ฉบับที่ 2 ปที่ 9 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559
“การประยุกตใชแสงซินโครตรอนในการศึกษาสมบัติพิเศษ
ของวัสดุขั้นสูงสําหรับใชในเครื่องอิเล็กทรอนิกสยุค ใหม”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวัฒน มีวาสนา หัวหน า
สาขาวิชาฟสิกส สํานักวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งไดเขารับมอบโล
เกียรติยศผลงานวิจัยเดน สกว. จาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน
จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี โดยมี ศาสตราจารย ดร.ประสาท
สืบคา อธิการบดี มทส. พรอมดวย ศาสตราจารย ดร.หนึ่ง
เตี ย อํารุ ง คณบดี สํ านั กวิ ช าเทคโนโลยีการเกษตรและ รอง
ศาสตราจารย ดร.สิ ริ โ ชค จึ ง ถาวรรณ หั ว หน า สถานวิ จั ย
สํ า นั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ร ว มแสดงความยิ น ดี ในวั น ที่ 26
กุ ม ภ าพั น ธ 2559 ณ โ รงแรมพลู แมน คิ ง พาว เว อ ร
กรุงเทพมหานคร

สารบัญ
 รอบรั้ว มทส.



 Teaching Whimsies

The Pomodoro Technique 2 :
the Macro View



 บทความดานการเรียนการสอน

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู หรือ Inquiry 
cycle

รอบรั้ว มทส.

ขอแสดงความยินดีกับ
คณาจารย มทส.
2 นักวิจัย มทส. ควาผลงานวิจัยเดน สกว.
ประจําป 2558
ขอขอบคุณขอมูล/ภาพ จากสวนประชาสัมพันธ

ผลงานวิ จั ย ของ 2 นั กวิ จั ย มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
(มทส.) ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ให เ ป น ผลงานวิจัย เด น ประจํ าป พ.ศ. 2558 ได แก
ผลงานวิจัยเดนดานพาณิชย เรื่อง “การสรางสายพันธุไก
เนื้ อโคราชเพื่อการผลิต เปน อาชีพวิสาหกิ จ ชุมชน” โดย
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.อมรรั ต น โมฬี อาจารย ป ระจํ า
ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ผ ลิ ต สั ต ว สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร และผลงานวิจัยดานวิชาการ เรื่อง
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ขอแสดงความยินดีกับ
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กองพล อารีรักษ
อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
ใหดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา

Dr.Paul Joseph Grote
อาจารยประจําสาขาวิชาชีววิทยา
สํานักวิชาวิทยาศาสตร
ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชา
ชีววิทยา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
อาจารยประจําสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
สํานักวิชาแพทยศาสตร
ใหดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม

อาจารย ดร.ปริญญา นอยสา
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

ผูดํารงตําแหนงบริหาร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขมวิทย จันตะมา
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ใหดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

ศาสตราจารย ดร.สันติ แมนศิริ
คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร
ใหดํารงตําแหนง ผูรักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา
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Thus the Pomodoro Technique could be used for very
specific tasks. However, we can imagine the Pomodoro
Technique as a foundation stone for proper time
management, as in actually filling an eight hour day
with, say, twelve Pomodoro cycles, with the proper one
hour break in between, conceivably even for scheduled
naps.

The Pomodoro Technique 2: the
Macro View

The major challenge with planning and managing time
is usually the amount of time to be devoted to each task.
In the past, I would spend an hour to two hours for study
before taking a break. The Pomodoro Technique helps
us compress that hour into twenty five minutes at a
time, a period of time that is much more compatible to
today’s era of hurry. We could imagine planning our
day every morning or even better, every evening before
going to sleep. The latter allows our subconscious to
plan and work out everything during our sleep.
Then we would devote one day every trimester to plan
the trimester, to ask the meaningful questions of life,
and one day every year to plan the year and even the
next five years. All this would be possible through the
Pomodoro Technique, providing harmony and peace in
our lives.

