ.ดร.รุงภัทร 
ผศ.ดร.วนิดา 
นายวรนาถ ท
รศ.วิทเชษฐ พิ
อ.วิไลรัตน ศรี

ะเริ่มตนอยา

ยนการสอน 
2  วิทยาลัยน

ชื่อ-สกุล 
ญประกอบ 
ลาวงศ 
อกนิษฐ 
กว มโนมัยพิบู
บัวระพันธ 
ภา ศรีออน 
รไชย
มทานนท 
พันธยุทธ 
สุวรรณจินดา
ณ พฤกษาเม
สุเนตนันท 
พิสิฐพนัพร 
งเกรียงไกร 
ศักดิ์  พลูหอม
พเราะ 
ตชวณิชยพงศ
สมบูรณ 
อรทัย 
นันทิกุล 

ษกระจาง 
ณ คงคา 
ม 
เริงพิทยา 
เสนะสุทธิพนั
องศร ี
พิชัยศักดิ ์
รคีํา 

เวที

รายช่ือ

างไร...วิจัยท
วันจันทรที่ 

นานาชาติ  ม

บูลย 

า 
มธานันท

ม 

ศ 

นธุ 

ทีแลกเปลี่ยนเรีย

อผูเขารวม

ทางการศึกษ
 24  พฤศ ิ

มหาวิทยาลัย

คณะศิ
วิทยาลั
สถาบนั
คณะสิ่
สถาบนั
วิทยาลั
คณะเท
สถาบนั
วิทยาลั
สถาบนั
คณะพ
สํานักค
สถาบนั
คณะแ
คณะวิ
คณะพ
สํานักห
วิทยาลั
คณะแ
คณะแ
คณะเภ
คณะพ
วิทยาลั
วิทยาลั
คณะพ
วิทยาลั
คณะแ
วิทยาลั

ยนรู “จะเริ่มตน

กองพัฒนาคุณ
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หอง 1 ดานการเรียนการสอน (ตอ) 
ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 
29 อ.ศิราณ ีเก็จกรแกว คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
30 ดร.สถาพร สาธุการ สํานักหอสมดุ
31 รศ.สมชาย อุรพีพล คณะทันตแพทยศาสตร
32 นส.สมปอง อนเดช สํานักหอสมดุ
33 อ.ดร.สมหญงิ โลหะรังสิกุล คณะเทคนคิการแพทย
34 อ.ดร.สรัญญา แกวประเสริฐ คณะเวชศาสตรเขตรอน
35 อ.ดร.สาวิตร ีทยานศิลป สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
36 ผศ.สายพิณ หัตถีรัตน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
37 นส.สายลม เกดิประเสริฐ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
38 นายสุทธิดล ดวงเวียง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
39 อ.สุภาพร ฤดจีําเริญ สถาบันวจิัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
40 รศ.สุวัฒน เบญจพลพิทักษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
41 อ.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช วิทยาลัยราชสดุา
42 ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ สมสุข คณะวิทยาศาสตร
43 MR.Takayoshi Fujiwara วิทยาลัยนานาชาติ
หอง 2 ดานหลักสูตรและนวัตกรรมการศึกษา
ณ หองมหาสวัสดี 1  ชั้น 6  วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาลายา 
ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 
1 อ.ดร.ขจรศักดิ ์บัวระพันธ สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียยนรู
2. อ.จตุรงค จนัทรสี่ทิศ โครงการจดัตัง้มหาวิทยาลัยมหิดล จ.กาญจนบุรี
4 นส.ชลิดา ภัทรจิรพรรณ  คณะกายภาพบาํบัดและวทิยาศาสตรการเคลือ่นไหวประยุกต
5 นส.ฐิติพร ศรีบุญรอด กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบด ี
6 นางทองทิพย  วรรณยิง่ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
7 ผศ.ทิพา ตอสกุลแกว คณะพยาบาลศาสตร
8 ผศ.ธิติมา จําปรัตน คณะพยาบาลศาสตร
9 นส.นันทัชพร คงอํานาจ สถาบันวจิัยโภชนาการ
10 นส.นันธิดา จันทรางศ ุ วิทยาลัยดุริยางคศิลป
11 นางบญุญาพฒัน ยอดปราง วิทยาลัยดุริยางคศิลป
12 ผศ.เบญจพร ศักดิศ์ิร ิ วิทยาลัยราชสดุา
13 อ.เปรมวรา ตรีวัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร
14 ดร.มยุรี ถาวรพัฒน สถาบันวจิัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
15 รศ.ดร.รัชชพนิ ศรีสจัจะลักษณ คณะทันตแพทยศาสตร
16 ผศ.ดร.วมิลรัตน ภูวราวุฒพิานิช คณะพยาบาลศาสตร
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ผลงานวจิัยฉบับเต็ม 
 

ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน (Teaching & Learning) 
• การปรับปรุงเนื้อหาวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไปและเคมีอนินทรีย  

Enhancing Thai Students’ Learning of Chemical Kinetics 
ผูนําเสนอ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกสิทธิ์  สมสุข  คณะวิทยาศาสตร 

• การพัฒนาเครื่องมือวัดความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง ของนักศึกษาพยาบาลไทยระดับปริญญาตรี 
Development of Self-Directed Learning Readiness Instrument for Thai Undergraduate 
Nursing Students 
ผูนําเสนอ : ผูชวยศาสตราจารยมณี อาภานันทิกุล  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

ผลงานวิจัยดานการประเมินผล (Evaluation) 
• การประเมินประสิทธิผลการเรียนการสอนหลักสูตรคลินิกดูแลสุขภาพตอเน่ืองที่มีตอเน่ืองที่มีตอ

นักศึกษาแพทยศิริราชชั้นปที่ 6 ปการศึกษา 2550 เม่ือไปปฏิบัติงานเปนแพทยใชทุน 
ผูนําเสนอ : ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเชิดชัย นพมณีจํารัสเลิศ  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

• The effect of interactive lecture demonstrations on students conceptual understanding of 
heat and temperature concepts: A study from Thailand   
ผูนําเสนอ : ผูชวยศาสตราจารยรัชภาคย จิตตอารี  คณะวิทยาศาสตร 
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Enhancing Thai Students’ Learning of Chemical Kinetics 
SANOECHAIRAM 
Institute for Innovation and Development of Learning Process, Mahidol University, Rama VI 
Rd. Rachathewi, Bangkok, Thailand 
EKASITH SOMSOOK 
Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Rd. Rachathewi, 
Bangkok, Thailand 
RICHARD K. COLL* 
Centre for Science and Technology Education Research, the University of Waikato, Hamilton, 
New Zealand 

Abstract 
Chemical kinetics is an extremely important concept for introductory chemistry courses. The 
literature suggests that instruction in chemical kinetics is often teacher-dominated at both the 
secondary school and tertiary levels, and this is the case in Thailand - the educational context 
for this inquiry. The work reported here seeks to shift students from passive learning to more 
active, student-centered learning and involved some 413 first-year undergraduate science 
students in Thailand.  Drawing on inquiry-based learning, the participants were asked to design 
an experiment investigating the reaction of acids and bases.  The research findings suggest 
that participants were able to explain the changes of the rate of a chemical reaction, and 
developed good conceptual understanding of chemical kinetics both qualitatively and 
quantitatively. It also showed this more active teaching approach, which is radically different 
from normal teaching in Thailand, was an enjoyable experience for the students. 
 
Key words: chemical kinetics, inquiry-based practical chemistry, tertiary level 
 

Enhancing Thai Students’ Learning of Chemical Kinetics 
Teaching and Learning Chemical Kinetics 

Chemical kinetics is an extremely important concept for introductory chemistry courses. 
However, rather surprisingly Justi and Gilbert (1999a) commented that there is a paucity of 
research about chemical kinetics teaching and learning at both secondary and higher 
educational levels. Chemical kinetics essentially seeks to provide insights into questions such 
as: How fast do chemical reactions go?, and What factors influence the rate of achemical 
reaction? The science education literature suggests the teaching and learning of much physical 
chemistry – including chemical kinetics – is teacher-dominated in approach at both the 
secondary school and tertiary levels (i.e., Choi & Wong, 2004; Justi, 2003; Parkash & Kumar, 
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1999). In general, the teaching of chemical kinetics at the secondary school level emphasizes 
qualitative aspects. So science teachers typically introduce students to an understanding of the 
rate of reaction for different examples, and discuss how to investigate the influence of variables 
such as temperature, concentration, and a catalyst, on the rate of a reaction. At this level, the 
concept of rate determining step, rate equation and order of reaction are first introduced. 
Parkash and Kumar (1999) report on experiments about chemical kinetics involving gaseous 
carbon dioxide formed from the reaction between ethanoic acid and sodium hydrogen 
carbonate at different time intervals. Such experiments are used to illustrate to students the 
dependence of the rate of a reaction on the concentration of the reactants, and how to 
determine the order of a reaction with respect to each reactant, the overall order of a reaction, 
the rate constant of a reaction, and the half life. Recently, Choi and Wong (2004) investigated 
student understanding of experiments demonstrating first-order kinetics involving the application 
of a datalogger (a computer interfaced to one or more sensors). The major advantage of the 
use of a datalogger, they argue, is that students can in real time monitor a number of variables 
simultaneously (e.g., temperature, electric current, electric potential, pressure, & pH), helping 
them see how such variables influence the rate of a reaction, and leading to better 
understanding of qualitative aspects of kinetics. However, such experiments are expensive to 
set up, so are not always suitable for educational contexts for which there is limited access to 
sophisticated electronic instruments.  At the university level, as might be expected, the kinetics 
concepts taught are more complex than at the secondary school level. Chemical kinetics is 
reported to be difficult for university students to comprehend; mostly because at this level it 
generally involves more complex mathematics as well as qualitative explanations for both rate 
equations and variables that affect the rate of a reaction (Justi, 2003). Here, the researchers 
propose that knowledge active learning which involves students doing practical experiment in 
the laboratory, rather than relying purely on classroom teaching, may help them to understand 
complex chemistry concepts including chemical kinetics. 
 

The Importance of Practical Work in Learning Chemistry 
A review of educational research suggests that the laboratory has been given a central and 
distinctive role in science education, and many science educators claim rich learning benefits 
accrue when using laboratory activities as part of pedagogy. Laboratory activities can be seen 
as a means of allowing learners to pursue learning, having a variety of multisensory 
experiences (see, Lazarowitz & Tamir, 1994). 

Practical work is nowadays an important part of the science curriculum in many 
countries including the United States and in Europe, and particularly the United Kingdom, at 
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both the secondary and tertiary levels (Hegarty-Hazel, 1990; Wellington, 1998; Woolnough, 
1991). Science education and the practical teaching of science within universities were argued 
for in the mid-nineteenth century. In the 1960s, the teaching in laboratory classes was much 
criticized, and eventually practical work began to be taught to students using scientific 
problems. This signalled the beginning of practical work in school science (Wellington, 1998; 
Woolnough, 1991). 

A number of activities come under the umbrella term ‘practical work’ in science 
education. Woolnough (1991) refers to practical work as ‘typical laboratory work’ where 
students encounter ideas and principles at first hand, that is, they engage in ‘hands-on’ science. 
Similarly, Hegarty-Hazel (1990) defines student laboratory work as a form of practical work 
taking place in a purposely assigned environment where students engage in planned learning 
experiences, and interact with materials to observe and understand the phenomena. However, 
based on these sorts of definitions, the typical school laboratory is not a laboratory at all, 
because according to Ogborn (1977), students may attend practical classes, but instead of 
actually being engaged in hands-on work, they may instead watch teacher demonstrations. 

In summary, overall, in spite of some reservations, laboratory work is now accepted by 
many authors as a key part of science education, and the science laboratory is thought to take 
a central role in the teaching and learning of science (Nakleh et al. 2002). This enhancement of 
learning may be by way of encouragement of students’ interest, engaging them with 
experiences of concepts and developing their practical science abilities (Hofstein & Lunetta, 
1982, 2004). However, Nakleh et al. (2002) suggest that an enabling factor is for teachers and 
students to have a clear understanding of the aims and purposes of chemistry practical classes. 
 

Aims and Purposes of Chemistry Practical Classes 
Although laboratory classes are more popular with students than lectures at both school and 
university; probably because students are introduced to new apparatus and scientific equipment 
(Hofstein & Lunetta, 1982, 2004; Hofstein, Shore & Kipnis, 2004; Wellington, 1998; Woolnough, 
1991), the value of the laboratory classroom as a learning environment is heavily dependent on 
the purpose of the classes and the curriculum materials used (Hegarty- Hazel, 1990). 

Hart et al. (2000) suggest that there are clear differences between the terms ‘purpose’ 
and ‘aim’ with respect to laboratory work. In their view, the purpose refers to the teachers’ 
pedagogical intentions, that is, the teachers’ reasons for using a particular laboratory activity 
when the teachers decide to use it, with a particular class, and at a particular time. In contrast, 
the aim refers to the specific science learning outcomes intended for the activity. For example, 
the aim might reasonably be something that determines what is done in the activity itself, but 
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the purpose is about how this activity is intended to result in learning, and how and why the 
activity links with the whole science experience. Tamir (1991) says that there are five reasons 
used to rationalize using the laboratory in science teaching. First, science involves complex and 
abstract subject matters. As a consequence, many students may fail to understand the 
concepts without the assistance and opportunities for carrying out activities in the laboratory. 
Second, student perceptions of actual investigations are an essential component of learning 
science as inquiry. Practical work allows students opportunities to act like a real scientist, to 
develop scientific attitudes such as honesty and critical assessment of results. Third, practical 
work experiences are essential for the development of specific student skills and strategies. 
Fourth, practical work is important for the identification, diagnosis and remediation of student 
alternative conceptions. Finally, practical work helps students enjoy activities and become 
interested in science. 
 

Chemistry Practical Classes in Higher Education 
As might be expected, the literature suggests that science learning in the laboratory at the 
undergraduate level is more difficult than at secondary school. Practical classes seldom make 
much connection between the laboratory work and lecture (Laws, 1996), with laboratories 
classes are often treated as a ‘separate component’ of the whole learning experince. There are 
three main aims of laboratory classes in higher education. First is that student can learn the 
basic practical skills in the laboratory work – either from teacher demonstrations or by engaging 
in practical experiments (Ogborn, 1977). Second the practical class is used as a way available 
of demonstrating to students concepts dealt with in the lectures, and indeed according to some 
authors this is the most valuable benefit of practical work (see, Millar, 1998). Finally, arguably 
the most important rationale for laboratory courses is that students are provided with 
opportunities to do science as scientists do (Wellington, 1998; Woolnough, 1991), helping them 
to develop into scientists as a result of their higher educational training. 

Some authors suggest that students can learn much more than just practical science 
skills in the laboratory, and they come to understand science and how science works, by being 
engaged in doing science themselves in hypothesizing, planning, designing, carrying out and 
interpreting their own experiments in the laboratory (Wellington, 1998; Woolnough, 1991). 
However, Hegarty-Hazel (1990) argue that undergraduate laboratory classes sometimes provide 
good learning situations - but that all too often they do not. She speculates that much difficulty 
in learning from laboratory work is due to lack of ‘coping skills’ in the teacher. She suggests 
that the many hours science undergraduates spend in the laboratory could be differentiated into 
learning skills and science concepts. In order for students to learn practical skills, experimental 
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different approaches are needed, practical activities that are authentic in nature (i.e., like real 
science), in which students do things in a way more like that of scientists. A key part of this is 
for the laboratory to be a place where students can develop problem-solving skills (Gabel & 
Bunce, 1994). 
 

The Nature of Chemistry Practical Classes 
The literature suggests that many science practical classes, at school and higher educational 
levels, follow a ‘cookbook’ style, in which students are presented with aims, hypotheses, and 
detailed steps for carrying out the experiment. In laboratory instruction manuals, the cookbook 
approach is one of using the laboratory simply, with students following a detailed, pre-set 
laboratory procedure when conducting experiments. Students may, or may not, learn something 
about the way scientists do things in such circumstances. It is argued that this approach is not 
only an ineffective means of developing student understanding of science concepts, but also 
presents a misleading way of how scientists develop scientific knowledge (Lazarowitz & Tamir, 
1994). 
 

Inquiry-based Approaches to Chemistry Learning 
Many authors now believe that for practical work at school or in higher education, to be of nay 
real value it needs to involve inquiry-based learning. The literature suggests that students are 
able to understand the nature of scientific inquiry well only by engaging in inquiry themselves 
(see, e.g., Hegarty-Hazel, 1990; Klopfer, 1990). The National Science Education Standards 
(National Research Council [NRC], 1996) suggest that students can develop their 
understanding of scientific knowledge when they learn about the nature of science via inquiry-
based practical classes in the laboratory (McComas, Clough & Almazroa, 1998). 

TheStandards produced by the National Research Council (1996) define inquiry as: 
 

A multifaceted activity that involves making observations, posing questions, examining 
books and other sources of information to see what is already known, planning 
investigations, reviewing what is already known in the light of experimental evidence, 
using tools to gather, analyze and interpret data, proposing answers, explanations and 
predictions, and communicating the results. Inquiry requires the identification of 
assumptions, use of critical and logical thinking, and consideration of alternative 
explanations. (p. 23) 

 

Students’ knowledge about scientific inquiry and the nature of science does not occur 
automatically once they are placed in a laboratory. Students do not develop an understanding 
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simply through experiencing inquiry, so students need to learn from their experiences in the 
laboratory (Schwartz, Lederman & Crawford, 2004). Hofstein and Walberg (1995) argue that in 
inquiry-based practical classes, students should be involved in the process of scientific inquiry - 
seeking understanding of science phenomena, and that this process should be integrated with 
other complementary activities, such as the development of scientific concepts, related scientific 
skills and experiences. Hofstein and Lunetta (2004) likewise suggest that laboratory activities 
offer important experiences in science teaching and learning; further commenting that teachers 
should provide students with experiences in methods of scientific inquiry and reasoning, and in 
the application of scientific knowledge related to everyday life. Nowadays, many authors in the 
science education field believe that inquiry lies at the heart of good science teaching. Inquiry is 
seen as the way that students can learn about their environment, since the world is constantly 
being influenced by scientific and technological advances (National Research Council [NRC], 
2000). 
 

Theoretical Basis for the Inquiry: Social Constructivism 
The purpose of this study was to find ways to shift students from passive learning to active 
learning, and to develop more student-centred pedagogies. Probably the most common current 
theoretical approach to student-centred learning is based on constructivist views of learning, 
and a constructivist perspective has some implications for teaching and learning in school 
science laboratories. The key idea of constructivism that sets it apart from other theories of 
cognition is that knowledge cannot be transmitted directly from one knower to another, but 
learners have to construct actively their own knowledge rather than receive preformed 
information transmitted by others (Driver, Asoko, Leach, Mortimer & Scott, 1994). Hence, under 
constructivism, teaching becomes a matter of creating situations in which students can actively 
participate in activities that enable them to make their own individual constructions (Duit & 
Treagust, 1995; Tobin & Tippins, 1993). Teaching can stimulate learners to find explanations 
for events and give them an insight into the nature of scientific inquiry and, their own 
investigative work. A further key element of constructivism is the importance of prior knowledge 
and experiences on students’ construction of knowledge. Because of the influence of direct 
every day experiences, learners may explain events in different ways in different situations 
(e.g., between school and ‘real life’) and social settings. Knowledge then is not only personally 
constructed for learners through their own experiences, but also socially mediated (Tobin & 
Tippins, 1993). This is usually termed social-constructivism, and holds that personal 
constructivism is limited since humans are social beings, and any knowledge creation is 
influenced by the prior experiences and the social environment of the learners. Tobin and 
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Tippins (1993) comment that “the individual and social components beings [are] parts of a 
dialectical relationship where knowing is always dualistically as both individual and social, never 
one alone, but always both” (p. 20). Social constructivists thus believe that an important part of 
construction is the social interaction through which learners come to common understanding of 
knowledge, including scientific concepts (Hodson & Hodson, 1998). Language is a key tool in 
learning and one that facilitates communication between learners in society. It is important in 
science education to appreciate that, in nature; scientific knowledge is both symbolic and also 
socially negotiated (see, Vygotsky, 1978). 
 

Research Objective and Research Questions for the Inquiry 
In this study, the researchers developed an inquiry-based experiment for chemical kinetics, that 
incorporated the use of the Prediction-Observation-Explanation (POE) sequence. We then 
sought first to investigate what actually happened in this chemistry laboratory courses at one 
Thai University involving first-year undergraduate chemistry students. The general purpose of 
the practical class reported in this work is to enhance the student understanding of kinetics by 
means of inquiry-based practical classes. 

The research questions for this inquiry are: 
1. Can an inquiry-based chemistry practical class enhance Thai students’ learning of 

chemical kinetics? 
2. If so, how does an inquiry-based approach to chemistry practical classes enhance 

Thai students’ conceptual understanding for chemical kinetics? 
3. Do Thai students enjoy an inquiry-based practical class more than their normal 

practical classes? 
 

Background of Thai Education: Moving Towards Learner-Centred Education 
Education has always been regarded as an important means for national development in 
Thailand, and it has been controlled by the government through a number of planning 
instruments (Office of the National Education [ONE], 1997). In Thailand, the Ministry of 
Education (MOE) is responsible for the provision of the basic education nationwide (Office of 
the Prime Minister [OPM], 2000), and the importance of science and technology is widely 
accepted nationally. Based on the 1960 National Curricula in Thailand, emphasis is placed on 
programs which facilitate further advancement in scientific and technological fields and 
encourage various socioeconomic changes with the country’s transition from an agricultural to 
an agricultural-industrialized nation-state (Rivera, 2003). 
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In past decades, a teacher-centered approach played an important role in the 
educational system in Thailand. Science teachers in Thai education often concentrated on 
teaching theories rather than developing practical skills. Similarly most chemistry practical 
classes at Thai universities are traditional in teaching approach, meaning they are teacher 
dominated and that practical classes follow a cookbook style. In an effort to change from a 
teacher-centered approach to learning, there is currently discussion in Thailand as how to 
change the teaching and learning approaches and strategies in order to facilitate the acquisition 
of the new types of knowledge. So, the national curriculum, which is now regarded as the 
educational standard, states that at any level of education, teaching-learning activities must 
emphasize “learning to think, to do and to solve problems” (Pravalpruk, 1999, p. 76). The 
Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) plays an important role 
in the teaching of science in Thailand. Nowadays, the IPST has incorporated the inquiry 
approach in science curricula, and emphasizes an inquiry-based teaching and learning process 
(Ministry of Education [MOE], 1996). 
 

Methods and Design 
Research Design 
This research reported here is a case study conducted within an interpretive paradigm as 
described by Merriam (1988). Consistent with a case study approach, the inquiry employed a 
variety of data collection tools including quantitative and qualitative instruments of inquiry as 
described below: 
 

1. Development of student-centred laboratory experiments based on the use of a 
framework presented by Hofstein & Walberg (1995); 

2. Investigation of the pedagogies employed in the laboratory class through via 
observation of the experiment used in the teaching laboratory; 

3. Evaluation of student views about this new experiment through a purpose-designed 
questionnaire, face-to-face interviews, and content analysis of relevant 
documentation. 

 

Before describing the above instruments, we first outline the nature of the new practical 
classes developed in this inquiry. 
 

Development of an Inquiry-based, Student-Centered, Chemistry Practical Class 
A new experimental design was developed for this inquiry, and this sought to develop student-
centered learning processes based on inquiry-based learning. A key feature was to a need to 
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move students from passive to active learning. White and Gunstone (1992) proposed that the 
technique of Prediction Observation Explanation (POE) is a strongly child-centered strategy that 
arouses student curiosity, and this was adopted as part of this inquiry. The practical classes 
focused on the concept of chemical kinetics in practical chemistry classes using four POE 
tasks. In a whole-class setting, students were asked to predict the result of some events and 
justify the reasons used to support their prediction. Next students were asked to describe what 
they observed when a reaction occurs while doing the experiment, students were asked to write 
down their observations. Lastly they were required to explain any conflict between what they 
predicted and observed. Here we used the POE activities to develop and practice a student-
centered approach in this laboratory class in combination with other techniques, such as small-
group learning (Billson, 1986; Brown, 1989; Johnson & Johnson, 2005; Webb, 1982) and 
negotiation involving argumentation (Pinnell, 1984) (see Figure I). 
 

 
FIGURE I 
POE Activity for chemical kinetics as used in the study 
 

This sort of experiment tends to be more ‘open’ in nature, and the intention was that the 
students would be doing things in a way more like scientists. That is, the students had to 
design the experiment procedure themselves, and this was intended to help them gain an 
understanding of the process of scientific inquiry. 

In summary in these practical chemistry classes, the learning consisted of students 
developing the methodology to investigate the influence of some variables on rates of reaction, 
and specifically to use the POE strategy in small groups to predict and think about the expected 
results and write them down on answer sheets. Their ideas were discussed in small groups. 
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During classes they completed four POE tasks in the form of paper-based drawings on sheets 
provided. Finally, students in each group reported their prediction, observations and 
explanations about the chemical kinetics in a whole-class setting. 
 