The Pomodoro technique is worthy of another article,
after a month long use of the technique. In brief, let us
recall the Pomodoro Technique. We have a task we
want to get done, say grading an exam, preparing for
class, or even research. We get a timer, preferably the
mechanical simple type found in the kitchen, and a
piece of paper. We set the timer for 25 minutes and
then make a check mark on the piece of paper. We then
focus on the task for those 25 minutes. Once the 25
minutes are done, we set the timer for 5 minutes: this is
our earned break. I would highly recommend taking
this break, whether walking to the bathroom, or to the
refrigerator to get some tea. Coming back, we again set
the timer for 25 minutes and place a second check mark
on our piece of paper. Upon earning four check marks,
it is highly recommended to take about a half an hour
to an hour break. I usually pop a DVD into the player
and watch a movie. We can repeat the cycle of four
indefinitely. Since the last article, I used the technique
in grading my high school exams. For 60 kids, it took
about three periods of 25 minutes. I also used it for
research and learning new things, such as portioning 25
minutes a time for listening to online YouTube lectures
(more on that in a later article).
Thus the Pomodoro Technique could be used for very
specific tasks. However, we can imagine the Pomodoro
Technique as a foundation stone for proper time
management, as in actually filling an eight hour day
with, say, twelve Pomodoro cycles, with the proper one
hour break in between, conceivably even for scheduled
naps.

There is naturally a warning. The more one plans, the
more plans go awry. Or in the words of the old school,
“Man proposes, but God disposes.” There is no reason
not to plan, but to be forewarned that even during the
day, unplanned interruptions would certainly occur.
What do you do then? Well, with the Pomodoro
Technique, you can roll with the punches. Say the 25
minutes for watching a part of your favorite YouTube
lecture has been smashed by a surprise meeting. If that
meeting finished under 25 minutes, we can move the
YouTube lecture to a later 25 minute portion. There is
more flexibility here since the 25 minutes is more easily
rescheduled than, say, the one or two hours previously
planned session.
Thus the Pomodoro Technique not only provides an
effective partitioning of time, but also of space. When
I start that timer for 25 minutes when I start practicing
piano, I sigh in relief, since that is the only thing I have
to worry about for the next 25 minutes. Unless a flying
saucer comes and abducts me for experiments… unless
… unless… well, you get the point, I hope.
And so here ends the two part article on the Pomodoro
Technique to manage tasks and time. In fact, all of us
are given the same amount of time per day. The
Pomodoro Technique enables us to harmonize with
time to a greater degree than before and enables us to
“go where no one has gone before.”
Live long and prosper. Thank you very much.
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3) การอธิ บ าย (Explain) ขั้ น ตอนนี้ เ ป น ขั้ น ตอนที่ ใ ห
ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการอธิบายความคิดรวบยอดที่ได
จากการสํารวจและคนหา ครูควรใหโอกาสแกผูเรียนไดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับทักษะหรือพฤติกรรมการเรียนรู
การอธิบายนั้นตองการใหผูเรียนไดใชขอสรุปรวมกันในการเชื่อมโยง
สิ่งที่เรียนรู ในชวงเวลาที่เหมาะสมนี้ครูควรชี้แนะผูเรียนเกี่ยวกับ
การสรุปและการอธิบายรายละเอียด แตอยางไรก็ตามครูควรระลึก
อยูเสมอวากิจกรรมเหลานี้ยังคงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง นั่นคือ
ผู เ รี ย นได พั ฒ นาความสามารถในการอธิ บ ายด ว ยตั ว ผู เ รี ย นเอง
บทบาทของครู เ พี ย งแต ชี้ แ นะผ า นทางกิ จ กรรม เพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี
โอกาสอยางเต็มที่ในการพัฒนาความรูความเขาใจในความคิดรวบ
ยอดใหชัดเจน ในที่สุดผูเรียนควรจะสามารถอธิบายความคิดรวบ
ยอดไดอยางเขาใจ โดยเชื่อมโยงประสบการณ ความรูเดิมและสิ่งที่
เรียนรูเขาดวยกัน
4) การขยายความรู (Elaborate) ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอน
ที่ใหผูเรียนไดยืนยันและขยายหรือเพิ่มเติมความรูความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดใหกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และยังเปดโอกาสให
ผูเรียนไดฝกทักษะและปฏิบัติตามที่ผูเรียนตองการ ในกรณีที่ผูเรียน
ไมเขาใจหรือยังสับสนอยูหรืออาจจะเขาใจเฉพาะขอสรุปที่ไดจาก
การปฏิบัติการสํารวจและคนหาเทานั้น ควรใหประสบการณใหม
ผู เ รี ย นจะได พั ฒ นาความรู ค วามเข า ใจในความคิ ด รวบยอดให
กวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น เปาหมายที่สําคัญของขั้นนี้ คือ ครูควร
ชี้แนะใหผูเรียนไดนําไปประยุกตใชในชีวติ ประจําวัน จะทําใหผูเรียน
เกิดความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะเพิ่มขึ้น
5) การประเมิ น ผล (Evaluate) ขั้ น ตอนนี้ ผู เ รี ย นจะ
ไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการอธิบายความรูความเขาใจของ
ตนเอง ระหวางการเรียนการสอนในขั้นนี้ของรูปแบบการสอน ครู
ตองกระตุนหรือสงเสริมใหผูเรียนประเมินความรูความเขาใจและ
ความสามารถของตนเอง และยังเปดโอกาสใหครูไดประเมินความรู
ความเขาใจและพัฒนาทักษะของผูเรียนดวย