Sample Description 
This study involved 413 first-year undergraduate science students (age range 18-19 years) from 
the Faculty of Science, at Mahidol University in Bangkok, Thailand. These students enrolled in 
a general chemistry laboratory course in the first semester. The course comprises 12 practical 
classes in which the chemical kinetics of acid-base reactions is one session. In general, the 
laboratory classes consist of practical experiments that complement the lecture material and the 
lectures are delivered before the related experiment. The practical classes overall try to teach 
basic practical chemistry techniques, including the use of pipette and burette, preparation of 
solutions, and redox chemistry. All of the students in classes here were familiar with 
cooperative group work and POE tasks, and completed the experiment in a three-hour period. 
Here, for the student interactions small groups of four to five students were used as 
recommended in the literature (Kaartinen & Kumpulainen, 2002). 
 
Data Collection 
The researchers began by collecting and conducting an in-depth analysis of materials produced 
in the laboratory when the students engaged in the POE inquiry-based learning practical 
classes mentioned above. Most of the groups of students completed their laboratory 
documentation in Thai, but some completed their documentation in English (many Thai students 
are bilingual in Thai and English). These reports along with notes from observations of the 
practical classes formed the data corpus used to judge students’ conceptual understanding of 
chemical kinetics, and of inquiry. It is important to note that such teaching is radically different 
for undergraduate science students in Thailand. Hence, the students then completed a 
questionnaire that sought their views on their experiences of doing these new practical classes. 
Of the class of 413 students (age range 18-19 years), some 389 students consisting of 129 
male and 260 female completed the questionnaire. Students’ responses about their enjoyment 
of the experiment used a Linkert scale (SD = Strongly Disagree, D = Disagree, N = Neutral, A 
= Agree and SA = Strongly Agree) (Merriam, 1988). A selection of students were interviewed in 
pairs in order to ascertain their views on the ‘new’ practical classes in more depth. Interviews 
were audio-taped and transcribed. Any translations were checked for veracity by independent 
bilingual advisors. Claims were also supported the findings from interviews after completing the 
experiment. 
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Research Findings 
The students were required to conduct an experiment in which they tried to examine aspects of 
reaction kinetics for the reaction between egg shells (mostly calcium carbonate) and two acids 
(hydrochloric acid & vinegar). The research findings for this inquiry are summarized under 
themes that emerged from the data: student laboratory activities; student conceptual 
understanding of chemical kinetics; the role of the teacher. These themes are now described in 
turn. 
 
Student Understanding of Scientific Inquiry 
Scientists generally follow a number of logical steps when they attempt to solve problems such 
as that posed to the participants in this inquiry; in what is often termed ‘the scientific method’ 
(see Carin, Bass & Contant, 2005; Hassard, 2004). The researchers here intended that the 
students be given an opportunity to think of steps or ways to approach the problems presented 
to them. That is, here we had an expectation that they should approach the experiment in a 
logical and systematic manner in a manner like scientists. The data presented here thus 
provide insights into student understanding of scientific inquiry. 
 
The findings suggest that the students in these groups adhered to a fairly traditional ‘scientific 
method’ approach that involved ‘fair testing’ (Hume & Coll, in press). Their approach resulted in 
them forming hypotheses to be tested by collecting data, and conducting ‘scientific’ 
experiments, in which they controlled all but one variable. However a key difference here was 
the use of the POE activities, in which these students also sought to predict the outcome of 
their results in advance, and explain the expected results. 

Many students provided logical steps in their experimental design in order to test their 
hypotheses. The experimental procedure was clear and simple and the students identified three 
groups of variables (i.e., independent variable, dependent variable and controlled variable) for 
investigation in the experiment, as seen in the following excerpt from one group report of the 
practical class: 

Problem – Influence of surface of egg shells to the rate of a reaction 
Hypothesis – The different surface of egg shells gives a different rate of a reaction 
Independent variable – Influence of surface of egg shells 
Dependent variable – The rate of a reaction 
Controlled variable – Size of Erlenmeyer flask, type of acid used, concentration of 

acid, reaction temperature, source of egg shells, 
laboratoryenvironment 
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In this study, the experiment was different to what they usually encountered, mostly in that 
students were expected to design their own experimental procedure after they identified the 
variables and the problem (as above). The students reported their experimental procedure in 
their laboratory documentation, as seen in the following excerpt from one group report of the 
practical class: 

Weigh egg shells 0.1 g and then pour them into the flask… Pour HCl (aq) 4.0 mL into 
the vial and then place it into the Erlenmeyer flask (be careful not do not mix HCl with 
egg shells)…fill the water into the 25.0 mL burette…Connect the burette and the flask 
with the U-tube and the rubber stopper…Shake gently the flask, mixing HCl and egg 
shells together …Observe the volume of CO2 in the burette and record the results at 
time…Change the type of acid used from HCl to vinegar and then repeat the 
experimental procedure. 
 

Next the students had to conduct the experiment. The starting point here was sample 
preparation. The sample preparation in this experiment involved a egg shells and solutions of 
acids. In this experiment, there is no single method of sample preparation for the solid reactant 
(i.e., the egg shells), meaning students had to decide how to prepare the solid sample 
themselves. The egg shells were collected and their surfaces mechanically cleaned. From 
analysis of students’ laboratory documents it seems they felt the particle size of egg shells 
should be consistent, and thus they ground the shells to obtain a fine powder with a uniform, 
homogeneous, particle size (Figure II). It seems that many students had learned how to 
conduct some aspects of this experiment when they engaged in previous practical classes at 
school. For example, many students understood readily the preparation of the solid sample and 
the acids, before doing the experiment and they thus provided detailed instructions of how this 
should be done, as seen below in the excerpt below: 

Sample preparation of egg shells – In this part, the particle sizes of the solid reactant 
should be made at least into three sizes: big, medium and small (like sands) size. The 
white layer which covers on the egg shells should be removed before grinding.  
 

Preparation of the concentration of acid – The concentration of acid used in this 
experiment is 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 M HCl. We then diluted these concentrations from 
2.0 M HCl. 

 



เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “จะเริ่มตนอยางไร...วิจัยทางการศึกษา”  89 

 

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

 
FIGURE II 
Students’ experimental design for the preparation of egg shells, and the collection of carbon 
dioxide 
Here in Figure II we see evidence of clear planning in the three samples of varying particle 
size, and the diagram which illustrates the experimental set up to be used to measure the 
amount of gases produced over time (collection by downward displacement of water). 

Interestingly, for the dilution of the solutions, students showed a good understanding of 
the preparation of chemical solutions, and they were able to solve problems, albeit 
algorithmically. The formula, C1V1 = C2V2, was generally used to calculate the acquired 
concentration of hydrochloric acid or vinegar. However, some students did not give any units of 
concentration when doing their calculations. 
Student Conceptual Understanding: Student Understanding of Chemical Kinetics Concepts 
One common issue in the teaching and learning of chemical kinetics is that students need to be 
able to explain the basic concept of rates of reaction; that is, how variables (e.g., surface of the 
solid reactant, concentration, temperature & type of acid used) affect the rate of a chemical 
reaction. It is important not only to find out the students’ conceptual understanding of chemical 
kinetics, but also to investigate their alternative conceptions of these ideas. The findings of this 
part of the study come from analysis of participants’ laboratory documentation with respect to 
their understanding of chemical kinetics. 

In this study, the students were introduced to the rates of reaction for different 
examples, and investigating the influence of different variables (i.e., surface of solid reactant, 
concentration of acid, temperature of a reaction & type of acid) on the rate of a reaction. The 
concept here then is first-order chemical kinetics, and the experiment involves students 
measuring the amount of gaseous carbon dioxide formed from the reaction of an acid with 
calcium carbonate (i.e., hydrochloric acid or vinegar & calcium carbonate in the form of an 
everyday material - egg shells) at different time intervals. The first stage of reporting the 
experiment is to present data using graphs or tables. In this way, when a variable is changed in 
an experiment, the data presented includes the changes in the independent and dependent 
variables. 
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In general, here the students carried out the investigation of the influence of surface of 
egg shells for two different particle sizes (there is no standard particle size needed in the 
preparation of the solid sample, see above). Students in each group varied the particle size of 
egg shells themselves, and to explain the influence of surface area of the solid reactant and the 
rate of reaction, the students commonly reasoned that the change of the rate of a reaction is 
due to changes in physical dimensions of the solid reactant (Figure III). A typical student 
response, reproduced here from a report, was that they concluded that: 
 

The rate of a reaction is dependent on the surface of the solid reactant (egg shells). If 
the size of egg shells is big, the rate of a reaction is slow. On the other hand, if the size 
of egg shells is small, the rate of a reaction is fast. 
 

Interestingly, some students drew upon analogy of a cube to explain the increase of the surface 
area of solid reactants. This was perhaps because it was simple for students to understand in 
their mind, as is important feature of student-generated analogy (see Coll et al., 2005): “If we 
put four cubes together, the surface area is only 16 cm2. However, if we separate all four 
cubes away from each other, the surface area is 24 cm2.”. In a given experiment, the students 
generally carried out the reaction at four different concentrations of acid. In general, the 
students prepared the concentrations of both hydrochloric acid and vinegar at 0.5M, 1.0M, 
1.5M, and 2.0M. To explain the increase of the rate of a reaction at higher concentrations, most 
said the effect of concentration of acid used was due to the number of particles in the solution. 
For example, some students carried out the experiment between 400 mg of egg shells, and 5 
mL acid at a fixed temperature of 303 K, and explained their observations thus: “If the acid 
used is higher concentrations, the rate of a reaction increases, because higher concentrations 
have many molecules that can react more than low concentrations”. 

 
FIGURE III. Students’ laboratory data – Surface of solid reactant (egg shells) and the volume of 
gaseous carbon dioxide formed 
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FIGURE IV. Students’ laboratory data – Temperature of a reaction and the volume of gaseous 
carbon dioxide formed 
 

To investigate the influence of temperature, the students carried out the reaction at 
least two different temperatures (Figure IV). They started doing a reaction at low temperature 
and then moved on to higher temperatures, although some started at higher temperatures and 
moved to lower temperatures. The students that changed from room temperature to higher 
temperature, reasoning pragmatically that it was easier to increase the temperature using a 
water bath. To explain the influence of different temperatures on the rate of a reaction, students 
observed that “the rate of a reaction increases at higher temperatures.” This they reasoned was 
due to increased kinetic energy of the reacting particles, in accord with the scientific view. For 
instance, some students carried out an experiment with 100 mg large surface area egg shells 
and 1.0 M HCl at three different temperatures: 

 

From the experiment, when increasing the temperature for a reaction, the kinetics 
energy of reactant molecules increases. So, molecules move faster and more collision. 
The rate of a reaction increases and then the reaction occurs quickly. 
 

It is somewhat surprising that some students provided considerable detail in their descriptions, 
as seen in an excerpt from a student report reproduced below: 
 

The rate of a reaction is dependent on the temperature. So, when you also give the 
temperature, if the reaction is endothermic, the rate of a reaction increases. In contrast, 
if the reaction is exothermic, the rate of a reaction decreases. 
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Finally, the students investigated the influence of different types of acid - hydrochloric and 
vinegar - on rates of reaction. Here, the students retained the same conditions, other than the 
acid. To explain changes in the rate of a reaction from as a result of the different acid used, 
most students explained in the term of the ‘strength’ of the acids; again in accordance with the 
scientific view. For instance, some students carried out an experiment between 100 mg large 
surface of egg shells and 0.5 M HCl, and then changed the HCl replacing it with vinegar (acetic 
acid). Students again provided quite detailed responses, and concluded that: 
 

The rate of a reaction increases when using the strong acid [i.e., HCl]. On the other 
hand, the rate of a reaction decreases when using the weak acid. HCl is more active 
than vinegar. Hydrochloric, a strong acid, dissociates more completely when it dissolves 
in water and it is a good H+ donor. On the other hand, vinegar, a weak acid, 
dissociates only slightly when it dissolves in water and it is also a poor H+ donor. 
 

After completing the experiment, in whole class discussion, the experimental data from student 
investigations of chemical kinetics were analyzed by the class to compare the rates of reaction 
by plotting the relationships between the amount of carbon dioxide produced and the variables 
over time using commonly available software (i.e., Solver Parameters in Microsoft Excel). 
Students typically explained their findings thus: “At the beginning, the slope of graphs is very 
sharp, because the rate of a reaction is large. As the reaction progresses, the reaction 
becomes slower. The rate of a reaction decreases, eventually to zero when the reaction is 
completed.” Students were able to perform the calculations of the rate of a reaction correctly. 
However, a few students still had problems with the calculations, perhaps because it was the 
first time that they had done such calculations by themselves. 
 
Student Perceptions of the Role of the Teacher 
The Thailand National Science Education Standards ([NRC], 1996) state that active 
engagement of students in learning science is an importance aspect of effective science 
teaching. In this study, the role of the teacher was manifestly different to the norm, and it was 
of interest to see how this was perceived by the students. Here it was intended that the 
teachers would act as a facilitator of learning – consistent with social constructivism (see 
above). Hence, they had to pose problems to their students during in the experiment, and to 
encourage the useful discussion between students about the issues. In order to understand the 
role of teachers, students also provided their reflections on the role of the teacher in practical 
classes (see Table I). 
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TABLE I. Students’ responses to questionnaire items relating about the role of teacher (n = 
389) in the inquiry-based experiment 

 
Key: SD=strongly disagree; D=disagree; N=neither agree nor disagree; A=agree; SA=strongly 
agree 
 
The students’ responses to items 3, 4 and 5, are interesting in that the majority of students 
showed that the teachers in classes were friendly and attempted to help students when they 
found difficulties in class. This suggests the student enjoyed a different role to the teacher than 
they were used to. This is somewhat at odds with the normal situation in Thai classrooms 
(Ministry of Education [MOE], 1996). However, some caution is needed in interpretation of this 
finding. As well as the fact that here the activities were likely perceived as more interesting and 
more exciting for teachers and students alike, the positive response noted in Table I also may 
be a result of the low ratio of the teachers, including teaching assistants (TAs), to students of 
around 1: 20 in classes – much less than is normal in Thai schools. Such a ratio would 
obviously allow for more student teacher interaction and probably less stress on the part of the 
teachers, and thus more enjoyment on the part of the teachers and students alike. 
 
Student Perceptions of the POE Technique 
White and Gunstone (1992) proposed that the Prediction-Observation-Explanation (POE) 
technique is a good teaching strategy in science education. In support of this proposition, the 
POE strategy has been reported successful in a number of studies (see, e.g., Kearney, 
Tregust, Yeo & Zadnik, 2001; Kearney, 2004). Here, in a given experiment about chemical 
kinetics of acid-base reactions (i.e., hydrochloric acid or vinegar and calcium carbonate in egg 
shells), students were first asked to discuss their ideas and make predictions of the actual 
outcome, and to give their reasons. Then, they performed the observations and explanations of 
the evolution of carbon dioxide gas (CO2) produced from the experiment, and finally sought 
reconciliation of any discrepancies between their predictions and observations after completing 
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the task. Students’ responses showed that the students enjoyed using the POE technique 
during the experiment sessions (see Table II). 
 

TABLE II. Students’ views of the value of the four POE tasks used in the inquiry-based 
experiment (n = 389) 

 
Key: SD=strongly disagree; D=disagree; N=neither agree nor disagree; A=agree; SA=strongly 
agree 
Student responses to items 13 and 14 suggest that the students felt that the POE was a useful 
strategy to predict the actual outcome. The responses to the other items suggest that the 
participants felt the POE approach helped them make to connections between what they 
predicted and observed in the experiment of chemical kinetics, and that it helped them 
understand the basic concepts of chemical kinetics (item 17), and how to do things in ways 
scientists do (item 20). 
 
Group Learning 
The science education literature suggests group learning can be an important component of 
modern teaching approaches. A fundamental outcome of effective group learning is for students 
to be able to communicate, explain, and justify their understanding, argue from data, and 
defend their conclusions within their groups (National Research Council [NRC], 2000). Here, the 
rationale of implementing group learning in the laboratory was so that students could come to 
understand more about the nature of science, and how scientists actually worked, that is, the 
fact that scientists seldom work alone, and that they socially-negotiate knowledge. Students’ 
responses about working in groups are provided in Table III. 

The responses to suggest that the majority of students enjoyed learning in groups (item 
21). The working in group situations seems to provide ways of helping students to understand 
the social and procedural rules in the experiment. It seemed that students appreciated this new 
way of working in their practical classes, and that the majority of students attempted to share 



เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “จะเริ่มตนอยางไร...วิจัยทางการศึกษา”  95 

 

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

their ideas among others in group members (items 23, 25 & 28). Group activities can be used 
to engage students communicating and negotiating in classes. Finally, most students believed 
that the group discussion among group members helped them a lot to understand the basic 
concept of chemical kinetics (item 30). 
 
TABLE III. Students’ views about learning in groups for the inquiry-based experiment (n = 389) 

 
Summary 

The research findings of this study suggest that engaging students in inquiry-based practical 
chemistry classes produces sound learning outcomes in terms of conceptual understanding of 
chemical kinetics, the ability to design and conduct experiments in chemical kinetics, and the 
nature of scientific inquiry. The students also were able to explain the changes of the rate ofa 
chemical reaction based on kinetic theory and drew upon energy and particle theory to explain 
changes in rates of reaction. They seemed to be quiet clear on how to conduct experiments, 
and the notion of investigating variables by changing each separately, while maintaining the 
others constant. Hence, overall analysis of students’ laboratory documentation, suggests that 
most students had a better conceptual understanding of chemical kinetics. 

As noted above, inquiry-based practical classes in Thailand represent a very different 
teaching approach. However, in addition to sound conceptual understanding of chemical 
kinetics evidenced in their laboratory reports, the students’ responses to the survey instrument 
suggests that they enjoyed this ‘new’ way of learning, they were comfortable about the very 
different role the teacher assumed, and they enjoyed working in groups. The new experiment 
here was conducted in order to allow science students to develop student-centred learning 
processes based on inquiry-based learning. Students had done things in the way like what 
scientists do. As noted the in findings, the designed the experimental for procedure themselves, 
and this seemed to help them gain a better understanding of the process of scientific inquiry. 
This can be seen from analysis of their procedures which consisted of the following steps for 
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experimental design: state the problem, make hypotheses, make predictions, make 
observations, provide an explanation, and the construction of knowledge of their own 
understanding from group discussion after completing the experiment. This is in marked 
contrast to the ‘normal’ situation for teaching of chemical kinetics in Thailand, which more often 
simply involves following laboratory instruction or teacher demonstrations. 
 

Discussion 
Consistent with a case study approach, the data interpretation of this research is conducted 
within the interpretive paradigm described by Merriam (1988) and so the transferability of our 
findings is best judged by the reader. Here we attempt to interpret our findings in relation to 
other reports of research in the literature. The authors here attempted to provide insights into 
the learning of chemical kinetics for first year science students in Thailand when using inquiry-
based learning incorporating a series of POE activities. A number of themes have emerged 
from this research. The research findings reported here have some similarities with work by 
Hofstein and Lunetta, (2004), Wellington (1998), and Woolnough (1991, all of whom 
investigated laboratory science education at the tertiary level). The new experiment here placed 
high value on ‘hands-on’ activities, and students were deeply engaged in the experiment in a 
form of student-centred learning as suggested in these reports (see also Tamir, 1991). 

The new experiment developed in this work was similar in nature to that of Choi and 
Wong (2004), who focused on the acid-base reactions which demonstrated first-order kinetics, 
but involving the application of a datalogger (i.e., a computer interfaced to one or more sensors, 
see above). However, datalogger-type experiments are expensive to set up, and are not 
generally suitable in the Thailand educational context, where teachers typically do not have 
access to such electronic instruments. One intention of this new experiment was to make the 
laboratory class related to the daily life, since the chemicals used in the experiments, 
sometimes, were not those purchased from the chemical company. This also introduced an 
element of student choice, with respect to research design and the conduct of the experiment - 
in a way that might not have been the case if they were given, say a laboratory sample of 
calcium carbonate, of uniform particle size. Another factor was that the solid reactant, calcium 
carbonate, was in a form (i.e., egg shells) that could be easily changed by grinding to different 
particle sizes. Moreover, students also were provided with opportunities to investigate other 
factors that might influence to the rate of a reaction, such as concentration of the acid used, 
temperature and the type of acid used. 

As noted in the research findings, most of these Thai students seemed to have a better 
conceptual understanding of chemical kinetics after having done the experiments. A key feature 
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was the move from passive to active learning, since the new experimental design was 
developed to enhance student-centred learning processes based on inquiry-based learning. 
Interestingly, one of the differences from other reported work is that, in these practical 
chemistry classes, the learning also comprised the development of the methodology to 
investigate the influence of some variables on rates of reaction, and specifically to use the POE 
strategy in small groups. The authors found that the POE tasks in the form of paperbased 
drawings on the sheets seemed to help enhance student learning of chemical kinetics. 

Finally, the research findings reported here suggest the students developed an 
understanding of inquiry that went beyond pure simply ‘fair testing’. Hume and Coll (in press, 
2007) note that many so-called inquiry-based experiments, are not much different in principle 
from conventional ‘cookbook’ style experiments, in that the former also are often rather 
formulaic in nature. However, the inquiry-based experiment as used here did provide these Thai 
students with some insights into how scientists conduct research. The students had to identify 
the problem, design an appropriate method, decide how to collect and record data, and 
perhaps most importantly, by drawing on the POE activities, predict the results and offer 
explanations. The use of interactive groups and whole-class discussion also sought to reinforce 
the socially-negotiated nature of scientific knowledge; more consistent with more holistic views 
of the nature of science and genuine inquiry-based learning (Hume & Coll, 2007, in press). 
 

Conclusions and Implications 
Chemical kinetics is an important concept in introductory chemistry courses. From other 
reported work, instruction in chemical kinetics is typically teacher-dominated at both the 
secondary school and tertiary levels, and this also is the case in Thailand - the context for this 
inquiry. The research reported here seeks to shift undergraduate science students from passive 
learning to active learning, and involved some 413 first-year in Mahidol University in Thailand, 
of which 389 consisting of 129 male and 260 female completed a questionnaire about the 
experiment. A key feature needed to move students from passive to active learning was the 
use of the POE strategy along with mall group and whole-class negotiation. Students who 
participated were asked to design the experimental procedure themselves, in order to 
investigate the reaction of acids and bases. A number of variables here were investigated by 
changing each separately, while maintaining all others constant, including solid surface, 
concentration, temperature and type of acid. Overall, the research findings suggest that most 
students had better understanding of chemical kinetics, were able to explain the changes of the 
rate of a chemical reaction, and also developed better conceptual understanding of chemical 
kinetics both qualitatively and quantitatively. 
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Hence, the authors suggest here that science teachers may wish to consider teaching 
chemical kinetics using simple chemical reactions and materials related to everyday processes, 
and based on inquiry-learning. An additional advantage of the experiment used here is that it is 
not particularly hazardous, and so is convenient for science teachers to apply this experiment in 
classes. One feature of teaching chemical kinetics is that the calculations, particularly at the 
university level, the concepts are more complex, and complex equations are often used to 
describe the kinetics of a reaction, such as differential equations. The authors observed that 
some of the first-year students in this work did not know how the equations are derived, or how 
to use the equations for calculating the rate of a reaction. Therefore, in this research, the 
authors recommend the use of computers, and for example here, the experimental data from 
the experiments was easily analyzed using Solver Parameters in the tool function of Microsoft 
Excel which enable students to plot the relationships between the production of carbon dioxide 
and time. As shown in the findings, the students were able to see how the rate of a reaction 
changed for different experiments, and how investigate the influence of variables (e.g., solid 
surface, concentration, temperature and type of acid) on the rate of reaction. 

Finally, the authors suggest that science teachers modify experiments to suit their own 
needs and circumstances using say other variables, such as catalysts or a size of the reaction 
flask, for students to investigate how the rate of a reaction differs from others. Students here 
did not investigate the influence of catalysts because of limited time for carrying out the 
experiments. 
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Development of Self-Directed Learning Readiness Instrument for 

Thai Undergraduate Nursing Students* 
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Significance of the Problem 

The current nursing education emphasizes student-centered education and life-long 
learning.   Self-directed learning is employed by many nursing schools because it helps 
students to select what they want to learn.  Students have freedom and make decision to study 
the knowledge that they do not know.  It is believed that self-directed learning enhances 
students’ life-long learning.  After literature review, there is no research instrument to 
measure self-directed learning readiness in the Thai context.  It is necessary to develop the 
self-directed learning readiness instrument to use for evaluating the self-directed learning 
among Thai nursing students after completing the active learning class.  
 
Purpose of the Study 

The purposes of this study were to develop and test the psychometric properties of 
self-directed learning readiness instrument for Thai undergraduate nursing students.  
 