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู หรือ
Inquiry cycle
การสอนแบบ Inquiry cycle หรื อ 5Es เป น สิ่ ง ที่ ทํ า ให
ผูเรียนรูมีประสบการณรวมกัน กลาถามคําถาม สามารถคิดไดอยาง
อิสระแตอยูในขอบเขตของกิจกรรม สามารถอธิบายสิ่งที่ไดจาก
ประสบการณและสามารถใชขอมูลที่ไดจากการบันทึกออกมาเปน
ความคิดที่รวบยอดได ถือเปนรูปแบบการสอนที่นาสนใจ วันนี้จึง
หาขอมูลเกี่ยวกับที่มาของรูปแบบการสอนและขั้นตอน 5Es มาให
แลวคะ
รู ป แบบการสอนนี้ เ กิ ด จากนั ก การศึ ก ษากลุ ม BSCS
(Biological Science Curriculum Society) ไดเสนอกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู เพื่อใหผูเรียนสรางองคความรูใหม โดยเชื่อมโยง
สิ่งที่เรียนรูเขากับประสบการณหรื อความรูเดิ ม เปนความรูห รื อ
แนวคิดของผูเรียนเอง เรียกรูปแบบการสอนนี้วา Inquiry cycle
หรือ 5Es มีขั้นตอนดังนี้ (BSCS. 1997)
1) การสร า งความสนใจ (Engage) ขั้ น ตอนนี้ เ ป น
ขั้ น ตอนแรกของกระบวนการเรี ย นรู ที่ จ ะนํ า เข า สู บ ทเรี ย น
จุดประสงคที่สําคัญของขั้นตอนนี้ คือ ทําใหผูเรียนสนใจ ใครรูใน
กิจกรรมที่จะนําเขาสูบทเรียน ควรจะเชื่อมโยงประสบการณการ
เรียนรูเดิมกับปจจุบัน และควรเปนกิจกรรมที่คาดวากําลังจะเกิดขึ้น
ซึ่ ง ทํ า ให ผู เ รี ย นสนใจจดจ อ ที่ จ ะศึ ก ษาความคิ ด รวบยอด
กระบวนการ หรือทักษะ และเริ่มคิดเชื่อมโยงความคิดรวบยอด
กระบวนการ หรือทักษะกับประสบการณเดิม
2) การสํ า รวจและค น หา (Explore) ขั้ น ตอนนี้ เ ป น
ขั้นตอนที่ทําใหผูเรียนมีประสบการณรวมกันในการสรางและพัฒนา
ความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะ โดยการใหเวลาและ
โอกาสแกผูเรียนในการทํากิจกรรมการสํารวจและคนหาสิ่งที่ผูเรียน
ตองการเรียนรูตามความคิดเห็นผูเรียนแตละคน หลังจากนั้นผูเรียน
แตละคนไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการคิดรวบยอด
กระบวนการ และทักษะในระหวางที่ผูเรียนทํากิจกรรมสํารวจและ
คนหา เปนโอกาสที่ผูเรียนจะไดตรวจสอบหรือเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ ย วกั บ ความคิ ด รวบยอดของผู เ รี ย นที่ ยั ง ไม ถู ก ต อ งและยั ง ไม
สมบูรณ โดยการใหผูเรียนอธิบายและยกตัวอยางเกี่ยวกับ ความ
คิดเห็นของผูเรียน ครูควรระลึกอยูเสมอเกี่ยวกับความสามารถของ
ผูเรียนตามประเด็นปญหา ผลจากการที่ผูเรียนมีใจจดจอในการทํา
กิจกรรม ผูเรียนควรจะสามารถเชื่อมโยงการสังเกต การจําแนกตัวแปร
และคําถามเกี่ยวกับเหตุการณนั้นได

ที่มา: http://www.physics.science.cmu.ac.th/teacherwork
shop/2552/whatis.htm
ขอขอบคุณขอมูลจาก
https://blog.eduzones.com/nichananpak/154344
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