Methods  
Phase 1: Step and process of developing the instrument  

 Review literature related to self-directed learning from textbook, research article, 
including interviewing the experts in the nursing education, in order to get the 
essences of self-directed learning in Thai contexts. 

 Develop the conceptual framework of self-directed learning.  The components of self-
directed learning consisted of the characteristics of self-directed learner, ability of 
self-directed learning, and ability of self management. See Figure 1.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* This research was funded by Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University and was published in Thai Journal of Nursing Council, Vol 23 No.2, 2008 p.52-
69. 

 

Self-directed 

learning 

Characteristics of self-directed learner  
 

Ability of self-directed learning  
 

Ability of self management  
 

Evaluating learning needs 

Self-evaluation and evaluating others  

Self reflection  

Data management 

Learning Appraisal 

Figure 1  Conceptual framework of self-directed learning  
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Phase 2: Developing the self-directed learning instrument  

 A draft of self self-directed learning instrument  was constructed, consisting 3 
components with 50 items using five-point scale (very true to not true at all) and each 
component contains the items as follows: 

 Component 1   Characteristics of self-directed learner 
 It contains 18 items  

 Component 2   Ability of self-directed learning 
 It contains 25 items 

 Component 3   Ability of self management 
 It contains 7 items 

 
Phase 3:  Testing the psychometric properties of self-directed learning readiness instrument  

 Content validity was verified by three experts.  
 The content validity index is 0.97. 

 The revised instrument was tested with 30 second-year-nursing students to measure 
the appropriate language and the understanding of each item. 

 The reliability of the instrument was tested with 30 first-year-nursing students.  
 The cronbach’s alpha is 0.92.  

 Test-retest is done with 30 first-year-nursing students. The duration between the time 
of test and retest is 5 weeks.  

 The cronbach’s alpha is 0.90.  
 Samples  

 A total of 333 first- and second-year nursing students participated in this 
study. 

 The unidimensionality of items was analyzed and the item-total correlation 
coefficients were between 0.30-0.70.  

 The items that had item-total correlation coefficient less than 0.30 were 
discarded to improve scale homogeneity. 

 There were 48 items left. 
 Factor analysis was done 

 
Ethical consideration 

The proposal was approved by the Ethics Committee of Faculty of Medicine Ramathibodi  
Hospital, Mahidol University. All participants were informed about the details of the study, 
the assurance of data confidentiality, and withdrawal from the study.  The informed consents 
from all participants were obtained before the study started.    
 
Results 

 A total of 333 participants returned questionnaires. All participants had age between 
16-20 years old with the average age 18.26 years (SD=0.62).  The majority of 
participants were female with  97.60%  

 Construct validity  
 Correlation matrix was analyzed (a value of alpha greater than 0.7) 
 Kaiser-Mayor-Olkin: KMO was determined (KMO = .91) 
 Principle components analysis was conducted with varimax rotation to 

identify groups of items 
 Eigen value > 1  
 Cumulative percentage of variance  was 44.89 %  
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 Scree plot showed 5 components with 31 items (See Table 1) 
 Component 1 Ability of self-directed learning contains 13 items 
 Component 2  Characteristics of self-directed learner contain 7 

items 
 Component 3  Ability of self management contain 5  items 
 Component 4  Ability of self-searching contain 3  items 
 Component 5  Ability of self-evaluation contain 3  items 

 Internal consistency reliability  
 The internal consistency reliability of the questionnaire with 31 items is 0.93. 

 The internal consistency reliability of the component 1 is 0.90 
 The internal consistency reliability of the component 2 is 0.81  
 The internal consistency reliability of the component 3 is 0.74 
 The internal consistency reliability of the component 4 is 0.73   
 The internal consistency reliability of the component 5 is 0.70  

 Concurrent validity 
 The finding showed that the students’ self-directed learning readiness scores 

of the selected items of the Thai developed instrument significantly correlated 
with those scores of the instrument developed by Fisher and colleagues (r = 
.62, p = 0.01).   

 
Discussion 

 The self-directed learning readiness scale in Thai context consists of 5 components 
including ability of self-directed learning, characteristics of self-directed learner, 
ability of self management, ability of self-searching, and ability of self evaluation. 

 When compared with the self-directed learning readiness scale in western context, it 
is found that there is the similarity and differences of some components.  The 
different components of the Thai scale are ability of self-directed learning, ability of 
self-searching, and ability of self evaluation.  If Thai students have those three 
components, they will be active learners.  The ones who have a few of those 
components; they can be learned from class with the guidance from instructors.  The 
learning methods provided by instructors such as problem-based learning skills, 
searching skills, concept mapping skills and skills in making learning plan, can assist 
students to learn by themselves.   

 For the concurrent validity, the finding indicated that when measuring with the Thai 
scale, the self-directed learning readiness scores of students were high as well as when 
measuring with the instrument developed by Fisher and colleagues (2001). 

 It is noticed that there are some items in each components showing the similar 
contents. When considering all items in the component 1, the main objective focuses 
on the ability of self-directed learning or potentials of students to learn by themselves.  
In the component 2 the main objective focuses on the characteristics of students to be 
able to learn by themselves.  From the differences of the objectives, the readers can be 
differentiated the meanings of each item in each component. 

 
Implication 

 The self-directed learning readiness scale in Thai context can be applied to use in the 
educational fields.  Thai instructors who are interested in measuring or evaluating 
students’ self-directed learning readiness can use this instrument in order to improve 
the learning process that is congruent with the Thai national educational policy that 
emphasizes the active learning.  In addition, this instrument can be applied to evaluate 
self-directed learning readiness of nurses or other employee.  
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Table 1  Factor analysis of Thai self-directed learning readiness instrument with varimax  

rotation (n=333) 
 
Item component 

1 2 3 4 5 
Component  1 
I can analyze problems by using my previous knowledge to support 
I perceive my learning problem and be able to  retrieve the important problems 
I can discuss my previous and new knowledge with my friends 
I can compare the obtained data and be able to select the proper data to utilize  
I can search data that I do not know and summarize them with my own words 
I can carefully and rationally consider the obtained data with the evidence  
I can decide to select the knowledge that fits with  problems that I do not know 
I can analyze related data that can be used to solve problems  
I can evaluate and analyze the searched data that they are appropriate and reliable 
I can systemically storage the obtained data 
I can explain the usefulness that I get from my learning 
In my study, I can point out the learning issues that I do not know 
I can apply my learning knowledge 
 
Component 2 
I always evaluate myself 
I like to analyze the knowledge and other matters 
I always like to reflect and consider things that I learn 
I like to exchange my knowledge with others 
I try to search for different learning methods to get the knowledge 

 
  .71 
  .67 
  .63 
  .63 
  .62 
  .59 
  .58 
  .57 
  .56 
  .54 
  .54 
  .50 
  .47 
 
 
  .16 
  .35 
  .23 
  .10 
  .26 

 
  .08 
  .01 
  .12 
  .08 
  .17 
  .25 
  .12 
  .12 
  .15 
  .00 
 -.01 
  .40 
  .14 
 
 
  .75 
  .52 
  .50 
  .47 
  .45 

 
  .09 
  .07 
  .12 
  .30 
 -.04 
  .33 
  .30 
  .37 
 -.01 
  .13 
  .34 
 -.03 
  .40 
 
 
  .09 
  .08 
  .15 
  .14 
  .15 

 
  .16 
  .08 
  .13 
  .17 
  .15 
  .01 
  .13 
  .18 
  .32 
  .27 
  .07 
  .11 
  .21 
 
 
 -.01 
  .14 
  .20 
  .12 
  .42 

 
  .08 
  .09 
  .08 
  .13 
  .09 
  .04 
  .06 
  .09 
  .06 
  .03 
  .22 
  .12 
  .13 
 
 
  .06 
  .01 
  .14 
  .04 
  .27 
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Item component 
1 2 3 4 5 

I like to search for the new knowledge  
I always stimulate myself to learn other things 
 
Component 3 
I always set the priority of my work that which one I have to do first or last  
I manage my learning and personal time 
I always plan to do things such as I have my learning plan 
I set up my learning goals 
I always collect data or facts before I decide to do things 
 
Component 4 
I  can develop the data search methods that are proper to myself  
I usually learn the skills of data searching 
I can search data with different methods 
 
Component 5 
I listen to my friends’ comments to improve myself 
I listen to my instructors’ comments to improve myself 
I know my good and weak points in my learning  

  .17 
  .15 
 
 
  .20 
  .22 
  .17 
  .20 
  .15 
 
 
  .25 
  .22 
  .22 
 
 
  .14 
  .10 
  .40 

  .42 
  .40 
 
 
 -.02 
  .03 
  .48 
  .22 
  .33 
 
 
  .05 
  .18 
  .04 
 
 
  .05 
  .02 
  .23 

  .06 
  .26 
 
 
  .69 
  .67 
  .51 
  .51 
  .48 
 
 
  .12 
  .03 
  .05 
 
 
  .12 
  .12 
  .07 

  .28 
  .16 
 
 
 -.04 
 -.00 
  .17 
  .25 
  .35 
 
 
  .70 
  .68 
  .67 
 
 
  .11 
  .24 
 -.09 

  .00 
  .19 
 
 
  .07 
  .08 
 -.00 
  .14 
  .13 
 
 
  .10 
  .18 
  .09 
 
 
  .81 
  .79 
  .43 
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THE EFFECT OF A CONTINUITY OF CARE CLINIC CURRICULUM ON 
CARDIOVASCULAR RISK MANAGEMENT SKILLS OF MEDICAL 

SCHOOL GRADUATES 
Denla Pandejpong MD* 

Cherdchai Nopmaneejumruslers MD* 
Charoen Chouriyagune MD* 

* Department of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 
_____________________________________________________________________________ 
Background: The continuity of care clinic (CCC) curriculum has been added for final-year 
medicalstudents class of 2008. The goals were to improve cardiovascular risk management skills 
for medicalstudents and to develop competent doctors to serve the public. 
Objective: To study the effectiveness of the curriculum by directly comparing postgraduate 
patient careperformance between CCC participants (class of 2008) and non-CCC participants 
(class of 2006 and2007). 
Material and Method: We collected information about both groups of graduates, when they 
started theirdoctor careers. With hospitals’ permission, medical charts audits were performed and 
scored with a 12-task checklist of cardiovascular risk management. The scores from both groups 
were compared withstatistical analyses. 
Results: Among 266 charts from 17 hospitals, there were 123 charts from 38 CCC participants 
and 143charts from 52 non-CCC participants. On 9 of 12 tasks of the checklist, proportionately 
more CCCparticipants carried out the tasks than non-CCC participants. Statistical significance 
was shown on 5tasks. These were ability to properly adjust antihypertensive medication (13.4% 
more; p=0.002);requesting for urine protein screening (12.1% more; p=0.006); recommending life 
style modification(24.9% more; p<0.001); requesting for serum lipid profile (25.5% more; 
p<0.001); prescribing aspirin asprimary prevention for cardiovascular disease (13.1% more; 
p=0.007). There was no statisticallysignificant difference for the other 7 tasks. 
Conclusion: Cardiovascular risk management performance of CCC participants was better than 
non-CCC participants in the same period after graduations. The curriculum helped improve the 
cardiovascular risks management skill of postgraduates. In the public interest, this study 
recommendsfurther implementation of such a program in the future. 
Keywords: Medical curriculum, educational outcomes, curriculum effectiveness, curriculum 
evaluation 
J Med Assoc Thai 2008 
Full text. e-Journal: http://medassocthai.org/journal 
Correspondence to: Pandejpong D, Department of Medicine, Siriraj 
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In Thailand, doctors spend six years in medical schools, before serving the country in 
community hospitals as governmental general practitioners (GPs). The usual daily work as a 
GP in a typical primary care center is approximately 80% outpatient: 20% inpatient. However, 
the training students received from medical schools does not reflect this postgraduate work 
situation.  

The continuity of care clinic (CCC) curriculum was implemented for the first time for a 
class of final-year medical students at the Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol 
University. The main purpose was to improve longitudinal care skills of chronic diseases for 
medical students including cardiovascular risk management. These ambulatory skills are 
necessary for doctors as Hypertension, Diabetes and Dyslipidemia, are among the most 
prevalent public health problems.(1,2,3,4) The curriculum developing team strongly hopes that 
CCC curriculum could improve M.D. graduates’ competency and consequently contribute to 
better public health care. 

This training program assigned each medical student three sessions of monthly clinic 
schedule during the Internal Medicine rotation. The students were then able to follow up their 
own patients at the same time practicing longitudinal cardiovascular risk management skills in 
outpatient setting under supervision of attending physicians. 

To prove that the curriculum goals have been achieved, we chose to measure the 
graduates’ performance as the main quantitative educational outcome in this study. (5) 
 
Research Design 

This study investigates the effectivenessof the CCC curriculum by using direct post 
graduation performance assessment by correlating with standard quality of care for 
Hypertension, Diabetes and Dyslipidemia. 

Medical chart audits were performed tocompare patient care performance of Siriraj M.D. 
graduates between CCC participants (class of 2008) and non-CCC participants (class of 2006-
2007). 

The inclusion criteria for the charts were: 
(1) Had at least one medical encounter on longitudinal care for Diabetes Mellitus,  

Hypertension or Dyslipidemia performed by Siriraj M.D. graduates class of 2006, 
2007 or 2008. 

(2) That particular encounter took place within the first three months of each doctor’s 
graduation. 
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(3) No more than four charts per doctor allowed to be submitted in the study. 
 
Material and Methods 

We followed medical students from both groups to locations where they started their 
doctor career. Those hospitals that employed the graduates were then requested to participate 
in the study. After receiving hospital agreement, the investigator assigned the hospital to 
randomly submit medical charts of targeted doctors in the project. The charts were scored 
using a 12-task checklist for Diabetes, Hypertension and Dyslipidemia standards of care (6, 7, 
8) by two independent reviewers. The checklist never been introduced to any of CCC 
participants. It is a summarized tool that designed for the study scoring purpose. The scores 
from CCC participant group and non-CCC participant group were then compared. 

Two sets of questionnaires were sent for detailed curriculum evaluation. The first set 
was sent to Siriraj M.D. graduates class of 2008 for curriculum satisfaction survey. The second 
set was sent to their doctor colleagues for written opinion about the graduates. 
 
Statistic analysis 

A minimum of 206 charts were required in the study to achieve 80% power with alpha 
0.05. This is for detecting 20% score difference between the two groups on each of the 12-task 
checklist. We used chi-square test to detect differences between the patient characteristic 
distributions of the two groups. The difference of % completion on each task of the checklist 
was assessed by chi-square or Fisher’s exact test (distribution of completion vs. non-completion 
between the two groups). All statistical tests were interpreted at the 5% significant level. 
 
Results 

Among 385 charts which were randomly submitted from 21community hospitals, we 
found 266 charts from 17 hospitals that met with all inclusion criteria. There were 123 charts 
from 38 CCC participants, and 143 charts from 52 non-CCC participants. 

On 9 of 12 tasks, proportionately more CCC participants carried out the tasks of the 
checklist than non-CCC participants. Statistical significance was shown on five tasks. These 
were ability to properly adjust antihypertensive medication (13.4% more; p=0.002); requesting 
for urine protein screening (12.1% more; p=0.006); recommending life style modification (24.9% 
more; p<0.001); requesting for serum lipid profile (25.5% more; p<0.001); prescribing aspirin as 
primary prevention for cardiovascular disease (13.1% more; p=0.007). There was no statistically 
significant difference for the other seven tasks as shown in table 1. 
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We received 100%-response rate from CCC participants on satisfaction survey as 
shown in table 2. Questions were of the Likerttype with 5 response categories ranging from 
“strongly agree” to “strongly disagree” Overall; they believed that the CCC training is beneficial 
and satisfactory.  

Among 108 returned questionnaires from doctor colleagues, 22 colleagues who rated 
themselves having very close supervision with the graduates admitted that they see 
improvement on cardiovascular risk management performance of CCC participants over non-
CCC participants as shown in table 3. 
 
Discussion 

We chose to use multisource assessment, including post-graduation performance, peer 
assessment and alumni satisfaction in order to achieve the most accuracy in measuring 
curriculum effectiveness since no one tool would be best.(9) 

Even though the study could not show an ideal comparison as the performance of the 
two groups were not from the same period of time, there was no report of significant adjustment 
in other parts of the Siriraj M.D. curriculum during 2006-2008. The selected 12 tasks in the 
scoring checklist have been well accepted as parts of a general standard of care for 
cardiovascular risk management and there have been no substantial change of 
recommendation related to utilizing these tasks within this common period. 

We decided to evaluate the first 3 month postgraduate performance in order to see as 
much as possible the effectiveness of the curriculum without environmental factors. As 
physician performance depends considerably on each particular hospital facility (10); for 
example, some laboratory investigations which indicated in the 12-task checklist were not 
available in primary care setting. Consequently, this could prohibit doctors to complete the 
standard of care. 

From the study we found slightly differences between the workplace characteristics of 
the two groups (table 4). Interestingly, even there were more CCC participants from primary 
care centers, the group still perform better in the overall outcomes. The charts from the two 
groups were also comparable regarding patients’ established diagnosis (table 5). 

As a result, the improvement of post graduation performance in CCC participant group 
is most likely an effect of CCC curriculum. The results from both alumni and colleague 
questionnaires have also conveyed the same message. 

CCC curriculum is a brief “on the job training” program which allows medical students to 
practice ambulatory skills in longitudinal care for patients who have cardiovascular risk. 
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Table1: Postgraduate performance score on the 12-task checklist 

 
The effectiveness of the curriculum could be another example of how an education 

evolution could provide an impact on public medical quality- “with a good curriculum design a 

short intensive program can be as efficient as years of clinic training” (11). 

The improvement of the post-graduation performance of the CCC group over the non- 

CCC group is an ample reward to the curriculum developing team. Medical educators need to 

recognize and be aware of this potentially powerful influence of training programs. Accordingly, 

they should be responsible not only to provide standards of care for patients under services, 

but also be obligated to effectively transfer necessary and updated skills to trainee. 
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Table 2: Summary of 192 CCC participant-questionnaire responses 

 
Table 3: Summary of comments of alumni colleagues who indicated conducting very close 
supervision to Siriraj graduates 
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Table 4: Workplace characteristics 

 
Table 5: Patients characteristic 

 
Nevertheless, doctors from both groups still achieved a fairly low percentage of 

completeness on several tasks of the 12-task checklist. This may be explained by the poor 
medical documentation system and the underserved medical situation in rural hospitals. Policy 
makers together with medical school councils should pay very close attention to and take 
strong action concerning these challenging problems. 
 

Conclusion: 
Cardiovascular risk management performance of CCC participants was better than non-

CCC participants in the same period after graduations. The CCC curriculum helped improve the 
standards of care for cardiovascular risks management of Siriraj graduates. The survey results 
indicated high level of satisfaction with the CCC curriculum from both CCC participants and 
their colleagues. In the public interest, this study recommends further implementation of such 
program in the future. 

Medical schools should encourage medical educators to design innovative curricula 
since scientific and technological contents have changed substantially while the basic course 
structure remains more or less the same. The school support should also extend to every 
curriculum management aspects. 

For Thai medical schools to obtain training accreditation, a longitudinal ambulatory 
training program should also be part of the compulsory curriculums. 
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ประสิทธิผลการเรียนการสอนหลักสูตรคลินิกดแูลสุขภาพตอเน่ืองที่มีตอนักศึกษาแพทยศิริราช
ชั้นปที ่6 ปการศึกษา2550 เมื่อไปปฏิบัติงานเปนแพทยใชทุน 

 

เดนหลา ปาลเดชพงศ, เชิดชัย นพมณีจํารัสเลิศ, เจริญ ฉั่วริยะกลุ 
 

ภูมหลัง: หลักสูตรคลินิกดูแลสุขภาพตอเน่ือง (Continuity Care Clinic) ที่ไดจัดขึ้นสําหรับนักศึกษา
แพทยป 6 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนครั้งแรกใน ปการศึกษา 2550 มีจุดประสงคเพ่ือ
เสริมสรางทักษะการดูแลผูปวยนอกตอเน่ืองโดยเปดโอกาสใหนักศึกษาแพทยป 6 ไดมีโอกาสตรวจ
ติดตามผูปวยตอเน่ือง รวม 3 ครั้ง ในชวง 3 เดือนที่ฝกปฏิบัติงานกับภาควิชาอายุรศาสตร ทั้งน้ีจะไดฝก
ทักษะเชิงปฏิบัติที่จําเปนทั้งหมดในการดูแลผูปวยนอกกลุมน้ี ใหนักศึกษาแพทยมีความรูความเขาใจใน
การเลือกใชและปรับยา ระมัดระวังในผลขางเคียงของยาชนิดตาง ๆ เลือกสั่งการตรวจทาง
หองปฏิบัติการที่จําเปนในเวลาที่เหมาะสมเพื่อตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอน รวมถึงปลูกฝงทัศนคติที่จะ
ดูแลรักษาผูปวยกลุมเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ใหไดมาตรฐานดียิ่งขึ้น หวังประโยชนลักษณะ
สาธารณสุขมวลชนวาหลักสูตรนี้นาจะมีสวนชวยพัฒนาทักษะแพทยใชทุนในการดูแลผูปวยกลุมเสี่ยง
ดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ 
วัตถุประสงค: เพ่ือประเมินประสิทธิผลการเรียนการสอนหลักสูตรคลินิกดูแลสุขภาพตอเน่ืองที่มีตอ
นักศึกษาแพทยศิริราชชั้นปที่ 6 ปการศึกษา 2550 เม่ือไปปฏิบัติเปนแพทยใชทุน 
วัสดุและวิธีการ: เปรียบเทียบทักษะการดูแลผูปวยนอกเรื้อรังตอเน่ืองของแพทยใชทุนปที่ 1 จากคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซ่ึงผานหลักสูตรคลินิกดูแลสุขภาพตอเน่ือง กับแพทยใชทุนศิริราชรุนพ่ีซ่ึง
ไมเคยมีการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ โดยติดตามตรวจเวชระเบียนผูปวยกลุมเสี่ยงโรคหัวใจและหลอด
เลือดในความดูแลของแพทยทั้งสองกลุมเพ่ือประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานเฉพาะในชวง 3 เดือนแรก
หลังสําเร็จการศึกษาของแพทยแตละรุน โดยใชแบบประเมิน 12 ทักษะสําคัญในการดูแลผูโรคเบาหวาน 
ความดันเลือดสูงและโรคไขมันในเลือดสูง 
ผลการศึกษา: ทักษะการดูแลผูปวยกลุมเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดของแพทยซ่ึงไดรับการเรียนการ
สอนหลักสูตรคลินิกดูแลสุขภาพตอเน่ืองเหนือกวากลุมที่ไมไดรับการเรียนการสอนใน 9 จาก 12 ทักษะ
ตามแบบประเมิน ทั้งน้ีมี 5 ทักษะที่เหนือกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สรุป: หลักสูตรคลินิกดูแลสุขภาพตอเน่ืองชวยเสริมสรางทักษะการดูแลผูปวยกลุมเสี่ยงโรคหัวใจและ
หลอดเลือดของแพทยอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงโดยปริยายชวยเสริมคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยกลุมน้ีซ่ึง
เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยโดยรวมเมื่อบัณฑิตแพทยจบการศึกษาและออก
ปฏิบัติงานเปนแพทยใชทุน ทุกโรงเรียนแพทยควรพิจารณาบรรจุหลักสูตรการดูแลผูปวยนอกตอเน่ือง
ลักษณะนี้โดยถือเปนหลักสูตรบังคับเพ่ือประโยชนตรงตอนักศึกษาแพทยและประชาชนทั่วประเทศตอไป 
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The Effect of Interactive Lecture Demonstrations on Students Conceptual 
Understanding of heat and temperature concepts: A study from Thailand 

 
Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Interactive Lecture 
Demonstrations over traditional instruction on first year students’ conceptual understanding of 
heat and temperature. The participants of this study were 327 first year students from two 
science classes in two academic years in the same university in Thailand. One class was the 
experimental group taught using Interactive Lecture Demonstrations while the other class was 
the control group taught using traditional instruction methods. The Heat and Temperature 
Conceptual Evaluation test (HTCE) was administered to the experimental and the control 
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groups before and after instruction to evaluate students’ conceptual understanding of heat and 
temperature concepts. We found that the average normalized gain in the experimental group 
(<g> = 0.08) was higher than in the control group (<g> = 0.25). The results indicate that 
students taught using Interactive Lecture Demonstrations had better conceptual understanding 
of heat and temperature concepts than students taught using traditional instruction. 
 
Introduction 
For more than two decades, research in physics education has focused on improving 
introductory physics courses (McDermott & Redish, 1999). Researchers have shown that 
students have misconceptions or alternative conceptions in various topics in physics such as 
mechanics (e.g. Coletta, & Phillips, 2005; Cummings, Marx, Thornton & Kuhl,1999; Hake, 1998; 
Hestenes, Wells, & Swackhamer, 1992; Hestenes, Wells,1992; Hoellwarth, Moelter, & Knight, 
2005; Thorton, & Sokoloff, 1998), and electricity and magnetism (e.g. Afra, Osta & Zoubeir, 
2007; Baser & Geban, 2007a; Ding, Chabay, Sherwood, & Beichner, 2006; Ferguson-Hessler & 
Jong, 1987; Maloney, 1985; Pollock, Finkelstein & Kost, 2007). Others have proposed and 
implemented various instructional strategies to improve student learning. One method of 
improving students’ conceptual understanding of physics concepts is to use Interactive Lecture 
Demonstrations (ILDs). Interactive Lecture Demonstrations have been used to replace some 
lectures in a standard lecture course for example to cover key force and motion concepts. The 
method has shown an improvement in student learning over traditional instruction (Hake, 1998; 
Sokoloff & Thornton, 1997; Thornton & Sokoloff, 1998;). We investigated Thai first year science 
students understandings of heat and temperature concepts using the Heat and Temperature 
Conceptual Evaluation test (HTCE) (Thornton & Sokoloff, 2001). The research questions are as 
follows. 
1. Which concepts in heat and temperature are classified as misconceptions for Thai first year 

science students? 
2. How does the use of Interactive Lecture Demonstration affect students’ understanding of 

heat and temperature concepts? 
This study investigated the effectiveness of Interactive Lecture Demonstrations over traditional 
instruction for improving students understanding of heat and temperature concepts. 
 
Students’ understandings of thermal concepts 
Many researchers are interested in studying students’ misconception of heat and temperature 
(Sozbilir, 2003). At a basic level, the obvious problem was that students were unable to 
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distinguish clearly between the concepts of heat and temperature (Carlton, 2000; Jara- 
Guerrero, 1993; Yeo & Zadnik, 2001). Paik, Cho and Go (2006) studied 4 to 11 year-old 
Korean students’ conceptual understandings of heat and temperature and found that most 
students did not have clear concepts of thermal equilibrium. Luera, Otto and Zitzewitz (2006) 
used the Thermal Concept Evaluation test (TCE) as pre- and post-tests to identify students’ 
misconceptions regarding heat and temperature concepts, focusing on those that were useful 
for designing teaching methods. At a higher level, Harrison, Grayson and Treagust (1999) 
found that heat and internal energy were confusing for high school students as well as 
undergraduate students (Lewis & Linn, 2003; Niaz, 2006). Jasien and Oberem (2002) found 
that science students and K-12 teachers were lacking in background knowledge of thermal 
equilibrium, specific heat, and heat capacity. Jonstone, Macdodald and Webb (1997) 
investigated the conceptual difficulties experienced by pupils studying chemical equilibrium. 
 
Improving student learning of thermal concepts 
A comparison of achievement between ‘traditional instruction’ and ‘interactive instruction’ using 
conceptual tests shows higher learning gains in students’ understandings when interactive 
instruction is used ( Hake, 1998; Sokoloff & Thornton, 1997; Thornton & Sokoloff, 1998). 
Studies on instructional methods to improve students’ understanding of heat, temperature and 
thermodynamics concepts often use simulations and demonstrations ( Bohan & Vandegrift, 
2003; Jadrich & Haan, 1999). Other studies use computers and software to improve student 
learning (see, e.g., Ball & Patrick, 1999; Clark & Jorde, 2004; Foley, 1998; Kim, Jeong, Park & 
Lee, 2006; Kumpaty, 2002, Zacharia & Anderson, 2003). A few studies have focused on 
science students learning of thermochemical concepts concerning solution calorimetry at 
university level (Greenbowe & Meltzer, 2003; Thomas & Schwenz, 1998). Luera, Otto and 
Zitzewitz (2006) proposed a study focusing on a particular misconception using inquiry activity 
in which some experiments were used to improve students learning (Marin, Delgado-Vasallo & 
Valiente, 2003; McIldowie, 1998). 
 

Although ILDs have been used to improve student learning in some physics topics such as 
force and motion concepts and collisions and momentum, to the best of the authors’ 
knowledge, to date, ILDs have not been integrated into thermodynamics topics in classrooms in 
Thailand. This then encouraged the researchers to create and include ILDs into the traditional 
thermodynamics teaching sequence with the aim of improving student understanding of the 
topic. 
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Conceptual change theories 
Conceptual change is broadly defined as learning that changes some existing conception 
towards current scientific understandings. Meaningful learning of scientific concepts involves 
reconstructing, reorganizing or replacing existing concepts or ideas with new concepts or ideas 
(Smith, Blakeslee & Anderson, 1993). Most of the conceptual change models are based on 
Piaget’s ideas and principles of constructivist learning theory. Conceptual change models 
provide ways of reducing the gap between students’ scientific conceptions and scientists’ 
conceptions (Posner, Strike, Hewson & Gertzag, 1982). Baser and Geban (2007b); Bilgin and 
Geban (2006); and Yürük (2007) used the conceptual change model proposed by Posner et al. 
(1982) to study conceptual change. Posner et al. (1982) proposed four conditions of conceptual 
change: (a) students must be dissatisfaction with their existing conception, (b) the new 
conception must be intelligible for students, (c) the new conception must be plausible for the 
current problem, and (d) the new conception must be fruitful for similar future problems. The in-
class Interactive Lecture Demonstrations implemented in this study, align with the theories of 
conceptual change based on constructivist ideas. 
 
Knowledge Background of Thai high school Students. 
In Thailand, the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) plays 
an important role in the teaching of science. Based on the 2001 National Curricula in Thailand, 
the curriculum for Thai high schools is controlled by the IPST. The curricula has been reformed 
with the intent to improve students knowledge, thinking process, inquiry thinking skill, problem 
solving skill, ability of scientific communication, ability of application and scientific attitude 
(Ministry of Education [MOE], 2001). In thermal physics, the topics covered in grade 11 physics 
are heat and temperature, change of phase, specific heat capacity, thermal expansion, heat 
transfer, Boyle ’s law, Charles’ law, Louis Gay- Lussac’ s law and kinetic theory of gases. 
Classroom instruction has been reorganized to facilitate students to construct their knowledge 
themselves and apply their knowledge to explain phenomena in everyday life. 
 
Normalized gain 
The average normalized gain <g> for a course is defined as the ratio of the actual average gain 
to the maximum possible average gain (Hake, 1998), 

< g > = (Mean of the post-test in %) - (Mean of the pre-test in %) 
100-(Mean of the pre-test in %) 

Hake (1998) defines three levels of average normalized gain; high when the value is greater 
than 0.7, medium when it is between 0.7 and 0.3, and low for values below 0.3. This study 



เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “จะเริ่มตนอยางไร...วิจัยทางการศึกษา”  125 

 

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

uses the average normalized gain with the results obtained from the HTCE test so as to 
determine the effectiveness of instructional methods and performance of students learning. 
 
Purpose 
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of two instructional methods (Interactive 
Lecture Demonstrations (ILDs) and traditional instruction) for improving first year science 
students’ conceptual understanding of heat and temperature concepts. 
 
Methods and Design 
 

Participants 
The sample was drawn from first year physics courses during the first semester of 2006 and 
2007 at Mahidol University (MU) in Thailand. We selected these samples because students 
from both academic years had the same major and similar knowledge backgrounds. In 2006, a 
total of 250 students were enrolled in Science, out of these 165 completed both the pre-test 
and the post-test. Two hundred and fifty students in 2007 were enrolled in Science, out of these 
162 completed both the pre-test and the post-test. Two academic years have been taught with 
the different instructional methods. Students in 2006 participated in traditional instruction but 
students in 2007 participated in the Interactive Lecture Demonstrations instruction. The data 
analyzed for this study were taken from students who completed both pre- and post-tests. 
 

The content of thermodynamics in introductory physics 
As usual, the introductory physics course scheduled in the academic years 2006 and 2007 
covered the same topics in thermodynamics. The topics in thermodynamics in this course 
consists of: (a) The zeroth law of thermodynamics; (b) heat transfer and thermal equilibrium; (c) 
change of phase; (d) specific heat capacity; (e) thermal expansion; (f) equation of state; (g) 
kinetic theory of gases; (h) the first law of thermodynamics; (i) work and internal energy; (j) 
thermodynamics processes; (k) heat engines; and (l) the Carnot Cycle. These topics were 
taught in the introductory physics classrooms. A sound knowledge of thermal physics is a basic 
grounding for understanding thermodynamics, so students need to know thermal physics 
(Knight, 2004). The class begins with basic knowledge of thermal physics such as basic facts, 
definitions and units. Simple calculations using temperature, heat, heat transfer, and specific 
heat capacity are also introduced in the beginning. To emphasize the importance of the topics, 
the instructor also uses the main ideas of thermal physics and their applications to explain 
some difficult topics in thermodynamics such as heat transfer and thermal equilibrium, change 
of phase, and specific heat capacity. 
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Instruments 
The pre-test was administered before instruction to determine students’ prior conceptions of 
heat and temperature. The post-test was administered at the end of the lecture course on 
thermodynamics to determine students’ conceptual understanding of heat and temperature 
concepts when they were exposed to different instructional methods. The instruments and the 
implemented material used in this research are described below. 
 

Conceptual test 
The Heat and Temperature Conceptual Evaluation test (HTCE). The Heat and Temperature 
Conceptual Evaluation test (HTCE) was developed by Thornton and Sokoloff (Thornton & 
Sokoloff, 2001) and is used as a conceptual test. The test has been developed though a long 
process of research into student difficulties in understanding this topic. We have chosen the 
HTCE test because the level is appropriate for tertiary students, requiring a repertoire of skills 
such as proportional reasoning, at the same time being able to access fundamental alternative 
conceptions. 
 

The HTCE test is a conceptual test consisting of 28 items that include 27 multiple choice items 
and one item (item 24) requiring the drawing of a graph. Item 24 has been removed from all 
our analysis. The item 24 involves students’ ability of graph interpreting skills, so it should be 
separately analyzed. It has not been presented in this paper. The test takes about 40 minutes 
to complete. The question examples of the HTCE test are shown in Appendix 1. For our 
research, the questions of the HTCE test have been divided into eight “conceptual areas” by 
the authors (see Table 1). 

 
Thai translation. The English language version of the HTCE test was translated into Thai and 
validated by a panel of five physicists who have teaching experiences in physics for more than 
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10 years. All questions retained their physics contents. The context of the physics in two items 
was changed; in items 12 and 13, ‘snow outside’ was changed to ‘within a refrigerator’ because 
snow is unfamiliar to Thai students. Ten Thai physics post graduated students took the English 
language version of the HTCE test and a month later took the Thai language version. 
Responses were compared using two methods. First, a tally was made of the number of 
students who gave the same answer in the two versions for each question, irrespective of 
whether the answer was correct or not. Reliability of the HTCE test was found to be 0.8. To 
assess the improvement of student learning of heat and temperature concepts, we used the 
HTCE test to provide a meaningful measure of student learning. 
 

The Interactive Lecture Demonstrations (ILD) on the topic of heat and temperature 
A set of the Interactive Lecture Demonstrations on heat and temperature concepts consists of 
Microcomputer-Based Laboratory tools and worksheets. The worksheets are prepared for 
students’ to predict answers and record correct answers. The worksheets consist of questions 
that require drawing of graphs. A question example of worksheets is shown in Appendix 2.  
Microcomputer-Based Laboratory tools. The equipment for ILDs on heat and temperature 
concepts includes Microcomputer-Based Laboratory tools (MBL), a set of electronic probes and 
associated software (Sokoloff & Thornton 1997). The MBL tools for this study are temperature 
probes – supplied by Pasco (Pasco, 2008) - capable of measuring physical quantities such as 
temperature. The probe is connected to a computer via a 500 interface, a Pasco analog-to-
digital converter. Tools for Scientific Thinking Software (for Macintosh, Windows, MS-DOS 
computer) called DATA STUDIO is used to control the data acquisition process. The DATA 
STUDIO programme is used to control, collect and display the measured data. The data is 
represented graphically in real time. Microcomputer-Based Laboratory tools are used 
extensively to help students interpret their observations. 
 
Methodology 
 

Procedure 
The HTCE test in Thai language was administered as a pre-test to all students during the first 
lecture on the thermal physics topic in the first semesters of 2006 and 2007. Students were told 
that participation in the test was voluntary and would not affect their grades. The posttest was 
administered at the end of the thermal physics lecture. The effectiveness of the ILDs in 
classroom instruction was evaluated using the HTCE test. 
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Treatment 
To get effective and meaningful data about the effectiveness of treatments, it would be best to 
have a control group and an experimental group. Two instructional methods were used in this 
study. The traditionally designed instruction and the ILDs based instruction were given to 
different groups. The control group (2006 academic year) was taught with the traditional 
instruction while the experimental group (2007 academic year) was taught with the Interactive 
Lecture Demonstrations. 
 

Treatment in the control group 
The topics relevant to heat and temperature were covered as part of the first-year curriculum in 
the introductory physics course. The course was scheduled as three 50-minute periods per 
week. We took four weeks on the topic of thermodynamics described before. Students in the 
control group were taught with standard traditional instruction; i.e. no demonstrations, no active 
activities. The HTCE test was used to determine students’ understandings of heat and 
temperature concepts before and after instruction. 
 

Treatment in the experimental group 
The topics relevant to heat and temperature were covered as part of the first-year curriculum in 
the introductory physics course. The course was scheduled as three 50-minute periods per 
week. The teaching took four-week period in the experimental group. The same topics of 
thermodynamics were taught as in the control group by the same lecturer. The ILD was used 
as an integrated instruction with the conventional lecture. The ILD was developed and prepared 
to improve students’ understanding of heat and temperature concepts and used to create active 
learning environment for large classes. 
 

The Interactive Lecture Demonstration procedure 
There are eight steps in the ILD treatment. The first step, the instructor gives an overview about 
the demonstration to the class without performing any measurement, i.e. introducing the 
equipment and explaining their functions. The second, the instructor asks students to predict 
their answers on a prediction sheet. Next, students are asked to discuss in small group with 
their peers. Then, the instructor elicits student predictions from the whole class. Next, the 
students record their final predictions on the prediction sheets. The sixth step, the instructor 
carries out the demonstration with measurement. Then, the instructor asks a few students to 
describe the result and discuss with the whole class in the context of the demonstration and 
students may fill out their sheet. The final step, students or the instructor discuss physical 



เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “จะเริ่มตนอยางไร...วิจัยทางการศึกษา”  129 

 

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

situations with different situation(s) (that is, different physical situation(s) based on the same 
concept(s)). 
 

How students learn from Interactive Lecture Demonstration 
The eight step ILD procedure is designed to engage students learning process. The ILD is used 
to help students acquire an understanding of physics concepts and experience the physical 
phenomena using MBL. In the beginning, students come to classrooms with their alternative 
conceptions or individual beliefs. Once they have participated in the ILD classes, they then can 
change their understandings of thermodynamics concepts by using the ILD step procedure. The 
traditional class uses a simple tool like questions to engage students during lecturing, while the 
ILD class employs an active lecture demonstration with real data displayed using MBL tools. In 
step 1, students are engaged with new technological apparatus, followed by the questions to 
predict what they expect based on their prior knowledge. In step 2, students are using 
constructivist thinking while they make predictions and interpret results. Then, in step 3, 
students discuss with their peers as a part of peer instruction (PI) pedagogy. The PI is 
interactive engagement pedagogies (Fagen, Crouch & Mazur, 2002) in which students have an 
opportunity to discuss the concepts with one another. This can help students improve their 
conceptual understanding and learning process (Mazur, 1997). Moreover, this can help reduce 
the competitive nature of classrooms when students work together. After completing the 
previous step, in step 6, correct results are shown to the class using a demonstration. The 
results are often found to disagree with students’ beliefs. These beliefs may change after they 
have discussions. In the final step, students are aware of the importance of the new concepts 
and can apply the new concepts to new situations. Instructor and students together discuss the 
applications of the new ideas or concepts. The eight step ILD procedure is designed to engage 
students in the learning process (Sokoloff & Thornton, 1997). 
 
Results 
 

Students’ understandings 
The first year Thai students have some background knowledge of basic concepts of 
thermodynamics from high schools before commencing introductory physics courses at Mahidol 
University. The pre-test results show that, although students have learned some basic concepts 
of thermodynamics in high schools, they still have common misconceptions in some conceptual 
areas. The misconceptions include the rate of heat transfer, specific heat capacity, and change 
of phase. For the concept of the rate of heat transfer, less than 30 percent of the students 
stated, from the pre-tests, that they did not understand the relationship between the 
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temperature difference and heat transfer. For the concept of specific heat capacity, most 
students did not understand the idea of steady rate of heat flow and the relationship between 
specific heat capacity, temperature changing and heat flow. For the concept of change of 
phase, most students were not aware of the latent heat of fusion or evaporation of materials 
and they did not know the effect of latent heat during phase change. Interestingly, the 
misconceptions found among Thai students (Tanahoung, Chitaree, Soankwan, Sharma & 
Johnston, 2006a) are similar to Australian students (Tanahoung et al., 2006b). In all, the results 
indicated that thermodynamics concepts are still abstract concepts or ideas for Thai and 
oversea students. 
 

Improving students learning 
To evaluate the effect of the treatments and students learning of heat and temperature 
concepts, the HTCE test was administered to all students in the two groups. For our analysis, 
we used only matched data (students had to submit responses and completed both pre- and 
post-tests) discarding those who had done just one. In this study we used the average 
normalized gain to compare student learning gains in each group. The mean scores, standard 
deviation of pre- and post-tests and normalized gains for each group are shown in Table 2. 

 
 

An independent t-test was used to analyze the data using SPSS/PC. An alpha level of 0.05 
was used to analyze all statistical tests. There is no statistically significant mean difference 
between the control group and the experimental group (t = 0.571, p > 0.05, 2 tailed, equal 
variances assumed) before the treatment. 
 

After treatment, t-test was used to determine the effect of the two instructional methods on 
students’ understanding of heat and temperature concepts. The result indicates that there was 
a statistically significant difference between the post-tests mean scores for the control group 
and for the experimental group (t = 4.717, p < 0.05). There was a significant difference in the 
average normalized gains between the experimental group (<g> = 0.25) and the control group 
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(<g> = 0.08). This is evident that the average normalized gain of the experimental group is 
higher than the control group. 
 
Understanding of the concepts 
Figure 1 shows the mean scores in the pre- and post-test for each conceptual area for the two 
groups. The prior learning experiences of students, as mentioned when discussing the 
background knowledge of Thai high school students are sufficiently similar to allow direct 
comparisons. The Thai cohorts with similar pre-test mean scores could potentially be used for 
comparison of students learning gains and instructional methods. We found that the rate of heat 
transfer (RHT) posed the most problems followed by three conceptual areas; heat and 
temperature (H&T), specific heat capacity (CAP) and change of phase (PHASE). 

 
To investigate whether the gains are consistent across the different classes we compiled Table 
3 that shows the normalized gains for each conceptual area. Firstly we note that the control 
(traditional classroom) and experimental groups (ILD classroom) which were taught by different 
instructional methods have different normalized gains for several concepts. The normalized 
gains in all the conceptual areas for the experimental group are higher than the traditional 
instruction classroom except for two conceptual areas; the rate of cooling (COOL) and thermal 
conductivity (COND). The conceptual area, rate of cooling is the most difficult to achieve gains 
in, by both teaching methods. This result needs to be further investigated. Secondly we found 
negative gains in some conceptual areas; perception of hotness (HOT) and change of phase 
(PHASE) for the control group but no negative gains were found for these conceptual areas in 
the experimental group. The negative gains for the conceptual areas, perception of hotness 
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(HOT) and change of phase (PHASE) for the control group implies that students are still 
confused about these concepts. 

 
The experimental group has higher average normalized gains than the control group because 
students’ interaction with the use of the ILD may have significant influences on conceptual 
understandings. Thus we can conclude that using ILD in thermal physics topics can help to 
develop scientific concepts better than traditional instruction as interestingly found in other 
physics topics such as motion concepts (Thornton & Sokoloff ,1990) and electromagnetic 
concepts (Trumber & Gelbman, 2000). In addition, ILDs can also be used to engage students 
(Redish, Saul & Steinberg, 1997) and create an active learning environment (Sokoloff & 
Thornton, 1997). 

 
Fig. 2 shows the differences between experimental and control group’s conceptual 
understanding of each conceptual area of the HTCE. Only students who got all questions for a 
concept correct were counted as having understood that concept. Students in the experimental 
group accomplished better than those in the control group in all conceptual areas of the HTCE 
on the post-test except for two conceptual areas; rate of cooling (COOL) and thermal 
conductivity (COND). We also found that, in both groups, only a small number of students gave 
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correct responses on both pre- and post-tests for two conceptual areas; specific heat capacity 
(CAP) and change of phase (PHASE). 
 
Discussion and implications 
The purpose of this study was to compare the effectiveness of instruction using Interactive 
Lecture Demonstrations and traditional instruction on students’ understanding of heat and 
temperature concepts. The results indicate that students who participated in the Interactive 
Lecture Demonstrations had better understanding of heat and temperature than students who 
participated in traditional instruction. However students in both groups had difficulty in the same 
conceptual areas including the rate of cooling (COOL) due to a lack of understanding about 
how temperature difference between the system and its surroundings changes with time. 
However, it is important to point out the strengths of the use of Interactive Lecture 
Demonstrations in this study. This is evident in terms of the low but positive normalized gain in 
the conceptual area of the perception of hotness (HOT) in the experimental group compared 
with a negative gain in the control group. This clearly indicates the effectiveness of the 
Interactive Lecture Demonstrations as an integrated instruction over the traditional instruction in 
the topics of heat and temperature. 
 

The overall results from this study clearly show that students can be prompted to improve their 
understanding of physics concepts by the use of Interactive Lecture Demonstrations. The 
reasons are: firstly, the Interactive Lecture Demonstrations can be used to prompt students to 
propose questions about heat and temperature concepts that they see answered with a 
scientific investigation. Using words alone or just talking is inadequate to allow students to gain 
clear pictures of the physical phenomenon so they need to see the physical phenomenon. 
Secondly, the Interactive Lecture Demonstrations can be used to engage students to pay more 
attention to the new phenomenon. The experience of the Interactive Lecture Demonstrations 
can engage students to confront their closely held beliefs with new evidence through direct 
experiences. This should allow students to construct their new ideas or to make conceptual 
change. Thirdly, the Interactive Lecture Demonstrations as a source of real experimental data 
can be used to promote students’ new understanding of physics concepts. Fourthly, Interactive 
Lecture Demonstrations directly promote investigation and communication in classroom 
because students have to discuss and communicate in small groups or with their nearest 
neighbors. In addition, the use the Microcomputer-Based Laboratory (MBL) tools in 
demonstrations can save a period of setup time and allow for easy repeatability and provide a 
powerful way for students to learn physics concepts. 
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Our study, confirms that Interactive Lecture Demonstrations can be used to improve students’ 
conceptual learning of thermal physics topics similar to improvements in some other topics such 
as force and motion concepts, and collision and momentum concepts. Secondly, although the 
results indicate that the learning improvement of students who participated in the Interactive 
Lecture Demonstrations group is better than in the traditional instruction group, some 
modification of equipment need to be made to use MBL in the classroom. 
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Appendix 1. Conceptual question examples from HTCE test 
Refer to two identical cups, A and B, each containing 100 grams of water. The cups are in a 
room where the temperature is 25 °C. The water in cup A is initially at 55°C, while that in cup B 
is initially at 40°C. 
Initially, which cup will cool down at a faster rate? 

A) cup A will cool faster 
B) cap B will cool faster 
C) they both will cool at the same rate 
D) not enough information is given to determine the answer 

Which cup will reach its final temperature most quickly? 
A) Cup A 
B) Cup B 
C) Both take the same time 
D) not enough information is given to determine the answer 

 
Appendix 2. A question example of worksheet for ILDs 
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Refer to two cups, A and B, which contain different amounts of water. Cup A contains 50 grams 
of water and cup B contains 100 grams of water. The water in both cups was initially at room 
temperature. A heater inside the cup is used to transfer heat to the water. Heat is transferred to 
both cups at a steady rate. The same amount of heat is transferred to both caps in 300 
seconds then turn off the heaters. The two cups are perfectly insulated so that no heat can 
transfer in or out of the cup. Predict the shape of the graph of the temperature of the water in 
each cup over time as the heat is transferred. 
(Using a dashed line, sketch the resulting temperature vs. time graph of cup A. And using a 
solid line for cup B) 

 
 
Captions for Figures 
Figure 1. Mean scores in each conceptual area in the pre- and post-tests for the two groups. 
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Figure 2. Percentages of students’ correct responses for each conceptual area on the pre- and 
post-tests for the two groups. In this bar graph, only students who got all questions for a 
concept correct were counted as having understood that concept. Consequently, the data 
displays how well the eight individual “conceptual areas” were understood. 
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